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Σελική Ημεπομηνία Παπάδοζηρ: 08/01/2012 
 

 

Γίλεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο : 

 
Loop:  lw $1, 0($2) 

  addi $1, $1, 1 

  lw $5, 4($2) 

  add $1, $1, $5 

  sw $1, 0($2) 

  addi $2, $2, 4 

  sub $4, $3, $2 

  bne $4, $0, Loop 

Exit: 

 

Υπνζέηνπκε όηη ε αξρηθή ηηκή ηνπ $3 είλαη $2+220 θαη όηη ν θώδηθαο εθηειείηαη ζε έλαλ 

επεμεξγαζηή MIPS κε αξρηηεθηνληθή ζσιήλσζεο (pipeline) 5 ζηαδίσλ (IF, ID, EX, MEM, WB), 

όπνπ ε εγγξαθή ζε θάπνηνλ θαηαρσξεηή γίλεηαη ζην πξώην κηζό ελόο θύθινπ, ελώ ε αλάγλσζε από 

ηνλ ίδηνλ θαηαρσξεηή ζην δεύηεξν κηζό ηνπ ίδηνπ θύθινπ. Υπνζέηνπκε επίζεο όηη όιεο νη αλαθνξέο 

ζηε κλήκε ηθαλνπνηνύληαη από ηελ θξπθή κλήκε ζε 1 θύθιν (δελ ππάξρνπλ δειαδή αζηνρίεο), ελώ ε 

απόθαζε γηα κηα εληνιή δηαθιάδσζεο ιακβάλεηαη ζην ζηάδην MEM. 

 

Α) Αξρηθά, ππνζέηνπκε όηη ε αξρηηεθηνληθή ζσιήλσζεο δε διαθέηει ζσήμα πποώθηζηρ (forwarding). 

Γηα ηελ 1ε επαλάιεςε ηνπ παξαπάλσ βξόρνπ (κέρξη θαη ην load ηεο 2εο επαλάιεςεο), 

ρξεζηκνπνηείζηε έλα δηάγξακκα ρξνληζκνύ όπσο απηό πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, γηα λα 

δείμεηε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ pipeline από ηα νπνία δηέξρνληαη νη εληνιέο ζε απηό ην δηάζηεκα 

εθηέιεζεο. Υπνδείμηε θαη εμεγείζηε ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο (hazards) πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ 

θαηά ηελ εθηέιεζε, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ απηνί αληηκεησπίδνληαη. 

 

Κύκλορ 1 2 3 4 5 6 ... 

Δληνιή 1  IF ID EX MEM WB   

Δληνιή 2  IF ID EX MEM WB  

Δληνιή 3   ... ... ... ... ... 

...        

 

Πόζνη θύθινη απαηηνύληαη ζπλνιηθά γηα λα νινθιεξσζεί ν παξαπάλσ βξόρνο (γηα όιεο ηηο 

επαλαιήςεηο ηνπ, όρη κόλν γηα ηελ 1ε); 

 

Β) Γηα ηελ ίδηα αθνινπζία εληνιώλ, δείμηε θαη εμεγείζηε όπσο θαη πξηλ, ηνλ ρξνληζκό ηνπ pipeline, 

ζεσξώληαο όκσο ηώξα όηη ππάξρνπλ όια ηα δπλαηά ζρήκαηα πξνώζεζεο πνπ είδακε ζην κάζεκα. 

Πόζνη θύθινη απαηηνύληαη ηώξα γηα λα νινθιεξσζεί ν βξόρνο; 



 

Γ) Θεσξώληαο ηελ ίδηα ζσιήλσζε κε ην εξώηεκα Β, κπνξείηε λα επηηύρεηε αθόκα θαιύηεξε 

επίδνζε ηποποποιώνηαρ ηον κώδικα (ρσξίο όκσο λα αιιάμεη ε ζεκαζηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο); 

Πόζνη θύθινη απαηηνύληαη ηώξα γηα λα νινθιεξσζεί ν βξόρνο; 

 

 

 
Παξαδνηέν ηεο άζθεζεο ζα είλαη έλα ειεθηξνληθό θείκελν (pdf, doc ή odt). 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 από άλλοςρ ζςμθοιηηηέρ ζαρ. 

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

