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ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 
Δμεηάζεηο επηεκβξίνπ 2012 

Γηάξθεηα 2:45’ ώξεο 
 

Οη εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ΥΩΡΙ ηελ παξνπζία βηβιίσλ, βνεζεκάησλ ή άιινπ είδνπο ζεκεηώζεσλ. Σν 
κόλν πνπ επηηξέπεηαη λα έρεηε καδί ζαο είλαη έλα θύιιν Α4 ζην νπνίν κπνξείηε λα έρεηε γξάςεη ό,ηη έρεηε θξίλεη 
πην ζεκαληηθό γηα ην κάζεκα θαη ζέιεηε λα ην έρεηε σο βνήζεκά ζαο. Απαγνξεύεηαη ε αληαιιαγή νπνηνπδήπνηε 
αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ ώξα ηεο εμέηαζεο, νύηε θαη ησλ θύιισλ Α4 πνπ είλαη αηνκηθά. 

Θέμα 1ο (20%) 
 

A. Απαληήζηε όζν ην δπλαηόλ πην ζπλνπηηθά ζηα παξαθάησ: 

i) Γηα πνην ιόγν ζα ζέιακε νη επεμεξγαζηέο λα έρνπλ ηεξάζηηα register files; Γηα πνην ιόγν δελ έρνπλ; 

ii) Πσο κπνξεί ν ROB λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ απόδνζε ηνπ επεμεξγαζηή; 

iii) Μπνξείηε λα κεηώζεηε ηε πνιππινθόηεηα ζε έλαλ 1-instruction-wide, out-of-order επεμεξγαζηή 

όπνπ θάζε εληνιή εθηειείηαη ζε 1 θύθιν, ρσξίο λα αιιάμεη ε απόδνζή ηνπ;  
 

Β. Σρεδηάδεηε έλα θύθισκα ην νπνίν θάζε θνξά πνπ εληνπίδεηαη έλα mispredicted branch αθπξώλεη ηα 

memory requests πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από εληνιέο load πνπ βξίζθνληαλ ζην mispredicted path. 

Αμηνινγώληαο ην, δηαπηζηώλεηε πσο γηα ην πξόγξακκα Α ε απόδνζε βειηηώλεηαη, ελώ γηα ην 

πξόγξακκα Β παξαηεξείηε κείσζε ηεο απόδνζεο ηνπ επεμεξγαζηή. Υπνζέηνληαο πσο δελ ππάξρεη 

θάπνην ιάζνο ζην ζρεδηαζκό ηνπ θπθιώκαηνο θαζώο θαη ζηελ κεζνδνινγία θαη εθηέιεζε ηεο 

πεηξακαηηθήο αμηνιόγεζεο, κπνξείηε λα εμεγήζεηε πνπ νθείινληαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα; 

 

Γ.   Έζησ έλαο 2-bit predictor κε 1024 εγγξαθέο θαη έλαο global history predictor (5, 1). 

i) Σρεδηάζηε ηνλ global history predictor, ώζηε νη 2 predictors λα έρνπλ ην ίδην hardware overhead. 

[Αγνοήζηε ηα bits ηου history register] 

ii) Γώζηε κηα αθνινπζία απνηειεζκάησλ ελόο άικαηνο, ε νπνία όηαλ επαλαιακβάλεηαη κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί 100% ζσζηά από ηνλ global history predictor αιιά όρη από ηνλ 2-bit predictor. Δμεγήζηε 

γηαηί απνηπγράλεη ν 2-bit predictor. Η αθνινπζία δε ρξεηάδεηαη λα ππεξβαίλεη ηα 10-15 ζηνηρεία. 

 

Γ. Γίλεηαη επεμεξγαζηήο κε IPC 0.8. Σαο πξνηείλνπλ λα αιιάμεηε ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εληνιώλ 

άικαηνο κεηώλνληαο θαηά 2 θύθινπο ην branch mispredict penalty. Η αιιαγή όκσο απηή ζα απμήζεη ηνλ 

θύθιν ηνπ ξνινγηνύ θαηά 10%. Αλ ην 20% ησλ εληνιώλ είλαη εληνιέο άικαηνο, πνηα ζα πξέπεη λα είλαη 

ε αθξίβεηα ηνπ predictor ώζηε λα βειηησζεί ε απόδνζε ηνπ επεμεξγαζηή; 
 

Θέμα 2
ο
 (30%)  

 

Γίλεηαη αξρηηεθηνληθή ε νπνία πινπνηεί ηνλ αιγόξηζκν Tomasulo ρξεζηκνπνηώληαο ROB γηα in-order 

commit εληνιώλ. Τν pipeline ηνπ επεμεξγαζηή πεξηέρεη ηα ζηάδηα Issue (IS), Execute (EX), Write Result 

(WR) θαη Commit (CMT), αγλννύκε δειαδή ηα IF θαη ID. Ιζρύνπλ επίζεο ηα αθόινπζα : 

 Τα IS, WR, CMT απαηηνύλ 1 θύθιν. 

 Γηα integer αξηζκνύο ην ζύζηεκα πεξηέρεη 4 RS γηα εληνιέο δηαθιάδσζεο, αξηζκεηηθέο θαη ινγηθέο 

εληνιέο θαζώο θαη 4 non-pipelined functional units. Οη integer εληνιέο δηαξθνύλ 1 θύθιν. 

 Γηα floating point αξηζκνύο, ην ζύζηεκα πεξηέρεη 1 RS γηα πξνζζέζεηο/αθαηξέζεηο, 1 RS γηα 

πνιιαπιαζηαζκνύο/δηαηξέζεηο θαη αληίζηνηρν αξηζκό non-pipelined functional units. Οη εληνιέο 

πξόζζεζεο/αθαίξεζεο δηαξθνύλ 1 θύθιν, ελώ νη εληνιέο πνιιαπιαζηαζκνύ/δηαίξεζεο 5 θύθινπο. 
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 Γηα ηηο εληνιέο αλαθνξάο ζηε κλήκε, ζην ζηάδην EX γίλεηαη ηόζν ν ππνινγηζκόο ηεο δηεύζπλζεο 

αλαθνξάο όζν θαη ε πξνζπέιαζε ζηε κλήκε. Τν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη έλα Load θαη έλα Store 

Queue, ην θαζέλα από ηα νπνία δηαζέηεη 2 ζέζεηο. Οη εληνιέο ρξεζηκνπνηνύλ έλα μερσξηζηό, 

pipelined functional unit γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο δηεύζπλζεο θαη δηαξθνύλ 1 θύθιν ζηελ πεξίπησζε 

Hit ζηελ cache θαη 5 θύθινπο ζε πεξίπησζε Miss. 

 Η πξόβιεςε κηαο εληνιή δηαθιάδσζεο ππό ζπλζήθε γίλεηαη ηαυηόχρονα κε ηε δξνκνιόγεζε ηεο 

εληνιήο. Ο έιεγρνο ηεο πξόβιεςεο γίλεηαη κόιηο γίλεη γλσζηό ην απνηέιεζκα ηεο εληνιήο, δειαδή 

ζην ζηάδην WR (θύθινο k). Σε πεξίπησζε ζθάικαηνο, ζηακαηά ε εθηέιεζε ησλ εληνιώλ ηνπ miss-

predicted execution path θαη ζηνλ επόκελν θύθιν (θύθινο k+1) δξνκνινγείηαη ε ζσζηή εληνιή. 

 Ο ROB έρεη 7 ζέζεηο. 

 Τν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη 1 CDB. Σε πεξίπησζε πνπ παξαπάλσ από κηα εληνιέο ζέινπλ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ, ηόηε πξνηεξαηόηεηα απνθηά ε „„παλαιόηερη’’ εληνιή (απηή πνπ έγηλε issued 

πξώηε). Θεσξήζηε όηη ηα branches θαη ηα stores δελ δεκηνπξγνύλ conflicts ζην CDB. 

 Γηα ηηο εληνιέο δηαθιάδσζεο ππό ζπλζήθε, ην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαθάησ πίλαθα από 2-bit 

predictors. Γίλεηαη επίζεο ην FSM δηάγξακκα ηνπ 2-bit predictor. 

 

00 

11 
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01 

 

Η δεηθηνδόηεζε ηνπ πίλαθα γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκό low order bits από ην 

PC ηεο εληνιήο. Ο επεμεξγαζηήο πινπνηεί ην ISA ηνπ MIPS, νη εληνιέο απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 4 bytes 

θαη επνκέλσο θαηά ηε δεηθηνδόηεζε ζα πξέπεη λα αγλνήζεηε ηα 2 ιηγόηεξα ζεκαληηθά bits ηνπ PC. 

 Τν ζύζηεκα πεξηιακβάλεη κηα fully associative cache κε 2 cache lines θαη κέγεζνο block = 16 bytes, 

ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο LRU. Αξρηθά ε cache είλαη άδεηα. 

 Οη θαηαρσξεηέο R1, R2 δείρλνπλ θαη νη δύν ζην πξώην ζηνηρείν ελόο πίλαθα Α, ν νπνίνο πεξηέρεη 

ζηνηρεία κήθνπο 8 bytes θαη είλαη επζπγξακκηζκέλνο. 

 

Γίλεηαη ν παξαθάησ θώδηθαο : 

 
0x00880004 LOOP: LD F0, 0(R1) 

0x00880008  ADDΙ R3, R1, 0x10 

0x0088000C  LD F1, 0(R3) 

0x00880010  ADDD F0, F0, F1 

0x00880014  DIVD F0, F0, 0x2 

0x00880018  SD F0, 0(R2) 

0x0088001C   ADDI R2, R2, 0x8 

0x00880020   ADDI R1, R1, 0x18 

0x00880024   SUBI R8, R8, 0x1 

0x00880028  BNEZ R8, LOOP 

0x0088002C  ADDI R3, R2, 0x10 

0x00880030  LD F0, 0(R3) 

0x00880034  ADDI R4, R2, 0x8 

0x00880038  LD F1, 0(R4) 

0x0088003C  SUBD F0, F0, F1 

0x00880040  SD F0, 0(R2) 

 

 

 

/* Ο ανηίζηοιχος κώδικας ζε C */ 

k = 0; 

for(int i=0; i < 6; i+=3) { 

A[k] = (A[i] + A[i+2])/2; 

k ++ ; 

} 

A[k] = A[k+2] – A[k+1]; 

 

 

 

 

 

 

 

Γίλεηαη επίζεο όηη R8 = 2. Δθηειέζηε ηνλ θώδηθα θαη δώζηε ηνπο ρξόλνπο δξνκνιόγεζεο, εθηέιεζεο θαη 

νινθιήξσζεο ησλ εληνιώλ ζε έλαλ πίλαθα όπσο ν παξαθάησ : 
 

OP IS EX WR CMT Σσόλιο 

L.D  F0, 0(R1) 1 2-?? ?? ??  

 

Σην πεδίν “Σρόιην” δηθαηνινγήζηε ηηο θαζπζηεξήζεηο κεηαμύ ζηαδίσλ θαζώο θαη αθπξώζεηο εληνιώλ. 
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Θέμα 3ο (20%) 

 
Α. Αλαιακβάλεηε ηε ζρεδίαζε ελόο directory-based cache coherent ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ην 

MESI invalidation πξσηόθνιιν. Καηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρεδίαζεο δηαπηζηώλεηε όηη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ε απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πνιύ κηθξή. Μεηά από ιεπηνκεξείο 

πξνζνκνηώζεηο, δηαπηζηώλεηε όηη ππάξρεη κηα ζηαζεξή ξνή αθπξώζεσλ (invalidation requests) κεηαμύ 

ηεζζάξσλ από ηνπο θόκβνπο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν cache block. 

i) Δμεγήζηε πνπ νθείιεηαη απηή ε ζπκπεξηθνξά. 

ii) Δμεγήζηε κε πνην ηξόπν ζα ιύζεηε ην πξόβιεκα. 

 

B. Θεσξήζηε έλα πνιπεπεμεξγαζηηθό ζύζηεκα θνηλήο κλήκεο 3 επεμεξγαζηώλ, θαζώο θαη ηνλ 

αθόινπζν θώδηθα γηα 3 δηεξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη παξάιιεια ζην ζύζηεκα. Οη κεηαβιεηέο A θαη flag 

είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ θνηλή κλήκε, κε αξρηθή ηηκή ίζε κε 0.  

 

P1 P2 P3 

1a: A = 1 

1b: print flag 

2a: while ( flag == 0 ) ; 

2b: print A 

3a: flag = 1 

3b: print A 

 

i) Θεσξώληαο όηη θάζε γξακκή ζηνλ παξαπάλσ θώδηθα εθηειείηαη αηνκηθά, βξείηε πνηνη ζπλδπαζκνί 

εθηππώζεσλ ζηνπο 3 επεμεξγαζηέο είλαη αθνινπζηαθά ζπλεπείο (sequentially consistent) θαη πνηνη όρη. 

Δμεγήζηε ηηο απαληήζεηο ζαο δείρλνληαο πώο κπνξνύλ λα παξαρζνύλ ή πώο παξαβηάδνπλ ην SC. 

ii)  Θεσξήζηε όηη ην ζύζηεκα πινπνηεί ην πιένλ relaxed memory model (π.ρ. RMO). Πνηνη από ηνπο 

ζπλδπαζκνύο ηνπ εξσηήκαηνο (i) πνπ δεν επηηξέπνληαη ζην SC, κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ηώξα; 

Δπηιέμηε έλαλ από απηνύο θαη εηζάγεηε ηνλ ελάχιζηο αξηζκό εληνιώλ memory fence ζηνλ παξαπάλσ 

θώδηθα ώζηε λα απνηξέπεηαη ε εκθάληζή ηνπ.  

 

Θέμα 4ο (20%) 

Θεσξήζηε έλα ζύζηεκα παξάιιειεο επεμεξγαζίαο απνηεινύκελν από 4 επεμεξγαζηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ην MESI cache coherence protocol. Κάζε επεμεξγαζηήο δηαζέηεη κηα κόλν L1 data cache κεγέζνπο 

256ΚΒ, κε κέγζνο block 32 bytes. Αξρηθά, όια ηα blocks είλαη ζε θαηάζηαζε I. Σηνπο επεμεξγαζηέο 

εθηειείηαη παξάιιεια έλα C πξόγξακκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο δεδνκέλα: 

 
struct protected_data { 

  int lock;  /* size of int = 4 bytes */ 

  char data[24]; /* size of char = 1 byte */ 

}; 

struct protected_data pd[N]; 

 

Γίλεηαη όηη ν πίλαθαο pd είλαη επζπγξακκηζκέλνο.  Ο θώδηθαο πνπ εθηειείηαη είλαη ν αθόινπζνο: 

P1, P4 P2,P3 

lock(pd[0].lock); 

read(pd[0].data); 

/* computations with pd[0].data */ 

write(pd[0].data); 

unlock(pd[0].lock); 

lock(pd[1].lock); 

read(pd[1].data); 

/* computations with pd[1].data */ 

write(pd[1].data); 

unlock(pd[1].lock); 

 

i) Έζησ όηη ε lock() πινπνηείηαη κε Test-And-Set (TAS). Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πεξηέρεη ηηο 

πξνζβάζεηο ζηε κλήκε σο απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηνπ θώδηθα. Γείμηε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αληίζηνηρσλ cache  lines ζηηο caches ησλ επεμεξγαζηώλ, θαζώο θαη ην αλ θάζε πξόζβαζε πεξηιακβάλεη 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ από/πξνο ηελ θύξηα κλήκε ή κεηαμύ ησλ caches. 
 



  

 

Πξνεγκέλα Θέκαηα Αξρηηεθηνληθήο Τπνινγηζηώλ - 8
ν
 εμ. cslab@ntua © επη 2012 

 
4

 

CPU Λειηοςπγία 
L1 Data Caches επεξεπγαζηών Μεηαθοπά Γεδομένων 

P1 P2 P3 P4 Από/Ππορ κύπια μνήμη Μεηαξύ  caches 

1 TAS(pd[0].lock) Μ Ι Ι Ι √  

3 TAS(pd[1].lock) ? ? ? ? ? ? 

4 TAS(pd[0].lock) ? ? ? ? ? ? 

2 TAS(pd[1].lock) ? ? ? ? ? ? 

1 READ(pd[0].data) ? ? ? ? ? ? 

4 TAS(pd[0].lock)       

2 TAS(pd[1].lock)       

3 READ(pd[1].data)       

1 WRITE(pd[0].data)       

4 TAS(pd[0].lock)       

2 TAS(pd[1].lock)       

3 WRITE(pd[1].data)       

3 UNLOCK(pd[1].lock)       

1 UNLOCK(pd[0].lock)       

2 TAS(pd[1].lock)       

4 TAS(pd[0].lock)       
  

ii) Έζησ όηη ε lock() πινπνηείηαη κε Test-And-Test-And-Set (ε TEST ζηνλ πίλαθα αληηζηνηρεί ζηελ 

πξώηε αλάγλσζε ηνπ Test-And-Test-And-Set). Σπκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα. Σρνιηάζηε ηελ επίδνζε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξώηε. Θα κπνξνύζε λα βειηησζεί παξαπάλσ;  
 

 

CPU Λειηοςπγία 
L1 Data Caches επεξεπγαζηών Μεηαθοπά Γεδομένων 

P1 P2 P3 P4 Από/Ππορ κύπια μνήμη Μεηαξύ  caches 

1 TEST(pd[0].lock) Δ Ι Ι Ι √  

4 TEST(pd[0].lock) ? ? ? ? ? ? 

3 TEST(pd[1].lock) ? ? ? ? ? ? 

1 TAS(pd[0].lock) ? ? ? ? ? ? 

3 TAS(pd[1].lock) ? ? ? ? ? ? 

4 TAS(pd[0].lock)       

2 TEST(pd[1].lock)       

1 READ(pd[0].data)       

4 TEST(pd[0].lock)       

2 TEST(pd[1].lock)       

3 READ(pd[1].data)       

1 WRITE(pd[0].data)       

4 TEST(pd[0].lock)       

2 TEST(pd[1].lock)       

3 WRITE(pd[1].data)       

3 UNLOCK(pd[1].lock)       

1 UNLOCK(pd[0].lock)       

2 TEST(pd[1].lock)       

4 TEST(pd[0].lock)       


