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ΜΕΡΟΣ Α 
 

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα γραμμένο σε C, καθώς και η αντίστοιχη μετάφραση του σε assembly 

MIPS. Συμπληρώστε τα κενά. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο καταχωρητής $zero είναι πάντα μηδέν. Δίνεται 

επίσης ότι η διεύθυνση των πρώτων στοιχείων των πινάκων a και b βρίσκονται αποθηκευμένα στους 

καταχωρητές $t4 και $t5 αντίστοιχα. (Θέμα Σεπτέμβριος 2014) 

 
 

 

 

 

int a[20], b[20] i; 

int mask = 0xFFFAB000; 

 

for (i=0; i < 10; i+=2){ 

   a[i] = (a[i+3] & mask) | b[i+1]; 

}  

 

 

 

 

add  $t1, $zero, $zero 

lui $t2, 0xFFFA 

ori $t2, $t2, 0xB000 

loop:  lw $t3, 12($t4) 

  and  $t3, $t3, $t2 

  lw $t6, 4($t5) 

  or $t3, $t3, $t6 

sw  $t3, 0($t4) 

addi  $t4, $t4, 8 

addi  $t5, $t5, 8 

addi  $t1, $t1, 2 

addi $t8, $t1, -10 

bne  $t8, $zero, loop

ΜΕΡΟΣ B 
 

Υλοποίηστε τη διαδικασία (procedure) encode_message σε assembly MIPS η οποία κωδικοποιεί ένα 

μήνυμα κειμένου με τη χρήση ενός κλειδιού κωδικοποίησης. Θεωρήστε πως το μήνυμα κειμένου 

είναι μία συμβολοσειρά (null-terminated ASCII string) και το κλειδί κωδικοποίησης μία ακολουθία 

bytes με μήκος >= 1 (δεν απαιτείται έλεγχος). Η κωδικοποίηση γίνεται με τον εξής τρόπο: 

 

 Κάθε χαρακτήρας του κειμένου γίνεται XOR με ένα byte του κλειδιού. 

 Όταν φτάσουμε στο τελευταίο byte του κλειδιού ξεκινάμε πάλι από το byte 0. 

 Ο χαρακτήρας NULL (ASCII 0x00) του κειμένου δεν κωδικοποιείται. 

 

Η διαδικασία δέχεται τα εξής ορίσματα: 

 

 στον $a0 έναν δείκτη στη θέση του πρώτου στοιχείου του κειμένου. 

 στον $a1 έναν δείκτη στη θέση του πρώτου στοιχείου του κλειδιού κωδικοποίησης. 

 στον $a2 έναν θετικό ακέραιο που συμβολίζει το μήκος του κλειδιού κωδικοποίησης. 

Η κωδικοποίηση του μηνύματος γίνεται in-place, δηλαδή το κωδικοποιημένο μήνυμα γράφεται στις 

θέσεις μνήμης που καταλάμβανε το αρχικό μήνυμα. 

 

Παράδειγμα: 
 

Στη διεύθυνση 0x1000 είναι αποθηκευμένο σε ASCII κωδικοποίηση το μήνυμα “Hello, World”,  



  

και στην διεύθυνση 0x1010 το κλειδί της κωδικοποίησης (η ASCII κωδικοποίηση του “cslab”): 

 

Διεύθυνση Bytes 

0x1000 0x48 0x65 0x6C 0x6C 0x6F 0x2C 0x20 0x57 

0x1008 0x6F 0x72 0x6C 0x64 0x00 0x00 0x00 0x00 

0x1010 0x63 0x73 0x6C 0x61 0x62 0x00 0x00 0x00 

 

Μετά την κλήση της διαδικασίας encode_message η μνήμη περιέχει τα παρακάτω δεδομένα: 

 

Διεύθυνση Bytes 

0x1000 0x2B 0x16 0x00 0x0D 0x0D 0x4F 0x53 0x3B 

0x1008 0x0E 0x10 0x0F 0x17 0x00 0x00 0x00 0x00 

0x1010 0x63 0x73 0x6C 0x61 0x62 0x00 0x00 0x00 

 

Μία υλοποίηση σε MIPS δίνεται παρακάτω. Σε αυτή δεν κάνουμε έλεγχο για τα input arguments του 

χρήστη (π.χ. αν το μήκος του κλειδιού είναι αρνητικό ή μηδέν). 

 
encode_message: add $t0, $zero, $a0 # the current character of the message 

 add $t1, $zero, $a1 # the current character of the key 

 add $t2, $zero, $t2  

 add $t2, $t2, $a2 # $t2 = msg + keylen 

loop: lb $t3, 0($t0) # get the next message character 

 beq $t3, $zero, exit  

 lb $t4, 0($t1) # get the next key character 

 xor $t3, $t3, $t4  

 sb $t3, 0($t0)  

 addi $t0, $t0, 1  

 addi $t1, $t1, 1  

 bne $t1, $t2, loop  

 add $t1, $zero, $a1  

 j loop  

exit: jr $ra  

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

 

Δίνεται η παρακάτω ρουτίνα σε C για την εύρεση ενός κόμβου με συγκεκριμένο κλειδί σε ένα 

δυαδικό δέντρο αναζήτησης (binary search tree – BST). Υλοποιήστε την αντίστοιχη ρουτίνα σε 

assembly του MIPS. 
 

struct bst_node { 

 unsigned int key; 

 struct bst_node *left, *right; 

} bst_node_t; 

 

bst_node_t *bst_lookup(bst_node *root, unsigned int key) { 

 if (root == NULL) 

  return root; 

 if (key == root->key) 

  return root; 

 struct bst_node *next = NULL; 

 if (key < root->key) 

  next = root->left; 

 else 

  next = root->right; 

 

 return bst_lookup(next, key); 

} 



  

 

Μία υλοποίηση σε MIPS δίνεται παρακάτω. 

 
bst_lookup: add $v0, $zero, $v0 # $v0 = NULL 

 beq $a0, $zero, exit # if (root == NULL) return NULL; 

 lw $t0, 0($a0) # t0 = root->key 

 add $v0, $zero, $a0  

 beq $t0, $a1, exit # if (key == root->key) return root; 

 sltu $t1, $a1, $t0  

 beq $t1, $zero, right_subtree  

left_subtree: lw $t1, 4($0) # t1 = root->left 

 j recursive_call  

right_subtree: lw $t1, 8($a0) # t1 = root->right 

recursive_call addi $sp, $sp, -4  

 sw $ra, 0($sp)  

 or $a0, $t1, $zero  

 jal bst_lookup  

 lw $ra, 0($sp)  

 addi $sp, $sp, 4  

exit: jr $ra  

ΜΕΡΟΣ Δ 

 

(i) Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τα δεδομένα που βρίσκονται στη μνήμη για τις θέσεις 0x1000-

0x109F. 

 

Διεύθυνση Bytes (hex) 

0x1000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

0x1010 FF 00 FF 00 FF 00 00 00 00 00 00 08 FF 00 00 FF 

0x1020 FF 00 01 09 FF 00 FF 00 03 00 00 00 00 FF 00 FF 

0x1030 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 FF 

0x1040 FF 00 00 00 07 04 00 00 00 00 00 00 FF 00 FF FF 

0x1050 FF 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 FF 00 00 00 00 FF 

0x1060 FF 00 FF 00 FF 00 00 00 00 FF 00 00 FF 00 00 FF 

0x1070 FF 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 

0x1080 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 

0x1090 03 01 01 03 03 01 01 01 04 01 04 01 04 01 01 01 

 

Οι θέσεις μνήμης 0x1000-0x108F αντιπροσωπεύουν το δισδιάστατο πλέγμα (16x9 στη συγκεκριμένη 

περίπτωση) του παιχνιδιού Bomberman. Το παιχνίδι παίζεται ως εξής: 

 Ο bomberman ξεκινάει από το σημείο (1,1) του πλέγματος (διεύθυνση 0x1011 στο 

συγκεκριμένο πλέγμα). 

 Προχωράει ένα βήμα την φορά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

 Τα σημεία με τιμή 0xFF είναι οι βόμβες, στις οποίες αν πέσει ο bomberman το παιχνίδι 

τελειώνει. 

 Για κάθε σημείο με τιμή 0x01-0x09 που συναντά, ο bomberman παίρνει τόσους πόντους 

όσους η τιμή του σημείου, την οποία και  αλλάζει σε 0. 

 Τα όρια του grid είναι ΠΑΝΤΑ βόμβες. 

 

Στις θέσεις μνήμης 0x1090-0x109F είναι αποθηκευμένες οι κινήσεις τις οποίες θα κάνει ο 

bomberman. Οι δυνατές κινήσεις είναι: 

 0x01 => μετακίνηση δεξιά. 

 0x02 => μετακίνηση αριστερά. 

 0x03 => μετακίνηση κάτω. 

 0x04 => μετακίνηση πάνω. 



  

  

Υλοποιήστε τη διαδικασία (procedure) bomberman σε assembly MIPS η οποία εκτελεί τις κινήσεις 

του bomberman. Η διαδικασία θα πρέπει να δέχεται τα εξής ορίσματα: 

 στον $a0 ένα δείκτη στη μνήμη στο σημείο όπου είναι αποθηκευμένο το δισδιάστατο πλέγμα 

(0x1000 στο συγκεκριμένο παράδειγμα). 

 στον $a1 το μήκος του grid (16 στο συγκεκριμένο παράδειγμα). 

 στον $a2 ένα δείκτη στη μνήμη στο σημείο όπου είναι αποθηκευμένες οι κινήσεις που θα 

εκτελέσει ο bomberman (0x1090 στο συγκεκριμένο παράδειγμα). 

 στον $a3 τον αριθμό των κινήσεων (16 στο συγκεκριμένο παράδειγμα). 

 

Τέλος η διαδικασία επιστρέφει ως αποτέλεσμα στον καταχωρητή $v0 το σύνολο των πόντων που 

μάζεψε ο bomberman ή -1 σε περίπτωση που έχει πέσει σε σημείο που περιέχει βόμβα. 

 

Μία υλοποίηση σε MIPS δίνεται παρακάτω. 

 
bomberman: add $t0, $zero, $a0 

add $t0, $t0, $a1 

addi $t0, $t0, 1 

# $t0 starts from point (1,1) of the grid. 

 add $t1, $zero, $a2 # The next move. 

 add $t2, $zero, $t2 # Number of moves completed so far. 

 add $v0, $zero, $v0  

loop: lbu $t7, 0($t1) # Get and decode next move. 

 addi $t6, $zero, 1  

 beq $t7, $t6, move_right  

 addi $t6, $t6, 1  

 beq $t7, $t6, move_left  

 addi $t6, $t6, 1  

 beq $t7, $t6, move_down  

 addi $t6, $t6, 1  

 beq $t7, $t6, move_up  

 ori $v0, $zero, -1 # Unknown move, return -1. 

 j exit  

move_right: addi $t0, $t0, 1  

 j move_done  

move_left: addi $t0, $t0, -1  

 j move_done  

move_down: add $t0, $t0, $a1  

 j move_done  

move_up: sub $t0, $t0, $a1  

move_done: lbu $t7, 0($t0)  

 lui $t6, 0x000000FF  

 srl $t6, 16  

 bne $t7, $t6, not_a_bomb  

 addi $v0, $zero, -1  

 jr $ra  

not_a_bomb: add $v0, $v0, $t7  

 addi $t1, $t1, 1  

 add $t2, $t2, $a3  

 beq $t7, $zero, exit  

 j loop  

exit: jr $ra  

 

(ii) Εκτελέστε τη διαδικασία που υλοποιήσατε με βάση τα περιεχόμενα της μνήμης που δίνονται στον 

πιο πάνω πίνακα. Ποιά είναι η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση; 

 

Η τιμή που επιστρέφεται είναι 31. 


