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ΜΕΡΟ Α 
 

Το παπακάηυ ππόγπαμμα πποζπαθεί να ανηιγπάτει λέξειρ από ηο ζημείο ηηρ μνήμηρ πος δείσνει ο 

$a0 ζηο ζημείο πος δείσνει ο $a1. Ταςηόσπονα, ηο ππόγπαμμα μεηπά ηιρ λέξειρ πος ανηιγπάθονηαι 

και αποθηκεύει ηην ηιμή ηος μεηπηηή ζηον καηασυπηηή $v0. Η ανηιγπαθή ζηαμαηά όηαν ηο 

ππόγπαμμα βπει μια λέξη ίζη με ηο 0. Αςηή η ηελεςηαία λέξη ανηιγπάθεηαι μεν από ηη μια 

ηοποθεζία ηηρ μνήμηρ ζηην άλλη, αλλά δεν ππέπει να μεηπιέηαι.  

 
Loop: lw $v1, 0($a0)   # Διάβαζε ηην επόμενη λέξη 

 addi $v0, $v0, 1  # Αύξηζε ηον μεηπηηή 

 sw $v1, 0($a1)   # Αποθήκευζε ηη λέξη ζηον πποοπιζμό 

 addi $a0, $a0, 1  # Μεηακίνηζε ηο δείκηη ζηην επόμενη λέξη 

 addi $a1, $a1, 1  # Μεηακίνηζε ηο δείκηη ζηην επόμενη λέξη 

 bne $v1, $zero, Loop # Αν η λέξη δεν ήηαν 0 επανάλαβε ηο Loop 

 

Υπάπσοςν απκεηά λάθη ζηο ππόγπαμμα αςηό. Γιοπθώζηε ηα δίνονηαρ μια bug-free εκδοσή ηος 

ππογπάμμαηορ. [Δε σπειάζεηαι ζηην άζκηζη αςηή να διαηηπείηε ηα πεπιεσόμενα ηυν καηασυπηηών $v1, 

$a0 και $a1]. 

 

 

ΜΕΡΟ Β 
 

Υλοποιήζηε ηη διαδικαζία (procedure) itoa ζε assembly MIPS, η οποία μεηαηπέπει ένα ακέπαιο 

(integer) ζηο ανηίζηοισο null-terminated ASCII string. Η διαδικαζία δέσεηαι υρ οπίζμαηα ζηον 

καηασυπηηή $a0 ηον integer και ζηον καηασυπηηή $a1 ένα δείκηη ζηη μνήμη, όπος αποθηκεύεηαι ηο 

string πος παπάγεηαι. Η διαδικαζία επιζηπέθει ζηον καηασυπηηή $v0 ηον απιθμό ηυν σαπακηήπυν 

(εκηόρ από ηο null) ηος string πος αποθηκεύηηκαν ζηη μνήμη. 

 

ΜΕΡΟ Γ 

  

Υλοποιήζηε ηη διαδικαζία atoi ζε assembly MIPS, η οποία μεηαηπέπει ένα null-terminated ASCII 

string ζε ακέπαιο. Η διαδικαζία αςηή δέσεηαι υρ όπιζμα ζηον καηασυπηηή $a0 ένα δείκηη ζηον 

ππώηο σαπακηήπα ηος string και επιζηπέθει ζηον καηασυπηηή $v0 ηην ηιμή ηος ανηίζηοισος 

ακεπαίος. Το string θα ππέπει να πεπιέσει μόνο ζςνδςαζμούρ ηυν τηθίυν 0 έυρ 9. Δάν εμθανιζηεί 

οποιοζδήποηε άλλορ σαπακηήπαρ, ηόηε η διαδικαζία διακόπηει ηην εκηέλεζη ηηρ, επιζηπέθονηαρ 

ζηον καηασυπηηή $v0 ηην ηιμή -1. Για παπάδειγμα, αν ο $a0 δείσνει ζηη μνήμη ζηη ζειπά bytes με 

ηιμή 50<10>52<10>0<10>, ηόηε η διαδικαζία θα ππέπει να επιζηπέτει ζηον $v0 ηην ηιμή 24<10>.  



 

Για ηην ςλοποίηζη ηηρ άζκηζηρ μποπείηε να σπηζιμοποιήζεηε ηον MILE, ένα emulator ηος MIPS 

οποίορ αναπηύσθηκε από ζςμθοιηηηέρ ζαρ και διαηίθεηαι από ηο επγαζηήπιο Υπολογιζηικών 

Σςζηημάηυν (CSLab). Σηον emulator αςηό, μποπείηε να γπάθεηε MIPS assembly και να ηην 

εκηελείηε, παπακολοςθώνηαρ ηα πεπιεσόμενα ηυν καηασυπηηών και ηηρ μνήμηρ, καθιζηώνηαρ έηζι 

εςκολόηεπη ηην παπαγυγή και ηον έλεγσο ηος απαιηούμενος κώδικα. 

 

 

Παπαδοηέο ηηρ άζκηζηρ θα είναι ένα ηλεκηπονικό κείμενο (pdf, doc ή odt) πος θα πεπιέσει ηιρ 

απανηήζειρ ηηρ άζκηζηρ Α και ηοςρ  κώδικερ assembly ηηρ άζκηζηρ Β. Οι κώδικερ θα ππέπει να 

πεπιέσοςν αναλςηικά ζσόλια για ηην καηανόηζη ηηρ λύζηρ ζαρ από ηοςρ διδάζκονηερ. Σηο 

ηλεκηπονικό κείμενο να αναθέπεηε ζηην απσή ηα ζηοισεία ζαρ (Όνομα, Δπώνςμο, ΑΜ).  

 

Η άζκηζη θα παπαδοθεί ηλεκηπονικά ζηην ιζηοζελίδα: 
 

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.  

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

