
Név és Neptun kód:

3 pont

válasz:

3 pont

válasz:

3 pont

válasz:

3 pont

válasz:

3 pont

válasz:

Mennyi az értéke (decimális alakban) az x változónak az alábbi C utasítás végrehajtása után?

01001101 11101100 10010101 10000001

Pakolatlan BCD reprezentáció esetén mely 1 bájtos bitsorozat jelenti az alábbi decimális egész értéket?

char x='e'-'a';

Számítógép architektúrák
vizsga

(INBMM0212-21, INBMM0212-17)

'A' feladatsor

27

Mi az értéke annak a short int típusú változónak, amelyik memóriaterületén az alábbi bitkombináció van 

fix pontos big-endian tárolás esetén?
00000010 00000001

Hány karaktert jelent az alábbi UTF-8 kódolású bitsorozat?

Vizsga

Mi az értéke annak a float típusú változónak, amelyik memóriaterületén az alábbi bitkombináció van 

lebegő pontos big-endian tárolás esetén?
00111111 00000000 00000000 00000000

Rendelkezésre álló idő: 60 perc.
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Állítás

A CPU végre tud hajtani egy assembly nyelvű utasítást közvetlenül, bármiféle további 

átalakítás nélkül.
igen nem

Egy multiplexer kimenete független az áramkör korábbi állapotától. igen nem

A címbuszt csak olvasáskor, az adatbuszt pedig olvasáskor és íráskor is használjuk. igen nem

Van olyan utasítás, amelynek végrehajtása során megváltozik a veremmutató regiszter 

értéke.
igen nem

Kontextus mentés szükséges nem maszkolható megszakítások esetén is. igen nem

Rendszeres időközönként törölni kell a gyorsítótárból a "dirty" állapotú cache sorokat, 

mert azok DRAM-ban vannak tárolva.
igen nem

Ha megváltoztatjuk az x86 architektúra BL regiszterének értékét, akkor ez hatással lesz 

az EBX regiszter tartalmára.
igen nem

A szuperskalár processzorok használnak sorrenden kívüli végrehajtást. igen nem

A dinamikus linkelés nagyméretű futtatható fájlt állít elő, mivel futásidőben történik a 

tárgykód előállítása az assembly kódból.
igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

Válasz

Igazak-e az egyes állítások?                                       (30 pont; +1, 0, -1 pont állításonként)
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További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

További állítás … igen nem

312

15 pont

Mit tudsz a processzorról? (Szerepe a számítógépben, vázlatos felépítés, alapvető működés, fetch-execute 

ciklus, stb.) Írj róla néhány mondatot!
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