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 تکالیف سری دوم                        معماری پیشرفته کامپیوتر                        نام استاد:دکتر نصری

 

 حل مختصر جواب دهيد.   به تستهاي زير با يک راه .1

 کدام است؟  MIPSآدرسهاي دستورات پرش شرطي در  الف( گستره

a.  1بين صفر و -k
64  

b. 1  بين صفر و-k256 

c. ًتقريبا k 
kقبل از دستور انشعاب و  32

  بعد از دستور انشعاب 32

d. ًتقريبا k 
kقبل از دستور انشعاب و  128

  بعد از دستور انشعاب 128

 کدام است؟  MIPSآدرسهاي دستورات پرش غير شرطي در  ب( گستره             

M- 1بين صفر و   .۱
32  

M- 1بين صفر و  .۲
64  

128M-1
 ۳. بين صفر و  

256M-1
 ۴. بين صفر و  

 را عوض کنيد.  t2$و  t1$با استفاده از پشته و با کمترين دستورات محتواي دو رجيستر  .2

 

ورات در يک کالک هر کدام در سه کالک، و بقيه دست beqو  sltدر دو کالک، دستورات  jumpبا فرض اينکه در برنامه زير دستور  .3

اين برنامه را بدست  MIPSمگاهرتز باشد،  ۱۱۱ب( با فرض اينکه فرکانس کالک متوسط را محاسبه نماييد. CPIالف( انجام بگيرند: 

 آوريد. 

addi  $t0,  $0, 0 

addi  $t1,  $0, 20 

Loop:slt $t2, $t0, $t1 

beq  $t2, $0, exit 

addi $t0, $t0, 3 

j  Loop 

exit:    ..... 
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به بعد در حافظه ذخيره شده باشد، در اين صورت مقدار عددي ميدانهاي آدرس  1000از آدرس  3با فرض اينکه قطعه کد سؤال  .4

 را بدست آوريد.  jump)( jو  beqدر فرمت )قالب( دستورهاي 

 برنامه زير را در نظر گرفته و به سؤالهاي زير پاسخ دهيد.   .5

 دستورات ديناميکي برنامه را بدست آوريد.  ب( تعداد الف( تعداد دستورات استاتيکي برنامه را مشخص کنيد.

 در دو کالک و بقيه دستورات در يک کالک انجام  jumpهر کدام در سه کالک، دستور  beqو  sltبا فرض اينکه دستورات  (ج

 بگيرند تعداد کالکهاي الزم براي اجراي برنامه را بدست آوريد. 

 اين برنامه را بدست آوريد.  CPI (د

addi  $v0, $0, 0 
addi  $t0,  $0, 0 
addi  $t1,  $0, 15 
Loop:slt $t2, $t0, $t1 
beq  $t2, $0, exit 
addi $t0, $t0, 2 
add  $v0, $v0, $t0 
j  Loop  
exit:    ..... 

 

 برنامه زير را در نظر گرفته و به سؤالهاي زير پاسخ دهيد.   .6

هر کدام  bneو  sltقرار ميگيرد، کار اين برنامه را مشخص کنيد. ب( با فرض اينکه دستورات  v0الف( با فرض اينکه خروجي برنامه در 

اين برنامه را  CPIد(  اي اجراي برنامه را بدست آوريد. الزم بر در سه کالک و بقيه دستورات در يک کالک انجام بگيرند تعداد کالکهاي 

 بدست آوريد. 

addi  $v0, $0, 0 

addi  $t0,  $0, 0 

addi  $t1,  $0, 30 

Loop:slt $t2, $t1, $t0 

bne  $t2, $0, exit 

addi $t0, $t0, 3 

add  $v0, $v0, $t0 

j  Loop 

exit:    ..... 

 جواب دهيد:   beqو  Luiدو سؤال زير در مورد دستورات  به .7

 چه خواهد بود؟   Lui $5,0x4004باشد، محتواي آن بعد از اجراي دستور  0x00005555در ابتدا  ۵الف( اگر محتواي رجيستر 

 چه کاري انجام ميدهد؟  beq $5,$0,-6ب( توضيح دهيد که دستور 
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 پياده سازي کنيد.  MIPSشبه دستور زير را با کمترين تعداد دستورات  .8

 bodd $a0,Label 

 پرش ميکند.   Labelزوج باشد به آدرس  a0کار اين شبه دستور به اين صورت است که اگر محتويات رجيستر 

   

 ديناميکي برنامه را بدست آوريد. باشد،   الف( تعداد دستورات استاتيکي و  ۸برابر  a0$برنامه زير را در نظر بگيريد. اگر مقدار اوليه  .9

 اي اجراي برنامه را بدست آوريد.کالک انجام شوند، تعداد کالکهاي الزم بر ۱کالک و بقيه دستورات در  ۲در   sltب( اگر دستور  

 MHzج( اگر فرکانس کالک پردازنده  
 مان اجراي برنامه را حساب کنيد. باشد، ز 800

  

begin:     addi   $t0,   $zero,  0 

addi   $t1,   $zero,  1 

loop:       slt      $t2,   $a0, $t1 

bne    $t2,   $zero,  finish 

add    $t0,   $t0,  $t1 

addi   $t1,   $t1,  2 

j        loop 

finish:     add    $v0,  $t0,  $zero 

 

 bو  aبراي ورودي به کار ميروند و هر دو در ابتدا به ترتيب محتوي اعداد صحيح  a1$و  a0$برنامه زير را در نظر بگيريد. فرض کنيد  .11

 براي خروجي استفاده ميشود.   v0$هستند. فرض کنيد که 

add   $t0, $zero, $zero 
loop:   beq   $a1, $zero, finish 
add   $t0, $t0, $a0 
subi  $a1, $a1, 1 
j       loop 
finish: addi  $t0, $t0, 100 
add   $v0, $to, $zero 

( اگر جديناميکي برنامه را مشخص کنيد.  ب( تعداد دستورات استاتيکي و رنامه چه چيزي را محاسبه ميکند؟ الف( توضيح دهيد که اين ب

 براي برنامه را بدست آوريد.  زمکالک و بقيه دستورات در يک کالک انجام شوند، تعداد کالک ال ۲هر کدام در  subiو   addi،beq دستورات 

 را براي اين برنامه بدست آوريد.  CPIد( 

را تعيين ميکند بدست آوريد.)اين دستورالعمل را تبديل  ۲را که قدر مطلق يک عدد صحيح مکمل  MIPSکوتاهترين رشته دستورالعمل  .11

 abs $t2, $t3قرار گيرد(    MIPSکنيد که مورد پذيرش اسمبلر 

 t2$در  t3$قرار گيرد و اگر منفي است مکمل دوي رجيستر  t2$مثبت است، يک کپي از آن در  t3$اين دستورالعمل بدان معناست که اگر رجيستر 

 قرار داده شود.
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را  t3$ي رجيستر منتقل کنيد و بقيه بايتها t3$را به کم ارزشترين بايت رجيستر  t2$، با ارزشترين بايت رجيستر  MIPSبا کمترين دستورات  .12

  صفر کنيد.

Z y x w 
 قرار گيرد.   t3$به صورت فوق باشد، مقدار زير داخل  t2$يعني اگر                      

  0  0  0  w 

.   ب( مقادير نوشته شده در قسمت push)(را در پشته درج کنيد  t2$و    t1،$t0$ :  الف( مقدار رجيسترهاي  MIPSبا استفاده از دستورات  .13

     .pop)(الف را از پشته حذف کنيد 

چه  jو نوع  I، نوع  Rافزايش دهيم، در اين صورت تعداد بيتهاي دستورات نوع  ۲۵۲به  ۳۲را از  MIPSاگر تعداد رجيسترهاي پردازنده  .14

 تغييري ميکنند؟ 

ذخيره شده باشد، توضيح دهيد که با توجه به شکل زير،  s5$داخل رجيستر  بيتي است، ۳۲اگر آدرس پايهي يک آرايه که نوع داده آن   .15

 lw   $t1,  5($s5)دستور زير چه کاري انجام ميدهد؟ 

 
 

 متناظر بادستور زير را بنويسيد. cباشد ،عبارت  fمربوط به متغير s0$ثباتو A آرايه آدرس پايه s6$اگر ثبات  16.

Lw   $s0,4($s6) 

        

  s1$وs0$    به ترتيب در ثباتهاي  gو fکه در زير آمده است را بنويسيد.متغيرهاي  Cمتناظر با دستورات MIPSقطعه کد اسمبلي 17.

 .قرار داردS7$و  s6$در به ترتيب در ثباتهاي  B,A آرايه وآدرس پايه

a) f=g+B[4]; 

b) f=g-A[B[4]]; 

 

  s1$وs0$    به ترتيب در ثباتهاي hو gو fکه در زير آمده است را بنويسيد.متغيرهاي  Cمتناظر با دستورات MIPSقطعه کد اسمبلي 18.

 قرار دارد.S7$و  s6$در به ترتيب در ثباتهاي  B,Aوآدرس پايه آرايه s2$و



5 
 

 

 

a)f=-g+h+B[1]; 

b)A[B[g]+1]; 

 

 

قرار S7$و  s6$در به ترتيب در ثباتهاي  B,Aوآدرس پايه آرايه s3$وs2$و  s1$وs0$ به ترتيب در ثباتهاي   iوhو gو fمتغيرهاي 19.  

 که در زير آمده است را بنويسيد. MIPSمتناظر با قطعه کدهاي اسمبلي   Cالف( دستور زبان دارد.

a) add   $s0,$s0,$s1 

add   $s0,$s3,$s2  

add   $s0,$s0,$s3 
 

b)addi    $s6,$s6,-20 

add    $s6,$s6,$s1 

lw       $s0,8($s6) 
باشدو همچنين مقادير حافظه به شکل  052و02و02و02و10به ترتيب s6$و s3$وs2$و  s1$وs0$ ثباتهاي مقدار اوليه  ب(اگر

 در هر يک از قظعه کدهاي فوق چقدر مي باشد.  s0$زير باشد 

VALUE ADDRESS 

100 256 
200 260 
300 264 

 ميدان قالب را بنويسيد و نوع فرمت )قالب( دستورالعمل را تعيين نماييد. ج(براي هريک از خطوط قطعه کدهاي فوق

 

ارائه شده است نوع دستور و قالب آن را بنويسيد و نشان دهيد اين اعداد مشخص  MIPSفيلدهاي مختلف دستورالعمل مقاديري براي 20.

 کننده چه چيزي بوده و دستور مربوطه را بنويسيد.

a)0XAE0BFFFC 

b)0x8D08FFC0 

 

 

 


