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ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
Καλνληθή Δμεηαζηηθή Απξηιίνπ 2014
Γηάξθεηα 2,5 ώξεο
Οη εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ΥΩΡΙ ηελ παξνπζία βηβιίσλ, βνεζεκάησλ ή άιινπ είδνπο ζεκεηώζεσλ. Σν
κόλν πνπ επηηξέπεηαη λα έρεηε καδί ζαο είλαη έλα θύιιν Α4 ζην νπνίν κπνξείηε λα έρεηε γξάςεη ό,ηη έρεηε θξίλεη
πην ζεκαληηθό γηα ην κάζεκα θαη ζέιεηε λα ην έρεηε σο βνήζεκά ζαο. Απαγνξεύεηαη ε αληαιιαγή νπνηνπδήπνηε
αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο, νύηε θαη ησλ θύιισλ Α4 πνπ είλαη αηνκηθά.

TMHMA 1o (A – K)
ONOMA

:

A.M:

ΕΞΑΜΗΝΟ :

Θέμα 1ο (15%)
Α) Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ κηαο εμάξηεζεο θαη ελόο θηλδύλνπ; Γώζηε ηνπο νξηζκνύο ησλ WAW, WAR
θαη RAW εμαξηήζεσλ. Δμεγήζηε πνηεο από ηηο παξαπάλσ εμαξηήζεηο νδεγνύλ ζε θηλδύλνπο θαη πνηεο
όρη ζηελ θιαζζηθή αξρηηεθηνληθή ζσιήλσζεο 5 ζηαδίσλ ηνπ MIPS.
B) Απαληήζηε αλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ςεπδείο ή αιεζείο. Γηθαηνινγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο.
i) Γηα ην ίδην datapath, ην CPI ελόο pipelined επεμεξγαζηή είλαη κηθξόηεξν από ην CPI ελόο singlecycle επεμεξγαζηή.
ii) Καηά ηελ εθηέιεζε ελόο θώδηθα ζε έλα pipelined επεμεξγαζηή, ε ρξήζε θαιύηεξνπ compiler δελ
επεξεάδεη ην CPI.
iii) H εθηέιεζε ελόο θώδηθα πνπ δελ επαλαρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα (π.ρ. streaming εθαξκνγέο) δελ
επεξεάδεηαη αλ κεησζεί ζην κηζό ην associativity ηεο data cache (δηαηεξώληαο ηα ππόινηπα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηαζεξά).
iv) Ο ππνδηπιαζηαζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ κεγέζνπο ηεο cache, δηαηεξώληαο ζηαζεξό ην associativity
θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ sets, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ compulsory misses.
v) H ρξήζε victim cache βνεζάεη ζηε κείσζε ησλ compulsory misses.
Γ) Γίλεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο assembly MIPS, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα θνξηώζεη ηελ ζηαζεξά
0x0ABCFF0A ζηνλ θαηαρσξεηή $t0.
lui $t0, 0xABC
addi $t0, $t0, 0xFF0A

Δμεγήζηε πνην είλαη ην ιάζνο ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα. Γώζηε κηα αιιεινπρία εληνιώλ πνπ λα θνξηώλεη
ζσζηά ηε ζηαζεξά ζηνλ θαηαρσξεηή $t0.

Θέμα 2ο (35%)
Υπνζέζηε ηελ θιαζζηθή αξρηηεθηνληθή ζσιήλσζεο ηνπ MIPS ζηελ νπνία ην ζηάδην ΜΔΜ έρεη ρσξηζηεί
ζε 2 ζηάδηα (Μ1 θαη Μ2) ζε κηα πξνζπάζεηα λα κεησζεί ε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ. Καηά ηνλ εληνπηζκό
κηαο εληνιήο άικαηνο ππό ζπλζήθε, ν επεμεξγαζηήο θάλεη stall ηε ζσιήλσζε κέρξη ηελ επίιπζε ε
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νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζηάδην Μ2. Υπνζέζηε επίζεο, όηη ε εγγξαθή ζε έλα θαηαρσξεηή γίλεηαη
ζην πξώην κηζό ελόο θύθινπ, ελώ ε αλάγλσζε από ηνλ ίδην θαηαρσξεηή πξαγκαηνπνηείηαη ζην δεύηεξν
κηζό ηνπ θύθινπ. Γίλεηαη ην αθόινπζν θνκκάηη θώδηθα :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LOOP: LW
LW
ADDI
ADD
LW
ADDI
ADD
SW
ADDI
BNEZ

$t1,
$s1,
$t3,
$s2,
$s3,
$t2,
$s3,
$s3,
$t4,
$t3,

100($t2)
0($t1)
$t3, -4
$s1, $s1
100($t4)
$t2, 4
$s3, $s2
100($t4)
$t4, 4
LOOP

Γίλεηαη όηη ε αξρηθή ηηκή ηνπ θαηαρσξεηή $t3 (αθξηβώο πξηλ ηo loop) είλαη ίζε κε 100.
Α) Υπνζέζηε όηη ππάξρνπλ όια ηα δπλαηά ζρήκαηα πξνώζεζεο. Γώζηε ην δηάγξακκα ρξνληζκνύ γηα ηελ
1ε επαλάιεςε ηνπ βξόρνπ, ππνδεηθλύνληαο ηηο πξνσζήζεηο πνπ γίλνληαη. Πόζνη θύθινη απαηηνύληαη γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα;
Β) Σαο δίλνληαη νη εμήο 2 επηινγέο:
i) Η ρξήζε ελόο compiler ν νπνίνο αλαδηαηάζζεη ηνλ θώδηθα (κε ηηο απαξαίηεηεο βέβαηα
κεηαηξνπέο γηα λα κελ αιιάμεη ηελ ζεκαζηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο) πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη
βέιηηζηε επίδνζε.
ii) Η ελνπνίεζε ησλ ζηαδίσλ Μ1 θαη Μ2 ζε έλα ζηάδην MEM.
Πνηα επηινγή ζα αθνινπζνύζαηε πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεηε ηελ ηαρύηεξε εθηέιεζε ηνπ θώδηθα;
Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο δίλνληαο ηα θαηάιιεια δηαγξάκκαηα ρξνληζκνύ ππνδεηθλύνληαο
πάληα ηηο πξνσζήζεηο πνπ γίλνληαη.

Θέμα 3ο (25%)
Α) Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα ζε C θαζώο θαη ε κεηάθξαζή ηνπ ζε assembly MIPS.
Σπκπιεξώζηε ηα θελά. Σαο ππελζπκίδνπκε όηη ν θαηαρσξεηήο $0 (ή $zero) είλαη πάληα κεδέλ. Γίλεηαη
επίζεο όηη ε δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα a βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε ζηνλ θαηαρσξεηή
$t4.
int a[12], i;
int mask = 0xFFFAB;
loop:
for (i=0; i < 11; i++){
a[i] = a[i+1] & mask;
}

add
lui
____
lw
and
sw
addi
addi
addi
bne

$t1,
$t2,
$t2,
___,
___,
$t3,
$t4,
$t1,
___,
$t8,

$zero, ____
____
$t2, ____
____($t4)
$t3, $t2
____(____)
$t4, ____
$t1, ____
$t1, ____
___, loop

B) Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα ζε C θαζώο θαη κηα κεηάθξαζή ηνπ ζε assembly MIPS, όπνπ νη
κεηαβιεηέο s θαη p είλαη απνζεθεπκέλεο ζηνπο θαηαρσξεηέο $s6 θαη $s9 αληίζηνηρα, ελώ ν
θαηαρσξεηήο $s0 πεξηέρεη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξώηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πίλαθα v. Η κεηάθξαζε απηή
πεξηέρεη ιάζε (έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη κηα εληνιή πνπ ιείπεη). Βξείηε ηα ιάζε θαη δηνξζώζηε ηα.
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int v[12], s;
int *p;
s = 16;
for(p = &v[2]; *p!=0; p+=2)
s = s + *p;

loop:

or
$s6,
lw
$s9,
bne $t8,
add $s6,
addi $s9,
jmp loop

$zero, $zero
8($s0)
$zero, finish
$s9, $s6
$s9 , 2

finish:

Γ) Υπνζέζηε κηα 2-way set associative cache κε ζπλνιηθό κέγεζνο tag array 48 bits θαη κε LRU
πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο. Η ειάρηζηε κνλάδα δηεπζπλζηνδόηεζεο είλαη ην 1 byte ελώ ην ζύζηεκα
ρξεζηκνπνηεί δηεπζύλζεηο κήθνπο 9 bits. Υπνζέηνληαο κηα αξρηθά άδεηα cache, παξαηεξνύκε ηελ εμήο
ζπκπεξηθνξά γηα ηηο αθόινπζεο πξνζπειάζεηο ζε δηεπζύλζεηο κλήκεο:
011011000
011001000
011011100

m
m
h

i) Πνην είλαη ην ζπλνιηθό κέγεζνο ηεο cache;
ii) Έζησ όηη πξαγκαηνπνηνύληαη νη παξαθάησ πξνζβάζεηο (κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη). Αλ ε cache
είλαη αξρηθά άδεηα, ππνινγίζηε ην απνηέιεζκα ηεο θάζε πξόζβαζεο (Hit ή Miss). Οη δηεπζύλζεηο
δίλνληαη ζε δεθαεμαδηθή κνξθή, αιιά παξακέλνπλ κήθνπο 9 bits (αγλνείζηε δειαδή ηα 3 MSB).
• 0x151, 0x155, 0x020, 0x191, 0x1d4, 0x153, 0x123, 0x021

Θέμα 4ο (25%)
Δμεηάδνπκε ηελ εθηέιεζε ηνπ αθόινπζνπ θώδηθα C.
double a[16][16], b[256];
k=0;
for(i=0; i<8; i++)
for(j=0; j<16; j++) {
a[i+4][j] = a[i][j] + a[i+1][j] + b[k+2];
k++;
}

Οη πίλαθεο πεξηέρνπλ ζηνηρεία θηλεηήο ππνδηαζηνιήο δηπιήο αθξίβεηαο, κεγέζνπο 8 bytes ην θαζέλα.
Τν πξόγξακκα εθηειείηαη ζε επεμεξγαζηή κε κόλν έλα επίπεδν θξπθήο κλήκεο δεδνκέλσλ, ε νπνία
αξρηθά είλαη άδεηα. H θξπθή κλήκε είλαη ζπζρέηηζεο δύν δξόκσλ, write-allocate, απνηειείηαη από
32 blocks δεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηεί LRU πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο. Τν κέγεζνο ηνπ block είλαη
32 bytes, ελώ ε κηθξόηεξε κνλάδα δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα δηεπζπλζηνδνηεζεί είλαη ην 1 byte.
Όιεο νη κεηαβιεηέο, πιελ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πηλάθσλ, απνζεθεύνληαη ζε θαηαρσξεηέο ηνπ
επεμεξγαζηή, νπόηε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε απηέο δελ ζπλεπάγεηαη πξνζπέιαζε ζηελ θξπθή
κλήκε. Δπίζεο, ζε επίπεδν εληνιώλ assembly νη αλαγλώζεηο γίλνληαη κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη
ζηνλ θώδηθα.
Οη πίλαθεο είλαη απνζεθεπκέλνη ζηελ θύξηα κλήκε θαηά γξακκέο, θαη δηαδνρηθά, δειαδή ν έλαο
ακέζσο κεηά ηνλ άιινλ. Τν πξώην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα a βξίζθεηαη ζηε δηεύζπλζε 0x00080000.
Α) Βξείηε ην ζπλνιηθό αξηζκό hits θαη misses γηα όιε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαπάλσ θώδηθα. Υπνδείμηε
πνηα misses είλαη compulsory, πνηα είλαη capacity θαη πνηα conflict.
Β) Αλ ε θξπθή κλήκε αληηθαηαζηαζεί κε κηα ίδηα θξπθή κλήκε αιιά write-no-allocate, πώο ζα
επεξεαζηνύλ ηα hits θαη misses; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο δίλνληαο όπσο θαη πξηλ ην ζπλνιηθό
ηνπο αξηζκό.
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