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BΛογική Οργάνωση CPU

Βήματα Ανάκλησης Εκτέλεσης

Αρχές Σχεδιασμού Υπολογιστών

Θα συζητηθεί στην ενότητα του παραλληλισμού.
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Θα συζητηθεί στην ενότητα του παραλληλισμού.
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* Περιγράψτε τις τρείς αρχές οργάνωσης CPU (Συσσωρευτή, Στοίβας, Πολλαπλών Καταχω-
ρητών, τόσο σχεδιαστικά όσο και με τη βοήθεια ενός απλού προγράμματος της μορφής
int a, b, c; c=a-b;

* Με τη βοήθεια ενός απλού κώδικα της μορφής int x,y, temp; temp=x; x=y; y=temp; εξηγείστε
τα βήματα μεταγλώττισης, συμβολομετάφρασης, και εκτέλεσης μέσω μικροεντολών σε ένα 
στοιχειώση υπολογιστή (από τη πλευράς των γλωσσών κάθε επιπέδου).

* Εξηγείστε τους λόγους που οδήγησαν στην άνθηση του μικροπρογραμματισμού και, στη 
συνέχεια τα όριά του και τους λόγους του περιορισμού του.  Τι ισχύει στους σημερινούς επεξεργα-
στές;

* Εξηγείστε τις διαφορές στη προσέγγιση CISC και RISC. Ποιά είναι τα υπέρ και τα κατά κάθε
προσέγγισης; Τι ισχύει στους σημερινούς επεξεργαστές; Ο Pentium 4 τι τύπου σύστημα είναι;
Πώς φαντάζεστε την υλοποίησή του;

* Δώστε ένα όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο παράδειγμα εκτίμησης της απόδοσης ενός υπολογιστή
με βάση τον τύπο της Απόδοσης. Ποιά στοιχεία χρειάζεστε; Δικαιολογείστε τις επιλογές σας.

* Ποιούς καταχωρητές περιμένετε να βρείτε σχεδόν σίγουρα σε οποιοδήποτε επεξεργαστή; Γιατι;

* Ποιές ομάδες εντολών γλώσσας μηχανής (ISA) περιμένετε σχεδόν σίγουρα να βρείτε σε κάθε 
επεξεργαστή; Ποιές ομάδες ίσως να μην υπάρχουν, ανάλογα με το σύστημα;

* Δώστε σε μορφή αλγορίθμου τα βήματα Ανάκλησης-Εκτέλεσης. Υπάρχει μήπως κάποιο βήμα
που για λόγους απλότητας παραλείπεται;



  

* Ποιά είναι τα επίπεδα παραλληλισμού σε ένα σύγχρονο υπολογιστικό σύστημα; Δώστε 
ένα τουλάχιστο παράδειγμα σε κάθε επίπεδο.

* Ποιές κατά τη γνώμη σας είναι οι συνθήκες βέλτισης απόδοσης μιας διοχέτευσης; Ποιά είναι
πιθανά προβλήματα που μπορεί να συναντήσουμε σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας; 
Δώστε μερικά παραδείγματα με βάση συνηθισμένους τύπους εντολών.

* Έστω οτι έχουμε μια διοχέτευση με 5 στάδια, όπου το 3ο στάδιο έχει μισή ρυθμαπόδοση
σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ποιά είναι η συνολική απόδοση; Δώστε ένα αριμθμητικό παράδειγμα
με συγκεκριμένους χρόνους. Το ίδιο αν η ρυθμαπόδοση ήταν διπλάσια.

* Γιατί πιστεύετε οτι ο συνδυασμός διοχέτευσης και υπερβαθμωτής αρχιτεκτονικής στα 
πρώτα Pentium δεν είχε καλή απόδοση;

* Ποιές είναι οι συνθήκες ώστε ο συνδυασμός διοχέτευσης και υπερβαθμωτής αρχιτεκτονικής
στα σύγχρονα Pentium να είναι επιτυχής; Πρακτικά τι πρέπει να ισχύει για να έχουμε ικανο-
ποιητική απόδοση;

* Ποιές συνθήκες καθιστούν χρήσιμη τη κρυφή μνήμη; Ποιές είναι οι διαφορές κρυφής μνήμη
και καταχωρητών;

* Έστω μια κρυφή μνήμη 3 επιπέδων και κύρια μνήμη με ταχύτητες προσπέλασης α>β>γ>δ και
ποσοστά αποτυχίας χ,y,z. Ποιός είναι ο μέσος χρόνος προσκόμισης δεδομένων στον 
επεξεργαστή;

* Ποιές κατηγορίες μνήμης είναι άμεσα αντιληπτές σε ένα προγραμματιστή γλώσσας μηχανής;
Οι υπόλοιπες πως γίνονται αντιληπτές; 
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