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A complexidade deste método é O(n2) para os casos médio e pior e o
número de comparações para o caso médio é C(n) = ¼ (n2 + 11 n) - 3.

1. Introdução
Avaliar a variação de tempo entre as execuções de dois algoritmos de
ordenação, ocasionados por recursos internos aos processadores (memória cache).

3. Desenvolvimento
Os algoritmos foram implementados na Linguagem C, compilados no
TurboC e executados várias vezes no mesmo computador.

2. Fundamentações Teóricas

O computador tem a seguinte configuração: Intel (R) Pentium (R) 4,
CPU 2.80GHz, 256MB de RAM, CACHE L2 512KB.

2.1. Memória cachê
A memória cache surgiu quando percebeu-se que as memórias já não eram
capazes de acompanhar os processadores em termos de velocidade, fazendo com
que ele ficasse esperando a memória RAM liberar os dados para poder concluir suas
tarefas, perdendo muito tempo em desempenho. Para solucionar este problema
passou a ser utilizada a memória cache, pois o acesso é rápido a esse dispositivo e
ela serve para armazenar dados que possuem uma grande probabilidade de serem
utilizados novamente pelo processador.

4. Resultados obtidos
4.1 Análise do algoritmo de ordenação por seleção:

2.2. Métodos de Ordenação
Os métodos de ordenação constituem um bom exemplo de como resolver
problemas utilizando computadores. As técnicas de ordenação permitem apresentar
um conjunto amplo de algoritmos distintos para resolver uma mesma tarefa.
Os algoritmos de ordenação implementados na linguagem C para comparação
foram: a) por seleção e b) por inserção. São métodos de fácil compreensão e de
implementação.

4.2 Análise do algoritmo de ordenação por inserção:

Ordenação por seleção:
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5. Conclusão

i =5:

A

D

E

N

O

R

Durante a análise desses algoritmos, concluímos que para desenvolver um
software qualquer não é necessário apenas ter conhecimento das linguagens de
programação e uma ferramenta de implementação em mãos. É necessário entender
como funcionam os componentes que compõem a arquitetura dos computadores, pois
o software pode não atender os valores de limite de tempo que se deseja que ele
execute.

A complexidade deste método é O(n2) para qualquer que seja os valores
iniciais; e o número de comparações é C(n) = ½ (n2 – n).
Ordenação por inserção:

Observa-se que a diferença de tempo de execução é grande para os vetores de
30 e 40, isso se deve ao fato do computador estar usando a memória cache ao invés
de acessar a memória RAM na execução do algoritmo. Como esse algoritmo faz
muitas comparações, o bloco da memória RAM que o processador mais utilizava foi
transferida para a memória cache a partir da segunda vez em que o algoritmo foi
executado, diminuindo o tempo de acesso para leitura e assim o tempo de
processamento (diminuição de até 51% do tempo) do algoritmo como um todo.
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