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معماری پیشرفته کامپیوتر                   نام استاد:دکتر نصری   و حافظه(           تکالیف سری پنجم )پایپ الین  

 

 single cycleاي که پايپالين شده همان  مرحله ۵را با يک پردازنده پايپالين شده  single cycleميخواهيم يک پردازنده  .1

نانوثانيه و تأخير خواندن و نوشتن رجيستر  ALU ،۲نانوثانيه، تأخير  ۳ها  است، مقايسه کنيم. با فرض اينکه تأخير حافظه

 نانو ثانيه باشد و از تأخير بقيه قسمتهاي مدار چشم پوشي کنيم به سؤالهاي زير جواب دهيد.   ۱فايل 

 ها محاسبه نماييد.  اين پردازنده دستور را بر روي ۱۱۱۱الف( زمان اجراي يک برنامه با 

 محاسبه نماييد؟  single cycleپردازنده پايپالين را نسبت به پردازنده  (speed up)ب( ميزان تسريع 

 را محاسبه کنيد. speedupج(حداکثر   

   

دستور يک دستور پرش شرطي قرار دارد. اگر اين برنامه بر  ۲۲دستور ميباشد که در آن بعد از هر  ۲۱۱يک برنامه فرضي داراي  .2

اي اجرا شود و براي رفع مخاطره کنترلي از روش توقف پايپالين استفاده کنيم، به موارد زير  مرحله ۸روي يک پايپالين 

 جواب دهيد.  

جراي دستور پرش کامل شده و از الف( اگر راه حل اين باشد که با اجراي دستور پرش پايپالين را متوقف کنيم تا اينکه ا

 پايپالين خارج گردد و بعد دستور بعدي را وارد کنيم، در اين صورت اجراي اين برنامه چند کالک طول ميکشد؟   

مشخص ميشود، صبر کنيم و بعد دستور  ۵ب( اگر راه حل اين باشد که فقط تا مشخص شدن نتيجه تصميم که در آخر مرحله 

 برنامه چند کالک طول خواهد کشيد؟ن کنيم، در اين صورت اجراي بعدي را وارد پايپالي

 

است،  single cycleمرحله اي که پايپالين شده همان  ۵را با يک پردازنده پايپالين شده  single cycleميخواهيم يک پردازنده  .3

نانوثانيه و تأخير خواندن و نوشتن رجيستر فايل هرکدام  ALU ۲نانو ثانيه و تأخير  ۲مقايسه کنيم. با فرض اينکه تأخير حافظه ها 

 نانو ثانيه باشد و از تأخير بقيه قسمتهاي مدار چشم پوشي کنيم به سؤالهاي زير جواب دهيد.   ۱

 را بدست آوريد.  single cycleالف( فرکانس کالک پردازنده 

 ب( فرکانس کالک پردازنده پايپالين شده را بدست آوريد.   

 دستور را بر روي اين دو پردازنده بدست آوريد.  ۰۱مان اجراي پ( ز

 را براي پردازنده پايپالين شده نسبت به حالت بدون پايپالين بدست آوريد. speedupت( حداکثر 
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 مرحله اي به سؤاالت زير جواب دهيد.   ۵قطعه برنامه زير را در نظر بگيريد و با فرض داشتن يک پايپالين  .4

 يهاي دادهاي موجود در اين قطعه برنامه را مشخص کنيد.   الف( وابستگ

 ها يا حبابهاي الزم را نيز نشان دهيد.    stallرا براي اين قطعه کد نشان دهيد.  forwardingمسيرهاي  (ب

 اين قطعه کد در چند کالک اجرا ميشود؟    (ج

 مگاهرتز باشد زمان اجراي اين قطعه کد را بدست آوريد.    ۱۱۱اگر فرکانس کالک پردازنده  (د

add  $3, $4, $5 

 sub  $6, $3, $7  

lw   $2, 300($3) 

 add $8, $9, $2  

sub $11, $12, $6 

 

 

 single cycleاي که پايپالين شده همان  مرحله ۵را با يک پردازنده پايپالين شده   single cycleميخواهيم يک پردازنده  .5

نانو  ۱و خواندن و نوشتن رجيستر فايل هرکدام  ALUنانو ثانيه و تأخير  ۲ها  است، مقايسه کنيم. با فرض اينکه تأخير حافظه

 ثانيه باشد و از تأخير بقيه قسمتهاي مدار چشم پوشي کنيم به سؤالهاي زير جواب دهيد.  

 را بدست آوريد.  single cycleالف( فرکانس کالک پردازنده 

 فرکانس کالک پردازنده پايپالين شده را بدست آوريد. ب(  

 دستور را بر روي اين دو پردازنده بدست آوريد.   ۵پ( زمان اجراي 

 ؟ (speed up)است  single cycleت(سرعت پردازنده پايپالين چند برابر پردازنده 

 را براي پردازنده پايپالين شده نسبت به حالت بدون پايپالين بدست آوريد. speedupث(حداکثر 

 

دستور يک دستور پرش شرطي قرار دارد. اگر اين برنامه بر  ۹دستور ميباشد که در آن بعد از هر  ۱۱۱يک برنامه فرضي داراي  .6

پايپالين استفاده کنيم، به موارد زير با  مرحله اي اجرا شود و براي رفع مخاطره کنترلي از روش توقف ۱۱روي يک پايپالين 

 رسم شکل جواب دهيد. 

الف( اگر راه حل اين باشد که با اجراي دستور پرش پايپالين را متوقف کنيم تا اينکه اجراي دستور پرش کامل شده و از پايپالين 

 طول ميکشد؟    خارج گردد و بعد دستور بعدي را وارد کنيم، در اين صورت اجراي اين برنامه چند کالک

مشخص ميشود، صبر کنيم و بعد دستور  ۲ب( اگر راه حل اين باشد که فقط تا مشخص شدن نتيجه تصميم که در آخر مرحله 

 بعدي را وارد پايپالين کنيم، در اين صورت اجراي برنامه چند کالک طول خواهد کشيد؟   
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ميباشد. روشي که اين  1Kي سريعي )حافظه کش( با اندازه  حافظهو  64M×32يک کامپيوتر داراي واحد حافظهاي با اندازه  .7

،  block  ،index  ،tagکلمه ميباشد. تعداد بيتهاي فيلدهاي  ۸حافظه سريع استفاده ميکند نقش کردن مستقيم با اندازه بلوک 

word .و همچنين تعداد بيتهاي هر خانه حافظه کش را بدست آوريد 

 

دارا ميباشد. روشي که   k ۱و حافظه ي سريعي )حافظه کش( به اندازه   k ۰۲*  ۱۰کامپيوتر ديجيتال واحد حافظهاي با ابعاد  .8

،  block  ،indexکلمه ميباشد. تعداد بيتهاي فيلدهاي  ۲اين حافظه سريع استفاده ميکند نقش کردن مستقيم با اندازه بلوک 

tag  و ،word .را بدست آوريد 

 

موفقيت  درصد داشتن صورت در اصلي حافظه برايns1111 و  cache حافظه براي ns111 دسترسي زمان با کامپيوتر يک .9

  دسترسي را بيابيد. زمان 0.9معادل 

 


