تكليف شماره ٤
درس  :معماري كامپيوتر

محمّدعلي شفيعيان

 ١ـ زمان دستيابي به اطﻼعات در يك حافظه نهان  ١٠نانوثانيه و در حافظه اصلي  ١٠٠نانوثانيه است .طبق برآوردي كه
انجام شده است ،تقريباً  % ٨٠تقاضا براي خواندن از حافظه و  % ٢٠جهت نوشتن در حافظه مي باشد .نسبت دسترسي
براي خواندن برابر  ٠/٩است.
الف ـ زمان متوسط دستيابي به اطﻼعات فقط براي خواندن چيست ؟
ب ـ زمان متوسط دستيابي به اطﻼعات فقط براي خواندن و نوشتن چيست ؟
ج ـ با در نظر گرفتن سيكل نوشتن ،امكان دسترسي چيست ؟
 ٢ـ در يك حافظه شركت پذير ،ساختار تشكيﻼتي بكشيد كه نشان دهد اگر بيش از يك كلمه در حافظه مذكور تطبيق
داده شد ،كلمات آنها بتوانند خوانده شوند.
 ٣ـ يك كامپيوتر داراي حافظه اي برابر با  ٦٤ K ͯ ١٦بيت و حافظه نهان  ١ Kكلمه است .حافظه نهان از نگاشت
مستقيم با اندازه بلوك چهار كلمه استفاده مي كند.
الف ـ چند بيت در قسمت هاي فرمت آدرس براي  :نشانه ،شاخص ،بلوك و كلمه مورد نياز است ؟
ب ـ هر كلمه حافظه نهان چند بيت دارد ؟
ج ـ حافظه نهان چند بلوك را مي تواند پذيرا ياشد ؟
 ٤ـ فضاي آدرسي با  ٢٤بيت و فضاي حافظه با  ١٦بيت مشخص شده است :
الف ـ چند كلمه در فضاي آدرس وجود دارد ؟
ب ـ چند كلمه در فضاي حافظه وجود دارد ؟
ج ـ اگر صفحات را  ٢ Kكلمه اي در نظر بگيريم ،چند صفحه و چند بلوك در سيستم وجود دارد ؟
 ٥ـ نرخ انتقال يك نوار مغناطيسي با  ٨عدد  Trackو با سرعت  ١٢٠ inch/secو شدت نوشتن  ١٦٠٠ bit/inchرا
محاسبه كنيد.
پرسش تشويقي  :فضاي آدرس منطقي يك سيستم كامپيوتري شامل  ١٢٨قطعه و هر قطعه داراي  ٣٢صفحه با
حجم  ٤ Kكلمه است .حافظه فيزيكي شامل  ٤ Kبلوك با حجم هر بلوك  ٤ Kكلمه است .فرمت آدرس فيزيكي و
آدرس منطقي را به دست آوريد.

