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Θέµα Β1 (20%): 
Θέλουµε να σχεδιάσουµε ένα µικροεπεξεργαστή που ακολουθεί τη γενική αρχιτεκτονική του 
ΕΚΥ,  µε τις εξής απαιτήσεις: 

1. Να µπορούν να παρασταθούν ακέραιοι αριθµοί στο διάστηµα [-4.000.000, +4.000.000]. 
2. Εκτός από τις ήδη υπάρχουσες εντολές του ΕΚΥ, να υποστηρίζει επιπλέον τις λογικές 

πράξεις AND/OR/NOΤ/NOR/XOR/NAND, 11 νέες εντολές άλµατος υπό συνθήκη 
(συγκρίσεις για ==, !=, >=, <=, >, < µε το 1 και το 0) και την εντολή NOP (No 
Operation). 

3. Να µπορεί να προσπελάσει τουλάχιστον 4Μbytes µνήµης. 
4. Ο αριθµός των bits των καταχωρητών του να είναι πολλαπλάσιο του 8. 
5. Να έχει τα απλούστερα δυνατά λογικά κυκλώµατα. 

 
(α) Επιλέξτε ένα µήκος λέξης για τον επεξεργαστή. Να δοθεί η µορφή της εντολής. 
 
(β) Για τους αριθµούς κινητής υποδιαστολής υπάρχει επιπλέον η απαίτηση να µπορούν να 
παρασταθούν (σε κανονική µορφή) µε σφάλµα στρογγυλοποίησης κοντά στο 1 (δηλ. για 
εκθέτη 0), µικρότερο από 3*10-7. Προσδιορίστε έναν αριθµό bits για τo συντελεστή (mantissa). 
Ποιος είναι ο ελάχιστος (κατ’ απόλυτή τιµή) και ποιος ο µέγιστος αριθµός κινητής 
υποδιαστολής που µπορεί να παρασταθεί; Να δοθεί σε δεκαδική και σε κανονική µορφή. 
 
 

Θέµα Β2 (30%): 
Θεωρούµε µία περιοχή POLY της µνήµης του ΕΚΥ, µεγέθους 2N θέσεων. Στην περιοχή αυτή 
αποθηκεύονται εναλλάξ οι Ν συντελεστές και οι Ν εκθέτες ενός πολυωνύµου 
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+=  (k1, k2, [ kN ≥  0), αρχίζοντας µε το α1 στην θέση POLY, το k1 στη 

θέση POLY+1, κοκ. Στη θέση Χ της µνήµης είναι αποθηκευµένη η τιµή της µεταβλητής x. 
Ζητείται να γραφεί πρόγραµµα σε γλώσσα ASSEMBLY του ΕΚΥ που να υπολογίζει την τιµή 
του πολυωνύµου και να την αποθηκεύει στη µεταβλητή RESULT. 

 
 
 
 

ΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΚΛΠ. 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: 1 ΩΡΑ και 30 ΛΕΠΤΑ 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


