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Ημεπομηνία Παπάδοζηρ: Μέρξη ηελ Τξίηε 16/11 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 ‘Κόζκινο ηος Επαηοζθένη’ (40 Μονάδερ) 

 

Θεσξήζηε ηνλ αιγόξηζκν εύξεζεο πξώησλ αξηζκώλ ‘Κόζθηλν ηνπ Εξαηνζζέλε’ πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 4. Όπσο είδακε ν παξαιιειηζκόο δεδνκέλσλ, ζε ζύζηεκα κε 

Ρ επεμεξγαζηέο, νδεγεί ζε αξηζκό πξάμεσλ:  
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όπνπ t0 είλαη ν ρξόλνο ππνινγηζκνύ κηαο πξάμεο, k ν αξηζκόο ησλ αθεξαίσλ (<n
1/2

) θαη πi 

(i=1,2,…k)  ε ηηκή ησλ πξώησλ αξηζκώλ. Γηα ζπζηήκαηα θνηλήο κλήκεο δελ ππάξρεη ρξόλνο 

επηθνηλσλίαο. Γηα ζπζηήκαηα θαηαλεκεκέλεο κλήκεο ν ρξόλνο επηθνηλσλίαο, όπσο επίζεο 

είδακε, είλαη:  

( 1)commT k P    

όπνπ λ είλαη ν ρξόλνο επηθνηλσλίαο (απνζηνιήο/ιήςεο) ελόο αξηζκνύ. 

 

Σην παξάδεηγκα πνπ είδακε ζηελ ηάμε ακειήζακε ην θόζηνο εγγξαθήο/εθηύπσζεο (I/O) ησλ 

πξώησλ αξηζκώλ ζηελ νζόλε ή ζε θάπνην αξρείν. Σε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε 

εθηύπσζε/απνζήθεπζε  ησλ απνηειεζκάησλ  ν ρξόλνο εθηύπσζεο είλαη: 

/I O totT k   

όπνπ μ είλαη ν ρξόλνο εθηύπσζεο ελόο αξηζκνύ θαη ktot είλαη όινη νη πξώηνη αξηζκνί <Ν.  Ο 

ζπλνιηθόο ρξόλνο εθηέιεζεο, Texec, είλαη ν άζξνηζκα όισλ ησλ παξαπάλσ. 

 

Σεηξηαθόο θώδηθαο, ζε C ή Fortran, πνπ λα ππνινγίδεη ηνπο πξώηνο αξηζκνύο κε απηή ηε 

κέζνδν ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. Καηεβάζηε ηνλ ζεηξηαθό θώδηθα θαη 

εθηειέζηε ηνλ. Θεσξήζηε ην πξόβιεκα κε n  = 2.000.000 (αιιάμηε ηνλ θώδηθα όπνπ 

ρξεηάδεηαη). ‘Όπσο ζα δείηε ππάξρνπλ 148933 πξώηνη αξηζκνί κηθξόηεξνη ηνπ 2.000.000 θαη 

168 αξηζκνί κηθξόηεξνη ηνπ 1000. 

 

Επεθηείλεηε/ηξνπνπνηήζηε ηνλ ζεηξηαθό θώδηθα ηνλ ώζηε λα ππνινγίδεη ηα Tcomp, Tcomm, TI/O 

θαη Texec γηα δηαθνξεηηθό αξηζκό επεμεξγαζηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, 

δειαδή ρσξίο λα παξαιιειίζεηε ηνλ θώδηθα. 

 

Υπνζέζηε επίζεο όηη λ=100t0 θαη  όηη μ=t0. 

 



Α) Υπνινγίζηε ηνπο ζπλνιηθνύο ρξόλνπο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, Texec, ζηηο παξαθάησ 

αξρηηεθηνληθέο-πεξηπηώζεηο:  

1. Σύζηεκα θνηλήο κλήκεο ρσξίο εθηύπσζε (Shared memory, No I/O). 

2. Σύζηεκα θνηλήο κλήκεο κε εθηύπσζε (Shared memory, With I/O). 

3. Σύζηεκα θαηαλεκεκέλεο κλήκεο ρσξίο εθηύπσζε (Distributed memory, No I/O). 

4. Σύζηεκα θαηαλεκεκέλεο κλήκεο κε εθηύπσζε (Distributed memory, With I/O). 

 

Γηα θάζε κηα από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο θάληε γξαθηθή παξάζηαζε κε: ηνλ ρξόλν 

ππνινγηζκνύ, ρξόλν επηθνηλσλίαο (αλ ππάξρεη), ρξόλν I/O (αλ ππάξρεη) θαη ηνλ ζπλνιηθό 

ρξόλν εθηέιεζεο. Όια ηα παξαπάλσ ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ επεμεξγαζηώλ γηα 

επεμεξγαζηέο από 1 έσο 64. Επίζεο εηνηκάζηε γξάθεκα κε ηνλ ιόγν επηηάρπλζεο, S, γηα 

όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Πνηνο είλαη ν βέιηηζηνο ιόγνο επηηάρπλζεο θαη αξηζκόο επεμεξγαζηώλ 

θάζε θνξά; 

 

Β) Γηα ηελ πεξίπησζε (4) (Distributed memory, With I/O) ππνινγίζηε ηνλ ιόγν επηηάρπλζεο 

γηα λ=10t0 θαη  λ=100t0. Πόζν δηαθνξεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα; 

 

Γξάςηε ζε κηα αλαθνξά όια ηα παξαπάλσ, καδί κε ηηο θαηάιιειεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο.   

 

ΑΚΗΗ 2: OpenMP (60 Μονάδερ) 

 

Θεσξήζηε πίλαθεο Α, Β κε Α € R
m,n

 θαη B € R
n,k

.  

 

Α) Φηηάμηε έλαλ ζεηξηαθό θώδηθα, ζε C ή Fortran, ν νπνίνο ζα ππνινγίδεη ην γηλόκελν ησλ 

δύν πηλάθσλ D=AB. Τν πξόγξακκα ζα δηαβάδεη ηηο παξακέηξνπο n, m, θαη k, ζα 

θαηαζθεπάδεη ηνπο πίλαθεο Α θαη Β ρξεζηκνπνηώληαο ηπραίνπο αξηζκνύο θαη θαηόπηλ ζα 

ππνινγίδεη ηνλ D. Μεηξήζηε ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ηνπ θώδηθα (κόλν ησλ ππνινγηζκώλ) γηα 

δηάθνξεο ηηκέο ηνπ Ν (m=n=k=N).   

 

Β) Επεθηείλεηε/ηξνπνπνηήζηε ηνλ παξαπάλσ θώδηθα ώζηε λα γίλεη παξάιιεινο 

ρξεζηκνπνηώληαο εληνιέο OpenMP. Μεηξήζηε ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ 

Ν (m=n=k=N) θαη δηαθνξεηηθό αξηζκό επεμεξγαζηώλ Ρ.   

 

C) Γξάςηε κηα αλαθνξά ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ηα παξαθάησ: πεξηγξαθή ηνπ 

ζεηξηαθνύ θαη ησλ παξάιιεισλ αιγόξηζκσλ (πσο γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ, πνηεο 

ζπλαξηήζεηο OpenMP ρξεζηκνπνηήζεθαλ). Πνηα είλαη ε κέγηζηε ηηκή ηνπ Ν πνπ κπνξείηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε; Επίζεο ζα πεξηγξάςεηε θαη ζα αλαιύζεηε ηα απνηειέζκαηα. Γηα ην 

ζθνπό απηό θηηάμηε ηα παξαθάησ γξαθήκαηα:  

(1) Γξάθεκα κε x-άμνλα ηελ παξάκεηξν Ν θαη y-άμνλα ηνλ ρξόλν. Σην γξάθεκα ζα 

ππάξρνπλ νη ρξόλνη εθηέιεζεο ηνπ ζεηξηαθνύ θαη ηoπ παξάιιεινπ θώδηθα. 

(2) Γξάθεκα κε x-άμνλα ηελ παξάκεηξν Ν θαη y-άμνλα ηνλ ιόγν επηηάρπλζεο S(P) 

όπνπ Ρ είλαη ν αξηζκόο ησλ επεμεξγαζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε. 

(3) Γηα ηελ κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ N πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε θηηάμηε έλα γξάθεκα κε x-

άμνλα ηνλ αξηζκό ησλ επεμεξγαζηώλ Ρ θαη y-άμνλα ηνλ ιόγν επηηάρπλζεο S(P). 


