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Μέρος A 
 
Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache χωρητικότητας 1 ΜΒ δεδομένων, με cache line 4 λέξεων. Το μέγεθος της 
λέξης  είναι  32  bits.  Η  μικρότερη  μονάδα  δεδομένων  που  μπορεί  να  διευθυνσιοδοτηθεί  είναι  το  1  byte,  ενώ  οι 
διευθύνσεις μνήμης έχουν εύρος 32 bit. Για κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις οργάνωσης της cache: 

(i) ευθείας αντιστοίχισης (direct mapped) 
(ii) συσχέτισης 4 δρόμων (4‐way set associative) 
(iii) πλήρως συσχετιστική (fully associative) 

 
α) Υπολογίστε τον αριθμό των bits καθενός από τα επιμέρους πεδία στα οποία χωρίζεται μία διεύθυνση μνήμης σε μία 
τέτοια οργάνωση cache. Παρουσιάστε ένα διάγραμμα που να δείχνει πώς διαχωρίζεται η διεύθυνση στα πεδία αυτά, 
και εξηγείστε τη σημασία του καθενός. Τι ποσοστό του συνολικού μεγέθους της cache αφιερώνεται για τα bits του tag 
σε κάθε μία από τις περιπτώσεις; 
 
β) Σε ποιες θέσεις της cache απεικονίζονται οι ακόλουθες διευθύνσεις bytes στη μνήμη (δίνονται σε 16‐δική μορφή): 
300Α21,  20FC03,  801B30,  801B32,  551028,  000A2E,  20FC05,  29E000,  200A22,  151023,  801B33,  300Α24,  251027, 
801B33, 300A2D, 551025. Η αναζήτησή τους στη μνήμη καταλήγει σε miss ή hit; 

 
ΛΥΣΗ 

 
α) Και στις τρεις περιπτώσεις, το πεδίο offset, το οποίο δείχνει τη θέση ενός byte μέσα στο cache block, έχει μέγεθος 4 
bits, αφού το block έχει μέγεθος 4x32 bits=128 bits=16 bytes. 
H cache περιέχει συνολικά 1MB/16bytes=65536=216 cache blocks  
  (i)  Στην  περίπτωση  της  direct mapped  cache,  το  πεδίο  index,  το  οποίο  δείχνει  σε  ποιό  block  της  cache 
αντιστοιχoύν τα δεδομένα, καταλαμβάνει  log265536 bits=16 bits. Επομένως, το πεδίο tag καταλαμβάνει τα υπόλοιπα 
32‐16‐4=12 bits της διεύθυνσης. 

 

tag  index offset

12 bits  16 bits 4 bits

 
  (ii) Στην περίπτωση της 4‐way set associative cache, η cache έχει 65536/4=16384 sets. Το πεδίο index, το οποίο 
δείχνει σε ποιό set της cache αντιστοιχoύν τα δεδομένα, καταλαμβάνει log216384 bits=14 bits. Επομένως, το πεδίο tag 
καταλαμβάνει τα υπόλοιπα 32‐14‐4=14 bits της διεύθυνσης. 

 

tag  index offset

14 bits  14 bits 4 bits

 
  (iii) Στην περίπτωση της fully associative cache, δεν ορίζεται πεδίο index, οπότε το πεδίο tag καταλαμβάνει τα 
υπόλοιπα 32‐4=28 bits της διεύθυνσης. 

 



 

tag offset

28 bits 4 bits

 
β)  (i) Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα περιεχόμενα των blocks  της cache που μας ενδιαφέρουν  (με κόκκινο 
φαίνονται οι αναφορές σε δεδομένα που ήδη υπάρχουν στο cache block και επομένως προκαλούν hit): 
 

Cache block  Αναφορές

162  300a21 (miss) 000a2e (miss) 200a22 (miss) 300a24 (miss) 300a2d (hit)

435  801b30 (miss) 801b32 (hit) 801b33 (hit) 801b33 (hit) 

4032  20fc03 (miss) 20fc05 (hit) 

20738  551028 (miss) 151023 (miss) 251027 (miss) 551025 (miss) 

40448  29e000 (miss)

 
(ii)  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  φαίνονται  τα  περιεχόμενα  των  blocks  της  cache  που  μας  ενδιαφέρουν  (με  κόκκινο 
φαίνονται οι αναφορές σε δεδομένα που ήδη υπάρχουν στο cache block και επομένως προκαλούν hit): 
 

Cache set  Block  Αναφορές  

162 

0  300a21(miss) 300a24 (hit) 300a2d (hit) 

1  000a2e (miss)

2  200a22 (miss)

3 

435 

0  801b30 (miss) 801b32 (hit) 801b33 (hit) 801b33(hit)

1 

2 

3 

4032 

0  20fc03(miss) 20fc05(hit)

1 

2 

3 

4354 

0  551028 (miss) 551025(hit)

1  151023 (miss)

2  251027 (miss)

3 

7680 

0  29e000 (miss)

1 

2 

3 

 
(iii)  Στον  πίνακα  που ακολουθεί φαίνονται  τα  περιεχόμενα  των blocks  της  cache  που  μας  ενδιαφέρουν  (με  κόκκινο 
φαίνονται οι αναφορές σε δεδομένα που ήδη υπάρχουν στο cache block και επομένως προκαλούν hit). Συνολικά τα 
blocks της cache είναι 65536 οπότε δεν θα έχουμε capacity misses με αναφορές στισ συγκεκριμένες διευθύνσεις. 
 
 

Tag Αναφορές 

162  000a2e (miss)

86274  151023 (miss)



 

131234  200a22 (miss) 

135104  20fc03 (miss) 20fc05 (hit)

151810  251027 (miss) 

171520  29e000 (miss) 

196770  300a21 (miss) 300a24 (hit) 300a2d (hit) 

348418  551028 (miss) 551025 (hit)

524723  801b30 (miss) 801b32 (hit) 801b33 (hit) 801b33 (hit)

 
 
 

 

Μέρος B 
 
Εξετάζουμε την εκτέλεση του ακόλουθου κώδικα: 
   
  #define N 4 
  #define M 8 
  double Χ[N+1], A[N][M], Υ[M][2] ; 
  int i,j; 
 
  for(i=0; i<N; i++) 
    for(j=0; j<M; j++) 
      X[i+1] = X[i] + Α[i][j]*Y[j][0]; 
 
Όλοι οι πίνακες περιέχουν στοιχεία κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας, μεγέθους 8 bytes το καθένα. Κάνουμε τις 
εξής υποθέσεις: 

• Το πρόγραμμα  εκτελείται  σε  έναν  επεξεργαστή με μόνο  ένα  επίπεδο  κρυφής μνήμης δεδομένων. Η  κρυφή 
μνήμη  είναι  πλήρως  συσχετιστική  (fully  associative),  write‐allocate,  με  LRU  πολιτική  αντικατάστασης,  και 
αποτελείται από 6 blocks των 16 bytes το καθένα. 

• Όλες  οι  μεταβλητές,  πλην  των  στοιχείων  των  πινάκων,  μπορούν  να  αποθηκευτούν  σε  καταχωρητές  του 
επεξεργαστή, οπότε οποιαδήποτε αναφορά σε αυτές δεν συνεπάγεται προσπέλαση στην κρυφή μνήμη.  

• Σε επίπεδο εντολών assembly, η σειρά με την οποία γίνονται οι αναφορές στους πίνακες είναι η εξής: X,A,Y,X. 
• Αρχικά, η κρυφή μνήμη δεδομένων είναι άδεια. 

 
Βρείτε  ποιες  από  τις  αναφορές  στην  εκτέλεση  του  παραπάνω  κώδικα  καταλήγουν  σε misses  στην  cache.  Υποδείξτε 
ποια είναι compulsory, ποια είναι capacity, και ποια conflict. Δώστε το τελικό ποσοστό αστοχίας (miss rate). 
 
Κάθε cache line χωράει 2 διαδοχικά στοιχεία κάποιου πίνακα. Άρα θα έχουμε τις εξής αναφορές: 
 
X0 A00 Y00 X1  m m m h 
X0 A01 Y10 X1  h h m h 
X0 A02 Y20 X1  h m m h 
X0 A03 Y30 X1  h h m h 
X0 A04 Y40 X1  h m m h 
X0 A05 Y50 X1  h h m h 
X0 A06 Y60 X1  h m m h 
X0 A07 Y70 X1  h h m h 
 
X1 A10 Y00 X2  h m m m 
X1 A11 Y10 X2  h h m h 
X1 A12 Y20 X2  h m m h 
X1 A13 Y30 X2  h h m h 
X1 A14 Y40 X2  h m m h 
X1 A15 Y50 X2  h h m h 
X1 A16 Y60 X2  h m m h 
X1 A17 Y70 X2  h h m h 



 

X2 A20 Y00 X3  h m m h 
X2 A21 Y10 X3  h h m h 
… 
 
Ανά 2 εξωτερικές επαναλήψεις το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Miss rate = 13/32 
 
Compulsory misses:  

‐ όλα των Α, Χ  
‐ όλα Υ για την 1η επανάληψη του εξ. loop 

Capacity: όλα του Y για i>0 
Conflict: δεν υπάρχουν 
 
 
 


