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Laboration 1.  

Maskinspråk och assemblerprogrammering  

Laborationens syfte 

I	  laborationen	  ska	  du	  bekanta	  dig	  med	  maskinspråk	  och	  assemblerpro-‐
grammering.	  	  Genom	  laborationen	  fås	  kunskap	  om	  hur	  assemblerspråket	  är	  
konstruerat	  och	  hur	  det	  används.	  Efter	  laborationen	  kommer	  du	  att	  förstå	  
hur	  datorn	  exekverar	  enkla	  instruktioner	  och	  hur	  instruktioner	  och	  data	  
lagras	  i	  minnet.	  	  

Förberedelser 

Besvara	  de	  elektroniska	  frågorna	  och	  läs	  kapitel	  i	  kursboken.	  	  

Redovisning 

Demonstrera	  dina	   lösningar	   för	   laborationsassistenten	  och	   lämna	   in	   labo-‐
rationsrapport	  med	  källkod.	  OBS,	  använd	  försättsbladet	  (se	  kurshemsidan).	  

Godkänt 

Laborationen	  är	  godkänd	  när	  följande	  moment	  är	  avklarade:	  	  

• de	  elektroniska	  frågorna	  är	  besvarade	  
• labborationen	  är	  demonstrerad	  

• labborationsrapporten	  godkänd	  	  
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Laborationsmiljö 
För	  denna	  laboration	  behövs:	  
• MipsIt.exe	  (för	  programutvecklingen)	  och	  
• Mips.exe	  (för	  simuleringen)	  
Ladda	  ner	  MIPSIt	   (finns	  på	  hemsidan).	  Packa	  upp	   filen.	  Starta	  Mipsit.exe	   i	  
mappen	   \bin.	   Ignorera	   popup-‐fönstret	  med	   texten:	   "Failed	   to	   open	   COM-‐
port	  ...".	  
Tänk	  på	  följande:	  

• Spara	  filer	  i	  hemmakatalog.	  
• Skapa	  en	  ny	  projektfil	  för	  varje	  nytt	  program.	  
• Spara	  det	  gamla	  projektet	  innan	  du	  skapar	  ett	  nytt.	  
• Undvik	  mellanrum	  och	  konstiga	  tecken	  i	  mappar	  och	  filnamn.	  

Komma igång 
• Starta	  MipsIt	  (i	  mappen	  \bin)	  
• Skapa	  under	  File	  –	  New	   ett	  nytt	   assemblerprojekt.	   Skapa	  en	  
ny	  mapp	  skapas	  med	  samma	  namn.	  Skapa	  en	  ny	  assemblerfil.	  	  

• Studera	  nedanstående	  program	  som	  utför	  additionen	  2	  +	  3	  =	  
5.	  Först	  laddas	  värdet	  2	  i	  register	  $8,	  sedan	  laddas	  talet	  3	  i	  register	  $9	  
och	  slutligen	  adderas	  innehållen	  i	  dessa	  båda	  register	  och	  resultatet	  
läggs	  i	  register	  $10.	  	  
	   Den	  första	  raden	  i	  programlistningen	  är	  en	  kommentarrad.	  
Den	  inleds	  alltid	  med	  tecknet	  #.	  De	  fyra	  efterföljande	  raderna	  består	  
av	  direktiv	  som	  bestämmer	  hur	  programmet	  ska	  översättas	  av	  
assemblern.	  Namnet	  start	  utgör	  en	  symbol	  för	  en	  adress;	  det	  är	  an-‐
vändbart	  ifall	  man	  vill	  referera	  till	  denna	  adress	  utan	  att	  känna	  till	  
dess	  verkliga	  värde.	  De	  tre	  följande	  raderna	  är	  programmets	  verkliga	  
instruktioner.	  	  

 
         # Laboration 1, Hemuppgift 1 
         .set noreorder      # Ändra inte instruktionernas ordning 
         .text               # Instruktioner skapas 
         .globl start        # ”start” är en global symbol 
         .ent start          # Programmet börjar vid ”start” 
                             # Dina kommentarer: 
 
 start:  li      $8, 0x2     # ............................. 
         li      $9, 0x3     # ............................. 
         add     $10, $8, $9 # ............................. 
       .end start          # Markerar slutet på programkoden 
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• Skriv	  in	  programmet	  ovan.	  
• Översätt	  programmet	  till	  maskinkod	  med	  kommandot	  Build	  
	   (snabbtangenten	  F7).	  	  

• Rätta	  eventuella	  fel.	  
• 	  Starta	  Mips.exe	  
• Ladda	  upp	  programmet	  till	  simulatorn	  (snabbtangenten	  F5).	  
• Instruktionerna	  kommer	  att	  läggas	  i	  simulatorns	  RAM	  från	  
	   adress	  0x80020000.	  Klicka	  upp	  Mips-‐simulatorn	  och	  klicka	  på	  
	   rutan	  RAM.	  

• Provkör.	  	  

Laborationsuppgifter 

Uppgift 1 
Skriv	  ett	  Assemblerprogram	  som	  implementerar	  uttrycket	  Z=(X+Y)*3.	  Låt	  X	  
vara	  lagrat	  i	  minnet	  medan	  Y	  är	  lagrat	  i	  ett	  register.	  	  

Uppgift 2 
Skriv	  ett	  Assemblerprogram	  som	  implementerar	  detta:	  	  
	   	  
    
 if X>Y then 
   Z=X 
 else 
   Z=Y 
 end 
  

Låt	  X,	  Y	  och	  Z	  vara	  lagrat	  i	  minnet.	  	  

Uppgift 3 
Skriv	  ett	  Assemblerprogram	  som	  implementerar:	  	  
 Summa=0; 
 For I=1 to 10 begin  
   Summa=Summa+2; 
 End 
    

Uppgift 4 
Skriv	  ett	  Assemblerprogram	  som	  implementerar	  N-‐fakultet,	  dvs	  för	  N	  som	  
input	  returneras	  1*2*3*….*N.	  	  
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Uppgift 5 
Skriv	  ett	  Assemblerprogram	  som	  beräknar	  hur	  många	  1:or	  det	  finns	  i	  en	  
given	  byte.	  	  

Uppgift 6 
Skriv	  ett	  Assemblerprogram	  som	  beräknar	  största	  gemensamma	  delare	  
(SGD).	  SGD	  är	  det	  största	  heltal	  tom	  delar	  alla	  talen,	  till	  exempel,	  
SGD(12,18)	  =	  6	  
(För	  mer	  detaljer,	  läs	  på	  Wikipedia:	  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Största_gemensamma_delare)	  


