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Σύγχρονες Πολυεπίπεδες Μηχανές 

Αρχιτεκτονική

Συστήματα

Οργάνωση

Εφαρμογές

Πρόγραμμα γλώσσας 
υψηλού επιπέδου 

Πρόγραμμα γλώσσας
assembly

Σενάριο ή κλήση
συστήματος

Πρόγραμμα σε γλώσσα 
μηχανής

Μικροπρόγραμμα ή γλώσσα
περιγραφής υλικού.



 

Επίπεδο Αρχιτεκτονικής Συνόλου 
Εντολών

● Ιστορικά το πρώτο επίπεδο (και κάποτε το μοναδικό).
● Σημασία: Διασύνδεση μεταξύ υλικού-λογισμικού (hw/sw).

● Χαμηλότερο επίπεδο “προγραμματισμού”.
● Όλες οι γλώσσες έχουν μεταγλωττιστεί στο ίδιο σύνολο εντολών.
● Δεν ενδιαφερόμαστε πως υλοποιείται (κυκλώματα, 

μικροαρχιτεκτονική, κλπ)
● Όλοι οι επεξεργαστές που υλοποιούν ένα ISA “φαίνονται” ίδιοι.

● Προσέγγιση επιτρέπει
● την ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσών για την ίδια φυσική 

μηχανή.
● την ανάπτυξη διαφορετικών “συμβατών” φυσικών μηχανών. 



 

Διεπαφή μεταξύ μεταγλωττιστών και 
Υλικού

Η JVM αποτελεί μια ειδική περίπτωση (εικονική μηχανή-virtual machine).
Λόγοι συμβατότητας

`

Java program

JVM

bytecode compiler 

bytecode hardware
(μικροκώδικας ή ευθεία υλοποίηση) 



 

Παραδείγματα Αρχιτεκτονικών

ΙΑ-32 και Ιntel 64: ISA της Intel
http://www.intel.com/products/processor/manuals/index.htm
Εισαγωγικό εγχειρίδιο:  Software Developers Manual: Basic Architecture
Πολύ πληροφοριακό υλικό αλλά όχι πλήρεις προδιαγραφές.
Kλειστή αρχιτεκτονική

JVM: εικονικό ISA της Sun JAVA
http://java.sun.com/docs/books/jvms/second_edition/html/VMSpecTOC.doc.html
Υπερσύνολο της IJVM. 
Πλήρεις προδιαγραφές γιά τη κατασκευή μεταγλωττιστή ή διερμηνευτή ή 

επεξεργαστή. 
Aνοικτή αρχιτεκτονική

Άλλες ανοικτές αρχιτεκτονικές: SPARC, MIPS..

http://www.intel.com/products/processor/manuals/index.htm
http://java.sun.com/docs/books/jvms/second_edition/html/VMSpecTOC.doc.html


 

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
● Πρέπει να λαμβάνει υπ' όψη του θέματα υλοποίησης, δηλαδή 

να συμβάλλει στην αποδοτική υλοποίηση του, τόσο με την 
υπάρχουσα τεχνολογία όσο και με μελλοντικές. 

● Κανονικότητα (regularity): Οι συνδυασμοί εντολών, 
προσπέλασης μνήμης, τύπων δεδομένων πρέπει να είναι 
ορθογώνιοι (ανεξάρτητοι μεταξύ τους)

● Σωστό επίπεδο αφαίρεσης (primitives not solutions): Ειδικές 
εντολές που υλοποιούν κάποιο χαρακτηριστικό μιας 
συγκλεκριμένης γλώσσας δεν έχουν αρκετά ευρεία αποδοχή.
● Λαμβάνεται υπ' όψη το κόστος / απόδοση / εύρος εφαρμογής.

● Πρέπει να έχει χρονική διάρκεια/προοπτική, να μην 
μεταβάλλεται συχνά  (επαύξηση μόνο και προς τα πίσω 
συμβατότητα).



 

Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών - 
Τι ορίζει; (1/2)

● Ποιες βασικές πράξεις και λειτουργίες υποστηρίζει - ποιο είναι 
το “ρεπερτόριο” του Συνόλου Εντολών; 
● Ορισμός πράξεων μόνο σε λειτουργικό επίπεδο (τι κάνουν όχι 

πώς το κάνουν).
● Ποιους βασικούς τύπους δεδομένων αναγνωρίζει το Σύνολο 

Εντολών;
● Πού βρίσκονται οι εντολές και τα δεδομένα; Ποιο είναι το 

μοντέλο μνήμης; Πώς “βλέπει” το Σύνολο Εντολών τη κύρια 
μνήμη;

● Που κρατά ο επεξεργαστής τα εσωτερικά του δεδομένα; Ποιοι 
είναι οι καταχωρητές που “βλέπει” το Σύνολο Εντολών; Ποιες 
είναι οι λειτουργίες τους (ειδικοί - γενικοί).



 

Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών - 
Τι ορίζει; (2/2)

● Πώς κωδικοποιείται μια εντολή; Πως ορίζονται τα 
opcodes;

● Πώς ορίζονται οι τελεστέοι (operads); Πόσοι μπορεί να 
είναι οι τελεστέοι ανά τύπο εντολής; Πού βρίσκονται 
(μνήμη ή καταχωρητές) και πώς προσκομίζονται οι 
τελεστέοι (διευθυνσιοδότηση, addressing modes);

● Πώς ελέγχεται η ροή του προγράμματος (διακλαδώσεις, 
υπο-ρουτίνες κλπ); 

● Πώς γίνεται η επικοινωνία με τις βασικές περιφερειακές 
συσκευές;

● Πώς ελέγχεται η επικοινωνία μεταξύ προγράμματος και 
υλικού ή άλλων προγραμμάτων; (διακοπές, παγίδες).



 

Μεταγλωττιστές και Σύνολο Εντολών (1)
● Ορθογωνιότητα 

● Όσο το δυνατό λιγότεροι 'ειδικοί' καταχωρητές,  περιορισμένη 
'ειδική' σύνταξη εντολών, οι ίδια μορφή σύνταξης και 
διευθυνσιοδότησης για όλες σχεδόν τις εντολές.

● Πληρότητα 
● Κάλυψη όλων των βασικών πράξεων, λειτουργιών, μεθόδων 

διευθυνσιοδότησης και τύπων δεδομένων.
● Κανονικότητα 

● Κανονικοί, πλήρεις ορισμοί της σημασίας (semantics) των 
εντολών.

● Λειτουργικότητα 
● Λιτή χρήση πόρων του συστήματος (μνήμη, καταχωρητές ..)



 

Μεταγλωττιστές και Σύνολο Εντολών (2)
Καταχωρητές Γενικού Σκοπού (Register Files) 
● Οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές προσφέρουν ένα μεγάλο αριθμό 

καταχωρητών γενικού σκοπού (πχ 64, 128, 256..), ανεξάρτητα από το 
αν οι καταχωρητές αυτοί είναι “ορατοί” στο Σύνολο Εντολών με ένα ή 
περισσότερα ονόματα.

● Ο μεταγλωττιστής “γνωρίζει” οτι η μικροαρχιτεκτονική κάνει χρήση 
τεχνικών όπως το Scoreboarding και αλγορίθμων όπως Graph 
Coloring ώστε να βελτιστοποιεί τη χρήση του Register File.

● Οι πολλοί γενικοί καταχωρητές προσφέρουν ταχύτητα, γενικότητα στη 
μεταγλώττιση, υποκαθιστούν το stack και το local variable frame.

● Όμως .. τα ανώτερα επίπεδα μπορούν να “κάνουν οτι δεν ξέρουν”..



 

Βασικές Τάσεις στο Σχεδιασμό
● Όλες οι βασικές εντολές εκτελούνται απ' ευθείας στο 

υλικό (οι σύνθετες εντολές ίσως υλοποιούνται με 
μικροκώδικα).

● Μεγιστοποίηση του ρυθμού υποβολής εντολών στη 
CPU (τεχνικές Παραλληλίας Επιπέδου Εντολής, ILP).

● Εύκολη αποκωδικοποίηση εντολών (μικρό σχετικά 
σύνολο από σχετικά απλές εντολές). 

● Ελαχιστοποίηση προσπέλασης στη μνήμη, με ειδικές 
εντολές Load, Store μιας διεύθυνσης.

● Αφθονία όμοιων καταχωρητών (μεγάλο register file).



 

Τελικά ποια εντολή εκτελείται; (1)
● Αυτό που τελικά “συμβαίνει” στη πραγματικότητα είναι μόνο το 

φυσικό επίπεδο (ψηφιακή λογική).
● Το επίπεδο Συνόλου Εντολών ή Γλώσσα Μηχανής είναι το 

τελευταίο “καθαρά λογισμικό” επίπεδο. Προσφέρει τη 
πλησιέστερη δυνατή προσέγγιση προς την πραγματική μηχανή, 
αλλά ...

● Δεν είναι η πραγματική μηχανή: μεσολαβεί η 
Μικροαρχιτεκτονική που διερμηνεύει διαφανώς τις εντολές 
Γλώσσας Μηχανής στο υλικό.

● Έτσι το υλικό και η Μικροαρχιτεκτονική αλλάζουν, όμως το 
Σύνολο Εντολών παραμένει ίδιο ή επαυξάνεται (backward 
compatiblity).
● Έτσι εντελώς διαφορετικά φυσικά επίπεδα εκτελούν τα ίδια 

προγράμματα Γλώσσας Μηχανής.



 

Τελικά ποια εντολή εκτελείται; (2)
● Ο Pentium σε επίπεδο Συνόλου Εντολών παρέχει 

εντολές SISC 
 ADD mem, reg  // mem = mem + reg
● Η Mικροαρχιτεκτονική τις διερμηνεύει σε εντολές RISC

 LOAD tempreg1, mem
 ADD tempreg2, tempreg1, reg
 STORE mem, tempreg2

● για να εκτελεστούν στο σύγχρονο υλικό τύπου RISC.
● Ο SPARC ή ο MIPS έχουν Σύνολο Εντολών RISC και 

το εκτελούν απ´ ευθείας σε υλικό τύπου RISC.
● Καθαρότερες αρχιτεκτονικές



 

Τελικά ποια εντολή εκτελείται; (3)
● Η JVM σε επίπεδο Συνόλου Εντολών παρέχει εντολές bytecode 

τύπου Stack 
 LOAD mem1
 LOAD mem2 
 ADD
 STORE mem2
● O Java compiler ή το JRE αναλαμβάνει να μεταγλωττίσει ή να 

διερμηνεύσει το bytecode στο Σύνολο Εντολών του συστήματος 
που θα εκτελέσει το bytecode. Αυτός στη συνέχεια 
μεταγλωττίζει σε CISC

  LOAD tempreg1, mem1
 ADD mem2, tempreg1
● και η μικροαρχιτεκτονική (πχ Pentium) διερμηνεύει σε RISC 

κώδικα.



 

Τελικά ποια εντολή εκτελείται; (4)
● Η Mικροαρχιτεκτονική PicoJava διερμηνεύει τον 

κώδικα bytecode απ' ευθείας σε εντολές RISC 
LOAD tempreg1, mem1 
LOAD tempreg2, mem2 
ADD tempreg2, tempreg1, tempreg2
STORE temreg2, mem2

● και εφαρμόζει σύμπτυξη εντολών, αφού η 
στοίβα βρίσκεται σε register file.

ADD tempreg2, tempreg1, tempreg2.



 

Αρχιτεκτονική Εντολών
● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων



 

Βασικές Πράξεις και Λειτουργίες (1) 
● Μετακινήσεις Δεδομένων

● Load (Καταχωρητής = Μνήμη)
● Store (Μνήμη = Καταχωρητής)
● Καταχωρητής – Καταχωρητής 
● Μνήμη – Μνήμη
● Λειτουργίες Στοίβας (ως αδιαίρετη πράξη μετακίνησης)
● Λειτουργίες Εισόδου / Εξόδου (ως μετακίνηση σε ειδική 

θέση)
● Αριθμητικές Πράξεις

● Πρόσθεση, Αφαίρεση, Αντίθετο, Σύγκριση, Πολ/σμός, 
Διαίρεση

● Ακέραιοι και Πραγματικοί (Κινητή Υποδιαστολή)
● Ολίσθηση

● Αριθμητική / Λογική, Δεξιά / Αριστερά



 

Βασικές Πράξεις και Λειτουργίες (2) 
● Λογικές Πράξεις

● AND, OR, XOR, NOT, Set, Clear
● Έλεγχος Ροής Προγράμματος

● Διακλάδωση χωρίς / με συνθήκη 
● Κλήση / Επιστροφή υπορουτίνας

● Είσοδος / Έξοδος (ως ξεχωριστές λειτουργίες)
● Ανάγνωση, Εγγραφή  

● Διακοπές και Παγίδες
● Έλεγχος, Εξυπηρέτηση, Επιστροφή 

● Επιπλέον: Συγχρονισμός και Νήματα
● Strings, Γραφικά, Streaming..
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Παράδειγμα Χρήσης Εντολών:
 Top 10 Intel X86 Instructions

Κατηγορία Μέσο ποσοστό συνολικής εκτέλεσης
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Αρχιτεκτονική Εντολών
● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων



 

Ορισμός Τελεστέων (Operands) 
● Μοντέλο Στοίβας (0-address/-operand) 

● Οι καταχωρητές (ή η μνήμη) προσπελαύνονται μόνο μέσω 
εντολών διαχείρισης μιας στοίβας (Push, Pop). Απλή στη 
σύλληψη αλλά δύσκολη στη προσπέλαση, πολλές μετακινήσεις 
δεδομένων στη στοίβα. JVM.

● Μοντέλο Συσσωρευτή (1-address/-operand)
● Μόνο ένας καταχωρητής γενικού σκοπού. Απλό μοντέλο αλλά 

πολλές μεταφορές από-προς μνήμη και πολλές εντολές. Πρώτοι 
υπολογιστές.

● Μοντέλο Καταχωρητών (2,3-address/-opernad)
● Σύγχρονοι υπολογιστές. Πολλοί όμοιοι (όχι πάντα) καταχωρητές. 

Δύο υποκατηγορίες: Με προσπέλαση στη μνήμη (CISC) ή χωρίς 
(RISC). Στη κατηγορία RISC μπορεί να έχουμε μοντέλο με 2 ή 3 
καταχωρητές.



 

Παράδειγμα Αρχιτεκτονικής RISC
● Register-Register (load/store)

● Δεν επιτρέπονται προσπελάσεις στην 
μνήμη, παρά μόνο με εντολές load-store.

● Γρήγορη Προσπέλαση καταχωρητών
● Λιγότερα bits για κωδικοποίηση / 

προσπέλαση καταχωρητών.
● Μεταγλωττιστές αναθέτουν μεταβλητές σε 

registers.
● Εντολές 2 ή 3 διευθύνσεων.

● Εντολή υψηλού επιπέδου: C = A + B
(Εναλλακτικά)

Load R1,A  
Load R1, A
Load R2, B  Load R2, B
Add R3, R1, R2 Add R2, R1 
Store R3, C  
Store R2, C

Registers

ALU

Memory



 

Παράδειγμα Αρχιτεκτονικής CISC
● Register-Memory 
● Περισσότερες εντολές περιλαμβάνουν 

και μια προσπέλαση στη μνήμη.
● Διαφέρει από το μοντέλο συσσωρευτή 

λόγω των περισσότερων 
καταχωρητών.

● Εντολές 2 διευθύνσεων
● Εντολή υψηλού επιπέδου: C = A + B

Load R1, A   
Add  R1, Β
Store R1, C

Registers

ALU

Memory



 

Παράδειγμα Αρχιτεκτονικής 
Συσσωρευτή

● Accumulator
● Το αποτέλεσμα της πράξης πάει 

πάντα σε ένα ειδικό καταχωρητή 
(συσσωρευτής). 
● Εντολές μιας διεύθυνσης
● Δεύτερος Τελεστής στη μνήμη.

● Αρχιτεκτονική πρώτων Η/Υ.
● Εντολή υψηλού επιπέδου: C=A+B

Load A //Acc=A   
Add  Β  //(Acc=Acc+B)
Store C //(C=Acc)

Accumulator

ALU

Memory



 

Παράδειγμα Αρχιτεκτονικής Στοίβας
● Stack
● Έμμεσος Προσδιορισμός 

Τελεστέων (έντελων)
● Δεν περιγράφονται στην εντολή 

(λιγότερα bits)
● Εντολές μηδέν διευθύνσεων.
● Δημοφιλές στην δεκαετία του 60.
● Δυσκολίες στην προσπέλαση 

σωρού, πολλές αντιμεταθέσεις και  
αντιγραφές. 

● Εντολή υψηλού επιπέδου: C=A+B
Push A
Push B
Add
Pop C

TOS

ALU

Stack

Memory



 

Σύγκριση Αρχιτεκτονικών
● Προσδιορισμός Τελεστών

● Μη ρητά δηλωμένοι τελεστέοι (Στοίβα, Συσσωρευτής - κάποιοι)
● Ρητά Δηλωμένοι Τελεστέοι (RISC, CISC)

(Επηρεάσζει τον αριθμό των bits απαραίτητων για κωδικοποίηση).
● Αναφορά στη Μνήμη Λογικών και Αριθμητικών εκφράσεων 

(εκτός εντολών Load/Store)
● Αριθμός Εντολών για την υλοποίηση παραστάσεων.

Αρχιτεκτονική 
RISC

Αρχιτεκτονική 
CISC

Αρχιτεκτονική 
Συσσωρευτή

Αρχιτεκτονική 
Στοίβας

Load R1, A
Load R2, B 
Add R3, R1, R2
Store R3, C

Load R1,A 
Add  R1, Β
Store R1, C

Load A 
Add  Β  
Store C

Push A
Push B
Add
Pop C



 

Αριθμός Εντολών Σε RISC
● Έστω η ακόλουθη έκφραση A=B+C*D-C

 Load R1, B
 Load R2, C
 Load R3, D
 Mult R4,R3,R2
 Add R5, R4, R1
 Sub R6, R5, R2
 Store R6, A
● Πόσοι καταχωρητές απαιτούνται;

● Τάση για περισσότερους καταχωρητές
● “Καλός” compiler προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό που 

απαιτούνται
● Register spilling – Register allocation

● Αναφορές στη Μνήμη 4 – Εντολές 7
● Απλότητα στην παραγωγή κώδικα, σταθερό μήκος εντολών, εντολές 

απαιτούν συνήθως ίδιο αριθμό κύκλων.

Με καλύτερη χρήση 
καταχωρητών
Load R1, C
Load R2, D
Mult R2, R1, R2
Load R3, B
Add R2, R2, R3
Sub R2, R2, R1
Store R2, A



 

Αριθμός Εντολών Σε CISC
● Έστω η ακόλουθη έκφραση A=B+C*D-C

 Load R1, C
 Mult R1, D
 Add R1, B
 Sub R1, C
 Store R1, A
● Ισχύουν οι τάσεις για αύξηση καταχωρητών και ποιότητα 

μεταγλωττιστών. 
● Αναφορές στη Μνήμη 5 ή 4 – Εντολές 5 ή 6

● Εφόσον ο ένας τελεστέος των αριθμητικών πράξεων είναι στην 
μνήμη...

● Λιγότερες εντολές, διαφορετικός αριθμός κύκλων σε  κάθε 
εντολή, μήκος εντολών (σε bits) διαφέρει.

Λιγότερες 
Προσπελάσεις
Load R1, C
Move R2, R1
Mult R2, R2, D
Add R2, R2, B
Sub R2, R2, R1
Store R1, A



 

Αριθμός Εντολών Σε Συσσωρευτή
● Έστω η ακόλουθη έκφραση A=B+C*D-C

 Load C

 Mult D

 Add B

 Sub C

 Store A
● Αναφορές στη Μνήμη 5 – Εντολές 5
● Ουσιαστικά έχω ένα καταχωρητή και σε πολύπλοκες πράξεις 

αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα απόδοσης. 



 

Στοίβα
● Έστω η ακόλουθη έκφραση A=B+C*D-C

 Push C
 Push D
 Mult 
 Push B
 Add
 Push C
 Sub
 Pop A
● Μετάφορές Στοίβας-Μνήμης 5 – Εντολές 8

● Πόσες είναι οι αναφορές στη μνήμη στην  περίπτωση που η 
στοίβα είναι στην μνήμη?



 

Στοίβα
● Έστω η ακόλουθη έκφραση A=B+C*D-C

 Push C push mem(C)
 Push D push mem(D)
 Mult  pop, pop, mult, push
 Push B     push mem(B)
 Add          pop, pop, add, push
 Push C     push mem(C)
 Sub          pop, pop, sub, push 
 Pop A       pop mem(A)
● Αντιγραφές Μνήμης 19 – Εντολές 8

● Αν όμως η στοίβα είναι σε ένα register file (picoJava II),  τότε οι 
μεταφορές από/προς τη μνήμη μειώνονται σε 4 ή 5.

● Ουσιαστικά έχουμε μια μετάφραση των εντολών σε RISC 
μικροκώδικα.



 

Αρχιτεκτονική Εντολών
● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων



 

Μοντέλο Μνήμης
● Μνήμη: Κελιά με διαδοχικές διευθύνσεις. 

● Βασική μονάδα 1 byte = 8 bit, half word (2 byte), word (4 
byte), double word (8 byte)  (σε 32-bit).

● byte/word addressable
● Πόσα bytes μεταφέρονται; 

● aligned ή non-aligned 
● Όταν μεταφέρουμε λέξη (word = 4 bytes) ξεκινούμε από 

συγκεκριμένο offset (0, 4, 8, 12, ...) στη διεύθυνση μνήμης ή 
όχι (στοίχιση ή όχι);

● little endian – big endian
● Για τα δεδομένα που καταλαμβάνουν πολλά bytes ή 

αντιμετωπίζονται ως ομάδες, με ποια σειρά είναι 
αποθηκευμένα τα δεδομένα στα bytes (μικρό ή μεγάλο 
άκρο);



 

Στοίχιση
● Αν για παράδειγμα η προσπέλαση της μνήμης γίνεται αν 8 

bytes (32 bit), τότε αιτήσεις για προσπέλαση μη στοιχισμένων 
byte, είναι δαπανηρές.

● Μια λέξη των 8 bytes αποθηκευμένη σε μνήμη little-endian.
(a) Με στοίχιση.   (b) Χωρίς στοίχιση.



 

Μικρό – Μεγάλο Άκρο
● Όταν έχω δεδομένα (δομές, μεγάλους αριθμούς) τους οποίους 

για να αποθηκεύσω χρειάζομαι πάνω από 1 byte, πως 
διατάσσονται στα διαδοχικά bytes που καταλαμβάνουν?

● Μικρό άκρο (little endian): το λιγότερο σημαντικό byte πηγαίνει 
στην θέση μνήμης με την χαμηλότερη αρίθμηση

● Μεγάλο άκρο (big endian): το πιο σημαντικό byte πηγαίνει στην 
θέση μνήμης με την χαμηλότερη αρίθμηση. 
● Αριθμός 0xAB3456EF (4 bytes) σε δεκαεξαδική μορφή
● (α) Big endian   (b) Little Endian

AB
34
56
EF

184
185
186
187

EF
56
34
AB

184
185
186
187



 

Λογική Οργάνωση Bytes 
● Στο μεγάλο άκρο η αρίθμηση ξεκινά από το byte υψηλής τάξης.
● Στο μικρό άκρο η αρίθμηση ξενικά από το byte χαμηλής τάξης.  

● Έστω ο αριθμός 6 σε 32-bit σταθερά.

00000000 00000000 00000000 00000110



 

Παραδείγματα Μοντέλων Μνήμης
● Pentium 

● Aποθήκευση μικρού άκρου (little-endian) 
● Λέξεις των 8 bytes (64 bits), αλλά και επεξεργασία 

στα 32 ή και 8 bits λόγω backward compatibility 
(x86). Μη-στοιχισμένη (non-aligned) προσπέλαση. 
Διαχωρισμός Instruction / Data στη L1 Cache.

● JVM
● Αποθήκευση μεγάλου άκρου (big-endian)
● Byte/Word Addressable μνήμη (Πρόγραμμα 8 bits / 

Δεδομένα 32 bits).  Στοιχισμένη (aligned) 
προσπέλαση.



 

Αρχιτεκτονική Εντολών
● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων



 

Ονομασίες Βασικών Καταχωρητών
● Μετρητής Προγράμματος (Program Counter, PC)
● Καταχωρητής Εντολών (Instruction Register, IR ή MBR)
● Καταχωρητής Διευθύνσεων Μνήμης (Memory Address 

Register, MAR)
● Καταχωρητής Δεδομένων Μνήμης (Memory Data Register, 

MDR)
● Γενικοί Καταχωρητές (R0, R1, R2, ..., R7), Συσσωρευτής 

(Accumulator) 
● Δείκτης Στοίβας (Stack Pointer, SP), Index, Base, Offset 

Registers και άλλοι δείκτες (Πλαισίου LV, Σταθερών CPP)
● Καταχωρητής Κατάστασης (Status Register, SR)



 

Ορατοί Καταχωρητές στο ISA
● Διαφορά  ανάμεσα σε Μικροαρχιτεκτονικής και Αρχιτεκτονικής 

Συνόλου Εντολών.
● Ξέρουμε την ύπαρξη των καταχωρητών λόγω της γνώσης μας της 

Μικροαρχιτεκτονικής (δηλαδή του ΠΩΣ εκτελούνται οι εντολές) 
αλλά ποιους καταχωρητές “βλέπει” το Σύνολο Εντολών;

● Πχ είναι “γνωστοί” οι PC, IR, MAR, MDR;
● Το Σύνολο Εντολών “γνωρίζει” μόνον τους καταχωρητές που 

χρησιμοποιεί ρητά στις εντολές Γλώσσας Μηχανής ή έμμεσα, 
μέσω των σημασιολογία (semantics) των εντολών Γλώσσας 
Μηχανής.
● Καταχωρητές Γενικής χρήσης
● Καταχωρητές Ειδικής χρήσης
● Περιπτώσεις υβριδικών καταχωρητών (πχ. Program Status Word - 

χρήση σε εντολές διακλάδωσης).
● Γενικά υπάρχει μεγάλη “ποικιλία” στο πόσοι, ποιοι καταχωρητές 

υπάρχουν και ποια είναι η λειτουργία τους. 



 

Αρχιτεκτονική Εντολών
● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων



 

Βασικοί Τύποι Δεδομένων
● Aπόσπασμα από μια περιοχή μνήμης (ή ένα αρχείο) σε hex.
● Τι μπορεί να είναι: εντολές γλώσσας μηχανής, ASCII 

χαρακτήρες προγράμματος, ακέραιοι, πραγματικοί, τιμές pixel 
από εικόνα;

● Οτιδήποτε από αυτά! 
● Το νόημα των bits εξαρτάται από τα συμφραζόμενά μας, 

δηλαδή από τη δική μας αντίληψη για τα δεδομένα. 

0000100 51e5 ec83 c704 2404 0000 0000 fce8 ffff
0000120 83ff 04c4 5d59 618d c3fc 0000 6568 6c6c
0000140 2c6f 7720 726f 646c 0000 4347 3a43 2820
0000160 4e47 2955 3420 322e 342e 2820 6255 6e75
0000200 7574 3420 322e 342e 312d 6275 6e75 7574
0000220 2933 0000 732e 6d79 6174 0062 732e 7274
0000240 6174 0062 732e 7368 7274 6174 0062 722e
0000260 6c65 742e 7865 0074 642e 7461 0061 622e
0000300 7373 2e00 6f72 6164 6174 2e00 6f63 6d6d
0000320 6e65 0074 6e2e 746f 2e65 4e47 2d55 7473



 

Βασικοί Τύποι Δεδομένων (συν)
● Βασικό ερώτημα: Θα υπάρχει υποστήριξη σε επίπεδο ISA ενός 

τύπου δεδομένων;
● Ύπαρξη αντίστοιχων εντολών (πχ integer add, integer long add, 

float add)
● Αριθμητικοί τύποι δεδομένων

● int
– Unsigned ή Signed (συπλήρωμα του 2) – 2 ή 4 bytes
– Short και Long

● float (4 bytes), double (8 bytes)
– IEEE Floating Point Standard 754

● Μη αριθμητικοί τύποι δεδομένων (συνήθως αντιμετωπίζονται σε 
ομάδες (πχ μια λέξη)
● char

– ASCII (7 ή 8 bits)
– Unicode (16 bits)

● boolean



 

Παραδείγματα
● Μέχρι τώρα:

● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων

● Παραδείγματα Pentium, JVM



 

Χώρος Μνήμης 
Προγράμματος 

σε Pentium

Kernel virtual memory

Memory mapped region for
shared libraries

Run-time heap
(created at runtime by malloc)

User stack
(created at runtime)

Unused0

Memory
invisible to
user code0xc0000000

0x08048000

0x40000000

Read/write data 

Read-only code and data

Loaded from the 
hello executable file

printf() function

0xffffffff

232 bytes μνήμης 
(συνήθως)

Κατά την εκτέλεση
ο stack “κατεβαίνει”
ο heap “ανεβαίνει”



 

Καταστάσεις Λειτουργίας
● Real mode:Ο Pentium φέρεται σαν 8086 (16 bit, απλές εντολές).
● Virtual 8086 mode:Tο λειτουργικό σύστημα ελέγχει ένα sandbox για 

εικονική λειτουργία 8086 (παράθυρο MS-DOS στα Windows)
● Protected mode: Η κανονική λειτουργία 32 bit (IA-32).
● Ιntel-64 mode: Επεκταμένη λειτουργία 64 bit.

● Kernel mode:Πλήρης πρόσβαση σε ειδικές εντολές (signal handling) 
χρήση  από το πυρήνα (kernel) του λειτουργικού συστήματο

● User mode: Τυπική λειτουργία χρήστη και διεργασιών.



 

Καταχωρητές 
Pentium (1)   

Γενικοί καταχωρητές, αλλά με 
κατά περίπτωση ειδικές 
χρήσεις (mul, div, strings)

Δείκτες Τοπικών Μεταβλητών, 
Στοίβας, κλπ

Παλιοί Δείκτες Τμημάτων 
(Segments)

Μετρητής Προγράμματος

Καταχωρητής Κατάστασης



 

EFLAGS ~ Processor Status Word

N – Negative 
Z – Zero
V – Overflow
C -  Carry
A – Auxiliary Carry
P – Parity

Interrupt Mask (βλ. Διακοπές)

Mode of Opeation (βλ. Καταστάσεις Λειτουργίας)

Trace bit (για debugging)

Καταχωρητές 
Pentium (2)



 

Τύποι Δεδομένων Pentium



 

Εντολές Pentium 4 (1)



 

Εντολές Pentium 4 (2)



 

Εντολές Pentium 4 (3)



 

Εντολές Pentium 4 (4)



 

Μοντέλο Μνήμης JVM
● 64Κ μέγεθος περιοχής μεθόδου, περιοχής τοπικών μεταβλητών. 
● “Μεγάλες” δομές στο Heap. Garbage collection για εξοικονόμηση χώρου.  

Δεξαμενή Σταθερών
 Περιοχή ΜεθόδωνΠλαίσιο Τοπικών Μεταβλητών 

Στοίβα Τρεχόντων Τελεστέων

Heap

newarray int

Σωρός Δυναμικών Δεδομένων



 

Τύποι Δεδομένων JVM



 

Εντολές 
JVM (1)



 

Εντολές 
JVM (2)



 

Επισκόπιση

● Εισαγωγικές έννοιες, Βασικές τάσεις στο σχεδιασμό.
● Αρχιτεκτονική Εντολών

● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων

● Κωδικοποίηση, Μορφές Εντολών και Διευθυνσιοδότηση
● Ροή Ελέγχου



 

ΟΚ, am I done?
● Τα πάντα είναι 0/1.
● Άρα οι εντολές μου πρέπει να κωδικοποιηθούν σε τέτοια 

μορφή (ακολουθίες 0/1) 
● Προβλήματα:

● Πόσες εντολές έχω;
● Πως θα αναπαραστήσω τους τελεστές; Που βρίσκονται οι 

τελεστές; (μνήμη, καταχωρητές, σταθερές).
– Πως θα κάνω προσπέλαση στη μνήμη;

● Πόσα bits χρειάζομαι για να κάνω όλα τα παραπάνω;
– Χρειάζομαι πάντα τον ίδιο αριθμό;



 

Κωδικοποίηση σε bits
● Απαιτούνται:

● Bits για την κωδικοποίηση εντολών (op-code)
● Bits για την κωδικοποίηση των τελεστέων (έντελων).

● Απλό παράδειγμα: Πόσα bits εντολής?
● Έστω 35 διαφορετικές εντολές (χρειάζομαι 6 bits = 64)
● Έχω 32 καταχωτητές (5 bits = 32)
● Άρα μια εντολή που περιλαμβάνει αναφορές σε τρείς 

καταχωρητές, χρειάζεται: 6 + 5 + 5 + 5 = 21 bits.

● Μια εντολή με μια σταθερά 16 bit και δύο καταχωρητές;

OPCODE R3 R1 R2

6 5 5 5

OPCODE R2 R1 CONST

6 5 5 16



 

Κωδικοποίηση σε bits (συν)
● Μια εντολή μηδέν τελεστέων (6 bits)
● Μια εντολή με ένα καταχωρητή;

● Ένα καταχωρητή και μια διεύθυνση στη μνήμη με 8 ΜB 
μνήμης;
● Byte addressable: 23 bits.

● Word addressable: 21 bits

OPCODE R1

6 5

OPCODE R2 Address

6 5 23

OPCODE R2 Address

6 5 21



 

Μορφές Εντολών (1)
● Τέσσερις συνηθισμένες  μορφές εντολών:

(a) Zero-address/-operand (b) One-address/-operand 

(c) Two-address/-opernad (d) Three-address/-operand 



 

Μορφές Εντολών (2)

Σταθερού μήκους

Μεταβλητού μήκους
αριθμός words

Υβριδικού μήκους
αριθμός bytes
Εφαρμογή σε
byte/word -addressable
memory (JVM)



 

Μορφές Εντολών (3)

Μερικές πιθανές διευθετήσεις εντολών ανάλογα με το μήκος τους 
και τι μέγεθος λέξης. 

(a) Σταθερού μήκους, ίσου με μια λέξη.
(b) Σταθερού μήκους, ίσου με μισή λέξη.
(c) Μεταβλητού μήκους, ίσου με ακέραιο πολλαπλάσιο λέξης.



 

Κριτήρια σχεδιασμού Εντολών (1/2) 
● Οι μικρές (σύντομες) εντολές είναι καλύτερες από τις 

μεγάλες (σύνθετες) εντολές.
● Λιγότερος χώρος στη μνήμη, γρηγορότερη προσκόμιση 

εντολών.
●  Απαιτείται αρκετός χώρος (bits) για τη κωδικοποίηση όλων 

των πράξεων και λειτουργιών καθώς και πρόβλεψη για 
μελλοντικές επεκτάσεις (μήκος και κωδικοποίηση 
opcodes).

●  Απαιτείται αρκετός χώρος για τη τη κωδικοποίηση των 
τελεστών και των συνδυασμών τους ανάλογα με τις 
μεθόδους διευθυνσιοδότησης που επιλέγονται:
● 0, 1, 2 ή 3 operands
● ονόματα καταχωρητών
● διεθύνσεις μνήμης (word/byte addressable)
● offset ή πλήρης διεύθυνση (αριθμός bits)s



 

Ανάλυση Μνήμης
● Byte Addressable

● 4 GB απαιτούν 32 bit διεύθυνση.
● Ευκολία στη σύγκριση χαρακτήρων (ένα byte)

● Word (4 byte) addressable.
● 4GB απαιτούν 30 bit διεύθυνση
● μικρότερες εντολές 
● Δυσκολία (έξτρα εργασίες) για την σύγκριση 

μεμενομένω byte.
● Συμβιβασμός μεταξύ των δύο τάσεων.
● Άλλοι τρόποι διευθυνσιοδότησης



 

Κριτήρια σχεδιασμού Εντολών (2/2) 
● Σταθερό μήκος: ταχεία αποκωδικοποίηση, μικρή 

πυκνότητα.
● Μεταβλητό μήκος: μεγάλη πυκνότητα, σύνθετη 

αποκωδικοποίηση.
● Αν η πυκνότητα του κώδικα είναι σημαντική: μεταβλητό ή 

υβριδικό μήκος εντολής.
● Αν η απόδοση είναι πιο σημαντική: σταθερό μήκος.
● Ορισμένες αρχιτεκτονικές (ARM, MIPS) διαθέτουν ειδικό 

υποσύνολο εντολών σταθερού μήκους 16-bit για καλύτερη 
απόδοση. Η χρήση του κατάλληλου συνόλου αποφασίζεται 
από  το μεταγλωττιστή σε επίπεδο ρουτίνας, ανάλογα με το 
αν απαιτείται απόδοση ή πυκνότητα.

● Μερικές αρχιτεκτονικές εφαρμόζουν και αποσυμπίεσηon-
the-fly για να συνδιάσουν πυκνότητα και απόδοση.



 

Προηγούμενο Παράδειγμα

OPCODE R3 R1 R2

6 5 5 5

OPCODE R2 R1 CONST

6 5 5 16

OPCODE R1

6 5

OPCODE R2 Address

6 5 21

OPCODE R2 Address

6 5 23

Θα ήθελα σταθερό 
μήκος εντολών (32 
bits) και μεγάλη 
ανάλυση στην 
προσπέλαση της 
μνήμης. 

OPCODE

6



 

Εντολές στο ISA

OPCODE R3 R1 R2

8 5 5 5

OPCODE R2 R1 CONST

6 5 5 16

OPCODE R1

16 5

OP R2 Address

4 5 23

OPCODE

24

Αν το OPCODE δεν 
έχει σταθερό μήκος? 



 

Επεκτεινόμενοι Κωδικοί

● Εντολή με 4-bit opcode και τρείς  διευθύνσεις  4-bit .
● 4 bit πόσες εντολές με σταθερό opcode?

● Πρέπει να οργανώσουμε εντολές με διαφορετικό 
αριθμό/τύπο operands. Σύνολο εντολών με 
● 15 εντολές τριών διευθύνσεων, 
● 14 εντολές δύο διευθύνσεων, 
● 31 εντολές μιας διεύθυνσης και 
● 16 εντολές μηδενικής διεύθνσης.   



 

Επεκτεινόμενοι Κωδικοί (συν)



 

Παραδείγματα Εντολών Αρχιτεκτονικών
● Εντολές Pentium: Πολύ μεγάλες, πολύ σύνθετες, 

διάχυτες προσπελάσεις στη μνήμη (σε πολλές 
εντολές), μικρός κώδικας.

● Εντολές JVM: πολύ μικρές, πολύ απλές, πολλές 
προσπελάσεις στη μνήμη, μεγάλος κώδικας.

● Εντολές RISC (πχ SPARC, MIPS ή και Mic-4): 
κανονικές, ορθογώνιες, συγκεντρωμένες 
προσπελάσεις στη μνήμη (load, store), κώδικας μέσου 
μεγέθους.



 

Μορφή Εντολών Pentium 4



 

Μορφή Εντολών JVM



 

Διευθυνσιοδότηση
● Πως μεταφράζονται τα bits που έχω στο πεδίο της 

διεύθυνσης;
● Υπάρχει τρόπος να προσπελάσω μνήμη με 

διευθυνσιοδότηση 32 bit χρησιμοποιώντας λιγότερα bits 
σαν τελεστέο;

● Πως διευκολύνονται οι συνήθεις πράξεις/εντολές;



 

Μέθοδοι Διευθυνσιοδότησης
Όνομα Παράδειγμα Σημασία

Καταχωρητή (Register) ADD R1, R2 R1=R1+R2
Απόλυτη (Absolute/Direct) ADD R1, 1000 R1=R1+mem(1000)
Άμεσo καθορισμό τιμής 
(Immediate) ADD R1, #3 R1=R1+3
Έμμεση Καταχωρητή 
(Register Indirect) ADD R1, (R2) R1=R1+mem(R2)
Μετατόπιση (Offset) ή
Δείκτη Θέσης (Indexed) ADD R1, 4(R2) R1=R1+mem(R2+4)
Βάση-Δείκτης (Base-Index) ADD R1, (R2,R3) R1=R1+mem(R2+R3)
Έμμεση Μνήμης 
(Memory Indirect) ADD R1, (@R2) R1=R1+mem(mem(R2))
Post-increment ADD R1, R2+ R1=R1+mem(R2);R2++
Pre-decrement ADD R1, R2- R2--; R1=R1+mem(R2)
Κλιμακούμενη (Scaled) ADD R1, 4(R2)(R3) R1=R1+mem(4+R2+R3*d)



 

Registers

Μέθοδοι Διευθυνσιοδότησης (συν)

Τελεστέος

Άμεσος Καθορισμός Τιμής

Registers

Memory

Α
Απόλυτος

Τελεστέος

R
Καταχωρητή

Τελεστέος

Memory

Τελεστέος

Reg

R

Έμμεση Καταχωρητή

+

R

Μετατόπιση

Α

Registers

Reg

Memory

Τελεστέος



 

Άμεση, Έμμεση, Καταχωρητή 
Διευθυνσιοδότηση

● Άμεσο καθορισμό τιμής
● Συνήθως φόρτωση σταθερών.

● Άμεση
● Απόλυτες τιμές μνήμης, σταθερές

● Καταχωρητή
● Κύριος τρόπος στις αρχιτεκτονικές load/store.

● Έμμεση καταχωρητή
● Διεύθυνση τελεστέου στην μνήμη αποθηκεύεται σε ένα 

καταχωρητή.
● Προσπέλαση μνήμης με λιγότερα bits στην εντολή.  



 

Παράδειγμα
● Προσπέλαση πίνακα 1024 στοιχείων των 4 bytes το 

καθένα. 
● Διεύθυνση Α, η αρχή του πίνακα.
● R1..Rn καταχωρητές, # σταθερές, αποτέλεσμα στον 

πρώτο τελεστή.



 

Διευθυνσιοδότηση με Δείκτη Θέσης

● OR των A[i] AND B[i]  για δύο πίνακες 1024 στοιχείων. Οι 
πίνακες είναι στις διευθύνσεις Α και Β. 4 byte κάθε 
στοιχείο.

● Πιθανή διευθέτηση της εντολής MOV R4,A(R2)



 

Διευθυνσιοδότηση με Βάση + Δείκτη
● Διεύθυνση προκύπτει από το άθροισμα δύο δεικτών.
● Προηγούμενο παράδειγμα με χρήση δύο ακόμη 

καταχωρητών (R5 και R6):
MOV R1, #0
MOV R2, #0
MOV R3, #4096
MOV R5, A
MOV R6, B

LOOP: MOV R4, (R2, R5)
AND R4, (R2, R6)
OR R1, R4
ADD R2, #4
CMP R2,R3
BLT LOOP



 

Διευθυνσιοδότηση Για εντολές Αλμάτων
● Απόλυτη
● Έμμεση μέσω καταχωρητή
● Διευθυνσιοδότηση ως προς το καταχωρητή PC. Ορίζεται 

μια προσημασμένη σχετική μετατόπιση ως προς τον PC. 
● Μιας και ο καταχωρητής είναι γνωστός (PC) έχω 

περισσότερα bits για να ορίσω τη μετατόπιση. 
● Ορίζω μετατοπίσεις ασχέτως με την “πραγματική” 

διεύθυνση μνήμης που θα τοποθετηθεί το πρόγραμμα.
● Είναι συνηθισμένο τα άλματα να “οδηγούν” κοντά στο 

σημείο διακλάδωσης.   



 

Διευθυνσιοδότηση: παράδειγμα

OPCODE (Λειτουργία)  πχ ADD

Opcode

operand1 operand2

Addressing Modes

ΧΧ Προορισμός Πηγή

00 Καταχωρητής       Καταχωρητής     

01 Καταχωρητής       Αριθμός              

10 Καταχωρητής       Διεύθυνση που βρίσκεται 
        σε Καταχωρητή

11 Διεύθυνση που βρίσκεται Καταχωρητής
σε Καταχωρητή

                             

ΧΧ

Data Type

XX 

00 char 
01 int     
10 flotat 
11 double 

XX
6 2 2 3 3bits



 

Ορθογωνιότητα Μεθόδων Διευθ.
● Όλοι οι τρόποι διευθυνσιοδότησης και όλοι οι καταχωρητές 

να μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. 
● Παράδειγμα καθαρής αρχιτεκτονικής:

● Απλή σχεδίαση μορφών εντολής σε μια μηχανή τριών 
διευθύνσεων.



 

Ορθογωνιότητα Μεθόδων (Συν)
● Απλή σχεδίαση μορφών εντολής σε μια μηχανή δύο 

διευθύνσεων.
● Επιτρέπει πράξεις

● καταχωρητή-καταχωρητή
● καταχωρητή-μνήμης
● μνήμης-μνήμης

Extra λέξεις για τον καθορισμό των άμεσων 
διευθύνσεων.



 

Παραδείγματα
● Pentium: Πληθώρα μη κανονικών μεθόδων 

διευθυνσιοδότησης, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι 
τρόποι για όλες τις εντολές, ούτε όλοι οι καταχωρητές. Μη 
κανονική κωδικοποίηση (εντολές με πολλά προαιρετικά bits). 

● SPARC: Μόνο load/store* έχουν πρόσβαση στη μνήμη 
(έμμεση καταχωρητή (2 καταχωρητές), δείκτη θέσης). Άλλες 
εντολές (άμεσος καθορισμός τιμής, καταχωρητής). 

● JVM: Στοίβα, Άμεσο, δείκτη θέσης.
● Πόσες χρειάζονται?

● Λίγες ξεκάθαρες: άμεσο καθορισμό τιμής, άμεση 
διευθυνσιοδότηση, καταχωρητή και δείκτη θέσης  

* και μια εντολή συγχρονισμού πολυεπεξεργαστών



 

Σύγκριση Μεθόδων Διευθυνσιοδότησης (2)



 

Μέθοδοι Διευθυνσιοδότησης Pentium (1)

Οι μέθοδοι διευθυνσιοδότησης σε κατάσταση ΙΑ-32. 
M[x] σημαίνει λέξη μνήμης στη διεύθυνση x.



 

Μέθοδοι Διευθυνσιοδότησης Pentium (2)

Παράδειγμα προσπέλασης του στοιχείου a[i] με τη μέθοδο 
διευθυνσιοδότησης Scaled Index Base.



 

Επισκόπιση

● Εισαγωγικές έννοιες, Βασικές τάσεις στο σχεδιασμό.
● Αρχιτεκτονική Εντολών

● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων

● Κωδικοποίηση, Μορφές Εντολών και Διευθυνσιοδότηση
● Ροή Ελέγχου



 

Επισκόπιση

● Εισαγωγικές έννοιες, Βασικές τάσεις στο σχεδιασμό.
● Αρχιτεκτονική Εντολών

● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων

● Κωδικοποίηση, Μορφές Εντολών και Διευθυνσιοδότηση
● Ροή Ελέγχου



 

Ροή ελέγχου
● Ροή του Ελέγχου

● Διακλαδώσεις
● Διαδικασίες

– Αναδρομικές Διαδικασίες
● Συρρουτίνες
● Παγίδες
● Διακοπές



 

Ακολουθιακή Ροή Ελέγχου και Διακλαδώσεις

Ο Μετρητής Προγράμματος ως συνάρτηση του χρόνου.
(a) Χωρίς διακλαδώσεις. (b) Με διακλαδώσεις.



 

Ρουτίνες 

Ρουτίνες-Διαδικασίες-Συναρτήσεις
Όταν καλείται μια ρουτίνα η εκτέλεσή της 
ξεικνά από την πρώτη της εντολή.
Η επιστροφή γίνεται στην εντολή που 
ακολουθεί τη κλήση.



 

Συρρουτίνες 

Όταν μια συρρουτίνα συνεχίζεται (resume) τότε η εκτέλεση συνεχίζει από εκεί 
που είχε σταματήσει, όχι από την αρχή.



 

Ένθετες Διαδικασίες
● Ένθετες διαδικασίες

● Αναδρομικές Διαδικασίες
● Τι πρέπει να γίνει όταν καλείται μια 

διαδικασία;
● Τοποθέτηση παραμέτρων κάπου 

προσπελάσιμα από την διαδικασία
● Μεταβίβαση ελέγχου στη διαδικασία
● Δημιουργία χώρου αποθήκευσης 

τοπικών μεταβλητών για τη διαδικασία
● Εκτέλεση διαδικασίας
● Αποθήκευση αποτελέσματος σε μέρος 

προσπελάσιμο από την καλούσα 
διαδικασία.

● Επιστροφή ελέγχου στο σημείο της 
κλήσης (στην επόμενη αμέσως εντολή).

int f(int x) {
 int temp;
 temp = x+3;
 return temp;}  

main () {
 int y;
 y = 7;
 y = f(y)-4;}



 

Αποθήκευση όλων στη στοίβα
● Δύο Δείκτες: ESP - stack pointer EBP – base pointer (κατά intell 

ή frame pointer), EIP (PC- Instruction Pointer).
● Πριν την κλήση τα ορίσματα της συνάρτησης τα ορίσματά της 

(παράμετροι) τοποθετούνται στη στοίβα. 
● Διεύθυνση επιστροφής στη στοίβα.
● Προηγούμενος EBP (καλούσας συνάρτησης) στη στοίβα.

● Απαιτείται για να επαναφέρουμε το περιβάλλον.
● Προσοχή! 

● Η στοίβα αυξάνει προς χαμηλότερες διευθύνσεις. 
● Πρώτο όρισμα στόχος (target) – εκεί “γράφονται” τα 

αποτελέσματα
● Όπου R1 μπορείτε να βάλετε το EAX (καταχ Pentium).



 

Χρήση Στοίβας (απλοποιημένο 
παράδειγμα)

...
f:

pushl EBP
movl EBP, ESP
subl ESP, #4
movl R1, 8(EBP)
addl R1, #3
movl -4(EBP), R1

 movl R1, -4(EBP)
movl ESP, EBP

 pop EBP
return

   ...
main:

...
movl -4(EBP), #7
movl R1, -4(EBP)
pushl R1
call f
addl ESP, #4
subl R1, #4
movl -4(EBP), R1
...

int f(int x){
 int temp;
 temp = x+3;
 return temp;}  

main () {
 int y;
 y = 7;
 y = f(y)-4;}

Return addr

y

EBP

ESP

Old EBP

1008
1004
1000

1020
1016
1012

1022

Κατεύθυνση 
αύξησης στοίβας

Υπάρχει και η 
εντολή leave



 

Παράδειγμα 1/3
main:

...
movl -4(EBP), #7
movl R1, -4(EBP)
pushl R1
call f

 addl ESP, #4
subl R1, #4
movl -4(EBP), R1
...

f:
pushl EBP
movl EBP, ESP
subl ESP, #4
movl R1, 8(EBP)
addl R1, #3
movl -4(EBP), R1

 movl R1, -4(EBP)
movl ESP, EBP

 pop EBP
return

   ...

Return addr

y

EBP

ESP

Old EBP

1008
1004
1000

1020
1016
1012

1022 Return addr

y
7

EBP

ESP

Old EBP

address of addl

Return addr

y
7

EBP

ESP

Old EBP

pushl 
R1

call f (EIP points to f:)



 

Παράδειγμα 2/3
main:

...
movl -4(EBP), #7
movl R1, -4(EBP)
pushl R1
call f

 addl ESP, #4
 subl R1, #4

movl -4(EBP), R1
...

f:
pushl EBP
movl EBP, ESP
subl ESP, #4
movl R1, 8(EBP)
addl R1, #3
movl -4(EBP), R1

 movl R1, -4(EBP)
movl ESP, EBP

 pop EBP
return

   ...

address of addl
Old EBP(1020)

Return addr

y
7

EBP

ESP

Old EBP

1008
1004
1000

1020
1016
1012

1022

address of addl
Old EBP (1020)

Return addr

y
7

EBP

ESP

Old EBP

address of addl
Old EBP(1020)

Return addr

Temp

y
7

EBP

ESP

Old EBP

pushl EBP movl EBP, ESP subl ESP, #4



 

Παράδειγμα 3/3
main:

...
movl -4(EBP), #7
movl R1, -4(EBP)
pushl R1
call f
addl ESP, #4
subl R1, #4
movl -4(EBP), R1
...

f:
pushl EBP
movl EBP, ESP
subl ESP, #4
movl R1, 8(EBP)
addl R1, #3
movl -4(EBP), R1

 movl R1, -4(EBP)
movl ESP, EBP

 pop EBP
return

   ...

address of addl
Old EBP(1020)

Return addr

Temp

y
7

EBP

ESP

Old EBP

1008
1004
1000

1020
1016
1012

1022

address of addl
Old EBP (1020)

Return addr

y
7

EBP

ESP

Old EBP

address of addl

Return addr

y
7

EBP

ESP

Old EBP

...all other operations movl ESP, EBP pop EBP



 

Παράδειγμα: Τελική Κατάσταση
main:

...
movl -4(EBP), #7
movl R1, -4(EBP)
pushl R1
call f
addl ESP, #4
subl R1, #4
movl -4(EBP), R1
...

f:
pushl EBP
movl EBP, ESP
subl ESP, #4
movl R1, 8(EBP)
addl R1, #3
movl -4(EBP), R1

 movl R1, -4(EBP)
movl ESP, EBP

 pop EBP
return

   ...

Return addr

y
7

EBP

ESP

Old EBP

1008
1004
1000

1020
1016
1012

1022 Return addr

y

EBP

ESP

Old EBP
Return addr

y

EBP

ESP

Old EBP

return 
(EIP now points to addl) subl R1, #4 Execution continues...



 

Σχόλια
● Σε περίπτωση πολλών παραμέτρων οι παράμετροι εισάγονται 

στη στοίβα με την σειρά. 
● Η επιστροφή στο παράδειγμα είναι μέσω ενός register. Μπορεί 

το αποτέλεσμα να είναι αποθηκευμένο και αυτό στη στοίβα 
(συνήθως μετά τις παραμέτρους της συνάρτησης). 

● Αν η συνάρτηση χρησιμοποιεί κάποιους καταχωρητές των 
οποίων η τιμή είναι κρίσιμη για την καλούσα, τότε και αυτοί 
μπορεί να αποθηκευτούν στη στοίβα.

● Υπάρχει και άλλη πληροφορία (σύνδεσμοι προσπέλασης, κλπ)
● Εγγραφήματα Δραστηριοποίησης (activation records)



 

Αναδρομικές Διαδικασίες (1)

Πύργοι του Ανόι με 3 δίσκους:

 towers (3, 1, 3) = towers (2, 1, 2); towers (1, 1, 3); towers (2, 2, 3) 



 

Αναδρομικές Διαδικασίες (2)

Πύργοι του Ανόι με 3 δίσκους:
 towers (3, 1, 3) = towers (2, 1, 2); towers (1, 1, 3); towers (2, 2, 3) 



 

Αναδρομικές Διαδικασίες (3)
Πύργοι του Ανόι με 3 δίσκους:

towers (3, 1, 3) = 3 δίσκοι από το 1 στο 3

towers (2, 1, 2) = 2 δίσκοι από το 1 στο 2

towers (1, 1, 3) 1 δίσκος από το 1 στο 3

towers (1, 1, 2) 1 δίσκος από το 1 στο 2

towers (1, 3, 2) 1 δίσκος από το 3 στο 2

towers (1, 1, 3) 1 δίσκος από το 1 στο 3

towers (2, 2, 3) = 2 δίσκοι από το 2 στο 3

towers (1, 2, 1) 1 δίσκος από το 2 στο 1

towers (1, 2, 3)    1 δίσκος από το 2 στο 3

towers (1, 1, 3) 1 δίσκος από το 1 στο 3



 

Αναδρομικές Διαδικασίες (4)

Πύργοι του Ανόι με 5 δίσκους : towers (5, 1, 3)



 

Αναδρομικές Διαδικασίες (5)

Αναδρομική επίλυσης του προβλήματος των Πύργων 
του Ανόι.



 

Αναδρομικές Διαδικασίες (6)

Η στοίβα σε διάφορα στιγμιότυπα εκτέλεσης.

Εδώ η στοίβα αυξάνει προς 
μεγαλύτερες διευθύνσεις, 
Ο FP δείχνει σε διαφορετικό 
σημείο.
Διαφορετικό εγγραφήμα 
δραστηριοποίησης.



 

Πύργοι του Ανόι σε Γλώσσα Assembly Pentium 4 (1)

. . .



 

Πύργοι του Ανόι σε Γλώσσα Assembly Pentium 4 (2)

. . .

. . .



 

Πύργοι του Ανόι σε Γλώσσα Assembly Pentium 4 (3)

. . .



 

Παγίδες
● Αυτόματη κλήση διαδικασίας όταν ικανοποιείται μια συνθήκη.

● πχ. υπεχείλιση
● χειριστής παγίδας (trap handler)

● Αυτόματη: αντί ο χρήστης να ελέγχει την συνθήκη και να καλεί 
την αντίστοιχη διαδικασία αυτό γίνεται σε επίπεδο 
μικροκώδικα/υλικού.

● Εξοικονομεί χώρο και χρόνο.
● Συνθήκη ανιχνεύσιμη από υλικό:

● Πχ. υπεχείλιση, μη ορισμένος κώδικας πράξης, υπερχείλιση 
στοίβας, παραβίαση προστασίας, διαίρεση με το 0, κλπ.



 

Διακοπές
● Αλλαγή στη ροή ελέγχου.

● Αλλαγή λόγω συνθηκών “εκτός” του προγράμματος.
● Μεταφορά εκτέλεσης στον χειριστή διακοπών και 

μετά επιστροφή στο πρόγραμμα.
● Συνήθως σχετικές με είσοδο-έξοσδο.

● Διακόπες vs Παγίδες
● Ασύγχρονες vs σύγχρονες



 

Είσοδος/Έξοδος (1)

Ενταμιευτές (Buffers) ελέχου απλών συσκευών.
Συνήθωςmemory-mapped (χαρτογραφημένοι στη μνήμη).



 

Εόσοδος/Έξοδος (2)

Παράδειγμα προγραμματιζόμενης Ε/Ε.



 

Είσοδος/Έξοδος (3)

Σύστημα με ελεγκτή DMA (Direct Memory Access).



 

Είσοδος/Έξοδος (4)
● Οι λειτουργίες I/O και οι λειτουργίες της CPU μπορούν να εκτελούνται 

ταυτόχρονα (σύγχρονη αρχιτεκτονική).
● Κάθε ελεγκτής συσκευής (device controller) επιφορτίζεται με τον 

έλεγχο ενός τύπου συσκευής.
● Κάθε ελεγκτής συσκευής διαθέτει ένα τοπικό buffer (ενταμιευτή 

μνήμης) συνήθως memory mapped.
● Η CPU μετακινεί δεδομένα από / προς την κύρια μνήμη προς /από τα 

τοπικά buffers.
● Οι λειτουργίες I/O γίνονται από τη συσκευή προς το τοπικό buffer του 

ελεγκτή.
● Ο ελεγκτής συσκευής πληροφορεί την CPU ότι έχει ολοκληρώσει τη 

λειτουργία του προκαλώντας μια διακοπή (interrupt).



 

Ανάκληση - Εκτέλεση με Διακοπές



 

Διακοπές:
Σύνοψη (1)



 

Διακοπές:
Σύνοψη (2)

● Άλλα θέματα
● Προτεραιότητα διακοπών
● Περιόδευση
● Maskable non-maskable interrupts
● Ελεγκτές Διακοπών



 

Επισκόπιση

● Εισαγωγικές έννοιες, Βασικές τάσεις στο σχεδιασμό.
● Αρχιτεκτονική Εντολών

● Εντολές-Λειτουργικότητα
● Ορισμός Τελεστών
● Μνήμη 
● Καταχωρητές
● Τύποι Δεδομένων

● Κωδικοποίηση, Μορφές Εντολών και Διευθυνσιοδότηση
● Ροή Ελέγχου
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