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ΜΔΡΟ Α 
 

 

Δίλνληαη ηα παξαθάηω δύν πξνγξάκκαηα γξακκέλα ζε C, θαζώο θαη ε αληίζηνηρε κεηάθξαζε ηνπο ζε 

assembly MIPS. Σπκπιεξώζηε ηα θελά. Σαο ππελζπκίδνπκε όηη ν θαηαρωξεηήο $0 είλαη πάληα κεδέλ, 

ελώ νη εληνιέο sll θαη srl πξαγκαηνπνηνύλ ινγηθό shift αξηζηεξά ή δεμηά αληίζηνηρα, ηόζεο ζέζεηο όζεο 

νξίδεη ν ηειεπηαίνο ηειεζηένο ηεο εληνιήο. (Θέμα επαναληπτικήρ εξεταστικήρ Σεπτεμβπίος 2012) 

 
 

i) int i = 0; 
while (i < (n-1)){ 

 if(arr[i+1] < arr[i]){ 

  int temp = arr[i]; 

  arr[i] = arr[i+1]; 

  arr[i+1] = temp; 

 } 

 i = i+1; 

} 

 

 

 

 

 

add $3, $0, $0 

addi $7, $4, ___ 

loop: bge $3, $7, ___ 

  addi $8, $3, 1 

  sll $8, $8, ___ 

  sll $9, $3, ___ 

  lw $10, 400($9) 

  lw $11, ___($8) 

  bge ___, ___, skip 

  sw $10, 400(___) 

  sw $11, 400(___) 

skip: addi $3, $3, ___ 

  j loop 

done: halt 
 

 
ii) while ( ((x >> 1) & 0x1) != 0) 

{ 
x = x >> 1; 

count ++; 

  } 

 

 /* 

  * Δίνεται ότι η μεταβλητή x     

  * είναι στον $1 και η count στον  

  * $2 

 /* 

  * / 

 

 

addi  $3, $0, __ 

loop: srl $4, $1, __ 

 and $5, __, $3 

 beq $5, __, done 

 add $1, __, $0 

 addi $2, __, __ 

 beq __, $0, __ 

 done: halt 

 



  

ΜΔΡΟ Β 
 

(i) Δίλεηαη ν παξαθάηω πίλαθαο κε ηα δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηε κλήκε γηα ηηο ζέζεηο 0x1000-

0x108F. 

 

Γιεύθςνζη Bytes 

0x1000 0x00  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00  0x00 

0x1008 0x00  0x00 0x00 0x02 0x02 0x00 0x00 0x00 

0x1010 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

0x1018 0x00  0x00 0x00 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 

0x1020 0x00 0x00 0x00 0x03 0x03 0x03 0x03 0x00 

0x1028 0x00  0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 

0x1030 0x00  0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 

0x1038 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

0x1040 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

0x1048 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 

0x1050 0x00 0x05 0x05 0x05 0x05 0x05 0x00 0x00 

0x1058 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

0x1060 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 

0x1068 0x01  0x02 0x01 0x03 0x04 0x07 0x03 0x06 

0x1070 0x03  0x07 0x03 0x08 0x03 0x09 0x06 0x04 

0x1078 0x07  0x05 0x09 0x09 0x08 0x08 0x07 0x06 

0x1080 0x06  0x06 0x06 0x05 0x06 0x07 0x07 0x07 

0x1088 0x05  0x04 0x04 0x03 0x03 0x02 0x08 0x07 

 

Οη ζέζεηο κλήκεο 0x1000-0x1063 πεξηέρνπλ έλαλ πίλαθα 10x10, ν νπνίνο αληηπξνζωπεύεη ην πεδίν 

κάρεο ηνπ γλωζηνύ παηρληδηνύ ηεο λαπκαρίαο. Σε απηόλ ηνλ ηεηξαγωληθό πίλαθα 100 ζέζεωλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα (νξηδόληηα, θάζεηα ή δηαγώληα) ηα εμήο πινία: 

 

 1 αεξνπιαλνθόξν κήθνπο 5 (ζπκβνιίδεηαη ζηνλ πίλαθα κε ην 0x05) 

 1 θξεγάηα κήθνπο 4 (ζπκβνιίδεηαη ζηνλ πίλαθα κε ην 0x04) 

 2 ππνβξύρηα κήθνπο 3 (ζπκβνιίδνληαη ζηνλ πίλαθα κε ην 0x03) 

 1 αληηηνξπηιηθό κήθνπο 2 (ζπκβνιίδεηαη ζηνλ πίλαθα κε ην 0x02) 

 

Αληίζηνηρα, ζηηο ζέζεηο κλήκεο 0x1068-0x108F είλαη απνζεθεπκέλεο νη ζπληεηαγκέλεο ηωλ βνιώλ 

ηνπ αληηπάινπ ζαο. Η θάζε βνιή απνηειείηαη από έλα δεύγνο bytes πνπ ζπκβνιίδνπλ αληίζηνηρα ηε 

γξακκή θαη ηε ζηήιε όπνπ ζα ρηππήζεη ε βνιή. Θεωξήζηε όηη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ πξώηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο πξώηεο γξακκήο ηνπ ηεηξαγωληθνύ πίλαθα είλαη (0x00, 0x00). 

 

Υινπνηήζηε ηε δηαδηθαζία (procedure) battleship_shots ζε assembly MIPS, ε νπνία εθηειεί ηηο βνιέο 

ηνπ αληηπάινπ. Γηα θάζε βνιή, ε δηαδηθαζία ππνινγίδεη αλ είλαη πεηπρεκέλε ή όρη ζώλνληαο ζε κηα 

ζπκβνινζεηξά (null-terminated ASCII string) ην ραξαθηήξα Η (Hit) ή Μ (Miss) αληίζηνηρα. 

Ταπηόρξνλα, αλ ε βνιή είλαη επηηπρεκέλε κεηώλεη θαηά 1 ηηο δηαζέζηκεο “δωέο” ηνπ παίθηε (αξρηθά 

είλαη ίζεο κε ην ζπλνιηθό κήθνο ηωλ πινίωλ, δειαδή 17). 

 

Η δηαδηθαζία πνπ ζα πινπνηήζεηε ζα πξέπεη λα δέρεηαη ηα εμήο νξίζκαηα: 

 

 ζηνλ $a0 έλα δείθηε ζηε κλήκε ζην ζεκείν όπνπ είλαη απνζεθεπκέλνο ν ηεηξαγωληθόο 

πίλαθαο ηωλ 100 ζέζεωλ, 

 ζηνλ $a1 έλα δείθηε ζηε κλήκε ζην ζεκείν όπνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο νη 

ζπληεηαγκέλεο ηεο θάζε βνιήο, 

 ζηνλ $a2 ηνλ αξηζκό ηωλ βνιώλ πνπ ζα εθηειεζηνύλ, 



  

 ζηνλ $a3 έλα δείθηε ζηε κλήκε ζην ζεκείν όπνπ ζα απνζεθεπηεί ε ζπκβνινζεηξά ηωλ 

απνηειεζκάηωλ ηωλ βνιώλ.  

 

Τέινο, ε δηαδηθαζία ζα επηζηξέθεη ωο απνηέιεζκα ζηνλ θαηαρωξεηή $v0 ηνλ αξηζκό ηωλ “δωώλ” 

πνπ έρνπλ απνκείλεη ζηνλ παίθηε κεηά ηηο βνιέο ηνπ αληηπάινπ. 

 

(ii) Εθηειέζηε ηελ δηαδηθαζία πνπ πινπνηήζαηε κε βάζε ηα πεξηερόκελα ηεο κλήκεο πνπ δίλνληαη 

ζηνλ πην πάλω πίλαθα. Δώζηε ηελ ηηκή πνπ επηζηξέθεη ε ζπλάξηεζε θαζώο θαη ηε ζπκβνινζεηξά 

πνπ παξάγεηαη.  

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο άζθεζεο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ MSIM, έλα emulator ηνπ MIPS 

νπνίνο αλαπηύρζεθε από ζπκθνηηεηέο ζαο θαη δηαηίζεηαη από ην εξγαζηήξην Υπνινγηζηηθώλ 

Σπζηεκάηωλ (CSLab). Σηνλ emulator απηό, κπνξείηε λα γξάθεηε MIPS assembly θαη λα ηελ 

εθηειείηε παξαθνινπζώληαο ηα πεξηερόκελα ηωλ θαηαρωξεηώλ θαη ηεο κλήκεο θαζηζηώληαο έηζη 

επθνιόηεξε ηελ παξαγωγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ απαηηνύκελνπ θώδηθα. Τνλ MSIM κπνξείηε λα ηνλ 

θαηεβάζεηε από ηε ζειίδα ηωλ αζθήζεωλ ηνπ site ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

απανηήζειρ ηος Α μέποςρ καθώρ και ηον  κώδικα assembly ηος Β μέποςρ μαζί με ηα αποηελέζμαηα ηηρ 

εκηέλεζηρ. Ο κώδικαρ θα ππέπει να πεπιέσει 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 
 

 

Γοςλέτηε 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

