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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
Θέµα 1ο (30%): 
Ζητείται να κατασκευαστεί κύκλωµα που να δέχεται ως είσοδο ένα τετραγωνικό παλµό ρολογιού 
και να εµφανίζει διαδοχικά τις ενδείξεις: 0, 1, 2, …, 8, 9, 10, 9, 8, …, 2, 1, 0  δηλ από το 0 ως το 10 
(µέτρηση προς τα άνω) και µετά πάλι προς το 0 (µέτρηση προς τα κάτω). Η κάθε ένδειξη διαρκεί 
ένα παλµό του ρολογιού. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα παγώµατος της ένδειξης µε 
το σήµα FREEZE. Η ακολουθία αυτή των ενδείξεων πρέπει να επαναλαµβάνεται συνεχώς, εκτός 
αν “πατηθεί” το σήµα FREEZE. 
 
 
Θέµα 2ο (35%): 
Σε µια περιοχή της µνήµης που αρχίζει από τις συµβολική διεύθυνση SEQ έχουν
αποθηκευτεί n αριθµοί. Ζητείται να γραφεί πρόγραµµα σε γλώσσα ASSEMBLY
του ΕΚΥ που να αναζητεί µέσα στην ακολουθία των n αριθµών, τη µεγαλύτερη
«καρκινική» υπακολουθία (µήκους > 1) που διαβάζεται το ίδιο από πάνω προς
τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, και να την τοποθετεί από τη θέση
OUTPUT και κάτω. Για παράδειγµα, στη διπλανή εικόνα της µνήµης η
ακολουθία 345543 είναι η ζητούµενη. 
 
 
 
Θέµα 3ο (35%): 
Επιθυµούµε την επέκταση του ΕΚΥ ώστε να έχει την δυνατότητα πρόσθεσης του
διευθύνσεων και αποθήκευση στον συσσωρευτή. Για το λόγο αυτό, επεκτείνουµε
ως εξής: 
Υπάρχουσα εντολή ADA:    ADA Ν σηµαίνει (A) := (A) +
Νέα εντολή AD2A:     AD2A N1, N2 σηµαίνει (A) :
 
Η εντολή AD2A καταλαµβάνει δυο διαδοχικές θέσεις µνήµης όπως φαίνεται στο 
 

15 14 13 12 11  
0 0 1 1 1  N1    11 bits 
x x x x 1  N2    11 bits 

 
Ο κωδικός εντολής (IC) για την AD2A παραµένει ο ίδιος όπως και για την ADA,
τότε εκτελείται η AD2A αλλιώς εκτελείται η ADA. Στην περίπτωση εκτέλεσης τ
θέση περιέχει το κωδικό της εντολής και το πρώτο όρισµα (διεύθυνση) Ν1 
αµέσως επόµενη θέση βρίσκεται η διεύθυνση Ν2 (11 bit). 
Ζητούνται: 
a) Η ανάλυση της νέας εντολής AD2A σε µικρολειτουργίες σύµφωνα µε το πίνακ
Να εξετάσετε φάση ανάκλησης και εκτέλεσης. 
b) από τις µ1-µ23 ποιες χρειάζονται αλλαγή και πώς διαµορφώνονται τώρα; Ε
προστίθενται; 
c) Ποιες διευθύνσεις µπορούν να αποτελέσουν έγκυρα ορίσµατα στις παραπάνω 
όχι? 
Να χρησιµοποιήσετε µόνο τα υπάρχοντα κυκλώµατα του ΕΚΥ. Θεωρείστε
υποστήριξη εντολών δεικτοδοτηµένης αναφοράς (χρήση καταχωρητή δείκτη). 

H ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΣΗΜΕΙΩ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ:  2 ΩΡΕΣ και 30 ΛΕΠΤΑ 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
SEQ 7 
82 
45 
3 
4 
5 
5 
4 
3 
22 
1 
7 

 
 
 
 
 
 

 περιεχοµένου δύο 
 την εντολή ADA 

 (N) 
= (N1) + (N2) 

παρακάτω σχήµα: 

0 

 όµως αν το b11 =1 
ης AD2A η πρώτη 
(11 bit) και στην 

α 7.1 του βιβλίου.  

πίσης ποιες νέες 

εντολές, και ποιες 

 ότι δεν υπάρχει 

ΣΕΙΣ ΚΛΠ. 
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