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Mελετήστε τα αποσπάσματα προγραμμάτων σε C – Pentium Assembly και σε Java – JVM 
Bytecode. Κατανοείστε τα βασικά templates και addressing modes. Μελετήστε τις 
περιπτώσεις κλήσης – επιστροφής συνάρτησης, προσπέλασης πίνακα, χειρισμού δεικτών κλπ.

Προετοιμαστείτε να ερμηνεύσετε ή να παράγετε κώδικα Pentium Assembly και JVM Bytecode.

Με τη βοήθεια των εντολών gcc -S και javap -c παρέγετε κώδικα από ενδεικτικά προγράμματα
και μελετήστε τον.



  



  



  



  



  

Μελετήστε τα Ενδεικτικά Προγράμματα: στο RPN κυρίως το τρόπο μεταροπής και υπολογισμού
μιας έκφρασης, στην Αναδρομή τις κλήσεις και την ανάπτυξη το stack.

Ακολουθούν μερικές εναλλακτικές εκδόσεις των Πύργων του Ανόι, σε C και Java.  Με τη 
βοήθεια των εντολών gcc -S και javap -c μελετήστε τον κώδικα και συγκρίνετέ τον με αυτόν 
που δίνεται στις σημειώσεις σας.



  

#include <stdio.h>

towers (int n, int from, int aux, int to) {
  if (n == 1)
    printf ("print %d move from %d to %d\n", n, from, to);
  else {
    /*printf("call %d, %d, %d, %d\n", n1, from, to, aux);*/
    towers (n1, from, to, aux);
    towers (1, from, aux, to);
    /* printf("call %d, %d, %d, %d\n",n1, aux, from, to); */
    towers (n1, aux, from, to);
  }
}

main() {
  int n;

  n=3;
  towers(n, 1, 2, 3);
  /*printf("Give n ");
  scanf("%d", &n);*/
}



  

class hanoi {

public static void towers (int n, int from, int aux, int to) 
{
  if (n <= 1)
    System.out.println ("move from" + from + "to" + to);
  else {
    towers (n1, from, to, aux);
    towers (1, from, aux, to);
    towers (n1, aux, from, to);
  }
 }

public static void main(String args[]) {
  towers (3, 1, 2, 3);
 }

}



  

class hanoi {
  public static void main (String args[]) {
  
   if (args.length != 1) { 
    System.err.println("error: a single integer argument needed"); 
    System.exit(1); 
   } 

   Integer N = new Integer(args[0]); 

   H_dohanoi(N.intValue(), 3, 1, 2); 
   System.exit(0); 
  } 
  
  static void H_dohanoi(int n, int t, int f, int u) { 
  
    if (n > 0) { 
      H_dohanoi(n1, u, f, t); 
      H_moveit(f, t); 
      H_dohanoi(n1, t, u, f); 
    } 
  } 
  
  static void H_moveit(int from, int to) { 

    System.out.print("move "); 
    System.out.print(from); 
    System.out.print(" > "); 
    System.out.println(to); 
  }
} 



  

Ποιες οι διαφορές ανάμεσα σε μια διαδικασία διακοπής (interrupt procedure) και μια κλήση 
διαδικασίας (subroutine call);

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μιας παγίδευσης (trap) και μιας εξωτερικής διακοπής 
(external interrupt); Ποια είναι η χρήση κάθε μιας;

Το άνυσμα διακοπής (interrupt vector) υποδηλώνει:

α) ένα δεδομένο.

β) μία διεύθυνση.

γ) μέγεθος μνήμης.

δ) τίποτα από τα παραπάνω.

Τα σήματα διακοπής από μία περιφερειακή μονάδα διακόπτουν την εκτέλεση μιας 
εντολής σε γλώσσα μηχανής:

α) στο τέλος του κύκλου ανάκλησης (fetch cycle) της εντολής.

β) στο τέλος του κύκλου εκτέλεσης (execution cycle) της εντολής.

γ) άμεσα, διακόπτοντας τον κύκλο μηχανής ο οποίος εκτελείται.

δ) σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
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