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Άσκηση 1η   

Να σχεδιαστεί πλήρης μονάδα μνήμης για υπολογιστικό σύστημα προδιαγραφών 

MIPS, με διευθύνσεις 24 bit (A23-A0) για την ταυτόχρονη προσπέλαση λέξεων των 32 

bit, χρησιμοποιώντας ψηφίδες μνήμης RAM 1Μ x 4 bit. Κάθε ψηφίδα RAM διαθέτει, 

εκτός από τις αντίστοιχες γραμμές διευθύνσεων και δεδομένων, και τις εισόδους 

ελέγχου  𝑅/𝑊  και CS (chip select). 

Άσκηση 2η  

Δίνεται το ακόλουθο κομμάτι κώδικα σε C: 

double A[4][2], B[6][2], C[4][2];  

for (i=0; i<6; i++) 

 for(j=0; j<2; j++) 

  B[(i+1)%6][j] = A[(i+3)%4][j]-C[i%4][j]; 

 

Οι πίνακες A, B, C περιέχουν στοιχεία κινητής υποδιαστολής διπλής ακριβείας 

(double precision), μεγέθους 8 bytes το καθένα.  

 Όλες οι μεταβλητές εκτός των στοιχείων των πινάκων αποθηκεύονται σε 

καταχωρητές του επεξεργαστή, οπότε οποιαδήποτε αναφορά σε αυτές δε 

συνεπάγεται προσπέλαση στη μνήμη. 
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 Σε επίπεδο εντολών assembly οι αναγνώσεις γίνονται με τη σειρά που 

εμφανίζονται στον κώδικα. 

 Οι πίνακες A, B, C είναι αποθηκεμένοι ξεκινώντας από τις θέσεις 0xFF000800, 

0x0F000900 και 0xA0010700 αντίστοιχα. 

 Το παραπάνω πρόγραμμα εκτελείται σε ένα επεξεργαστή, τύπου MIPS, με μόνο 

ένα επίπεδο κρυφής μνήμης δεδομένων η οποία αρχικά είναι άδεια. Η cache 

διαθέτει 8 blocks, μεγέθους 16 byte το καθένα, πολιτική αντικατάστασης LRU 

και πολιτικές εγγραφής write-allocate, write-through, ενώ η ελάχιστη ποσότητα 

δεδομένων που μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί είναι το 1 byte, με χρήση 32 bit 

διευθύνσεων. 

Υποθέτουμε τις ακόλουθες οργανώσεις μνήμης: 

 direct mapped 

 2-way set associative 

 

Για κάθε μία από τις παραπάνω οργανώσεις υπολογίστε: 

a. Τα μεγέθη των TAG, INDEX, OFFSET σε bit (δώστε διάγραμμα). 

b. Το συνολικό μέγεθος της μνήμης και το ποσοστό του μεγέθους των 

tags στο συνολικό μέγεθος 

c. Το συνολικό αριθμό των  misses που θα συμβούν καθώς και το είδος 

αυτών (compulsory, conflict, capacity) 

d. Πώς μεταβάλλεται ο αριθμός των misses στην περίπτωση αλλαγής 

της πολιτικής write-allocate σε write-no-allocate; 

 

Παραδοτέο της άσκησης θα είναι ένα ηλεκτρονικό κείμενο (pdf, doc, docx ή odt). Στο 

ηλεκτρονικό κείμενο να αναφέρετε στην αρχή τα στοιχεία σας (Όνομα, Επώνυμο, 

ΑΜ). Η άσκηση θα παραδοθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: 

 

http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch/submit-tmima2 

 

Δουλέψτε ατομικά. Έχει ιδιαίτερη αξία για την κατανόηση του μαθήματος να κάνετε μόνοι σας την 

εργασία. Μην προσπαθήσετε να την αντιγράψετε από άλλους συμφοιτητές σας. 
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