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معماری پیشرفته کامپیوتر                        نام استاد:دکتر نصری       )کارایی(       تکالیف سری اول  

 

ثانيه اجرا ميشود. اگر همين برنامه را با يک کامپايلر بهينه کامپايل کنيم،  ۵۱يک برنامه کاربردي با استفاده از يک کامپايلر در مدت  .1

را به  CPIشود. اما کامپايلر بهينه،  -تعداد دستورات کد حاصل شده از کامپايلر قديمي مي ۶/۰تعداد دستورات کد حاصل شده، 

 دت چند ثانيه اجرا ميشود؟ افزايش ميدهد. با استفاده از اين کامپايلر جديد، برنامه در م ۵/۵اندازه 

  هيچکدام -۴ثانيه     ۱/۲۲ -۳ثانيه     ۹/۹  -۲ثانيه      ۲/۸ -۵

 براي يک برنامه فرضي، معيارهاي زير با استفاده از يک کامپايلر براي دو کامپيوتر محاسبه شده است.   .2

Bکامپيوتر  
Aکامپيوتر  

 معيار   

 تعداد دستورالعمل   ميليارد   ۵۰ ميليارد   ۸

 4 GHz  4 GHz   فرکانس کالک 

  ۵/۵    ۵  CPI 

 باالتري دارد؟   MIPSالف( کدام کامپيوتر 

 ب( کدام کامپيوتر سريعتر است؟

3. M1  وM2  دو پياده سازي مختلف از يکISA  واحد هستند که فرکانسM1 ۱۰۰  مگاهرتز و فرکانسM2 ۲۰۰  .مگاهرتز ميباشد

 . با توجه به (A, B, C)سه نوع دستور وجود دارد  ISAنوشته شدهاند و در اين  ISAبراي اين  C2و  C1همچنين، کامپايلرهاي 

 طالعات جدول زير براي يک برنامه فرضي و با فرض مساوي بودن تعداد دستورات حاصل از دو کامپايلر، به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  ا

  C2درصد استفاده   C1درصد استفاده  CPI on M1  CPI on M2  تورات  کالس دس

 A  4   2   30%  30% 

 B   2  4  50%   20% 

 C  6  4  20%  50% 

 کدام کامپايلر مناسبتر است؟  M1الف( براي ماشين 

 کدام ماشين سريعتر است؟  MIPS، از نظر معيار  C2ب( در صورت استفاده از کامپايلر 

 متوسط را براي اين دو ماشين محاسبه نماييد.  CPIج( 

درصد دستورات از نوع ضرب و بقيه از دستورات ديگر باشند. در پردازنده هايي که در  ۵۰فرض کنيد در يک برنامه فرضي  .4

کالک انجام ميشوند. در اين پردازنده بهبودي  ۴کالک و بقيه دستورات به طور متوسط در  ۵۲اختيار داريم، دستور ضرب در 

برابر شدن پريود کالک ميشود. با فرض اينکه اين  ۲/۵و   ۶ايجاد ميکنيم که باعث کاهش تعداد کالکهاي الزم براي ضرب به 

 تغيير کالک بقيه دستورات را تغيير ندهد، اندازه بهبود را محاسبه کنيد؟ 
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دستورات مميز شناور نصف گردد. اگر زمان اجراي       CPIفرض کنيد سخت افزار يک پردازنده را طوري بهبود دهيم که در آن  .5

 ثانيه و نصف زمان اجراي برنامه مربوط به دستورات مميز شناور باشد، در اين صورت  ۲۰يک برنامه فرضي قبل از بهبود 

 الف( زمان اجراي برنامه را بعد از بهبود بدست آوريد.  

 انجام اين تغيير چقدر خواهد بود؟با  (speed up)ميزان افزايش سرعت  (ب

 

 M2مگاهرتز و فرکانس  ۳۱۰مساوي  M1واحد باشند و فرکانس  ISAدو پياده سازي مختلف از يک  M2و  M1فرض کنيد ماشينهاي  .6

 .  Dو  C ،B ،Aچهار نوع دستور وجود داشته باشد:  ISAمگاهرتز باشد. همچنين فرض کنيد در اين  ۴۱۰مساوي 

 ن ميدهد. همچنين تعداد کالک موردجدول زير درصد استفاده از هر دستور را براي يک برنامه فرضي بر روي اين دو ماشين نشا

 دستور بر روي اين ماشينها نيز نشان داده شده است.  هراجراي  براينياز    

  درصد دستورات CPI بر روی CPI  M2 بر روی M1  کالس دستورات  

 A  1   2   10% 
 B  2  2   35% 
 C  3  4  25% 
 D  4  4  30% 

 به سؤاالت زير پاسخ دهيد.  

 را بدست آوريد.  M2و  M1الف( زمان اجراي برنامه بر روي ماشينهاي 

 در اين برنامه بدست آوريد.  M2و  M1متوسط را براي ماشينهاي  CPIب(                          

 ج( براي اين برنامه کدام ماشين سريعتر است و چقدر؟                           

 

 M2 ۲۰۰مگاهرتز و فرکانس  M1 ۴۰۰واحد باشند و فرکانس  ISAدو پياده سازي مختلف از يک  M2و  M1فرض کنيد  .7

سه نوع دستور  ISAنوشته شده باشند و در اين  ISAبراي اين  C2و  C1مگاهرتز باشد. همچنين فرض کنيد کامپايلرهاي 

 وجود داشته باشد

   

کالس 

 دستورات  

 CPI on 

M1 
 CPI on 

M2 
درصد استفاده 

C1  

درصد استفاده 

C2  

 A  4   2   30%  30% 
 B   6  4  50%   20% 
 C  8  8  20%  50% 

 

، به سؤاالت زير پاسخ (I)با فرض اينکه تعداد دستورات توليد شده توسط هر دو کامپايلر براي يک برنامه فرضي يکي باشد 

 ن کدام ماشين سريعتر عمل ميکند؟ براي هر دو ماشي C1الف( در صورت استفاده از کامپايلر دهيد. 

 ن کدام ماشين سريعتر عمل ميکند؟ براي هر دو ماشي C2ب( در صورت استفاده از کامپايلر  

 را خريداري کنيد از کدام کامپايلر استفاده خواهيد کرد و چرا؟ M1ج( در صورتي که شما ماشين   
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کالک و  ۵۲درصد دستورات از نوع ضرب و بقيه از دستورات ديگر باشند. اگر دستور ضرب در  ۵۰فرض کنيد در يک برنامه فرضي .8

کالک انجام شوند، در اين صورت چند درصد زمان اجراي اين برنامه به دستورات ضرب  ۴بقيه دستورات به طور متوسط در 

 اختصاص دارد؟ 

   
وانند تعداد کالکهاي الزم براي اجراي ضرب را بدون اينکه تعداد کالک دستورات ، مهندسين سخت افزار ادعا دارند که ميت 8براي سؤال .9

درصد ميشود. به نظر شما آيا اين تغيير  ۲۰کاهش دهند، اما انجام اين تغيير باعث افزايش پريود کالک به اندازه  ۶تغيير کند، به ديگر 

 بايد صورت گيرد؟ 

   
مرتبه سريعتر اجرا ميکند. اگر زمان اجراي يک برنامه  ۱ايم که همه دستورات مميز شناور را  فرض کنيد ما يک ماشين را بهبود داده.11

ثانيه باشد و نصف دستورات برنامه از نوع مميز شناور باشند، در اين صورت  الف( زمان اجراي برنامه را بعد از  ۵۰فرضي قبل از بهبود 

 با انجام اين تغيير چقدر خواهد بود؟  (speed up)بهبود بدست آوريد. ب( ميزان افزايش سرعت 

 

ثانيه اجرا ميشود، در نظر بگيريد. در اين برنامه يک بهينه سازي ساده  ۵۰مگاهرتز در مدت  ۵با فرکانس  Mرا که روي ماشين  P1.برنامه 11

 add)ستور جمع استفاده ميکنيم از دو د x4×يا  ۴را توسط يک کامپايلر جديد به اين صورت انجام ميدهيم: به جاي ضرب يک عدد در 

)x,x ; add x,x برنامهي جديد بهينه شده را .P2  .ميناميمCPI  ،و  ۴يک دستورالعمل ضرب ،CPI  ميباشد. برنامه  ۵جمع برابر باP2  روي

 ثانيه اجرا ميشود. کامپايلر جديد چند عمل ضرب را جايگزين کرده است؟  ۹در  Mماشين 

12 .CPI است. اگر فرض کنيم  6متوسط يک برنامه بر روي پردازندهاي مساويCPI  و  20عمليات ضرب مميز شناور مساويCPI  بقيه

 باشد، در اين صورت چند درصد دستورات اين برنامه از نوع مميز شناور است؟ 4دستورات مساوي 

 

   

   

   

   

   

   

 

 

 


