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ΜΕΡΟΣ Α 
 
Α1. Χρησιμοποιείστε τον αλγόριθμο Booth  για να πολλαπλασιάσετε τους αριθμούς 27ten και 25ten. Δείξτε βήμα προς 
βήμα την εκτέλεση του αλγορίθμου. Πόσες πράξεις απαιτούνται συνολικά; 
 
Ο αριθμός  27ten αντιστοιχεί στον αριθμό 011011two στο δυαδικό σύστημα και ο αριθμός 25ten αντιστοιχεί στον αριθμό 
011001two  στο δυαδικό. Οι αριθμοί αυτοί με τον αλγόριθμο του Booth πολλαπλασιάζονται ως εξής: 
 
             011011 
           x 011001 
           -------- 
            -011011 αφαίρεση (πρώτο 1 στον πολλαπλασιαστή) 
           +011011  πρόσθεση (το προηγ. βήμα είχε το τελευταίο 1) 
           000000   ολίσθηση (0 στον πολλαπλασιαστή) 
         -011011    αφαίρεση (πρώτο 1 στον πολλαπλασιαστή) 
         000000     ολίσθηση (μέσο της σειράς των 1) 
       +011011      πρόσθεση (το προηγ. βήμα είχε το τελευταίο 1) 
       ------------ 
        01010100011 = 675ten 
 
Συνολικά απαιτούνται 4 πράξεις (προσθέσεις/αφαιρέσεις). 
  
 
Α2. Το βασικό πλεονέκτημα του αλγορίθμου Booth έναντι του κλασικού αλγορίθμου πολλαπλασιασμού είναι η μείωση 
του  αριθμού  των  απαιτούμενων  πράξεων  όταν  στον  πολλαπλασιαστή  υπάρχουν  ακολουθίες  από  διαδοχικά  0  ή  1. 
Τροποποιείστε τον «2‐bit» αλγόριθμο Booth που χρησιμοποιήσατε στο προηγούμενο ερώτημα, ώστε να ελέγχει 3 bits 
κάθε φορά από τον πολλαπλασιαστή και να υπολογίζει το γινόμενο ανά 2 bits. Συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα με 
βάση  τη  σημασία  κάθε  3‐άδας  bits  που  ελέγχει,  και  της  λειτουργίας  που  επιτελεί  ο  αλγόριθμος  σε  κάθε  τέτοια 
περίπτωση. 
 
 Υποδείξεις:  υποθέστε  ότι  τόσο  η  τιμή  του  πολλαπλασιαστέου,  όσο  και  το  διπλάσιό  της,  είναι  αποθηκευμένες  σε 
διαφορετικούς καταχωρητές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τρέχοντα bits  Προηγούμενο bit 
Λειτουργία  Σημασία 

ai+1  ai  ai‐1 
0  0  0  Καμία  Μέση σειράς των 0

0  0  1 
Πρόσθεση  
πολλαπλασιαστέου

Τέλος σειράς των 1 

0  1  0 
Πρόσθεση  
πολλαπλασιαστέου 

Σειρά με ένα μόνο 1, οπότε έχουμε αφαίρεση του 
πολλαπλασιαστή (στη θέση i) για την αρχή της 
σειράς και πρόσθεση του διπλάσιου του (στη θέση 
i+1) για το τέλος της σειράς 

0  1  1 
Πρόσθεση διπλάσιου    
πολλαπλασιαστέου 

Τέλος σειράς των 1, οπότε έχουμε πρόσθεση του 
διπλάσιου του πολλαπλασιαστή (το 0 βρίσκεται στη 
θέση i+1)

1  0  0 
Αφαίρεση διπλάσιου  
πολλαπλασιαστέου 

Αρχή σειράς των 1, οπότε έχουμε αφαίρεση του 
διπλάσιου του πολλαπλασιαστή (το 1 βρίσκεται στη 
θέση i+1)

1  0  1 
Αφαίρεση  
πολλαπλασιαστέου 

Τέλος σειράς από 1, οπότε έχουμε πρόσθεση του 
πολλαπλασιαστή (στη θέση i) και αρχή σειράς από 1, 
οπότε έχουμε αφαίρεση του διπλάσιου του (στη 
θέση i+1)

1  1  0 
Αφαίρεση  
πολλαπλασιαστέου

Αρχή σειράς των 1 

1  1  1  Καμία  Μέση σειράς των 1
       
 
 
Α3. Χρησιμοποιείστε τον τροποποιημένο αλγόριθμο του ερωτήματος Α2 για να πολλαπλασιάσετε τους αριθμούς 27ten 
και 25ten . Πόσες πράξεις απαιτούνται συνολικά σε αυτήν την περίπτωση; 
 
             011011 
           x 011001 
           -------- 
            +011011   πρόσθεση (010) 
         -0110110     αφαίρεση διπλάσιου (100) 
       +0110110       πρόσθεση διπλάσιου (011) 
      ------------- 
        01010100011 = 675ten 
 
Συνολικά απαιτούνται 3 πράξεις (προσθέσεις/αφαιρέσεις). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΡΟΣ Β 
 
 

1000 1a 1e 0c 10 
1004 05 75 1a 19 
1008 07 12 1a 07 
100C 14 18 18 14 
1010 14 1c 12 75 
1014 10 19 1d 75 
1018 1a 07 01 1e 
101c 1a 12 1a 19 
1020 19 55 06 00 
1024 1a 1d 01 14 
1028 14 19 75 06 
102c 06 1a 1d 01 
1030 01 14 19 75 
1034 74 06 1a 1d 
1038 55 55 74 74 

 
Ο  παραπάνω  πίνακας  δείχνει  τα  περιεχόμενα  της  κύριας  μνήμης  για  τις  διευθύνσεις  0x1000  έως  0x1038.  Στις 
διευθύνσεις αυτές περιέχεται ένα «κρυφό» μήνυμα κειμένου. Αρχικά, το μήνυμα αυτό ήταν κωδικοποιημένο σε ASCII, 
άρχιζε από τη διεύθυνση 0x1000, και τερμάτιζε με τον κενό χαρακτήρα (NULL ή \0) σε κάποια ενδιάμεση διεύθυνση. 
Μετά  από  περαιτέρω  «κωδικοποίηση»,  προέκυψαν  τα  περιεχόμενα  της  μνήμης  που  φαίνονται  στον  πίνακα.  Τα 
βήματα της κωδικοποίησης που υπέστη το μήνυμα ήταν, με τη σειρά, τα εξής: 

• κάθε χαρακτήρας του αντικαταστάθηκε με το αποτέλεσμα της πράξης XOR  (αποκλειστικού  ‘Η) ανάμεσα στο 
χαρακτήρα αυτό και τον αριθμό 0x55. 

• στη συνέχεια, ανά 4 («XOR‐ed») χαρακτήρες το μήνυμα «αναστράφηκε», π.χ. τα A B C D E F G H Ι έγιναν D C B 
A H G F E Ι . 

Καλείστε να υλοποιήσετε σε assembly MIPS ένα πρόγραμμα που να αποκωδικοποιεί το παραπάνω μήνυμα, και να το 
αποθηκεύει αποκωδικοποιημένο αρχίζοντας από τη θέση μνήμης 0x2000. Ποιο είναι το μήνυμα;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Λύση 
 # ο register $1 περιέχει την αρχική διεύθυνση του πίνακα εισόδου 
 la $1,0x1000 
 # ο register $2 περιέχει την αρχική διεύθυνση του πίνακα εξόδου 
 la $2,0x2000 
 # ο register $3 περιέχει τον χαρακτήρα 0x55 
 li $3,0x55 
loop: 
 # φορτώνω στον καταχωρητή $4 το τέταρτο από τα επόμενα 4 byte του μηνύματος 
 lb $4,0x3($1) 
 # αποκρυπτογράφηση (xor με τον αριθμό 0x55) 
 xori $4,$4,$3 
 # αποθήκευσή του στο πρώτο από τα επόμενα 4 byte του αποτελέσματος 
 sb $4,0x0($2) 
 # έλεγχος για NULL 
 be $4,$zero,exit 
 
 # φορτώνω στον καταχωρητή $5 το τρίτο από τα επόμενα 4 byte του μηνύματος 
 lb $5,0x3($1) 
 # αποκρυπτογράφηση (xor με τον αριθμό 0x55) 
 xori $5,$5,$3 
 # αποθήκευσή του στο δεύτερο από τα επόμενα 4 byte του αποτελέσματος 
 sb $5,0x1($2) 
 # έλεγχος για NULL 
 be $5,$zero,exit 
 
 # φορτώνω στον καταχωρητή $6 το δεύτερο από τα επόμενα 4 byte του μηνύματος 
 lb $6,0x1($1) 
 # αποκρυπτογράφηση (xor με τον αριθμό 0x55) 
 xori $6,$6,$3 
 # αποθήκευσή του στο τρίτο από τα επόμενα 4 byte του αποτελέσματος 
 sb $6,0x2($2) 
 # έλεγχος για NULL 
 be $6,$zero,exit 
 
 # φορτώνω στον καταχωρητή $7 το πρώτο από τα επόμενα 4 byte του μηνύματος 
 lb $7,0x0($1) 
 # αποκρυπτογράφηση (xor με τον αριθμό 0x55) 
 xori $7,$7,$3 
 # αποθήκευσή του στο τελευταίο από τα επόμενα 4 byte του αποτελέσματος 
 sb $7,0x3($2) 
 # έλεγχος για NULL 
 be $7,$zero,exit 
  
 # αύξηση των διευθύνσεων για αναφορά στα επόμενα 4 bytes 
 addi $1,$1,0x4 
 addi $2,$2,0x4 
 j loop 
exit: 
 
Το αποκωδικοποιημένο μήνυμα είναι: EYKOLO PROGRAMMA GIA HLEKTROLOGOUS. 


