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Τμήμα Η/ΥΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα 



Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Σκοποί  ενότητας 

• Σκοπός της ενότητας είναι η συνοπτική 
παρουσίαση των επεξεργαστών Pentium και 
των νέων ομάδων εντολών MMX και SIMD. 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Διάδρομος δεδομένων 

• Καταχωρητές ΜΜΧ 

• Μέθοδος SIMD 

• Παράδειγμα 
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• Διάδρομος δεδομένων 
64 bits (qword) 

• Διάδρομος 
διευθύνσεων 32 bits, με 
διευθύνσεις ανά 8 θέσεις 
μνήμης, με 8 γραμμές 
επιλογής. 

• Κρυφή μνήμη κώδικα 8 
ΚΒ & κρυφή μνήμη 
δεδομένων 8 ΚΒ. 

Διάδρομος δεδομένων 
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Καταχωρητές ΜΜΧ 

•  Δυνατότητα επεξεργασίας πολλαπλών συνεπτυγμένων δεδομένων με μία εντολή 
(SIMD-Single Instruction on Multiple Data). Μέχρι τότε από ένα πακέτο 
δεδομένων (π.χ. γραφικά, βίντεο, κλπ) έπρεπε να απομονωθούν κάποια 
δεδομένα, να επεξεργαστούν και να ενταχθούν στην ίδια σειρά. 

•  8 νέοι καταχωρητές ΜΜΧ, με μήκος 64 bits που λειτουργούν με: 

•  47 νέες εντολές ΜΜΧ (Multi Media eXtensions). 

•  Σε έναν Η/Υ με οθόνη 1024Χ768 υπάρχουν 786.432 bytes για το χρώμα κάθε pixel 
(256 χρώματα). Ο μΕ πρέπει να διαβάσει  μεταβάλλει  γράψει στη μνήμη 
πολλά δεδομένα, με αποτέλεσμα την κατάληψη του διαδρόμου για μεγάλο 
διάστημα και μείωση της απόδοσης. Το ταυτόχρονο διάβασμα 4 bytes άπό τη 
μνήμη γραφικών δεν βελτιώνει πολύ την απόδοση καθόσον οι μεταβολές γίνονται 
ανά byte. 

•  Μία εντολή ΜΜΧ μπορεί να πραγματοποιήσει την ίδια λειτουργία σε πολλά 
bytes, words, dwords ή qwords που ευρίσκονται στους καταχωρητές ΜΜΧ 
(μέθοδος SIMD). 
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• Με 1 εντολή τοποθετούμε 64 bits 
σε έναν ΜΜΧ καταχωρητή. 

• Η μονάδα εκτέλεσης εντολών ΜΜΧ 
έχει 8 ταυτόχρονες μονάδες 
πρόσθεσης. 

• Ειδικές εντολές μετατροπής από μη 
συνεπτυγμένη μορφή στη μνήμη σε 
συνεπτυγμένη μορφή σε MMX. 

• Οι εντολές ΜΜΧ δεν επηρεάζουν 
σημαίες. 

Μέθοδος SIMD (1) 
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•Εάν το αποτέλεσμα είναι 
μεγαλύτερο από το μέγεθος του 
καταχωρητή προορισμού, 
αποθηκεύονται τα LS bits (περικοπή ή 
wraparound). 

• Εάν σε πράξεις μη προσημασμένων 
προκύψει θετική υπερχείλιση, το 
αποτέλεσμα παίρνει τη μέγιστη τιμή. 
Εάν προκύψει αρνητική υπερχείλιση, 
τοποθετείται στο μηδέν (κορεσμός ή 
saturation). 

• Ανάλογη λειτουργία σε πράξεις 
προσημασμένων αριθμών. 

Μέθοδος SIMD (2) 

9 



8086 

 

 

 

 

 

ΜΜΧ 

Παράδειγμα 
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