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Θέµα Β1 (20%): 
(α) Να παρασταθεί ο δεκαδικός αριθµός 27,75  

i) σε κανονική µορφή, για έναν υπολογιστή που ακολουθεί το πρότυπο του ΕΚΥ, ο οποίος έχει 
λέξη των 32 bits και αφιερώνει: 1 bit για το πρόσηµο, 8 bits για τον πολωµένο εκθέτη και 23 
bits για το συντελεστή 

ii) σύµφωνα µε το πρότυπο απλής ακρίβειας ΙΕΕΕ 754 (βλ. πίνακα σελ. 20 σηµειώσεων) 
(β) Πόσοι διαφορετικοί πραγµατικοί αριθµοί µπορούν να παρασταθούν µε τη µορφή α(i) και πόσοι µε 
τη µορφή α(ii) του προηγούµενου ερωτήµατος; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
(γ) Ποιος είναι ο ελάχιστος κατά µέτρο αριθµός και ποιος ο µέγιστος πραγµατικός αριθµός που µπορεί 
να παρασταθεί σε κάθε µία από τις παραπάνω µορφές; Ποια είναι η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών 
πραγµατικών αριθµών που µπορούν να παρασταθούν, έχοντας εκθέτη ίσο µε τον ελάχιστο και ίσο µε 
το µέγιστο πραγµατικό αριθµό που µόλις υπολογίσατε για κάθε περίπτωση; 
 
Θέµα Β2 (30%): 
(α) Έστω το παρακάτω τµήµα κώδικα σε γλώσσα ASSEMBLY του ΕΚΥ: 

 
ADDRESS CON 3 
RESULT RES 1 
 
 LDA INSTRUCT 
 ADA ADDRESS 
 STA RESULT 
 HLT 
 
INSTRUCT SAL 0 
 

Ποιο θα είναι το περιεχόµενο των θέσεων της µνήµης µε labels INSTRUCT, ADDRESS, RESULT, σε 
δεκαεξαδική µορφή πριν και µετά την εκτέλεση του προγράµµατος αυτού; Το περιεχόµενο της 
διεύθυνσης µε label RESULT, µετά την εκτέλεση του προγράµµατος, σε ποια εντολή αντιστοιχεί; 
(β) Έστω ότι στις θέσεις µνήµης Χ και Υ του ΕΚΥ είναι αποθηκευµένοι δύο δυαδικοί αριθµοί, x και y, 
αντίστοιχα. Να φτιάξετε πρόγραµµα σε γλώσσα ASSEMBLY του ΕΚΥ, το οποίο να υπολογίζει και να 
αποθηκεύει στη θέση RESULT το αποτέλεσµα της τέλεσης πράξης AND στα αντίστοιχα bits των 
αριθµών x και y (bitwise AND). 
Υποδείξεις:  

1) Στον ΕΚΥ δεν υπάρχουν εντολές λογικών πράξεων.  
2) Οι εντολές ολίσθησης SAL, SAR, δέχονται ως όρισµα έναν αριθµό, όχι µια 

διεύθυνση της µνήµης. Προκειµένου να καθορίσετε εντός του προγράµµατος πόσες 
ολισθήσεις θα πρέπει να γίνουν, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα συµπεράσµατα 
του ερωτήµατος (α) 
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