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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: 
 

Αξρηηεθηνληθέο ζπλόινπ εληνιώλ γιώζζαο κεραλήο (Instruction Set Architectures), νξγάλσζε πξνεγκέλσλ 

επεμεξγαζηώλ: κνλάδα έιεγρνπ (control unit) θαη δίνδνο δεδνκέλσλ (datapath), Αξρηηεθηνληθέο αγσγνύ (pipelines), 

νξγάλσζε ηεξαξρίαο κλεκώλ (θξπθέο κλήκεο, κεηάθξαζε εηθνληθώλ δηεπζύλζεσλ, ΣLB), αξρηηεθηνληθέο αγσγνύ 

πνιιαπιώλ βαζκίδσλ κεηαβιεηήο θαζπζηέξεζεο (multistage pipeline with variable latency), ππεξβαζκσηέο 

αξρηηεθηνληθέο αγσγνύ (superscalar pipelines), OoO εθηέιεζε, πξόβιεςε δηαθιάδσζεο (branch prediction), 

ππνζεηηθή εθηέιεζε εληνιώλ (speculative execution), δπλακηθή δξνκνιόγεζε εληνιώλ, αξρηηεθηνληθέο κεγάινπ 

κήθνπο ιέμεο (VLIW), παξαιιειηζκόο ζε επίπεδν εληνιώλ γιώζζαο κεραλήο (ILP), πνιπλεκαηηθέο αξρηηεθηνληθέο , 

πνιπεπεμεξγαζηηθά ζπζηήκαηα, πξσηόθνιια ζπλέπεηαο θαη ζπλάθεηαο κλήκεο, ζρήκαηα ζπγρξνληζκνύ 

παξάιιεισλ λεκάησλ. Παξαδείγκαηα ζύγρξνλσλ επεμεξγαζηώλ.  
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 

 
1. Δηζαγσγή 

 Δπηζθόπεζε αξρηηεθηνληθήο αγσγνύ 5 βαζκίδσλ 

 Πξνβιήκαηα ξνήο ζε αγσγνύο  
i. Δμαξηήζεηο δεδνκέλσλ (data hazards) 
ii. Δμαξηήζεηο ειέγρνπ (control hazards) 

 Δπέθηαζε αξρηηεθηνληθήο αγσγνύ γηα ππνζηήξημε ιεηηνπξγηώλ πνιιαπιώλ θύθισλ 
 

2. Τπεξβαζκσηέο αξρηηεθηνληθέο αγσγνύ (superscalar architectures) 

 Ση είλαη ππεξβαζκσηέο αξρηηεθηνληθέο αγσγνύ (θίλεηξν ζρεδίαζεο) 
 Πεξηγξαθή πινπνίεζεο αξρηηεθηνληθώλ αγσγνύ εθηέιεζεο εληνιώλ ζε ζεηξά (in-order pipelines) 
 

3. Πξόβιεςε δηαθιάδσζεο (branch prediction) 
 ηαηηθέο ηερληθέο πξόβιεςεο απόθαζεο 
 Γπλακηθέο ηερληθέο πξόβιεςεο απόθαζεο 

 Σερληθέο πξόβιεςεο δηεύζπλζεο-ζηόρνπ 
 

4. Γπλακηθή δξνκνιόγεζε εληνιώλ  

 Ση είλαη δπλακηθή δξνκνιόγεζε εληνιώλ θαη πνηα ηα πηζαλά πξνβιήκαηα 
 Αιγόξηζκνο Tomasulo  - Παξαδείγκαηα (out-of-order νινθιήξσζε εληνιώλ) 
 Explicit register renaming 

 
5. Τπνζεηηθή εθηέιεζε εληνιώλ 

 Πξνβιήκαηα ηεο out-of-order νινθιήξσζεο εληνιώλ 

 Δπέθηαζε αιγνξίζκνπ Tomasulo κε ρξήζε Reorder Buffer γηα in-order νινθιήξσζε εληνιώλ-
παξάδεηγκα 

 Δπέθηαζε ππεξβαζκσηώλ αξρηηεθηνληθώλ αγσγνύ γηα out-of-order εθηέιεζε εληνιώλ 

 Αμηνιόγεζε κεζόδσλ βειηίσζεο επίδνζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο αγσγνύ 
 

6. Πνιπλεκαηηθέο αξρηηεθηνληθέο αγσγνύ 

 Πεξηνξηζκνί παξαιιειηζκνύ επηπέδνπ εληνιώλ (instruction level parallelism) – Δθκεηάιιεπζε 
παξαιιειηζκνύ ζε επίπεδν λεκάησλ (thread level parallelism) 

 Πεξηγξαθή δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ TLP (coarse MT, fine MT, SMT) 

 Αλάπηπμε πνιππύξελσλ αξρηηεθηνληθώλ – Παξαδείγκαηα (Niagara, Cell, Opteron) 
 

7. Κξπθέο κλήκεο (Caches) 

 Δπηζθόπεζε βαζηθώλ ελλνηώλ 
 Σερληθέο βειηηζηνπνίεζεο απόδνζεο (software θαη hardware) 
 Εεηήκαηα δηακνηξαζκνύ κλεκώλ ζε πνιπλεκαηηθέο – πνιππύξελεο αξρηηεθηνληθέο 

 
8. Παξάιιειεο Αξρηηεθηνληθέο 

 Πνιπεπεμεξγαζηηθά ζπζηήκαηα 

 πλάθεηα θαη ζπλέπεηα κλήκεο 
 Πξσηόθνιια ζπλάθεηαο θαη ζπλέπεηαο κλήκεο 
 ρήκαηα ζπγρξνληζκνύ παξάιιεισλ λεκάησλ 

  
 
 

ΑΚΗΔΙ 
 

Θα δνζνύλ ζεηξέο αζθήζεσλ ζην κάζεκα. (xξήζε branch predictors ζε έλα θνκκάηη θώδηθα ,  αζθήζεηο ζε simulator 

π.ρ. εθηέιεζε θώδηθα κε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο (window size, superscalar width, branch predictors, in-order vs 

OoO), κε δηαθνξεηηθέο caches, simulation cmp/smt κε παξάκεηξν ηνλ αξηζκό ησλ threads )  

 
ΥΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ο ηειηθόο βαζκόο ππνινγίδεηαη ζαλ ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνύ ησλ αζθήζεσλ θαη ηεο ηειηθήο εμέηαζεο. Σν άξηζηα ζηε 

γπαπηή εξέηαζη είλαη 9 μονάδερ, ελώ νη ζεηξέο αζθήζεσλ κεηξάλε 2 μονάδερ. 


