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Ημεπομηνία Παπάδοζηρ: Μέρξη ηελ Κπξηαθή 24/10 ώξα 24:00. Η παξάδνζε ζα γίλεη 

ζηέιλνληαο κε email ην αξρείν αλαθνξάο ζε κνξθή pdf. Σηελ αλαθνξά ζα πξέπεη επίζεο λα 

αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ζαο: νλνκαηεπώλπκν, ΑΜ, αξηζκόο εμακήλνπ.  

 

 

ΑΚΗΗ 1: Σο Σεζη Αναθοπάρ LINPACK (80 Μονάδερ) 

 

Σηόρνο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη ε κέηξεζε ηεο απόδνζεο ησλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

Οη κεηξήζεηο ζα γίλνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ην ηεζη αλαθνξάο LINPACK Benchmark.Τν 

LINPACK Benchmark εκπεξηέρεη κηα ζεηξά πξνγξακκάησλ (Fortran ή C) ζε απιή θαη δηπιή 

αθξίβεηα. 

 

Τα αξρεία ηνπ LINPACK κπνξείηε λα ηα βξείηε ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα:  

http://www.netlib.org/benchmark  

 

Καηεβάζηε ην αξρείν linpackc_new.  

 

Α) Χσξίο λα αιιάμεηε ηνπο θώδηθεο εθηειέζηε ην LINPACK benchmark ζην cluster 

(Macedonia) ηνπ ηκήκαηνο. Επίζεο εθηειέζηε ην benchmark ζε έλαλ ππνινγηζηή ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Η-205 θαη ζε έλαλ ππνινγηζηή ηνπ εξγαζηεξίνπ Η-203.  Αλ έρεηε δηθό ζαο 

ππνινγηζηή εθηειέζηε ηνπο θώδηθεο θαη ζε απηόλ. Γηα ηνπο ππνινγηζηέο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά ηε κεηάθξαζε (compiling) ηηο εληνιέο: 

 

gcc options –o linpack_C.exe linpackc_new.c 

 

όπνπ options είλαη νη κεηαβιεηέο ηεο βέιηηζηεο εθηέιεζεο (ζπκβνπιεπηείηε ην man page ηνπ 

κεηαθξαζηή). 

 

B) Εθηειέζηε ηνλ θώδηθα γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο δηάζηαζεο ηνπ πίλαθα. Βξείηε ηελ 

κεγαιύηεξε δηάζηαζε γηα ηελ νπνία εθηειείηαη. 

 

Γξάςηε κηα αλαθνξά πνπ πεξηέρεη ηα εμήο: 

 

1. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη: πσο θηηάρλνληαη νη 

πίλαθεο, πνηα είλαη ε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ πξάμεσλ, 

πνηα άιια ππνπξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη. 

2. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ππνινγηζηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζαηε: είδνο επεμεξγαζηή, κέγεζνο ιαλζάλνπζαο κλήκεο (cache), κέγεζνο-

http://www.netlib.org/benchmark


ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο θύξηαο κλήκεο, ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαύινπ 

επηθνηλσλίαο. 

3. Βξείηε ηελ κέγηζηε ζεσξεηηθή ηζρύ θάζε ππνινγηζηή (ζε Gflops). 

4. Μειεηήζηε δηαθνξεηηθέο επηινγέο (options) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαγιώηηηζεο. Όπνπ 

είλαη εθηθηό δεκηνπξγήζηε θαηάιιειεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. 

5. Παξάζεζε θαη πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζε θάζε 

ππνινγηζηή. Σπγθξίλεηε ηηο απνδόζεηο ησλ ππνινγηζηώλ θαη αηηηνινγήζηε ηηο δηαθνξέο.  

 

 

ΑΚΗΗ 2: Μονηέλο Ππόγνωζηρ Καιπού (20 Μονάδερ) 

 

Θεσξήζηε ην κνληέιν πξόγλσζεο θαηξνύ πνπ είδακε ζην Κεθάιαην 1. Έζησ όηη  θώδηθαο 

ρξεηάδεηαη 200 δηζεθαηνκκύξηα πξάμεηο (floating point operations) γηα ηελ πξνζνκνίσζε 10 

ιεπηώλ, δειαδή γηα πξόβιεςε θαηξνύ δηάξθεηαο 10 ιεπηώλ.  

 

Βξείηε θαη γξάςηε ζε κηα αλαθνξά ηα αθόινπζα:   

 

A) Πόζεο πξάμεηο ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε 10 εηώλ θαηξνύ;  

 

B) Με ηη ξπζκό (flops, floating point operations per second) πξέπεη ην πξόγξακκα λα ηξέρεη 

ώζηε λα ηειεηώζεη ζε 10 ώξεο;  

 

C) Έζσ όηη ην πξόγξακκα ηξέρεη ζε παξάιιειν πνιπεπεμεξγαζηηθό ζύζηεκα κε ξπζκό 100 

δηζεθαηνκκύξηα flops. Εάλ ηζρύεη ν λόκνο ηνπ Moore ζε απηνύο ηνπ επεμεξγαζηέο πόηε 

ην παξάιιειν ζύζηεκα ζα κπνξεί λα πεηύρεη ηνλ ξπζκό πνπ ρξεηάδεηαη ζην (Β).  

 


