
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών - Κανονική 2021 (4/2/2021)
ηλεκτρονικά στο courses.pclab.ece.ntua.gr από απόσταση - διάρκεια 1:30

Διαγώνισμα 2ου Τμήματος (ΚΑΤ - ΠΑΠΑΓ)
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Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε C που υπολογίζει και επιστρέφει τη μέση απόσταση των τιμών των στοιχείων 2 μονοδιάστατων πινάκων Χ και 
Υ μεγέθους n, αγνοώντας τις περιπτώσεις όπου η απόσταση των στοιχείων είναι μεγαλύτερη ή ίση από 10. Δίνεται επίσης μια μετάφραση αυτού του
προγράμματος σε assembly MIPS.

int avg_dist_arrays(int x[], int y[], int n){
int dist, sum = 0;
for(int i=0; i<n; i++) {

dist = x[i] - y[i];
if (dist < 0)   dist = -dist;
if (dist >= 10) continue;
sum += dist;

}
return sum/n;

}

  addi $sp,   $sp, -8
  sw   ___, 4($sp)
  sw   ___, 0($sp)
  add  $t2, $zero, $zero
  add  $t3, $zero, $zero

FOR:   slt  $t4,   ___, ___
 (*)___  $t4, $zero, ___(**)
  lw   $s1, 0(___)
  lw   $s2, 0(___)
  sub  $t1,   $s1, $s2
  slt  $t4,   ___, $zero
 (*)___  $t4, $zero, ___(**)
  sub  ___,   ___, ___

POSITIVE:  slti ___,   $t1, 10
 (*)___  $t4,   ___, NEXT_ITER
  add  ___,   ___, ___

NEXT_ITER: addi ___,   ___, 4
  addi ___,   ___, 4
  addi $t3,   ___, 1
  j    FOR

END:   div  ___,   ___, ___
  lw   ___, 0($sp)
  lw   ___, 4($sp)
  addi $sp,   $sp, 8
  jr   $ra

(*): {beq, bne}
(**): {END, FOR, NEXT_ITER, POSITIVE}
{$a0, $a1, $a2, $a3, $s0, $s1, $s2, $s3, $s4, $s5, $s6, $s7, $t0, $t1, $t2, $t3, $t4, $t5, $t6, $t7, $t8, $t9, 
$v0, $v1, $sp, $ra, $zero}

Συμπληρώστε τα κενά. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο καταχωρητής $zero είναι πάντα μηδέν.

https://courses.pclab.ece.ntua.gr/mod/quiz/view.php?id=533
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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.

Ο επεξεργαστής εκτελεί τον παρακάτω κώδικα:

1. LOOP: LW  $t2, 100($t3)
2. SW  $t2, 200($t4)
3. ADD  $t4, $t2, $t3
4. LW  $t2, 100($t4)
5. SW  $t2, 200($t5)
6. ADD  $t5, $t2, $t3
7. LW  $t4, 0($t5)
8. ADD  $t3, $t4, $t5
9. ADDI  $t9, $t9, -4
10. BNEZ  $t9, LOOP

Αν η αρχιτεκτονική σωλήνωσης δε διαθέτει σχήμα προώθησης (forwarding), συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα το διάγραμμα χρονισμού για 
την 1η επανάληψη του παρακάτω βρόχου (μέχρι και την πρώτη εντολή της 2ης επανάληψης). Υποδείξτε τα stalls/bubbles χρησιμοποιώντας την 
επιλογή "---".

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Κύκλοι

Εντολή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1. LW $t2, 100($t3)

2. SW $t2, 200($t4)

3. ADD $t4, $t2, $t3

4. LW $t2, 100($t4)

5. SW $t2, 200($t5)

6. ADD $t5, $t2, $t3

7. LW $t4, 0($t5)

8. ADD $t3, $t4, $t5

9. ADDI $t9, $t9, -4

10. BNEZ $t9, LOOP

11. LW $t2, 100($t3)

                                             {IF, ID, EX, MEM, WB, ---}

3 (3)
Δίνεται η αρχική τιμή του καταχωρητή $t9 = 0x400. Υπολογίστε πόσοι κύκλοι απαιτούνται για την εκτέλεση του κώδικα σε αυτό το pipeline χωρίς 
σχήματα προώθησης.
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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.

Ο επεξεργαστής εκτελεί τον παρακάτω κώδικα:

1. LOOP: LW  $t2, 100($t3)
2. SW  $t2, 200($t4)
3. ADD  $t4, $t2, $t3
4. LW  $t2, 100($t4)
5. SW  $t2, 200($t5)
6. ADD  $t5, $t2, $t3
7. LW  $t4, 0($t5)
8. ADD  $t3, $t4, $t5
9. ADDI  $t9, $t9, -4
10. BNEZ  $t9, LOOP

Αν η αρχιτεκτονική σωλήνωσης διαθέτει όλα τα δυνατά σχήματα προώθησης (forwarding), συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα το διάγραμμα 
χρονισμού για την 1η επανάληψη του παρακάτω βρόχου (μέχρι και την πρώτη εντολή της 2ης επανάληψης). Τις προωθήσεις θα τις υποδείξετε στον
πίνακα προωθήσεων που ακολουθεί, σημειώνοντας το είδος της προώθησης, τον κύκλο στον οποίο αυτή πραγματοποιείται, τον αριθμό της 
εντολής από όπου προωθείται η ζητούμενη τιμή και τον αριθμό της εντολής στην οποία αυτή προωθείται. Υποδείξτε τα stalls/bubbles 
χρησιμοποιώντας την επιλογή "---".

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Κύκλοι

Εντολή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1. LW $t2, 100($t3)

2. SW $t2, 200($t4)

3. ADD $t4, $t2, $t3

4. LW $t2, 100($t4)

5. SW $t2, 200($t5)

6. ADD $t5, $t2, $t3

7. LW $t4, 0($t5)

8. ADD $t3, $t4, $t5

9. ADDI $t9, $t9, -4

10. BNEZ $t9, LOOP

11. LW $t2, 100($t3)

                                             {IF, ID, EX, MEM, WB, ---}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ
Κύκλος Προώθηση Από εντολή Προς εντολή

{1,2,3,…,26} EX/EX
MEM/EX
MEM/MEM

{1,2,3,…,10} {1,2,3,…,10}
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Δίνεται και πάλι η αρχική τιμή του καταχωρητή $t9 = 0x400. Υπολογίστε τώρα πόσοι κύκλοι απαιτούνται για την εκτέλεση του κώδικα σε αυτό το 
pipeline που διαθέτει σχήματα προώθησης.
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Αναδιατάξτε τον κώδικα ώστε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την εκτέλεση του στο pipeline που διαθέτει όλα τα σχήματα προώθησης. Ότι 
μετατροπές χρειάζονται σε εντολές προκειμένου να διατηρηθεί η σημασιολογία του προγράμματος, να τις αναφέρεται στην πιο κάτω φόρμα.

Δίνεται και πάλι ο αρχικός κώδικας που εκτελεί ο επεξεργαστής:

1. LOOP: LW  $t2, 100($t3)
2. SW  $t2, 200($t4)
3. ADD  $t4, $t2, $t3
4. LW  $t2, 100($t4)
5. SW  $t2, 200($t5)
6. ADD  $t5, $t2, $t3
7. LW  $t4, 0($t5)
8. ADD  $t3, $t4, $t5
9. ADDI  $t9, $t9, -4
10. BNEZ  $t9, LOOP

Συμπληρώστε όπως και πριν στον παρακάτω πίνακα τη νέα σειρά των εντολών και το διάγραμμα χρονισμού καθώς και τις απαιτούμενες 
προωθήσεις στον πίνακα προωθήσεων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
Κύκλοι

Εντολή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

                                             {IF, ID, EX, MEM, WB, ---}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ
Κύκλος Προώθηση Από εντολή Προς εντολή

{1,2,3,…,26} EX/EX
MEM/EX
MEM/MEM

{1,2,3,…,10} {1,2,3,…,10}

7 (2)
Εξηγήστε ποιες από τις εντολές που αναδιατάξατε πιο πάνω απαιτείται να μεταβληθούν (εκτός της αλλαγής θέσης) προκειμένου να διατηρηθεί η 
σημασιολογία του προγράμματος.
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Εξηγήστε την έννοια της χωρικής τοπικότητας. Περιγράψτε τα γενικά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος που θα παρουσίαζε πολύ υψηλά 
ποσοστά χωρικής τοπικότητας αλλά πολύ μικρή χρονική τοπικότητα ως προς τις αναφορές σε δεδομένα. Δώστε ένα παράδειγμα 
προγράμματος με ψευδοκώδικα.
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Δίνονται οι εξής παράμετροι της εικονικής μνήμης ενός υπολογιστικού συστήματος:
• Μέγεθος εγγραφής πίνακα σελίδων: 8Β
• Μέγεθος σελίδας: 4ΚΒ
• Μέγεθος φυσικής μνήμης: 8GB

A. Αν το σύστημα χρησιμοποιεί έναν πίνακα σελίδων μοναδικού επιπέδου, πόση φυσική μνήμη απαιτείται για την αποθήκευση αυτού του πίνακα;

B. Αν το σύστημα χρησιμοποιεί πίνακα σελίδων πολλαπλών επιπέδων, πόσα επίπεδα απαιτούνται για την υλοποίηση του; Δείξτε πόσα και ποια 
bits χρησιμοποιούνται για τη δεικτοδότηση του κάθε επιπέδου. Ο πίνακας κάθε επιπέδου καταλαμβάνει μια σελίδα της φυσικής μνήμης.

Γ. Αν το σύστημα χρησιμοποιεί inverted πίνακα σελίδων, πόσος χώρος απαιτείται για την υλοποίηση του;

10 (20)
Δίνεται ο παρακάτω κώδικας C:

int i,j;
double A[32][8], B[512];

for (i = 2; i < 10; i++) {
for (j = 0; j < 8; j++) {

A[i-2][j] = A[i][j] + A[i-1][j] + A[i-2][j] + B[8*(i-2)+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.

• Οι αναγνώσεις γίνονται με τη σειρά που εμφανίζονται στον κώδικα.
• Οι πίνακες είναι ευθυγραμμισμένοι και αποθηκευμένοι κατά γραμμές, ενώ συνεχόμενη δήλωση μεταβλητών συνεπάγεται διαδοχική αποθήκευση 

τους στη μνήμη.

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


