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ΕΘΝΙKΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Ονοματεπώνυμο:________________________________________________ 

ΑΜ:_____________________________________ 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

(τμήμα Λ - Ω) 

Εξέταση Μαρτίου 2014  

Διάρκεια 2,5 ώρες 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ΧΩΡΙΣ την παρουσία βιβλίων, βοηθημάτων ή άλλου 

είδους σημειώσεων. Το μόνο που επιτρέπεται να φέρετε είναι ένα φύλλο Α4 με 

προσωπικές σημειώσεις. 

Θέμα 1ο 

1. Ο υπολογισμός του παραγοντικού ενός αριθμού μπορεί να γίνει επαναληπτικά, ως 

εξής: 

int factorial(x){ 

 int i, fact = 1; 

 for(i=1; i<=x; i++){ 

fact = fact * i; 

  } 

 return fact; 

} 

 

 

Να γραφεί ισοδύναμη ρουτίνα σε assembly MIPS που υλοποιεί αυτή τη συνάρτηση. Η 

ρουτίνα factorial του  MIPS θα λαμβάνει το όρισμά της (x) μέσω του καταχωρητή $a0 

και θα επιστρέφει την υπολογισμένη τιμή στον καταχωρητή $v1. Να αγνοηθεί η 

περίπτωση υπερχειλίσεως.  

 

 

Λύση: 
factorial: addi $sp,$sp, -4 

sw $s0, 0($sp) 

add $s0, $zero, $0 

add $t1, $zero, $zero 

addi $t1, $0, 1 

addi $t2, $0, 1 
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addi $t3, $a0, 1 

for: mul $t2, $t2,$t1 

addi $t1, $t1, 1 

bne $t1, $t3, for 

addi $a1, $t2, $0 

lw $ra, 4($sp) 

addi $sp, $sp, 4 

jr $ra 

 

 

 

2. Να αναφέρετε τους «κινδύνους δεδομένων» σε μία σωλήνωση και να εξηγήσετε ποιοι 

από αυτούς είναι δυνατόν να καταλήξουν σε stall στην αρχιτεκτονική MIPS, και με ποιες 

προϋποθέσεις συμβαίνει αυτό. 

 

Απάντηση: 

Οι κίνδυνοι δεδομένων είναι οι RAW, WAR, WAW.  

 RAW hazard: μεταγενέστερη εντολή διαβάζει τιμή πριν την γράψει προγενέστερη 

εντολή 

 WAR hazard: μεταγενέστερη  εντολή γράφει τιμή πριν τη διαβάσει προγενέστερη  

εντολή 

 WAW hazard: μεταγενέστερη εντολή γράφει τιμή πριν τη γράψει μία προγενέστερη 

εντολή. 

Μόνο οι RAW hazards δυνητικά προκαλούν stall. Οι WAR και WAW hazards είναι 

ανυπόστατοι στη MIPS αρχιτεκτονική, αφού κάθε προγενέστερο στάδιο του pipeline 

τελειώνει πάντα πριν από κάθε μεταγενέστερο στην MIPS αρχιτεκτονική λόγω της έλλειψης 

παράλληλων δομών υλισμικού.  

Σε μία MIPS αρχιτεκτονική, με το κλασικό σχήμα σωλήνωσης πέντε σταδίων (IF, ID, EX, 

MEM, WB) στο οποίο όλα τα στάδια πέραν του MEM διαρκούν έναν κύκλο, οι RAW hazards 

θα οδηγήσουν σε stall όταν: 

 EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs  

EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt 

 

MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs  

MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt 

Οι δύο πρώτες περιπτώσεις stall αποφεύγονται πάντα όταν υποστηρίζεται πλήρες σχήμα 

προώθησης. Αντίθετα οι τελευταίες δύο περιπτώσεις, δεν είναι δυνατό  να αποφευχθούν 

πάντα χάριν στο σχήμα προώθησης, όταν: 

 οι δύο εξαρτημένες εντολές βρίσκονται στη σωλήνωση με διαφορά ενός σταδίου 

 ή η προσπέλαση μνήμης διαρκεί περισσότερους του ενός κύκλους (π.χ. αστοχία). 

 



3 
 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Λ-Ω) – 5ο εξ.  cslab@ntua © Μάρτιος 2014 

3. Στην ακόλουθη διάταξη μνήμης RAM, (α) να βρεθεί το μέγεθος της συνολικής μνήμης 

και (β) να εντοπισθούν οι ψηφίδες που φιλοξενούν τις διευθύνσεις μνήμης: 0xF1450, 

0xF1451, 0xF1455, 0xFFF47 
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Απάντηση: 

 

Η παραπάνω διάταξη μνήμης αποτελείται από 16 ψηφίδες. Κάθε μία απαιτεί 18 

bits για δεικτοδότηση και εξάγει 4 bits δεδομένων. Συνεπώς πρόκειται ψηφίδες 

μεγέθους 218 ∗ 4 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 1048576 𝑏𝑖𝑡𝑠 = 128 𝐾𝐵 έκαστη. Άρα η συνολική μνήμη 

που απεικονίζει η παραπάνω διάταξη είναι 16 * 128  = 2048 ΚΒ = 2 ΜΒ. 

 

Για να εντοπίσουμε το set ψηφίδων στο οποίο εντοπίζονται οι δοθείσες 

διευθύνσεις αρκεί αν χρησιμοποιήσουμε τα bits τους που δέχεται σαν όρισμα ο 

αποκωδικοποιητής. Αυτά είναι τα least significant bits A0, A1. Συνεπώς έχουμε τον 

ακόλουθο πίνακα: 

Address A1-A0 Chips 

0xF1450 00 3,2,1,0 

0xF1451 01 7,6,5,4 

0xF1455 01 7,6,5,4 

0xFFF47 11 15,14,13,12 

 

 

 

4. Να εξηγηθεί ποιοι από τους παρακάτω συνδυασμούς είναι πιθανοί και ποιοι όχι: 
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TLB Πίνακας Σελίδων Κρυφή Μνήμη ΝΑΙ/ΟΧΙ 

miss hit Hit Ναι : προφανώς η σελίδα είχε έρθει, το 
αντίστοιχο block δεν εκτοπίστηκε από την 
cache, αλλά μετάφραση σελίδας 
εκτοπίστηκε από τον TLB 

miss hit Miss Ναι: δεν είχαμε κανένα αίτημα ως τώρα 
για τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας 

hit miss Miss Όχι: δεν είναι δυνατό να έχουμε στον TLB 
μετάφραση διεύθυνσης σελίδας που δεν 
περιέχεται στον πίνακα σελίδων 

hit  miss Hit Όχι: βλέπε παραπάνω, πόσο μάλλον και 
επιτυχές reference σε block ανύπαρκτης 
στο πίνακα σελίδων σελίδας 

 

5. Αιτιολογείστε εάν συμφωνείτε ή όχι με την παρακάτω πρόταση: 

«Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των εγγραφών στη μνήμη τόσο αποδοτικότερη γίνεται  

η πολιτική της ετερόχρονης εγγραφής (write-back) σε σχέση με την πολιτική της 

ταυτόχρονης εγγραφής (write-through) στην κρυφή μνήμη» 

Απάντηση: 

Ο παραπάνω ισχυρισμός είναι γενικά αληθής. Η κρυφή μνήμη είναι αρκετούς κύκλους πιο 

γρήγορη από την κύρια μνήμη. Συνεπώς μια προσπάθεια ενημέρωσης και στις δύο, ακόμα 

και αν είναι ταυτόχρονη, θα οδηγήσει σε bottleneck ανάλογο του χρόνου εγγραφής στην 

κύρια μνήμη. Το bottleneck αυτό αποφεύγεται με χρήση της ετερόχρονης πολιτικής 

εγγραφής, η οποία φροντίζει για τη διατήρηση της συνέπειας δεδομένων μόνο στην κρυφή 

μνήμη. Τα δεδομένα της κύριας μνήμης ανακτούν τη συνέπεια τους όταν το dirty πλέον 

block απομακρυνθεί από την cache. Συνεπώς όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό εγγραφών 

τόσο πιο αποδοτικότερη γίνεται η πολιτική ετερόχρονης εγγραφής.  

 

Θέμα 2ο  
 

Δίνεται το ακόλουθο τμήμα προγράμματος σε assembly MIPS:  

 addi $2, $zero, 64 

 add $1, $zero, $zero 

Loop: lw $4, 400($1) 

 addi $3, $1, 4 

 lw $5, 400($2) 

 add $6, $5, $4 

 srl $6, $6, 1 

 sw $6, 800($3) 

 addi $1, $1, 4 

 bne $1, $2, Loop 

 

Υποθέτουμε εκτέλεση του παραπάνω τμήματος κώδικα σε επεξεργαστή MIPS με 

αρχιτεκτονική σωλήνωσης (pipeline) 5 σταδίων (IF, ID, EX, MEM, WB) όπου η εγγραφή σε 

κάποιον καταχωρητή γίνεται στο πρώτο μισό ενός κύκλου, ενώ η ανάγνωση στο δεύτερο 
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μισό του ιδίου κύκλου. Υποθέτουμε επίσης, ότι όλες οι αναφορές στη μνήμη 

ικανοποιούνται σε 1 κύκλο (δεν υπάρχουν αστοχίες), ενώ η απόφαση για μια εντολή 

διακλάδωσης λαμβάνεται στο στάδιο MEM. 

1. Αρχικά υποθέτουμε έλλειψη σχήματος προώθησης. Συμπληρώστε το διάγραμμα 

χρονισμού για την πρώτη επανάληψη του βρόχου, επισημαίνοντας κάθε φορά το λόγο 

που προκαλείται η οποιαδήποτε καθυστέρηση. Υπολογίστε το συνολικό αριθμό κύκλων 

που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

 

Απάντηση: 

 

 
 

Ο βρόχος θα επαναληφθεί 64/4 = 16 φορές 

 

Απαιτούμενοι κύκλοι: 24 + 15 * (21 – 2) = 309   

Προσοχή το RAW($1) στην  εντολή 3 (lw $4, 400($1) ) δεν υπάρχει στις επόμενες 

επαναλήψεις γι’ αυτό αφαιρούμε τους 2 κύκλους stall για κάθε επόμενη επανάληψη 

του βρόχου. 

 

 

2. Στη συνέχεια υποθέτουμε την ύπαρξη σχήματος προώθησης. Παρουσιάστε το 

διάγραμμα χρονισμού της πρώτης επανάληψης του βρόχου. Υπολογίστε το νέο 

συνολικό αριθμό κύκλων που απαιτούνται μέχρι το πέρας του προγράμματος. 

 

Απάντηση: 

 

 
 

Απαιτούμενοι κύκλοι: 15 + 15 * 12 = 195 κύκλοι 

 

3. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση χωρίς να αλλάξει η σημασιολογία του 

προγράμματος, όταν παρέχεται σχήμα προώθησης; Αν ναι, υποδείξτε τον τρόπο και 

1 IF ID EX MEM WB

2 IF ID EX MEM WB

3 IF ID - - EX MEM WB RAW ($1)

4 IF - - ID EX MEM WB stractural hazard (ID)

5 IF ID EX MEM WB

6 IF ID - - EX MEM WB RAW ($5)

7 IF - - ID - - EX MEM WB stractural hazard(ID) , RAW($6)

8 IF - - ID - - EX MEM WB stractural hazard (ID), RAW($6)

9 IF - - ID EX MEM WB stractural hazard (ID)

10 IF ID - - EX MEM WB

3 IF ID EX MEMWB

1 IF ID EX MEM WB

2 IF ID EX MEM WB

3 IF ID EX MEM WB

4 IF ID EX MEM WB

5 IF ID EX MEM WB

6 IF ID - EX MEM WB

7 IF - ID EX MEM WB

8 IF ID EX MEM WB

9 IF ID EX MEM WB

10 IF ID EX MEM WB

3 IF ID EX MEMWB
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υπολογίστε το νέο πλήθος απαιτούμενων κύκλων για την ολοκλήρωση του 

βελτιστοποιημένου πλέον κώδικα.  

Απάντηση: Με αναδιάταξη εντολών κώδικα είναι δυνατόν να έχουμε καλύτερη επίδοση. 

Συγκεκριμένα αναδιατάσσουμε την 5 εντολή (lw $5, 400($2)) τοποθετώντας τη πριν το 

σώμα του βρόχου. 

 

 

Απαιτούμενοι κύκλοι: 14 + 15 * 10 = 164 

 

Θέμα 3ο 

Στο πλαίσιο αυτού του θέματος καλείσθε να εκτιμήσετε την επίδοση ενός τμήματος 

προγράμματος συναρτήσει της εσωτερικής οργάνωσης της κρυφής μνήμης (L1 cache). 

Διατίθεται μία μόνο cache μεγέθους δεδομένων 256 Kbytes εφοδιασμένη με write back (1 

“dirty” bit), write allocate και LRU (1 bit, όπου είναι απαραίτητο) πολιτικές, διευθύνσεις 

μεγέθους 32 bit και διευθυνσιοδότηση 1 byte. Το μέγεθος κάθε block είναι 64 bytes 

δεδομένων. Υποθέτουμε τις ακόλουθες οργανώσεις: 

 Άμεση οργάνωση 

 Οργάνωση συνόλου 2 δρόμων  

 

1. Για κάθε μία από τις παραπάνω οργανώσεις ζητείται να βρεθεί το μέγεθος των πεδίων 

tag, index, byte_offset σε bits, το συνολικό μέγεθος της cache, καθώς και το ποσοστό 

ωφέλιμου χώρου αυτής. 

 

Απάντηση: 

 

Το μέγεθος κάθε block είναι 64  bytes. Αυτό συνεπάγεται ότι για τη δεικτοδότηση κάθε 

byte στο εσωτερικό του block (64 = 26) χρειαζόμαστε 6 bits (block offset).  

 

𝑛𝑢𝑚𝑂𝑓𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 =
𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑧𝑒

𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑠𝑖𝑧𝑒
=

256 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

64 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
=

262144 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

64 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
= 4096 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 

 

 

 

 

  

1 IF ID EX MEM WB

2 IF ID EX MEM WB

5 IF ID EX MEM WB

3 IF ID EX MEM WB

4 IF ID EX MEM WB

6 IF ID EX MEM WB

7 IF ID EX MEM WB

8 IF ID EX MEM WB

9 IF ID EX MEM WB

10 IF ID EX MEM WB

3 IF ID EX MEM WB
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Άμεση οργάνωση κρυφής μνήμης: 

 

Στην άμεση οργάνωση κρυφής μνήμης έχουμε 
1 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 

𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒
→ 4096 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 =

212𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠. Συνεπώς για τη διευθυνσιοδότηση των cache lines χρειαζόμαστε 12 

bits (index). 

 

Συνεπώς: 

𝑡𝑎𝑔𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑆𝑖𝑧𝑒 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖𝑧𝑒 − 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 32 − 12 − 6 = 14𝑏𝑖𝑡𝑠 

 

 

Συνολικό μέγεθος cache: 

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑎𝑐ℎ𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝑛𝑢𝑚𝑂𝑓𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 ∗ (𝑡𝑎𝑔𝑆𝑖𝑧𝑒 + 1 𝑏𝑖𝑡𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦 +  𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑆𝑖𝑧𝑒) 

= 𝑛𝑢𝑚𝑂𝑓𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 ∗ (𝑡𝑎𝑔𝑆𝑖𝑧𝑒 + 1 𝑏𝑖𝑡𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦) + 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒𝐷𝑎𝑡𝑎𝑆𝑖𝑧𝑒 

= 4096 ∗ (14 + 1)𝑏𝑖𝑡𝑠 +  256 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 2158592 𝑏𝑖𝑡𝑠 

 

Ποσοστό ωφέλιμου χώρου κρυφής μνήμης: 

𝑃 =
𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒𝐷𝑎𝑡𝑎𝑆𝑖𝑧𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑎𝑐ℎ𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒
∗  100% = 97.15 %  

 

Οργάνωση συνόλου 2 δρόμων κρυφής μνήμης: 

 

Στην οργάνωση συνόλου 2 δρόμων κρυφής μνήμης έχουμε  
2 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 

𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒
→

2048 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠 = 211 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑠. Συνεπώς απαιτούνται 11 bits (index) για τη 

διευθυνσιοδότηση cache line. 

 

Συνεπώς: 

𝑡𝑎𝑔𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝑎𝑑𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑆𝑖𝑧𝑒 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑆𝑖𝑧𝑒 − 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = 32 − 11 − 6 = 15 𝑏𝑖𝑡𝑠 

 

Συνολικό μέγεθος cache: 

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑎𝑐ℎ𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝑛𝑢𝑚𝑂𝑓𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 ∗ (𝑡𝑎𝑔𝑆𝑖𝑧𝑒 + 1 𝑏𝑖𝑡𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦 +  𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑆𝑖𝑧𝑒) 

= 𝑛𝑢𝑚𝑂𝑓𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 ∗ (𝑡𝑎𝑔𝑆𝑖𝑧𝑒 + 1 𝑏𝑖𝑡𝑑𝑖𝑟𝑡𝑦 +  𝑏𝑖𝑡𝐿𝑅𝑈) + 𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒𝐷𝑎𝑡𝑎𝑆𝑖𝑧𝑒 

= 4096 ∗ (15 + 1 + 1)𝑏𝑖𝑡𝑠 +  256 𝐾𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 = 2166784 𝑏𝑖𝑡𝑠 

 

Ποσοστό ωφέλιμου χώρου κρυφής μνήμης: 

𝑃 =
𝑐𝑎𝑐ℎ𝑒𝐷𝑎𝑡𝑎𝑆𝑖𝑧𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐶𝑎𝑐ℎ𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒
∗  100% = 96.79 %  

 

 

2. Δίνεται το ακόλουθο τμήμα κώδικα σε C: 
 

double A[64], B[64], C[64]; 

for (i=0; i<64; i++) 

A[i] = (B[i] + C[i]) / 2; 

 

Οι μονοδιάστατοι πίνακες A, B, C περιέχουν στοιχεία διπλής ακριβείας (double 

precision) μεγέθους 8 byte το καθένα. Βρίσκονται στη μνήμη RAM, ξεκινώντας από τις 

θέσεις 0xFF004F40, 0xFF804F40, 0xFF124F40, αντίστοιχα. Η L1 cache είναι αρχικά 
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άδεια και η οποιαδήποτε αναφορά σε μεταβλητή πέραν των τριών πινάκων 

εξυπηρετείται από τους καταχωρητές του επεξεργαστή. 

 

Α. Για κάθε μία από τις παραπάνω οργανώσεις ζητείται το πλήθος των misses που θα 

συμβούν κατά την εκτέλεση του κώδικα, καθώς και το είδος αυτών. 

 

Απάντηση: 

 

 
64 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

8 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠
= 8 𝜎𝜏𝜊𝜄𝜒𝜀ί𝛼 𝛼𝜈ά 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 

 

Άμεση οργάνωση κρυφής μνήμης: 

 

BlockOffset = 6 bits, IndexSize = 12 bits:  

 

Array: Stating addr: Starting index: Ending Add: Ending index: 

Α: 0xFF004F40 00 0100 1111 01 0xFF005140 00 0101 0001 01 

Β: 0xFF804F40 00 0100 1111 01 0xFF805140 00 0101 0001 01 

C: 0xFF124F40 10 0100 1111 01 0xFF125140 10 0101 0001 01 

 

Παρατηρώ ότι υπάρχει πλήρης επικάλυψη στο cache indexing για του πίνακες Α, Β. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται μόνιμο ανταγωνισμό μεταξύ των block αυτών των 2 πινάκων. 

Αντίθετα τα block που περιέχουν στοιχεία του C αποθηκεύονται στο δεύτερο μισό της cache 

μηδενίζοντας την πιθανότητα conflict με κάποιο από τα blocks των Α και B. 

Η εκτέλεση του δοθέντος κώδικα με το χέρι για τους 9 πρώτους κύκλους δίνει: 

 A[i] B[i] C[i] 

i=0 compM  R(B[0-7]) compM  compM   

i=1 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) hit 

i=2 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) hit 

i=3 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) hit 

i=4 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) hit 

i=5 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) hit 

i=6 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) hit 

i=7 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) hit 

I=8 compM R(B[8-15]) compM compM 

Συμβολισμός: R(block)  επισημαίνει πιο block της κρυφής μνήμης αντικαθίσταται 

Το μοτίβο που εμφανίζεται στους 8 πρώτους κύκλους επαναλαμβάνεται 7 ακόμη 

φορές, συνθέτοντας το σκηνικό επιτυχιών/αστοχιών προσπέλασης της κρυφής μνήμης.  

Συγκεντρωτικά έχουμε: 

 

Hits 8 * 7 = 56 

Compulsory misses 8 * 3 = 24 

Conflict misses 8 * 14 = 112 

Capacity misses 0 (η cache ουσιαστικά δεν γέμισε ποτέ) 
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Οργάνωση συνόλου 2 δρόμων: 

 

BlockOffset = 6 bits, IndexSize = 11 bits:  

 

Array: Stating addr: Starting index: Ending Add: Ending index: 

Α: 0xFF004F40 0 0100 1111 01 0xFF005140 0 0101 0001 01 

Β: 0xFF804F40 0 0100 1111 01 0xFF805140 0 0101 0001 01 

C: 0xFF124F40 0 0100 1111 01 0xFF125140 0 0101 0001 01 

 

Παρατηρώ ότι υπάρχει πλήρης επικάλυψη στο cache indexing για του πίνακες Α, Β, C. Το 

γεγονός αυτό συνεπάγεται μόνιμο ανταγωνισμό μεταξύ των block των 3 πινάκων. 

Η εκτέλεση του δοθέντος κώδικα με το χέρι για τους 9 πρώτους κύκλους δίνει: 

 A[i] B[i] C[i] 

i=0 compM R(B[0-7]) compM  compM   

i=1 confM  R(B[0-7]) confM  R(C[0-7]) confM  R(A[0-7]) 

i=2 confM  R(B[0-7]) confM  R(C[0-7]) confM  R(A[0-7]) 

i=3 confM  R(B[0-7]) confM  R(C[0-7]) confM  R(A[0-7]) 

i=4 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) confM  R(A[0-7]) 

i=5 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) confM  R(A[0-7]) 

i=6 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) confM  R(A[0-7]) 

i=7 confM  R(B[0-7]) confM  R(A[0-7]) confM  R(A[0-7]) 

I=8 compM  R(B[8-15]) compM compM 

Συμβολισμός: R(block)  επισημαίνει πιο block της κρυφής μνήμης αντικαθίσταται 

Το μοτίβο που εμφανίζεται στους 8 πρώτους κύκλους επαναλαμβάνεται 7 ακόμη 

φορές, συνθέτοντας το σκηνικό επιτυχιών/αστοχιών προσπέλασης της κρυφής μνήμης.  

Συγκεντρωτικά έχουμε: 

 

Hits 0 

Compulsory misses 8 * 3 = 24 

Conflict misses 8 * 21 = 168 

Capacity misses 0 (η cache ουσιαστικά δεν γέμισε ποτέ) 

 

Β. Πώς θα μεταβληθεί ο συνολικός αριθμός misses σε κάθε μία από τις παραπάνω 

οργανώσεις μνήμης αν αλλάξουμε την πολιτική write allocate σε write no-allocate; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας . 

Απάντηση: 

Η εφαρμογή write no-allocate πολιτικής και στις δύο προτεινόμενες οργανώσεις μνήμης 

οδηγεί σε μη μεταφορά των στοιχείων του πίνακα Α από την κύρια μνήμη στην cache. 

Συνεπώς κάθε προσπάθεια εγγραφής σε στοιχείο του Α οδηγεί σε compulsory miss. 

Επιπλέον όλα τα conflict miss, που λαμβάνουν χώρα κατά την εφαρμογή write-allocate 

πολιτικής και οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στα blocks του πίνακα Α, εξαλείφονται. 
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Αναλυτικά: 

Άμεση οργάνωση κρυφής: 

 A[i] B[i] C[i] 

i=0 compM compM  compM   

i=1 compM hit hit 

i=2 compM hit hit 

i=3 compM hit hit 

i=4 compM hit hit 

i=5 compM hit hit 

i=6 compM hit Hit 

i=7 compM hit Hit 

I=8 compM compM compM 

 

Hits 8 * 14 = 112 

Compulsory misses 8 * 10 = 80 

Conflict misses 0  

Capacity misses 0 (η cache ουσιαστικά δεν γέμισε ποτέ) 

 

Οργάνωση Συνόλου 2 δρόμων: 

 A[i] B[i] C[i] 

i=0 compM compM  compM   

i=1 compM hit hit 

i=2 compM hit hit 

i=3 compM hit hit 

i=4 compM hit hit 

i=5 compM hit hit 

i=6 compM hit hit 

i=7 compM hit hit 

I=8 compM compM compM 

 

Hits 8 * 14 = 112 

Compulsory misses 8 * 10 = 80 

Conflict misses 0 

Capacity misses 0 (η cache ουσιαστικά δεν γέμισε ποτέ) 

 

Θέμα 4ο 

Έστω ότι διαθέτουμε τους πέντε παρακάτω δίσκους σε διάταξη RAID 5, με τα παρακάτω 

περιεχόμενα (τα σκιασμένα κελιά περιέχουν τα ψηφία ισοτιμίας): 

 Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 

STRIPE 0 00100 11101 01001 01100  

STRIPE 1 11100 01101 10001 01111 01111 

STRIPE 2 10101 01100 00100 10001 01100 

STRIPE 3 00111  11001 11111 00101 

STRIPE 4 00111 11101 11111 00000 00101 
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1. Να συμπληρωθούν τα δεδομένα στον παραπάνω πίνακα. 

Απάντηση: 

 Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 

STRIPE 0 00100 11101 01001 01100 11100 

STRIPE 1 11100 01101 10001 01111 01111 

STRIPE 2 10101 01100 00100 10001 01100 

STRIPE 3 00111 00100 11001 11111 00101 

STRIPE 4 00111 11101 11111 00000 00101 

 

2. Να ορισθεί πως θα γίνει η εγγραφή της νέας τιμής 01010 στο STRIPE 1 του Disk 2. 

Απάντηση: 

Ο ελεγκτής RAID κάνει την εγγραφή της νέας τιμής 01010 στην αντίστοιχη θέση. 

Ταυτόχρονα ξαναδημιουργεί την ισοτιμία στο STRIPE 1 του δίσκου 3 χρησιμοποιώντας την 

παλιά τιμή, τη νέα τιμή και την έως τώρα ισοτιμία ως εξής: 

(STRIPE1, DISK3)  =  παλιά_τιμή XOR νέα_τιμή XOR προηγούμενη_ισοτιμία 

    =  10001 XOR 01010 XOR 01111 

    =  10100 

 Άρα η ανανεωμένη εικόνα των δίσκων είναι: 

 Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 

STRIPE 0 00100 11101 01001 01100  

STRIPE 1 11100 01101 01010 10100 01111 

STRIPE 2 10101 01100 00100 10001 01100 

STRIPE 3 00111  11001 11111 00101 

STRIPE 4 00111 11101 11111 00000 00101 

 

3. Υποθέστε ότι ο Disk 3 καταστράφηκε και το σύστημα εμφανίζει την παρακάτω εικόνα 

 Disk 0 Disk 1 Disk 2 Disk 3 Disk 4 

STRIPE 0 10100 10101 01001 ***** 11001 

STRIPE 1 10100 01001 10001 ***** 01011 

STRIPE 2 10101 01100 01101 ***** 01100 

STRIPE 3 10110 11011 11101 ***** 10100 

STRIPE 4 11101 00101 10011 ***** 01101 

 

Να εξηγηθεί πως θα γίνει η ανάγνωση-ανάκτηση του STRIPE 3 του κατεστραμμένου Disk 3. 

Απάντηση: 

Η ανάγνωση των περιεχομένων του STRIPE 3 του κατεστραμμένου δίσκου 3 θα γίνει με 

χρήση των τιμών των STRIPE 3 των υπόλοιπων τεσσάρων δίσκων. Συγκεκριμένα ο ελεγκτής 
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RAID θα εκτελέσει την ακόλουθη αλληλουχία XOR προκειμένου να μας επιστρέψει την 

απολεσθείσα τιμή: 

 

 

(STRIPE 3, Disk3) =  

(STRIPE 3, Disk0) XOR (STRIPE 3, Disk1) XOR (STRIPE 3, Disk2) XOR (STRIPE 3, Disk4) = 

10110 XOR 11011 XOR 11101 XOR 10100 = 

00100 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


