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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

28 Σεπτεµβρίου 2006 
 

ΘΕΜΑ 1.   (2 µονάδες) 
Θεωρούµε δύο υπολογιστές Υ1 και Υ2 που έχουν υλοποιηθεί µε τους επεξεργαστές  Ε1 και Ε2 αντίστοιχα που έχουν 
την ίδια αρχιτεκτονική σε επίπεδο εντολών γλώσσας µηχανής αλλά έχουν υλοποιηθεί µε διαφορετική τεχνολογία και 
έχουν χρόνο κύκλου ρολογιού 5 nsec και 2,5 nsec αντίστοιχα. Η µνήµη που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση της 
κύριας µνήµης τόσο του Υ1 όσο και του Υ2 έχει χρόνο προσπέλασης 50 nsec. Κανένας από τους Υ1 και Υ2 δεν  
διαθέτει κρυφή µνήµη και το σύνολο των εντολών τους σε επίπεδο γλώσσας µηχανής αποτελείται από τρία είδη 
εντολών όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Υπολογίστε τον χρόνο εκτέλεσης σε κάθε ένα υπολογιστή ενός προγράµµατος 
του οποίου το πλήθος των εκτελούµενων εντολών δίνονται στον Πίνακα 2. Να συγκρίνετε και να σχολιάσετε τα 
αποτελέσµατα. Υποθέστε ότι τόσο το εκτελούµενο πρόγραµµα όσο και τα απαιτούµενα δεδοµένα βρίσκονται στην 
κύρια µνήµη.  

Πίνακας 1 
είδος  
εντολής 

Κύκλοι ρολογιού 
 ανά εντολή 

Ψηφιολέξεις που  
καταλαµβάνει η εντολή  

στη µνήµη 

Πλήθος ψηφιολέξεων µνήµης  
που προσπελαύνει η εντολή  
κατά την εκτέλεσή της 

Α 4 1 1 
Β 4 2 1 
Γ 10 3 2 

 
Πίνακας 2 

είδος εντολής Πλήθος εκτελούµενων εντολών 
Α 300 
Β 10 
Γ 100 

Λύση 
Χρησιµοποιούµε τους ακόλουθους συµβολισµούς: 
Τ: χρόνος κύκλου ρολογιού 
ΧΕ: χρόνος εκτέλεσης  
ΚΡΕi (ΚΜΕ) = πλήθος κύκλων ρολογιού που δαπανώνται για την εκτέλεση της εντολής i από την Κεντρική 
Μονάδα Επεξεργασίας  
ΚΡΕi (ΚΜ) = πλήθος κύκλων ρολογιού που δαπανώνται για την προσπέλαση της εντολής i και των 
σχετικών δεδοµένων από την Κύρια Μνήµη 
 
Ο χρόνος προσπέλασης της Κύριας Μνήµης είναι 50 nsec εποµένως ισούται µε 50/5= 10 κύκλους ρολογιού 
του Υ1 και 50/2,5= 20 κύκλους ρολογιού για τον Υ2. 
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Υπολογιστής Υ1.   
ΚΡΕ (ΚΜΕ) = 300.4+10.4+100.10 = 2240 κύκλοι ρολογιού 
ΚΡΕ (ΚΜ) = [300.(1+1)+10.(2+2)+100.(3+2)] .10 = 11300 κύκλοι ρολογιού 
Εποµένως ΧΕ = (2240+11300) . 5 nsec = 67.700 nsec                                                               (0,75 µονάδες) 
Υπολογιστής Υ2.   
ΚΡΕ (ΚΜΕ) = 300.4+10.4+100.10 = 2240 κύκλοι ρολογιού 
ΚΡΕ (ΚΜ) = [300.(1+1)+10.(2+2)+100.(3+2)] .20 = 22600 κύκλοι ρολογιού 
Εποµένως ΧΕ = (2240+22600) . 2,5 nsec = 62.100 nsec                                                            (0,75 µονάδες) 
 
Παρατηρούµε ότι αν και ο χρόνος κύκλου ρολογιού του Υ2 είναι ο µισός του χρόνου κύκλου ρολογιού του 
Υ1 ο χρόνος εκτέλεσης του προγράµµατος στον Υ2 δεν είναι ο µισός. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 
χρόνος προσπέλασης της κύριας µνήµης είναι ο ίδιος και για τους δύο υπολογιστές και ένα µεγάλο µέρος 
του χρόνου δαπανάται για την προσπέλαση της κύριας µνήµης.                                                 (0,5 µονάδες) 
 
ΘΕΜΑ 2.     (2,5 µονάδες) 
Θεωρήστε τρεις κρυφές µνήµες των 512 πλαισίων µε 8 λέξεις ανά πλαίσιο και οργανώσεις αντίστοιχα: 
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i. άµεση.  
ii. πλήρους συσχέτισης.  
iii. 8-τρόπων συνόλου συσχέτισης. 
α.  Να δώσετε τις διευθύνσεις των πλαισίων (στο οκταδικό) της κρυφής µνήµης στα οποία µπορούν να αποθηκευτούν 
τα περιεχόµενα των θέσεων της κύριας µνήµης µε διευθύνσεις  117165(8) , 117167(8), 445231(8), 575232(8), 675253(8)  
και 677335(8)   σε κάθε µία από τις περιπτώσεις i. ii. iii. 
β.   Ποια από τα περιεχόµενα των ανωτέρω θέσεων µνήµης είναι δυνατόν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην κρυφή 
µνήµη σε κάθε µία από τις περιπτώσεις i. ii. iii και γιατί; 

Λύση 
α.i. Άµεση οργάνωση 

Αφού κάθε πλαίσιο έχει 8=23 λέξεις τα 3 λιγότερο σηµαντικά δυαδικά ψηφία της διεύθυνσης θα 
καθορίζουν την θέση της λέξης µέσα στο µπλοκ της κύριας µνήµης και το πλαίσιο της κρυφής µνήµης.  

Αφού η κρυφή µνήµη έχει 512=29 πλαίσια τα αµέσως επόµενα 9 λιγότερο σηµαντικά δυαδικά ψηφία της 
διεύθυνσης θα καθορίζουν την διεύθυνση του πλαισίου στην κρυφή µνήµη. Λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
ψηφίο στο οκταδικό είναι των 3 δυαδικών ψηφίων έχουµε 

τα υπόλοιπα 2 ψηφία  

στο οκταδικό  

3 ψηφία στο οκταδικό 1 ψηφίο στο οκταδικό 

Ετικέτα ∆ιεύθυνση πλαισίου ∆ιεύθυνση της λέξης 

µέσα στο πλάισιο 

∆ιεύθυνση µπλοκ στην κύρια µνήµη ∆ιεύθυνση της λέξης 

µέσα στο µπλοκ 

 

∆ιεύθυνση µνήµης ∆ιεύθυνση πλαισίου της κρυφής µνήµης 

117165(8) 716 (8) 

117167(8) 716 (8) 

445231(8) 523 (8) 

575232(8) 523 (8) 

675253(8) 525 (8) 

677335(8) 733 (8) 

                                                                                                                                                        (βαθµός 0,5) 

α.ii. Οργάνωση πλήρους συσχέτισης. 

Στην οργάνωση πλήρους συσχέτισης οποιοδήποτε µπλοκ της κύριας µνήµης µπορεί να µεταφερθεί σε 
οποιοδήποτε πλαίσιο της κρυφής µνήµης. Οι διευθύνσεις 117165(8) και 117167(8) ανήκουν στο ίδιο µπλοκ 
εποµένως µπορούν να µεταφερθούν σε οποιοδήποτε αλλά και οι δύο πάντα στο ίδιο πλαίσιο της κρυφής 
µνήµης. Κάθε µία από τις υπόλοιπες διευθύνσεις µπορεί να µεταφερθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο της κρυφής 
µνήµης.                                                                                                                                         (βαθµός 0,25) 

α.iii. 8-τρόπων συνόλου συσχέτισης. 

Σ’ αυτή την περίπτωση έχουµε 8 πλαίσια ανά σύνολο εποµένως έχουµε 512/8=64 σύνολα. Αφού κάθε 
πλαίσιο έχει 8=23 λέξεις τα 3 λιγότερο σηµαντικά δυαδικά ψηφία της διεύθυνσης θα καθορίζουν και πάλι  
την θέση της λέξης µέσα στο µπλοκ της κύριας µνήµης και το πλαίσιο της κρυφής µνήµης.  

Αφού η κρυφή µνήµη έχει 64=26 σύνολα τα αµέσως επόµενα 6 λιγότερο σηµαντικά δυαδικά ψηφία της 
διεύθυνσης θα καθορίζουν την διεύθυνση του πλαισίου στην κρυφή µνήµη. Λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
ψηφίο στο οκταδικό είναι των 3 δυαδικών ψηφίων έχουµε 
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τα υπόλοιπα 3 ψηφία  

στο οκταδικό  

2 ψηφία στο οκταδικό 1 ψηφίο στο οκταδικό 

Ετικέτα ∆ιεύθυνση πλαισίου ∆ιεύθυνση της λέξης 

µέσα στο πλάισιο 

∆ιεύθυνση µπλοκ στην κύρια µνήµη ∆ιεύθυνση της λέξης 

µέσα στο µπλοκ 

 

∆ιεύθυνση µνήµης ∆ιεύθυνση πλαισίου της κρυφής µνήµης 

117165(8) 16 (8) 

117167(8) 16 (8) 

445231(8) 23 (8) 

575232(8) 23 (8) 

675253(8) 25 (8) 

677335(8) 33 (8) 

                                                                                                                                                                       (βαθµός 0,5) 

β.i. Άµεση οργάνωση 

Οι διευθύνσεις 11-716-5(8) και 11-716-7(8) ανήκουν στο ίδιο µπλοκ εποµένως όταν βρίσκονται τα 
περιεχόµενα της µίας διεύθυνσης στην κρυφή µνήµη θα βρίσκονται και της άλλης. Οι διευθύνσεις  

44-523-1(8) και 57-523-2(8) ανήκουν σε διαφορετικά µπλοκ της κύριας µνήµης που αντιστοιχούν στο ίδιο 
πλαίσιο της κρυφής µνήµης (µε διεύθυνση 523), εποµένως τα περιεχόµενά τους δεν µπορούν να βρίσκονται 
ταυτόχρονα στην κρυφή µνήµη.  

Οι διευθύνσεις 67-525-3(8) και 67-733-5(8) µεταξύ τους και σε σχέση µε τις προηγούµενες διευθύνσεις 
ανήκουν σε διαφορετικά µπλοκ της κύριας µνήµης που αντιστοιχούν σε διαφορετικά πλαίσια της κρυφής 
µνήµης εποµένως τα περιεχόµενά τους µπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην κρυφή µνήµη.  
                                                                                                                                                      (βαθµός 0,75) 

β.ii. Οργάνωση πλήρους συσχέτισης. 

Αφού έχουµε µόνο 6 διευθύνσεις κύριας µνήµης και 512 πλαίσια τα περιεχόµενά των διευθύνσεων αυτών 
µπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην κρυφή µνήµη.                                                              (βαθµός 0,25) 

β.iii. 8-τρόπων συνόλου συσχέτισης. 

Αφού έχουµε µόνο 6 διευθύνσεις κύριας µνήµης και 8 πλαίσια ανά σύνολο τα περιεχόµενά των 
διευθύνσεων αυτών µπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην κρυφή µνήµη ακόµη και αν όλα 
αντιστοιχούσαν στο ίδιο σύνολο (πράγµα που βέβαια δεν συµβαίνει).                                       (βαθµός 0,25) 

 
ΘΕΜΑ 3.     (2,5 µονάδες) 
Θεωρήστε σύστηµα µνήµης αποτελούµενο από κρυφή µνήµη δεδοµένων και ξεχωριστή κρυφή µνήµη εντολών µε 4 
λέξεις της µίας ψηφιολέξης  (byte) ανά πλαίσιο, κύρια µνήµη και βοηθητική µνήµη. Κάθε θέση της κύριας µνήµης 
είναι των 8 δυαδικών ψηφίων.  Η αρτηρία για την µεταφορά εντολών µεταξύ κρυφής µνήµης και κύριας µνήµης είναι 
των 8 δυαδικών ψηφίων.  Η εγγραφή µίας ψηφιολέξης στην κρυφή µνήµη απαιτεί 1 κύκλο ρολογιού. Να σχεδιάσετε 
κύρια µνήµη µε χωρητικότητα 64Κbytes έτσι ώστε η µεταφορά ενός µπλοκ της κύριας µνήµης σε ένα πλαίσιο της 
κρυφής µνήµης εντολών να ολοκληρώνεται σε 16 κύκλους ρολογιού. Έχετε στη διάθεσή σας ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα µνήµης, ΟΚΜ,  µε χωρητικότητα 8Κbytes µε µία ψηφιολέξη ανά θέση µνήµης και χρόνο προσπέλασης 
ίσο µε 12 κύκλους ρολογιού.  Θεωρήστε ότι έχετε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε άλλα κυκλώµατα χρειάζεστε και ότι 
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η αρτηρία διευθύνσεων είναι των 16 δυαδικών ψηφίων.  ( το σχήµα είναι απαραίτητο και η αιτιολόγηση πέντε 
γραµµών) 
Λύση 
Τα δεδοµένα ενός µπλοκ της κύριας µνήµης που πρέπει να µεταφερθούν σε ένα πλαίσιο της κρυφής µνήµης 
είναι αποθηκευµένα σε διαδοχικές διευθύνσεις.  Αν στην οργάνωση της κύριας µνήµης αντιστοιχίσουµε τις 
διαδοχικές διευθύνσεις στο ίδιο ΟΚΜ τότε  αφού ο χρόνος προσπέλασης ενός ΟΚΜ είναι 12 κύκλοι 
ρολογιού για να προσπελάσουµε 4 διαδοχικές διευθύνσεις απαιτούνται 4Χ12 κύκλοι ρολογιού που 
παραβιάζουν κατά πολύ τις απαιτήσεις µας. Εποµένως πρέπει να αντιστοιχίσουµε διαδοχικές διευθύνσεις 
σε διαφορετικά ΟΚΜ. Συγκεκριµένα αφού θέλουµε ανά 4 οι διαδοχικές διευθύνσεις να αντιστοιχούν σε 
διαφορετικά ΟΚΜ θα χρησιµοποιήσουµε οργάνωση κύριας µνήµης 4-δρόµων χαµηλής τάξης διαφύλλωσης 
όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα. Τώρα τα 4 τµήµατα προσπελαύνονται παράλληλα άρα ο χρόνος 
προσπέλασης είναι 12 κύκλοι ρολογιού και το περιεχόµενο κάθε θέσης αποθηκεύεται στον αντίστοιχο 
καταχωρητή Κ. Σε κάθε ένα από τους επόµενους 4 κύκλους ρολογιού το περιεχόµενο µίας θέσης της 
κύριας µνήµης αποθηκεύεται στην κρυφή µνήµη. Αφού θέλουµε 64 Κbytes κάθε τµήµα θα είναι των 16 
Κbytes οπότε αφού διαθέτουµε ΟΚΜ µε χωρητικότητα 8 Κbytes το κάθε ένα, κάθε τµήµα θα υλοποιείται 
µε 2 ΟΚΜ.  

OKM0

OKM 6

OKM2

Κ

Κ

Κ

πολυπλέκτης

. . .

τα 2 λιγότερο
σηµαντικά δυαδικά
ψηφία της διεύθυνσης

αρτηρία
δεδοµένων

13

τα 13 αµέσως περισσότερο σηµαντικά
δυαδικά ψηφία  της διεύθυνσης

προσπέλαση
µιας λέξης

ανάγνωση

2

OKM4 Κ

8

8

8

8

8

8

8

8

8
OKM1

OKM3

OKM5

OKM7

το επόµενο, 14ο,
δυαδικό ψηφίο  της

διεύθυνσης
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ΘΕΜΑ 4.     (3 µονάδες) 
Θεωρείστε ένα υπολογιστή µε συχνότητα λειτουργίας 200 MHz και µία περιφερειακή µονάδα εισόδου που εισάγει 
δεδοµένα σε µπλοκ του 1 ΜΒ µε ρυθµό 8 ΜΒ το δευτερόλεπτο. Τα δεδοµένα µεταφέρονται από την µονάδα εισόδου 
προς τη µνήµη σε οµάδες των 4 ψηφιολέξεων.  Όταν χρησιµοποιείται η προγραµµατισµένη διαδικασία εισόδου-
εξόδου µε χρήση σηµάτων διακοπής το κόστος κάθε διακοπής είναι 500 χρονικές περίοδοι (cycles) ενώ το κόστος 
µεταφοράς 4 ψηφιολέξεων από την µονάδα εισόδου στην κύρια µνήµη είναι 80 χρονικές περίοδοι. 
i. ∆ιερευνήστε σε ποια από τις δύο τεχνικές απασχολείται λιγότερο η κεντρική µονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ):  
α. ο επεξεργαστής δέχεται ένα σήµα διακοπής (interrupt)  για την µεταφορά κάθε 4 ψηφιολέξεων ή 
β. ο επεξεργαστής δέχεται ένα σήµα διακοπής στην αρχή της µεταφοράς κάθε µπλοκ δεδοµένων από την µονάδα 
εισόδου; 
ii. Ποια σχέση πρέπει να ισχύει όσον αφορά τον ρυθµό εισαγωγής δεδοµένων της µονάδας εισόδου ώστε η κεντρική 
µονάδα επεξεργασίας να απασχολείται για λιγότερες χρονικές περιόδους όταν υλοποιηθεί η άλλη από την τεχνική που 
σας προέκυψε από τα τρέχοντα δεδοµένα; 
Παρατήρηση: Όταν µιλάµε για µεταφορά πληροφορίας 1KByte = 1.000 Bytes και 1MByte = 1.000.000 Bytes 
 
Λύση 
Θα χρησιµοποιήσουµε τους ακόλουθους συµβολισµούς: 
Χρονική περίοδος Τ = 5 nsec 
Ρυθµός εισαγωγής δεδοµένων R = 8 MB το δευτερόλεπτο 
Μέγεθος οµάδας GS = 4 bytes 
Εποµένως χρόνος εισαγωγής οµάδας GT = GS/R= 4 bytes.sec/8Mbytes =500 nsec 
Κόστος διακοπής  IC = 500 χρονικές περίοδοι 
Κόστος µεταφοράς MC = 80 χρονικές περίοδοι 
Χρόνος µεταφοράς MT= MC . T= 80 . 5 nsec =400 nsec  
Μέγεθος µπλοκ ΒS= 1MB και µέγεθος οµάδας GS = 4 bytes άρα 
πλήθος οµάδων των 4 bytes:  # οµάδων = ΒS/ GS = 250.000 οµάδες 
i.α. 
Για κάθε οµάδα απαιτούνται IC + MC χρονικές περίοδοι, εποµένως για όλες τις οµάδες απαιτούνται  
(IC + MC) . (# οµάδων) χρονικές περίοδοι  
ή χρόνος Tα= (IC + MC) . (# οµάδων) . Τ = (500+80). 250.000.5 nsec = 725.000.000 nsec.              (βαθµός 1) 
i.β. 
Η ΚΜΕ για να µεταφέρει µία οµάδα στην κύρια µνήµη απαιτείται χρόνος  ΜΤ= 400 nsec. Εποµένως κάθε 
χρονικό διάστηµα ίσο µε GT=500 nsec η µονάδα εισόδου εισάγει µία οµάδα ψηφιολέξεων και ο 
επεξεργαστής στο επόµενο χρονικό διάστηµα ίσο µε ΜΤ= 400 nsec την µεταφέρει στην µνήµη ενώ η 
µονάδα εισόδου εισάγει την επόµενη οµάδα δεδοµένων. Εποµένως ο συνολικός χρόνος απασχόλησης της 
ΚΜΕ είναι 
Τβ = IC . T +GT . (#οµάδων -1)+ ΜΤ = IC . T + (GS/R) . (#οµάδων -1)+ ΜΤ= 

      = IC . T +[(4 bytes) . sec /(8 MB)][1MB/(4 bytes)-1] + ΜΤ ≈ 

      ≈ IC . T +1/8 sec + ΜΤ = 125.002.400 nsec. 

Παρατηρούµε ότι όταν υλοποιείται η τεχνική β η ΚΜΕ απασχολείται για λιγότερες χρονικές περιόδους. 

                                                                                                                                                        (βαθµός 1) 

ii. 

Θέλουµε να βρούµε τον ρυθµό εισαγωγής δεδοµένων R ώστε η εφαρµογή της τεχνικής α να έχει ως 

αποτέλεσµα η ΚΜΕ να απασχολείται λιγότερο, δηλαδή  

Tα < Τβ  ή ισοδύναµα  (IC + MC) . (# οµάδων) . Τ < IC . T + (GS/R) . (#οµάδων -1)+ ΜΤ ⇒ 

R< [GS. (#οµάδων -1)]/[ (IC + MC) . (# οµάδων) . Τ – ΜΤ- IC . T] ⇒ 

R< 1,379 Mbytes/sec.                                                                                                                     (βαθµός 1) 

 
 


