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ΜΕΡΟ Α 
 

A1. Δθηειέζηε ηελ πξάμε 57<10> * -45<10> ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ αιγόξηζκν Booth. Γείμηε βήκα-βήκα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ. Πόζεο πξάμεηο (πξνζζέζεηο/αθαηξέζεηο) απαηηνύληαη ζπλνιηθά; 

Υπνζέζηε όηη ην ζύζηεκα αλαπαξηζηά ηνπο αθεξαίνπο κε 7 bits ζε ζπκπιήξωκα ωο πξνο 2. 

 

Α2. Ωο γλωζηόλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηζρύεη AxB = BxA. Πωο επεξεάδεη όκωο ε αιιαγή απηή 

ηελ απόδνζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ζηελ πεξίπηωζε ηνπ αιγνξίζκνπ Booth; Θα άιιαδε θάηη ζην 

πξνεγνύκελν εξώηεκα αλ ζηεξηδόκαζηαλ ζηελ αληηκεηαζεηηθή ηδηόηεηα θαη πξαγκαηνπνηνύζακε ηελ 

πξάμε -45<10> * 57<10> ; 

 

ΜΕΡΟ Β 
 

Β1. Υινπνηήζηε ηε δηαδηθαζία (procedure) pfind ζε assembly MIPS. Η δηαδηθαζία απηή δέρεηαη ωο 

όξηζκα ζηνλ θαηαρωξεηή $a0 έλα δείθηε ζην πξώην ραξαθηήξα ελόο null-terminated string θαη 

επηζηξέθεη ζηνλ θαηαρωξεηή $v0 ηε δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ ραξαθηήξα p ηνπ string. Αλ ην string δελ 

πεξηέρεη ηνλ ραξαθηήξα p, ηόηε ε pfind επηζηξέθεη ηε δηεύζπλζε ηνπ ραξαθηήξα null πνπ βξίζθεηαη 

ζην ηέινο ηνπ string. Αλ γηα παξάδεηγκα ν $a0 δείρλεη ζην string “mips”, ηόηε ην απνηέιεζκα πνπ 

επηζηξέθεη ζα πξέπεη λα είλαη έλαο δείθηεο ζηνλ ηξίην ραξαθηήξα ηνπ string. 

 

Β2. Υινπνηήζηε ηε δηαδηθαζία pcount ζε assembly MIPS. Η δηαδηθαζία απηή δέρεηαη ζαλ όξηζκα 

έλα δείθηε ζηνλ πξώην ραξαθηήξα ελόο null-terminated string θαη επηζηξέθεη ηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ηνπ ραξαθηήξα p ζην string απηό. Χξεζηκνπνηήζηε ηε δηαδηθαζία pfind πνπ πινπνηήζαηε 

ζην Β1. 

 

B3. Ο δηωλπκηθόο ζπληειεζηήο  κπνξεί λα ππνινγηζηεί αλαδξνκηθά κε βάζε ηελ 

εμίζωζε: 

 

 

όπνπ n, k κε αξλεηηθνί αθέξαηνη. Υινπνηήζηε ζε assembly MIPS ηε δηαδηθαζία binomcoeff, ε νπνία 

ζα δέρεηαη ζαλ νξίζκαηα ηνπο κε αξλεηηθνύο αθεξαίνπο n θαη k θαη ζα επηζηξέθεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηνλ δηωλπκηθό ζπληειεζηή . 

  



Παξαδνηέν ηεο άζθεζεο ζα είλαη έλα ειεθηξνληθό θείκελν (pdf, doc ή odt) πνπ ζα πεξηέρεη ηηο 

απαληήζεηο ηεο άζθεζεο Α θαη ηνπο  θώδηθεο assembly ηεο άζθεζεο Β. Οη θώδηθεο ζα πξέπεη λα 

πεξηέρνπλ αλαιπηηθά ζρόιηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ιύζεο ζαο από ηνπο δηδάζθνληεο. Σην 

ειεθηξνληθό θείκελν λα αλαθέξεηε ζηελ αξρή ηα ζηνηρεία ζαο (Όλνκα, Δπώλπκν, ΑΜ).  

 

Η άζθεζε ζα παξαδνζεί ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα: 
 

http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch/submit 
 

 

Δοςλέτηε αηομικά. Έσει ιδιαίηεπη αξία για ηην καηανόηζη ηος μαθήμαηορ να κάνεηε μόνοι ζαρ ηην επγαζία. Μην 

πποζπαθήζεηε να ηην ανηιγπάτεηε απλά από άλλοςρ ζςμθοιηηηέρ ζαρ. 

http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch/submit

