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Άσκηση Α : 

Ζητείται να υλοποιήσουμε σε assembly MIPS τη συνάρτηση fib(n), η οποία θα δέχεται σαν όρισμα έναν 
θετικό ακέραιο και θα επιστρέφει τον αντίστοιχο όρο της σειράς Fibonacci. Για τη σειρά αυτή ισχύουν 
Fib(0)=0,  Fib(1)=1 και  Fib(n)=Fib(n-1)+Fib(n-2).  Ο θετικός ακέραιος τοποθετείται  στον  καταχωρητή 
$a0, ενώ το αποτέλεσμα στον καταχωρητή $v0. Παρακάτω δίνεται ο κώδικας σε C και σε assembly MIPS 
(προφανώς δεν αποτελούν τις μοναδικές ή τις βέλτιστες υλοποιήσεις).

int fib(int n) {

if(n < 2) return n; //Θεωρούμε ότι έχει γίνει έλεγχος για n>=0

return (fib(n-1) + fib(n-2));

}

fib : addi $sp, $sp, -12

sw $ra, 4($sp)

sw $a0, 0($sp)

slti $t0, $a0,2 # Test if n < 2

beq $t0, $zero, L1

addi $v0, $zero, $a0 # Return n

addi $sp, $sp, 12

jr $ra

L1: addi $a0, $a0, -1

jal fib # Calculate fib(n-1)

sw $v0, 8($sp) # Save fib(n-1)

addi $a0, $a0, -1

jal fib # Calculate fib(n-2)

lw $a0, 0($sp)

lw $ra, 4($sp)

lw $t0, 8($sp)

add $v0, $v0, $t0 # Return fib(n-1)+fib(n-2)

addi $sp, $sp, 12

jr $ra
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Άσκηση Β

Ζητείται να υλοποιηθεί σε assembly MIPS ο αλγόριθμος mergesort. Η συνάρτηση δέχεται ως ορίσματα 
την διεύθυνση του πρώτου στοιχείου του πίνακα καθώς και το μήκος του πίνακα. Παρακάτω δίνεται ο 
κώδικας σε C καθώς και σε assembly MIPS (προφανώς δεν αποτελούν τις μοναδικές ή τις βέλτιστες 
υλοποιήσεις). 

void mergesort(int *array, int length) {

int temp;

if (length < 2) return;

temp = length / 2;

mergesort(&array[0], temp);

mergesort(&array[temp], length-temp);

merge(&array[0],temp, &array[temp],length-temp);

}

void merge(int *start1, int length1, int *start2, int length2) {

int *head1, *head2;

head1 = start1;

head2 = start2;

while((length1 > 0) && (length2 > 0)) {

if( *head1 <= * head2 ) {

head1++;

length1--;
}

else {

int temp = *head2;

int *tail = head2;

while (tail-- != head1) {

*(tail+1) = *tail;

}

*head1 = temp;

head1++;

length2--;

head2++;

}

}

}



mergesort: 

addi $sp, $sp, -16 

     sw $ra, 8($sp) 

     sw $a1, 4($sp) 

     sw $a0, 0($sp) 

     slti $t0,$a1,2 #If the length is less than 2 return;

     beq $t0,$zero, L1 

     add $v0, $a0,$zero 

     addi $sp, $sp, 16 

     jr $ra 

L1: sra $a1, $a1, 1 

jal mergesort # Mergesort the left part of the array

lw $t0, 4($sp) 

     lw $a0, 0($sp) 

     sw $a1, 12($sp) 

    sub $t0, $t0, $a1 # Calculate the length of the right part

     sll $a1, $a1, 2 

     add $a0, $a0, $a1 # Calculate the address of the starting point

add $a1,$t0, $zero # of the right part of the array

jal mergesort # Mergesort the right part of the array

add $a2, $a0 , $zero  # The merge function accepts as inputs 

     add $a3, $a1 , $zero #a0 = address of the starting point of the left part

   lw $a0, 0($sp)    #a2 = address of the starting point of the right part

     lw $a1, 12($sp)    # a1/a3 = length of the left/right part of the array

jal merge 

lw $a0, 0($sp) # Restore a0, a1, ra

     lw $a1, 4($sp) 

    lw $ra, 8($sp) 

     addi $sp, $sp, 16 

jr $ra 



merge: 

addi $sp, $sp, -12 

sw $s2, 8($sp) 

sw $s1, 4($sp) 

sw $s0, 0($sp) 

add $s0, $a0 , $zero

add $s1, $a2 , $zero

add $s2, $a1, $a3 

loop: lw $t0, 0($s0) 

      lw $t1, 0($s1) 

slt $t2, $t0, $t1 # Check if start1 <= start2

 beq $t2,$zero, L2 

addi $a1, $a1, -1 #start1<start2 so move to next number of the left array

blez $a1, exit  #if there are no numbers left, exit

addi $s0, $s0, 4 

b loop 

L2: addi $t3, $s1, -4 # start1>start2 so move all the numbers until start2 

L3: lw $t4, 0($t3)  # one position to the right and then replace start1

sw $t4, 4($t3)  # start2 and move to compare the next numbers

addi $t3, $t3, -4 

slt $t5, $t3, $s0 

beq $t5, $zero, L3

sw $t1, 0($s0) 

addi $s0, $s0, 4 

addi $a3, $a3, -1 

blez $a3, exit # if there are no numbers left in the right array, exit

addi $s1, $s1, 4 

b loop 

exit: lw $s0, 0($sp) 

lw $s1, 4($sp) 

lw $s2, 8($sp) 

addi $sp, $sp, 12 

jr $ra 


