
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

www.cs lab .ece.n tua .g r  

 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών – 5ο εξαμ. 1 cslab@ntua – Σεπ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 (Προφορική) 

 
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ΧΩΡΙΣ την παρουσία βιβλίων, βοηθημάτων ή άλλου είδους σημειώσεων. Το 
μόνο που επιτρέπεται να έχετε μαζί σας είναι ένα φύλλο Α4 στο οποίο μπορείτε να έχετε γράψει ό,τι έχετε κρίνει 
πιο σημαντικό για το μάθημα και θέλετε να το έχετε ως βοήθημά σας. Απαγορεύεται η ανταλλαγή οποιουδήποτε 
αντικειμένου κατά την ώρα της εξέτασης, καθώς και των φύλλων Α4 που είναι ατομικά. 

Θέμα 1ο  

Υποθέστε την κλασσική αρχιτεκτονική σωλήνωσης του MIPS αποτελούμενη από τα στάδια IF, ID, EX, 
MEM, WB. Όλα τα στάδια διαρκούν ένα κύκλο. Κατά τον εντοπισμό μιας εντολής άλματος υπό συνθήκη, 
ο επεξεργαστής κάνει stall τη σωλήνωση μέχρι την επίλυση, η οποία πραγματοποιείται στο στάδιο EX. 
Τέλος, υποθέστε ότι η εγγραφή σε ένα καταχωρητή γίνεται στο πρώτο μισό ενός κύκλου, ενώ η 
ανάγνωση από τον ίδιο καταχωρητή πραγματοποιείται στο δεύτερο μισό του κύκλου. 

Δίνονται οι αρχικές τιμές των καταχωρητών $t9=0x1200 και $t4=0x1600 καθώς και το ακόλουθο κομμάτι 
κώδικα: 

1. LOOP: LW $t0, 0($t1)  

2.  ADD $t0, $t0, $t1 

3.  SW $t0, 4($t1) 

4.  ADDI $t1, $t1, 8  

5.  LW $t2, 0($t1) 

6.  LW $t3, 0($t1) 

7.  ADD $t2, $t2, $t3 

8.  SW $t2, 8($t1) 

9.  ADDI $t4, $t4, -4 

10.  BNE $t9, $t4, LOOP 

Α) Υποθέστε τώρα ότι υπάρχουν όλα τα δυνατά σχήματα προώθησης. Δείξτε το διάγραμμα χρονισμού 
για την 1η επανάληψη του βρόχου, υποδεικνύοντας τις προωθήσεις που γίνονται. Πόσοι κύκλοι 
απαιτούνται τώρα για την εκτέλεση του κώδικα;   

Β) Θεωρώντας την ίδια σωλήνωση με το ερώτημα Α, μπορείτε να επιτύχετε καλύτερη επίδοση 
αναδιατάσσοντας τον κώδικα (με τις απαραίτητες βέβαια μετατροπές για να μην αλλάξετε την 
σημασιολογία του προγράμματος); Δείξτε όπως και πριν το διάγραμμα χρονισμού για την 1η επανάληψη 
του βρόχου, υποδεικνύοντας τις προωθήσεις που γίνονται. Πόσοι κύκλοι απαιτούνται τώρα για την 
εκτέλεση του βρόχου;   
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Θέμα 2ο 

Δίνεται ο ακόλουθος κώδικας C:   
int i,j;  

double A[8][8], x[8], y[8]; 

 

for (i=0; i < 5; i++) 

 for (j=0; j < 8; j++) 

  x[i] = x[i] + A[i][j]*y[j]; 

 

Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας, μεγέθους 8 bytes το καθένα. 
Κάνουμε τις εξής υποθέσεις: 

 Το πρόγραμμα εκτελείται σε έναν επεξεργαστή με ένα μόνο επίπεδο κρυφής μνήμης δεδομένων, η 
οποία αρχικά είναι άδεια. H κρυφή μνήμη είναι direct-mapped, write-allocate και έχει 
χωρητικότητα 256Β. Το μέγεθος του block είναι 32 bytes, ενώ η μικρότερη μονάδα δεδομένων που 
μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί είναι το 1 byte.  

 Όλες οι μεταβλητές πλην των στοιχείων των πινάκων αποθηκεύονται σε καταχωρητές του 
επεξεργαστή κι επομένως οποιαδήποτε αναφορά σε αυτές δεν συνεπάγεται προσπέλαση στην κρυφή 
μνήμη. 

 Σε επίπεδο εντολών assembly οι αναγνώσεις γίνονται με τη σειρά που εμφανίζονται στον κώδικα. 

 Οι πίνακες είναι ευθυγραμμισμένοι και αποθηκευμένοι κατά γραμμές. Το πρώτο στοιχείο του 
πίνακα A βρίσκεται στη διεύθυνση 0x00008000, του x στη διεύθυνση 0x00080000 και του y στη 
διεύθυνση 0x00800000. 

Α) Βρείτε το συνολικό αριθμό hits και misses για όλη την εκτέλεση του παραπάνω κώδικα.  

Β) Σας προτείνουν να αντικαταστήσετε την κρυφή μνήμη με μια άλλη ίδιας χωρητικότητας, 2 way-
associative, με ίδιο μέγεθος block που χρησιμοποιεί LRU πολιτική αντικατάστασης. Βελτιώνεται η 
απόδοση του κώδικα; Υπολογίστε τον καινούριο αριθμό hits και misses. 
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Θέμα 3ο 

A) Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε C καθώς και μια μετάφραση του σε assembly MIPS. Συμπληρώστε 
τα κενά. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο καταχωρητής $0 (ή $zero) είναι πάντα μηδέν.  

 

 

 

int bit_count(unsigned int x) 

{ 

  int bit; 

   

  if (x == 0) return 0; 

 

  bit = x & 0x1; 

  return bit + bit_count(x >> 1); 

} 

 

 

 

bit_count: addi $sp, $sp,       

    sw     , 4($sp) 

    sw     , 0($sp) 

     bne     ,     , else 

     add  $v0,     ,      

    addi    , $sp, 8 

     jr        

else:    andi $s0,     , 1 

            , $a0,      

   jal        

    add     ,    ,     

    lw     , 0($sp) 

    lw     , 4($sp) 

 addi $sp, $sp,     

     jr  $ra 

Β) Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε C. Μεταφράστε το σε assembly MIPS. Θεωρήστε ότι οι μεταβλητές 
p και N είναι αποθηκευμένες στους καταχωρητές $s1 και $s2 και ότι ο καταχωρητής $s0 περιέχει τη 
διεύθυνση του πρώτου στοιχείου του πίνακα array.  

int array[100]; 

int *p, N; 

 

p = &array[4]; 

 

while (*p != 0) { 

   if (*p < 500) *p = *p / N; 

   else *p = *p % N;    

   p++; 

} 

 


