1. O INTRODUCERE ÎN FILOSOFIA
MICROSISTEMELOR DE CALCUL

1.1. SCHEMA BLOC A UNUI MICROSISTEM. ROLUL
BLOCURILOR COMPONENTE, FUNC!IONARE DE
ANSAMBLU.
Microprocesoarele !i, mai general, microarhitecturile de prelucrare a
informa"iei (procesoarele, controlere sau chiar calculatoare sau
multiprocesoare integrate pe un cip) au declan!at o adev#rat# revolu"ie în
industria calculatoarelor atât prin performan"ele deosebite cât !i prin
costurile tot mai diminuate, la aceea!i putere de calcul. În multe aplica"ii, un
microprocesor de vârf al zilelor noastre (2002) dep#!e!te performan"ele unui
supercalculator de acum 10 ani, la un pre" de câteva zeci sau chiar sute de
ori mai mic. În ultimii 10 ani performan"a relativ# a microprocesoarelor a
crescut cu cca. 60% pe an. Cercetorii sus"in c# cca. 65% din aceast# cre!tere
se datoreaz# îmbun#t#"irilor arhitecturale !i doar cca. 35% celor de natur#
tehnologic#.
Azi, la peste 20 de ani de la inventarea calculatorului personal (AppleMacIntosh), din punct de vedere al pie"ei, apar trei tipuri distincte de
calculatoare.
! Calculatoarele personale (desktop-uri) sunt cele mai populare !i sunt
destinate utilizatorilor celor mai obi!nui"i, de toate categoriile
profesionale. Cost# de la câteva sute de $ la cca. 10.000 $ în configura"ii
hard-soft mai sofisticate, de tip sta"ii de lucru (workstations). Pia"a de
PC-uri (Personal Computers) impune g#sirea unor compromisuri
optimale performan"# – cost. Se mai caracterizeaz# printr-o performan"#
deosebit# a graficii !i capabilit#"ilor de conectare la Internet. La nivelul
anului 2000 s-au produs cca. 150 milioane de desktop-uri.
! Serverele sunt destinate s# ofere servicii tot mai sofisticate de re"ea,
inclusiv ca noduri de Internet, în locul mainframe-urilor de acum un
deceniu !i mai bine. Caracteristicile lor cele mai importante se
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focalizeaz# pe fiabilitate, disponibilitate, scalabilitate !i vitez# de
procesare. Aceste servere cost# actualmente între 10.000$ !i 10.000.000$
(supercalculatoare) !i absorb cca. 4 milioane de microprocesoare pe an
(2000).
! Sistemele dedicate (Embedded Systems) au dezvoltarea cea mai
dinamic#, estim#rile ar#tînd c# la nivelul anului 2000 s-au produs cca.
300 milioane de astfel de sisteme pe an. Ele acoper# aplica"iile cele mai
frecvente(aparate foto !i camere video, comand# aparate electrocasnice,
telefoane mobile, imprimante, comenzi auto, jocuri electronice, switchuri pentru re"ele etc.) !i au costuri cuprinse între 10$ !i 100.00$. Multe
dintre aceste sisteme au softurile scrise de produc#tor având un grad de
programabilitate relativ redus. Performan"a se focalizeaz# pe îndeplinirea
cerin"elor de timp real ale aplica"iei. Sunt caracterizate în principal de
consumuri reduse de putere (deseori sunt alimentate prin baterii !i
acumulatori) !i memorii de capacit#"i relativ reduse. Peste ani, aceste
sisteme vor fi integrate practic în toate dispozitivele folsite de om !i
interconectate prin re"eaua global# de tip Internet, conducând la
conceptul de calculator omniprezent (“ubiquitous computing”). Astfel,
calculatorul miniaturizat va migra de la explicitul remarcabil de azi la
implicitul banal de mâine.
O caracterizare global# a actualelor !i viitoarelor microarhitecturi de
procesare a informa"iei necesit# în"elegerea tendin"elor tehnologice !i
respectiv a celor arhitecturale. În ultima perioad# de timp, prin arhitectura
unui microprocesor se în"elege nu numai setul de instruc"iuni !i modurile de
adresare (ISA – Instruction Set Arhitecture) ci !i structura organizatoric# a
procesorului !i respectiv implementarea hardware a acestuia, toate aflate
intr-o ierarhizare strict#.
Între cele mai importante tendin"e tehnologice amintim:
" În cazul microprocesoarelor, gradul de integrare al tranzistorilor pe cip
cre!te cu cca. 55% pe an. Tehnologia de integrare a microprocesoarelor a
evoluat de la 10 microni (1971) la 0,18 microni (2001). Frecven"a
ceasului cre!te si ea cu cca. 50% pe an.
" În cazul memoriilor DRAM, densitatea de integrare cre!te cu 40-60 % pe
an, în timp ce timpul de acces aferent scade cu 33% pe decad#
(descurajant)
" Densitatea informa"iei scrise pe hard-disc-uri cre!te cu cca. 100% pe an,
în timp ce timpul de acces aferent scade cu cca. 33% pe decad# (iar#!i
descurajant)
" Tehnologia !i performan"ele re"elelor se îmbun#t#"esc semnificativ
(Ethernet la 1 Gb, switch-uri ultrarapide, cablare pe fibr# optic# etc.)
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" În paralel cu tendin"ele mai sus men"ionate, costurile scad sim"itor în
timp (la aceea!i putere de calcul ori capacitate de memorare).
Între cele mai importante tendin"e arhitecturale, unele analizate în
continuarea acestor note de curs, amintim succint:
" Exploatarea paralelismului la nivelul instruc"iunilor !i firelor de execu"ie,
atât prin tehnici statice (soft), cât !i dinamice (hard) sau chiar hibride
(cazul arhitecturii IA-64, procesorul Intel Ithanium)
" Structuri tot mai performante de ierarhizare a sistemului de memorie,
prin utilizarea unor arhitecturi evoluate de memorie tip cache
" Reducerea laten"ei c#ii critice de program, inclusiv prin tehnici de
reutilizare dinamic# a instruc"iunilor !i predic"ie a valorilor
instruc"iunilor
" Utilizarea multiprocesoarelor (shared memory), în special în cadrul
arhitecturilor serverelor !i sta"iilor grafice. De asemenea se constat# o
dezvoltare a sistemelor distribuite de procesare a informa"iei (message
passing)

Figura 1.1. Schema bloc a unui microsistem (Microprocesor, amplificatoare
de magistrale, magistrale de adrese, date comenzi !i st#ri,
module memorie ROM !i RAM, porturi I/O lente, porturi I/O
rapide – interfe"e DMA, program incarcator - POST, programe
BIOS)
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Microprocesorul este elementul central al structurii, responsabil cu
aducerea din memorie, decodificarea !i execu"ia instruc"iunilor ma!in#,
codificate binar. În conformitate cu aceste instruc"iuni, microprocesorul
genereaz# secven"iat toate semnalele (adrese, date, comenzi) necesare
memoriilor !i interfe"elor pe care le gestioneaz#. Con"ine regi!tri interni,
unit#"i de execu"ie, o unitate de comand# cablat# sau microprogramat#, busuri interne de interconectare etc. În general este integrat pe un singur circuit.
În sfera comercial#, primul microprocesor, pe doar 4 bi"i, s-a realizat în anul
1971 la compania Intel !i a fost proiectat de c#tre inginerul Tedd Hoff. S-a
numit Intel 4004. (În domeniul militar existau pare-se mai demult asemenea
sisteme integrate complexe;, spre ex. în comanda avioanelor militare
americane F14A a existat un microsistem pe 20 de bi"i, cu procesare
pipeline a instruc"iunilor – v. http://www.microcomputerhistory.com/).
Bus-ul de adrese este unidirec"ional de tip tree state (TS). Prin
intermediul acestui bus microprocesorul pune adresa de acces la memorie
sau la porturile I/O (Input/Output). Lumea extern# a microprocesorului este
constituit# exclusiv din memorie !i interfe"ele de intrare – ie!ire. Acestea
sunt resursele care pot fi accesate (scrise respectiv citite) de c#tre
microprocesor. A!adar, acesta nu “vede” în mod direct perifericele ci doar
prin intermediul interfe"elor de I/O.
Bus-ul de date este de tip bidirec"ional TS. Prin intermediul acestui
bus microprocesorul aduce din memorie instruc"iunea, respectiv cite!te data
(operandul) din memorie sau dintr-un port de intrare (arhitectura Princeton
de memorie).
La scriere microprocesorul plaseaz# pe bus-ul de date rezultatul pe
care dore!te s#-l scrie în memorie sau într-un port de ie!ire. La citire,
rezultatul este preluat prin intermediul acestui bus din memorie sau dintr-un
port de intrare. În ambele cazuri, microprocesorul activeaz# adresa
respectiv# pe bus-ul de adrese împreun# cu semnalele de comand# aferente
(Read, Write, Memorie, Interfa"# etc.) pe bus-ul de comenzi. Pe bus-ul de
st#ri, dispozitivele slave (memorii, interfe"e) comunic# informa"ii referitoare
la modul de desf#!urare al transferului (Ex. semnalul “a!teapt#”, emis spre
microprocesor, cu semnifica"ia c# transferul de date comandat nu este înc#
încheiat).
Memoria poate fi v#zut# intr-o prim# abordare ca o stiv# de loca"ii
binare (cuvinte), fiecare cuvânt fiind caracterizat de o adres# binar# unic#.
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Figura 1.2. Schem# generic# de memorie

În general M=8,16,32,64<=> largime bus date microprocesor (microsistem
pe M biti)
Memoria este caracterizatã prin 2 parametri de bazã:
- capacitatea (nr. de loca"ii pe care le con"ine)
- laten"a (timpul de acces) care este o caracteristicã intrinsecã a
circuitului de memorie si reprezintã in principiu timpul scurs din
momentul furnizãrii adresei de cãtre microprocesor pânã in
momentul in care memoria a încheiat opera"ia comandatã (citire
sau scriere).
Fireste, se doresc capacit#"i cât mai mari si latente cât mai mici,
cerin"e în general contradictorii.
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Figura 1.3. Un ciclu (faz#) extern de citire din memorie

Între busul de adrese si memorie exista un decodificator N:2N ca în figur#:

Figura 1.4. Decodificator N:2N
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$Sel 0 & NADR0 * NADR1 * ... * NADR(2 N % 1)
!
!.
!
#.
!Sel (2 N % 2) & ADR0 * ADR1 * ... * ADR(2 N % 2) * NADR( 2 N % 1)
!
!"Sel (2 N % 1) & ADR0 * ADR1 * ... * ADR(2 N % 1)

Cu 10 bi"i de adrese => 210 cuvinte = 1k cuvânt (kilo)
Cu 20 bi"i de adrese => 220 cuvinte = 210 k cuvânt = 1M cuvânt (mega)
Cu 30 bi"i de adrese => 230 cuvinte = 210 M cuvânt = 1G cuvânt (giga)
Cu 40 bi"i de adrese => 240 cuvinte = 210 G cuvânt = 1T cuvânt (terra)
M = 8 => 1 cuvânt = 1 octet
Dintr-un punct de vedere tehnologic memoriile se împart:
ROM (Read Only Memory) – EPROM, EEPROM
RAM (Random Acces Memory)
- SRAM (static)
- DRAM (dinamic)
Memoriile EPROM sunt memorii rezidente care p#streaz# con"inutul
!i dup# decuplarea tensiunii de alimentare. Ele sunt reprogramabile în sensul
în care pot fi !terse prin expunere la raze ultraviolete !i reînscrise pe baza
unui dispozitiv special numit programator de EPROM –uri.
EPROM-urile p#streaz# a!a numitul program monitor înscris de
c#tre fabricant care este primul program procesat de c#tre sistem imediat
dup# alimentarea (resetarea) sa. Acest lucru este absolut necesar întrucât
con"inutul memoriilor RAM este neprecizabil imediat dup# alimentare. Prin
urmare, imediat dup# RESET con"inutul PC-ului este ini"ializat !i va pointa
spre prima instruc"iune din programul monitor rezident în EPROM.Rolul
programului monitor este de a efectua o testare sumar# a microprocesorului
!i a celorlalte componente ale microsistemului, dup# care va ini"ia
înc#rcarea sistemului de operare (Linux, Windows etc.) de pe disc în
memoria RAM. Dup# aceasta programul monitor d# controlul sistemului de
operare rezident acum în RAM. De asemenea ROM-ul con"ine rutinele de
intrare – ie!ire BIOS.
SRAM: sunt memorii deosebit de rapide, timp de acces de t0 = 1 ns ÷
15 ns, având capacitate de integrare redus# (sute de ko per circuit).
DRAM: constituie peste 95 % din memoria oric#rui sistem de calcul
de uz general datorit# faptului c# ofer# densit#"i mari de integrare (64 Mbi"i
–256 Mbi"i / chip) !i timpi de acces “relativ rezonabili” t0=30 ns ÷ 60 ns.
Totu!i, decalajul între timpul de acces ridicat al acestor memorii !i viteza
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mare de execu"ie a microprocesorului, constituie una dintre marile probleme
tehnologice !i arhitecturale în ingineria calculatoarelor. Fiind realizate în
tehnologie MOS puterea absorbit# este redus#. Din p#cate au 2 mari
dezavantaje:
1. Accesare ( citire / scriere ) complicat". Circuitele DRAM sunt
organizate sub o form# matricial#, pe linii !i coloane. Bitul ce se dore!te a fi
accesat se afl# la intersec"ia liniei cu coloana selectat#.
Un circuit DRAM are urm#toarele terminale (pini):

Figura 1.5. Circuit DRAM

RAS (Row Address Strobe – strob adres# rând), CAS (Column
Address Strobe – strob adres# coloan#)

Figura 1.6. Ciclul de citire din DRAM
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Pentru o citire corect# este necesar ca frontul c#z#tor al lui RAS s#
strobeze perfect adresa de rând (o memoreaz# într-un registru intern al
circuitului) iar frontul c#z#tor al lui CAS s# strobeze perfect adresa de
coloan#. În momentul memor#rii adresei de coloan# (c#z#torul lui CAS)
memoria are toate elementele necesare furniz#rii bitului de ie!ire Dout, dup#
un timp precizat în catalog (de cca. 20 ns la memoriile 4164). Rezult# deci
c# interfa"a între microprocesor !i DRAM este complicat# întrucât din
semnalele pe care le furnizeaz# microprocesorul (adres# de memorie !i
comand#), interfa"a trebuie “s# fabrice” protocolul mai sus expus (secven"a
ADR, RAS, CAS…).
2. Necesitatea regener"rii memoriei DRAM.
Bitul de informa"ie DRAM este implementat sub forma unui
condensator. Din p#cate acest condensator se descarc# în timp !i prin urmare
cu timpul poate s# piard# informa"ia pe care o memoreaz# => deci c#
periodic el trebuie reînc#rcat (refresh, regenerare).
Regenerarea se face pe întreg rândul din matricea de memorare.
Conform catalogului un anumit rând “"ine minte” informa"ia circa 2 ms.
Dup# acest interval, întreg rândul trebuie regenerat. Algoritmul de
regenerare va trebui s# fie unul de tip secven"ial care s# regenereze rând
dup# rând în mod ordonat.
Rezult# c# rata de regenerare a 2 rânduri succesive i respectiv (i+1)
trebuie s# se fac# la un interval de maxim 2 ms/N, unde N=nr. de rânduri al
circuitului de memorie DRAM.
De exemplu, considerând N=128 rânduri (DRAM 4116, 4164)
=> rata de regenerare 2 ms/128 ~ 15,6 µs.
Prin urmare vom avea accese la DRAM din 2 p#r"i:
" din partea µprocesorului care cite!te / scrie conform programului
pe care îl execut#
" din partea unui automat de regenerare care regenereaz# periodic,
rând dup# rând, memoria DRAM.
Posibilele conflicte la memoria DRAM între microprocesor !i
automatul de regenerare vor trebui gestionate corespunz#tor, eventual
acceptând chiar prin blocaje reciproce, rezultând sc#derea performan"ei. Ar
fi util# implementarea unei "regenerari transparente" (care sa nu blocheze
deloc procesorul). Acest deziderat necesit# compromisuri între viteza de
procesare !i gradul de transparen"# al regener#rii.
Standardizarea bus-urilor !i a protocoalelor aferente a condus la
conceptul fecund de microsistem de dezvoltare. Într-un asemenea
microsistem, prin simpla conectare la bus-ul comun (date, adrese, comenzi,
st#ri) standard a unor noi module compatibile (memorii, interfe"e) se
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permite o dezvoltare în timp a microsistemului ini"ial. Spre exemplu,
cunoscutele microsisteme standardizate de tip IBM PC, constituie astfel de
sisteme de dezvoltare construite în jurul unor magistrale standardizate.
Cam cât timp dureaz" procesarea unei instruc#iuni ?
Exemplu: instruc"iunea ADD reg1,(reg2)200, codificat# pe un singur
cuvânt egal cu l#rgimea de band# a interfe"ei procesor – memorie.
Semantica:
reg1 # (reg1) + cuv. mem| adr.(reg2)+200
1
$
& 10ns
! fCLK & 100 MHz ' TCLK &
fCLK
#
!Timpul de acces DRAM : taDRAM & 70 ns
"
Aceast# instruc"iune se proceseaz#, conform modelului secven"ial
clasic (atribuit marelui matematician american John von Neumann – autorul
primului document referitor la un calculator electronic numeric pe deplin
func"ional), în faze succesive, dup# cum urmeaz#:
Faza IF (instruction fetch): ciclu de citire din memorie de la adresa
dat# de PC (program counter) dureaz# aproximativ, spre ex., 10 TCLK (conf.
protocolului unui ciclu mediu de acces la memorie) = 100 ns.
Faza ID (instruction decode): în aceast# faz# microprocesorul
decodific# instruc"iunea (“în"elege” ce trebuie s# fac# ]n continuare) !i ca
urmare aduce într-un registru temporar intern, situat la intrarea ALU,
operandul din reg1. Decodificarea instruc"iunii consum# uzual 1TCLK =
10ns.
Calcul adres# memorie a celui de-al doilea operand (reg2) + 200 $
ADR(BUS) $ “atac#” memoria: ~ 1 TCLK=10 ns.
Declan!are ciclu de aducere a operandului din memorie de la adresa
anterior calculat#. Dureaz#, ca !i IF, ~ 10 TCLK = 100 ns.
Faza EX: execu"ia propriu-zis# a instruc"iunii, adunarea celor 2
operanzi, dureaz# ~ 1 TCLK = 10 ns => timpul de procesare aferent acestei
instruc#iuni T~250 ns => nr. de instruc#iuni pe secund":~ 4.000.000
instruc#iuni – sec. (4 MIPS) (Pentium I ~ 15 MIPS)
De remarcat faptul c# o instruc"iune se proceseaz# sub forma unei
înl#n"uiri de cicli ma!in# (faze). Un ciclu ma!in# reprezint# o înl#n"uire de
ac"iuni sincronizate cu un impuls de tact. Ciclul ma!in# este unitatea
atomic# de procesare, cea care nu poate fi întrerupt# de nici o cerere extern#.
Obs.: Utilitatea modurilor de adresare indirecte prin registru !i
indexate (adresa operand din memorie = R+index) este dat# de facilitatea
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scrierii compacte a programelor (bucle), adres#rii elegante a unor structuri
de date de tip tablou situate în memorie etc. Astfel de structuri de date se
întâlnesc implementate atât în cadrul limbajelor de nivel înalt (ex. în
limbajul C, stiva de date asociat# unei func"ii !i care trebuie accesat# în
vederea transmiterii de parametri respectiv revenire dintr-un apel) cât !i al
aplica"iilor scrise în aceste limbaje.

1.2. MODURI DE LUCRU ÎNTRE MICROPROCESOR $I
INTERFE!ELE I/O

1.2.1. MODUL DE LUCRU PRIN INTEROGARE (“POLLING”)
Se bazeaz# pe testarea de c#tre microprocesor a unui bit de stare
asociat dispozitivului periferic. Microprocesorul nu va ini"ializa transferul
cu perifericul decât în momentul în care bitul de stare semnific# faptul c#
perifericul este preg#tit pentru transfer (nu lucreaz# la un transfer ini"iat
anterior). S# consider#m de exemplu interfa"a cu o tastatur#. Aceast#
interfa"# trebuie s# con"in# minimum 2 registre.

RBuff va memora un octet care reprezint# codul ASCII (Unicode) al
tastei ap#sate de c#tre utilizator.
Exemple:
“A” = 41h %0100.0001
“a” = 61h %0110.0001
“0” = 30h
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“ ” = 20h
Bitul Ready din registrul de stare este un bit de tip Read Only cu
urm#toarea semnifica"ie: dac# registrul RBuff se încarc# cu un octet
(utilizatorul a ap#sat o tast#) atunci Ready se pune automat pe “1” ar#tând
microprocesorului c# poate s# preia codul din RBuff. Bitul Ready se va
reseta automat odat# cu preluarea codului din Rbuff de c#tre microprocesor.
Un program - absolut principial - de gestiune a tastaturii s-ar scrie ca mai
jos:

Dezavantajul acestei metode const# în faptul c# microprocesorul
a!teapt# un timp T, neacceptabil de mare la nivelul vitezei sale, pentru a
inspecta dac# perifericul este sau nu este preg#tit. Considerând c#
utilizatorul apas# o tast# la interval de 500 ms !i c# o instruc"iune a
microprocesorului dureaz# cca. 250 ns (vezi justificarea anterioar#) => c#
“pierde” 500 ms / 250 ns = 2 milioane instruc"iuni în bucla de a!teptare în
loc s# execute instruc"iuni utile. Acest dezavantaj este eliminat de metoda
urm#toare de comunicare procesor-interfa"#:

1.2.2. MODUL DE LUCRU PRIN ÎNTRERUPERI HARDWARE
Se bazeaz# pe generarea unui semnal de întrerupere INT de la interfa"#
(port) spre microprocesor ori de câte ori acesta dore!te un serviciu de la
microprocesor. Ca urmare a recep"ion#rii semnalului INT microprocesorul
va abandona programul principal (PP) urmând s# intre intr-o a!a numit#
rutin# tratare a întreruperii în care va satisface cererea interfe"ei. La finele
rutinei de tratare a întreruperii printr-o instruc"iune de tip RETURN,
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microprocesorul va reveni in PP, in general dar nu întotdeauna, pe
instruc"iunea imediat urm#toare ultimei instruc"iuni din PP executate. In
cazul exemplului cu tastatura anterior considerat, interfa"a va genera
întreruperea INT ori de câte ori utilizatorul a ap#sat o tast#, adic# registrul
RBuff este “plin”, deci con"ine codul (ASCII, Unicode etc.) al caracterului
tastat.

Figura 1.7. Modelul de lucru prin întreruperi

A!adar RTI dup# ce execut# serviciul necesar perifericului (în cazul
acesta preluare !i depozitare caracter în memorie) revine în PP, unde pân#
când perifericul cere un nou serviciu (de ex. se apas# din nou o tast#),
microprocesorul va executa instruc"iuni utile din PP (sistem de operare,
program utilizator etc.) si deci nu mai este necesar s# mai a!tepte inutil ca in
cazul 1.
Totalitatea ac"iunilor executate de c#tre microprocesor din momentul
apari"iei semnalului de întrerupere INT pân# în momentul proces#rii primei
instruc"iuni din RTI formeaz# a!a numitul protocol hardware de acceptare
a întreruperii (s#ge"ile 1 !i 3 din figur#). În principiu acest protocol se
desf#!oar# în urm#toarele etape succesive:
1.) Odat# sesizat# întreruperea INT de c#tre microprocesor acesta î!i
va termina instruc"iunea in curs de execu"ie dup# care, dac# anumite condi"ii
sunt îndeplinite (nu exist# activat# o cerere de întrerupere sau de bus mai
prioritare etc.), va trece la pasul 2. În general, microprocesoarele
examineaz# activarea întreruperilor la finele ultimului ciclu aferent
instruc"iunii în curs de execu"ie.
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2.) Recunoa!terea întreruperii: microprocesorul va ini"ializa a!a
numitul ciclu de achitare a întreruperii. Pe parcursul acestui ciclu extern
va genera un semnal de r#spuns (achitare) a întreruperii INTACK (interrupt
acknowledge) spre toate interfe"ele de intrare - ie!ire. Ca urmare a
recep"ion#rii INTACK interfa"a care a întrerupt va furniza
microprocesorului prin intermediul bus-ului de date un a!a numit octet
vector de întrerupere (VI). Acest VI este diferit pentru fiecare periferic în
parte, individualizându-l deci într-un mod unic. Pe baza acestui VI !i
conform unui algoritm care difer# de la microprocesor la microprocesor,
acesta va determina adresa de început a RTI, adres# ce va urma s# o
introduc# in PC. Fire!te, la VI diferi"i vor corespunde adrese de început
diferite.
3.) Microprocesorul va salva într-o zon# special# de program numit#
memorie stiv", PC-ul aferent instruc"iunii imediat urm#toare instruc"iunii
executate de c#tre microprocesor din PP (PCrev), pentru a putea !ti la finele
RTI unde s# revin# exact în PP.
Memoria stiv# este o zon# de memorie RAM caracterizat# la un
moment dat de a!a numitul vârf al stivei adic" de ultima loca#ie ocupat"
din stiv".
Acest vârf al stivei este pointat (adresat) permanent de con"inutul unui
registru special dedicat, existent în orice microprocesor modern, numit SP
(stack pointer).
În memoria stiv# sunt posibile 2 tipuri de opera"ii:
" opera"ia PUSH Reg care se desf#!oar# astfel:
$SP + (SP) )%)*)(cuvânt & octet ))
#
"(Reg) ( Mem | adr. SP
" opera"ia POP Reg:
$(Reg) + Mem | adr. SP ))
#
"SP ( (SP) ),)*))

Figura 1.8. Modul de lucru al stivei
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Stiva este o memorie de tip LIFO (last in first out) si care spre
deosebire de PC în procesarea secven"ial#, "cre!te" (PUSH) de obicei înspre
adrese descresc#toare evitându-se astfel suprapunerea zonelor de program
(cod) cu cele de stiva.
4.) Intrarea în RTI se face simplu prin introducerea adresei de început
a RTI calculat# in pasul 2, in registrul PC. Normal în continuare
microprocesorul va aduce !i executa prima instruc"iune din RTI protocolul
de tratare fiind în acest moment încheiat !i controlul fiind preluat de RTI a
perifericului care a fost întrerupt.
Dup# cum s-a observat protocolul de tratare salveaz# in stiva doar
PC-ul de revenire (la anumite microprocesoare se mai salveaz# registrul de
st#ri - flags). Acest fapt se poate dovedi insuficient având în vedere c# in
cadrul RTI pot fi altera"i anumi"i regi!tri interni ai microprocesorului.
Aceast# alterare a regi!trilor poate fi chiar catastrofal# la revenirea în PP.
Din acest motiv cade in sarcina celui care scrie RTI s# salveze (instruc"iuni
PUSH) respectiv s# returneze corespunz#tor (instruc"iuni POP) ace!ti
regi!tri.

Figura 1.9. Efectul RTI asupra stivei
Ac"iunea instruc"iunii RETURN este echivalent# cu o opera"ie de tip
POP PC.
$a ) PC + Mem | adrSP
RET : #
"b) SP + SP , 1
Acum devine evident de ce instruc"iunea RETURN implementeaz#
revenirea în PP pe instruc"iunea imediat urm#toare celei întrerupte.
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Obs.: Prin mecanismul de stiv# se pot gestiona perfect !i
întreruperile de tip imbricat (apari"ia unei întreruperi INT în chiar rutina de
tratare a altei întreruperi, când este permis).

1.2.3. MODUL DE LUCRU PRIN TRANSFER DMA (DIRECT
MEMORY ACCESS)
Exist# dispozitive periferice a c#ror rat# de transfer (octe"i /secund#)
este atât de ridicat# încât, din motive de timing, face imposibil modul de
lucru prin întreruperi. Astfel de exemplu discurile magnetice !i interfe"ele
video, impun rate de transfer de 4-20 Mo /s rezultând 1 octet la 250 ns pân#
la 50 ns. Este evident c#, f#r# un buffer FIFO (First In First Out) între
periferic !i memorie, transferul prin întreruperi este imposibil în acest caz
întrucât rata de transfer este comparabil# cu durata unei instruc"iuni a
microprocesorului. A!adar, în aceste cazuri durata RTI ar fi mult mai mare
decât rata de transfer a perifericului (octe"i per secund#). Un monitor video
este un alt periferic rapid de vreme ce, pe durata unei curse directe a
baleiajului pe orizontal# a spotului de câteva zeci de microsecunde, trebuie
afi!ate zeci sau chiar sute de octe"i (caractere). De aceea în aceste cazuri se
impune un transfer direct între memorie !i dispozitivul periferic.

Figura 1.10. Modul de lucru prin transfer DMA

Atunci când se dore!te prin program transferul unor octe"i din
memorie pe disc sau citirea de pe disc în memorie microprocesorul va scrie
în interfa"a DMA aferent# (prin instruc"iuni de tip OUT succesive)
urm#toarele informa"ii:
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- adresa de început de pe disc (nr. cilindru, nr. cap, nr. sector). Header
reprezint# adresa de început sector, deci un identificator al sectorului
care se scrie la formatarea fizic# a discului

Figura 1.11. Structura discului magnetic

- adresa de început a zonei de memorie (RAM) utilizat# în transfer
- nr. octe"i (sectoare) care trebuiesc transferate
- sens transfer (Write sau Read pe / de pe disc)
În urma recep"ion#rii acestor informa"ii interfa"a DMA va activa un
semnal numit cerere de bus (HOLD) spre microprocesor. Ca urmare a
recep"ion#rii semnalului HOLD, la finele ciclului ma!in# în curs
(reamintesc, ciclul este unitate atomic# de procesare !) microprocesorul î!i
va pune bus-urile de adrese date !i comenzi in TS permi"ând astfel controlul
acestora de c#tre DMA (EN1=1, microprocesor master pe bus, EN2=1,
DMA master pe bus).

Simultan microprocesorul va activa semnalul de r#spuns la HOLD
numit semnal de achitare a cererii (HLDA). Ca urmare a recep"ion#rii
achit#rii HLDA (Hold Acknowledge), DMA-ul va starta transferul efectiv
între disc !i memorie având toate informa"iile necesare pentru aceasta. Spre
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exemplu, dac# s-a comandat citire de pe disc (scriere în memorie) DMA-ul
va adresa memoria pe bus-ul de adrese simultan cu punerea pe bus-ul de
date a cuvântului (octetului) scris în memorie. La finele transferului DMA
interfa"a va dezactiva semnalul HOLD, ca urmare microprocesorul,
dezactivând !i el semnalul HLDA, î!i va continua activitatea întrerupt# prin
procesarea urm#torului ciclu ma!in#. O cerere de bus (HOLD) este
prioritar# fa"# de o cerere de întrerupere (INT).
De remarcat c# diferen"a de principiu între transferurile prin interogare
- întreruperi !i respectiv transferul DMA const# în faptul c# în cazul
primelor dou# transferul se face programat, prin intermediul
microprocesorului care serve!te perifericul în cadrul rutinei de tratare, pe
când în cazul DMA se face f#r# interven"ia microprocesorului, direct între
memorie !i interfa"a DMA. Pe timpul HLDA=1, microprocesorul î!i
întrerupe orice activitate extern#, master pe bus fiind DMA-ul. Un sistem de
calcul cu DMA este un arhetip al sistemelor multiprocesor.

Figura 1.12. Cronograma unui transfer DMA

2. ARHITECTURA SISTEMULUI IERARHIZAT DE
MEMORIE [8]

2.1. MEMORII CACHE
Cache: a safe place for hiding or storing things. (Webster’s New
World Dictionary of the American Language, Third College Edition - 1988)
Memoria cache este o memorie situat# din punct de vedere logic între
CPU (Central Processing Unit - unitate central#) !i memoria principal#
(uzual DRAM - Dynamic Random Access Memory), mai mic#, mai rapid#
!i mai scump# (per byte) decât aceasta !i gestionat# – în general prin
hardware – astfel încât s# existe o cât mai mare probabilitate statistic# de
g#sire a datei accesate de c#tre CPU, în cache. A!adar, cache-ul este adresat
de c#tre CPU în paralel cu memoria principal# (MP): dac# data dorit# a fi
accesat# se g#se!te în cache, accesul la MP se aborteaz#, dac# nu, se
acceseaz# MP cu penaliz#rile de timp impuse de laten"a mai mare a acesteia,
relativ ridicat# în compara"ie cu frecven"a de tact a CPU. Oricum, data
accesat# din MP se va introduce !i în cache.
Memoriile cache sunt implementate în tehnologii de înalt#
performan"#, având deci un timp de acces foarte redus dac# sunt integrate în
microprocesor (cca. 1 – 5 ns la ora actual#). În prezent presiunea asupra
acestor memorii este foarte ridicat#, rolul lor fiind acela de a apropia
performan"a microprocesoarelor (care cre!te cu cca. 50 – 60 % pe an) cu
aceea a memoriilor DRAM, a c#ror laten"# scade cu doar cca. 7 % pe an. În
general, pentru a accesa o loca"ie DRAM, un procesor “pierde” 15 – 50 de
impulsuri de tact (~ timp acces DRAM / TCLK, TCLK = perioada ceasului
microprocesorului), în schimb accesarea cache-ului se face în doar 1 – 3
impulsuri de tact. Cu alte cuvinte, memoria cache reduce timpul mediu de
acces al CPU la MP, ceea ce este foarte util.
Se define!te un acces al CPU cu hit în cache, un acces care g#se!te o
copie în cache a datei accesate. Un acces cu miss în cache este unul care nu
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g#se!te o copie în cache a datei accesate de c#tre CPU !i care, prin urmare,
adreseaz# MP cu toate penaliz#rile de timp care deriv# din accesarea
acesteia.
Se define!te ca parametru de performan"# al unei memorii cache rata
de hit, ca fiind raportul statistic între num#rul acceselor cu hit în cache
respectiv num#rul total al acceselor CPU la memorie. M#surat pe
benchmark-uri (programe de test) reprezentative, la ora actual# sunt
frecvente rate de hit de peste 90 %. Rata de miss (RM) este complementara
ratei de hit (RH), astfel c#: RH [%] + RM [%] = 100 %. În esen"#, utilitatea
cache-ului deriv# din urm#torul fapt: la o citire cu miss (din MP), data adus#
din MP este introdus# !i în cache, în speran"a c# la o urm#toare citire a
aceleia!i date, aceasta se va g#si în cache (hit). În realitate, în cazul unei
citiri cu miss în cache se aduce din MP nu doar data (cuvântul) dorit# de
c#tre CPU ci un întreg bloc (4 – 16 cuvinte) care evident con"ine data
respectiv#. O citire cu miss presupune aducerea blocului din MP dar înainte
de aceasta se impune evacuarea în MP a unui bloc din cache. A!adar,
transferul din cache în MP se face tot la nivel de bloc !i nu de cuvânt.
Astfel, se optimizeaz# traficul între cache !i MP pe baza a 2 principii care
vor fi discutate în continuare.
În esen"#, eficien"a memoriilor cache se bazeaz# pe 2 principii de
natur# statistic# !i care caracterizeaz# intrinsec no"iunea de program:
principiile de localitate temporal# !i spa"ial#. Conform principiului de
localitate (vecin#tate) temporal#, exist# o mare probabilitate ca o dat#
(instruc"iune) accesat# acum de c#tre CPU s# fie accesat# din nou, în viitorul
imediat. Conform principiului de localitate spa"ial#, exist# o mare
probabilitate ca o dat# situat# în imediata vecin#tate a unei date accesate
curent de c#tre CPU, s# fie !i ea accesat# în viitorul apropiat (pe baza
acestui principiu statistic se aduce din MP în cache un întreg bloc !i nu doar
strict cuvântul dorit de c#tre CPU). O bucl# de program – structur# esen"ial#
în orice program – exemplific# foarte clar aceste principii !i justific#
eficien"a conceptului de cache.
O combinare a celor 2 principii anterior expuse conduce la celebra
“regul# 90/10” care spune c# cca. 90 % din timpul de rulare al unui program
se execut# doar cca. 10 % din codul acestuia. Personal, credem c# mai pu"in.
Pe baza acestor principii empirice se situeaz# întreg e!afodajul conceptului
de cache; eficien"a sa deosebit# nu poate fi explicat# prin considerente
analitice pentru simplul fapt c# este practic imposibil a descrie analitic
no"iunea de program. În fond, ce este un program? Care este distribu"ia
instruc"iunilor sau a primitivelor structurale într-un program? Poate fi
aceasta descris# concret, pe baza unor modele deterministe sau aleatoare?
Dificultatea unor r#spunsuri exacte la aceste întreb#ri – dat# în fond de
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imposibilitatea punerii în ecua"ie a min"ii umane, cea care creeaz# infinita
diversitate de “programe” – face ca cea mai bun# explica"ie asupra eficien"ei
memoriilor cache s# stea în cele 2 principii empirice anterior schi"ate,
caracterizând intrinsec no"iunea de program.
Din punct de vedere arhitectural, exist# 3 tipuri distincte de memorii
cache în conformitate cu gradul de asociativitate: cu mapare direct#,
semiasociative !i total asociative.

Figura 2.1. Scheme de mapare în cache

La cache-urile cu mapare direct#, ideea principal# const# în faptul c#
un bloc din MP poate fi g#sit în cache (hit) într-un bloc unic determinat. În
acest caz regula de mapare a unui bloc din MP în cache este:
(Adresa bloc MP) modulo (Nr. blocuri din cache)
Stricte"ea regulii de mapare conduce la o simplitate constructiv# a
acestor memorii dar !i la fenomenul de interferen"# al blocurilor din MP în
cache. Astfel, de exemplu, blocurile 12, 20, 28, 36, 42 etc. nu pot coexista în
cache la un moment dat întrucât toate se mapeaz# pe blocul 4 din cache.
Prin urmare, o bucl# de program care ar accesa alternativ blocurile 20 !i 28
din MP ar genera o rat# de hit egal# cu zero.
La cache-urile semiasociative exist# mai multe seturi, fiecare set
având mai multe blocuri componente. Aici, regula de mapare precizeaz#
strict doar setul în care se poate afla blocul dorit, astfel:
(Adresa bloc MP) modulo (Nr. seturi din cache)
În principiu blocul dorit se poate mapa oriunde în setul respectiv. Mai
precis, la un miss în cache, înainte de înc#rcarea noului bloc din MP, trebuie
evacuat un anumit bloc din setul respectiv. În principiu, în mod uzual, exist#
implementate dou#-trei tipuri de algoritmi de evacuare: pseudorandom
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(cvasialeator, u!or de implementat), FIFO (sau round-robin, se evacueaz#
blocul cel mai vechi din cache. Contorul aferent se încarc# doar la
înc#rcarea blocului în cache !i nu la fiecare hit per bloc, ca la algoritmul
LRU) !i LRU (“Least Recently Used”). Algoritmul LRU evacueaz# blocul
din cache cel mai de demult neaccesat, în baza principiului de localitate
temporal# (aflat oarecum în contradic"ie cu o probabilistic# markovian# care
ar sugera s# fie p#strat!). În practic#, implement#rile FIFO, LRU sunt
simplificate !i deci aproximative. De!i acest model pare intuitiv corect, el
poate genera !i rezultate eronate uneori. De exemplu, num#rul total de
accese cu miss poate uneori s# creasc# când cre!te asociativitatea, iar
politica de înlocuire LRU este departe de a fi cea optim# pentru unele din
programe.Aceast# anomalie poate fi evitat# prin folosirea algoritmului
“optim” (OPT) în loc de LRU ca baz# pentru clasificarea miss-urilor în
cache. Algoritmul OPT, înlocuie!te întotdeauna blocul care va fi adresat cel
mai târziu în viitor (eventual nu va mai fi adresat deloc). Un astfel de
algoritm s-a dovedit a fi cvasi-optimal pentru toate pattern-urile de program,
ratele de miss fiind cele mai mici în acest caz, dintre mai toate politicile de
înlocuire folosite. Politica se dovede!te optim# doar pentru fluxuri de
instruc"iuni read-only. Pentru cache-urile cu modalitate de scriere writeback algoritmul de înlocuire nu este întotdeauna optim (spre exemplu poate
fi mai costisitor s# se înlocuiasc# blocul cel mai târziu referit în viitor dac#
blocul trebuie scris !i în memoria principal# ,fiind "murdar", fa"# de un bloc
"curat" referit în viitor pu"in mai devreme decât blocul "murdar" anterior; în
plus, blocul curat nu mai trebuie evacuat, ci doar supra-scris). Este evident
un algoritm speculativ, practic imposibil de implementat în practic#. Totu!i
el are dou# calit#"i majore: (1) reprezint# o metric# de evaluare teoretic# a
eficen"ei algoritmului de evacuare implementat în realitate, absolut necesar#
!i (2) induce ideea fecund# a predictibilit#"ii valorilor de folosin"# ale
blocurilor din cache, conducând astfel la algoritmi predictivi rafina"i de
evacuare (revezi memoria SVC, care implementeaz# un astfel de algoritm).
Dac# un set din cache-ul semiasociativ con"ine N blocuri atunci cacheul se mai nume!te “tip N-way set associative”. Mai nou, se implementeaz#
algoritmi de evacuare predictivi, care anticipeaz# pe baze euristice utilitatea
de viitor a blocurilor memorate în cache, evacuându-l pe cela mai pu"in
valoros. De!i ace!ti algoritmi dep#!esc în mod normal cadrul acestui curs de
ini"iere în domeniul microprocesoarelor, în continuare se va prezenta totu!i
unul, integrat în arhitectura numit# Selective Victim Cache.
Este evident c# într-un astfel de cache rata de interferen"# se reduce
odat# cu cre!terea gradului de asociativitate (N “mare”). Aici, de exemplu,
blocurile 12, 20, 28 !i 36 pot coexista în setul 0. Prin reducerea posibilelor
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interferen"e ale blocurilor, cre!terea gradului de asociativitate determin#
îmbun#t#"irea ratei de hit !i deci a performan"ei globale. Pe de alt# parte
îns#, asociativitatea impune c#utarea dup# con"inut (se caut# deci într-un set
dac# exist# memorat blocul respectiv) ceea ce conduce la complica"ii
structurale !i deci la cre!terea timpului de acces la cache !i implicit la
diminuarea performan"ei globale. Optimizarea gradului de asociativitate, a
capacit#"ii cache, a lungimii blocului din cache etc., nu se poate face decât
prin laborioase simul#ri software, variind to"i ace!ti parametrii în vederea
minimiz#rii ratei globale de procesare a instruc"iunilor [instr./cicli].
În fine, memoriile cache total asociative, implementeaz# practic un
singur set permi"ând maparea blocului practic oriunde în cache. Ele nu se
implementeaz# deocamdat# în siliciu datorit# complexit#"ii deosebite !i a
timpului prohibit de c#utare. Reduc îns# (practic) total interferen"ele
blocurilor la aceea!i loca"ie cache !i constituie o metric# superioar# util# în
evaluarea ratei de hit pentru celelalte tipuri de cache-uri (prin compara"ie).
Cele 3 scheme urm#toare prezint# implement#ri realizate pentru tipurile de
cache anterior discutate.

Cache semiasociativ pe 2 c"i

Figura 2.2. Cache semiasociativ pe 2 c#i
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Cache complet associativ

Figura 2.3. Cache complet associativ

Cache direct mapat

Figura 2.4. Cache direct mapat

S-a considerat un bloc compus din 4 cuvinte. Bitul V este un bit de
validare a blocului, V = 1 fiind o condi"ie necesar# a ob"inerii hitului. Bitul
este util îndeosebi în Sistemele multiprocesor în vederea men"inerii
coeren"ei memoriilor cache locale datorit# redundan"ei informa"ionale. Mai
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precis, aici apare necesitatea citirii din cache-ul propriu a ultimei copii
modificate a datei respective. Când un procesor modific# o copie local# a
unei date, toate blocurile care con"in acea dat# din cadrul celorlalte
procesoare, trebuie invalidate prin resetarea V = 0. Necesitatea invalid#rii
blocurilor (V = 0) apare chiar !i în sistemele uniprocesor. Imediat dup#
resetarea sistemului, uzual, procesorul execut# un program înc#rc#tor
rezident în memoria EPROM. Cum imediat dup# ini"ializarea sistemului
con"inutul cache-ului e practic aleator, pentru a evita false hituri la citirea
programului înc#rc#tor din EPROM, se ini"ializeaz# bi"ii V cu zero. La
prima înc#rcare a unei date (instruc"iuni) în cache, bitul V aferent se va seta
pe ‘1’, validând astfel hitul.
Bitul D (Dirty) este pus pe ‘0’ la înc#rcarea ini"ial# a blocului în
cache. La prima scriere a acelui bloc, bitul se pune deci pe ‘1’. Evacuarea
propriu-zis# a blocului se face doar dac# bitul D = 1. Practic prin acest bit se
minimizeaz# evacu#rile de blocuri în MP, pe baza principiului c# un bloc
trebuie evacuat numai dac# a fost scris în cache.
În acest sens, din punct de vedere al acceselor de scriere a unui
procesor, exist# 2 posibilit#"i:
-

-

Strategia “Write Through” (WT), prin care informa"ia este scris# de
c#tre procesor atât în blocul aferent din cache cât !i în blocul
corespunz#tor din memoria principal#. Mai u!or de implementat
decât strategia WB (v. mai jos), nu mai e necesar# evacuarea
blocului din cache în MP. Scrierea se face la viteza redus# a MP,
îngreunat# !i de accesarea busului sistem. Pentru a reduce acest
dezavantaj deseori se folose!te un a!a numit Data Write Buffer
(DWB). DWB reprezint# o coad# FIFO de lungime parametrizabil#,
a c#rei valoare trebuie s# fie minim IRmax. Fiecare loca"ie con"ine
adresa de memorie (virtual#) !i data de scris. Cu DWB sunt posibile
deci STORE-uri simultane, f#r# el acestea trebuind serializate cu
penalit#"ile de rigoare. În plus DWB va putea rezolva prin
"bypassing" foarte elegant hazarduri de tip "LOAD after STORE" cu
adrese identice, nemaifiind deci necesar# accesarea sistemului de
memorie de c#tre instruc"iunea LOAD.
Strategia “Write - Back” (WB), prin care informa"ia este scris#
numai în cache, blocul modificat fiind transferat în MP numai la
evacuarea din cache. Asigura coeren"# mai facil# (v. în continuare),
sincronizare la scriere cu cache-ul, consum redus de putere (nu
acceseaz# busul sistem) etc.
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În vederea men"inerii coeren"ei cache-urilor cu prec#dere în sistemele
multimicroprocesor – exist# 2 posibilit#"i în func"ie de ce se întâmpl# la o
scriere (vezi pentru detalii capitolul dedicat sistemelor multimicroprocesor):
a) Write invalidate – prin care CPU care scrie determin# ca toate
copiile din celelalte memorii cache s# fie invalidate înainte ca el s#!i modifice blocul din cache-ul propriu.
b) Write Broadcast – CPU care scrie pune data de scris pe busul comun
spre a fi actualizate toate copiile din celelalte cache-uri.
Ambele strategii de men"inere a coeren"ei pot fi asociate cu oricare
dintre protocoalele de scriere (WT, WB) dar de cele mai multe ori se prefer#
WB cu invalidare. Nu detaliem aici problemele de coeren"# întrucât acestea
se refer# cu deosebire la problematica sistemelor multiprocesor !i deci
dep#!esc cadrul acestei prezent#ri.
Se va considera un exemplu care arat# cum 2 procesoare pot "vedea" 2
valori diferite pentru aceea!i loca"ie (X) de memorie global#, adic# un caz tipic
de incoeren"# a unei valori globale.
Pas Eveniment

Con"inut cache Con"inut cache Con"inut Memorie
CPU1
CPU2
global# (X)
1

0

.

1

CPU1 cite!te X

1

2
3

CPU2 cite!te X
CPU1 scrie 0 în X (WT)
WB

1
0
0

1
1
1
1

1
0
1
Tabelul 8.1.

Exemplificarea unei incoeren#e

S-a presupus c# ini"ial, nici una din cele 2 cache-uri nu con"ine
variabila global# X !i c# aceasta are valoare 1 în memoria global#. De
asemenea s-au presupus cache-uri de tip WT (un cache WB ar introduce o
incoeren"# asem#n#toare). În pasul 3 CPU 2 are o valoare incoerent# a
variabilei X.
În continuare, se prezint# un exemplu de protocol de coeren"# WI, bazat
pe un protocol de scriere în cache de tip WB.
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Activitate procesor

Activitate
bus comun

pe Loc.X
cache
CPU1

1

CPU1 cite!te X

Cache Miss (X)

0

2
3

CPU2 cite!te X
CPU1 scrie ‘1’ în X

Cache Miss (X)
Invalidare X

0
1

4

CPU2 cite!te X

Cache Miss (X)

1

Loc.X
cache CPU2

0

Loc. X
Memorie
global#
0
1

0
INV.
1

0
0
1
Tabelul 8.2.

Coeren#a prin protocol WI

În pasul 4, CPU1 aborteaz# ciclul de citire al lui CPU2 din memoria
global# !i pune pe busul comun valoarea lui X ("1", copie exclusiv#). Apoi,
scrie (actualizeaz#) valoarea lui X în cache-ul lui CPU2 !i în memoria
global# iar X devine o variabil# partajat#.
Apar posibile 4 procese distincte într-un cache ca în tabelul urm#tor:
Tip
acces

Hit

/

Ac#iune în cache

Miss
Citire

Miss

Citire
Scriere

Hit
Miss

Scriere

Hit

Evacuare bloc + înc#rcare bloc nou (alocare
cache)
(comparare tag-uri)
(Evacuare bloc – Dirty=1) + înc#rcare bloc
nou + scriere data în bloc (WB)
Scriere data în blocul din cache (WB)
Tabelul 2.1.
Tipuri de acces în cache

A!adar, memoriile cache îmbun#t#"esc performan"a îndeosebi pe
citirile cu hit iar în cazul utiliz#rii scrierii tip “Write Back” !i pe scrierile cu
hit.
Îmbun#t#"irea accesului la memorie pe citirile CPU este normal#
având în vedere c# acestea sunt mult mai frecvente decât scrierile (orice
instruc"iune implic# cel pu"in o citire din memorie pentru aducerea sa;
statistic, cca. 75 % din accesele la memorie sunt citiri).
Explica"ia la cauzele miss-urilor în cache-uri, conform literaturii
acestui domeniu, sunt de 3 tipuri:
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- datorit# faptului c# în fond primul acces la un bloc genereaz# întotdeauna
miss (compulsory); sunt inevitabile.
- datorit# capacit#"ii fatalmente limitate a cache-ului care nu poate con"ine
la un moment dat toate blocurile din MP, ceea ce implic# evacu#ri /
înc#rc#ri (capacity).
- datorit# interferen"elor (conflictelor) unor blocuri din MP pe acela!i bloc
din cache (conflict); acestea se reduc odat# cu cre!terea capacit#"ii !i a
gradului de asociativitate.
Reducerea penaliz#rilor la un miss în cache se face prin:
-

Niveluri multiple de cache-uri (multi-level
exclusion, hibrid)
Memorii victim – cache (v. în continuare)

inclusion,

Reducerea ratei de miss în cache se face prin:
1. Cre!terea m#rimii blocului (din p#cate cresc !i penalit#"ile de miss
la evacuare-înc#rcare bloc)
2. Cre!terea capacit#"ii cache (m#rire timp acces hit !i costuri)
3. Cre!tere asociativitate cache (cre!te timp acces la hit)
4. Optimizarea de programe prin compilator
- intrarea într-un basic-block s# reprezinte începutul unui bloc în
cache
- exploatarea localit#"ilor spa"iale ale datelor din cache – loop
interchange etc.
Exemplu:
for (j=0; j<1000; i++)
for (i=0; i<2000; j++)
A[i,j]=4*A[i,j];
Dezavantaj: pas (a[i,j]; a[i+1, j]) este 1000 $ sunt in blocuri diferite in
cache$ scade Rhit
for (i=0; i<2000; i++)
for (j=0; j<1000; j++)
A[i,j]=4*A[i,j];
Avantaj: pas (a[i,j] si a[i, j+1]) este 1 $ sunt in acelasi bloc in cache
$ creste Rhit
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Primul care a pus în lumin# conceptul de memorie cache a fost prof.
Maurice Wilkes (Univ. Cambridge, Anglia) – un pionier al calculatoarelor
care a inventat în 1951 !i tehnica microprogram#rii unit#"ilor de comand#
aferente procesoarelor – într-un articol publicat în 1965 (“Slave memories
and dynamic storage allocation”, IEEE Trans. Electronic Computers, April,
1965). Prima implementare a unui cache (cu mapare direct#) apar"ine
probabil lui Scarrott, în cadrul unui sistem experimental construit tot la
Universitatea din Cambridge. Primul sistem comercial care utiliza cacheurile a fost IBM 360/85 (1968). Conceptul de cache s-a dovedit a fi foarte
fecund nu numai în hardware dar !i în software prin aplica"ii dintre cele mai
diverse în sistemele de operare (memoria virtual#), re"ele de calculatoare,
baze de date, compilatoare etc.
Pentru a reduce rata de miss a cache-urilor mapate direct (f#r# s# se
afecteze îns# timpul de hit sau penalitatea în caz de miss), cercet#torul
Norman Jouppi (DEC) a propus conceptul de “victim cache”. Aceasta
reprezint# o memorie mic# complet asociativ#, plasat# între primul nivel de
cache mapat direct !i memoria principal#. Blocurile înlocuite din cache-ul
principal datorit# unui miss sunt temporar memorate în victim cache. Dac#
sunt referite din nou înainte de a fi înlocuite din victim cache, ele pot fi
extrase direct din victim cache cu o penalitate mai mic# decât cea a
memoriei principale. Deoarece victim cache-ul este complet asociativ, multe
blocuri care ar genera conflict în cache-ul principal mapat direct, ar putea
rezida în victim cache f#r# s# dea na!tere la conflicte. Decizia de a plasa un
bloc în cache-ul principal sau în victim cache (în caz de miss) este f#cut# cu
ajutorul unei informa"ii de stare asociate blocurilor din cache. Bi"ii de stare
con"in informa"ii despre istoria blocului. Aceast# idee a fost propus# de
McFarling, care folose!te informa"ia de stare pentru a exclude blocurile
sigure din cache-ul mapat direct, reducând înlocuirile ciclice implicate de
acela!i bloc. Aceast# schem#, numit# excludere dinamic#, reduce miss-urile
de conflict în multe cazuri. O predic"ie gre!it# implic# un acces în nivelul
urm#tor al ierarhiei de memorie contrabalansând eventuale câ!tiguri în
performan"#. Schema este mai pu"in eficace cu blocuri mari, de capacit#"i
tipice cache-urilor microprocesoarelor curente.
Pentru a reduce num#rul de interschimb#ri dintre cache-ul principal !i
victim cache, Stiliadis !i Varma au introdus un nou concept numit selective
victim cache(SVC).
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Figura 2.5. Ierarhia de memorie pentru scema cu Selective Victim Cache

Cu SVC, blocurile aduse din memoria principal# sunt plasate selectiv
fie în cache-ul principal cu mapare direct# fie în selective victim cache,
folosind un algoritm de predic"ie euristic bazat pe istoria folosirii sale.
Blocurile care sunt mai pu"in probabil s# fie accesate în viitor sunt plasate în
SVC !i nu în cache-ul principal. Predic"ia este de asemenea folosit# în cazul
unui miss în cache-ul principal pentru a determina dac# este necesar# o
schimbare a blocurilor conflictuale. Algoritmul obiectiv este de a plasa
blocurile, care sunt mai probabil a fi referite din nou, în cache-ul principal !i
altele în victim cache.
La referirea unui cache mapat direct, victim cache-ul este adresat în
paralel; dac# rezult# miss în cache-ul principal, dar hit în victim cache,
instruc"iunea (în cazul ICache-ului) este extras# din victim cache.
Penalitatea pentru miss în cache-ul principal, în acest caz este mult mai
redus# decât costul unui acces în nivelul urm#tor de memorie. Algoritmul de
victim cache încearc# s# izoleze blocurile conflictuale !i s# le memoreze
doar unul în cache-ul principal restul în victim cache. Dac# num#rul
blocurilor conflictuale este suficient de mic s# se potriveasc# în victim
cache, atât rata de miss în nivelul urm#tor de memorie cât !i timpul mediu
de acces va fi îmbun#t#"it datorit# penalit#"ii reduse implicate de prezen"a
blocurilor în victim cache.
Cache-ul mapat direct cre!te cu un bloc pentru a implementa
conceptul de selective victim cache. Acest bloc adi"ional se nume!te bloc
tranzitoriu, !i este necesar pentru dou# motive. Primul ar fi acela c#, blocul
tranzitoriu este folosit de algoritmul de predic"ie pentru referiri secven"iale
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într-un acela!i bloc. Hardware-ul este capabil s# determine accese
secven"iale, folosind semnalul “Acces Secven"ial” activat de CPU, când
referirea curent# se face în acela!i bloc ca !i cel anterior. Semnalul este
folosit de c#tre cache pentru a evita actualizarea bi"ilor de stare folosi"i de
algoritmul de predic"ie la referin"e repetate în acela!i bloc tranzitoriu. Al
doilea motiv const# în faptul c#, atunci când are loc un hit în victim cache !i
algoritmul de predic"ie decide s# nu se interschimbe blocurile, blocul
corespondent este copiat din victim cache în blocul tranzitoriu. Astfel,
blocul tranzitoriu serve!te ca buffer, accesele secven"iale la acel bloc fiind
satisf#cute direct din acest buffer la timpul de acces al cache-ului principal.
Similar, la un miss în urm#torul nivel de memorie, algoritmul de predic"ie
va decide s# plaseze blocul sosit în victim cache !i în blocul tranzitoriu.
Întrucât un al doilea sau un al n-lea acces consecutiv în acela!i bloc în
cache-ul principal poate fi servit din blocul tranzitoriu, acestuia îi este
ad#ugat un bit de stare pentru a adresa cache-ul principal. Acest bit de stare
urm#re!te starea datei din blocul tranzitoriu. Când starea este normal",
adresa sosit# pe bus este decodificat# pentru a accesa cache-ul principal în
mod obi!nuit; când starea este special", accesul se face în blocul tranzitoriu.
Figura urm#toare arat# tranzi"iile dintre cele dou# st#ri. Mai jos se prezint#
acest algoritm sub form# de “ma!in# secven"ial# de stare”.

Figura 2.6. Ma!ina secven"ial# de stare SVC !i tranzi"iile ei

Ini"ial starea ma!inii este resetat# în stare normal". Dac# avem un
miss în cache-ul mapat direct, acesta este servit fie de victim cache fie de
nivelul urm#tor de memorie. În fiecare din cazuri, algoritmul de predic"ie
este folosit pentru a determina care bloc urmeaz# a fi memorat în cache-ul
principal. Dac# algoritmul de predic"ie plaseaz# blocul accesat în cache-ul
principal, starea ma!inii r#mâne în stare normal#. Altfel, blocul este copiat
în blocul tranzitoriu di acest cache !i ma!ina tranziteaz# în starea special".
Referirea secven"ial# a aceluia!i bloc p#streaz# semnalul “Acces Secven"ial”
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activat iar ma!ina în starea special". Datele se extrag din blocul tranzitoriu.
Primul acces nesecven"ial reseteaz# starea ma!inii în stare normal",
distingându-se trei cazuri distincte, pe care le vom discuta mai jos.

Algoritmul Selective Victim Cache
1. Hit în cache-ul principal: dac# cuvântul este g#sit în cache-ul principal,
el este extras pentru CPU. Nu este nici o diferen"# fa"# de cazul cacheului mapat direct. Singura opera"ie suplimentar# este o posibil#
actualizare a bi"ilor de stare folosi"i de schema de predic"ie. Actualizarea
se poate face în paralel cu opera"ia de fetch !i nu introduce întârzieri
suplimentare.
2. Miss în cache-ul principal, hit în victim cache: în acest caz, cuvântul
este extras din victim cache în cache-ul mapat direct !i înaintat CPU. Un
algoritm de predic"ie este invocat pentru a determina dac# va avea loc o
interschimbare între blocul referit !i blocul conflictual din cache-ul
principal. Dac# algoritmul decide c# blocul din victim cache este mai
probabil s# fie referit din nou decât blocul conflictual din cache-ul
principal se realizeaz# interschimbarea; altfel blocul din victim cache
este copiat în blocul tranzitoriu al cache-ului principal iar ma!in#
secven"ial# de stare trece în starea special#. Data poate fi înaintat# CPU.
În ambele cazuri blocul din victim cache este marcat drept cel mai recent
folosit din lista LRU. În plus, bi"ii de predic"ie sunt actualiza"i pentru a
reflecta istoria acceselor.
3. Miss atât în cache-ul principal cât !i în victim cache: dac# cuvântul nu
este g#sit nici în cache-ul principal nici în victim cache, el trebuie extras
din nivelul urm#tor al ierarhiei de memorie. Aceasta înseamn# c# fie
blocul corespondent din cache-ul principal este “gol”, fie noul bloc este
în conflict cu un alt bloc memorat în cache (mai probabil). În primul caz,
noul bloc este adus în cache-ul principal iar victim cache-ul nu este
afectat. În cel de-al doilea caz, trebuie aplicat algoritmul de predic"ie
pentru a determina care din blocuri este mai probabil s# fie referit pe
viitor. Dac# blocul care sose!te din memoria central# are o probabilitate
mai mare decât blocul conflictual din cache-ul principal, ultimul este
mutat în victim cache !i noul bloc îi ia locul în cache; altfel, blocul sosit
este direc"ionat spre victim cache !i copiat în blocul tranzitoriu al cacheului mapat direct, de unde poate fi accesat mai iute de c#tre CPU.
Ma!in# secven"ial# de stare trece în starea special# iar bi"ii de predic"ie
sunt actualiza"i.
Diferen"a de esen"# dintre schema prezentat# (selective victim cache)
!i conceptul de victim cache simplu se observ# în cazurile 2 !i 3. În cazul 2,
blocurile conflictuale din cache-ul principal !i cele din victim cache sunt
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întotdeauna schimbate în cazul folosirii victim cache-ului tradi"ional, pe
când schema prezentat# face acest lucru într-un mod selectiv, euristic.
Similar, în cazul 3, prin folosirea victim cache-ului obi!nuit blocurile din
memorie sunt întotdeauna plasate în cache-ul principal, pe cînd în cazul
Selective Victim Cache-ului plaseaz# aceste blocuri selectiv în cache-ul
principal sau în victim cache. Orice algoritm de înlocuire poate fi folosit
pentru victim cache. LRU (cel mai pu"in recent referit) pare s# fie cea mai
bun# alegere, întrucât scopul victim cache-ului este de a captura cele mai
multe victime recent înlocuite !i victim cache-ul este de dimensiune mic#.

Algoritmul de Predic#ie
Scopul algoritmului de predic"ie este de determina care din cele dou#
blocuri conflictuale este mai probabil s# fie referit pe viitor. Blocul
considerat cu o probabilitate mai mare de acces în viitor este plasat în cacheul principal, cel#lalt fiind plasat în victim cache. Astfel, dac# blocul din
victim cache este pe viitor înlocuit datorit# capacit#"ii reduse a victim cacheului, impactul ar fi mai pu"in sever decât alegerea opus# (interschimbarea
permanent# a blocurilor din cazul schemei cu victim cache obi!nuit).
Algoritmul de predic"ie se bazeaz# pe algoritmul de excludere
dinamic# propus de McFarling. Algoritmul folose!te doi bi"i de stare
asocia"i fiec#rui bloc, numi"i hit bit !i sticky bit. Hit bit este asociat logic cu
blocul din nivelul 1 (L1 - level one) al cache-ului care se afl# pe nivelul 2
(L2) sau în memoria central#. Hit bit egal cu 1 logic indic#, faptul c# a avut
cel pu"in un acces cu hit la blocul respectiv de cînd el a p#r#sit cache-ul
principal (cache-ul de pe nivelul L1). Hit bit egal cu 0 înseamn# c# blocul
corespunz#tor nu a fost deloc accesat de când a fost înlocuit din cache-ul
principal. Într-o implementare ideal#, bi"ii de hit sunt men"inu"i în nivelul
L2 de cache sau în memoria principal# !i adu!i în nivelul L1 de cache cu
blocul corespondent. Dac# blocul este înlocuit din cache-ul principal (L1
cache), starea bitului de hit trebuie actualizat# în L2 cache sau în memoria
central#. Când un bloc, s#-l numim /, a fost adus în cache-ul principal, bitul
s#u sticky este setat. Fiecare secven"# cu hit la blocul / reîmprosp#teaz#
bitul sticky la valoarea 1. La referirea unui bloc conflictual, fie acesta 0,
dac# algoritmul de predic"ie decide ca blocul s# nu fie înlocuit din cache-ul
principal atunci bitul sticky este resetat. Dac# un acces ulterior în cache-ul
principal intr# în conflict cu blocul care are bitul sticky resetat, atunci blocul
va fi înlocuit din cache-ul principal. De aceea, sticky bit de valoare 1 pentru
blocul / semnific# faptul c# nu a avut loc nici o referire la un bloc
conflictual cu /, de la ultima referire a acestuia.

38

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

Este u!or de în"eles rolul blocului tranzitoriu în algoritmul de
predic"ie. Dac# algoritmul trateaz# toate fetch-urile în acela!i fel, accesele
secven"iale în acela!i bloc vor seta întotdeauna bitul sticky. Algoritmul de
predic"ie va fi incapabil s# determine dac# blocul a fost referit repetat în
interiorul unei bucle, sau dac# mai mult decât un cuvânt din acela!i bloc a
fost extras din cache f#r# o referin"# intervenit# la un alt bloc.

Figura 2.7. Algoritmul de Selective Victim Cache

În algoritmul Selective Victim Cache prezentat în figura anterioar#, se
disting trei cazuri: în primul caz, un hit în cache-ul principal seteaz# bi"ii de
stare hit !i sticky. În al doilea caz, blocul accesat, fie acesta 0, se consider#
rezident în victim cache. Acesta implic# un conflict între blocul 0 !i cel din
cache-ul principal, notat /. În acest caz, algoritmul de predic"ie este aplicat
pentru a determina dac# va avea loc o interschimbare. Dac# bitul sticky al
lui / este 0, semnificând faptul c# blocul nu a fost accesat de la conflictul
anterior la acest bloc, noul bloc 0 prime!te o prioritate superioar# lui /,
determinând o interschimbare. De asemenea, dac# bitul hit al lui 0 este setat
pe 1, acestuia îi este dat# o prioritate mai mare decât lui /, !i ele sunt
interschimbate. Dac# bitul sticky al lui / este 1 !i bitul hit al lui 0 este 0,
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accesul este satisf#cut din victim cache !i nu are loc nici o interschimbare
(se consider# c# blocul 0 nu este suficient de “valoros” pt. a fi adus în
cache-ul principal). Bitul sticky aferent lui / este resetat astfel încât o
secven"# urm#toare care implic# conflict la acest bloc va determina mutarea
lui / din cache-ul principal. În final, cazul 3 al algoritmului prezint#
secven"a de ac"iuni care au loc în cazul unor accese cu miss atât în cache-ul
principal cât !i în victim cache. Secven"a este similar# cu cea de la cazul 2,
cu excep"ia faptului c#, destina"ia blocului sosit se alege fie cache-ul
principal fie victim cache-ul. În situa"ia cu victim cache simplu, blocul
conflictual din cache-ul principal era mutat în victim cache înainte s# fie
înlocuit. În cazul de fa"# când blocul sosit este plasat în victim cache, el este
de asemenea plasat !i în blocul tranzitoriu pentru a servi eventualele viitoare
referin"e secven"iale.
Opera"iile algoritmului de Selective Victim Cache pot fi ilustrate
printr-o secven"# de instruc"iuni repetate (/m01)n implicând trei blocuri
conflictuale /, 0 !i 1. Nota"ia (/m01)n reprezint# execu"ia unei secven"e
compus# din dou# bucle de program imbricate, bucla interioar# constând în
m referin"e la blocul /, urmate de accesul la blocurile 0 !i 1 în bucla
exterioar#, care se execut# de n ori. Primul acces îl aduce pe / în cache-ul
principal !i atât bitul hit cât !i cel sticky sunt seta"i dup# cel mult dou#
referiri ale acestuia. Când 0 este referit, bitul s#u hit este ini"ial 0. De aceea
el nu-l înlocuie!te pe / în cache-ul principal !i este memorat în victim
cache. Conflictul generat determin# resetarea bitului sticky al lui /. Când 1
este referit, bitul s#u hit este 0, dar bitul sticky al lui / este tot 0. Deci, 1 îl
înlocuie!te pe /. Blocul / este transferat în victim cache !i bitul s#u hit
r#mâne 1 datorit# referin"ei sale anterioare. În ciclul urm#tor când / este
referit din nou, el este mutat înapoi în cache-ul principal datorit# bitului s#u
de hit, r#mas setat. Astfel, dac# victim cache-ul este suficient de mare pentru
a încape atât / !i 0, sau 0 !i 1, doar trei referin"e ar fi servite de c#tre al
doilea nivel de cache. Num#rul total de interschimb#ri nu va dep#!i 2n. În
cazul unei scheme simple de predic"ie f#r# victim cache, num#rul total de
referiri cu miss ar fi 2n, în cazul în care schema poate rezolva doar conflicte
între dou# blocuri. Un victim cache simplu, f#r# predic"ie ar fi capabil s#
reduc# num#rul de accese cu miss la cel de-al doilea nivel de cache la 3, dar
ar necesita 3n interschimb#ri în timpul execu"iei buclei exterioare, cu
influen"e evident defavorabile asupra timpului global de procesare. Aceasta
arat# avantajul Selective Victim Cache-ului superioar# altor scheme care
trateaz# conflicte implicând mai mult de dou# blocuri. De re"inut c#,
penalitatea pentru o predic"ie gre!it# în aceast# schem# este limitat# la
accesul în victim cache !i o posibil# interschimbare, presupunând c# victim

40

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

cache-ul este suficient de mare pentru a re"ine blocurile conflictuale între
accese.

Metrici de performan#"
Metricile de performan"# folosite sunt rata de miss la nivelul L1 de
cache !i timpul mediu de acces la ierarhia de memorie. În cazurile cu victim
cache simplu !i cel cu victim cache selectiv, folosim de asemenea !i
num#rul de interschimb#ri între cache-ul principal !i victim cache ca
metric# de compara"ie. Rata de miss la nivelul L1 de cache se bazeaz# pe
num#rul de referin"e propagate în nivelul urm#tor al ierarhiei de memorie.
În caz de miss în cache-ul principal acestea sunt servite de c#tre victim
cache, fiind pl#tit# o penalitate pentru accesul în victim cache precum !i
pentru interschimb#rile de blocuri rezultate între cache-ul principal !i victim
cache. Timpul mediu de acces la ierarhia de memorie ia în calcul !i aceste
penaliz#ri !i de aceea este un bun indicator al performan"ei memoriei
sistemului, desigur mai complet decât rata de miss în nivelul L1 de cache.
Deoarece obiectivul principal al victim cache-ului este de a reduce
num#rul de miss-uri de conflict în cache-ul mapat direct, este de asemenea
important s# compar#m procentul de miss-uri de conflict eliminate prin
fiecare din scheme. Miss-urile de conflict sunt de obicei calculate ca missuri suplimentare ale unui cache, comparate cu un cache complet asociativ de
aceea!i m#rime !i care dezvolt# un acela!i algoritm de înlocuire. Algoritmul
folosit este LRU (Least Recently Used, cel mai de demult nefolosit) sau
varia"iuni.

Modelarea timpului de acces la ierarhia de memorie
Estimarea timpului de acces se face ca o func"ie de m#rimea cacheului, dimensiunea blocului, asociativitatea !i organizarea fizic# a cache-ului.
Presupunem c# penalitatea medie pentru un miss în cache-ul de pe nivelul
L1 este acela!i pentru toate arhitecturile !i este de p ori ciclul de baz# al
cache-lui principal, unde p variaz# între 1 !i 100. Consider#m un bloc de
dimensiune de 32 octe"i, penalitate în caz de miss de 10-50 de cicli, în caz
c# nu exist# un nivel L2 de cache. Câteva studii, raporteaz# c# penalitatea
pentru un miss poate fi pân# la 100-200 de cicli când nu este inclus un al
doilea nivel de cache.
Parametrii

Cache
Mapat
Direct
Referin"e totale
R
Num#r total de miss-uri în L1 Md
cache

Victim
Cache
Simplu

Selective
Victim
Cache

2-way
cache

Mv

Ms

M2
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Hit-uri în victim cache
Interschimb#ri între victim cache
!i cache-ul principal
Timp mediu de acces
Td
Timp mediu de penalizare (în cicli p
CPU)
Perioada de tact CPU
clk

41

hv
Iv

hs
Is

Tv

Ts

T2
clk2-way
Tabelul 2.2.

Nota#iile folosite în calculul timpului de acces

Tabelul 2.2., rezum# toate nota"iile privitoare la calculul timpului de
acces la memorie. R este num#rul total de referin"e generate de programele
de tip trace. În cazul cache-ului simplu mapat direct, Md reprezint# num#rul
total de accese cu miss în cache. În cazul folosirii unui victim cache obi!nuit
sau a unui Selective Victim Cache, Mv !i Ms sunt folosite pentru a nota
num#rul de accese cu miss în primul nivel de cache care sunt servite de al
doilea nivel al ierarhiei de memorie. Num#rul total de hituri în victim cache
pentru aceste scheme le-am notat cu hv !i respectiv hs.
Timpul mediu de acces pentru un cache mapat direct se calculeaz#
astfel:
Td & clk 9

R + p9Md
M
7
= clk551 + p 8 d
R
R
6

4
22
3

(2.1)

Pentru fiecare miss, sunt necesari p cicli suplimentari. Presupunem c#
cei p cicli includ toate “cheltuielile” CPU-ului. În cazul victim cache-ului
simplu, o penalitate de p cicli este produs# la fiecare miss în primul nivel al
ierarhiei de memorie. În plus, pentru fiecare referin"# servit# de c#tre victim
cache, o penalizare suplimentar# de cel pu"in un ciclu este pl#tit# pentru
accesarea în victim cache, iar opera"ia de interschimbare dintre cache-ul
principal !i victim cache necesit# o penalitate de câ"iva cicli (presupunem 3
cicli, de altfel minimali). Aceast# penalitate ar fi chiar mai mare dac#
matricea memoriei cache-ului mapat direct sau a victim cache-ului este
organizat# fizic în cuvinte egale cu o frac"iune din m#rimea blocului de
cache. De exemplu, blocul poate avea dimensiunea de 32 de octe"i, dar
cache-ul poate fi organizat în cuvinte de 8 sau 16 octe"i. În acest caz
penalitatea pentru interschimbare va fi multiplicat# cu raportul:
Dimensiunea blocului de cache
Mãrimea cuvântului de date al cache - ului
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Astfel, timpul mediu de acces la memorie pentru un sistem cu victim
cache simplu, se calculeaz# astfel:
M
h , 39 Iv 4
7
Tv & clk51 + p 8 v , v
2
R
R
6
3

(2.2)

Într-un sistem cu Selective Victim Cache, timpul mediu de acces la
memorie poate fi calculat în acela!i fel ca în cazul victim cache-ului simplu.
O penalitate de p cicli este aplicat# de câte ori este accesat nivelul urm#tor al
ierarhiei de memorie. Un ciclu suplimentar este necesar la un hit în victim
cache !i 3 cicli suplimentari pentru opera"ia de interschimbare de blocuri.
Timpul mediu de acces la memorie este dat de formula:
M
h , 3 9 Is 4
7
Ts & clk51 + p 8 s , s
2
R
R
6
3

(2.3)

Se observ# c#, chiar dac# rata de miss Ms este foarte aproape de cea a
victim cache-ului simplu, sistemele ce folosesc selective victim cache pot
totu!i oferi o îmbun#t#"ire substan"ial# a performan"ei superioar# sistemelor
cu victim cache simplu, din urm#toarele dou# motive:
1. Rata de miss local# în cache-ul principal poate fi îmbun#t#"it#
printr-un plasament mai bun al blocurilor.
2. Num#rul de interschimb#ri poate descre!te ca rezultat al
algoritmului de predic"ie. Aceasta reduce media penaliz#rii pentru
accesele care sunt servite de victime cache, în special când num#rul
de cicli folosi"i la o interschimbare este ridicat.
Se folose!te timpul mediu de acces la memorie pentru un sistem cu un
cache “2-way associative”, ca o referin"# pentru evaluarea performan"ei
sistemului cu selective victim cache. Pentru estimarea timpului de acces la
un cache cache “2-way associative”, se presupune c# penalitatea în
nanosecunde pentru al doilea nivel al ierarhiei de memorie r#mâne aceea!i
ca !i în cazul cache-ului mapat direct. Pot exista unele constrângeri de
implementare care afecteaz# penalitatea în caz de miss. Accesarea
magistralei sistem, poate implica o secven"# de opera"ii care necesit# un
num#r fix de perioade de tact. Astfel, num#rul de cicli necesari pentru
deservirea unui miss nu poate descre!te propor"ional cu cre!terea perioadei
de tact CPU, rezultând într-o penalizare mai mare în cazul cache-ului cache
“2-way associative”. Timpul mediu de acces la memorie acestui cache este
estimat de rela"ia:
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(2.4)

Primul termen reprezint# timpul de acces la cache iar al doilea termen
este timpul de acces la nivelul urm#tor de memorie. Comparând aceast#
ecua"ie cu (2.1), orice îmbun#t#"ire a performan"ei se datoreaz# celui de-al
doilea termen, în timp ce primul termen reprezint# câ!tigul introdus prin
asociativitatea cache-ului asupra timpului de acces. Dac# îmbun#t#"irea
datorat# celui de-al doilea termen nu este adecvat# pentru a compensa acest
câ!tig, performan"a cache-ului 2-asociativ poate fi inferioar# celei a cacheului mapat direct.
Îmbun#t#"irea în performan"# ob"inut# atât prin victim cache cât !i prin
selective victim cache variaz# în func"ie de trace, depinzând de m#rimea lor
!i de num#rul de conflicte de acces pe care schema de predic"ie le elimin#.
Chiar pentru programe mici, selective vitim cache asigur# o îmbun#t#"ire
semnificativ# comparat# cu victim cache-ul simplu, când cache-ul nu este
suficient de mare pentru a memora întreg programul. Stiliadis !i Varma,
afirm# c# cea mai bun# îmbun#t#"ire a performan"ei în termenii ratei de
miss, de aproximativ 33%, este ob"inut# pentru cache-uri de instruc"iuni de
8 pân# la 16 Kocte"i. Pentru cache-uri mai mari de dimensiuni 64 pân# la
128 Kocte"i, majoritatea trace-urilor pot fi u!or memorate în cache !i missurile de conflict reprezint# un mic procent din num#rul total de accese cu
miss. În aceste cazuri victim cache-ul simplu este capabil s# elimine
majoritatea conflictelor, !i performan"a sa este comparabil# cu cea a
selective victim cache-ului.
O problem# poten"ial# cu algoritmul de predic"ie dezvoltat în selective
victim cache este aceea c#, performan"a sa se poate degrada odat# cu
cre!terea dimensiunii blocului, ca rezultat al partaj#rii bi"ilor de stare de
cuvinte din interiorul aceluia!i bloc. Selective victim cache asigur# o
îmbun#t#"ire semnificativ# a ratei de miss indiferent de dimensiunea
blocului. Pentru blocuri de dimensiune de 4 octe"i, selective victim cache
reduce rata de miss cu aproximativ 30% fa"# de o arhitectur# cache cu
mapare direct#, în timp ce pentru blocuri de dimensiuni de 64 octe"i, rata de
miss este redus# cu aproape 50%. Aceste rezultate contrazic
comportamentul excluziunii dinamice, unde reducerea ratei de miss scade
cu cre!terea dimensiunii blocului. Rezultatele se datoreaz# men"inerii la
aceea!i dimensiune a victim cache-ului în termenii num#rului de blocuri,
astfel c#, o cre!tere a dimensiunii blocului determin# o cre!tere efectiv# a
capacit#"ii cache-ului. Aceast# cre!tere în capacitate compenseaz# mai mult
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decât orice degradare a ratei de predic"i prin cre!terea dimensiunii blocului.
Acest fapt nu cre!te semnificativ complexitatea implement#rii victim cacheului, deoarece asociativitatea r#mâne aceea!i. Indiferent de m#rimea cacheului, num#rul de interschimb#ri prin folosirea selective victim cache-ului
este redus cu 50% sau mai mult fa"# de folosirea unui victim cache simplu.
Când dimensiunea blocului este mai mare, în func"ie de implementare,
opera"ia de interschimbare poate necesita câ"iva cicli. Prin îmbun#t#"irea atât
a ratei de hit cât !i a num#rului de interschimb#ri, selective victim cache-ul
poate cre!te semnificativ performan"a primului nivel de cache, superioar#
victim cache-ului simplu !i cache-ului “two-way set associative”. Pentru
diverse dimensiuni de cache, îmbun#t#"irea ratei de miss la cache-ul twoway semiasociativ nu este suficient# pentru a compensa cre!terea timpului
de acces, rezultând într-o cre!tere net# a timpului mediu de acces la
memorie superior cache-urilor mapate direct. Cea mai mare cre!tere în
performan"# a selective victim cache-ului superioar# cache-ului
semiasociativ, este aproximativ 25%, ob"inut# pentru dimensiuni de cacheuri de 16-64 Kocte"i.
Politica de scriere implementat# este write back cu write allocate.
Pentru a men"ine proprietatea de incluziune multinivel, blocurile din cacheul de pe nivelul L1 au fost invalidate când au fost înlocuite pe nivelul L2 de
cache. De!i selective victim cache-ul produce îmbun#t#"iri semnificative ale
ratei de hit comparativ cu cache-urile mapate direct de dimensiune redus#,
performan"a sa este inferioar# celei ob"inut# folosind victim cache simplu.
De fapt, îmbun#t#"irile ratei de miss variaz# semnificativ în func"ie de traceuri. Sunt dou# motive care explic# acest ra"ionament: primul este natura
acceselor la memorie a programelor folosite. Programele care implic# o
alocare static# a datelor !i structurilor de date, arat# o îmbun#t#"ire cu
selective victim cache, ca rezultat al folosirii algoritmului de predic"ie.
Structurile de date principale ale acestor programe sunt vectori. Algoritmul
de predic"ie este capabil s# rezolve un num#r mare de conflicte în aceste
cazuri, f#r# s# acceseze al doilea nivel. În programele cu alocare dinamic# a
memoriei !i folosire a extensiei de pointeri, conflictele sunt mai greu de
rezolvat de c#tre algoritmul de predic"ie. Ratele de miss în situa"ia folosirii
selective victim cache-ului pentru aceste trace-uri sunt mai mari decât în
cazul folosirii unui simplu victim cache. În timp ce pentru selective victim
cache presupunem un al doilea nivel de cache !i men"inem proprietatea de
incluziune, simularea victim cache-ului simplu presupune c# al doilea nivel
al ierarhiei este memoria principal#.
Chiar dac# îmbun#t#"irile asupra ratei de miss sunt mai pu"in
conving#toare în cazul cache-urilor de date comparativ cu cel de
instruc"iuni, selective victim cache poate reduce timpul mediu de acces la
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memorie pentru primul nivel al cache-ului de date prin reducerea num#rului
de interschimb#ri. Pentru cache-uri de dimensiuni pân# la 64 Kocte"i,
num#rul de interschimb#ri pentru selective victim cache este mult mai mic
decât cel pentru victim cache simplu. În câteva cazuri îmbun#t#"irea este
mai mare de 50%. Num#rul de interschimb#ri pentru victim cache simplu
descre!te sub selective victim cache pentru dimensiuni mai mari sau egale
cu 128 Kocte"i. Astfel, pentru cache-uri de 128 Kocte"i, selective victim
cache este capabil s# reduc# rata de miss prin cre!terea num#rului de
interschimb#ri. De!i, victim cache-ul simplu, pare s# se comporte mai bine
decât selective victim cache-ul, pentru cache-uri de dimensiuni sub 8
Kocte"i, din punct de vedere al timpului mediu de acces. Performan"a cacheului semiasociativ este inferioar# ambelor (simplu victim cache !i selective
victim cache), dar superioar# cache-ului mapat direct.
Trace-urile de date sunt caracterizate de o rat# de miss mai mare decât
trace-urile de instruc"iuni. În plus miss-urile de conflict sunt r#spunz#toare
de procentul ridicat din rata total# de miss. Sunt dou# consecin"e ale acestui
fapt: primul, efectul reducerii ratei de miss asupra timpului de acces la
memorie este mai pronun"at, iar al doilea, cache-urile semiasociative pe 2
c#i asigur# îmbun#t#"iri în timpul mediu de acces chiar !i pentru cache-uri
mari, spre deosebire de cache-urile de instruc"iuni, unde avantajul ob"inut
prin reducerea ratei de miss datorat# cre!terii asociativit#"ii este mai mare
decât câ!tigul ob"inut asupra timpului de acces la cache. Concluzion#m c#,
atât victim cache-ul simplu cât !i selective victim cache-ul sunt mult mai
pu"in atractive pentru folosire în cache-ul de date comparativ cu cel de
instruc"iuni.
În continuare se analizeaz# modul în care informa"iile de stare de care
are nevoie schema de predic"ie dezvoltat# în selective victim cache pot fi
stocate în interiorul ierarhiei de memorie. Dup# cum s-a ar#tat schema
selective victim cache-ului necesit# doi bi"i de stare pentru a p#stra
informa"ii despre istoria blocurilor din cache - bitul sticky !i bitul hit. Bitul
sticky este asociat logic cu blocul din cache-ul principal. De aceea este
normal s# se memoreze acest bit în cache-ul mapat direct ca parte a fiec#rui
bloc. Pe de alt# parte, bitul hit este asociat logic cu fiecare bloc din memoria
principal#. Astfel, într-o implementare perfect#, bi"ii de hit trebuie memora"i
în memoria principal#. Aceast# abordare este impracticabil# în majoritatea
cazurilor.
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Figura 2.8. Implementarea schemei de memorare a bi"ilor de hit

Dac# ierarhia de memorie include un la doilea nivel de cache, este
posibil s# se memoreze bi"ii de hit în cadrul blocurilor din acest nivel. Când
un bloc este adus pe nivelul L1 de cache din nivelul L2, o copie local# a
bitului de hit este memorat# în blocul de pe nivelul L1. Aceasta elimin#
nevoia de acces a nivelului L2 de cache de fiecare dat# când bitul hit este
actualizat de c#tre algoritmul de predic"ie. Când blocul este înlocuit din
nivelul L1 de cache, bitul hit corespondent este copiat în nivelul L2. O
problem# ar fi îns# aceea c#, multiple loca"ii din memoria principal# sunt
for"ate s# împart# acela!i bit de pe nivelul L2. Astfel, când un bloc este
înlocuit de pe nivelul L2 de cache, toate informa"iile lui de stare se pierd,
reducând eficacitatea algoritmului de predic"ie. De fiecare dat# când un bloc
este adus pe nivelul L2 de cache din memoria principal#, bitul hit al s#u
trebuie setat la o valoare ini"ial#. Pentru o secven"# specific# de acces, valori
ini"iale diferite pot produce rezultate diferite. Cu cache-urile de pe nivelul
L2 de dimensiuni mari, efectul valorilor ini"iale este probabil mai mic.
O tratare alternativ# este de a men"ine bi"ii de hit în interiorul CPU, în
cadrul nivelului L1 de cache. În abordarea lui Stiliadis !i Varma, un !ir de
bi"i de hit numit hit array este men"inut ca parte a nivelului L1 de cache.
Fiecare bloc de memorie este asociat unuia din bi"ii acestui !ir. Lungimea
!irului este inevitabil mai mic# decât num#rul maxim de blocuri care pot fi
adresate. Deci, mai mult de un bloc va fi mapat aceluia!i bit de hit, cauzând
datorit# interferen"elor un aleatorism ce trebuie introdus în procesul de
predic"ie. De!i, aceasta poate poten"ial reduce performan"a selective victim
cache-ului, rezultatele simul#rilor nu confirm# acest lucru chiar !i pentru
!iruri de hit de dimensiune modest#.
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Implementarea nivelului L1 de cache sistem este prezentat# în Figura
4. Bitul sticky este men"inut cu fiecare bloc în cache-ul principal. Nici un bit
de stare nu este necesar în victim cache. Bi"ii de hit sunt p#stra"i în hit array,
adresa"i de o parte a adresei de memorie. Dimensiunea !irului de hit bit este
aleas# ca un multiplu al num#rului de blocuri din cache-ul principal. Astfel,
Dimensiunea !irului hit array = Num"r de blocuri în cache-ul
principal 9 H
unde H determin# gradul de partajare a bi"ilor de hit de c#tre blocurile
memoriei principale. Se presupune c# H este o putere a lui 2, H=2h. Hit
array poate fi adresat de adresa de bloc concatenat# cu cei mai pu"in
semnificativi bi"i h, din partea de tag a adresei. O valoare mare pentru H
implic# mai pu"ine interferen"e între blocurile conflictuale la bi"ii de hit.
Dac# H este ales ca raport dintre dimensiunea cache-ului de pe nivelul L2 !i
cea a cache-ului de pe nivelul L1 (principal), atunci efectul este similar cu
men"inerea bi"ilor hit în nivelul L2 de cache.
O problem# a implement#rii schemei atât a victim cache-ului cât !i a
selective victim cache-ului este costul implement#rii victim cache-ului full
asociativ. Chiar !i atunci când aceste cache-uri sunt foarte mici, costul
hardware al memoriei adresabil# contextual (CAM) poate fi semnificativ.
Cache-urile complet asociative cu algoritm de înlocuire LRU pot uneori
suferi de o rat# de miss mai ridicat# decât cache-urile two-way asociative
deoarece algoritmul de înlocuire nu este cel optimal. Efectul ambelor
probleme de mai sus poate fi diminuat prin reducerea asociativit#"ii victim
cache-ului. Cu un victim cache semiasociativ pe 2 c#i, nu se observ# nici o
cre!tere a ratei de miss la nivelul urm#tor al ierarhiei de memorie pentru nici
o instruc"iune din trace-urile simulate, atât în victim cache simplu cât !i în
selective victim cache. Surprinz#tor, victim cache-ul semiasociativ pe 2 c#i
poate îmbun#t#"i rata de miss !i timpul mediu de acces pentru mai multe
trace-uri. Acest comportament se datoreaz# algoritmului de înlocuire LRU
dezvoltat în victim cache-ul complet asociativ. Blocurile mutate în victim
cache-ul complet asociativ ca rezultat al conflictelor din cache-ul principal
sunt înlocuite frecvent înainte de a fi accesate din nou. Victim cache-ul
semiasociativ pe 2 c#i asigur# o mai bun# izolare pentru blocurile sale în
multe cazuri, mic!orând rata de miss în victim cache. În plus, datorit#
dimensiunii sale reduse, miss-urile de conflict formeaz# doar o mic#
frac"iune din num#rul total de accese cu miss în victim cache comparativ cu
miss-urile de capacitate. Aceasta limiteaz# îmbun#t#"irea ratei de miss prin
cre!terea asociativit#"ii victim cache-ului, chiar cu un algoritm optimal de
înlocuire. Se observ# c#, victim cache-ul full asociativ poate îmbun#t#"i
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dramatic rata de miss în cazul conflictelor ce implic# mai mult de trei
blocuri, blocurile conflictuale fiind re"inute în victim cache între accese.
Cu un victim cache simplu con"inutul cache-ului principal mapat
direct este neafectat de asociativitatea acestuia. Astfel, rata de miss local#
r#mâne neschimbat# în timp ce se variaz# asociativitatea victim cache-ului.
Prin urmare toate îmbun#t#"irile efectuate asupra ratei de miss la nivelul L1
de cache pot fi atribuite îmbun#t#"irii ratei de miss locale a victim cacheului. Cu victim cache-ul selectiv, asociativitatea poate afecta poten"ial atât
rata de miss local# a cache-ului principal cât !i num#rul de interschimb#ri
dintre cele dou# cache-uri. Compara"ia timpului de acces "ine cont de
schimb#rile ap#rute în rata de miss !i num#rul de interschimb#ri (substan"ial
mic!orat) !i de aceea timpul mediu de acces reprezint# o m#sur# mai bun#
pentru caracterizarea efectului de asociativitate al victim cache-ului asupra
performan"ei sistemului. Chiar cu un victim cache mapat direct, timpul
mediu de acces este mai mare sau egal decât cel din cazul victim cache-ului
complet asociativ. Când folosim un victim cache de date semiasociativ pe 2
c#i, rezultatele sunt mai proaste decât acelea cu un victim cache complet
asociativ, atât pentru victim cache simplu cât !i pentru victim cache-ul
selectiv. Acest lucru nu surprinde, dând conflictelor de acces la date o
natur# aleatorie. Astfel, un cache complet asociativ poate fi înc# atractiv
când este folosit ca !i cache de date. Totu!i, îmbun#t#"irile observate sunt
mai mici.
Chiar dac# nu este nici o îmbun#t#"ire a ratei de hit în cache-ul
principal, schema victim cache-ului selectiv poate totu!i asigura o
îmbun#t#"ire a performan"ei superioar# victim cache-ului simplu. Pentru
schema cu SVC rezultatele demonstreaz# c# îmbun#t#"irile de performan"#
sunt puternic determinate de impactul algoritmului de predic"ie asupra
num#rului de interschimb#ri cu cache-ul mapat direct. Algoritmul poate de
asemenea contribui la o mai bun# plasare a blocurilor în cache, reducând
num#rul de accese în victim cache !i generând rate de hit ridicate în cacheul mapat direct.
Folosirea victim cache-ului selectiv determin# îmbun#t#"iri ale ratei de
miss precum !i ale timpului mediu de acces la memorie, atât pentru cacheuri mici cât !i pentru cele mari (4Kocte"i - 128 Kocte"i). Simul#ri f#cute pe
trace-uri de instruc"iuni a 10 benchmark-uri SPEC’92 arat# o îmbun#t#"ire
de aproximativ 21% a ratei de miss, superioar# folosirii unui victim cache
simplu de 16 Kocte"i cu blocuri de dimensiuni de 32 octe"i; num#rul
blocurilor interschimbate între cache-ul principal !i victim cache s-a redus
cu aproximativ 70%.
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2.2. MEMORIA VIRTUAL%
Memoria virtual# reprezint# o tehnic# de organizare a memoriei prin
intermediul c#reia programatorul “vede” un spa"iu virtual de adresare foarte
mare !i care, f#r# ca programatorul s# “simt#”, este mapat în memoria fizic
disponibil#. Uzual, spa"iul virtual de adrese corespunde suportului disc
magnetic, programatorul având iluzia prin mecanismele de memorie virtual#
(MV), c# de"ine o memorie (virtual#) de capacitatea hard-discului !i nu de
capacitatea memoriei fizice preponderent# DRAM (limitat# la 64 :1024 Mo
la ora actual#).
În cazul MV, memoria principal# este analoag# memoriei cache între
CPU (Central Processing Unit) !i memoria principal#, numai c# de aceast#
dat# ea se situeaz# între CPU !i discul hard. Deci memoria principal# (MP)
se comport# oarecum ca un cache între CPU !i discul hard. Prin
mecanismele de MV se m#re!te probabilitatea ca informa"ia ce se dore!te a
fi accesat# de c#tre CPU din spa"iul virtual (disc), s# se afle în MP,
reducânduse astfel dramatic timpul de acces de la 8 : 15 ms la 45 : 70 ns în
tehnologiile actuale (2002) ! De obicei, spa"iul virtual de adresare este
împ#r"it în entit#"i de capacitate fix# (4 : 64 Ko actualmente), numite
pagini. O pagin# poate fi mapat# în MP sau pe disc.

50

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

Figura 2.9. Maparea adreselor virtuale în adrese fizice

În general, prin mecanismele de MV, MP con"ine paginile cel mai
recent accesate de c#tre un program, ea fiind dup# cum am mai ar#tat, pe
post de “cache” între CPU !i discul hard. Transformarea adresei virtuale
emis# de c#tre CPU întro adres# fizic# (existent# în spa"iul MP) se nume!te
mapare sau translatare. A!adar mecanismul de MV ofer# o func"ie de
relocare a programelor (adreselor de program), pentru c# adresele virtuale
utilizate de un program sunt relocate spre adrese fizice diferite, înainte ca
ele s# fie folosite pentru accesarea memoriei. Aceast# mapare permite
aceluia!i program s# fie înc#rcat !i s# ruleze oriunde ar fi înc#rcat în MP,
modific#rile de adrese realizându-se automat prin mapare (f#r# MV un
program depinde de obicei în execu"ia sa de adresa de memorie unde este
înc#rcat).
MV este un concept deosebit de util în special în cadrul sistemelor de
calcul multiprogramate care - de exemplu prin “time-sharing” - permit
execu"ia cvasi-simultan# a mai multor programe (vezi sistemul de operare
WINDOWS 2000, NT, Unix, Ultrix etc.). Fiecare dintre aceste programe are
propriul s#u spa"iu virtual de cod !i date ( având alocate un num#r de pagini
virtuale), dar în realitate toate aceste programe vor partaja aceea!i MP, care
va con"ine dinamic, pagini aferente diverselor procese. Paginile vor fi
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dinamic înc#rcate de pe disc în MP respectiv evacuate din MP pe disc (spre
a permite înc#rcarea altora, mai “proaspete”).
Când o pagin# accesat# nu se g#se!te în MP, ea va trebui adus# prin
declan!area unui mecanism de excep"ie, de pe disc. Acest proces – analogul
miss-urilor de la cache-uri – se nume!te “page fault” (PF). Evenimentul PF
va declan!a un mecanism de excep"ie care va determina intrarea într-o
subrutin# de tratare a evenimentului PF. Aici – prin software deci – se va
aduce de pe disc în MP pagina dorit# dup# ce, fire!te, în prealabil s-a
evacuat eventual o alt# pagin# din MP. Acest proces este unul de lung#
durat#, necesitând câteva ms bune la ora actual#. Având în vedere
multitaskingul, MV trebuie s# asigure !i mecanismul de protec"ie a
programelor (ex. s# nu permit# unui program utilizator s# scrie zona de date
sau cod a sistemului de operare sau a altui program, s# nu permit# scrierea
într-o pagin# accesabil# numai prin citire etc.).
În implementarea MV trebuie avute în vedere urm#toarele aspecte
importante:
; paginile s# fie suficient de mari (4 ko :16 ko … 64 ko) astfel încât s#
compenseze timpul mare de acces la disc (9 :12 ms).
; organiz#ri care s# reduc# rata de evenimente PF, rezultând un plasament
flexibil al paginilor în memorie (MP)
; PF-urile trebuie tratate prin software !i nu prin hardware (spre deosebire
de miss-urile în cache-uri), timpul de acces al discurilor permitând lejer
acest lucru.
; scrierile în MV se fac dup# algoritmi tip “Write Back” !i nu “Write
Through” (ar consuma timp enorm).
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Figura 2.10. Translatare adres# virtual# în adres# fizic#

Obs. Fiecare program are propria sa tabel# de pagini care mapeaz# spa"iul
virtual de adresare al programului într-un spa"iu fizic, situat în M.P.
Tabela de pagini + PC + registrele microprocesorului formeaz# starea
unui anumit program. Programul + starea asociat# caracterizeaz# un anumit
proces (task). Un proces executat curent este activ, altfel el este inactiv.
Comutarea de taskuri implic# inactivarea procesului curent !i activarea altui
proces, inactiv pân# acum rezultând deci ca fiind necesar#
salvarea/restaurarea st#rii proceselor. Desigur, sistemul de operare (S.<.)
trebuie doar s# reâncarce registrul pointer al adresei de baz# a paginii (PTR)
pentru a pointa la tabela de pagini aferent# noului proces activ.

Excep#ia Page Fault (P.F.)
Apare în cursul mecanismului de translatare a adresei virtuale în
adres# fizic#, dac# bitul P = 0. Ca urmare, printr-o procedur# de excep"ie se
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d# controlul unui handler al S.<. în vederea trat#rii. Aici S.<. va trebui s#
decid# ce pagin# din M.P. va trebui evacuat# în vederea înc#rc#rii noii
pagini de pe disc. În general, ca principiu, se poate merge pe ideea LRU
(“Least Recently Used”), adic# va fi evacuat# pagina care nu a mai fost
accesat# de c#tre CPU de cel mai mult timp (se merge deci implicit pe
principiul localit#"ii temporale).
Exemplu: CPU a accesat în ordine paginile: 10,12,9,7,11,10 iar acum
acceseaz# pagina 8 care nu este prezent# în MP = evacueaz# pagina 12 !
Dac# urm#torul acces genereaz# PF = evacueaz# pagina 9, !.a.m.d.
Obs. Unele ma!ini (ex. Pentium) implementeaz# în tabela de pagini
câte un bit de referin"# pentru fiecare pagin#. Acest bit este setat
la fiecare accesare a acelei pagini. S.<. !terge periodic ace!ti
bi"i – nu înainte de a le memora starea – astfel încât s#
implementeze pentru fiecare pagin# un contor; astfel, bazat pe
starea de moment a acestor contoare, se stabile!te care pagin# va
fi evacuat#. Se realizeaz# astfel o implementare simplificat#,
bazat# pe politica LRU.
Scrierile în MP se desf#!oar# dup# urm#toarele principii:
; strategie similar# cu cea de tip write-back de la memoriile cache (copyback)
; se adaug# un “Dirty Bit” (D) în tabela de pagini pentru fiecare pagin#.
Bitul D e setat la fiecare scriere în pagin# = la evacuare, o pagin# având
bitul D=0, nu are rost s# se evacueze efectiv pe disc = pierdere mare de
timp = minimizare scrieri !

Translation – Lookaside Buffers (TLB)
Prin paginare, fiecare acces la o dat# necesit# 2 accese la memorie:
unul pentru ob"inerea adresei fizice din tabela de pagini, iar cel#lalt pentru
accesarea propriu-zis# a datei în M.P. În vederea reducerii acestui timp de
acces (dublu), tabela de pagini este “ca!at#” (memorat# par"ial) în CPU.
Memoria cache care memoreaz# maparea tabelei de pagini se nume!te TLB
(Translation Lookaside Buffer). Ca orice cache, TLB-ul poate avea diferite
grade de asociativitate. Exist# evacu#ri/înc#rc#ri între TLB !i tabela de
pagini din M.P.
Deoarece TLB-ul este implementat în general “on-chip”, capacitatea
sa este relativ mic# (32:1024 intr#ri), în comparare cu tabela de pagini care
are 1 : 4 M intr#ri. De obicei TLB-ul se implementeaz# complet asociativ
(full-associative), pentru a avea o rat# de miss sc#zut# (0,01 % : 0,1 % : 1
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%). Missurile în TLB se pot rezolva atît prin protocol hardware cât !i printrun handler software.

Figura 2.11. Rela"ia TLB - cache într-un microsistem DEC 3100 (microprocesor
MIPS-R2000)

Obs. Ar fi mai rapid dac# s-ar adresa cache-ul cu adresa virtual# (cache-uri
virtuale) !i nu cu cea fizic#. Probleme/solu"ii în acest sens sunt
comut#ri taskuri- Process Identifier, analiz# antialias, "page colouring"
etc. O solu"ie simpl# !i imediat# ar consta în adresarea cache-ului cu
bi"ii P< care sunt nemodifica"i prin procesul de translatare. Desigur în
acest caz este necesar ca dimensiunea cache > dimensiunea paginii.
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Protec#ia în sistemele cu M.V.
De!i fiecare proces are propriul s#u spa"iu virtual de adresare,
memoria fizic# (MP) este partajat# între mai multe procese (procese
utilizator, S<, driverele I/O etc.). Desigur, trebuie s# se controleze strict
accesul unui proces în zonele de cod !i date ale altui proces rezultând
necesitatea protec"iei la scrieri/citiri. De exemplu, numai S.<. trebuie s#
poat# modifica tabelele de pagini aferente diferitelor procese. În vederea
implement#rii protec"iilor, hardul trebuie s# asigure cel pu"in urm#toarele 3
condi"ii:
1. Cel pu"in 2 moduri distincte de rulare a unui program:modul
supervizor (kernel, executiv) în care un proces poate s# execute
orice instruc"iuni !i s# acceseze oricare resurse !i respectiv modul
user în care un proces are o mul"ime de restric"ii legate de protec"ia
!i securitatea sistemului.
2. S# existe o parte a st#rii CPU în care un proces user s# nu poat#
scrie. De exemplu: bi"i de stare user/kernel, registrul PTR, bitul
validare/invalidare, excep"ii, pagini kernel (ACCES) etc.
Posibilitatea unui proces user s# scrie astfel de resurse ar determina
S.<. (proces supervizor) s# nu poat# controla procesele user.
3. Mecanismele de tranzi"ie a procesorului din modul supervizor în
modul user !i invers. Tranzi"ia user-supervizor în modul user se
poate face printr-o excep"ie (întrerupere) sau printr-o instruc"iune
special# de tip SYSTEM CALL, care transfer# controlul la o adres#
dedicat# din spa"iul de cod supervizor (CALL GATE – la Pentium).
Se salveaz# PC-ul !i contextul procesului curent !i CPU e plasat în
modul de lucru anterior (user aici).
De asemenea, din modul “supervizor” se poate trece în modul “user”
prin simpla modificare a bi"ilor de mod (e permis !). De exemplu, s#
presupunem c# un proces P2 dore!te s# îi transmit# (citire) anumite date,
printr-o pagin# proprie, unui alt proces P1. Pentru asta, P2 ar putea apela o
rutin# a S.<. (printr-un SYSTEM CALL), care la rîndul ei (fiind
privilegiat#!) va crea o intrare în tabela de pagini a lui P1 care s# se mapeze
pe pagina fizic# pe care P2 dore!te s-o pun# la dispozi"ie. S.<. (supervizor)
poate s# utilizeze bitul “Write Protection” pentru a împiedica procesul P1 s#
altereze respectiva pagin#. $i al"i bi"i de control de tip “drepturi de acces" în
pagin# pot fi inclu!i în tabela de pagini !i în TLB.
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Obs. În cazul unei comut#ri de taskuri de la procesul P1 la procesul P2,
TLB-ul trebuie golit din 2 motive: în caz de hit P2 s# nu utilizeze
paginile lui P1 !i respectiv s# se încarce în TLB intr#rile din tabela de
pagini a procesului P2 (pointat# de noul PTR). Asta se întâmpl# numai
dac# P1 !i P2 folosesc VPN-uri identice (bi"ii 31 : 12 din adrese
virtual#). Pentru a nu goli TLB-ul prea des, se prefer# ad#ugarea la
tag-ul acestuia a unui câmp numit PID (“Process Identifier” –
identificator al procesului), care va contribui corepunz#tor la HIT.
Aceast# informa"ie (PID) este "inut# de obicei într-un registru special,
ce va fi înc#rcat de c#tre S.<. la fiecare comutare de taskuri. Ca !i
consecin"# se evit# în majoritatea cazurilor golirea (!i implicit
reumplerea!) TLB-ului.
În concluzie, foarte succint, protec"ia este asigurat# în principal prin:
; moduri de lucru CPU de diferite nivele de privilegiu
; control strict al S.<. asupra tranzi"iilor din user în kernel (prin CALL
GATES-uri - por"i de apel - la o anumit# adres# determinat# din spa"iul
de cod kernel)
; protec"ie a paginilor prin “drepturi de acces” la pagin# (read only,
read/write etc).

Tratarea miss-urilor în TLB &i a PF-urilor
Pe durata procesului de translatare a adresei virtuale în adres# fizic#
pot s# apar# 2 evenimente de excep"ie:
1. TLB miss, dar pagina accesat# este prezent# în memoria fizic#
(M.P.)
2. Page Fault (PF), adic# TLB miss urmat de faptul c# pagina dorit#
nu este prezent# în tabela de pagini rezident# în M.P. (bit P=0).
Un TLB miss genereaz# de obicei o procedur# hardware de aducere a
num#rului paginii fizice din tabela de pagini. Aceast# opera"ie se poate
implementa prin hardware, ea durând un timp relativ scurt (cca. 20 – 50
tacte CPU).
Tratarea PF în schimb, necesit# un mecanism de tratare al excep"iei
care s# întrerup# procesul activ, s# transfere controlul rutinei de tratare PF
(S.<.) !i apoi s# redea controlul procesului întrerupt. PF va fi recunoscut pe
parcursul ciclilor de acces la memorie. Cum instruc"iunea care a cauzat PF
trebuie reluat#, rezult# c# trebuie salvat în stiv# (automat) PC-ul aferent
acesteia. Pentru asta, exist# un registru special EPC (Exception PC), întrucât
PC-ul propriu-zis poate s# fie mult incrementat sau chiar complet altul (din
motive de prefetch, branch-uri etc.). Mai apoi, printr-un sistem de
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întreruperi (vectorizate) se d# controlul rutinei de tratare din cadrul S.<.
Aici, se afl# cauza excep"iei prin consultarea registrului “cauz# excep"ie” iar
apoi se salveaz# întreaga stare (context) a procesului întrerupt (regi!trii
generali, PTR, EPC, registri “cauz# excep"ie“ etc.). Dac# PF-ul a fost cauzat
de un “fetch sau write data”, adresa virtual# care a cauzat PF trebuie
calculat# din îns#!i formatul instruc"iunii pe care PF s-a produs (PC-ul
aferent acesteia e memorat în EPC), de genul “base + offset”.
Odat# !tiut# adresa virtual# care a cauzat PF, rutina de tratare a S.<.
aduce pagina de pe disc în MP, dup# ce mai întâi a evacuat (LRU) o pagin#
din MP pe disc. Cum accesul pe disc dureaz# mii de tacte, uzual S.<. va
activa un alt proces pe aceast# perioad#.

Segmentarea
Constituie o alt# variant# de implementare a MV, care utilizeaz# în
locul paginilor de lungime fix#, entit#"i de lungime variabil# zise segmente.
În segmentare, adresa virtual# este constituit# din 2 cuvinte: o baz# a
segmentului !i respectiv un deplasament (offset) în cadrul segmentului.
Datorit# lungimii variabile a segmentului (de ex. 1 octet : 2³² octe"i la
arhitecturile Intel Pentium), trebuie f#cut# !i o verificare a faptului c# adresa
virtual# rezultat# (baza + offset) se încadreaz# în lungimea adoptat# a
segmentului. Desigur, segmentarea ofer# posibilit#"i de protec"ie puternice
!i sofisticate a segmentelor. Pe de alt# parte, segmentarea induce !i
numeroase dezavantaje precum:
; 2 cuvinte pentru o adres# virtual#, necesare având în vedere lungimea
variabil# a segmentului. Asta complic# sarcina compilatoarelor !i a
programelor
; înc#rcarea segmentelor variabile în memorie mai dificil# decât la
paginare
; fragmentare a memoriei principale (por"iuni nefolosite)
; frecvent, trafic ineficient MP-disc (de exemplu pentru segmente “mici”,
transferul cu discul e complet ineficient – accese la nivel de sector = 512
octeti)
Exist# în practic# !i implement#ri hibride segmentare – paginare.

3. PROCESOARE PIPELINE SCALARE CU SET
OPTIMIZAT DE INSTRUC!IUNI [7]

3.1. MODELUL RISC. GENEZ% $I CARACTERISTICI
GENERALE
Microprocesoarele RISC (Reduced Instruction Set Computer) au
ap#rut ca o replic# la lipsa de eficien"# a modelului conven"ional de procesor
de tip CISC (Complex Instruction Set Computer). Multe dintre
instruc"iunile ma!in# ale procesoarelor CISC sunt foarte rar folosite în softul
de baz#, cel care implementeaz# sistemele de operare, utilitarele,
translatoarele, etc. Lipsa de eficien"# a modelului conven"ional CISC a fost
pus# în eviden"# prin anii '80 de arhitecturi precum INTEL 80x86,
MOTOROLA 680x0, iar in domeniul (mini)sistemelor în special de c#tre
arhitecturile VAX-11/780 !i IBM - 360,370, cele mai cunoscute la acea
vreme.
Modelele CISC sunt caracterizate de un set foarte bogat de instruc"iuni
- ma!in#, formate de instruc"iuni de lungime variabil#, numeroase moduri de
adresare deosebit de sofisticate, etc. Evident c# aceast# complexitate
arhitectural# are o repercursiune negativ# asupra performan"ei ma!inii.
Primele microprocesoare RISC s-au proiectat la Universit#"ile din
Stanford (coordonator prof. John Hennessy) !i respectiv Berkeley
(coordonator prof. David Patterson, cel care a !i propus denumirea RISC),
din California, USA (1981). Spre deosebire de CISC-uri, proiectarea
sistemelor RISC are în vedere c# înalta performan"# a proces#rii se poate
baza pe simplitatea !i eficacitatea proiectului ("Keep it simple!). Strategia de
proiectare a unui microprocesor RISC trebuie s# "in# cont de analiza
aplica"iilor posibile pentru a determina opera"iile cele mai frecvent utilizate,
precum !i optimizarea structurii hardware în vederea unei execu"ii cât mai
rapide a instruc"iunilor. Dintre aplica"iile specifice sistemelor RISC se
amintesc: conducerea de procese în timp real, procesare de semnale (DSP),
calcule !tiin"ifice cu vitez# ridicat#, grafic# de mare performan"#, elemente
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de procesare în sisteme multiprocesor !i alte sisteme cu prelucrare paralel#,
etc.
Caracteristicile de baz# ale modelului RISC sunt urm#toarele:
-Timp de proiectare !i erori de construc"ie mai reduse decât la
variantele CISC.
-Unitate de comand# hardware în general cablat#, cu firmware redus
sau deloc, ceea ce m#re!te rata de execu"ie a instruc"iunilor.
-Utilizarea tehnicilor de procesare pipeline a instruc"iunilor, ceea ce
implic# o rat# teoretic# de execu"ie de o instruc"iune / ciclu, pe modelele de
procesoare care pot lansa în execu"ie la un moment dat o singur#
instruc"iune (procesoare scalare).
-Memorie sistem de înalt# performan"#, prin implementarea unor
arhitecturi avansate de memorie cache !i MMU (Memory Management
Unit). De asemenea con"in mecanisme hardware de memorie virtual# bazate
în special pe paginare ca !i sistemele CISC de altfel.
-Set relativ redus de instruc"iuni simple, majoritatea f#r# referire la
memorie !i cu pu"ine moduri de adresare. În general, doar instruc"iunile
LOAD / STORE sunt cu referire la memorie (arhitectur# tip LOAD /
STORE). La implement#rile recente caracteristica de "set redus de
instruc"iuni" nu trebuie în"eleas# add literam ci mai corect în sensul de set
optimizat de instruc#iuni în vederea implement#rii aplica"iilor propuse (în
special implement#rii limbajelor de nivel înalt - C, Visual C++, Pascal, etc.).
-Datorit# unor particularit#"i ale proces#rii pipeline (în special
hazardurile pe care aceasta le implic#), apare necesitatea unor compilatoare
optimizate (schedulere), cu rolul de a reorganiza programul surs# pentru a
putea fi procesat optimal din punct de vedere al timpului de execu"ie.
-Format fix al instruc"iunilor, codificate în general pe un singur cuvânt
de 32 bi"i, mai recent pe 64 bi"i (Alpha 21164, Power PC-620, etc.).
-Necesit#"i de memorare a programelor mai mari decât în cazul
microsistemelor conven"ionale, datorit# simplit#"ii instruc"iunilor cât !i
reorganizatoarelor care pot ac"iona defavorabil asupra "lungimii"
programului obiect.
-Set de registre generale substan"ial mai mare decât la CISC-uri, în
vederea lucrului "în ferestre" (register windows), util în optimizarea
instruc"iunilor CALL / RET. Num#rul mare de registre generale este util !i
pentru m#rirea spa"iului intern de procesare, trat#rii optimizate a
evenimentelor de excep"ie, modelului ortogonal de programare, etc.
Registrul R0 este cablat la zero în majoritatea implement#rilor, pentru
optimizarea modurilor de adresare !i a instruc"iunilor.
Microprocesoarele RISC scalare reprezint# modele cu adev"rat
evolutive în istoria tehnicii de calcul. Primul articol despre acest model de
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procesare a ap#rut în anul 1981 (David Patterson, Carlo Sequin), iar peste
numai 6-7 ani toate marile firme produc#toare de hardware realizau
microprocesoare RISC scalare în scopuri comerciale sau de cercetare.
Performan"a acestor microprocesoare cre!te în medie cu cca. 75% în fiecare
an.

3.2. SET DE INSTRUC!IUNI. REGI$TRI INTERNI LA
MODELUL ARHITECTURAL RISC
În proiectarea setului de instruc"iuni aferent unui microprocesor RISC
intervin o multitudine de considera"ii dintre care se amintesc:
a). Compatibilitatea cu seturile de instruc"iuni ale altor procesoare pe
care s-au dezvoltat produse software consacrate (compatibilitatea de sus în
jos, valabil# de altfel !i la CISC-uri). Portabilitatea acestor produse pe noile
procesoare este condi"ionat# de aceast# cerin"# care vine în general în
contradic"ie cu cerin"ele de performan"# ale sistemului.
b). În cazul microprocesoarelor, setul de instruc"iuni este în strâns#
dependen"# cu tehnologia folosit#, care de obicei limiteaz# sever
performan"ele (constrângeri legate de aria de integrare, num#rul de pini,
cerin"e restrictive particulare ale tehnologiei, etc.).
c). Minimizarea complexit#"ii unit#"ii de comand# precum !i
minimizarea fluxului de informa"ie procesor - memorie.
d). În cazul multor microprocesoare RISC setul de instruc"iuni ma!in#
este ales ca suport pentru implementarea unor limbaje de nivel înalt.
Setul de instruc"iuni al unui microprocesor RISC este caracterizat de
simplitatea formatului precum !i de un num#r limitat de moduri de adresare.
De asemenea, se urm#re!te ortogonalizarea setului de instruc"iuni. Deosebit
de semnificativ în acest sens, este chiar primul microprocesor RISC numit
RISC I Berkeley. Acesta de"inea un set de 31 instruc"iuni grupate în 4
categorii: aritmetico-logice, de acces la memorie, de salt / apel subrutine !i
speciale. Microprocesorul de"inea un set logic de 32 regi!tri generali pe 32
bi"i. Formatul instruc"iunilor de tip registru-registru !i respectiv de acces la
memorie (LOAD / STORE) este dat în figura 3.1:

Figura 3.1. Formatul instruc"iunii la Berkeley I RISC.
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Câmpul IMM = 0 arat# c# cei mai pu"ini semnificativi (c.m.p.s.) 5 bi"i
ai câmpului SOURCE2 codific# al 2-lea registru operand.
Câmpul IMM = 1 arat# c# SOURCE2 semnific# o constant# pe 13 bi"i
cu extensie semn pe 32 bi"i.
Câmpul SCC (Store Condition Codes) semnific# validare / invalidare
a activ#rii indicatorilor de condi"ie, corespunz#tor opera"iilor aritmeticologice executate.
În ciuda setului redus de instruc"iuni al procesorului Berkeley RISC I,
acesta poate sintetiza o multitudine de instruc"iuni aparent "inexistente" la
acest model. Practic nu se "pierd" instruc"iuni ci doar "opcode"- uri, !i ca o
consecin"#, în plus se simplific# substan"ial logica de decodificare !i unitatea
de comand#.
Un alt format de instruc"iuni combin# ultimele 3 câmpuri ale acestui
format ca un offset pe 19 bi"i, în instruc"iunile de salt relativ. Cu precizarea
c# registrul R0 este cablat la 0, se poate ar#ta c# practic pot fi sintetizate
toate modurile de adresare de la procesorul CISC tip VAX11-780, dup# cum
se sugereaz# în tabel:
Mod de adresare
Vax 11/780
Echivalent RISC 1
Registru
Ri
Ri
Imediat
#Literal
S2 (literal pe 13 biti), IMM =1
Indexat
Ri + offset
Ri+S2(offset pe 13 biti)
Indirect-registru
(Ri)
Ri+S2, S2=0
Absolut
@#Adresa
R0+S2, R0=0
Tabelul 3.1.
Formatul instruc#iunii la Berkeley I RISC.

În ciuda setului redus de instruc"iuni al procesorului RISC I, acesta
poate sintetiza o multitudine de instruc"iuni aparent ”inexistente”. Iat# doar
câteva exemple :
Instruc#iune
VAX 11/780
Echivalent RISC I
Move registruMOVL Ri, Rj
ADD R0, Ri, Rj
registru
(R0+Ri % Rj, R0=0, SCC=1)
Comparare registru- CMPL Ri, Rj
Sub Ri, Rj, R0
registru
(Ri-Rj %R0, SCC=1); R0=0
“Clear” loca"ie
CLRL <Adresa>
STL R0, (R0) S2
memorie
(Loca"ie mem. (R0+S2) & 0)
Increment#ri
INCL Ri
ADD Ri, #1, Ri
Decrement#ri
DECL Ri
SUB Ri, #1, Ri
Inc#rcare contor
MOVL $N, Ri
ADD R0, #N, Ri
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XOR Ri, #1, Rj
Tabelul 3.2.

Instruc#iuni emulate cu ajutorul setului de instruc#iuni al procesorului RISC I

Urm#toarele 3 formate de instruc"iuni sunt întâlnite practic în toate
arhitecturile RISC studiate (DLX, Intel 860, 960, MIPS 88000, SPARC,
APLHA, Power PC, HP PA etc.) :
! instruc"iuni registru – registru (RS1, RS2, RDEST), de tip aritmetico –
logice cu 2 operanzi
! instruc"iuni registru – constant# imediat# (RS1, constant#, RDEST) sunt
instruc"iuni de transfer, aritmetico – logice, etc.
! instruc"iuni de ramifica"ie în program (JUMP / CALL, BRANCH, etc.)
O alt# categorie de microprocesoare RISC reprezentative sunt cele din familia
MIPS 2000 / 3000, dezvoltate ini"ial la universitatea din Stanford U.S.A. La aceste
procesoare exist# 3 formate distincte de instruc"iuni ma!in# : R-type, I-type !i J-type.
Formatul R-type înglobeaz# instruc"iuni aritmetico – logice, de salt / apel etc. !i
este prezentat mai jos :

OPCODE (6)

RS(5)

RT(5)

RD(5)

SHAMT (5)

FUNCT (6)

Figura 3.2. Formatul R-type la procesorul MIPS R-2000.
Câmpurile RS, RT !i RD specific# regi!trii surs# respectiv registrul destina"ie al
instruc"iunii. Câmpul FUNCT codific# varianta de opera"ie aferent# unei anumite
grupe de opera"ii codificate de câmpul OPCODE. Câmpul SHAMT specific# num#rul
pozi"iilor binare cu care se face deplasarea pentru instruc"iunile de deplasare aritmetice
sau logice.

De ex. instruc"iunea SLL $10, $16, 8, introduce în registrul 10
con"inutul registrului 16 deplasat logic la stânga cu 8 pozi"ii binare.
Tot în formatul R-Type se încadreaz# !i instruc"iuni de compara"ie. De
exemplu instruc"iunea SLT $1, $2, $3 semnific# : if ($2 < $3) $1 = 1 else $1
= 0. Tot aici se încadreaz# !i instruc"iunea de salt indirect registru JR $31.
Formatul I-type este ca în figur#:
OPCODE (6)

RS (5)

RT (5)

OFFSET (16)

Figura 3.3. Formatul I-type la procesorul MIPS R-2000.

Acest format este specific instruc"iunilor LOAD / STORE care
utilizeaz# modul de adresare indexat. De exemplu o instruc"iune de
înc#rcare:
LW $8, ASTART ($9) (incarc# în registrul 8 loca"ia de memorie de la
adresa indexat#).
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Tot aici se incadreaz# !i instruc"iunile de salt condi"ionat pe diverse
condi"ii precum:
BEQ $1, $2, ADR sau BNE 41, $2, ADR.
OBS. Distinc"ia între formatele R !i I se face prin câmpul de OPCODE.
Formatul J – type este specific instruc"iunilor de salt.
OPCODE (6)

ADRES' (26)

Figura 3.4. Formatul J-type la procesorul MIPS R-2000.

De exemplu J 10000, salt la adresa 10000.
Instruc"iunea “Jump and Link”: JAL ADR determin# $31 = PC + 4 iar
apoi salt la adresa ADR.
De remarcat simplitatea !i regularitatea setului de instruc"iuni.
Câmpurile î!i p#streaz# locurile în cele 3 tipuri de formate de instruc"iuni,
ceea ce determin# simplificarea decodificatorului de instruc"iuni al
procesorului. Desigur îns# c# adresele !i constantele din cadrul
instruc"iunilor sunt limitate de lungimea fix# a câmpurilor aferente.
De exemplu apelul / revenirea la / din o subrutin# se face prin
instruc"iunile JAL Subr / JR $31 respectiv, evitându-se astfel memoria stiv#.
Ce se întâmpl# îns# în cazul a 3 rutine imbricate? Considerând 3 rutine A,
B, C imbricate, situa"ia se rezolv# elegant ca în continuare:
A:
JAL B

B:
ADD $29, $29, $24
SW $31, 0($29)
JAL C

C:
JR $31

LW $31, 0($29)
SUB $29,$29,$24
JR $31
$i la acest microprocesor, setul instruc"iunilor ma!in# a fost proiectat
"inând cont de facilizarea implement#rii unor limbaje HLL (High Level
Languages).
Exemplific#m prin implementarea urm#toarei secven"e în limbajul C :
switch (k)
{
case 0: f = i + j; break
case 1: f = g + h; break
case 2: f = g – h; break

Procesoare pipeline scalare cu set optimizat de instruc"iuni

65

case 3: f= i – j; break
}
Considerând variabilele f, g, h, i, j, k stocate respectiv în regi!trii 16,
17, 18, 19, 20, 21 !i c# $10 = 4 avem urm#toarea implementare în limbaj
ma!in# MIPS a secven"ei C anterioare :
LOOP:
L0:
L1:
L2:
L3:

MULT $9, $10, $21;
LW $8, JT ($9)
JR $8
ADD $16, $19, $20
J EXIT
ADD $16, $17, $18
J EXIT
SUB $16, $17, $18
J EXIT
SUB $16, $19, $20
J EXIT

$9 # k*4

EXIT:
Men"ion#m c# la adresele JT, JT + 4, JT + 8, JT + 12 în memorie
avem stocate etichetele L0, L1, L2 !i L3.
O variant# a ideii de RISC este modelul “Single Instruction
Computer” (SIC) de procesor, care execut# o singur# instruc"iune cablat#.
De exemplu un procesor SIC care !tie s# execute doar instruc"iunea
“Substract and Branch if Negative”(SBN) dup# urm#toarea regul#:
SBN a, b, c; MEM # MEM (a) – MEM(b)
if MEM (a) < 0 go to c
Prin aceast# instruc"iune se pot emula multe alte instruc"iuni mai
complicate. De exemplu o instruc"iune de tipul MEM (a) # MEM (b) s-ar
emula pe un procesor SIC SBN astfel:
START: SBN temp, temp, +1
SBN temp, a, +1
SBN b, b, +1
SBN b, temp, +1
Este surprinz#tor c# printr-o singur# instruc"iune se pot emula
principalele instruc"iuni ale unui procesor mai “matur”. Ideea a fost de altfel
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reluat# de arhitec"ii anilor 80, care au introdus conceptul de TTA (vezi
capitolul urm#tor). Înc# o dovad# c# procesoarele SIC, RISC, superscalare,
VLIW, EPIC, vectoriale etc. au repus în discu"ie lucruri absolut
fundamentale dar nefundamentate satisf#c#tor prin implement#rile CISC.
Regândirea modurilor optimale de proiectare a procesoarelor numerice a
stratat abia la începutul anilor 1980 odat# cu cercet#rile legate de conceptul
de RISC.
Poten"ial, programele RISC pot con"ine mai multe CALL-uri decât
cele conven"ionale, în principal pentru c# instruc"iunile complexe
implementate în procesoarele CISC vor fi subrutine în cazul procesoarelor
RISC. Din acest motiv procedura CALL / RET se impune a fi cât mai rapid#
în procesarea RISC. Modelul utiliz#rii registrelor în fereastre îndepline!te
acest deziderat prin reducerea traficului de date cu memoria sistem
(Berkeley I RISC, SUN-SPARC, etc.) Principiul de lucru const# în faptul c#
fiecare instruc"iune CALL aloc# o nou# fereastr# de registre pentru a fi
utilizat# de procedura apelat#, în timp ce o instruc"iune RET va restaura
vechea fereastr# de registre. Se consider# spre exemplificare 3 procese soft,
care se apeleaz# imbricat ca în figura urm#toare (figura.3.5):

Figura 3.5. Lucrul în ferestre de registre

Statistici deosebit de serioase arat# c# în cadrul implement#rilor de
limbaje HLL (High Level Languages) instruc"iunile CALL / RET sunt
frecvent folosite !i totodat# cele mai mari consumatoare de timp (ocup#
între 5%-45% din referirile la memorie). Fiecare proces are alocat# o
fereastr# de regi!tri constând în 3 seturi distincte : HIGH, LOCAL !i LOW.
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Registrele globale R0 - R9 con"in parametrii globali ai proceselor soft.
Ace!ti regi!tri sunt comuni tuturor proceselor !i nu se salveaz# / restaureaz#
niciodat#.
Regi!trii locali R16 - R25 sunt utiliza"i pentru memorarea scalarilor
locali ai procesului curent. O instruc"iune CALL determin# ca registrele
LOW din procesul master apelant s# devin# registre HIGH în procesul
SLAVE apelat. Odat# cu schimbarea ferestrelor, o instruc"iune CALL
memoreaz# registrul PC într-un anumit registru al noii ferestre.
O instruc"iune RET determin# o ac"iune reciproc#, adic# regi!trii
HIGH ai procesului curent vor deveni regi!trii LOW pentru procesul
MASTER în care se revine.
În regi!trii LOW procesul MASTER transmite automat parametrii
spre procesul SLAVE, respectiv din ace!ti regi!tri procesul MASTER
curent preia rezultatele de la procesul SLAVE apelat. În regi!trii HIGH
procesul curent memoreaz# rezultatele, respectiv din ace!ti regi!tri procesul
curent preia parametrii transmi!i de c#tre procesul MASTER apelant. Se
observ# c# aceste comut#ri de ferestre au drept principal scop eliminarea
stivei !i deci a timpului consumat cu accesarea acesteia.
Referitor la cele de mai sus apar 2 tipuri de excep"ii ca fiind posibile:
- "window overflow" (WO) poate s# apar# dup# o instruc"iune CALL
în care schimbarea setului de regi!tri LOW ai procesului curent în regi!trii
HIGH ai procesului viitor devine imposibil# datorit# num#rului limitat de
regi!tri generali implementa"i;
- "window underflow" (WU) poate s# apar# dup# o instruc"iune RET
care determin# ca schimbarea regi!trilor HIGH ai procesului curent în
regi!trii LOW ai procesului viitor s# devin# imposibil#.
Dintre microprocesoarele RISC consacrate, cele din familia SPARC
(sistemele SUN) au implementat un set de maxim 32 ferestre a câte 32
regi!tri fiecare. Num#rul mare de regi!tri generali necesari pentru
implementarea conceptului de "register windows" implic# reducerea
frecven"ei de tact a procesorului, fapt pentru care conceptul nu este
implementat decât rar în microprocesoarele RISC comerciale. Studii
statistice realizate înc# din perioada de pionierat de c#tre Halbert !i Kessler,
arat# c# dac# procesorul de"ine 8 ferestre de regi!tri, excep"iile WO !i WU
vor apare în mai pu"in de 1% din cazuri. Evident c# supraplasarea trebuie
evitat# în cadrul rutinei de tratare a excep"iei prin trimiterea / recep"ionarea
parametrilor proceselor în / din buffere de memorie dedicate (stive).
De precizat c# setul larg de regi!tri generali este posibil de
implementat la microprocesoarele RISC prin prisma tehnologiilor VLSI
(Very Large Scale Integration) disponibile (HC-MOS, ECL, GaAs, etc.),
întrucât unitatea de comand#, datorit# simplit#"ii ei, ocup# un spa"iu relativ
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restrâns (la Berkeley RISC I de ex., ocupa doar aproximativ 6% din aria de
integrare). Restul spa"iului r#mâne disponibil pentru implementarea unor
suporturi de comunica"ie interprocesor (ex. transputere), memorii cache,
logic# de management al memoriei, set regi!tri generali extins, arii sistolice
specializate de calcul (la DSP-uri, neuroprocesoare), etc.

3.2.1. DUALITATEA ARHITECTUR% – APLICA!IE:
IMPLEMENTAREA GESTIUNII STIVELOR DE DATE
ASOCIATE FUNC!IILOR C
Dup# cum se !tie, stiva de date asociat# unei func"ii scrise în limbajul C
reprezint# o zon# de memorie unde sunt stocate toate variabilele locale !i parametrii
aferen"i respectivei func"ii (”activation record”). Fiecare func"ie C are propriul context
p#strat în aceast# structur# de date special#. Stiva de date se asociaz# în mod dinamic
fiec#rei func"ii în curs. A!adar, o func"ie poate avea la un moment dat mai multe stive
(instan"e), doar una fiind îns# activ#. Spre exemplu, recursivitatea se poate implementa
facil în C tocmai datorit# acestei caracteristici.
Structura stivei de date asociate unei func"ii C este prezentat# în figura
urm#toare, corespunz#tor secven"ei de program de mai jos.
int NoName (int a, int b)
{
int w,x,z;
/* Corpul func"iei */
.
.
.
return y;
}

Procesoare pipeline scalare cu set optimizat de instruc"iuni

69

Figura. 3.6. Structura stivei de date asociate func"iei NoName

RETURN VALUE: aici se plaseaz# valoarea variabilei y, chiar
înainte de revenirea din func"ie. Acest câmp exist# !i dac# func"ia nu ar
returna practic nici o valoare.
RETURN ADDRESS (PC): reprezint# PC-ul de revenire în func"ia
apelant#.
DYNAMIC LINK: memoreaz# adresa de început a stivei de date
aferente func"iei apelante. În continuare, se va considera c# registrul R6 va
con"ine adresa de început a stivei de date asociat# func"iei respective.
A!adar func"ia NoName proceseaz# asupra parametrilor trimi!i de
c#tre func"ia apelant# (a,b) respectiv asupra variabilelor locale ale acesteia
(w,x,y). Fire!te, ea trimite rezultatele (y) c#tre func"ia apelant# prin stiva de
date curent#. În continuare se consider# c# atunci când func"ia NoName este
apelat#, pointerul la stivele de date (R6, aici) va pointa la începutul stivei de
date aferente func"iei.
Pentru a în"elege implementarea apelurilor/revenirilor func"iilor, se
consider# urm#torul exemplu de program:
main()
{
int a;
int b;
.
.
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b=NoName(a,10);
.
.
}
int NoName(int a, int b)
{
int w,x,y;
/* Corpul func"iei */
.
.
.
return y;
}
Stiva de date începe la o loca"ie de memorie determinat# de c#tre
proiectan"ii sistemului de operare !i cre!te înspre adrese cresc#toare.
Execu"ia programului începe cu un apel al sistemului de operare c#tre
func"ia “main”. În acest punct, stiva datelor func"iei “main” se structureaz#
în memorie, iar registrul R6 pointeaz# la începutul ei. În translatarea
apelului unei func"ii, compilatorul genereaz# automat cod ma!in# pentru a
înscrie o stiv# de date în memorie. În translatarea revenirii dintr-o func"ie
apelat# în func"ia apelant#, compilatorul genereaz# automat cod pentru
preluarea stivei de date din memorie.
Apelul !i revenirea se fac în 4 pa!i, a!a cum se prezint# în continuare :
1)

Apelul func#iei NoName

Se face prin asignarea b=NoName(a,10); Stiva de date a func"iei
main() respectiv a func"iei NoName(a,10) sunt prezentate în figura
urm#toare.
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Figura 3.7. Stivele de date asociate func"iilor main() !i NoName(a,10)

Secven"a compilat# a apelului func"iei NoName este urm#toarea:
ld R8, (R6)3;
st R8, (R6)8;
and R8, (R8), #0
add R8, R8, #10;
st R8, (R6)9;
st R6, (R6)7;
add R6, R6, #5;
jsr NoName;
PCnext: ld R8, (R6)5
st R8, (R6)4

R8 # a
a $ Stiva NoName
;R8 # 0
R8 # 10
(b=10) $ Stiva NoName
(R6)main $ Stiva NoName (Dynamic
Link)
R6 # (R6) +5, actualizare nou început
al stivei de date
apel
func"ie,
R7#PCnext
!i
PC#(NoName)
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2)

Startarea func#iei apelate (NoName)
Începe cu instruc"iunea care salveaz# în stiva de date a func"iei NoName adresa
de revenire în func"ia principal# main(). Adresa de revenire se afl# stocat# în registrul
R7 (con"ine adresa urm#toare a instruc"iunii JSR NoName)

st R7, (R6)1
Sfâr&itul func#iei apelate (NoName)

3)

ld R8, (R6)7
st R8, (R6)0;
ld R7, (R6)1;
ld R6, (R6)2;
RET;
4)

Revenirea în func#ia apelant" (main)
JSR NoName;

PCnext:

Se memoreaz# valoarea lui y în RET VALUE
din stiva de date
R7# RET ADDRESS
R6 # adresa de început a stivei de date
aferente func"iei main ().
PC# adresa de revenire în func"ia main().

ld R8, (R6)5;
st R8, (R6)4;

pe aceast# instruc"iune se face revenirea (la
finele execu"iei acesteia)
R8#valoarea lui y din func"ia NoName
se face asignarea : b=NoName(a,10).

Obs.: Stivele de date asociate func"iilor C sunt structuri de tip tablou, având
o adres# de baz# stocat# în registrul R6 !i un num#r (variabil) de elemente.
Având în vedere frecven"a deosebit# a acces#rii acestor structuri de date,
modul de adresare indexat (Rbaz# + offset) este esen"ial în facilitarea
manipul#rii datelor prin aceste structuri de tip tablou.
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3.2.2. IMPLEMENTAREA RECURSIVIT%!II
Se consider# !irul recurent liniar omogen de ordinul 2 cunoscut sub
numele de !irul lui Fibonacci:
Fibo(n) = Fibo(n-1) + Fibo(n-2), Fibo(1) = Fibo(0) = 1
O implementare C recursiv# a calcului elementului Fibo(n) din cadrul
acestui !ir recurent este prezentat# mai jos:
#include<stdio.h>
int Fibo(int n);
main ()
{
int in;
int numar;
printf(“Care termen din !ir?”);
scanf(“%d”, &in);
numar = Fibo (in);
printf(“Termenul are valoarea %d\n”, numar);
}
int Fibo(int n)
{
if (n = = 0 || n = = 1)
return 1;
else
return (Fibo(n-1) + Fibo(n-2));
}
Esen"a implement#rii recursivit#"ii const# în manipularea stivelor de
date asociate func"iilor dinamice (adic# func"iilor în curs de execu"ie la un
moment dat). În continuare se prezint#, la nivel de cod obiect,
implementarea func"iei Fibo (int n), cu referire la stivele de date accesate.
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Figura 3.8. Stiva de date asociat# func"iei Fibo(n)

Fibo:
st R7, (R6)1;
ld R8, (R6)3;
brz Fib_end
add R8,R8, # -1
brz Fib_end
ld R8, (R6)3;
add R8,R8, # -1;
st R8, (R6)8;
st R6, (R6)7;
add R6, R6,#5;
JSR Fibo;
ld R8, (R6)5;
st R8, (R6)4;
ld R8, (R6)3;
add R8, R8, #-1;

salveaz# PC revenire în stiva de date
R8 # valoare “n”

R8 #n
R8 # n-1
pune (n-1) ca parametru în stiva func"iei
Fibo(n-1)
pune adresa de început a stivei func"iei
Fibo(n) în stiva func"iei Fibo(n-1)
pune în R6 noua adres# de început aferent#
stivei de date a lui Fibo(n-1)
apel func"ie Fibo (recursiv)
R8 # valoarea returnat# de Fibo (n-1)
memoreaz# variabila local# aferent# stivei de
date a lui Fibo (n)
R8 # (n-1)
R8 # (n-2)
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st R8, (R6)8
st R6, (R6)7
add R6, R6, #5;
JSR Fibo;
ld R8, (R6)5;
ld R1, (R6)4;
add R8, R8, R1;
st R8, (R6)0;
ld R6, (R6)2;
RET
Fib_end:
and R8, R8, #0
add R8, R8, #1
st R8, (R6)0
ld R6, (R6)2
RET
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preg#te!te stiva de date a lui Fibo (n-2)
apel recursiv
R8 # Fibo (n-2)
R1 # Fibo (n-1)
R8 # Fibo (n-1) + Fibo (n-2)
Fibo (n) $ RET VALUE
revenire în stiva precedent#

Obs: Leg#tura între arhitectura unui microprocesor si aplica"iile scrise în
limbaje de nivel înalt este una complex# !i extrem de subtil#. Exist#
microarhitecturi de calcul optimizate în mod special în vederea rul#rii
eficiente a unor clase de aplica"ii bine precizate scrise în anumite limbaje de
nivel înalt (ex. microprocesoare Java).

3.3. ARHITECTURA SISTEMULUI DE MEMORIE LA
PROCESOARELE RISC
Principalele caracteristici ale sistemului de memorie aferent unui
sistem RISC sunt preyentate succint în continuare. Astfel, în general
microprocesoarele RISC de"in un management intern de memorie (MMUMemory Management Unit) în majoritatea implement#rilor. MMU-ul are
rolul de a translata adresa virtual# emis# de c#tre microprocesor într-o a!a
numit# adres# fizic# de acces la memoria principal# !i respectiv de a asigura
un mecanism de control !i protec"ie - prin paginare sau / !i segmentare a
memoriei - a accesului la memorie. În general, MMU lucreaz# prin
paginare în majoritatea implement#rilor cunoscute, oferind !i resursele
hardware necesare mecanismelor de memorie virtual#. De asemenea,
sistemele RISC de"in memorii cache interne !i externe cu spa"ii în general
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separate pentru instruc"iuni !i date (arhitecturi Harvard de memorie) !i
structuri de tip DWB (Data Write Buffer) cu rol de gestionare a scrierii
efective a datelor în memoria sistem, prin degrevarea total# a procesorului
propriu - zis. Pentru a asigura coeren"a !i consisten"a datelor scrise în cache,
acestea trebuie scrise la un moment dat !i în memoria principal#. În scopul
eliber#rii microprocesorului de acest lucru, DWB captureaz# data !i adresa
emise de c#tre microprocesor !i execut# efectiv scrierea în memoria cache
sau în cea principal#, permi"ând astfel microprocesorului s#-!i continue
activitatea f#r# s# mai a!tepte pân# când data a fost efectiv scris# in
memoria principal#. A!adar, DWB se comport# ca un mic procesor de ie!ire
lucrând în paralel cu microprocesorul. Arhitectura de principiu a memoriei
unui sistem RISC este caracterizat# în figura 3.9:

Figura 3.9. Arhitectura de memorie tip Harvard la procesoarele RISC

În afara spa"iilor separate de instruc"iuni !i date !i a procesorului de
ie!ire (DWB) nu exist# alte probleme majore specifice microprocesoarelor
RISC în arhitectura sistemelor de memorie. În principiu, ierarhizarea
sistemului de memorie este aceea!i ca !i la sistemele CISC (memorii cache,
memorie virtual#). Nu intr#m aici în detalii teoretice legate de organizarea
cache-urilor, a mecanismelor de memorie virtual# etc., întrucât aceste
probleme sunt similare cu cele de la sistemele CISC, fiind deci foarte
cunoscute !i bine documentate bibliografic.
Problema major# a sistemelor de memorie pentru ambele variante
const# în decalajul tot mai accentuat între performan"a microprocesoarelor
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care cre!te anual cu 50 -75% !i respectiv performan"a tehnologic# a
memoriilor (laten"a) care are o rat# de cre!tere de doar 7% pe an. Prin
urmare acest "semantic gap" microprocesor - memorie reprezint# o
provocare esen"ial# pentru îmbun#t#"irea performan"elor arhitecturilor de
memorie aferente arhitecturilor actuale de procesoare. În caz contrar, având
în vedere frecven"ele de tact actuale ale microprocesoarelor (400 - 800
MHz) !i timpii de acces ai memoriilor tip DRAM (cca. 50 ns la ora actual# 1998), sistemul de calcul va func"iona practic "cu frâna de mân# tras#".
Cercetarea acestei interfe"e procesor - cache, într-un mod pragmatic !i
cantitativ, va constitui un obiectiv major al acestei monografii.

3.4.
PROCESAREA
PIPELINE
PROCESOARELOR SCALARE

ÎN

CADRUL

Cea mai important# caracteristic# arhitectural# a acestor
microprocesoare RISC scalare o constituie procesarea pipeline a
instruc"iunilor !i datelor. În fapt, aproape toate celelalte caracteristici
arhitecturale ale RISC-urilor au scopul de a adapta structura procesorului la
procesarea pipeline. Acest concept a migrat de la sistemele mari de calcul la
microprocesoare datorit# progresului tehnologiei microprocesoarelor,
caracterizat prin "legea lui G. Moore". Toate supercalculatoarele au
implementat acest concept. Din punct de vedere istoric primul calculator
pipeline viabil a fost - la acea vreme - supersistemul CDC 6600 (firma
Control Data Company, !ef proiect Seymour Cray,1964).

3.4.1. DEFINIREA CONCEPTULUI
PIPELINE SCALAR%

DE

ARHITECTUR%

Tehnica de procesare pipeline reprezint# o tehnic# de procesare
paralel# a informa"iei prin care un proces secven"ial este divizat în
subprocese, fiecare subproces fiind executat într-un segment special dedicat
!i care opereaz# în paralel cu celelalte segmente. Fiecare segment execut# o
procesare par"ial# a informa"iei. Rezultatul ob"inut în segmentul i este
transmis în tactul urm#tor spre procesare segmentului (i+1). Rezultatul final
este ob"inut numai dup# ce informa"ia a parcurs toate segmentele, la ie!irea
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ultimului segment. Denumirea de pipeline provine de la analogia cu o band#
industrial# de asamblare. Este caracteristic acestor tehnici faptul c# diversele
procese se pot afla în diferite faze de prelucrare în cadrul diverselor
segmente, simultan. Suprapunerea proces#rilor este posibil# prin asocierea
unui registru de înc#rcare (latch) fiec#rui segment din pipeline. Registrele
produc o separare între segmente astfel încât fiecare segment s# poat#
prelucra date separate (vezi figura 3.10).

Figura 3.10. Structur# de procesare tip pipeline.

În figura 3.10 s-au notat prin Ti - regi!trii tampon iar prin Ni - nivelele
de prelucrare (combina"ionale sau secven"iale).
Este evident c# nivelul cel mai lent de prelucrare va stabili viteza de
lucru a benzii. A!adar, se impune în acest caz parti"ionarea unui eventual
proces mai lent în subprocese cu timpi de procesare cvasiegali !i
interdependen"e minime. Exist# 2 solu"ii principiale, discutate în literatur#,
de a compensa întârzierile diferite pe diversele nivele de prelucrare:

Figura 3.11. Balansarea unei structuri pipeline prin divizarea nivelului lent
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Prima solu"ie, zis# de "balansare a benzii", necesit# circuite
suplimentare !i poate fi realizat# doar cu condi"ia ca sarcinile alocate
respectivului nivel s# poat# fi descompuse, ca în figura 3.11. O a doua
solu"ie, se bazeaz# pe conectarea în paralel a unui alt nivel cu aceea!i
întârziere ca cel mai lent. $i aici trebuiesc circuite suplimentare. În plus,
apare problema sincroniz#rii !i controlului nivelelor care lucreaz# în paralel.
Solu"ia aceasta este utilizat# când sarcinile alocate nivelului mai lent nu mai
pot fi descompuse (vezi figura 3.12).

Figura 3.12. Balansare prin conectarea unui nivel lent în paralel

În Tact (i) informa"ia se trimite spre procesare nivelului urm#tor pe
calea A. În Tact (i+1) informa"ia se trimite în mod analog pe calea B,
implementându-se deci o demultiplexare.
Se define!te rata de lucru R a unei benzi de asamblare ca fiind
num#rul de procese executate în unitatea de timp T (ciclu ma!in# sau tact).
Considerând m posturi de lucru prin care trec n procese, rezult# c# banda le
va executa într-un interval de timp Dt = (m + n -1) * T. Normal, având în
vedere c# m*T este timpul de "setup" al benzii, adic# timpul necesar
termin#rii primului proces. A!adar, rata de execu"ie a unei benzi prin care
trec n procese este:
Rn = n/ (m+n-1)T
(3.1)
Rata ideal" este de un proces per ciclu, întrucât:
R = lim Rn = 1/T
(3.2)
n(?
Dup# cum se va ar#ta în continuare, aceast# rat# teoretic# nu se va
putea atinge în practic#, nu numai datorit# faptului c# se prelucreaz# un
num#r finit de procese !i datorit# timpului de "setup", ci mai ales datorit#
unor blocaje în func"ionarea normal# a benzii numite hazarduri.
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3.4.2. PRINCIPIUL DE PROCESARE ÎNTR-UN PROCESOR
PIPELINE
Procesarea pipeline a instruc"iunilor reprezint# o tehnic# de procesare
prin intermediul c#reia fazele (ciclii) aferente multiplelor instruc"iuni sunt
suprapuse în timp. Se în"elege printr-o faz# aferent# unei instruc"iuni ma!in#
o prelucrare atomic# a informa"iei care se desf#!oar# dup# un algoritm
implementat în hardware (firmware) !i care dureaz# unul sau mai mul"i tac"i.
În acest sens se exemplific#: faza de aducere (fetch) a instruc"iunii, faza de
decodificare, faza de execu"ie, faza de citire / scriere dat#, etc. Arhitectura
microprocesoarelor RISC este mai bine adaptat# la procesarea pipeline decât
cea a sistemelor conven"ionale CISC, datorit# instruc"iunilor de lungime
fix#, a modurilor de adresare specifice, a structurii interne bazate pe registre
generale, etc. Microprocesoarele RISC uzuale de"in o structur# pipeline de
instruc"iuni întregi pe 4 - 6 nivele. De exemplu, microprocesoarele MIPS au
urm#toarele 5 nivele tipice:
1. Nivelul IF (instruction fetch) - se calculeaz# adresa instruc"iunii ce
trebuie citit# din cache-ul de instruc"iuni sau din memoria principal# !i se
aduce instruc"iunea;
2. Nivelul RD (ID) - se decodific# instruc"iunea adus# !i se citesc
operanzii din setul de regi!tri generali. În cazul instruc"iunilor de salt, pe
parcursul acestei faze se calculeaz# adresa de salt;
3. Nivelul ALU - se execut# opera"ia ALU asupra operanzilor
selecta"i în cazul instruc"iunilor aritmetico-logice; se calculeaz# adresa de
acces la memoria de date pentru instruc"iunile LOAD / STORE;
4. Nivelul MEM - se acceseaz# memoria cache de date sau memoria
principal#, îns# numai pentru instruc"iunile LOAD / STORE. Acest nivel pe
func"ia de citire poate pune probleme datorate neconcordan"ei între rata de
procesare !i timpul de acces la memoria principal#. Rezult# deci c# într-o
structur# pipeline cu N nivele, memoria trebuie s# fie în principiu de N ori
mai rapid# decât într-o structur# de calcul conven"ional#. Acest lucru se
realizeaz# prin implementarea de arhitecturi de memorie rapide (cache,
memorii cu acces între"esut, etc.). Desigur c# un ciclu cu MISS în cache pe
acest nivel ( ca !i pe nivelul IF de altfel), va determina stagnarea temporar#
a acceselor la memorie sau chiar a proces#rii interne. La scriere, problema
aceasta nu se pune datorit# procesorului de ie!ire specializat DWB care
lucreaz# în paralel cu procesorul central dup# cum deja am ar#tat.
5. Nivelul WB (write buffer) - se scrie rezultatul ALU sau data citit#
din memorie (în cazul unei instruc"iuni LOAD) în registrul destina"ie din
setul de regi!tri generali ai microprocesorului.
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Prin urmare, printr-o astfel de procesare se urm#re!te o rat# ideal# de o
instruc"iune / ciclu ma!in# ca în figura 3.13, de!i dup# cum se observ#,
timpul de execu"ie pentru o instruc"iune dat# nu se reduce.

Figura 3.13. Principiul proces#rii pipeline într-un procesor RISC

Se observ# imediat necesitatea suprapunerii a 2 nivele concuren"iale:
nivelul IF !i respectiv nivelul MEM, ambele cu referire la memorie. În cazul
microprocesoarelor RISC aceast# situa"ie se rezolv# deseori prin leg#turi
(busuri) separate între procesor !i memoria de date respectiv de instruc"iuni
(arhitectur# Harvard).
De!i aceast# împ#r"ire pe 5 nivele este caracteristic# mai multor
microprocesoare RISC, ea are o deficien"# important# !i anume c# nu orice
instruc"iune trece prin toate cele 5 nivele de procesare. Astfel, nivelul MEM
este exploatat doar de c#tre instruc"iunile LOAD / STORE, nivelul ALU de
c#tre instruc"iunile aritmetico-logice !i LOAD / STORE, iar instruc"iunile
de comparare sau memorare (STORE) nu folosesc nivelul WB. Probabil
asemenea observa"ii au determinat proiectan"ii anumitor microprocesore
RISC (de ex. microprocesorul HARP - Hatfield Advanced RISC Processor
proiectat la Universitatea din Hertfordshire, Marea Britanie), s# comprime
nivelele ALU !i MEM într-unul singur. In acest caz calculul adreselor de
memorie se face în nivelul RD prin mecanisme care reduc acest timp de
calcul.
În literatur# se citeaz# un model de procesor numit superpipeline.
Acesta este caracterizat printr-un num#r relativ mare al nivelelor de
procesare. Desigur c# în acest caz detec"ia !i corec"ia hazardurilor este mai
dificil#, dup# cum se va ar#ta în continuare. Arhitecturile superpipeline se
preteaz# la tehnologiile cu grade de împachetare reduse unde nu este
posibil# multiplicarea resurselor hardware, în schimb caracterizate prin
viteze de comuta"ie ridicate (ECL, GaAs). O asemenea arhitectur#
caracterizeaz# de ex. procesoarele din familia DEC (Digital Equipment
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Corporation, actualmente înglobat# în concernul HP) Alpha. Avantajul
principal al arhitecturilor superpipeline este c# permit frecven"e de tact
deosebit de ridicate (800 - 3000 MHz la nivelul tehnologiilor actuale, 2002),
aspect normal având în vedere super - divizarea stagiilor de procesare.

3.4.3. STRUCTURA PRINCIPIAL% A UNUI PROCESOR RISC
În continuare se prezint# o structur# hardware de principiu a unui
procesor RISC compatibil cu modelul de programare al microprocesorului
RISC Berkeley I anterior prezentat. De remarcat c# structura permite
procesarea pipeline a instruc"iunilor, adic# atunci când o instruc"iune se afl#
într-un anumit nivel de procesare, instruc"iunea urm#toare se afl# în nivelul
anterior. Stagiile de interconectare ale nivelelor structurii (IF / ID, ID / EX,
EX / MEM, MEM / WB) sunt implementate sub forma unor regi!tri de
înc#rcare, actualiza"i sincron cu fiecare nou ciclu de procesare. Memorarea
anumitor informa"ii de la un nivel la altul este absolut necesar#, pentru ca
informa"iile con"inute în formatul instruc"iunii curente s# nu se piard# prin
suprapunerea fazelor de procesare.
În acest sens, s# ne imagin#m de exemplu ce s-ar întâmpla dac#
câmpul DEST nu ar fi memorat succesiv din nivel în nivel !i rebuclat la
intrarea setului de regi!tri generali (vezi figura 3.14). Utilitatea acestui câmp
devine oportun# abia în faza WB când !i data de înscris în setul de regi!tri
generali devine disponibil# (cazul instruc"iunilor aritmetico-logice sau
STORE). S# remarc#m c# setul de regi!tri generali trebuie s# permit#
simultan dou# citiri !i o scriere.
Multiplexorul de la intrarea ALU are rolul de a genera registrul surs#
2, în cazul instruc"iunilor aritmetico-logice, respectiv indexul de calcul
adres# (constant# pe 13 bi"i cu extensie semn), în cazul instruc"iunilor
LOAD / STORE. Sumatorul SUM 2 calculeaz# adresa de salt în cazul
instruc"iunilor de salt (branch) dup# formula:
PCnext = PC + Ext.semn(IR18 - 0)
(2.3.)
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Figura 3.14. Schema de principiu a unui procesor RISC

Multiplexorul 2:1 de la ie!irea nivelului MEM / WB multiplexeaz#
rezultatul ALU în cazul unei instruc"iuni aritmetico-logice, respectiv data
citit# din memoria de date în cazul unei instruc"iuni LOAD. Ie!irea acestui
multiplexor se va înscrie în registrul destina"ie codificat în instruc"iune.
Evident c# întreaga structur# este comandat# de c#tre o unitate de control.
Detalii despre proiectarea unei asemenea unit#"i sunt date de exemplu în
cap.6.

3.4.4. PROBLEMA HAZARDURILOR ÎN PROCESOARELE
RISC
Hazardurile constituie acele situa"ii care pot s# apar# în procesarea
pipeline !i care pot determina blocarea (stagnarea) proces#rii, având deci o
influen"# negativ# asupra ratei de execu"ie a instruc"iunilor. Conform unei
clasific#ri consacrate aceste hazarduri sunt de 3 categorii : hazarduri
structurale, de date &i de ramifica#ie.
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3.4.4.1. HAZARDURI STRUCTURALE (HS): PROBLEME
IMPLICATE $I SOLU!II
Sunt determinate de conflictele la resurse comune, adic# atunci când
mai multe procese simultane aferente mai multor instruc"iuni în curs de
procesare, acceseaz# o resurs# comun#. Pentru a le elimina prin hardware, se
impune de obicei multiplicarea acestor resurse. De exemplu, un procesor
care are un set de regi!tri generali de tip uniport !i în anumite situa"ii exist#
posibilitatea ca 2 procese s# doreasc# s# scrie în acest set simultan. Se
prezint# mai jos (figura 3.15) o structur# ALU implementat# la
microprocesorul RISC superscalar HARP care permite 4 opera"ii ALU
simultane. Prin parti"ionarea timpului afectat nivelului WB în dou#, în
cadrul acestui nivel se pot face dou# scrieri (în prima jum#tate a nivelului
WB se înscrie în setul de regi!tri con"inutul c#ii A, iar în a doua parte a
nivelului WB se înscrie con"inutul c#ii B). În principiu, un astfel de procesor
poate s# execute 4 instruc"iuni simultan cu condi"ia ca numai dou# dintre ele
s# aib# nivelul WB activ. Evident c# cele 4 seturi de regi!tri generali de"in
con"inuturi identice în orice moment. Deci, prin multiplicarea resurselor
hardware s-a creat posibilitatea execu"iei mai multor opera"ii (instruc"iuni)
f#r# a avea conflicte la resurse.
O alt# situa"ie de acest fel, dup# cum deja am mai ar#tat, poate consta
în accesul simultan la memorie a 2 procese distincte: unul de aducere a
instruc"iunii (IF), iar cel#lalt de aducere a operandului sau scriere a
rezultatului în cazul unei instruc"iuni LOAD / STORE (nivelul MEM). Dup#
cum am mai ar#tat, aceast# situa"ie se rezolv# în general printr-o arhitectur#
Harvard a busurilor !i cache-urilor. Totu!i, exist# microprocesoare care
de"in busuri !i cache-uri unificate pe instruc"iuni !i date (Power PC 601, de
exemplu).
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Figura 3.15. Structur# de procesare multipl#.

S# consider#m acum, f#r# a reduce din generalitate, o structur#
pipeline cu 5 nivele având timpul de"setup" de 7 cicli, descris# în
func"ionare de tabelul 3.3.
Ciclu/
Nivel
N1
N2
N3
N4
N5

T1

T2

T3

T4

X

X
X

X

T5

T6

T7

X

X

X
X
Tabelul 3.3.

Descrierea func#ion"rii unei structuri pipeline cu 5 nivele

Un X în tabel semnific# faptul c# în ciclul Ti nivelul Nj este activ
adic# proceseaz# informa"ii. S# mai consider#m c# aceast# structur# pipeline
corespunde unui anumit proces (de ex. procesarea unei instruc"iuni). Se
observ# c# un alt proces de acest tip, nu poate starta în ciclul urm#tor (T2)
datorit# coliziunilor care ar putea s# apar# între cele dou# procese pe nivelul
(N2, T3) !i respectiv (N3, T4). Mai mult, urm#torul proces n-ar putea starta
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nici m#car în T3 din motive similare de coliziune cu procesul anterior în
nivelul (N4, T5). În schimb procesul urm#tor ar putea starta în T4 f#r# a
produce coliziuni sau hazarduri structurale cum le-am denumit, deci la 2
cicli dup# startarea procesului curent.
Se define!te vectorul de coliziune al unei structuri pipeline având
timpul de setup de (N+1) cicli, un vector binar pe N bi"i astfel: dac# bitul i,
i @ {0, 1, ..., N-1} e 1 logic atunci procesul urm#tor nu poate fi startat dup# i
cicli de la startarea procesului curent, iar dac# bitul i este 0 logic, atunci
procesul urm#tor poate fi startat dup# i cicli f#r# a produce coliziuni cu
procesul curent. Se observ# de exemplu pentru structura pipeline anterioar#
c# vectorul de coliziune este 110000, însemnând deci c# procesul urm#tor
nu trebuie startat în momentele T2 sau T3, în schimb poate fi startat f#r#
probleme oricând dup# aceea.
Se pune problema: cum trebuie gestionat# o structur# pipeline dat#,
caracterizat# printr-un anumit vector de coliziune, asftel încât s# se ob"in# o
rat# de procesare (procese / ciclu) maxim# ? Considerând o structur#
pipeline cu timpul de "setup" de 8 cicli !i având vectorul de coliziune
1001011 ar trebui procedat ca în figurile urm#toare (figurile 3.16, 3.17):

Figura 3.16 Principiul de lansare procese într-o structur# pipe cu hazarduri
structurale
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Figura 3.17. Graful de optimizare într-o structur# pipeline

Vectorul unei st#ri Sj, se ob"ine dup# rela"ia:
Vj = (VC) V (Vi*(m)) ,
(3.4)
V = SAU logic
VC = vector coliziune
Vi*(m) = vectorul Vi deplasat logic la stânga cu (m) pozi"ii binare

Figura 3.18. Trecerea dintr-o stare în alta

Pentru maximizarea performan#ei, se pune problema ca pornind din
starea ini"ial# a grafului, s# se determine un drum închis în graf cu
proprietatea ca NS / L s# fie maxim, unde NS = num#rul de st#ri al
drumului iar L = lungimea drumului. În cazul anterior considerat, avem L =
3 + 5 + 3 + 2 = 13, iar NS = 4. Printr-o astfel de gestionare a structurii se
evit# coliziunile !i se ob"ine o performan"# optim# de 4 procese în 13 cicli,
adic# 0.31 procese / ciclu. De men"ionat c# o structur# conven"ional# ar
procesa doar 0.125 procese / ciclu. Nu întotdeauna startarea procesului
urm#tor imediat ce acest lucru devine posibil ("greedy strategy"), duce la o
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performan"# maxim#. Un exemplu în acest sens ar fi o structur# pipeline cu
vectorul de coliziune asociat 01011. E adev#rat îns# c# o asemenea strategie
conduce la dezvoltarea unui algoritm mai simplu.
Este clar c# performan"a maxim# a unei structuri pipeline se ob"ine
numai în ipoteza aliment#rii ritmice cu date de intrare. În caz contrar,
gestiunea structurii se va face pe un drum diferit de cel optim în graful
vectorilor de coliziune. Pe baza unei tehnici elementare atribuit# lui Patel !i
Davidson (1976), se arat# c# prin modificarea tabelei aferent# structurii
pipeline în sensul introducerii unor întârzieri, se poate îmbun#t#"i
performan"a benzii.
S# consider#m acum o structur# pipeline bifunc"ional# capabil# s#
execute 2 tipuri de procese: P1 !i respectiv P2. Aceste procese sunt descrise
prin tabele adecvate, în care se arat# ce nivele solicit# procesul în fiecare
ciclu. Este clar c# aceste procese vor fi mai dificil de controlat. Pentru
controlul acestora prin structur#, este necesar a fi determina"i mai întâi
vectorii de coliziune !i anume: VC(P1, P1) , VC(P1, P2), VC(P2, P1) !i
VC(P2, P2), unde prin VC(Pi, Pj) am notat vectorul de coliziune între
procesul curent Pi !i procesul urm#tor Pj. Odat# determina"i ace!ti vectori în
baza tabelelor de descriere aferente celor dou# procese controlul structurii sar putea face prin schema de principiu din figura 3.19.

Figura 3.19. Controlul unei structuri pipeline bifunc"ionale

Ini"ial registrul "P1 control" con"ine VC(P1, P1), iar registrul "P2
control" con"ine VC(P2, P2). Procesul urm#tor care se dore!te a fi startat în
structur# va face o cerere de startare c#tre unitatea de control. Cererea va fi
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acceptat# sau respins# dup# cum bitul cel mai semnificativ al registrului de
control este 0 sau 1 respectiv. Dup# fiecare itera"ie, registrul de control se va
deplasa logic cu o pozi"ie la stânga dup# care se execut# un SAU logic între
con"inutul registrului de control, c#ile (A) !i (B) respectic c#ile de date (C)
!i (D), cu înscrierea rezultatului în registrul de control. Se observ# în acest
caz c# gestionarea proceselor se face dup# o strategie de tip "greedy".

3.4.4.2. HAZARDURI DE DATE: DEFINIRE, CLASIFICARE,
SOLU!II DE EVITARE A EFECTELOR DEFAVORABILE
Apar când o instruc"iune depinde de rezultatele unei instruc"iuni
anterioare în band#. Pot fi la rândul lor clasificate în 3 categorii, dependent
de ordinea acceselor de citire respectiv scriere, în cadrul instruc"iunilor.
Considerând instruc"iunile i !i j succesive, hazardul RAW (Read
After Write) apare atunci când instruc"iunea j încearc# s# citeasc# o surs#
înainte ca instruc"iunea i s# scrie în aceasta. Apare deosebit de frecvent în
implement#rile actuale de procesoare pipeline. S# consider#m secven"a de
instruc"iuni de mai jos procesat# într-o structur# pe 5 nivele, ca în figura
urm#toare. Se observ# c# data ce urmeaz# a fi inc#rcat# în R5 este
disponibil# doar la finele nivelului MEM aferent instruc"iunii I1, prea târziu
pentru procesarea corect# a instruc"iunii I2 care ar avea nevoie de aceast#
dat# cel târziu la începutul nivelului s#u ALU. A!adar, pentru o procesare
corect#, I2 trebuie stagnat# cu un ciclu ma!in#.

Figura 3.20. Hazard RAW în cazul unei instruc"iuni LOAD

Aceasta se poate realiza prin software, de exemplu prin inserarea unei
instruc"iuni NOP între I1 !i I2 (umplerea "load delay slot"-ului - LDS) sau o
alt# instruc"iune util# independent# de instruc"iunea I1. O alt# modalitate de
rezolvare const# în stagnarea hardware a instruc"iunii I2, stagnare
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determinat# de detec"ia hazardului RAW de c#tre unitatea de control.
Realizarea întârzierii hardware se poate baza pe tehnica "scoreboarding"
propus# pentru prima dat# de c#tre Seymour Cray (1964 - CDC 6600). Se
impune ca fiecare registru al procesorului din setul de regi!tri s# aib# un "bit
de scor" asociat. Dac# bitul este zero, registrul respectiv e disponibil, dac#
bitul este 1, registrul respectiv este ocupat. Dac# pe un anumit nivel al
proces#rii este necesar accesul la un anumit registru având bitul de scor
asociat pe 1, respectivul nivel va fi întârziat, permi"ându-i-se accesul doar
când bitul respectiv a fost !ters de c#tre procesul care l-a setat (figura 3.21a,
figura 3.21.b). De remarcat c# ambele solu"ii bazate pe stagnarea fluxului
(software - NOP sau hardware - semafoare) au acela!i efect defavorabil
asupra performan"ei.

Figura 3.21a. Detec"ie hazard pe baza bitului de scor

Figura 3.21b. Restartarea proces#rii instruc"iunilor

Exist# situa"ii în care hazardul RAW se rezolv# prin hardware f#r# s#
cauzeze stagn#ri ale fluxului de procesare ca în cazul anterior. Aceste
tehnici de rezolvare se numesc tehnici forwarding (bypassing) bazate pe
"pasarea anticipat#" a rezultatului instruc"iunii i, nivelului de procesare
aferent instruc"iunii j care are nevoie de acest rezultat. De exemplu s#
consider#m secven"a:
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R1 <------ ( R2 ) + ( R3 )
R4 <------ ( R1 ) - ( R5 )

Figura 3.22. Implementarea "forwarding"-ului

Rezultatul ALU aferent primei instruc"ii (R2 + R3) este memorat în
tampoanele ALU la finele fazei ALU a instruc"iunii ADD. Dac# unitatea de
control va detecta hazardul RAW, va selecta pe parcursul fazei ALU
aferente instruc"iunii SUB la intrarea A a ALU, tamponul care con"ine (R2)
+ (R3) (în urma fazei ALU a instruc"iunii ADD), evitând astfel hazardul
RAW. Desigur, este necesar# implementarea proceselor de forwarding nu
numai de la ie!irile ALU spre intr#ri ci !i din cadrul nivelelor urm#toare (de
ex. nivelul MEM) spre intr#rile ALU. Aceast# situa"ie corespunde unor
instruc"iuni dependente RAW dar nesuccesive strict în program. Valoarea
"pasat#" uneia din intr#rile ALU în acest caz, reprezint# rezultatul ALU
memorat în nivelul urm#tor (MEM) în cazul unor instruc"iuni aritmeticologice sau data citit# din memoria cache de date în cazul unor instruc"iuni
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LOAD.
În implementarea controlului mecanismelor de forwarding, pot apare
!i situa"ii conflictuale care trebuiesc rezolvate pe baz# de arbitrareprioritizare. Ca exemplu în acest sens se consider# secven"a de instruc"iuni:
I1:
SUB R2,R1,R3
I2:
AND R2,R2,R5
I3:
ADD R6,R2,R4
În acest caz se observ# imediat c# apar necesare dou# "pas#ri
anticipate" de valori: de la I1 la I3 (R2) pe intrarea A a ALU !i respectiv de
la I2 la I3 (R2) pe aceea!i intrare A a ALU. Este evident c# în acest caz
trebuie acordat# prioritate nivelului pipeline mai "apropiat" de ALU, deci
informa"iei produs# de ie!irile ALU !i nu celei situate în nivelul urm#tor
(MEM aici). Cu alte cuvinte, se preia pe intrarea A a ALU rezultatul produs
de I2 !i nu cel produs de I1. Rezult# deci c# !i astfel de poten"iale situa"ii
conflictuale trebuie implementate în logica de control a mecanismelor de
forwarding.
Hazardul WAR (Write After Read) poate s# apar# atunci când
instruc"iunea j scrie o destina"ie înainte ca aceasta s# fie citit# pe post de
surs# de c#tre o instruc"iune anterioar# notat# i. Poate s# apar# când într-o
structur# pipeline exist# o faz# de citire posterioar# unei faze de scriere. De
exemplu, modurile de adresare indirect# cu predecrementare pot introduce
acest hazard, de aceea ele nici nu sunt implementate în arhitecturile de tip
RISC.

Figura 3.23. Apari"ia unui hazard WAR

De precizat c# aceste hazarduri WAR (Write After Read), pot apare
!i datorit# execu"iei instruc"iunilor în afara ordinii lor normale, din program
(execu"ie Out of Order), dup# cum se va remarca în continuare. Aceast#
procesare Out of Order este impus# de cre!terea performan"ei si se poate
realiza atât prin mijloace hardware cât !i software, legat de optimizarea
programelor pe arhitecturile pipeline.
Hazardul WAW (Write After Write), apare atunci când instruc"iunea
j scrie un operand înainte ca acesta s# fie scris de c#tre instruc"iunea i.
A!adar, în acest caz scrierile s-ar face într-o ordine eronat#. Hazardul WAW
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poate ap#rea în structurile care au mai multe nivele de scriere sau care
permit unei instruc"iuni s# fie procesat# chiar dac# o instruc"iune anterioar#
este blocat#. Modurile de adresare indirect# cu postincrementare pot
introduce acest hazard, fapt pentru care ele sunt evitate în procesoarele
RISC. De asemenea, acest hazard poate s# apar# in cazul execu"iei Out of
Order a instruc"iunilor care au aceea!i destina"ie.

Figura 3.24 Apari"ia unui unui hazard WAW

Hazardurile de tip WAW sau WAR nu reprezint# hazarduri reale, ci
mai degrab# conflicte de nume. Ele pot fi eliminate de c#tre compilator
(scheduler) prin redenumirea resurselor utilizate de program. De aceea se
mai numesc dependen"e de ie!ire respectiv antidependen"e.
Ex.:

I1:
I2:

MULF Ri, Rj, Rk;
ADD Rj, Rp, Rm;

Ri <--- ( Rj ) * ( Rk )
Rj <--- ( Rp) + ( Rm )

În acest caz poate s# apar# hazard WAR întrucât instruc"iunea I1 fiind
o instruc"iune de coprocesor flotant se va încheia în execu"ie dup# I2 care
este o instruc"iune de procesor cu operanzi întregi. Am presupus deci c#
num#rul de nivele aferent structurii pipeline a coprocesorului este mai mare
decât num#rul de nivele aferent procesorului. Rezult# deci c# instruc"iunile
I1, I2 se termin# "Out of Order" (I2 înaintea lui I1). Secven"a reorganizat#
prin software, care elimin# hazardul WAR este :
MULF Ri, Rj, Rk
ADD Rx, Rp, Rm
.....
MOV Rj, Rx
: Rj <- Rx (dup# Ri <- (Rj) x (Rk))
Prezent#m în continuare un exemplu de reorganizare a unui program
în vederea elimin#rii hazardurilor de date !i a proces#rii sale optimale:
I0
ADD R3, R1, R2
I1
LD R9, A(R7)
I2
ADD R4, R3, R2
I3
ADD R5, R4, R6
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I4
LD R4, A(R6)
I5
LD R2, A(R4)
Graful dependen#elor de date corespunz#tor acestei secven"e este
urm#torul (vezi figura 3.25):

Figura 3.25. Graful dependen"elor de date asociat secven"ei

Aparent, pe baza grafului de mai sus, secven"a reorganizat# ar starta
astfel:
I0
ADD R3, R1, R2
I1
LD R5, A(R7)
I4
LD R4, A(R6)
I2
ADD R4, R3, R2
I3
ADD R5,R4,R6, etc.
Se observ# în acest caz c# execu"ia Out of Order a instruc"iunilor I4 !i
I2 determin# o procesare eronat# a programului prin hazardul de tip WAW
prin registrul R4. De asemenea, între instruc"iunile I3 !i I4 exist# hazard
WAR prin acela!i registru. A!adar detec"ia hazardului WAW între
instruc"iunile I2 !i I4 determin# impunerea unei rela#ii de preceden#" între
aceste instruc"iuni, adic# procesarea lor trebuie s# se realizeze în ordinea din
program (In Order). În cazul nostru, este necesar deci ca I3, dependent#
RAW de I2, s# se execute înaintea instruc"iunii I4. Aceste restric"ii au fost
eviden"iate prin linie punctat# în graful dependen"elor de date, anterior
prezentat. (inând cont de cele de mai sus, pe baza grafului dependen"elor de
date, secven"a reorganizat# corect va fi:
I0
ADD R3, R1, R2
I1
LD R9, A(R7)
I2
ADD R4, R3, R2
I3
ADD R5, R4, R6
I4
LD R4, A(R6)
NOP; Compensare LDS!
I5
LD R2, A(R4)
Rata de procesare în acest caz este de 6/7 instr./tact, performan"#

Procesoare pipeline scalare cu set optimizat de instruc"iuni

95

superioar# programului ini"ial întrucât prin procesarea Out of Order, se evit#
la maximum dependen"ele de date între instruc"iuni. Hazardul WAR între I3
!i I4 prin registrul R4 ar putea fi eliminat prin redenumirea registrului R4 în
instruc"iunea I4. De asemenea, rela"ii suplimentare de preceden"# între
instruc"iuni impun într-un mod analog hazardurile de tip WAR (în ex. nostru
între I3 !i I4). Dup# cum am mai ar#tat, hazardurile WAR !i WAW nu
reprezint# conflicte reale, ci doar a!a-zise conflicte de nume, ele nefiind
considerate dependen"e adev#rate. Considerând un procesor cu mai mul"i
regi!tri fizici decât cei logici, preceden"ele impuse de aceste hazarduri pot fi
eliminate u!or prin redenumirea regi!trilor logici cu cei fizici (register
renaming). Principiul const# în existen"a unei liste a regi!trilor activi, adic#
folosi"i momentan, !i o alta a celor liberi (adic# a celor nefolosi"i
momentan). Fiecare schimbare a con"inutului unui registru logic prin
program, se va face asupra unui registru fizic disponibil în lista regi!trilor
liberi !i care va fi trecut în lista regi!trilor activi. În acest caz secven"a în
discu"ie s-ar transforma în urm#toarea:
I0:
ADD R3a, R1a, R2a
I1:
LD R9a, A(R7a)
I2:
ADD R4a, R3a, R2a
I3:
ADD R5a, R4a, R6a
I4:
LD R4b, A(R6a)
I5:
LD R2b, A(R4b)
În acest caz în optimizare nu ar mai avea importan"# decât
dependen"ele RAW, celelalte fiind eliminate. În baza grafului dependen"elor
de date procesarea optimal# ar însemna în acest caz: I0, I1, I4, I2, I3, I5, etc.
S# observ#m c# deocamdat# am prezentat exclusiv problema reorganiz#rii
a!a numitelor "basic-block"-uri sau unit#"i secven"iale de program. Se
nume!te basic-block o secven"# de instruc"iuni cuprins# între dou#
instruc"iuni de ramifica"ie, care nu con"ine nici o instruc"iune de ramifica"ie
!i care nu con"ine nici o instruc"iune destina"ie a unei instruc"iuni de
ramifica"ie.
Optimizarea programelor în basic - block-uri este rezolvat# înc# din
perioada de pionierat a cercet#rilor legate de microprogramare. Din p#cate,
prin concatenarea mai multor basic- block-uri optimizate nu se ob"ine un
program optimizat. Se pune deci problema unei optimiz"ri globale, a
întregului program (vom reveni în capitolul urm#tor).
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3.4.4.3. HAZARDURI DE RAMIFICA!IE (HR): PROBLEME
IMPLICATE $I SOLU!II
Pot fi generate de c#tre instruc"iunile de ramifica"ie (branch).
Cauzeaz# pierderi de perfoman"# în general mai importante decât
hazardurile structurale !i de date. Efectele defavorabile ale instruc"iunilor de
ramifica"ie pot fi reduse prin metode soft (reorganizarea programului
surs#), sau prin metode hard care determin# în avans dac# saltul se va face
sau nu (branch prediction) !i calculeaz# în avans noul PC (program counter).
Diverse statistici arat# c# instruc"iunile de salt necondi"ionat au o frecven"#
între 2 - 8% din instruc"iunile unui program de uz general, iar cele de salt
condi"ionat între 11 - 17%. S-a ar#tat c# salturile condi"ionate simple se fac
cu o probabilitate de cca. 50%, loop-urile cu o probabilitate de cca. 90%, iar
majoritatea salturilor orientate pe bit nu se fac.
Considerând o structur# pipeline pe 5 nivele !i c# la finele nivelului
RD adresa de salt este disponibil#, efectul defavorabil al unei instruc"iuni de
salt este sugerat în figura 3.26. Evident c# în alte structuri "branch delay
slot"-ul (BDS) poate fi mai mare decât un singur ciclu.

Figura 3.26. Hazardul de ramifica"ie pe un procesor scalar

O prim# solu"ie pentru o procesare corect#, ar fi aceea de a dezvolta
unitatea de control hardware în vederea detect#rii prezen"ei saltului !i de a
întârzia procesarea instruc"iunilor urm#toare cu un num#r de cicli egal cu
laten"a BDS-ului, pân# când adresa de salt devine disponibil#. Solu"ia
implic# desigur reducerea performan"elor. Acela!i efect l-ar avea !i
"umplerea" BDS-ului de c#tre scheduler cu instruc"iuni NOP în vederea
întârzierii necesare.
În continuare se vor prezenta succint principiile !i tehnicile care stau
la baza solu"ion#rii prin software a ramifica"iilor de program. Acestea se
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bazeaz# pe reorganizarea secven"ei de instruc"iuni ma!in#, astfel încât
efectul defavorabil al salturilor s# fie eliminat. În continuare se va prezenta
o astfel de strategie atribuit# lui T. Gross !i J. Hennessy !i dezvoltat# înc#
din perioada de pionierat a acestor cercet#ri (1982). Mai întâi se define!te o
instruc"iune de salt situat# la adresa b spre o instruc"iune situat# la adresa l,
ca un salt întârziat de ordinul n, dac# instruc"iunile situate la loca"iile b, b
+ 1, ....., b + n !i l sunt executate întotdeauna când saltul se face. O prim#
solu"ie de optimizare ar fi aceea de mutare a instuc"iunii de salt cu n
instruc"iuni "în sus". Acest lucru e posibil doar atunci când nici una dintre
precedentele n instruc"iuni nu afecteaz# determinarea condi"iilor de salt. În
general, se poate muta instruc"iunea de salt cu doar k instruc"iuni "în sus"
unde k reprezint# num#rul maxim de instruc"iuni anterioare care nu
afecteaz# condi"iile de salt, k @ (0, n]. Când acest lucru se întâmpl#, se poate
aplica succesiv o alt# tehnic# ce const# în duplicarea primelor (n - k)
instruc"iuni plasate începând de la adresa destina"ie a saltului, imediat dup#
instruc"iunea de salt !i modificarea corespunz#toare a adresei de salt la acea
adres# care urmeaz# imediat dup# cele (n - k) instruc"iuni "originale", ca în
figura 3.27.

Figura 3.27. Solu"ionarea unui hazard de ramifica"ie prin duplicarea instruc"iunilor

În cazul în care saltul condi"ionat nu se execut#, este necesar ca nici
una dintre cele (n - k) instruc"iuni adi"ionale s# nu afecteze execu"ia
urm#toarelor (l + n - k) instruc"iuni. Metoda se recomand# atunci cînd saltul
se face predominant, ceea ce poate fi stabilit în urma colect#rii unor statistici
ob"inute dup# rulare (profilings). În acest caz se realizeaz# un câ!tig de
performan"# în schimb se suplimenteaz# spa"iul de memorare al
programului. De remarcat c# aceste microprocesoare nu au în general
registru de flaguri !i deci salturile condi"ionate nu se fac pe baza acestor
flaguri ci pe baza unei condi"ii specificate explicit în opcode-ul instruc"iunii
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de salt.
În continuare se prezint# un exemplu concret de reorganizare în
vederea elimin#rii efectului BDS- ului, considerând îns# c# BDS- ul
instruc"iunii de salt este doar de 1 tact.
a)

Figura 3.28. Solu"ionarea optim#

Strategia anterioar# îmbun#t#"e!te rata de execu"ie întotdeauna,
indiferent dac# saltul se face ori nu se face. Dac# aceast# reorganizare nu e
posibil#, se încearc# una dintre urm#toarele 2 variante ((b) sau (c)).
b)

Figura 3.29. Solu"ie util# când saltul se face preponderent

În acest caz, rata de execu"ie cre!te doar atunci cînd saltul condi"ionat
se face. Dac# saltul nu se face, trebuie ca instruc"iunea introdus# în BDS
(SUB R4, R5, R6), s# nu provoace execu"ia eronat# a ramurii de program
respective. Din p#cate un astfel de caz m#re!te zona de cod oricum !i în plus
necesit# timp de execu"ie sporit cu o instruc"iune adi"ional# în cazul în care
saltul nu se face.
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c)

Figura 3.30. Solu"ie util# când saltul nu se face preponderent

Acest ultim caz, cre!te performan"a doar atunci când saltul condi"ionat
nu se face. $i aici este necesar ca instruc"iunea introdus# în BDS, s# nu
provoace execu"ia eronat# a ramurii de program în cazul în care saltul se
face.
În concluzie, prin toate aceste strategii software se urm#re!te
"umplerea" BDS-ului cu instruc"iuni utile !i care s# nu afecteze programul
din punct de vedere logic. În general microprocesoarele RISC, care de"in un
BDS de una-dou# instruc"iuni, au posibilitatea - printr-un bit din codul
instruc"iunii de salt condi"ionat - s# introduc# stagn#ri hardware în cazul
salturilor condi"ionate sau s# se bazeze pe umplerea BDS-ului cu
instruc"iuni NOP sau cu alte instruc"iuni utile de c#tre reorganizator
(scheduler).
În cele ce urmeaz#, se vor prezenta pe larg, într-un mod critic !i pe
deplin actualizat, cele mai performante strategii actuale de gestionare a
ramifica"iilor de program !i anume predic"ia prin hardware. Aceste strategii
hardware de predic"ie a branch-urilor au la baz# un proces de predic"ie "run
- time" a ramurii de salt condi"ionat precum !i determinarea în avans a
noului PC. Ele sunt comune practic atât procesoarelor scalare cât !i celor cu
execu"ii multiple ale instruc"iunilor care se vor analiza în detaliu în capitolul
urm#tor al acestei lucr#ri. Cercet#ri recente insist# pe aceast# problem#,
întrucât s-ar elimina necesitatea reorganiz#rilor soft ale programului surs# !i
deci s-ar ob"ine o independen"# fa"# de ma!in#.
Necesitatea predic"iei, mai ales în cazul procesoarelor cu execu"ii
multiple ale instruc"iunilor (VLIW, superscalare, etc., vezi cap. 3, 6) este
imperios necesar#. Notând cu BP (Branch Penalty) num#rul mediu de cicli
de a!teptare pentru fiecare instruc"iune din program, introdu!i de salturile
fals predic"ionate, se poate scrie rela"ia:
BP= C (1-Ap) b IR
(3.5)
unde s-au notat prin:
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C= Num#rul de cicli de penalizare introdu!i de un salt prost
predic"ionat
Ap= Acurate"ea predic"iei
b= Procentajul instruc"iunilor de salt, din totalul instruc"iunilor,
procesate în program
IR= Rata medie de lansare în execu"ie a instruc"iunilor
Se observ# c# BP(Ap=0)=C b IR, iar BP(Ap=1)=0 (normal, predic"ia
este ideal# aici). Impunând un BP=0.1 !i considerând valorile tipice: C=5,
IR=4, b=22.5%, rezult# ca fiind necesar# o acurate"e a predic"iei de peste
97.7% ! Cu alte cuvinte, la o acurate"e de 97.7%, IR=4/1.4=2.8 instr./ciclu,
fa"# de IR=4 instr./ciclu, la o predic"ie perfect# (Ap=100%). Este o dovad#
clar# c# sunt necesare acurate"i ale predic"iilor foarte apropiate de 100%
pentru a nu se "sim"i" efectul defavorabil al ramifica"iilor de program asupra
performan"ei procesoarelor avansate. O metod# consacrat# în acest sens o
constituie metoda "branch prediction buffer" (BPB). BPB-ul reprezint# o
mic# memorie adresat# cu cei mai pu"in semnificativi bi"i ai PC-ului aferent
unei instruc"iuni de salt condi"ionat. Cuvântul BPB este constituit în
principiu dintr-un singur bit. Dac# acesta e 1 logic, atunci se prezice c#
saltul se va face, iar dac# e 0 logic, se prezice c# saltul nu se va face.
Evident c# nu se poate !ti în avans dac# predic"ia este corect#. Oricum,
structura va considera c# predic"ia este corect# !i va declan!a aducerea
instruc"iunii urm#toare de pe ramura prezis#. Dac# predic"ia se dovede!te a
fi fost fals# structura pipeline se evacueaz# !i se va ini"ia procesarea
celeilale ramuri de program. Totodat#, valoarea bitului de predic"ie din BPB
se inverseaz#.

Figura 3.31. O bucl# tipic#

BPB cu un singur bit are un dezavantaj care se manifest# cu prec#dere
în cazul buclelor de program ca cea din figura anterioar#, în care saltul se va
face ( N - 1) ori !i o dat#, la ie!irea din bucl# nu se face. Bazat pe tehnica
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BPB în acest caz vom avea uzual 2 predic"ii false: una la intrarea în bucl#
(prima parcurgere) !i alta la ie!irea din bucl# (ultima parcurgere a buclei).
A!adar, acurate"ea predic"iei va fi de (N - 2) * 100 / N %, iar saltul se
face în propor"ie de (N - 1) * 100 / N %. Pentru a elimina acest dezavantaj
se utilizeaz# 2 bi"i de predic"ie modificabili conform grafului de tranzi"ie de
mai jos (num#r#tor saturat). În acest caz acurate"ea predic"iei unei bucle care
se face de (N - 1) ori va fi (N - 1) * 100 / N %.

Figura 3.32. Automat de predic"ie de tip num#r#tor saturat pe 2 bi"i

Prin urmare, în cazul în care se prezice c# branch-ul se va face,
aducerea noii instruc"iuni se face de îndat# ce con"inutul noului PC e
cunoscut. În cazul unei predic"ii incorecte, se evacueaz# structura pipeline !i
se atac# cealalt# ramur# a instruc"iunii de salt. Totodat#, bi"ii de predic"ie se
modific# în conformitate cu graful din figur# numit !i num#r#tor saturat
(vezi figura 3.32). Probabilitatea p ca predic"ia s# fie corect# pentru o
instruc"iune de salt, este dat# de rela"ia:
p = p1 * p2 + (1-p2) * p3,
(3.6)
unde am notat prin:
p1, p2 - probabilitatea ca predic"ia adresat# în BPB s# fie corect# !i s#
se refere la respectiva instruc"iune de salt;
(1-p2)*p3 - probabilitatea ca predic"ia s# fie corect#, de!i nu se refer#
la instruc"iunea în curs de aducere. (Exist# de ex. posibilitatea ca 2
instruc"iuni de branch distincte s# aib# cei mai pu"ini semnificativi bi"i ai
PC-ului identici). Este evident c# maximizarea probabilit#"ii P se ob"ine prin
maximizarea probabilit#"ilor p1, p2 (p3 nu depinde de caracteristicile BPBului).
Datorit# faptului c# predictorul propriu-zis este implementat prin
automate finite de stare, mai mult sau mai pu"in complexe, aceste scheme au
un caracter dinamic, comportarea lor adaptându-se func"ie de “istoria”
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saltului respectiv. Exist# !i scheme de predic"ie numite statice, caracterizate
prin faptul c# predic"ia saltului pentru o anumit# istorie a sa este fix#, bazat#
în general pe studii statistice ale comportamentului salturilor. Astfel de
exemplu un salt care anterioarele trei instan"e s-a f#cut efectiv (taken) poate
fi predic"ionat în tabele c# se va face. Desigur c# cel pu"in principial, o
schem# dinamic# de predic"ie este superioar# uneia statice datorit#
adaptabilit#"ii sale.
O alt# problem# delicat# const# în faptul c# de!i predic"ia poate fi
corect#, de multe ori adresa de salt (noul PC) nu este disponibil# în timp
util, adic# la finele fazei de aducere IF. Timpul necesar calculului noului PC
are un efect defavorabil asupra ratei de procesare. Solu"ia la aceast#
problem# este dat# de metoda de predic"ie numit# "branch target buffer"
(BTB). Un BTB este constituit dintr-un BPB care con"ine pe lâng# bi"ii de
predic"ie, noul PC de dup# instruc"iunea de salt condi"ionat !i eventual alte
informa"ii. De exemplu, un cuvânt din BTB ar putea con"ine !i instruc"iunea
"int# a saltului. Astfel ar cre!te performan"a, nemaifiind necesar un ciclu de
aducere a acestei instruc"iuni, dar în schimb ar cre!te costurile de
implementare. Diferen"a esen"ial# între memoriile BPB !i BTB const# în
faptul c# prima este o memorie operativ# iar a 2-a poate fi asociativ#, ca în
figura urm#toare.

Figura 3.33.. Structur# de predic"ie BTB asociativ#

La începutul fazei IF se declan!eaz# o c#utare asociativ# în BTB dup#
con"inutul PC-ului în curs de aducere. În cazul în care se ob"ine hit se ob"ine
în avans PC-ul aferent instruc"iunii urm#toare. Mai precis, considerând o
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structur# pipeline pe 3 faze (IF, RD, EX) algoritmul de lucru cu BTB-ul este
în principiu urm#torul:
IF) Se trimite PC-ul instruc"iunii ce urmeaz# a fi adus# spre memorie
!i spre BTB. Dac# PC-ul trimis corespunde cu un PC din BTB (hit) se trece
în pasul RD2, altfel în pasul RD1.
RD1) Dac# instruc"iunea adus# e o instruc"iune de branch, se trece în
pasul EX1, altfel se continu# procesarea normal#.
RD2) Se trimite PC-ul prezis din BTB spre memoria de instruc"iuni.
În cazul în care condi"iile de salt sunt satisf#cute, se trece în pasul EX 3,
altfel în pasul EX2.
EX1) Se introduce PC-ul instruc"iunii de salt precum !i PC-ul prezis
în BTB. De obicei aceast# alocare se face în loca"ia cea mai de demult
neaccesat# (Least Recently Used - LRU).
EX2) Predic"ia s-a dovedit eronat#. Trebuie reluat# faza IF de pe
cealalt# ramur# cu penaliz#rile de rigoare datorate evacu#rii structurilor
pipeline.
EX3) Predic"ia a fost corect#, îns# numai dac# !i PC-ul predic"ionat
este într-adev#r corect, adic# neschimbat. În acest caz, se continu# execu"ia
normal#.
În tabelul urm#tor (tabelul 3.4) sunt rezumate avantajele !i
dezavantajele tehnicii BTB, anterior descrise.
Instr. în BTB ?
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu

Predic#ie
Da
Da
Nu
Nu
-

Realitate
Da
Nu
Nu
Da
Da
Nu

Cicli penalizare
0(Ctt)
Ctn
0
Cnt
Ct
0
Tabelul 3.4.

Penalizarea într-o structur" de predic#ie tip BTB

În baza celor anterior discutate, rezult# c# num#rul de cicli de
penalizare CP este dat de urm#toarea rela"ie:
CP = PBTB (Ptn*Ctn +Pnt*Cnt) +(1-PBTB )*P*Ct
(3.7)
unde s-a notat:
PBTB - probabilitatea ca instruc"iunea de salt s# se afle în BTB;
Ptn - probabilitatea ca saltul s# fie prezis c# se face !i în realitate nu
se va face;
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Pnt - probabilitatea ca saltul s# fie prezis c# nu se face !i în realitate
se va face;
P
- probabilitatea ca respectiva instruc"iune de salt s# se fac#;
Aceast# rela"ie, necesit# amendamente serioase pentru a fi util# !i
exact#, dup# cum se va ar#ta într-o contribu"ie ulterioar# a acestei lucr#ri. În
acest caz, rata de procesare a instruc"iunilor ar fi dat# de rela"ia:
IR= 1/(1 + Pb*CP), [instr./tact],
(3.8)
unde Pb= probabilitatea ca instruc"iunea curent# sa fie una de
ramifica"ie.
Un model matematic simplu al acestei tehnici pentru un BTB cu N bi"i
de memorare, legat de eficien"a schemei, se refer# la maximizarea func"iei:
s

F=

A
i=1

Pex(i)[P(i)*Ptt(i)*V(i) - (1 - P(i))* Ptn( i )*W(i)]
s

astfel încât

A

(3.9)

n( i ) > N,

i=1

unde :
n( i ) - num#rul de bi"i din BTB alocat instruc"iunii de branch i;
N - num#rul total de bi"i din BTB;
S - num#rul de instruc"iuni branch procesate în cadrul programului;
Relativ la expresia func"iei F avem urm#torii termeni:
Pex( i ) - probabilitatea ca branch-ul i s# se execute în cadrul
programului ;
P( i ) - probabilitatea ca branch-ul i s# se fac#;
Ptt( i ) - probabilitatea ca branch-ul i s# fie prezis c# se face !i întradev#r se va face;
V( i ) - num#rul de cicli economisi"i în cazul unei predic"ii corecte a
branch-ului i;
W( i ) - num#rul de cicli de penalizare în cazul unei predic"ii
incorecte a branch-ului i;
Obs.1) Ptt( i ) = Ptn( i ) = 0, dac# branch-ul i nu se afl# în BTB.
Obs.2) S-a considerat c# BTB nu îmbun#t#"e!te performan"a pentru o
predic"ie corect# de tipul "saltul nu se face" (Pnn( i ) = 0), întrucât în acest
caz structura se comport# în mod implict la fel ca !i o structur# f#r# BTB.
De asemenea, pentru o predic"ie incorect# a faptului c# "saltul se face", am
considerat costul acela!i cu cel pe care l-am avea f#r# BTB; din acest motiv
Pnt( i ) nu intr# în expresia func"iei.
Obs.3) Un branch trebuie introdus în BTB, cu prima ocazie când el
se va face. Un salt care ar fi prezis c# nu se va face nu trebuie introdus în
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BTB pentru c# nu are poten"ialul de a îmbun#t#"i performan"a (nu intr# în
expresia func"iei F). Din acest motiv, exist# strategii care atunci când trebuie
evacuat un branch din BTB îl evacueaz# pe cel cu poten"ialul de
performan"# minim, care nu coincide neap#rat cu cel mai pu"in folosit.
Astfel se construie!te câte o variabil# MPP (Minimum Performance
Potential), implementat# în hardware, asociat# fiec#rui cuvânt din BTB.
Evacuarea din BTB se face pe baza MPP-ului minim. Acesta se calculeaz#
ca un produs între probabilitatea ca un branch din BTB s# fie din nou
accesat (LRU) !i respectiv probabilitatea ca saltul s# se fac#. Aceasta din
urm# se ob"ine pe baza unei istorii a respectivului salt (taken / not taken).
Minimizarea ambilor factori duce la minimizarea MPP-ului !i deci la
evacuarea respectivului branch din BTB, pe motiv c# poten"ialul s#u de
performan"# este minim.
În literatur# se arat# c# prin astfel de scheme se ajunge la predic"ii
corecte în cca. (80-90)% din cazuri. Exist# implement#ri de mare
performan"# în care bi"ii de predic"ie sunt gestiona"i !i func"ie de "istoria"
respectivei instruc"iuni de salt, pe baze statistice (INTEL NEX GEN,
TRON, etc). Prin asemenea implement#ri cre!te probabilitatea de predic"ie
corect# a branch-ului. Microprocesorul Intel Pentium avea un predictor de
ramifica"ii bazat pe un BTB cu 256 de intr#ri.
O problem# dificil# este determinat# de instruc#iunile de tip
RETURN întrucât o aceea!i instruc"iune, poate avea adrese de revenire
diferite, ceea ce va conduce în mod normal la predic"ii eronate, pe motivul
modific#rii adresei eronate în tabela de predic"ii. Desigur, problema se pune
atât în cazul schemelor de tip BTB cât !i a celor de tip corelat, ce vor fi
prezentate în continuare. Solu"ia de principiu, const# în implementarea în
hardware a unor a!a zise "stack - frame"- uri diferite. Acestea vor fi ni!te
stive, care vor con"ine perechi CALL/ RETURN cu toate informa"iile
necesare asocierii lor corecte. Astfel, o instruc"iune CALL poate modifica
dinamic în tabela de predic"ii adresa de revenire pentru instruc"iunea
RETURN corespunz#toare, evitându-se astfel situa"iile nedorite mai sus
schi"ate.
În literatur#, bazat pe test#ri laborioase, se arat# c# se ob"in predic"ii
corecte în cca. 88% din cazuri folosind un bit de predic"ie !i respectiv în
cca.93% din cazuri folosind 16 bi"i de predic"ie. Acurate"ea predic"iilor
cre!te asimptotic cu num#rul bi"ilor de predic"ie utiliza"i, adic# practic cu
"istoria predic"iei". Schema de predic"ie pe 4 st#ri din figura 3.33 poate fi
generalizat# u!or la N = 2k st#ri. Se poate ar#ta c# exist# N2N * 2N (st#ri x
ie!iri) automate distincte de predic"ie cu N st#ri, de!i multe dintre acestea
sunt triviale din punct de vedere al predictiilor salturilor. În bibliografie se
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arat# într-un mod elegant, pe baz# teoretic# !i de simulare, c# schema din
figura 3.32 este cvasioptimal# în mul"imea acestor automate de predic"ie. În
acord cu literatura de specialitate, m#rirea num#rului N de st#ri al
automatului de predic"ie pe k bi"i nu conduce la cre!teri semnificative ale
performan"ei. Dup# cum vom ar#ta în continuare, prin scheme de predic"ie
corelat# a salturilor se pot ob"ine performan"e superioare.
Schemele de predic"ie anterior prezentate se bazau pe comportarea
recent# a unei instruc"iuni de salt, de aici predic"ionându-se comportarea
viitoare a acelei instruc"iuni de salt. Este posibil# îmbun#t#"irea acurate"ii
predic"iei dac# aceasta se va baza pe comportarea recent# a altor instruc"iuni
de salt, întrucât frecvent aceste instruc"iuni pot avea o comportare corelat#
în cadrul programului. Schemele bazate pe aceast# observa"ie se numesc
scheme de predic#ie corelat" !i au fost introduse pentru prima dat# în 1992
în mod independent de c#tre Yeh !i Patt !i respectiv de Pan. S# consider#m
pentru o prim# exemplificare a acestei idei o secven"# de program C extras#
din benchmark-ul Eqntott din cadrul grupului de benchmark-uri SPECint
'92:
(b1) if (x = = 2)
x = 0;
(b2) if (y = = 2)
y = 0;
(b3) if (x ! = y) {
Se observ# imediat c# în acest caz dac# salturile b1 !i b2 nu se vor
face atunci saltul b3 se va face în mod sigur (x = y = 0). A!adar saltul b3 nu
depinde de comportamentul s#u anterior ci de comportamentul anterior al
salturilor b1 !i b2, fiind deci corelat cu acestea. Evident c# în acest caz
schemele de predic"ie anterior prezentate nu vor da randament. Dac# dou#
branch-uri sunt corelate, cunoscând comportarea primului se poate anticipa
comportarea celui de al doilea, ca în exemplul de mai jos:
if (cond1)
....
if (cond1 AND cond2)
Se poate observa c# func"ia condi"ional# a celui de al doilea salt este
dependent# de cea a primului. Astfel, dac# prima ramifica"ie nu se face
atunci se va !ti sigur ca nici cea de a doua nu se va face. Dac# îns# prima
ramifica"ie se va face atunci cea de a doua va depinde exclusiv de valoarea
logic# a condi"iei "cond2". A!adar în mod cert aceste dou# ramifica"ii sunt
corelate, chiar dac# comportarea celui de al doilea salt nu depinde exclusiv
de comportarea primului. S# consider#m acum pentru analiz# o secven"# de
program C simplificat# împreun# cu secven"a ob"inut# în urma compil#rii
(s-a presupus c# variabila x este asignat# registrului R1).
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(b1)

BNEZ R1, L1
ADD R1, R0, #1
if
L1: SUB R3, R1, #1
(b2) BNEZ R3, L2
Se poate observa c# dac# saltul condi"ionat b1 nu se va face, atunci
nici b2 nu se va face, cele 2 salturi fiind deci corelate. Vom particulariza
secven"a anterioar#, considerând itera"ii succesive ale acesteia pe parcursul
c#rora x variaz# de exemplu între 0 !i 5. Un BPB clasic, ini"ializat pe
predic"ie NU, având un singur bit de predic"ie, s-ar comporta ca în tabelul
3.5. A!adar o astfel de schem# ar predic"iona în acest caz, întotdeauna
gre!it!

Tabelul 3.5.
Modul de predic#ionare al unui BPB clasic

S# analiz#m acum comportarea unui predictor corelat având un singur
bit de corela"ie (se coreleaz# deci doar cu instruc"iunea de salt anterior
executat#) !i un singur bit de predic"ie. Acesta se mai nume!te !i predictor
corelat de tip (1, 1). Acest predictor va avea 2 bi"i de predic"ie pentru fiecare
instruc"iune de salt: primul bit predic"ioneaz# dac# instruc"iunea de salt
actual# se va face sau nu, în cazul în care instruc"iunea anterior executat# nu
s-a f#cut iar al doilea analog, în cazul în care instruc"iunea de salt anterior
executat# s-a f#cut. Exist# deci urm#toarele 4 posibilit#"i (tabelul 3.6).
Bi"i predic"ie
NU / NU
NU / DA
DA / NU
DA / DA

Predic"ie dac# precedentul salt
nu s-a f#cut
NU
NU
DA
DA

Predic"ie dac#
precedentul salt s-a f#cut
NU
DA
NU
DA
Tabelul 3.6.

Semnifica#ia bi#ilor de predic#ie pentru o schem" corelat"
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Ca !i în cazul BPB-ului clasic cu un bit, în cazul unei predic"ii care se
dovede!te a fi eronat# bitul de predic"ie indicat se va complementa.
Comportarea predictorului (1,1) pe secven"a anterioar# de program este
prezentat# în continuare (s-a considerat c# bi"ii de predic"ie asocia"i
salturilor b1 !i b2 sunt ini"ializa"i pe NU / NU).

Tabelul 3.7.
Modul de predic#ionare al unei scheme corelate

Dup# cum se observ# în tabelul 3.7, singurele dou# predic"ii incorecte
sunt când x = 5 în prima itera"ie. În rest, predic"iile vor fi întotdeauna
corecte, schema comportându-se deci foarte bine spre deosebire de schema
BPB clasic#. În cazul general, un predictor corelat de tip (m,n) utilizeaz#
comportarea precedentelor m instruc"iuni de salt executate, alegând deci o
anumit# predic"ie de tip Da sau Nu din 2m posibile iar n reprezint# num#rul
bi"ilor utiliza"i în predic"ia fiec#rui salt. În cazul unei bucle, o înregistrare a
istoriei saltului sub forma 011111111 (m=9) conduce în mod cert la o
predic"ie corect# a saltului ('0', adic# nu se va face pentru c# dup# 8 itera"ii
consecutive, în a noua itera"ie se va ie!i din bucl#), ceea ce printr-un
predictor clasic BTB e mai dificil de predic"ionat dup# cum deja am ar#tat;
de asemenea o comportare alternativ# a unui salt este simplu de predic"ionat
printr-o schem# corelat#, în schimb printr-o schem# clasic# este foarte
dificil. A!adar schemele corelate sunt eficiente atunci când predic"ia depinde
!i de un anumit pattern al istoriei saltului de predic"ionat, corela"ia fiind în
acest caz particular cu istoria pe m bi"i chiar a acelui salt !i nu cu istoria
anterioarelor m salturi.
Un alt avantaj al acestor scheme este dat de simplitatea implement#rii
hardware, cu pu"in mai complex# decât cea a unui BPB clasic. Aceasta se
bazeaz# pe simpla observa"ie c# "istoria" celor mai recent executate m
salturi din program, poate fi memorat# într-un registru binar de deplasare pe
m ranguri (registru de predic"ie). A!adar adresarea cuvântului de predic"ie
format din n bi"i !i situat într-o tabel# de predic"ii, se poate face foarte
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simplu prin concatenarea c.m.p.s. bi"i ai PC-ului instruc"iunii de salt curente
cu acest registru de deplasare în adresarea BPB-ului de predic"ie. Ca !i în
cazul BPB-ului clasic, un anumit cuvânt de predic"ie poate corespunde la
mai multe salturi. Exist# în implementare 2 nivele deci: un registru de
predic#ie al c#rui con"inut concatenat cu PC- ul c.m.p.s. al instruc"iunii de
salt pointeaz# la un cuvânt din tabela de predic#ii (aceasta con"ine bi"ii de
predic"ie, adresa destina"ie, etc.). Yeh nu face concatenarea PC - registru de
predic"ie !i în consecin"# se ob"in rezultate nesatisf#c#toare datorit#
interferen#ei diverselor salturi la aceea!i loca"ie din tabela de predic"ii,
lucru constatat !i eliminat de noi prin simul#ri proprii dup# cum se va ar#ta
într-un viitor capitol al acestei lucr#ri.
Pan analizeaz# calitativ !i cantitativ într-un mod foarte atent, rolul
informa"iei de corela"ie, pe exemple concrete extrase din benchmark-urile
SPECint '92. Se arat# c# bazat pe predictoare de tip num#r#toare saturate pe
2 bi"i, schemele corelate (5-8 bi"i de corela"ie utiliza"i) ating acurate"i ale
predic"iilor de pân# la 11% în plus fa"# de cele clasice.
De remarcat c# un BPB clasic reprezint# un predictor de tip (0,n),
unde n este num#rul bi"ilor de predic"ie utiliza"i. Num#rul total de bi"i
utiliza"i în implementarea unui predictor corelat de tip (m,n) este:
N = 2m * n * NI,
(3.10)
unde NI reprezint# num#rul de intr#ri al BPB-ului utilizat.
Exist# citate în literatur# mai multe implement#ri de scheme de
predic"ie a ramifica"iilor, prima implementare comercial# a unei astfel de
scheme f#cându-se în microprocesorul Intel Pentium Pro. Astfel de
exemplu, implementarea tipic# a unui predictor corelat de tip GAg (Global
History Register, Global Prediction History Table) este prezentat# în figura
3.34. Tabela de predic"ii PHT (Prediction History Table) este adresat# cu un
index rezultat din concatenarea a dou" informa#ii ortogonale: PClow (i
bi"i), semnificând gradul de localizare al saltului, respectiv registrul de
predic"ie (HR- History Register pe k bi"i), semnificând "contextul" în care se
situeaz# saltul în program. De fapt, introducerea PClow în adresarea tabelei
precum !i introducerea tag-urilor în PHT, apar"in autorului acestei lucr#ri.
Ambele contribu"ii s-au f#cut cu scopul elimin#rii interferen"elor branchurilor în tabela de predic"ie. Adresarea PHT exclusiv cu HR, ducea la
serioase interferen"e (mai multe salturi puteau accesa aceela!i automat de
predic"ie din PHT), cu influen"e evident defavorabile asupra performan"elor.
Desigur, PHT poate avea diferite grade de asociativitate. Un cuvânt din
aceast# tabel# are un format similar cu cel al cuvântului dintr-un BTB. Se
pare c# se poate evita concatenarea HR !i PClow în adresarea PHT, cu
rezultate foarte bune, printr-o func"ie de dispersie tip SAU EXCLUSIV între

110

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

acestea, care s# adreseze tabela PHT. Aceasta are o influen"# benefic#
asupra capacit#"ii tabelei PHT.
În scopul reducerii interferen"elor diverselor salturi în tabela de
predic"ii, se prezint# o schem# numit# PAg- Per Address History Table,
Global PHT, a c#rei structur# este oarecum asem#n#toare cu cea a schemei
GAg. Componenta HR*(k) a introdus-o autorul acestei lucr#ri, având
semnifica"ia componentei HR de la varianta GAg, adic# un registru global
care memoreaz# comportarea ultimelor k salturi. F#r# aceast# component#,
cred c# schema PAg !i-ar pierde din capacitatea de adaptare la contextul
programului în sensul în care schema GAg o face. În opinia mea, Yeh !i Patt
renun"# într-un mod curios !i gre!it la informa"ia de corela"ie global# (HRg)
în trecerea de la schemele de tip GAg la cele de tip PAg, în favoarea
exclusiv# a informa"iei de corela"ie local# (HRl). În schimb, componenta
HR din structura History Table, con"ine "istoria local#" (taken/ not taken) a
saltului curent, ce trebuie predic"ionat. Dup# cum se va ar#ta mai departe,
performan"a schemei PAg este superioar# celei ob"inute printr-o schem# de
tip GAg, cu tributul de rigoare pl#tit complexit#"ii hardware.

Figura 3.34. Structur# de predic"ie de tip GAg

Urm#toarea schem# de predic"ie (de tip PAg) predic"ioneaz# pe baza a
3 informa#ii ortogonale, toate disponibile pe chiar timpul fazei IF: istoria
HRg a anterioarelor salturi corelate (taken / not taken), istoria saltului curent
HRl !i PC-ul acestui salt. Dac# adresarea tabelei PHT s-ar face în schema
PAg cu HR concatenat cu PClow(i), atunci practic fiecare branch ar avea
propria sa tabel# PHT, rezultând deci o schem# !i mai complex# numit#
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PAp (Per Address History Table, Per Address PHT), a c#rei schem# de
principiu este prezentat# mai jos (figura 3.36). Complexitatea acestei
scheme o face practic neimplementabil# în siliciu la ora actual#, fiind doar
un model utilizat în cercetare.

Figura 3.35. Structur# de predic"ie de tip PAg

Figura 3.36. Structur# de predic"ie de tip PAp

112

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

Desigur, este posibil ca o parte dintre branch-urile memorate în
registrul HR, s# nu se afle în corela"ie cu branch-ul curent, ceea ce implic# o
serie de dezavantaje. În astfel de cazuri pattern-urile din HR pot pointa în
mod inutil la intr#ri diferite în tabela de predic"ii, f#r# beneficii asupra
performan"ei predic"iei, separându-se astfel situa"ii care nu trebuiesc
separate. Mai mult, aceste situa"ii pot conduce la un timp de "umplere" a
structurilor de predic"ie mai îndelungat, cu implica"ii defavorabile asupra
performan"ei.
În opinia autorului, o critic" valabil" pentru toate schemele corelate
const# în faptul c# informa#ia de corela#ie global" (HRg) este insuficient"
în predic"ie. Mai precis, de exemplu în predic"ia saltului curent notat b4, s#
consider#m c# se dispune de con"inutul lui HRg = 101 !i respectiv HRl = 01.
De asemenea s# consider#m c# cele 3 salturi anterioare celui curent !i a
c#ror comportare (taken / not taken) este dat# de con"inutul HRg (101 aici),
au fost b1, b2 !i b3. Într-o urm#toare instan"# a apari"iei saltului b4 în exact
acela!i context al con"inuturilor HRg !i HRl ca cel precedent, se va apela
acela!i automat de predic"ie accesat de anterioara apari"ie a lui b4. Acest
fapt poate fi total ineficient având în vedere c# nu exist# nici o garan"ie a
faptului c# !i de aceast# dat#, cele 3 salturi anterioare lui b4 au fost b1, b2 !i
b3, exact ca în cazul precedent. Prin urmare HRg nu poate "prinde" întreg
contextul de apari"ie al unui anumit salt (b4 aici). Acest lucru l-am
demonstrat pe baz# de statistici în trace-urile benchmark-urilor Stanford,
ar#tând c# exist# salturi care în acela&i context (HRg, HRl) au comport#ri
aberante, adic# de ex. în 56% din cazuri s-au f#cut iar în 44% din cazuri, nu
s-au f#cut. Prin urmare aceste salturi sunt practic inpredictibile, din motivul
c# "acela!i context" nu este în realitate acela!i ! Solu"ia, în opinia mea,
demonstrat# de altfel la nivel de simulare software prin cercet#ri ale
autorului !i colaboratorilor s#i aflate în curs, ar consta în asocierea fiec#rui
bit din HRg cu PC-ul aferent saltului respectiv !i accesarea predic"iei pe
baza acestei informa"ii mai complexe. Astfel, am putea avea siguran"a c# la
contexte diferite de apari"ie a unui anumit salt, se vor apela automate diferite
de predic"ie, asociate corect contextelor. Astfel s-ar reduce din efectele unui
fenomen de interferen#" a predic"iilor înc# nesesizat pân# acum.
Compararea acestor noi scheme de predic"ie trebuie f#cut# cu scheme
clasice având aceea!i complexitate structural#. Desigur, comprimarea
acestui complex de informa"ie (HRg cu PC-urile aferente) este posibil# !i
poate chiar necesar#, având în vedere necesitatea unor costuri rezonabile ale
acestor scheme. Ea se poate realiza prin utilizarea unor func"ii de dispersie
simple (de ex. tip SAU- EXCLUSIV). Oricum, aceast# observa"ie simpl#
poate conduce la îmbun"t"#iri substan#iale ale acurate#ii de predic#ie,
comparativ cu oricare dintre schemele actuale. Beneficiile unei asemenea
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idei novatoare pot fi preliminate cantitativ prin determinarea în cadrul unui
anumit trace a direc"iei (taken / not taken), pentru fiecare instan"# a unui
anumit salt, ap#rut "în acelea!i context" dat HRg, HRl. Procentaje (mult)
diferite 100% pentru direc"ia predilect# a saltului, nu vor ar#ta decât
necesitatea implement#rii acestei idei, dup# cum am mai ar#tat.
O alt# cauz# a unor comportamente "aberante" ale ramifica"iilor
(comportamente diferite în contexte identice) poate fi cauzat# de anumite
pattern-uri mai "defavorabile" ale comport#rii respectivului salt. Astfel de
ex., un "loop" care se face de 99 de ori !i o dat# nu se face, este practic
imposibil de a fi predic"ionat corect 100% pe un context, normal, de genul
HRg =111 respectiv HRl=11. De ce ? Pur !i simplu pentru c# nu se !tie dac#
acel 111 con"inut în HRg este sau nu este cel de dinaintea "catastrofei" (a
momentului în care se iese din bucl#). Ce informa"ii ar mai fi necesare
atunci "prinderii" unor astfel de comport#ri imprevizibile. F#r# îndoial#
acele PC-uri asociate fiec#rui bit din HRg vor fi inutile în acest caz, în
schimb ar putea fi util# aici memorarea contorului de itera"ii undeva în
tabelele de predic"ie. Aceast# ipotez# ar putea fi confirmat# prin simul#ri
specifice.
O comparare echitabil# între schemele de predic"ie clasice !i cele
corelate trebuie s# impun# acela!i num#r de bi"i utiliza"i în implementarea
celor 2 scheme de comparat. A!a de exemplu se compar# un predictor (0,2)
de capacitate 4k cu predictor (2,2) de capacitate 1k. Acurate"ea predic"iilor
schemei corelate este clar mai bun#. Simul#rile s-au f#cut pe procesorul
DLX bazat pe 10 benchmark-uri SPECint 92. Schema corelat# a ob"inut
predic"ii corecte în 82%-100% din cazuri. Mai mult, predictorul (2,2) ob"ine
rezultate superioare în compara"ie cu un BPB având un num#r infinit de
loca"ii.
Mai nou, având în vedere complexitatea tot mai mare a acestor
predictoare, cu implica"ii defavorabile asupra timpului de c#utare în
structurile aferente, se vehiculeaz# ideea unor predictoare hibride,
constând în mai multe predictoare relativ simple asociate diferitelor tipuri de
salturi în mod optimal. Aceste predictoare se activeaz# în mod dinamic,
func"ie de tipul saltului care este în curs de predic"ionat. O alternativ# ar fi
ca s# predic"ioneze predictorul având cel mai mare grad de încredere, la
momentul dat. Aceast# solu"ie pare a fi cea care ar putea dep#!i performan"a
complicatelor predictoare corelate pe 2 nivele.
O problem# dificil# în predic"ia branch-urilor o constituie salturile
codificate în moduri de adresare indirecte, a c#ror acurate"e a predic"iei este
deosebit de sc#zut# prin schemele anterior prezentate (cca.50%). Problema
salturilor indirecte este de mare actualitate, cu prec#dere în contextul
programelor obiectuale, legat mai ales de implementarea polimorfismelor.
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$i în filosofia program#rii procedurale apar apeluri idirecte (ex. apel indirect
la func"ii). În acest caz, adresele de început ale diferitelor obiecte vizate sunt
înscrise dinamic în registrul de indirectare al saltului care implementeaz#
polimorfismul. Practic, aici problema predic"iei direc"iei saltului este
înlocuit# cu una mult mai dificil#, anume cu aceea a predic"iei valorii
adresei acestuia. Chang propune o structur# de predic"ie numit# "target
cache" special dedicat# salturilor indirecte. În acest caz predic"ia adresei de
salt nu se mai face pe baza ultimei adrese "int# a saltului indirect ca în
schemele de predic"ie clasice, ci pe baza alegerii uneia din ultimele adrese
"int# ale respectivului salt, memorate în structur#. A!adar, în acest caz
structura de predic"ie, memoreaz# pe parcursul execu"iei programului pentru
fiecare salt indirect ultimele N adrese "int#.
Predic"ia se va face deci în acest caz pe baza urm#toarelor informa"ii:
PC-ul saltului, istoria acestuia, precum !i ultimele N adrese "int#
înregistrate. Structura de principiu a target cache-ului e prezentat# în figura
urm#toare, 3.37. O linie din acest cache con"ine ultimele N adrese "int# ale
saltului împreun# cu tag-ul aferent.

Figura 3.37. Predic"ia adresei în cazul salturilor indirecte

Informa"ia "istorie" provine din dou# surse: istoria saltului indirect sau
a anterioarelor salturi !i respectiv ultimele N adrese "int#, înscrise în linia
corespunz#toare din cache. Aceste dou# surse de informa"ie binar# sunt
prelucrate prin intermediul unei func"ii de dispersie (SAU EXCLUSIV),
rezultând indexul de adresare în cache !i tag-ul aferent. Dup# ce adresa "int#
a saltului devine efectiv cunoscut#, se va introduce în linia corespunz#toare
din cache. Schema ac"ioneaz# "în mod disperat", mizând pe faptul c# la
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acela!i context de apari"ie a unui salt indirect se va asocia o aceea!i adres#
"int#. $i în opinia mea, aceast# abordare principial# pare singura posibil# în
cazul acestor salturi greu predictibile. Prin astfel de scheme, m#surat pe
benchmark-urile SPECint '95 acurate"ea predic"iei salturilor indirecte cre!te
!i ca urmare, câ!tigul global asupra timpului de execu"ie este de cca 4.3% 9%.
O alt# idee nou# în predic"ia branch-urilor, din p#cate pu"in
mediatizat# !i în"eles# în opinia mea, a fost lansat# în 1996 de c#tre Trevor
Mudge !i const# în predic#ia pe baz" de lan#uri Markov utilizând
algoritmul PPM (Prediction by Partial Matching), utilizat de altfel !i în
procesarea (compresia) de imagini !i recunoa!terea vorbirii. Un predictor
Markov de ordinul k predic"ioneaz# bitul urm#tor pe baza celor k bi"i
preceden"i. În esen"# pentru predic"ie, se caut# patternul memorat în registrul
HRg pe k bi"i într-un !ir binar mai lung al istoriei salturilor anterioare. Dac#
acest pattern este g#sit în !irul respectiv cel pu"in o dat#, predic"ia se face
corespunz#tor, pe baza unei statistici care determin# de câte ori acest pattern
a fost urmat în !ir de 0 logic (non taken) !i respectiv de câte ori a fost urmat
de 1 logic (taken). Dac# îns# patternul din HRg nu a fost g#sit în !irul de
istorie, se construie!te un nou pattern mai scurt prin eludarea ultimului bit
din HRg !i algoritmul se reia pe c#utarea acestui nou pattern, !.a.m.d. pân#
la g#sirea unui anumit pattern în !ir. Se arat# c# de!i complexitatea
implement#rii acestei noi scheme cre!te de cca. 2 ori fa"# de o schem#
corelat#, eficien"a sa - la acela!i buget al implement#rii - este clar
superioar#. Nu sunt îns# de acord cu autorii, care f#r# s# o demonstreze,
sus"in c# acest predictor reprezint# limita superioar# a predictabilit#"ii
ramifica"iilor.
În capitolul 5 al acestei lucr#ri se va prezenta un concept total nou în
predic"ia ramifica"iilor, introdus de c#tre autorul acestei lucr#ri, anume
predictorul neuronal, bazat în cadrul procesului de predic"ie pe re"ele
neuronale.
În fine, o alt# solu"ie mai agresiv# decât cele precedente, const# în
aducerea instruc"iunilor din cadrul ambelor ramuri ale branch-ului în
structuri pipeline paralele (multiple instructions streams). Când condi"ia
de salt e determinat#, una din ramuri se va abandona. Totu!i, necesitatea
predic"iei apare !i în acest caz datorit# faptului c# în anumite cazuri (salturi
indirecte, reveniri din subrutine) adresa de salt este necunoscut# la finele
fazei IF !i deci ar trebui predic"ionat# în vederea proces#rii eficiente. Apoi,
chiar cunoscute ambele adrese, apare dificultatea adres#rii memoriei !i
aducerii blocurilor de instruc"iuni de la aceste 2 adrese distincte simultan din
cache. Desigur c# în acest caz sunt necesare redundan"e ale resurselor hard
(cache-uri, unit#"i de execu"ie, busuri, logic# de control, etc.) precum !i
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complica"ii în logica de control. Dac# pe o ramur# a programului exist# de
exemplu o instruc"iune de tip STORE, procesarea acestei ramuri trebuie
oprit# întrucât exist# posibilitatea unei alter#ri ireparabile a unei loca"ii de
memorie. Aceast# solu"ie implic# cre!teri serioase ale costurilor, dar se pare
c# ar fi singura capabil# s# se apropie oricât de mult fa"# de idealul predic"iei
absolut corecte. În cazul microprocesoarelor, aceste mecanisme de prefetch
al ambelor ramuri, nu se aplic# în prezent la microprocesoare, în principal
datorit# l#rgimii de band# limitate între microprocesor !i memorie. Tehnica
s-a întâlnit în cazul supercomputerelor anilor '90 (ex. IBM-3033).
Aceste tehnici de predic"ie hardware a branch-urilor, datorit#
complexit#"ii lor, nu sunt implementate în mod uzual în microprocesoarele
RISC scalare, întrucât se prefer# tehnicile software de "umplere" a BDS-ului
(limitat în general la o instruc"iune) cu instruc"iuni utile, în general
anterioare celei de salt, lucru posibil în cca. 70%-80% din cazuri. În schimb,
predic"ia hardware este implementat# în cazul unor procesoare superscalare,
unde datorit# BDS-ului de câteva instruc"iuni, umplerea lui cu instruc"iuni
anterioare independente devine practic imposibil#.

3.4.5. PROBLEMA EXCEP!IILOR ÎN PROCESOARELE RISC
La sesizarea unui eveniment de excep"ie se vor inhiba toate procesele
de scriere, atât pentru instruc"iunea care a provocat excep"ia, cât !i pentru
urm#toarele aflate în band#. Aceasta previne orice modificare a contextului
procesorului care ar putea fi cauzat# de continuarea proces#rii acestor
instruc"iuni. În principiu, dup# terminarea instruc"iunii anterioare celei care
a provocat excep"ia, se intr# în protocolul de tratare, în cadrul c#ruia se
salveaz# intern sau extern PC-ul instruc"iunii care a provocat excep"ia,
precum !i contextul procesorului. În particular, în cazul în care instruc"iunea
care a provocat excep"ia se afl# într-un BDS de ordinul n !i saltul se face,
atunci trebuie reluate cele n instruc"iuni BDS, precum !i instruc"iunea la
care se face saltul. În acest caz trebuie salvate (n + 1) PC-uri pentru c# în
general adresele instruc"iunilor din BDS !i respectiv adresa instruc"iunii la
care se face saltul nu sunt contigue.
Dac# în cazul unei excep"ii structura poate fi oprit# astfel încât
instruc"iunile anterioare celei care a provocat excep"ia s# poat# fi complet
executate !i respectiva instruc"iune împreun# cu cele ulterioare ei s# poat# fi
reluate în condi"ii deterministe, se zice c# avem o excep#ie precis". În caz
contrar excep"ia se zice imprecis". Mai jos, se prezint# un exemplu de
excep"ie imprecis# :
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DIVF F0, F2, F4
ADDF F6, F6, F8
SUBF F10, F10, F14
În acest caz instruc"iunile se vor termina Out of Order, adic# ADDF !i
SUBF se vor termina înaintea instruc"iunii DIVF. S# presupunem c#
instruc"iunea DIVF a determinat o derut# aritmetic# într-un moment în care
ADDF !i SUBF s-au încheiat. Aceast# situa"ie implic# o excep"ie imprecis#,
întrucât reluarea instruc"iunii DIVF se va face cu con"inutul regi!trilor F6 !i
F10 alterat. Aceste situa"ii sunt evident nedorite, iar dac# apar trebuie
eliminate. Relativ la excep"iile imprecise, în literatur# se precizeaz#
urm#toarele posibilit#"i de solu"ionare:
a) Contextul CPU s# fie dublat printr-un a!a-numit "history-file",
care s# p#streze toate resursele modelului de programare. În acest "historyfile" se înscriu noile rezultate la finele termin#rii "normale" (pur secven"iale)
a instruc"iunilor. În cazul apari"iei unei excep"ii imprecise contextul
procesorului se va înc#rca din acest context de rezerv# (ex. CYBER 180 /
990). Exist# !i alte varia"iuni pe aceast# idee.
b) Prin aceast# a 2-a solu"ie de principiu, nu se permite terminarea
unei instruc"iuni în band#, pân# când toate instruc"iunile anterioare nu se vor
fi terminat f#r# s# cauzeze o excep"ie. Astfel se garanteaz# c# dac# a ap#rut
o excep"ie în cadrul unei instruc"iuni, nici o instruc"iune ulterioar# acesteia
nu s-a încheiat !i totodat# instruc"iunile anterioare ei s-au încheiat normal.
Solu"ia implic# întârzieri ale proces#rii (ex. MIPS R 2000 / 3000).
O alt# problem# o constituie excep#iile simultane. Dac# lu#m în
considerare o procesare pe 5 nivele, în cadrul fiec#rui nivel pot apare
urm#toarele excep"ii :
IF - derut# accesare pagin# memorie, acces la un cuvânt nealiniat, etc.
RD - cod ilegal de instruc"iune
EX - diverse derute aritmetice (overflow)
MEM - ca !i la IF
WB - acces la resurse privilegiate în modul de lucru user.
Rezult# imediat posibilitatea apari"iei simultane a 2 sau mai multe
evenimente de excep"ie. S# consider#m spre exemplificare secven"a de
instruc"iuni din figura 3.38, în cadrul c#reia apar simultan dou# excep"ii:
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Figura 3.38. Excep"ie simultan#

Solu"ia ar consta în tratarea prioritar# a derutei instruc"iunii LOAD,
dup# care se va relua aceast# instruc"iune. Apoi va apare deruta de dep#!ire
aferent# instruc"iunii ADD care va fi !i ea tratat#.

Figura 3.39. Excep"ii în ordine invers#

Un caz mai dificil este acela în care excep"iile apar Out of Order ca în
exemplul din figura 3.39. În acest caz ar fi posibile 2 solu"ii de principiu:
1) S# existe un flag de stare excep"ie aferent fiec#rei instruc"iuni !i
care s# fie testat la intrarea în nivelul WB. Dac# exist# setat# vreo excep"ie,
se va trece în protocolul de tratare. Astfel se garanteaz# c# toate excep"iile
din cadrul unei anumite instruc"iuni vor fi v#zute înaintea excep"iilor ap#rute
pe parcursul unei instruc"iuni urm#toare.
2) Se bazeaz# pe tratarea excep"iei de îndat# ce aceasta a ap#rut
La sesizarea derutei din cadrul instruc"iunii (i + 1) se vor inhiba
instruc"iunile (i - 2), (i - 1), i, (i + 1) !i prin protocolul de tratare se va relua
instruc"iunea (i - 2). Apoi se va sesiza deruta din cadrul instruc"iunii i
urmând ca dup# tratarea ei instruc"iunea i s# se reia. Evident c# deruta
aferent# nivelului IF din cadrul instruc"iunii (i + 1) a fost anterior eliminat#
!i deci nu va mai apare. Men"ion#m c# majoritatea microprocesoarelor RISC
de"in suficiente resurse hardware interne care s# le permit# în cazul apari"iei
unei excep"ii salvarea intern# a contextului CPU. Evident c# limitarea
resurselor interne nu implic# limitarea posibilit#"ii de imbricare a
excep"iilor. Ca !i procesoarele CISC, procesoarele RISC de"in regi!tri de
stare excep"ie, regi!tri care con"in descrierea evenimentului de excep"ie
curent, regi!tri care memoreaz# adresa virtual# care a cauzat o excep"ie, etc.
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3.4.6. AMBIGUITATEA REFERIN!ELOR LA MEMORIE
Dependen"ele cauzate de variabilele aflate în memorie reprezint# o
alt# frân# în calea ob"inerii performan"ei. Pentru exemplificare s#
consider#m secven"a de program:
ST
4 ( Ri ), R1
LD
R2, 8 ( Rj )
Dup# cum deja am ar#tat, exist# motive ca instruc"iunea LD s# se
execute înaintea instruc"iunii ST din motive de eficien"# a execu"iei
(mascare laten"#, beneficii legate de procesarea Out of order, etc.). Acest
lucru este posibil numai dac# cele 2 adrese de memorie sunt întotdeauna
diferite. Este evident c# dac# la un anumit moment ele sunt identice,
semantica secven"ei se modific# inacceptabil. În general aceast# problem# se
rezolv# static, de c#tre compilator, atunci când acest lucru e posibil. O
component# a acestuia ("disambiguating routine") compar# cele 2 adrese de
memorie !i returneaz# una dintre urm#toarele 3 posibilit#"i:
a) adrese întotdeauna distincte;
b) adrese întotdeauna identice;
c) cel pu"in 2 adrese identice sau nu se poate determina.
A!adar, doar în primul caz putem fi siguri c# execu"ia anterioar# a
instruc"iunii LD fa"# de instruc"iunea ST (sau simultan# în cazul unui
procesor MEM - Ma!in# cu Execu"ie Multipl#, vezi capitolul 3)
îmbun#t#"e!te performan"a f#r# a cauza alterarea semantic# a programului.
Din p#cate, nu se poate decide întotdeauna acest lucru în momentul
compil#rii.
Dezambiguizarea static# d# rezultate bune în cazul unor adres#ri
liniare !i predictibile ale memoriei (de ex. acces#ri de tablouri, matrici, etc.).
Ea presupune rezolvarea unor ecua"ii diofantice mai mult sau mai pu"in
complexe, similare cu cele necesare vectoriz#rii buclelor de program. Prin
urmare un reorganizator de program bazat pe dezambiguizarea static# va fi
deosebit de conservativ în ac"iunile sale. Dac# aceast# comparare a
adreselor de memorie se face pe parcursul procesarii programului prin
hardware, se zice c# avem o dezambiguizare dinamic#. Aceasta este mai
performant# decât cea static# dar necesit# resurse hardware suplimentare !i
deci costuri sporite.
Pentru a pune în eviden"# performan"a superioar# a variantei dinamice,
s# consider#m secven"a:
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for i = 1 to 100 do
a[ 2i ]=....
y = f(..., a[i+4], ...)
end
Într-un singur caz din cele 100 posibile (i = 4), cele 2 referin"e la
memorie a[2i] respectiv a[i + 4] sunt identice. A!adar, o dezambiguizare
static# va fi conservativ#, nepermi"ând optimizarea buclei de!i doar in 99%
din cazuri acest lucru este posibil. Pentru rezolvarea situa"iei pe aceast# cale
este necesar# scoaterea din bucl# a dependen"elor de alias. O variant#
dinamic# îns#, va putea exploata mai eficient acest fapt. Pe un procesor
superscalar sau VLIW acest lucru este !i mai avantajos întrucât cele 2
opera"ii din bucl# se vor putea realiza simultan. Se consider# c# progresele
în aceast# problem# pot duce la cre!teri semnificative de performan"# în
domeniul paralelismului la nivelul instruc"iunilor, dup# cum vom demonstra
!i noi într-o contribu"ie ulterioar#.

3.4.7. EXECU!IA CONDI!IONAT% $I SPECULATIV%
Execu#ia condi#ionat" (predicativ#) se refer# la implementarea unor
a!a numite instruc"iuni condi"ionate. O instruc"iune condi"iont# se va
executa dac# o variabil# de condi"ie inclus# în corpul instruc"iunii
îndepline!te condi"ia dorit#. În caz contrar, instruc"iunea respectiv# nu va
avea nici un efect (NOP). Variabila de condi"ie poate fi memorat# într-un
registru general al procesorului sau în regi!tri special dedica"i acestui scop
numi"i regi!tri booleeni. Astfel de exemplu, instruc"iunea CMOVZ R1, R2,
R3 mut# (R2) în R1 dac# (R3) = 0. Instruc"iunea TB5 FB3 ADD R1, R2, R3
execut# adunarea numai dac# variabilele booleene B5 !i B3 sunt '1' respectiv
'0'. În caz contrar, instruc"iunea este inefectiv#. Desigur c# variabilele
booleene necesit# bi"i suplimentari în corpul instruc"iunii.
Execu"ia condi"ionat# a instruc"iunilor este deosebit de util# în
eliminarea salturilor condi"ionate dintr-un program, simplificând programul
!i transformând deci hazardurile de ramifica"ie în hazarduri de date. S#
consider#m spre exemplificare o construc"ie if-then-else ca mai jos:
if (R8<1)
LT
B6, R8, #1; if R8<1, B6<---1
R1 = R2 + R3,
BF
B6, Adr1;
Dac# B6=0 salt la Adr1
else
ADD R1, R2, R3
R1 = R5 - R7;
BRA Adr2 ; salt la Adr2
R10 = R1 + R11;
Adr1: SUB R1, R5, R7
Adr2: ADD R10, R1, R11
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Prin rescrierea acestei secven"e utilizând instruc"iuni condi"ionate se
elimin# cele 2 instruc"iuni de ramifica"ie ob"inându-se urm#toarea secven"#
mai simpl# !i mai eficient# de program:
LT
B6, R8, #1
TB6 ADD R1, R2, R3
FB6 SUB R1, R5, R7
ADD R10, R1, R11
Este clar c# timpul de execu"ie pentru aceast# secven"# este mai mic
decât cel aferent secven"ei anterioare. Se arat# c# astfel de transform#ri
reduc cu cca. 25-30% instruc"iunile de salt condi"ionat dintr-un program.
Aceast# execu"ie condi"ionat# a instruc"iunilor faciliteaz# execu"ia
speculativ#. Codul situat dup# un salt condi"ionat în program !i executat
înainte de stabilirea condi"iei !i adresei de salt cu ajutorul instruc"iunilor
condi"ionate, se nume!te cod cu execu#ie speculativ", opera"ia respectiv#
asupra codului numindu-se predicare. Predicarea reprezint# o tehnic# de
procesare care - utilizând instruc"iuni cu execu"ie condi"ionat# - urm#re!te
execu"ia paralel# prin specula"ie a unor instruc"iuni !i reducerea num#rului
de ramifica"ii din program, ambele benefice pt. minimizarea timpului de
execu"ie al programului. Acest mod de execu"ie a instruc"iunilor poate fi
deosebit de util în optimizarea execu"iei unui program.
Prezent#m în continuare o secven"# de cod ini"ial# !i care apoi e
transformat# de c#tre scheduler în vederea optimiz#rii execu"iei prin
specula"ia unei instruc"iuni.
SUB
LT
BT
speculativ#
ADD
SUB

R1, R2, R3
B8, R1, #10
B8, Adr

SUB
LT
FB8

R1, R2, R3
B8, R1, #10
ADD
R7,R8,

R7, R8, R1
R10, R7, R4

BT
SUB

B8, Adr
R10, R7, R4

R1;

Execu"ia speculativ# a instruc"iunii ADD putea fi realizat# !i în lipsa
variabilelor de gard# booleene dar atunci putea fi necesar# redenumirea
registrului R7 (dac# acesta ar fi în via"# pe ramura pe care saltul se face).
Orice instruc"iune - cu excep"ia celor de tip STORE - poate fi executat#
speculativ. O posibil# strategie de a permite instruc"iuni STORE speculative
const# în introducerea unui Data Write Buffer (DWB). Memorarea se va
face întâi aici !i abia când condi"ia de salt este cunoscut# se va înscrie în
memorie. Pe lâng# avantajele legate de eliminarea salturilor, facilizarea
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execu"iei speculative, predic#rii, etc., execu"ia condi"ionat# are !i câteva
dezavantaje dintre care amintim:
- instruc"iunile condi"ionate anulate (NOP) necesit# totu!i un timp de
execu"ie. În cazul specula"iei, în aceste condi"ii performan"a în execu"ie
scade.
- dac# variabila de condi"ie e evaluat# târziu, utilitatea instruc"iunii
condi"ionate va fi mic!orat#.
- promovarea unei instruc"iuni peste mai multe ramifica"ii condi"ionate
în vederea execu"iei speculative necesit# gard#ri multiple.
- instruc"iunile condi"ionate pot determina sc#derea frecven"ei de tact a
microprocesorului.
Având în vedere cele de mai sus, utilitatea execu"iei condi"ionate este
înc# discutat#. MIPS, POWER-PC, SUN-SPARC, DEC ALPHA de"in doar
o instruc"iune de tip MOVE condi"ionat#, în timp ce alte microarhitecturi
precum HEWLET PACKARD PA, HARP, HSA, etc., permit execu"ia
condi"ionat# a majorit#"ii instruc"iunilor ma!in#. La ora actual# exist# înc#
pu"ine evalu#ri cantitative care s# stabileasc# avantajele/dezavantajele
acestei idei într-un mod clar.

4. PROCESOARE CU EXECU!II MULTIPLE ALE
INSTRUC!IUNILOR [7]

4.1.
CONSIDERA!II
GENERALE.
SUPERSCALARE $I VLIW (EPIC)

PROCESOARE

Un deziderat ambi"ios este acela de se atinge rate medii de procesare
de mai multe instruc"iuni per tact. Procesoarele care ini"iaz# execu"ia mai
multor opera"ii simultan intr-un ciclu (sau tact) se numesc procesoare cu
execu"ii multiple ale instruc"iunilor. Un astfel de procesor aduce din cacheul de instruc"iuni una sau mai multe instruc"iuni simultan !i le distribuie spre
execu"ie în mod dinamic sau static (prin reorganizatorul de program),
multiplelor unit#"i de execu"ie.
Principiul acestor procesoare paralele numite !i "ma!ini cu execu"ie
multipl#" (MEM) const# în existen"a mai multor unit#"i de execu"ie paralele,
care pot avea laten"e diferite. Pentru a facilita procesarea acestor
instruc"iuni, acestea sunt codificate pe un singur cuvânt de 32 sau 64 de bi"i
uzual, pe modelul RISC anterior prezentat. Dac# decodificarea
instruc"iunilor, detec"ia dependen"elor de date dintre ele, rutarea !i lansarea
lor în execu"ie din bufferul de prefetch înspre unit#"ile func"ionale se fac
prin hardware, aceste procesoare MEM se mai numesc !i superscalare.
Pot exista mai multe unit#"i func"ionale distincte, dedicate de exemplu
diverselor tipuri de instruc"iuni tip întreg sau flotant. A!adar execu"iile
instruc"iunilor întregi, se suprapun cu execu"iile instruc"iunilor flotante (FPFlotant Point). În cazul procesoarelor MEM, paralelismul temporal
determinat de procesarea pipeline se suprapune cu un paralelism spa"ial
determinat de existen"a mai multor unit#"i de execu"ie. În general structura
pipeline a coprocesorului are mai multe nivele decât structura pipeline a
procesorului ceea ce implic# probleme de sincronizare mai dificile decât în
cazul procesoarelor pipeline scalare. Acela!i lucru este valabil !i între
diferite alte tipuri de instruc"iuni având laten"e de execu"ie diferite.
Caracteristic deci procesoarelor superscalare este faptul c# dependen"ele de
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date între instruc"iuni se rezolv# prin hardware, în momentul decodific#rii
instruc"iunilor. Modelul ideal de procesare superscalar#, în cazul unui
procesor care poate aduce !i decodifica 2 instruc"iuni simultan este prezentat
în figura 4.1.
Este evident c# în cazul superscalar complexitatea logicii de control
este mult mai ridicat# decât în cazul pipeline scalar, întrucât detec"ia !i
sincroniz#rile între structurile pipeline de execu"ie cu laten"e diferite !i care
lucreaz# în paralel devin mult mai dificile. De exemplu un procesor
superscalar având posibilitatea aducerii !i execu"iei a "n" instruc"iuni ma!in#
simultan, necesit# n(n-1)/2 unit#"i de detec"ie a hazardurilor de date între
aceste instruc"iuni (comparatoare digitale), ceea ce conduce la o
complexitate ridicat# a logicii de control.

Figura 4.1. Modelul execu"iei superscalare

S-ar putea deci considera aceste procesoare MEM ca fiind arhitecturi
de tip MIMD (Multiple Instructions Multiple Data) în taxonomia lui
Michael Flynn. De remarcat totu!i c# în aceast# categorie sunt introduse cu
prec#dere sistemele multiprocesor care exploateaz# paralelismul la nivelul
mai multor aplica"ii (coarse grain parallelism), arhitecturile RISC ca !i cele
de tip MEM exploatând paralelismul instruc"iunilor la nivelul aceleia!i
aplica"ii (fine grain parallelism). Desigur c# - din punctul de vedere al
acestei taxonomii - arhitecturile pipeline scalare (RISC), ar fi încadrabile în
clasa SISD (Single Instruction Single Data), fiind deci incluse în aceea!i
categorie cu procesoarele cele mai conven"ionale (secven"iale), ceea ce
implic# o sl#biciune a acestei sumare taxonomii.
În figura 4.2 se prezint# o structur# tipic# de procesor superscalar care
de"ine practic 2 module ce lucreaz# în paralel: un procesor universal !i un
procesor destinat opera"iilor în virgul# mobil#. Ambele module de"in unit#"i
de execu"ie proprii având laten"e diferite. La anumite microprocesoare
superscalare regi!trii CPU sunt diferi"i de regi!trii FP, pentru a se reduce
hazardurile structurale (în schimb cre!teri serioase ale costurilor !i dificult#"i
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tehnologice) iar la altele (de ex. Motorola 88100), regi!trii CPU sunt identici
cu cei ai coprocesorului. De exemplu, pentru eliminarea hazardurilor
structurale, multe dintre aceste microprocesoare nu de"in "clasicul" registru
al indicatorilor de condi"ie. Salturile condi"ionate se realizeaz# prin
compararea pe o anumit# condi"ie, a 2 dintre registrele codificate în
instruc"iune. Hazardurile structurale la resursele hardware interne se elimin#
prin multiplicarea acestora !i sincronizarea adecvat# a proceselor.

Figura 4.2. Structur# de procesor superscalar pipeline

De remarcat c# procesoarele superscalare, determin# apropierea ratei
de execu"ie la una sau, în cazul în care se pot aduce mai multe instruc"iuni
simultan, la mai multe instruc"iuni per ciclu. Dificult#"ile de sincronizare
sporite, se rezolv# prin utilizarea unor tehnici hardware bazate pe
"scoreboarding" deosebit de sofisticate. Majoritatea microprocesoarelor
RISC actuale sunt de tip superscalar (con"in cel pu"in un coprocesor integrat
în chip). Un procesor superscalar care aduce din cache-ul de instruc"iuni mai
multe instruc"iuni primitive simultan, poate m#ri rata de procesare la 1.2-2.3
instr./ciclu m#surat pe o mare diversitate de benchmark-uri, la nivelul
realiz#rilor practice între anii 1995-1998. Exemple remarcabile de
microprocesoare superscalare comerciale de tip RISC, sunt: INTEL 960 CA,
SUN SuperSPARC,
MPC 601, 603, 620 (POWER PC), etc.
Microprocesoarele Intel Pentium, AMD K6, etc., sunt practic procesoare
având model de programare CISC dar execu"ie hardware superscalar#.
Procesoarele VLIW (Very Long Instruction Word) reprezint#
procesoare care se bazeaz# pe aducerea în cadrul unei instruc"iuni multiple a
mai multor instruc"iuni RISC independente pe care le distribuie spre
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procesare unit#"ilor de execu"ie. A!adar, rata de execu"ie ideal# la acest
model, este de n instruc"iuni/ciclu. Pentru a face acest model viabil, sunt
necesare instrumente soft de exploatare a paralelismului programului, bazate
pe gruparea instruc"iunilor simple independente !i deci executabile în
paralel, în instruc"iuni multiple. Arhitecturile VLIW sunt tot de tip MEM.
Principiul VLIW este sugerat în figura 4.3:

Figura 4.3. Decodificarea !i alocarea instruc"iunilor într-un procesor VLIW

În cadrul acestui model, se încearc# prin transform#ri ale programului,
ca instruc"iunile RISC primitive din cadrul unei instruc"iuni multiple s# fie
independente !i deci s# se evite hazardurile de date între ele, a c#ror
gestionare ar fi deosebit de dificil# în acest caz. Performan"a procesoarelor
VLIW este esen"ial determinat# de programele de compilare !i reorganizare
care trebuie s# fie deosebit de "inteligente". De aceea acest model de
arhitectur# se mai nume!te uneori !i EPIC (Explicitly Parallel Instruction
Computing).
Prin urmare, în cazul modelului de procesor VLIW, compilatorul
trebuie s# înglobeze mai multe instruc"iuni RISC primitive independente în
cadrul unei instruc"iuni multiple, în timp ce în cazul modelului superscalar,
rezolvarea dependen"elor între instruc"iuni se face prin hardware, începând
cu momentul decodific#rii acestor instruc"iuni. De asemenea, pozi"ia
instruc"iunilor primitive într-o instruc"iune multipl# determin# alocarea
acestor instruc"iuni primitive la unit#"ile de execu"ie, spre deosebire de
modelul superscalar unde alocarea se face dinamic prin control hardware.
Acest model de procesor nu mai necesit# sincroniz#ri !i comunica"ii de date
suplimentare între instruc"iunile primitive dup# momentul decodific#rii lor,
fiind astfel mai simplu din punct de vedere hardware decât modelul
superscalar. Un model sugestiv al principiului de procesare VLIW este
prezentat în figura 4.4.
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Figura 4.4. Principiul de procesare VLIW

Pentru exemplificarea principiului de procesare MEM, s# consider#m
secven"a de program de mai jos :
LOOP:
LD
F0,0(R1)
ADD F4,F0,F2
SD
0(R1),F4
SUB R1,R1,#8
BNEZ R1, LOOP
Se va analiza în continuare cum ar trebui reorganizat# !i procesat#
secven"a de program anterioar# pentru a fi executat# pe un procesor VLIW
care poate aduce maxim 5 instruc"iuni primitive simultan !i de"ine 5 unit#"i
de execu"ie distincte !i anume: 2 unit#"i LOAD / STORE (MEM1, MEM2),
2 unit#"i de coprocesor flotant (FPP1, FPP2) !i o unitate de procesare a
instruc"iunilor întregi !i respectiv a branch-urilor.

Tabelul 4.1.
Execu#ia instruc#iunilor pe un procesor MEM cu 5 unit"#i de execu#ie
specializate

De remarcat în acest caz o rat# medie de procesare de 2.4 instruc"iuni /
ciclu. Altfel spus, bucla de program anterioar# se execut# în doar 1.42 cicli
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(10 cicli / 7 bucle). De remarcat printre altele, o redenumire a regi!trilor
absolut necesar# acestei proces#ri agresive. Posibilit#"ile hard / soft aferente
unei asemenea proces#ri vor fi prezentate succint în continuare. Este clar c#
performan"a procesoarelor MEM este esen"ial determinat# de programele de
compilare !i reorganizare care trebuie s# fie deosebit de "inteligente".
Cercet#ri realizate în comun la Universitatea Stanford, USA !i firma DEC
(Digital Equipment Corporation) pe procesoare VLIW cu 4 instruc"iuni
simultane, au ar#tat c# în aplica"ii reale se ajunge la execu"ia a max 2 - 3
instruc"iuni / ciclu, prin compilatoare optimizate. De!i rare, exist# realiz#ri
comerciale de computere VLIW cu software de optimizare de oarecare
succes pe pia"# : IBM RS / 6000 ( 4 instruc"iuni / ciclu , teoretic), INTEL
860 (maxim 2 instruc"iuni / ciclu), APOLLO DN 10000, etc. Aceste
realiz#ri sunt disponibile comercial începând cu anul 1991, de!i cercet#rile
au fost ini"iate începând din 1983. Firma Intel a anun"at c# noul s#u model
de procesor având numele de cod Merced (IA-64), ce va fi lansat în anii
1999 - 2000, va fi realizat pe principii VLIW (EPIC). Având în vedere c# în
cadrul acestor arhitecturi compilatorul este puternic senzitiv la orice
modificare hardware, personal prev#d o leg#tur# hardware - software mai
pronun"at# decât cea actual# (1998), începând cu lansarea comercial# a
acestei arhitecturi noi. Necesit#"ile de "upgrade" hardware - software, cred
de asemenea vor fi mai imperioase prin aceast# filosofie EPIC, necesitând
deci mai mult decât pân# acum din partea utilizatorilor, serioase !i continue
investi"ii financiare corespunz#tor noilor modele. IA-64 (Intel Architecture)
va fi prima arhitectur# Intel pe 64 de bi"i care va îngloba dou# caracteristici
esen"iale descrise deja în capitolul 2: execu"ia condi"ionat# prin variabile de
gard# booleene a instruc"iunilor (“execu"ie predicativ#”) !i respectiv
execu"ia speculativ# a instruc"iunilor – cu beneficii asupra masc#rii laten"ei
unor instruc"iuni mari consumatoare de timp !i deci asupra vitezei de
procesare. Arhitectura se bazeaz# pe explicitarea paralelismului
instruc"iunilor la nivelul compilatorului într-un mod similar cu cel din
arhitecturile VLIW. Intel sus"ine c# programele optimizate pe o anumit#
ma!in# IA-64 vor func"iona f#r# probleme pe oricare alt# viitoare ma!in#
întrucât laten"ele unit#"ilor de execu"ie ca !i num#rul acestora sunt invizibile
pentru optimizatorul de cod. Aceasta se realizeaz# îns# prin interconectarea
total# a unit#"ilor de execu"ie care se sincronizeaz# prin tehnici de tip
“scoreboarding”. Rezult# deci c# un program obiect portat de la o versiune
mai veche de procesor la alta mai nou#, chiar dac# va func"iona totu!i
corect, se va procesa mai lent decât dac# ar fi optimizat special pentru noua
variant# de procesor.
Dificult#"ile principale ale modelului VLIW sunt urm#toarele:
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- Paralelismul limitat al aplica"iei, ceea ce determin# ca unit#"ile de
execu"ie s# nu fie ocupate permanent, fapt valabil de altfel !i la modelul
superscalar.
- Incompatibilitate software cu modele succesive !i compatibile de
procesoare care nu pot avea în general un model VLIW identic datorit#
faptului c# paralelismul la nivelul instruc"iunilor depinde de laten"ele
opera"iilor procesorului scalar, de num#rul unit#"ilor func"ionale !i de alte
caracteristici hardware ale acestuia.
- Dificult#"i deosebite în reorganizarea aplica"iei (scheduling) în
vederea determin#rii unor instruc"iuni primitive independente sau cu un grad
sc#zut de dependen"e.
- Cre!terea complexit#"ii hardware !i a costurilor ca urmare a
resurselor multiplicate, c#ilor de informa"ie "l#"ite", etc.
- Cre!terea necesit#"ilor de memorare ale programelor datorit#
reorganiz#rilor soft !i "împachet#rii" instruc"iunilor primitive în cadrul unor
instruc"iuni multiple care necesit# introducerea unor instruc"iuni NOP
(atunci când nu exist# instruc"iuni de un anumit tip disponibile spre a fi
asamblate într-o instruc"iune multipl#).
În esen"#, prin aceste modele MEM se încearc# exploatarea
paralelismului din programe secven"iale prin excelen"#, de unde !i limitarea
principal# a acestui domeniu de "low level parallelism".
Actualmente, datorit# faptului c# aceste procesoare sunt mult mai
ieftine decât procesoarele vectoriale (superprocesoare), !i totodat# foarte
performante, se pune problema determin#rii unor clase largi de aplica"ii în
care modele superscalar, superpipeline !i VLIW s# se comporte mai bine
sau comparabil cu modelul vectorial. Se poate ar#ta relativ simplu, c# din
punct de vedere teoretic performan"a unui procesor superscalar având N
unit#"i func"ionale, fiecare cu o structur# pipeline pe M nivele, este
echivalent# cu cea a unui procesor scalar superpipeline cu o structur#
pipeline pe M*N nivele. Asocierea unei arhitecturi optimale unei clase de
aplica"ii dat#, este o problem# dificil#. Performan"a procesoarelor scalare
superpipeline, superscalare !i VLIW este în strâns# leg#tur# cu progresele
compilatoarelor specifice acestor structuri, compilatoare care trebuie s#
extrag# cât mai mult din paralelismul existent la nivelul instruc"iunilor
programului.
De remarcat c# modelele superscalar !i VLIW nu sunt exclusive, în
implement#rile reale se întâlnesc adesea procesoare hibride, în încercarea de
a se optimiza raportul performan"# pre". Dup# cum se va vedea, spre
exemplu tehnicile soft de optimizare sunt comune ambelor variante de
procesoare. Aceste modele arhitecturale de procesoare paralele sunt
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considerate a face parte din punct de vedere arhitectural, din genera"ia a IIIa de microprocesoare, adic# cea a anilor 1990 - 2000.

4.2. MODELE DE PROCESARE ÎN ARHITECTURILE
SUPERSCALARE
În cazul procesoarelor superscalare sunt citate în literatura de
specialitate 3 modalit#"i distincte de procesare !i anume: In Order Issue In
Order Completion (IN - IN), In Order Issue Out of Order Completion (IN OUT) !i respectiv Out of Order Issue Out of Order Completion (OUT OUT). Pentru exemplificarea afirma"iei de mai sus, s# consider#m o
secven"# de instruc"iuni I1 - I6 cu urm#toarele particularit#"i: I1 necesit# 2
cicli pentru execu"ie, I3 !i I4 sunt în conflict structural, între I4 !i I5 exist#
dependen"# RAW iar I5 !i I6 sunt de asemenea în conflict structural. În
aceste condi"ii !i considerând un procesor superscalar care poate aduce !i
decodifica 2 instruc"iuni simultan !i care de"ine 2 unit#"i de execu"ie, avem
situa"iile urm#toare pe cele trei modele:
a) Modelul IN - IN
Este caracterizat prin faptul c# procesorul nu decodific# urm#toarea
pereche de instruc"iuni, decât în momentul în care perechea anterioar# se
execut#. A!adar atât execu"ia cât !i înscrierea rezultatelor se face în ordinea
din program ca în figur#.

Tabelul 4.2.
Exemplu de procesare IN-IN

b) Modelul IN - OUT
Este caracterizat de faptul c# execu"ia propriu-zis# se face în ordine, în
schimb înscrierea rezultatelor se face de îndat# ce o instruc"iune s-a terminat
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de executat. Modelul este mai eficient decât cel precedent îns# poate crea
probleme de genul întreruperilor imprecise care trebuiesc evitate prin tehnici
deja amintite în capitolul 3.

Tabelul 4.3.
Exemplu de procesare IN-OUT

c) Modelul OUT - OUT
Este cel mai agresiv !i performant model de procesare a instruc"iunilor
într-un procesor superscalar. Instruc"iunile sunt aduse !i decodificate
sincron, presupunând deci existen"a unui buffer între nivelul de decodificare
!i execu"ie (instructions window). Astfel cre!te capacitatea de anticipare a
instruc"iunilor independente dintr-un program. Modelul permite o
exploatare mai bun# a paralelismului instruc"iunilor la nivelul unui program
dat, prin cre!terea probabilit#"ii de determinare a unor instruc"iuni
independente, stocate în buffer.

Tabelul 4.4.
Exemplu de procesare OUT-OUT

Desigur c# execu"ia Out of Order este posibil# numai atunci când
dependen"ele de date între instruc"iuni o permit. Cade în sarcina hardului
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eliminarea dependen"elor !i alocarea instruc"iunilor din buffer la diversele
unit#"i de execu"ie (rutarea).

4.3. ARHITECTURA LUI R. TOMASULO
A fost proiectat# !i implementat# pentru prima dat# în cadrul unit#"ii
de calcul în virgul# mobil# din cadrul sistemului IBM - 360 / 91 !i este
atribuit# lui Roberto Tomasulo, considerat a fi fost pionierul proces#rii
superscalare !i pe acest motiv, laureat al prestigiosului premiu Eckert
Mauchly Award pe anul 1996, acordat celor mai performan"i constructori !i
proiectan"i de calculatoare. Arhitectura este una de tip superscalar având
deci mai multe unit#"i de execu"ie, iar algoritmul de control al acestei
structuri stabile!te relativ la o instruc"iune adus#, momentul în care aceasta
poate fi lansat# în execu"ie !i respectiv unitatea de execu"ie care va procesa
instruc"iunea. Arhitectura permite execu"ia multipl# !i Out of Order a
instruc"iunilor !i constituie modelul de referin"# în reorganizarea dinamic# a
instruc"iunilor într-un procesor superscalar. De asemenea, algoritmul de
gestiune aferent arhitecturii permite anularea hazardurilor WAR !i WAW
printr-un ingenios mecanism hardware de redenumire a regi!trilor, fiind deci
posibil# execu"ia Out of Order a instruc"iunilor !i în aceste cazuri. A!adar,
singurele hazarduri care impun execu"ia In Order sunt cele de tip RAW.
În cadrul acestei arhitecturi, detec"ia hazardurilor !i controlul execu"iei
instruc"iunilor sunt distribuite iar rezultatele instruc"iunilor sunt "pasate
anticipat" direct unit#"ilor de execu"ie prin intermediul unei magistrale
comune numit# CDB (Common Data Bus). Arhitectura de principiu este
prezentat# în figura 4.5. Ea a fost implementat# prima dat# în unitatea de
virgul# mobila FPP a calculatorului IBM 360/91, pe baza c#reia se va
prezenta în continuare. Sta"iile de rezervare (SR) memoreaz# din SIF (Stiva
Instruc"iuni Flotante - pe post de buffer de prefetch aici) instruc"iunea ce
urmeaz# a fi lansat# spre execu"ie. Execu"ia unei instruc"iuni începe dac#
exist# o unitate de execu"ie neocupat# momentan !i dac# operanzii aferen"i
sunt disponibili în SR aferent#. Fiecare unitate de execu"ie (ADD, MUL) are
asociat# o SR proprie. Preciz#m c# unit#"ile ADD execut# opera"ii de
adunare / sc#dere iar unita"ile MUL opera"ii de înmul"ire / împ#r"ire.
Modulele LB !i SB memoreaz# datele înc#rcate din memoria de date
respectiv datele care urmeaz# a fi memorate. Toate rezultatele provenite de
la unit#"ile de execu"ie !i de la bufferul LB sunt trimise pe magistrala CDB.
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Bufferele LB, SB precum !i SR de"in câmpuri de TAG necesare în controlul
hazardurilor de date între instruc"iuni.

Figura 4.5. Arhitectura lui Tomasulo

Exist# în cadrul acestei unit#"i de calcul în virgul# mobil# !i deci în
cadrul mai general al proces#rii superscalare, 3 stagii de procesare a
instruc"iunilor !i anume:
1) Startare - aducerea unei instruc"iuni din SIF (bufferul de prefetch)
într-o sta"ie de rezervare. Aducerea se va face numai dac# exist# o SR
disponibil#. Dac# operanzii aferen"i se afl# în FPR (setul de regi!tri
generali), vor fi adu!i în SR aferent#. Dac# instruc"iunea este de tip LOAD /
STORE, va fi înc#rcat# într-o SR numai dac# exist# un buffer (LB sau SB)
disponibil. Dac# nu exist# disponibil# o SR sau un buffer, rezult# c# avem
un hazard structural !i instruc"iunea va a!tepta pân# când aceste resurse se
elibereaz#.
2) Execu#ie - dac# un operand nu este disponibil, prin monitorizarea
magistralei CDB de c#tre SR ("snooping" - spionaj), se a!teapt# respectivul
operand. În aceast# faz# se testeaz# existen"a hazardurilor de tip RAW între
instruc"iuni. Când ambii operanzi devin disponibili, se execut# instruc"iunea
în unitatea de execu"ie corespunz#toare.
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3) Scriere rezultat (WB) - când rezultatul este disponibil se înscrie pe
CDB !i de aici în FPR sau într-o SR care a!teapt# acest rezultat
("forwarding").
De observat c# nu exist# pe parcursul acestor faze test#ri pentru
hazarduri de tip WAR sau WAW, acestea fiind eliminate prin îns#!i natura
algoritmului de comand# dup# cum se va vedea imediat. De asemenea,
operanzii surs# vor fi prelua"i de c#tre SR direct de pe CDB prin
"forwarding" când acest lucru este posibil. Evident c# ei pot fi prelua"i !i din
FPR în cazurile în care nu vor fi produ!i de instruc"iunile din sta"iile de
rezervare sau din unit#"ile de execu"ie.
O SR de"ine 6 câmpuri cu urm#toarea semnifica"ie:
OP
- codul opera"iei (opcode) instruc"iunii din SR.
Qj, Qk - codific# pe un num#r de bi"i unitatea de execu"ie (ADD,
MUL, etc.) sau num#rul bufferului LB, care urmeaz# s# genereze operandul
surs# aferent instruc"iunii din SR. Dac# acest câmp este zero, rezult# c#
operandul surs# este deja disponibil într-un câmp Vi sau Vj al SR sau pur !i
simplu nu este necesar. Câmpurile Qj, Qk sunt pe post de TAG, adic# atunci
când o unitate de execu"ie sau un buffer LB "paseaz#" rezultatul pe CDB,
acest rezultat se înscrie în câmpul Vi sau Vj al acelei SR al c#rei TAG
coincide cu num#rul sau numele unit#"ii de execu"ie sau bufferului LB care
a generat rezultatul.
Vj, Vk - con"in valorile operanzilor surs# aferen"i instruc"iunii din
SR. Remarc#m c# doar unul dintre câmpurile Q respectiv V sunt valide
pentru un anumit operand.
BUSY - indic# atunci când este setat c# SR !i unitatea de execu"ie
aferent# sunt ocupate momentan.
Regi!trii generali FPR !i bufferele SB de"in fiecare de asemenea câte
un câmp Qi, care codific# num#rul unit#"ii de execu"ie care va genera data
ce va fi înc#rcat# în respectivul registru general respectiv care va fi stocat#
în memoria de date. De asemenea, de"in câte un bit de BUSY. Bufferele SB
de"in în plus un câmp care con"ine adresa de acces precum !i un câmp care
con"ine data de înscris. Bufferele LB con"in doar un bit BUSY !i un câmp
de adres#.
Spre a exemplifica func"ionarea algoritmului s# consider#m în
continuare o secven"# simpl# de program ma!in#:
Start
Execu"ie WB
1. LF F6, 27(R1)
x
x
x
2. LF F2, 45(R2)
x
x
3. MULTF F0, F2, F4
x
4. SUBF F8, F6, F2
x
5. DIVF F10, F0, F6
x
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6. ADDF F6, F8, F2
x
În continuare prezent#m starea SR !i a FPR în momentul definit mai
sus, adic# prima instruc"iune încheiat#, a 2-a în faza de execu"ie iar celelalte
aflate în faza de startare.

Tabelul 4.5.
Situa#ia sta#iilor de rezervare în prima instan#"

Tabelul 4.6.
Starea regi&trilor generali în prima instan#"

Din aceste structuri de date implementate în hardware, rezult# de
exemplu c# SR ADD1 urmeaz# s# lanseze în execu"ie instruc"iunea SUBF
F8, F6, F2. Valoarea primului operand (F6) se afl# deja în câmpul Vj unde a
fost memorat# de pe magistrala CDB ca urmare a termin#rii execu"iei primei
instruc"iuni. Evident c# rezultatul acestei instruc"iuni a fost preluat de pe
CDB în registrul F6 dar !i în bufferul LB1. Al 2-lea operand al instruc"iunii
SUBF nu este înc# disponibil. Câmpul de TAG Qk arat# c# acest operand va
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fi generat pe CDB cu "adresa" LOAD2 (LB2) !i deci aceast# SR va prelua
operandul în câmpul Vk de îndat# ce acest lucru devine posibil. Preluarea
acestui operand se va face de c#tre toate SR care au un câmp de TAG
identic cu LOAD2 (LB2).
S# consider#m de exemplu c# laten"a unit#"ilor ADD este de 2
impulsuri de tact, laten"a unit#"ilor MUL este de 10 impulsuri de tact pentru
o înmul"ire !i respectiv 40 impulsuri de tact pentru o opera"ie de împ#r"ire.
"Starea" secven"ei anterioare în tactul premerg#tor celui în care
instruc"iunea MULTF va intra în faza WB va fi urm#toarea:
Start
Execu"ie
WB
1. LF F6, 27(R1)
x
x
x
2. LF F2, 45(R2)
x
x
x
3. MULTF F0, F2, F4 x
x
4. SUBF F8, F6, F2 x
x
x
5. DIVF F10, F0, F6 x
6. ADDF F6, F8, F2 x
x
x
În acest moment, starea sta"iilor de rezervare !i a setului de regi!tri
generali va fi cea prezentat# în tabelele 4.7 respectiv 4.8:

Tabelul 4.7.
Situa#ia sta#iilor de rezervare în a doua instan#"
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Tabelul 4.8.
Starea regi&trilor generali în a doua instan#"

De remarcat c# algoritmul a eliminat hazardul WAR prin registrul F6
între instruc"iunile DIVF !i ADDF !i a permis execu"ia Out of Order a
acestor instruc"iuni, în vederea cre!terii ratei de procesare. Cum prima
instruc"iune s-a încheiat, câmpul Vk aferent SR MUL2 va con"ine valoarea
operandului instruc"iunii DIVF, permi"ând deci ca instruc"iunea ADDF s# se
încheie înaintea instruc"iunii DIVF. Chiar dac# prima instruc"iune nu s-ar fi
încheiat, cîmpul Qk aferent SR MUL2 ar fi pointat la LOAD1 !i deci
instruc"iunea DIVF ar fi fost independent# de ADDF. A!adar, algoritmul
prin "pasarea" rezultatelor în SR de îndat# ce acestea sunt disponibile, evit#
hazardurile WAR. Pentru a pune în eviden"# întreaga "for"#" a algoritmului
în eliminarea hazardurilor WAR !i WAW prin redenumire dinamic# a
resurselor, s# consider#m bucla urm#toare:
LOOP:
LF F0, 0 (R1)
MULTF F4, F0, F4
SD 0 (R1), F4
SUB R1, R1, #4
BNEZ R1, LOOP
Considerând o unitate de predic"ie a branchurilor de tip "branchtaken", 2 itera"ii succesive ale buclei se vor procesa ca mai jos (tabelele 4.9):
Start
Execu"ie WB
LF F0, 0 (R1)
x
x
MULTF F4, F0, F2
x
SD 0 (R1), F4
x
LF F0, 0 (R1)
x
x
MULTF F4, F0, F2
x
SD 0 (R1), F4
x
Se observ# o procesare de tip "loop unrolling" ("netezirea buclei") prin
hardware (tabelele 4.9). Instruc"iunea LOAD din a 2-a itera"ie se poate
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executa înaintea instruc"iunii STORE din prima itera"ie întrucât adresele de
acces sunt diferite în câmpurile din buffere. Ulterior !i instruc"iunile
MULTF se vor putea suprapune în execu"ie. De remarcat deci hazardul de
tip WAW prin F0 între instruc"iunile de LOAD s-a eliminat cu ajutorul SR
!i a bufferelor SB !i LB.

Tabelul 4.9.
Contextul procesorului aferent buclei de program

Arhitectura Tomasulo are deci avantajele de a avea logica de detec"ie
a hazardurilor distribuit# !i prin redenumire dinamic# a resurselor, elimin#
hazardurile WAW !i WAR. Acest lucru este posibil pentru c# resursele tip
surs# folosite !i aflate în starea "BUSY", nu se adreseaz# ca nume de regi!tri
ci ca nume de unit#"i de execu"ie ce vor produce aceste surse. În schimb,
arhitectura este complex#, necesitând deci costuri ridicate. Este necesar# o
logic# de control complex#, capabil# s# execute c#ut#ri / memor#ri
asociative cu vitez# ridicat#. Având în vedere progresele mari ale
tehnologiilor VLSI, variante u!or îmbun#t#"ite ale acestei arhitecturi se
aplic# practic în toate procesoarele superscalare actuale (pentru reducerea
conflictelor, se folosesc mai multe busuri de tip CDB).
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Acest mecanism de forwarding din arhitectura lui Tomasulo, are
meritul de a reduce semnificativ din presiunea la "citire" asupra setului
general de regi!tri logici, speculând dependen"ele RAW între instruc"iuni.

4.4. O ARHITECTUR% REPREZENTATIV%
PROCESOR SUPERSCALAR

DE

Având în vedere ideile de implementare a execu"iilor multiple din
arhitectura lui Tomasulo, o arhitectur# superscalar# reprezentativ# este
prezentat# în figura 4.6. Prin SR am notat sta"iile de rezervare aferente
unit#"ilor de execu"ie ale procesorului. Acestea implementeaz# printre altele
bufferul "instruction window" necesar procesoarelor superscalare cu
execu"ie Out of Order. Num#rul optim de loca"ii al fiec#rei SR se determin#
pe baz# de simulare.
De!i performan"a maxim# a unei asemenea arhitecturi ar fi de 6
instruc"iuni/ciclu, în realitate, bazat pe simul#ri ample, s-a stabilit c# rata
medie de execu"ie este situat# între 1-2 instruc"iuni / ciclu. În sub 1% din
cazuri, m#surat pe benchmark-uri nenumerice, exist# un poten"ial de
paralelism mai mare de 6 instruc"iuni / ciclu în cazul unei arhitecturi
superscalare "pure". Aceasta se datoreaz# în primul rând capacit#"ii limitate
a bufferului de prefetch care constituie o limitare principial# a oric#rui
procesor, exploatarea paralelismului între instruc"iuni fiind limitat# de
capacitatea acestui buffer. În tehnologia actual# acesta poate memora între 8
- 64 instruc"iuni, capacit#"i mai mari ale acestuia complicând mult logica de
detec"ie a hazardurilor RAW dup# cum am ar#tat (vezi paragraful 3.1).
Prezent#m pe scurt rolul modulelor componente din aceast# schem# tipic#.
Decodificatorul plaseaz# instruc"iunile multiple în SR- urile
corespunz#toare. O unitate func"ional# poate starta execu"ia unei instruc"iuni
din SR imediat dup# decodificare dac# instruc"iunea nu implic# dependen"e,
operanzii îi sunt diponibili !i dac# unitatea de execu"ie este liber#. În caz
contrar, instruc"iunea a!teapt# în SR pân# când aceste condi"ii vor fi
îndeplinite. Dac# mai multe instruc"iuni dintr-o SR sunt simultan disponibile
spre a fi executate, procesorul o va selecta pe prima din secven"a de
instruc"iuni.
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Figura 4.6. Arhitectura tipic# a unui procesor superscalar

Desigur c# este necesar un mecanism de arbitrare în vederea acces#rii
CDB de c#tre diversele unit#"i de execu"ie (UE). În vederea cre!terii
eficien"ei, deseori magistralele interne sunt multiplicate. Prezent#m în figura
4.7 circula"ia informa"iei într-o structur# superscalar# puternic#, similar# cu
cea implementat# la microprocesorul Motorola MC 88110. Setul de regi!tri
generali (FILE) este multiplicat fizic, con"inutul acestor seturi fizice este
identic îns# în orice moment. Am considerat c# UE- urile con"in !i sta"iile de
rezervare aferente. Din acest motiv, având în vedere mecanismul de
"forwarding" implementat, comunica"ia între UE !i CDB s-a considerat
bidirec"ional#.
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Figura 4.7. Multiplicarea magistralelor !i a seturilor de regi!tri

Exist# 3 categorii de busuri comune !i anume: busuri rezultat (RB),
busuri surs# (SB) si busuri destina"ie (CDB). N corespunde num#rului
maxim de instruc"iuni care pot fi lansate simultan în execu"ie. Min (M, P)
reprezint# num#rul maxim de instruc"iuni care pot fi terminate simultan.
Uzual se alege M = P. Exist# implementate mecanisme de arbitrare
distribuite în vederea rezolv#rii tuturor hazardurilor structurale posibile pe
parcursul proces#rilor.
Pe baz# de simulare se încearc# stabilirea unei arhitecturi optimale.
Astfel se arat# c# pentru o rat# de fetch !i de execu"ie de 4 instruc"iuni,
procesarea optim# din punct de vedere performan"#/cost impune 7 busuri
destina"ie, 4 unit#"i de execu"ie întregi !i 8 sta"ii de rezervare pentru unit#"ile
LOAD / STORE. Pentru o asemenea arhitectur# s-ar ob"ine o rat# de
procesare de 2.88 instruc"iuni / tact, m#surat îns# pe benchmark-uri cu un
puternic caracter numeric, favorizante deci (Livermore Loops). Ideea de
baz# este îns# c# hazardurile structurale se elimin# !i aici prin multiplicarea
resurselor hardware, deci f#r# pierderi de performan"#. Gradul de
multiplicare trebuie îns# stabilit prin simul#ri ample ori prin metode
teoretice.
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Bufferul de reordonare (paragraf preluat din cartea VINTAN N. LUCIAN
– Prediction Techniques in Advanced Computing Architectures (in limba
engleza), Matrix Rom Publishing House, Bucharest, ISBN 978-973-755137-5, 2007 (292 pg.; 3 ex. ULBS + 7 schimb interbibliotecar; cota
Biblioteca
ULBS
52.103);
http://www.matrixrom.ro/romanian/editura/domenii/informatica.php?id=867
#867
The present-day out of order issue superscalar microprocessor model
(dynamic scheduling processors) is implemented as a speculative
microarchitecture that actually fetches, issues and executes instructions
based on branch prediction using R. Tomasulo’s or closely related
algorithms and a special data structure called ReOrder Buffer (ROB). This
model extends the idea of instructions dynamic scheduling by introducing
the possibility of speculative execution. The hardware that implements
Tomasulo’s algorithm can be extended to support speculation, only if the
bypassing of results, which is needed to execute an instruction
speculatively, is separated from the completion of an instruction (that
consists in updating the memory or register file). Doing this separation, an
instruction bypasses its results to other instructions, without performing any
updates that might modify the CPU’s logical state. When the instruction is
no longer speculative, thus after its write-back stage, it updates the logical
registers or data memory; this last phase is called instruction’s commit.
Separating the results’ bypassing from instructions’ completion makes
possible to avoid imprecise exceptions during the out-of-order instructions’
processing.
Adding this last commit phase to the instruction execution sequence, an
additional set of hardware buffers is required, which hold the instructions’
results that have finished execution but have not yet committed. The
Reorder Buffer structure implements these buffers. The Reorder Buffer is
also used to pass the results of the out of order executed instructions through
the reservation stations. The reservation stations buffer instructions only
between the time they issue and the time they begin execution. In this
architecture the ROB provides the register renaming function, as we’ll
further presented. Figure 1.1 shows the hardware structure of the processor
including the ROB and Figure 1.2 presents ROB’s structure.
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Figure 1.1. A typical out-of-order superscalar microarchitecture

Figure 1.2. Reorder Buffer’s structure

Each reservation station (SR in Figure 1.1) has the following fields:
- Op – instruction’s operation code (opcode);
- Qj, Qk – the ROB entries that will store the source operands, a
value of zero (NULL) indicating that the source operand is already
available in Vj, Vk, or that it is unnecessary; we called these Q
fields “potential operands”.
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- Vj, Vk – the values of the instruction’s source operands; for loads
and stores the Vj field is used to hold the address’ offset; we called
these V fields “actual operands”.
- Addr – holds the memory effective address for loads or stores;
- Dest – supply the corresponding ROB entry’s number representing
the destination for the result produced by the execution unit.
- Busy – indicates if a reservation station (SR) is available or not.
The register file has also a field Qi indicating the number of the ROB entry
that contains the operation whose result should be stored into the register.
Excepting instructions’ fetch, the other six phases involved in pipeline
instruction processing are the following:
1. Dispatch – get the next instruction from the instruction’s queue. If all
reservation stations are full or the ROB is full (for example due to a
Load with miss in level two cache being in the ROB’s head), then
instruction dispatch is stalled until both structures have available entries.
If there is an empty reservation station and the tail of the ROB is free,
the instruction is sent to the reservation station. Here is also
implemented a routing algorithm to dispatch the instruction to the right
reservation station (attached to the right execution unit). The Busy bit of
the allocated reservation station is set and the Ready field of the ROB
entry is reset. ROB is associatively searched in all its Dest fields using
the source registers’ name. In the case of multiple hits, it is considered
the last entry since the ROB entries are allocated in order. If an operand
value is available in the ROB (Ready=1), it is written from the Value
field into the reservation station fields Vj / Vk. If the operand value is not
available (Ready=0), the number of ROB’s entry attached to the operand
is written into the reservation station fields Qj / Qk. In the case of a miss
in the ROB the operand value is written from the register set into the
reservation station fields Vj / Vk. The number of ROB’s entry allocated
for the value of the result is sent into the reservation station’s Dest field.
The destination register number is written into the Dest field of the ROB
entry.
2. Issue – if an operand is not yet available, the common data bus (CDB) is
monitored and when the operand is available on the CDB it is placed
into the corresponding reservation station. When both source operands
are available, the instruction is issued to the appropriate execution unit.
By delaying instruction’s execution until their source operands are
available, RAW dependences are detected.
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3. Execute – the corresponding functional unit executes the ALU
instructions. In the case of loads and stores in this stage is calculated the
data memory effective address. In the case of a taken branch, usually it
is calculated the branch’s target address.
4. Memory – active only for load and store instructions. During this stage
the result is written in the data-memory location (store) or loaded from
the data-memory location into the destination register (store). The datamemory address was calculated during the previous stage.
5. Writeback – when the result is available, it is put on the Common Data
Bus (together with the ROB’s entry number indicated by the reservation
station’s Dest field) and from there into the Value field of the
corresponding ROB entry (its Ready field is set to 1). The Busy field of
the corresponding reservation station is reset. The result is also written
into the fields Vj / Vk of all those reservation stations that are waiting for
it. In the case of a store instruction, if the value to be stored is available,
it is written into the Value field of the ROB entry allocated for that store.
If the value to be stored is not available, the CDB is monitored, and
when the data-value is received, the Value field of the ROB entry is
updated.
6. Commit – The normal commit case occurs when an instruction reaches
the head of ROB and its result is available (Ready=1). In this case, the
result is written from the Val field of the ROB’s entry into the
destination register indicated by the Dest field of the ROB’s entry or
into a data-memory location and, after that, the instruction is squashed
from the ROB. Thus, the in order commit is guaranteed by the in order
dispatch, while the issue, execute and writeback stages can be processed
out of order. When an incorrect predicted branch reaches the head of the
ROB, the ROB is emptied and the execution is restarted with the correct
successor of the branch.
As it can be observed, in the case of speculative architectures it is very
important when is performed the updating. Using the ROB, speculative
executions are possible because the register file or data memory are updated
with the result of an instruction only when that instruction is no longer
speculative. ROB capacity is largely determined by how many instructions
may be executed in parallel between Dispatch and Commit. Of course
branch prediction is crucial for exploiting instruction level parallelism
between multiple basic-blocks.
Each ROB entry contains four fields: Type, Dest, Value and the Ready field.
The Type field indicates whether the instruction is a branch, a store, or a
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register operation (ALU operation or load). The Dest field supplies the
register number for loads and ALU operations or the memory address for
stores, where the instruction’s result must be written. The Value field is used
to hold the value of the result until the instruction commits. The Ready field
indicates if the instruction has completed execution (the value is ready).
ROB completely replaces the store buffers. ROB is usually implemented as
a circular FIFO queue having associative search facilities. For a better
understanding of the ROB functions we are analyzing the following
problems:
1. What is happen in the <Tail_ROB> after the current instruction decode?
If the <Tail_ROB> entry is free it will be allocated to the decoded
instruction. After this ROB’s Ready field will be reset on 0. In the Dest field
it will be written the destination register’s number.
2. When an ALU instruction will be introduced into a Reservation Station,
what might be written in its Q fields?
In the Qj and Qk fields it will be written the ROB locations’ indexes that will
generate
operand’s
value
(after
associative
searches
Opcode[Source_Reg1,2]=Dest[ROB]?). Obviously, if an operand is
available its value will be introduced in the reservation station’s V field. In
this case the corresponding Q field will contain a NULL value. In the
reservation station’s Dest fields it will be introduced ROB location’s index
that was allocated to that concrete instruction (associative search
Opcode[Dest_Reg]=Dest[ROB]? If yes, k$Dest[SR]; the corresponding
ROB entry’s index is noted with k). At the end of the execution’s stage the
functional execution unit will write the result in ROB at the address Dest.
Now, the question is: what will happen if after these associative searches
we’ll obtain multiple hits in ROB? Answer: We’ll consider the last hit
location from the ROB. Why? Because the instructions were in order
allocated in the ROB during the decode stage. But if one search is with
miss? Answer: Then the register file will be accessed.
3. What is happen in ROB during the WriteBack stage?
If the instruction produced a result it is written in ROB’s Value field.
Produced Data-Value$ ROB at address Dest[SR](k) AND Ready=1. The
result’s value is send also to the reservation stations (through the fields Vj /
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Vk). In the case of a Store, the value that must be written in the Commit
stage is written in ROB’s Value field.
4. What conditions must be fulfilled to start the Commit phase?
Commit stage starts only if the instruction is already in the WriteBack stage
and the corresponding ROB entry is in <Head_ROB> (in order commit).
More precisely, Commit is doing if: <Instr.$Head ROB> AND
<Ready=1> AND <No_Exception> (If Exception=1 $ Blocking writes in
register file)
5. Considering Dispatch, Issue, Exec, WriteBack, Commit stages, what of
them are processing Out of Order. Why?
Issue, Exec, and WriteBack because the operations’ results are written only
in ROB and not in the CPU’s logical registers. After an exception event,
branch misprediction, etc. the processor’s context might be recovered by
evicting from the ROB all the instructions processed immediately after the
exception’s event. The instruction’s result is written into the register file or
data memory only during Commit stage. (Also see below the Commit
phase’s comments)
6. Why Commit phase is In Order processed?
Its in order processing is guaranteed by the ROB’s FIFO circular queue
organization. Obviously Dispatch stage must be in order in this processing
model, otherwise we can’t guarantee that Commit will be in order.
7. What is the ROB’s Dest field role?
The Dest field contains destination register’s name if the instruction really
has a destination register. During Commit stage the value from ROB is
written in the register file at the address Dest. After Dispatch it is
associatively searched in ROB if Source_Reg=Dest[ROB].
As an alternative to ROB is the dynamic register renaming technique. This
is based on a set of extended physical registers instead of using a ROB and
reservation stations. During the Dispatch phase the destination register is
renamed with a free physical register belonging to the extended set of
registers. In this way, WAR (Write After Read) and WAW (Write After
Write) instructions data dependences are avoided. After Commit stage this
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register become a logical register and the physical register becomes free (if
there aren’t instructions that use it as a source). The logic-physic conversion
is done through a simple mapping table. As a register renaming advantage,
the in order processes are simplified. As an alternative to this register deallocation process, the CPU has to wait for de-allocation until another
instruction will modify that register. In this case a register might be
allocated more that it is strictly necessary (MIPS R10000 case). MIPS
R10000/120000, Alpha 21264, Pentium III, IV implemented register
renaming technique, adding up to 80 extended physical registers.
However, in the last 3-4 years there are some opinions considering
that future processors must avoid a ROB centric design and move toward a
checkpoint-oriented processing model. Check pointing means saving the
CPU’s state at appropriate points of execution in order to repair the
processor to a known previous architectural state. ROB limits the
microarchitecture’s scalability, it does not scale efficiently as instruction
window size increases. If an uncompleted instruction reaches the ROB’s
head, it blocks the ROB and, in the nearest time, also the instructions’ issue
process (because the ROB would be full). The checkpointing key idea is that
sometimes reconstructing CPU’s logical state is more efficient than
explicitly storing state like ROB-based approaches that record states every
instruction. Checkpointing records state only at some selected execution
points (miss-predicted branches, L2 cache miss Loads – the so called
memory wall problem, etc.) and will regenerate state for individual
instructions only if it is necessary. Researchers show that such an approach
is scalable and more efficient comparing with centralized ROB models. This
solution will permit thousands of in-flight instructions, as Professor Mateo
Valero’s research group from UPC Barcelona already proposed (KiloInstruction Processors Project). The main challenge is to design such an
architecture without so much resource enlargements (instruction queues,
load/store queues, physical register file, etc.) and therefore permitting a high
clock frequency.

4.5. PROBLEME SPECIFICE INSTRUC!IUNILOR DE
RAMIFICA!IE ÎN ARHITECTURILE MEM
S# consider#m o secven"# de program care se execut# astfel:
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PC=743644 :

I1
I2
I3
I4
I5
(branch condi"ionat)
PC=342234 :
I6
I7
I8
I9
(branch condi"ionat)
Dac# am presupune c# BDS-ul este de 2 cicli, procesarea secven"ei de
mai sus pe un procesor superscalar (VLIW) cu procesare In Order care poate
aduce !i executa maxim 4 instruc"iuni / ciclu, s-ar desf#!ura ca în Tabelul
4.10. Se observ# c# pentru a compensa BDS-ul de 10 instruc"iuni, ar trebui
introduse în acesta 10 instruc"iuni anterioare instruc"iunii I5 !i care s# nu o
afecteze. Acest lucru este practic imposibil, de unde rezult# c# asemenea
metode sunt inefective pentru procesoarele superscalare. Din acest motiv
predic"ia hardware a branch-urilor pe baza unui BTB sau a unei scheme
corelate pe 2 nivele, este implementat# deseori în aceste procesoare. Pentru
ca metodele de predic"ie prezentate pe larg în Capitolul 2 s# func"ioneze !i
în acest caz, sunt necesare câteva complet#ri datorate aducerii !i execu"iei
multiple a instruc"iunilor.

Tabelul 4.10.
Efectul BDS-ului într-un procesor superscalar

Se va considera c# o loca"ie a memoriei cache de instruc"iuni con"ine 4
câmpuri. Fiecare câmp la rândul s#u va fi format din: codul instruc"iunii
respective, tag-ul format din bi"ii de adres# cei mai semnificativi, indexul de
succesor (IS) !i indexul branch-ului în loca"ie (IBL). Subcâmpul IS indic#
urm#toarea loca"ie din cache- ul de instruc"iuni (I-Cache) predic"ionat# a fi
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adus# !i respectiv prima instruc"iune ce trebuie executat# din cadrul acestei
loca"ii. Subcâmpul IBL indic# dac# exist# sau nu o instruc"iune de salt în
loca"ia din cache !i dac# da, locul acesteia în cadrul loca"iei. Pentru secven"a
anterioar# de program, intr#rile în memoria I-Cache se prezint# ca în figura
4.8 (IBL s-a exprimat în binar).

Figura 4.8. Structura intr#rilor I-Cache într-un procesor superscalar

A!adar subcâmpul IS pointeaz# spre prima instruc"iune care trebuie
executat# în cadrul unei loca"ii din cache, iar subcâmpul IBL spre o
eventual# instruc"iune de salt din cadrul aceleia!i loca"ii, predic"ionat# c# se
va face. Adresa complet# a instruc"iunii la care se face saltul este con"inut#
în tabelele de predic"ie corespunz#toare.
În continuare se vor prezenta câteva tehnici software utilizate în
procesoarele superscalare !i VLIW. Aceste alternative pot simplifica mult
complexitatea hardware a procesorului. Dup# cum se va vedea, utilizarea
unor optimiz#ri software elimin# necesitatea execu"iei Out of Order a
instruc"iunilor, a bufferului "instruction window", redenumirii dinamice a
regi!trilor, etc.

Microprocesoare multi-microthread. Abordarea
multithread pentru acoperirea laten#elor
paragraf preluat/adaptat din lucrarea: VINTAN N. LUCIAN – Predictie si speculatie
in microprocesoarele avansate, Editura Matrix Rom, Bucuresti, ISBN 973-685-497-3,
2002, Bibl. Univ. Sibiu - cota 47.697 (10 ex. la Biblioteca ULBS + 10 schimb
interbibliotecar)
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O alt# categorie de microarhitecturi interesante o constituie a!a
numitele microprocesoare multi-microthread (cu microfire multiple de
execu"ie simultan#). Un “procesor multi-microthread’” (PMT) de"ine
abilitatea de a procesa simultan instruc"iuni provenite din thread-uri
(“microfire de execu"ie”) diferite, facilitând astfel execu"ia programelor
“multifir”. În accep"iunea clasic# din ingineria software, un thread (fir)
reprezint# o secven"# atomic# de program, concurent#, recunoscut# de c#tre
sistemele de operare care permit mai multor fire de execu"ie s# ruleze,
alocându-le resursele necesare în acest scop. Firele au propriul spa"iu de cod
!i de stiv# dar, spre deosebire de taskuri, nu au zon# de date proprie, ele
comunicând printr-o zon# partajat# de memorie (zona de date a taskului
respectiv). Firele partajeaz# informa"ia de stare a taskului precum !i anumite
resurse hardware alocate acestuia. În general, un task este constituit din mai
multe fire de execu"ie. În general, variabilele partajate au aceea!i adres# !i
acela!i în"eles pentru toate firele. În accep"iunea din arhitectura
calculatoarelor, mai larg#, un microfir de execu"ie poate fi un task, un fir de
execu"ie dintr-un task dar poate fi constituit !i din entit#"i soft de
granularitate mai mare, precum itera"ii ale unei bucle de program, secvente
de cod cvasi-independente sau proceduri (rutine) din cadrul unui fir, toate
executabile în paralel (execu"ie concurent#). Dup# cum se va ar#ta în
continuare, firele se activeaz#-dezactiveaz# pe parcursul execu"iei
programelor, comunicând între ele !i sincronizându-!i activit#"ile. Aceast#
tehnic# se mai nume!te uneori, în mod inexact, multitasking, deoarece
programul se poate ocupa cvasi-simultan de mai multe sarcini. PMT
gestioneaz# o list# a microthread-urilor active !i decide într-o manier#
dinamic# asupra instruc"iunilor pe care s# le lanseze în execu"ie. Coexisten"a
mai multor thread-uri active permite exploatarea unui tip de paralelism
numit “Thread Level Parallelism” (TLP), adic# paralelism la nivelul
microfirelor concurente de execu"ie [Sil99, Vin00]. În continuare, pentru
comoditate, vom numi un microfir pur !i simplu, fir sau thread.
Instruc"iunile din thread-uri diferite, fiind în general independente între ele,
se pot executa în paralel ceea ce implic# grade superioare de utilizare ale
resurselor precum !i mascarea laten"elor unor instruc"iuni aflate în execu"ie.
În acest ultim sens, de asemenea, gestiunea branch-urilor este simplificat#,
laten"a acestora putând fi (m#car par"ial) acoperit# de instruc"iuni apar"inând
unor thread-uri diferite !i deci independente de condi"ia de salt. De
asemenea, efectul defavorabil al miss-urilor în cache-uri poate fi contracarat
prin acest multithreading (dac# un thread genereaz# un miss în cache de ex.,
CPU-ul - Central Processing Unit - poate continua procesele de aducere ale
instruc"iunilor din cadrul celorlalte thread-uri). A!adar “groapa” semantic#
între conceptele de procesare multithreading a aplica"iilor HLL !i procesorul
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hardware conven"ional este umplut# tocmai de aceste “microprocesoare
multithread“. A!adar TLP-ul reprezint# o extensie, de granularitate mai
mic# (deci granul# mai mare!), a paralelismului ILP (Instruction Level
Parallelism) exploatat de c#tre microprocesoarele superscalare.
De!i multithreading-ul îmbun#t#"e!te performan"a global#, se cuvine a
se remarca faptul c# viteza de procesare a unui anumit thread în sine, nu se
îmbun#t#"e!te prin aceast# tehnic#. Mai mult, este de a!teptat chiar ca viteza
de procesare pentru fiecare thread în parte s# se degradeze întrucât resursele
CPU trebuiesc partajate între toate thread-urile active din structurile
pipeline. Cu alte cuvinte, acest TLP se preteaz# a fi exploatat, fire!te, în
modurile de lucru ale sistemelor cu multiprogramare sau/!i multithread.
Partajarea multiplelor resurse hardware în vederea implement#rii mai multor
“contexte” de procesare aferente fiec#rui thread, implic# probleme dificile în
cadrul unui PMT (mecanisme de aducere a mai multor instruc"iuni de la
adrese diferite !i necontigue, structuri de predic"ie multiple, lansarea în
execu"ie a mai multor instruc"iuni apar"inând unor thread-uri distincte etc).
Simularea !i optimizarea unor arhitecturi PMT devin extrem de sofisticate,
clasicele benchmark-uri în sine, nemaifiind aici de mare ajutor. Trebuie
lucrat în medii software bazate pe multiprogramare sau multihreading ceea
ce nu este deloc u!or de implementat !i mai ales de simulat !i evaluat.
Laten"a memoriei principale este o problema esen"ial# în sistemele de
calcul actuale, numit# !i memory wall. În cadrul unui sistem
multimicroprocesor cu memorie partajat# (“DSM - Data Shared Memory”),
procesoarele sunt conectate la modulele fizice de memorie printr-o re"ea de
interconectare, mai mult sau mai pu"in complex# (unibus, crossbar,
interconect#ri dinamice multinivel etc. [Hen02, Vin00b]). Dac# un anumit
procesor dore!te s# citeasc# o anumit# loca"ie din spa"iul logic unic de
adresare el va lansa o cerere de acces printr-o instruc"ine tip Load (sau un
mesaj, în cadrul sistemelor multiprocesor de tip message passing, cu
memorii fizic distribuite dpdv logic). Aceasta se va propaga de la procesor
la modulul fizic de memorie prin intermediul re"elei de interconectare.
Modulul de memorie va furniza data procesorului dup# un timp de citire
propriu, intrinsec circuitului, prin intermediul aceleia!i re"ele de
interconectare. Intervalul de timp dintre cererea procesorului !i
recep"ionarea datei de c#tre acesta se nume!te laten"#. În cazul sistemelor
actuale aceasta devine tot mai mult o problem# datorit# cre!terii vitezei
microprocesoarelor cu cca. 58 % pe an în timp ce timpul de acces al
memoriilor de tip DRAM scade cu doar 7 % pe an (dup# al"i autori acesta
scade doar cu cca. 3-4% pe an, în timp ce densitatea de integrare a acestor
memorii cre!te cu 40-60% pe an [Hen02]).
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De exemplu, pe un multiprocesor Alpha Server 4100 SMP având 4
procesoare Alpha 21164 la 300 MHz, laten"ele la citire sunt:
- 7 tacte (deci cca. 23 ns) în cazul unui miss pe nivelul 1 de cache (L1)
!i hit pe nivelul 2 de cache (L2).
- 21 tacte în cazul unui miss pe nivelul L2 !i hit pe L3 (situat pe placa
de baz#).
- 80 tacte pentru miss în întreaga ierarhia de cache-uri !i accesarea
DRAM-ului (memoria principal#).
- 125 de tacte pentru un miss care a fost servit din cache-ul altui
procesor (se adaug# aici !i laten"a re"elei de interconectare).
Pentru un multiprocesor DSM de tip Silicon Graphics SGI Origin
2000, care poate interconecta pân# la 1024 de microprocesoare, ne putem
a!tepta la laten"e de 200 de tacte sau chiar mai mult. Este evident c# aceste
laten"e se traduc în principal prin a!tept#ri prohibitive din partea
procesorului respectiv.
Una dintre strategiile arhitecturale relativ recente de a contracara
problema laten"elor mari ale sistemelor de memorie o constituie
microprocesoarele multithread dedicate (MMT). În principiu,
multitheading-ul a migrat aici din nivelul înalt al sistemelor de operare !i
aplica"iilor HLL (High Level Languages), pe vertical#, în cadrul firmwareului !i al hardware-ului microprocesoarelor moderne. Printr-o defini"ie
succint# !i intuitiv#, un MMT difer# de un microprocesor conven"ional de
tip “monofir” ("single threaded") prin faptul c# faciliteaz# procesarea
simultan# a mai multor instruc"iuni apar"inând unor thread-uri ("fire de
execu"ie") diferite, care îns# sunt toate candidate înspre a fi executate de
c#tre procesor. Similar cu procesoarele conven"ionale "monofir", starea unui
MMT const# în contextul momentan al regi!trilor procesorului respectiv al
memoriei; diferen"a specific# rezid# în faptul c# exist# în principiu mai
multe perechi (PC - Program Counter !i SP – Stack Pointer) !i seturi logice
de regi!tri generali, permi"ându-se astfel diferen"ierea contextelor
momentane aferente thread-urilor în curs de execu"ie. Iat# deci, într-un mod
succint !i principial, cum aceste caracteristici specifice ale MMT-urilor
faciliteaz# procesarea multithread de la nivelul sistemului de operare !i
aplica"iilor HLL pân# la cel al hardware-ului.
O alt# no"iune important# este aceea de fir de execu"ie blocant
respectiv neblocant ("blocking or non-blocking"). No"iunea se refer# la
blocarea fluxurilor de instruc"iuni în cadrul structurilor pipeline de procesare
a acestora, structuri indispensabile procesoarelor multithreading dedicate de
care ne ocup#m aici. Un fir blocant poate stagna structura pipeline de
procesare pe un procesor conven"ional "monofir", în cazul apari"iei unor
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hazarduri specifice (structurale, de date, de ramifica"ie, laten"e etc.)
[Hen02]. În schimb pe o arhitectur# MMT aceste bloc#ri pot fi evitate prin
activarea unui alt thread realizat# prin comutarea de context (context
switching). Comutarea de context într-un procesor "monofir", în general
consum# timp (salv#ri/restaur#ri de contexte în/din memorie), astfel încât
mascarea unui blocaj datorat unui miss în cache este practic compromis#,
cel pu"in par"ial.
Firele neblocante sunt datorate componentei scheduler (reorganizator
sau optimizator de cod) din cadrul compilatorului. Acesta parti"ioneaz#
programul în mici thread-uri (microthreads), activarea unuia f#cându-se
numai când toate datele devin disponibile. Acelea!i mecanisme hardware
trebuie utilizate pentru a sincroniza comunica"iile interprocese între firele
aflate în stare de a!teptare. Ca exemple de fire blocante, acestea sunt firele
P(Osix), Solaris sau chiar întregi procese Unix din cadrul unui sistem de
operare Unix de tip multifir dar chiar !i microthread-uri generate de c#tre
compilator pentru a exploata poten"ialul unui MMT.
În cadrul acestui scurt paragraf ne vom ocupa de acele arhitecturi
MMT dedicate !i care se dezvolt# pe cunoscutele structuri de procesoare
RISC, EPIC (Explicitly Instruction Set Computing – vezi Intel IA 64,
procesorul “Ithanium” [Vin00b]), VLIW (“Very Long Instruction Word”) !i
superscalare [Vin00]. Principala cerin"# pentru un MMT o constituie
abilitatea de a gestiona 2 sau mai multe fire în paralel !i un mecanism care
s# permit# comutarea acestora. Fire!te, aceast# comutare este de dorit s# fie
cât mai rapid# (0:3 tacte CPU). Ea este facilitat#, dup# cum am mai
men"ionat, de mai multe PC-uri, SP-uri !i seturi de regi!tri logici, asociate
firelor de execu"ie.
În principiu, dup# modul în care un fir intr# !i respectiv iese în/din
execu"ie, exist# 3 modalit#"i distincte de procesoare multithreading
[Sil99,Wall99]:
- prin între"eserea instruc"iunilor în fiecare ciclu ("cycle by cycle
interleaving"), adic# în fiecare ciclu CPU o instruc"iune dintr-un alt thread
este adus# !i lansat# în structura pipeline.
- prin între"eserea blocurilor de instruc"iuni, adic# instruc"iunile dintrun thread sunt, executate pân# când apare un hazard ce produce o laten"#.
Acest eveniment implic# o comutare de context, deci sunt activate
instruc"iunile din alt bloc (“block interleaving”).
- multithreading simultan ("simultaneous multithreading"), care
const# într-o combinare a multithreading-ului cu procesarea superscalar#.
Instruc"iunile - apar"inând sau nu unor fire de execu"ie diferite - sunt lansate
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înspre unit#"ile func"ionale aferente procesorului superscalar în mod
simultan, în vederea ocup#rii optimale a resurselor acestuia.
De men"ionat c# o problem# criticabil# a MMT-urilor const# în faptul
c# în general proceseaz# mai pu"in performant decât un procesor superscalar
un program de tip "monofir". Foarte important, în toate cazurile este necesar
un scheduler (planificator) de thread-uri (hardware, software, hibrid).
Acesta exploateaza efectiv paralelismul TLP.

Figura 4.1 Modele de procesoare
4.1 Modelul cu între#esere la nivel de ciclu (cycle by cycle
interleaving)
În cadrul acestui model, numit în literatura de specialitate !i "finegrain multithreading", procesorul comut# pe un alt thread dup# fiecare
aducere de instruc"iune. În principiu, prin multiplexarea instruc"iunilor
apar"inând unor thread-uri diferite, pot fi anulate hazardurile RAW (Read
After Write), hazardurile de ramifica"ie, laten"ele etc. De asemenea,
comutarea de context are în acest caz laten"# nul#. Modelul necesit# un
num#r de thread-uri cel pu"in egal cu num#rul de nivele ale structurii
pipeline, pentru a fi cert# anularea hazardurilor mai sus-amintite. De
remarcat totu!i c# multiplex#rile instruc"iunilor din cadrul mai multor
thread-uri limiteaz# viteza de procesare a unui singur thread. Exist# în
esent# 2 modalit#"i de a limita aceast# deficien"# [Sil99]:
a) O tehnic# static# integrat# în scheduler care permite lansarea
succesiv# în structura pipe a unor instruc"iuni din cadrul aceluia!i thread,
dac# acestea nu sunt dependente de instruc"iuni anterioare aflate în curs de
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procesare în structur#. Aceast# tehnic# implic# modificarea structurii ISA
(Instruction Set Architecture) a microprocesorului în sensul ad#ug#rii
câtorva bi"i fiec#rui format de instruc"iune. Ace!ti bi"i vor informa câte
instruc"iuni din acela!i thread o vor urma succesiv pe cea lansat# în
structur#. Fire!te, tehnica aceasta (numit# "dependence lookahead") se
preteaz# a fi utilizat# atunci când num#rul de thread-uri este insuficient.
b) O tehnic# hardware, prin care se adaug# structurii pipeline o
logic# suplimentar# de detec"ie !i rezolvare a hazardurilor, atunci când se
proceseaz# un singur thread, deci un hibrid între un CPU clasic !i unul de tip
multithreading cu între"esere.
Unul dintre cele mai cunoscute sisteme muliprocesor, care utilizeaz#
pân# la 256 de procesoare MMT este "Tera Multithreaded Architecture"
(MTA), proiectat !i implementat la Seattle, S.U.A., de c#tre cunoscuta
companie Tera Computer Co. Un procesor are un kernel ISA de tip VLIW,
utilizeaz# modelul cu între"esere a thread-urilor la nivel de ciclu, suport#
128 de thread-uri distincte (numite "streams") pe care le comut# la fiecare 3
ns (f=333 MHz). În vederea cre!terii vitezei de procesare monofir se
folose!te tehnica "dependence lookahead", anterior descris# pe scurt.
MTA de"ine maximum 512 module de memorie interconectate la
procesoare printr-o re"ea toroidal# 3D având 2816 noduri de rutare. MTA
poate suporta pâna la 512 Gocte"i de memorie intern# !i poate atinge o
performan"# maxim#, pe benchmark-uri numerice în virgul# mobil#, de 256
GFLOPS. Sistemul exploateaz# paralelismul pe toate cele 3 nivele de
granularitate succesive: la nivel de instruc"iuni (ILP) [Vin00], la nivelul
“intermediar” de thread-uri (TLP) cât !i la nivel de aplica"ii paralele
(multiprogramare propriu-zis#). Prima achizi"ie comercial# a unui asemenea
supercomputer s-a f#cut în aprilie 1998 de c#tre "San Diego Supercomputer
Center" din S.U.A.
4.2 Modelul cu între#eserea blocurilor (block interleaving)
Acest model numit !i "coarse grain multithreading", execut# un
singur thread pân# în momentul în care apare un eveniment ce declan!eaz#
comutarea de context. Uzual, asemenea evenimente apar atunci când fluxul
de instruc"iuni din structura pipeline se blocheaz# datorit# unei opera"ii
având o laten"# relativ mare. Comparând cu modelul anterior, se remarc#
faptul c# în acest caz este necesar un num#r mai mic de thread-uri distincte;
de asemenea performan"a proces#rii unui singur thread este comparabil# cu
cea obtenabil# pe un procesor clasic (superscalar) echivalent d. p. d. v. logic
(al ISA – Instruction Set Architecture).
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Time

Resources (e.g. FUs)
Figura. Modelul de procesare superscalar, ineficient (un
thread)
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Time

Resources (e.g. FUs)
Figura. Modelul Block Interleaving (2 threaduri; 1 + 1)
Exist# principial 2 modalit#"i de comutare a thread-urilor în cadrul
acestui model: static# !i respectiv dinamic#. În continuare se vor explicita
sumar fiecare dintre aceste tehnici de comutare a blocurilor.
a. Comutare static"
În acest caz comutarea este dictat# prin program (compilator) printr-o
instruc"iune special dedicat#. În principiu, timpul de comutare este aici de
un tact având în vedere c# dup# aducerea !i decodificarea instruc"iunii care
comut# thread-ul, aceasta trebuie evacuat# din structura pipe. Dac# nu s-ar
evacua, timpul de comutare ar fi nul dar întârzierea ar fi determinat# de
îns#!i procesarea acestei instruc"iuni "inutile". Exist# implement#ri în care
comutarea de context nu se face explicit ca mai sus ci într-un mod implicit.
Astfel de exemplu, dup# introducerea fiec#rei instruc"iuni de citire din
memorie (LOAD), se determin# comutarea, tocmai spre a se evita laten"a
miss-ului poten"ial. Fire!te în cazul unui hit în cache-ul de date, comutarea
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este practic inutil#. O alt# posibilitate const# în comutarea dup# fiecare
scriere în memoria de date (STORE). Ra"iunea ar fi legat# !i de asigurarea
consisten"ei
secven"iale
a
memoriilor
locale
în
sistemele
multimicroprocesor, adic# asigurarea faptului c# un procesor cite!te din
memorie ultima dat# înscris# în respectiva loca"ie. În fine, în cadrul altor
cercet#ri se comut# thread-urile (blocurile mai precis) dup# fiecare
instruc"iune de ramifica"ie (branch), în scopul reducerii laten"elor aferente
sau renun"#rii la implementarea predic"iei acestora. În schimb, performan"a
în cazul "monofir" este drastic diminuat# în acest caz. Totu!i, aceast#
modalitate este eficient# în cazul blocurilor cu branch-uri dificil de
predic"ionat (ex. branch-uri indirecte generate de polimorfismele din
programarea obiectual#, branch-uri nepolarizate într-un anumit context
dinamic – unbiased branches etc.)
b. Comutarea dinamic"
În acest caz comutarea blocurilor se declan!eaz# datorit# unui
eveniment dinamic, ap#rut deci pe parcursul proces#rii hardware (run-time).
În general, comutarea dinamic# implic# timpi mai mari de comutare decât
cea static# datorit# necesit#"ii evacu#rii tuturor instruc"iunilor din structura
pipe, anterioare stagiului care a declan!at comutarea. $i aici, ca !i în cazul
comut#rii statice, putem avea câteva modalit#"i distincte de comutare. Astfel
se poate comuta blocul pe un miss în cache. Din p#cate acesta este detectat
relativ târziu în structura pipeline, implicând astfel timpi de comutare
considerabili. O alt# modalitate poate comuta pe activarea unui semnal
specific ("switch-on-signal"), dat de o întrerupere, derut# ori de
recep"ionarea unui mesaj. În fine, se întâlnesc !i modele de comutare hibride
de gen "conditional switch", în care comutarea se realizeaz# printr-o
instruc"iune special# (caracter static), îns# numai în cazul în care aceasta
întâlne!te un anumit context dinamic (instan"# hardware). Astfel de exemplu
o instruc"iune tip "switch" poate fi introdus# de c#tre compilator dup# un
grup de instruc"iuni LOAD/STORE. Dac# grupul a generat "miss"-uri
comutarea se face, altfel nu.
Un exemplu experimental de astfel de procesor, a fost implementat la
prestigioasa universitate MIT din S.U.A. !i se nume!te "MIT Sparcle",
întrucât deriv# din arhitectura binecunoscutului procesor RISC numit Sparc
(Sun Co.). Procesorul este scalar, are 4 contexte independente (seturi de
regi!tri, PC-uri, SP-uri !i st#ri). A!adar, pot fi procesate simultan în
structura pipe pân# la 4 thread-uri distincte. Sunt implementate strategiile de
comutare a blocurilor de tip "cache miss" !i respectiv "switch-on –signal",
anterior descrise succint. Comutarea se face prin hardware deci, de c#tre
controller-ul de cache (care implementeaz# inclusiv protocoale de coeren"#
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pentru conectarea în sisteme multimicroprocesor). Penalizarea de comutare
e relativ mare, de 14 tacte.

Figura 4.2 Structura procesorului MIT Sparcle

4.3 Modelul multithreading simultan
Cele dou# modele de procesoare multithreading anterior prezentate
sunt modele eficiente pe procesoare scalare RISC ori chiar procesoare de tip
VLIW sau EPIC. Modelul "simultaneous multithreading" (SMT) deriv# din
arhitectura superscalar#, cea mai popular# actualmente, care lanseaz# în
execu"ie mai multe instruc"iuni independente în fiecare ciclu !i, asemenea
MMT-urilor, con"ine resurse hardware pentru contexte multiple procesate
simultan. Instruc"iunile independente procesate simultan intr-un ciclu pot
proveni din acela!i fir (ILP) sau din fire distincte (TLP), de unde avantajul
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esen"ial !i popularitatea acestor microprocesoare (numite de compania Intel,
hyperthreaded).
Datorit# faptului c# un procesor SMT exploateaz# simultan atât
paralelismul la nivel de instruc"iuni cât !i cel la nivel de thread-uri,
adaptându-se astfel în mod dinamic la cele 2 tipuri de paralelisme (ILP !i
TLP), performan"a acestuia o dep#!e!te, teoretic cel pu"in, pe cea a
modelelor anterioare. Pre"ul const# îns# într-o organizare hardware ceva mai
complex# decât în cazurile anterioare.
Într-un model de procesor SMT lansarea instruc"iunilor în execu"ie se
poate face din buffer-e de prefetch separate, în mod simultan. A!adar,
unit#"ile func"ionale ale procesorului pot fi ocupate cu instruc"iuni din
thread-uri diferite, mascându-se astfel laten"ele instruc"iunilor provenite
dintr-un singur fir de execu"ie. Un procesor SMT men"ine starea fiec#rui
thread în hardware !i permite comutarea rapid# între thread-uri.
Unitatea de fetch instruc"iuni poate aduce în fiecare ciclu, instruc"iuni
din thread-uri distincte, crescând astfel probabilitatea de a aduce instruc"iuni
nespeculative. Fire!te unitatea de fetch poate avea o politic# selectiv#
relativ# la thread-urile pe care le alege. Spre exemplu, ar putea s# le aleag#
pe acelea care ofer# un beneficiu de performan"# imediat. Procesoarele SMT
pot fi organizate principial în dou# moduri distincte:
Ele pot partaja prin thread-uri diferite, în mod agresiv, ni!te
resurse (ex. buffer-ele de prefetch !i structurile pipeline de procesare ale
instruc"iunilor) atunci când aceste thread-uri nu con"in suficient de mult
paralelism la nivel de instruc"iuni. Deci procesoarele SMT adaug# un
hardware minimal la superscalarele conven"ionale; complexitatea ad#ugat#
se refer# în principiu la un “tag” (identificator) ad#ugat fiec#rei instruc"iuni
dintr-un anumit thread, seturi multiple de regi!tri logici etc.
Al 2-lea model organiza"ional multiplic# toate buffer-ele interne
ale procesorului superscalar, asociind câte un astfel de buffer unui thread, la
un moment dat (v. figura 4.1, dreapta). Aceast# organizare este mai
complex# dar face modelul SMT mai natural, raportat la paradigma
multithreading, conducând astfel la o alocare mai eficient# a thread-urilor la
resursele hardware existente. De observat c# arhitectura SMT nu d#
rezultate deosebite pe programe tip “monofir”.
Problema esentiala este cea a scheduler-ului care exploateaza ILP si
TLP deopotriva.
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Superscalar

Fine-Grained Coarse-Grained Multiprocessin
g

Thread 1
Thread 2

Thread 3
Thread 4

Figura. Comparatie intre diferite modele de procesare
(superscalar, multithreads, multi-cores)
O interesant# cercetare pe baz# de simulare a avut loc la Universitatea
din Washington, S.U.A. Arhitectura SMT era centrat# pe o arhitectur#
superscalar# cu posibilitatea lans#rii în execu"ie a 8 instruc"iuni
independente simultan precum !i cu posibilitatea proces#rii a 8 fire de
execu"ie. În fiecare ciclu de fetch instruc"iuni se aduc câte 8 instruc"iuni din
2 thread-uri diferite pe baza unui algoritm cu priorit#"i rotitoare ("roundrobin"). Pentru simulare s-au folosit binecunoscutele benchmark-uri
SPEC’98 care au fost executate simultan pe post de thread-uri distincte. Pe
aceast# configura"ie s-a ob"inut o rat# de execu"ie de 6,64 instr./ciclu,
remarcabil având în vedere c# un procesor superscalar (monofir) echivalent,
ar ob"ine doar cca. 2-3 instr./ciclu. De asemenea, studii relativ recente
asupra eficien"ei arhitecturilor SMT, cu posibilitatea poces#rii a 8 fire de
execu"ie în procesarea bazelor de date !i respectiv multimedia, arat# c#

Simultaneous
Multithreading

Thread 5
Idle slot
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aceste arhitecturi realizeaz# cre!teri de performan"# de cca. 300 % în
compara"ie cu arhitecturi monofir având resurse hardware/software similare.
În [Mar99] se propune o abordare inedit# care integreaz# predic"ia
valorilor în arhitecturile de tip multithread. Ideea de baz# const# în execu"ia
concurent# a unor thread-uri speculative din cadrul programului. Acestea
sunt determinate pe timpul rul#rii programului cu ajutorul predictorului de
branch-uri. Fire!te c#, în vederea execu"iei thread-urilor speculative
împreun# cu cele nespeculative, este necesar ca procesorul s# ofere contexte
hardware multiple. Fiecare thread va avea propria sa fereastr# de
instruc"iuni. O problem# esen"ial# este aceea a determin#rii efective a
thread-urilor speculative. Spre exemplu, în cazul unei bucle de program,
thread-urile speculative ar putea fi constituite din chiar itera"iile buclei
respective. Acesta este cazul proiectului STAMPede de la Universitatea
Carnegie Mellon, SUA, condus de c#tre profesorul Todd Mowry
(www.cs.cmu.edu/~tcm/STAMPede.html). Pentru programele nonnumerice, caracterizate prin grade limitate de paralelism, este foarte
probabil s# existe inter-dependen"e între aceste thread-uri. O rezolvare
simpl# în acest sens ar consta în serializarea acestor dependen"e de date.
Predic"ia valorilor ar putea comprima lan"urile de instruc"iuni dependente,
îmbun#t#"ind semnificativ performan"a acestor arhitecturi multifir. Cercet#ri
laborioase au ar#tat c# o asemenea arhitectur# hibrid# a implicat o cre!tere
de performan"# de 40% fa"# de o arhitectur# superscalar# monofir !i
respectiv de 9% fa"# de o arhitectur# superscalar# monofir având înglobat un
predictor hibrid de valori.
În concluzie, procesoarele multithread au ap#rut din necesit#"i
evidente de mapare a hardware-ului pe softurile actuale de nivel înalt care
exploateaz# !i ele acest concept, înc# mai de demult. Aceste MMT-uri !i în
special procesoarele SMT constituie o tendin"# serioas# a actualei genera"ii
arhitecturale de microprocesoare (cea de a 4-a). Al#turi de reutilizarea
dinamic# a instruc"iunilor (“Dynamic Instruction Reuse” – tehnic# de
comprimare nespeculativ# a lan"urilor de instruc"iuni dependente) !i
predic"ia valorilor instruc"iunilor (“Value Locality and Value Prediction” –
tehnic# speculativ#), ce vor fi prezentate în semestrele urm#toare de studiu,
dar !i de alte concepte arhitecturale, precum multiprocesoarele integrate pe
un singur cip (multi and many-cores), cred c# SMT-urile se vor impune în
continuare, în vederea exploat#rii agresive a ILP !i TLP.

Pipeline (faze) $ ILP (instructiuni) $ TLP (threads, resurse
partajate) $ Multi & Many-Cores (tasks, procesoare
distincte)
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4.6.
OPTIMIZAREA
BASIC-BLOCK-URILOR
ARHITECTURILE MEM

ÎN

Ca !i în cazul procesoarelor scalare, reorganizarea (scheduling)
reprezint# procesul de aranjare a instruc"iunilor din cadrul unui program
obiect astfel încât acesta s# se execute într-un mod cvasioptimal din punct
de vedere al timpului de procesare. Procesul de reorganizare a
instruc"iunilor determin# cre!terea probabilit#"ii ca procesorul s# aduc#
simultan din cache-ul de instruc"iuni mai multe instruc"iuni independente.
De asemenea asigur# procesarea eficient# a opera"iilor critice din punct de
vedere temporal în sensul reducerii prin masacare a laten"elor specifice
acestor opera"ii. Se va aborda mai întâi problema optimiz#rii " basic block"urilor. De remarcat c# schedulingul în procesoarele superscalare poate
determina o simplificare substan"ial# a arhitecturii hardware aferent#
acestora.
Se va analiza acum spre exemplificare urm#toarea secven"# de
program:
I1:
ADD R1, R11, R12
I2:
ADD R1, R1, R13
I3:
SLL R2, R3, #4; R2<--R3 deplasat logic la stânga cu 4
poz. binare
I4:
AND R2, R1, R2
I5:
ADD R1, R14, R15
I6:
ADD R1, R1, R16
I7:
ADD R1, R1, #6
I8:
LD
R1, (R1)
I9:
LD
R4, (R4)
I10:
ADD R1, R4, R1
I11:
OR
R1, R1, R2
I12:
ST
R1, (R4)
Considerând un procesor superscalar care decodific# simultan 4
instruc"iuni !i de"ine 4 unit#"i de execu"ie (2 unit#"i ALU, o unitate LOAD /
STORE !i o unitate pentru deplas#ri / rotiri), procesul de execu"ie al
secven"ei anterioare s-ar desf#!ura ca în Tabelul 4.11 (am presupus c# doar
instruc"iunile LOAD au laten"a de 2 cicli ma!in#):
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Tabelul 4.11.
Execu#ia unui program neoptimizat pe un procesor superscalar

De remarcat c# rata de procesare a acestei secven"e este de 12
instruc"iuni per ciclu, adic# 1,1 instruc"iuni / ciclu ( s-a considerat procesare
In Order din punct de vedere al ferestrelor de execu"ie !i respectiv Out of
Order în cadrul unei ferestre de execu"ie). Se observ# c# paralelismul
poten"ial al secven"elor de instruc"iuni I1 - I4 respectiv I5 - I12 nu este
exploatat. În continuare se va prezenta un algoritm de reorganizare în "basic
block"-uri (unit#"i secven"iale de program) în vederea unei execu"ii
cvasioptimale pe un procesor superscalar sau VLIW.

4.6.1. PARTI!IONAREA UNUI PROGRAM ÎN "BASICBLOCK"-URI
Se are în vedere construirea grafului de control al unui program dat.
Algoritmul de parti"ionare const# principial în urm#torii 2 pa!i:
1) Determinarea setului de lideri în cadrul programului. Se nume!te
lider prima instruc"iune dintr-un program, instruc"iunea destina"ie a oric#rei
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instruc"iuni de branch sau orice instruc"iune urm#toare unei instruc"iuni de
branch.
2) Parti"ionarea programului în unit#"i secven"iale !i construirea
grafului de control. Fiecare unitate secven"ial# con"ine un singur lider !i
toate instruc"iunile de la acest lider pân# la urm#torul exclusiv.
Se determin# predecesorii imedia"i fa"# de o unitate secven"ial# de
program. Poate fi un predecesor imediat al unei unit#"i secven"iale date orice
unitate secven"ial# care se poate executa înaintea unit#"ii date.
Se determin# succesorii unei unit#"i secven"iale de program. Se
nume!te succesor al unei unit#"i secven"iale de program orice unitate
secven"ial# de program care poate s# se execute dup# execu"ia celei curente.
În figura de mai jos (figura 4.9) se d# un exemplu de parti"ionare a unui
program dat în "basic block"-uri !i graful de control al programului.

Figura 4.9. Parti"ionarea unui program în basic-block-uri
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4.6.2. CONSTRUC!IA GRAFULUI DEPENDEN!ELOR DE
DATE ASOCIAT
Dup# cum se va vedea, în stabilirea unei secven"e reorganizate de
program în vederea unei proces#ri cvasioptimale pe un procesor superscalar
sau VLIW, graful dependen"elor de date aferent unei unit#"i secven"iale de
program, se va dovedi deosebit de util. Un arc în acest graf semnific# o
dependen"# RAW între cele 2 st#ri. Instruc"iunile care utilizeaz# date din
afara unit#"ii secven"iale de program se vor plasa în vârful grafului astfel
încât în ele nu va intra nici un arc. Pentru o instruc"iune dat# se caut# în jos
proxima dependen"# RAW. Cu aceste reguli simple, graful dependen"elor de
date corespunz#tor secven"ei de program anterioare este prezentat mai jos
(figura 4.10):

Figura 4.10. Graful dependen"elor de date asociat

În stânga arcului este scris# laten"a opera"iei respective. În dreapta
arcului este scris# laten"a maxim# a drumului m#surat# dintr-un vârf al
arcului pân# în starea respectiv#. Graful dependen"elor specific# deci rela"ii
de ordine între instruc"iuni absolut necesare execu"iei corecte a programului
dat.
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Graful preceden#elor
Se ob"ine pe baza grafului dependen"elor de date în baza faptului c#
exist# cazuri în care acesta poate s# nu cuprind# toate preceden"ele necesare
unei corecte reorganiz#ri. Altfel spus, acest graf nu pune în eviden"# rela"iile
de preceden"# strict# în lansarea în execu"ie, impuse de c#tre dependen"ele
de tip WAR respectiv WAW între instruc"iuni.
De exemplu, între instruc"iunile I2 !i I5 exist# o dependen"# de tip
WAW, iar între I4 !i I5 una de tip WAR. Aceste dependen"e ar obliga
schedulerul s# proceseze I2 !i I4 înaintea instruc"iunii I5. $i totu!i aceste
dependen"e (mai degrab# conflicte de nume) între secven"ele I1 - I4 !i
respectiv I5-I10 pot fi eliminate prin redenumirea regi!trilor care determin#
dependen"ele WAR !i WAW ( în cazul nostru registrul R1). Astfel, de
exemplu, dac# în cadrul secven"ei de instruc"iuni I1-I4 se redenume!te
registrul R1 cu un alt registru disponibil în acel moment (de ex. cu R5),
atunci secven"ele I1 - I4 !i respectiv I5 - I10 devin complet independente,
permi"ând o procesare paralel# mai accentuat#.
Redenumirea regi!trilor, ca !i în cazul procesoarelor scalare, se poate
face static, adic# prin software în momentul compil#rii, sau dinamic, prin
hardware în momentul proces#rii. Trebuie deci redenumi"i acei regi!tri care
determin# dependen"ele WAR !i WAW între ramuri independente ale
unit#"ii secven"iale de program. Se arat# c# redenumirea regi!trilor cre!te
num#rul regi!trilor utiliza"i !i timpul de via"# al unui registru. Prin timp de
via"# al unui registru se în"elege num#rul instruc"iunilor cuprinse între prima
instruc"iune care actualizeaz# respectivul registru !i respectiv ultima
instruc"iune care-l cite!te. A!adar, redenumirea regi!trilor creaz# dificult#"i
aloc#rii regi!trilor. Redenumirea se poate face pe durata timpului de via"# al
registrului.
Important este îns# faptul c# prin redenumire, graful preceden"elor
devine inefectiv, singurul care impune preceden"e reale, fundamentale, fiind
deci graful dependen"elor de date prin dependen"ele RAW intre instruc"iuni.
Preceden"ele impuse prin dependen"e WAR !i WAW au fost puse în
eviden"# prin linii întrerupte în figura anterioar#. (figura 4.10) De asemenea,
pentru o corect# execu"ie trebuie respectat# ordinea instruc"iunilor LOAD /
STORE, a!adar instruc"iunile I8 !i I9 trebuie s# precead# instruc"iunea I12.
Aceast# ultim# constrângere îns#, nu introduce în cazul concret analizat
preceden"e suplimentare în graful dependen"elor de date. Aceast# problem# numit# !i analiz# antialias - a fost detaliat# în capitolul 3.
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4.6.3. CONCEPTUL C%II CRITICE
Calea critic# a grafului dependen"elor de date o reprezint# drumul cu
laten"# maxim#, fiind deci reprezentat# în exemplul analizat aici de secven"a
de instruc"iuni I5, I6, I7, I8, I10, I11 !i I12. Laten"a acestei c#i este de 8
cicli. Conceptul c#ii critice este important deoarece el indic# faptul c# dup#
scheduling, profitând la maxim de paralelismul între instruc"iuni, programul
se va putea executa în minimum 8 cicli, adic# într-un timp egal cu laten"a
c#ii critice. Prin strategia sa, schedulerul va trebui ca în fiecare ciclu, pe cât
posibil, s# execute câte o instruc"iune din calea critic# încercând simultan s#
suprapun# peste aceast# instruc"iune !i alte instruc"iuni independente din
program.
Într-un procesor ipotetic având resurse infinite, schedulerul optim ar
trebui pur !i simplu s# urmeze calea critic#, suprapunând peste opera"iile de
aici opera"ii din alte c#i. În cazul apari"iei unui hazard WAW sau WAR între
instruc"iuni trebuiesc redenumite registrele implicate. De exemplu în cazul
anterior prezentat, simultan cu instruc"iunea I5 s-ar putea executa
instruc"iunile I1, I3 !i I9 în condi"iile în care procesorul ar de"ine suficiente
resurse hardware (2 unit#"i ALU, o unitate de shiftare !i o unitate LOAD /
STORE în acest caz). De asemenea, datorit# hazardului WAW dintre I1 !i
I5, în instruc"iunea I1 ar trebui redenumit registrul R1 cu un alt registru
disponibil din setul de regi!tri. Cum în practic# un procesor nu de"ine
totdeauna suficiente resurse în vederea execut#rii celor de mai sus, rezult#
c# timpul de execu"ie al programului reorganizat este mai mare sau cel mult
egal cu laten"a c#ii critice.
O reorganizare optim# ar însemna s# se simuleze execu"ia tuturor
variantelor posibile de programe reorganizate !i s# se m#soare ratele de
procesare aferente, alegându-se varianta de program cu rata cea mai mare.
Pentru programe mari acest deziderat ar implica uneori s#pt#mâni sau chiar
ani de procesare devenind deci prohibit. În practic# se prefer# algoritmi
euristici baza"i pe graful dependen"elor, care dau rezultate apropiate de cele
optimale, în schimb necesit# timpi de execu"ie acceptabili. A!adar problema
optimalit#"ii teoretice a scheduling-ului, nu se pune din probleme de timp. În
plus algoritmii euristici utiliza"i în practic# dau rezultate bune.

4.6.4. ALGORITMUL "LIST SCHEDULING" (LS)
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Este unul dintre cei mai reprezentativi algoritmi în acest sens, fapt
pentru care va fi prezentat pe scurt. Timpul de execu"ie este rezonabil
întrucât algoritmul se execut# într-o singur# trecere prin graful
dependen"elor, generând în majoritatea cazurilor reorganiz#ri optimale.
Algoritmul LS parcurge graful dependen"elor asociat unit#"ii
secven"iale de program de jos în sus. În fiecare pas se încearc# lansarea în
execu"ie a instruc"iunilor disponibile. Dup# ce aceste instruc"iuni au fost
puse în execu"ie, instruc"iunile precedente devin disponibile spre a fi lansate
în pasul urm#tor. Fiec#rei instruc"iuni i se ata!eaz# un grad de prioritate egal
cu laten"a c#ii instruc"iunii. Dac# apare un conflict la resurse hardware
comune între 2 sau mai multe instruc"iuni, are prioritate instruc"iunea cu un
grad de prioritate mai mare. Precizând c# ini"ial se seteaz# un contor de cicli
la o valoare maxim#, pa!ii algoritmului sunt urm#torii:
1) Instruc"iunea cea mai prioritar# dintre instruc"iunile disponibile în
setul curent este lansat# în execu"ie dac# nu necesit# o resurs# ocupat# în
acest ciclu.
2) Dac# o instruc"iune a fost pus# în execu"ie în pasul 1, resursele
utilizate de aceasta vor fi setate ca fiind ocupate pentru un num#r de cicli
egali cu laten"a instruc"iunii. Pentru exemplul nostru se va considera laten"a
instruc"iunilor LOAD de 2 cicli, iar laten"a celorlalte instruc"iuni de un
ciclu.
3) Dac# instruc"iunea a fost lansat# în execu"ie în pasul 1 ea va fi
!tears# din lista instruc"iunilor disponibile în acel ciclu. Dac# instruc"iunea
nu a fost lansat# în execu"ie datorit# unui conflict, reorganizarea va continua
cu o alt# instruc"iune disponibil#.
4) Se repet# pa!ii 1-3 pân# când nu mai exist# nici o instruc"iune
disponibil# în acest ciclu.
5) Se decrementeaz# contorul de cicli.
6) Se determin# urm#torul set de instruc"iuni disponibile. Preciz#m c#
o instruc"iune este disponibil# dac# diferen"a între num#rul ciclului în care a
fost lansat# în execu"ie instruc"iunea succesoare !i num#rul ciclului curent
este egal# cu laten"a instruc"iunii.
7) Dac# setul determinat la pasul 6 este consistent se trece la pasul 1.
În caz contrar, reorganizarea este complet#.
Aplicarea algoritmului pe graful din exemplul considerat genereaz#
urm#toarea ordine de execu"ie a instruc"iunilor (Tabelul 4.12).
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Tabelul 4.12.
Ordinea de execu#ie a instruc#iunilor în urma optimiz"rii

Execu"ia instruc"iunilor pe un procesor superscalar In Order Issue cu 4
unit#"i de execu"ie se va face ca în tabelul de mai jos (tabelul 4.13):

Tabelul 4.13.
Execu#ia programului optimizat

De remarcat c# în ciclul 4 a existat un conflict structural între
instruc"iunile I8 !i I9. S-a dat prioritate instruc"iunii I8 pentru c# are un grad
de prioritate superior. Invers n-ar fi putut fi pentru c# I8 !i I7 sunt
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dependente RAW, de unde rezult# necesitatea prioritiz#rii dup# laten"a
nodurilor respective. Pe aceast# secven"# de program se ob"ine o rat# de
procesare de 12 / 8 = 1.5 instr./ciclu fa"# de doar 1.1 instr. / ciclu cât era rata
de procesare a variantei de program nereorganizate, executat# pe acela!i
procesor superscalar.
O alt# observa"ie foarte important# este aceea c# schedulingul poate
îmbun#t#"i semnificativ gradul de utilizare al resurselor hardware, dup# cum
de altfel se poate observa !i în cazul analizat aici. O variant# de algoritm
similar care îns# ar parcurge graful de sus în jos, ar genera urm#toarea
execu"ie (Tabelul 4.14):

Tabelul 4.14.
O alt" posibil" execu#ie a programului optimizat

Laten"a instruc"iunii I8 !i dependen"a RAW între I8 !i I10, au impus
ca în ciclul 4 s# nu se execute nici o opera"ie. Performan"a este îns# !i în
acest caz de 1.5 instr. / ciclu. Este evident c# performan"a unui procesor
superscalar de tip In Order Issue care proceseaz# un basic-block reorganizat
optimal, este mai bun# decât performan"a unui procesor superscalar Out of
Order care proceseaz# programul neoptimizat pentru c# în al doilea caz
paralelismul între instruc"iuni este limitat de capacitatea bufferului de
prefetch (instruction window).
În literatur# sunt citate 2 variante principiale de realizare a
reorganiz#rilor software, între care exist# un compromis fundamental. Prima
este metoda postscheduling, care implic# dup# compilare mai întâi alocarea
regi!trilor, iar apoi reorganizarea propriu-zis#. În acest caz reorganizatorul
este constrâns la ni!te false dependen"e datorit# faptului c# alocatorul de
regi!tri reutilizeaz# un registru cât mai mult posibil, rezultând un timp de
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via"# mai mic al acestuia, ceea ce duce la false dependen"e de date care se
rezolv# de c#tre scheduler prin redenumirea regi!trilor (în exemplul nostru a
fost necesar# redenumirea registrului R1). A doua metod# se nume!te
prescheduling !i presupune mai întâi realizarea reorganiz#rii codului obiect,
iar apoi alocarea regi!trilor. În acest caz este posibil ca alocatorul de regi!tri
s# nu poat# p#stra toate variabilele în regi!tri, deoarece schedulerul prin
redenumire m#re!te timpul de via"# al regi!trilor utiliza"i. Algoritmul LS
pune la dispozi"ia structurii hard paralelismul la nivel de instruc"iuni dintrun program, pe care structura respectiv# îl exploateaz# la maxim.
În continuare vom aborda problema optimiz#rii globale a programelor
pentru procesoarele cu execu"ie multipl# a instruc"iunilor.

4.7. PROBLEMA OPTIMIZ%RII GLOBALE ÎN CADRUL
PROCESOARELOR MEM
În continuare vom prezenta câteva tehnici software legate de
optimizarea programelor pentru procesoarele superscalare !i VLIW. În
paragraful precedent s-au prezentat câteva tehnici în vederea optimiz#rii
"basic-block"-urilor (optimizare local#). Optimizarea "basic-block"-urilor
aferente unui program nu implic# în mod necesar optimizarea întregului
program datorit# problemelor legate de instruc"iunile de ramifica"ie.
Reorganizarea programelor care con"in branch-uri este mai dificil#
întrucât aici "mut#rile" de instruc"iuni pot cauza incorectitudini ale
programului reorganizat care ar trebui corectate. Aceast# optimizare se mai
nume!te !i optimizare global#. Problema optimiz#rii globale este una de
mare actualitate !i interes, întrucât paralelismul la nivelul basic-block-urilor,
dup# cum ar#tau înc# din anii '70 pionieri ca Michael Flynn, este relativ
sc#zut (2-3 instruc"iuni). Deoarece majoritatea programelor HLL sunt scrise
în limbaje imperative !i pentru ma!ini secven"iale cu un num#r limitat de
registre în vederea stoc#rii temporare a variabilelor, este de a!teptat ca
gradul de dependen"e între instruc"iunile adiacente s# fie ridicat. A!adar
pentru m#rirea nivelului de paralelism este necesar# suprapunerea execu"iei
unor instruc"iuni situate în basic-block-uri diferite, ceea ce conduce la ideea
optimiz#rii globale.
Numeroase studii au ar#tat c# paralelismul programelor de uz general
poate atinge în variante idealizate (resurse hardware nelimitate, renaming
perfect, analiz# antialias perfect#, etc.) în medie 50-60 instruc"iuni
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simultane. De remarcat c# schedulerele actuale, cele mai performante,
raporteaz# performan"e cuprinse între 3-7 instruc"iuni simultane. Se
apreciaz# ca realiste ob"inerea în viitorul apropiat a unor performan"e de 1015 instruc"iuni simultane bazat pe îmbun#t#"irea tehnicilor de optimizare
global#.
Problema optimiz#rii globale este una deschis# la ora actual#, având o
natur# NP - complet#. Se prezint# în continuare în acest sens doar tehnica
numit# "Trace Scheduling", datorit# faptului c# este oarecum mai simpl# !i
mai clar documentat#. Consider c# marea majoritate a tehnicilor de
optimizare global# nu au înc# o justificare teoretic# foarte solid#, bazânduse deseori pe o euristic# dependent# de caracteristicile arhitecturii. Ele au
drept scop execu"ia unei instruc"iuni cât mai repede posibil, prin mutarea
instruc"iunilor peste mai multe basic- block-uri. Constrângerile sunt date în
principal de resursele hardware limitate. Pentru claritate, se va considera în
continuare c# instruc"iunile de salt nu con"in BDS-uri.

4.7.1. TEHNICA "TRACE SCHEDULING" (TS)
Este atribuit# cercet#torului american Joshua Fischer, pe atunci la
Universitatea din New York, S.U.A., care a implementat-o în cadrul
calculatorului VLIW numit BULLDOG( 1986). O implementare mai veche
a acestei tehnici a fost legat# de optimizarea microprogramelor în arhitecturi
microprogramate orizontal.
Se define!te o cale ("Trace") într-un program ce con"ine salturi
condi"ionate, o ramur# particular# a acelui program legat# de o asumare dat#
a adreselor acestor salturi. Rezult# deci c# un program care con"ine n salturi
condi"ionate va avea 2n posibile c#i (trace-uri). A!adar, o cale a unui
program va traversa mai multe unit#"i secven"iale din acel program. În
figura urm#toare (figura 4.11) se prezint# un program compus din 2 c#i
distincte, !i anume TRACE1 !i TRACE2.
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Figura 4.11. Exemplu de trace-uri pe o secven"# de program

Tehnica TS este similar# cu tehnicile de reorganizare în "basic block"uri, cu deosebirea c# aici se va reorganiza o întreag# cale !i nu doar un basic
block. În esen"#, ea se bazeaz# pe optimizarea celor mai probabile c#i în a fi
executate. Spre exemplificare s# consider#m o secven"# de program C !i
secven"a de program obiect ob"inut# prin compilare:
a[ i ] = a[ i ]+1;
if (a[ i ] < 100) {
count = count +1;
*(b + sum) = *( b + sum) + a[ i ];}
1:
SLL R1, i, 2
2:
ADD R1, R1, base_a
3:
LD
R2, (R1); a[ i ]
4:
ADD R2, R2, 1; a[ i ]+1
5:
ST
R2, (R1); asignare a[ i ]
6:
CPLT R1, R2, 100; a[ i ] < 100?
7:
JMPF R1, LABEL
8:
ADD count, count, 1
9:
ADD R1, base_b, s_off; adresa lui b[ sum]
10:
LD
R3, (R1)
11:
ADD R3, R3, R2
12:
ST
R3, (R1)
LABEL:
Pentru a putea aplica TS compilatorul trebuie s# aib# criterii
rezonabile de predic"ie a salturilor condi"ionate, în vederea construirii c#ilor
cu cea mai mare probabilitate de execu"ie. În general, predic"ia software se
face pe baza informa"iilor rezultate din anterioar# execu"ia programului
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neoptimizat (profilings) sau a altor algoritmi euristici îngloba"i în
compilator.
Execu"ia secven"ei anterioare pe un procesor superscalar care
decodific# 4 instruc"iuni simultan !i de"ine 5 unit#"i de execu"ie se va face ca
în Tabelul 4.15. S-a considerat c# saltul condi"ionat nu se va face !i c#
procesorul execut# In Order.

Tabelul 4.15.
Execu#ia trace-ului neoptimizat

Figura 4.12. Graful de control aferent secven"ei de optimizat
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Datorit# paralelismului limitat al acestei secven"e se ob"ine o rat#
medie de execu"ie de doar o instr. / ciclu. Graful de control al acestei
secven"e este complus din doar 2 basic block-uri ca în figura 4.12.

Figura 4.13. Graful dependen"elor pentru trace-ul considerat

Se va considera c# programul compilator a ales calea prin care saltul
nu se face spre a fi optimizat#. A!adar, instruc"iunea de salt va fi tratat# în
acest caz ca oricare alta. Graful preceden"elor de date asociat secven"ei
anterioare de program este prezentat în figura 4.13. Pentru a elimina
dependen"ele WAR !i WAW între cele 2 ramuri paralele, vom redenumi R1
cu un alt registru disponibil (RS1) pe ramura 9, 10, 11, 12. De remarcat c#
aceast# problem# se datoreaz# alocatorului de regi!tri din cadrul
compilatorului. Aplicând acum algoritmul LS pe graful dependen"elor de
date aferent c#ii respective, ob"inem urm#toarea ordine invers# de execu"ie
(v. Tabelul 4.16).
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Tabelul 4.16.
Ordinea de execu#ie în urma optimiz"rii

A!adar, execu"ia se va face în 7 cicli ca mai jos:
1)1
2)2
3)3,9
9)10
5)4,8
6)5,6,11
7)12,7

1:
2:
3:
9:
10:
4:
8:
5:
6:
11:
12:
7:
LABEL:

SLL R1, i, 2
ADD R1, R1, base_a
LD
R2, (R1)
ADD RS1, base_b, s_off
LD
R3, (RS1)
ADD
R2, R2, 1
ADD
count, count, 1
ST
R2, (R1)
CPLT R1, R2, 100
ADD R3, R3, R2
ST
R3, (RS1)
JMPF R1, LABEL

A!adar prin suprapunerea opera"iilor din cele 2 basic block-uri s-a
ob"inut o rat# de procesare de 1.71 instr. / ciclu. Problema care apare îns#
este: ce se întâmpl# dac# saltul se face ? R#spunsul ar consta în utilizarea
unor coduri de compensa"ie pentru predic"iile incorecte. Tehnica TS
presupune mutarea instruc"iunilor dintr-un basic block în altul !i asta
presupune anumite compensa"ii în vederea p#str#rii corectitudinii
programului reorganizat. Prezent#m mai jos compensa"iile necesare atunci
când o instruc"iune e mutat# dintr-un basic block într-unul succesor
respectiv predecesor (figura 4.14).
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Figura 4.14. Compensa"ii la migrarea instruc"iunilor dintr-un basic-block în altul

În exemplul prezentat am avut o migrare a întregului bloc 8-12 în
blocul precedent 1-7, deci compilatorul va trebui s# introduc# în al 2-lea
bloc instruc"iuni de compensare în vederea anul#rii unor opera"ii, absolut
necesare atunci când saltul se face, ca mai jos:
1:
2:
3:
9:
10:
4:
8:
5:
6:
11:
12:
7:
C1:
C2:
C3:
LABEL:

SLL
ADD
LD
ADD
LD
ADD
ADD
ST
CPLT
ADD
ST
JMPF
JMP
SUB
ST

R1, i, 2
R1, R1, base_a
R2, (R1)
RS1, base_b, s_off
R3, (RS1)
R2, R2, 1
count, count, 1
R2, (R10)
R1, R2, 100
RS3, R3, R2
RS3, (RS1)
R1, C2
LABEL
count, count, 1
R3, (RS1)

În vederea anul#rii opera"iei *(b+sum) = *(b+sum) + a[ i ] în cazul în
care saltul se face, s-a introdus de c#tre compilator linia C3. Pentru ca
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aceast# anulare s# fie posibil# a fost necesar# redenumirea registrului R3 cu
un altul disponibil (RS3 aici) în instruc"iunile I11 !i I12. Altfel,
instruc"iunea I11 ar fi alterat R3 !i deci anularea asign#rii variabilei
*(b+sum) în memorie ar fi fost imposibil#. De remarcat similitudinea între
corec"iile soft !i tehnicile hardware de execu"ie speculativ# prin care se
redenumesc dinamic resursele procesorului. Johnson prezint# o serie de
caracteristici arhitecturale cu scopul faciliz#rii implement#rii tehnicii TS.
Compensarea este eficient# numai dac# ciclii suplimentari introdu!i prin
aceasta nu dep#!esc num#rul ciclilor elimina"i prin tehnica TS. O
compensare eficient# presupune:
- O acurate"e ridicat# a predic"iei branch-urilor de c#tre compilator,
ob"inut# prin statistici rezultate din rularea programului. În acest sens
programele numerice se preteaz# mai bine la TS decât cele de uz general.
- Procentaj relativ sc#zut al instruc"iunilor de ramifica"ie din program.
- Codurile de compensa"ie s# fie posibile !i fezabile.
- Paralelism hardware pronun"at în vederea proces#rii codurilor de
compensare cu introducerea unui num#r minim de cicli suplimentari.
Într-un program dat, reorganizatorul selecteaz# c#ile pentru
scheduling, utilizând tehnici de predic"ie software. Pentru început se aplic#
algoritmul TS pentru calea cea mai probabil# de a fi executat#. Pe timpul
acestui proces se vor ad#uga coduri de compensare. Apoi se selecteaz#
urm#toarea cale considerat# cea mai probabil#. Aceasta va fi de asemenea
reorganizat# prin tehnica TS. Reorganizarea se refer# inclusiv la posibilele
coduri compensatoare introduse de c#tre procesul anterior de reorganizare.
Algoritmul TS se va repeta pentru fiecare cale în parte. Pentru limitarea
timpului de reorganizare, referitor la c#ile mai pu"in frecvente în execu"ie, se
poate renun"a la optimizarea global# în favoarea optimiz#rii exclusiv a basic
block-urilor componente prin algoritmul LS. Nu exist# înc# criterii clare
care s# stabileasc# momentul în care optimizarea TS s# fie abandonat#.
O situa"ie oarecum ironic# este legat# de optimizarea programelor
pentru procesoare superscalare datorit# faptului c# în acest caz logica
hardware de lansare în execu"ie a instruc"iunilor va relua în mod redundant
c#utarea instruc"iunilor independente. Aceast# opera"ie este inutil# fiind
realizat# anterior de c#tre optimizatorul software. Din acest motiv, acesta ar
trebui s# marcheze grupele de instruc"iuni paralelizate, astfel încât
hardware-ul s# nu mai reia inutil aceast# opera"ie. Într-un asemenea context,
procesarea Out of Order a instruc"iunilor – caracteristic# major# !i complex#
a multor procesoare superscalare – apare ca fiind complet inutil#. Este înc#
o dovad# a faptului c# paradigma proces#rii instruc"iunilor trebuie s# fie una
relativ simpl#, dar în acela!i timp nu mai simpl# decât este necesar în
virtutea unor principii de eficien"#, flexibilitate !i compatibilitate.
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4.8. OPTIMIZAREA BUCLELOR DE PROGRAM
Este foarte important# pentru c# în buclele de program se pierde cea
mai mare parte a timpului de execu"ie aferent respectivului program, dup#
regula binecunoscut# care afirm# c# " 90% din timp execut# cca. 10% din
program". Iat# de ce optimizarea buclelor reprezint# o preocupare esen"ial#
la ora actual#.

4.8.1. TEHNICA "LOOP UNROLLING"
Pentru ilustrarea principiului de optimizare, s# consider#m urm#toarea
bucl# de program:
for (i = 0; i < 64; i + +) {
sum + = a[ i ];}
Din compilarea acestei bucle rezult# urm#toarea secven"# de program
obiect tip RISC:
LOOP:

1:LD R1, (a_ptr)
2:ADD a_ptr, a_ptr, 4
3:CLT count, a_ptr, end_ptr
4:ADD sum, sum, R1
5:JMPTcount, LOOP

Execu"ia a dou# itera"ii succesive pe un procesor superscalar "in order
issue" se va desf#!ura ca în tabelul de mai jos (Tabelul 4.17).

Tabelul 4.17.
Execu#ia buclei neoptimizate
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S-a considerat c# procesorul aduce 4 instruc"iuni simultan !i de"ine 5
unit#"i de execu"ie distincte (BRN - unitate de execu"ie a instruc"iunilor de
ramifica"ie). Se remarc# faptul c# în acest caz rata de procesare este de 1.25
instr./ciclu sau altfel spus de 0.25 bucle/ciclu. Dup# aplicarea tehnicii Loop
Unrolling de 2 ori secven"a anterioar# devine:
LOOP:
1:
LD
R1, (a_ptr)
2:
ADD a_ptr, a_ptr, 4
3:
ADD sum, sum, R1
4:
LD
R1, (a_ptr)
5:
ADD a_ptr, a_ptr, 4
6:
ADD sum, sum, R1
7:
CLT count, a_ptr, end_ptr
8:
JMPT count, LOOP
Reorganizând basic block-ul precedent prin metoda LS anterior
descris#, ob"inem urm#toarea secven"# de program:
LOOP:
1:
LD
R1, (a_ptr)
2:
ADD a_ptr, a_ptr, 4
4:
LD
R2, (a_ptr)
5:
ADD a_ptr, a_ptr, 4
7:
CLT count, a_ptr, end_ptr
3:
ADD sum, sum, R1
6:
ADD sum, sum, R2
8:
JMPT count, LOOP
Execu"ia acestei bucle pe acela!i procesor superscalar se va face ca în
Tabelul 4.18:

Tabelul 4.18.
Execu#ia buclei optimizate

S-a ob"inut astfel o rat# medie de procesare de 2 instr. / ciclu sau 0.5
bucle / ciclu, deci practic performan"a s-a dublat fa"# de exemplul precedent.
Se pune problema: ce se întâmpl# dac# num#rul de itera"ii este necunoscut
în momentul compil#rii ? Pentru aceasta s# consider#m secven"a de mai jos:
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for (i = 0; i < n ; i + +) {
sum + = a[ i ] ;
}
Aceast# secven"# va fi compilat# "inând cont !i de aplicarea tehnicii
LU ca mai jos:
LOOP:
1:
LD
R1, (a_ptr)
2:
ADD a_ptr, a_ptr, 4
3:
ADD sum, sum, R1
4:
CLT count, a_ptr, end_ptr
5:
JMPF count, EXIT
6:
LD
R1, (a_ptr)
7:
ADD a_ptr, a_ptr, 4
8:
ADD sum, sum, R1
9:
CLT count, a_ptr, end_ptr
10:
JPMT count, LOOP
EXIT:
Graful de control corespunz#tor acestei secven"e este prezentat în
figura 4.15.

Figura 4.15. Graful de control asociat buclei netezite

A!adar, în astfel de cazuri dup# aplicarea tehnicii LU se ob"ine o cale
format# din dou# sau mai multe basic block-uri concatenate. Pentru
optimizare se poate aplica algoritmul TS asupra grafului de control, dar
aceasta poate complica !i reduce sever eficien"a tehnicii loop unrolling.

184

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

4.8.2. TEHNICA "SOFTWARE PIPELINING"
Tehnica software pipelining (TSP) este utilizat# în reorganizarea
buclelor de program astfel încât fiecare itera"ie a buclei de program
reorganizat# s# con"in# instruc"iuni apar"inând unor itera"ii diferite din bucla
original#. Aceast# reorganizare are drept scop sc#derea timpului de execu"ie
al buclei prin eliminarea hazardurilor intrinseci, eliminând astfel stagn#rile
inutile pe timpul proces#rii instruc"iunilor. Prezent#m principiul acestei
tehnici bazat pe un exemplu simplu. A!adar s# consider#m secven"a de
program urm#toare:
LOOP:
LD F0, 0(R1)
ADD F4, F0, F2
SD 0(R1), F4
SUBI R1, R1, #8
BNEZ R1, LOOP
Bucla realizeaz# modificarea unui tablou de numere reprezentate în
virgul# mobil#, prin ad#ugarea unei constante con"inut# în registrul F2 la
fiecare dintre acestea. De remarcat c# hazardurile RAW între instruc"iunile
I1, I2 respectiv I2, I3 determin# stagn#ri în procesarea pipeline a
instruc"iunilor acestei bucle. Într-o prim# faz# TSP desf#!oar#, îns# doar în
mod simbolic, bucla în itera"ii succesive eliminând actualizarea contorului !i
saltul înapoi.
itera"ia i:
LD F0, 0(R1)
ADD F4, F0, F2
SD 0(R1), F4
itera"ia i+1:
LD F0, 0(R1)
ADD F4, F0, F2
SD 0(R1), F4
itera"ia i+2:
LD F0, 0(R1)
ADD F4, F0, F1
SD 0(R1), F4
În a doua faz#, instruc"iunile selectate din cele trei itera"ii se grupeaz#
în cadrul unei noi bucle ca mai jos:
LOOP: SD 0(R1), F4;
memoreaz# în M(i)
ADD F4, F0, F2;
modific# scalarul M(i-1)
LD F0, - 16(R1);
încarc# elementul M(i-2)
SUBI R1, R1, #8;
BNEZ R1, LOOP;
Observ#m c# prin pipeline-izarea instruc"iunilor din cadrul acestei
bucle reorganizate s-au eliminat hazardurile anterioare !i deci stagn#rile
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implicate de c#tre acestea. Bucla se execut# pe un procesor pipeline scalar în
doar 5 impulsuri de tact, adic# la vitez# maxim# asumând o predic"ie
perfect# a saltului. De remarcat c# pe un procesor superscalar cu suficiente
unit#"i de execu"ie primele 3 instruc"iuni s-ar putea executa simultan, ceea
ce pe varianta original# a buclei nu se putea din cauza hazardurilor RAW.
A!adar TSP este deosebit de eficient# pe procesoarele cu execu"ie multipl# a
instruc"iunilor. De multe ori este necesar# interven"ia hardului sau a softului
pentru eliminarea posibilelor hazarduri WAR care apar în cadrul buclei
reorganizate. Totu!i, pentru a fi func"ional#, bucla anterioar# are nevoie de
un preambul !i respectiv un postambul. Preambulul necesar const# în
execu"ia instruc"iunilor din itera"iile 1 !i 2 care nu au fost executate în cadrul
buclei (LD - 1, LD - 2, ADD - 1). Analog, postambulul const# în execu"ia
instruc"iunilor care nu au fost executate în ultimele 2 itera"ii (ADD - ultima,
SD - ultimele 2 itera"ii).
Al#turi de tehnica LU, TSP este des utilizat# în optimizarea buclelor
de program. Spre deosebire de LU, aceasta consum# mai pu"in spa"iu de
cod. Frecvent, cele 2 tehnici sunt combinate în vederea cre!terii
performan"ei. Tehnica LU se concentreaz# pe eliminarea codurilor
redundante din cadrul buclelor (actualiz#ri contoare, loop-uri). Bucla se
proceseaz# la vitez# maxim# doar pe parcursul itera"iilor desf#!urate. TSP
încearc# în schimb, ob"inerea unei viteze mari de execu"ie pe întreg timpul
proces#rii buclei.

4.9. ARHITECTURI CU TRANSPORT DECLAN$AT
Arhitecturile cu transport declan!at (TTA - Transport Triggered
Architectures) reprezint# o expresie limit# a filosofiei RISC de exploatare a
paralelismului instruc"iunilor. Apari"ia lor (Universitatea din Delft, Olanda,
1992) a fost determinat# de sl#biciunile modelelor superscalar !i VLIW,
datorate în special gradului sc#zut de utilizare al resurselor hardware (unit#"i
func"ionale, busuri interne, regi!tri generali, etc) !i complexit#"ii ridicate.
Esen"a TTA const# în separarea transportului datelor, de prelucrarea
lor efectiv#. Dac# în arhitecturile conven"ionale (OTA-Operation Triggered
Architectures) declan!area execu"iei unei opera"ii este ini"iat# chiar de c#tre
opera"ia (instruc"iunea) respectiv#, în cadrul TTA aceast# declan!are este
ini"iat# de c#tre un transport al operandului surs# într-un a!a-numit registru
trigger (T), ata!at fiec#rei unit#"i func"ionale din sistem. Un procesor TTA
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este compus din unit#"i func"ionale complet independente, interconectate
printr-o a!a-zis# re"ea de transport. Fiecare unitate func"ional# de"ine 3
regi!tri: registrul operand (O), registrul trigger (T) !i registrul rezultat (R).
Transportul !i înscrierea unui operand în registrul T, determin# automat
activarea unit#"ii func"ionale respective. Dup# cum am mai subliniat, un
procesor TTA de"ine o singur# instruc"iune (MOVE - transfer), care se poate
executa condi"ionat pe 2 variabile de gard# de tip boolean. Planificarea
mut#rilor între diversele unit#"i func"ionale (FU-Functional Unit) devine o
sarcin# software a compilatorului, nemaifiind integrat# hardware în CPU ca
în cazul clasic (OTA). Desigur c# unit#"ile func"ionale cu laten"# mai mare
de un tact pot fi pipeline-izate. De men"ionat c# având o singur#
instruc"iune, logica de decodificare TTA practic nu exist#. Cele dou# figuri
care urmeaz#, 4.16 !i 4.17, prezint# schema bloc de principiu a unui
procesor TTA !i respectiv pipeline-izarea unei anumite unit#"i func"ionale.

Figura 4.16. Schema bloc a unei arhitecturi TTA
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Figura 4.17. Pipeline-izarea execu"iei în cazul unei arhitecturi TTA

În continuare se prezint# 2 exemple: o "instruc"iune" de adunare !i
respectiv una de salt condi"ionat, implementate în TTA.
ADD R3, R2, R1
R1-->ADD_O, R2-->ADD_T (declan!are)
ADD_R-->R3
if R2 = R3 goto Adr

R2-->EQ_O, R3-->EQ_T
EQ_R-->B1 (var. boolean#)
[B1]Adr-->PC (execu"ie condi"ionat#)
De remarcat ca sunt posibile mai multe transporturi, func"ie de
l#rgimea de band# a re"elei de transport. Intervalul de timp dintre declan!are
!i mutarea rezultatului trebuie controlat prin software astfel încât s# acopere
laten"a unit#"ii func"ionale respective.
Avantajele TTA
Datorit# simplit#"ii hardware a logicii de decodificare, control !i
planificare a instruc"iunii, procesoarele TTA permit frecven"e de tact extrem
de ridicate. Mai mult, separarea unit#"ilor func"ionale de re"eaua de transport
permite pipeline-izarea optimal# a FU. Num#rul de regi!tri generali poate fi
redus drastic datorit# faptului c# trebuie stocate mai pu"ine date temporare,
multe dintre aceste date circulând direct între FU-uri, f#r# ca s# trebuiasc# s#
fie memorate într-un registru de uz general. Stagiile pipeline !i regi!trii
operanzi sunt utiliza"i pe post de regi!tri temporari. Un rezultat produs de o
FU, dar care nu poate fi utilizat direct de alt FU, poate fi lasat temporar în
unitatea FU care l-a produs, dac# acesta nu blocheaz# alte rezultate anterior
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necesare, ale aceleia!i FU. Interesant, aici bypassing-ul (forwarding-ul)
datelor este gestionat prin program, spre deosebire de procesoarele
superscalare care realizeaz# acest proces prin hardware (vezi Algoritmul lui
Tomasulo). Spre exemplificare se consider# dou# instruc"iuni RISC
dependente RAW, ca mai jos:
ADD
ADD

R3, R1, R2
R5, R3, R4

R1$ADD_O, R2$ADD_T;
ADD_R$ADD_O, R4$ADD_T,
ADD_R$R3;
ADD_R$R5;

Se observ# forwarding-ul realizat prin software (ADD_R-->ADD_O)
!i care optimizeaz# execu"ia cu un ciclu. Ca urmare se reduce presiunea la
citire asupra setului de regi!tri generali, analog cu mecanismul lui
Tomasulo, doar c# aici prin software. Dac# în continuare compilatorul
constat# c# timpul de via"# aferent registrului R3 s-a încheiat, secven"a
anterioar# devine mai simpl#:
ADD R3, R1, R2
R1$ADD_O, R2$ADD_T
ADD R5, R3, R4
ADD_R$ADD_O, R4$ADD_T
ADD_R$R5
Astfel se reu!e!te oprirea scrierii inutile în R3 !i deci reducerea
presiunii la scriere asupra setului de regi!tri, lucru principial imposibil la
nivelul procesoarelor OTA.
Un alt avantaj al arhitecturilor TTA const# în flexibilitatea !i
scalabilitatea performan"elor. Flexibilitatea const# într-o facil# schimbare a
func"ionalit#"ii, în concordan"# cu aplica"ia specific#. Scalabilitatea este
determinat# în principal de posibilitatea ad#ug#rii de noi FU-uri, f#r#
modifc#ri arhitecturale majore !i de m#rirea capacit#"ii de transport în
vederea cre!terii gradului de paralelism. Divizarea opera"iilor în transporturi
elementare ofer# un grad de paralelism mai fin, care determin# posibilit#"i
mai eficiente de scheduling static !i deci performan"e superioare.
Structurile TTA se preteaz# foarte bine la proiectarea de procesoare
dedicate unor aplica"ii specifice (ASP-Application Specific Processor),
parametrii FU !i ai re"elei de transport putând fi seta"i în acord cu aplica"ia
"int#. De!i mediatizate intens în literatura de specialitate, TTA-urile nu
constituie în opinia mea, o paradigm# novatoare a conceptului de procesor,
reprezentând mai degrab# o superclas# a arhitecturilor VLIW tradi"ionale,
cu deosebirea c# "sparg" atomicitatea instruc"iunii ma!in# în a!a-zise
transporturi. Se permite astfel un control mai mare al execu"iei din partea
compilatorului, cu posibilit#"i superioare de optimizare a codului.
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Performan"ele par remarcabile, dep#!ind la nivel de simulare respectiv
implementare cu FPGA-uri, cu 25-50% variante OTA echivalente (I-860).
Cu toate c# la ora actual# aceste procesoare exist# doar la nivel de
prototip, firme comerciale serioase precum Intel !i Hewlett Packard au
ini"iat cercet#ri în domeniul TTA !i deci n-ar fi deloc exclus ca unele idei s#
se reg#seasc# în viitoarele microprocesoare avansate produse de aceste
companii.

4.10. EXTENSII ALE ARHITECTURILOR MEM BAZATE
PE REUTILIZAREA DINAMIC% A TRACE - URILOR DE
INSTRUC!IUNI
Din punct de vedere arhitectural se consider# c# pân# la ora actual# au
existat 3 genera"ii de (micro)procesoare de succes comercial dup# cum
urmeaz#:
- genera"ia I caracterizat# în principal prin execu"ia secven"ial# a
fazelor (ciclilor ma!in#) aferente instruc"iunilor- ma!in#. Pionierii acestei
genera"ii sunt desigur inventatorii calculatorului numeric, inginerii Eckert !i
Mauchly, al#turi de cel care ulterior a teoretizat !i a îmbog#"it conceptul, în
persoana marelui om de !tiin"# american John von Neumann.
- genera"ia a II-a de procesoare, exploata paralelismul temporal aferent
instruc"iunilor ma!in# prin suprapunerea fazelor (pipeline). Primul
reprezentant comercial a fost sistemul CDC-6600 (1964) proiectat de c#tre
cel mai mare creator de calculatoare de înalt# performan"# !i totodat# unul
dintre pionierii supercalculatoarelor, Seymour Cray. În anii '80,
(micro)procesoarele RISC scalare au reprezentat aceast# genera"ie (J. Cocke
de la IBM !i D. Patterson de la Univ. Berkeley fiind doar doi dintre
pionierii promotori ai acestor idei).
- genera"ia a III-a, cea curent#, este caracterizat# de procesarea mai
multor instruc"iuni independente simultan prin exploatarea unui paralelism
spa"ial la nivelul diverselor unit#"i func"ionale de procesare. Execu"ia
instruc"iunilor se face Out of Order, utilizând deci tehnici de reorganizare
(dinamic# sau static#) a instruc"iunilor în vederea minimiz#rii timpului
global de execu"ie. Pionierul acestei genera"ii a fost sistemul anilor '60 IBM360/91 (printre proiectan"i Anderson, Sparacio, Tomasulo, Goldschmidt,
Earle, etc.). La ora actual# genera"ia aceasta este reprezentat# prin
microprocesoarele superscalare, VLIW, etc.
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De câ"iva ani, în laboratoarele de cercetare (în special cele
academice!) se întrez#resc câteva solu"ii privind caracteristicile majore ale
urm#toarei decade, genera"ia a IV-a, pe care le vom analiza succint !i
fatalmente incomplet, în continuare.
În ultimii ani, procesul de proiectare al procesoarelor s-a modificat
radical. Ast#zi, accentul principal nu se mai pune pe implementarea
hardware, ci pe proiectarea arhitecturii. Se porne!te de la o arhitectur# de
baz#, care este modificat# !i îmbun#t#"it# dinamic, prin simul#ri laborioase
pe benchmark-uri reprezentative (Stanford, SPEC '92, '95, etc., pentru
procesoarele de uz general). De exemplu, proiectan"ii firmei Intel, pentru
procesorul Intel Pentium Pro (P6), au pornit de la o structur# ini"ial# care
con"inea un pipeline cu 10 nivele, decodificator cu 4 instruc"iuni / ciclu,
cache-uri separate pe instruc"iuni !i date de capacitate 32Ko fiecare !i un
total de 10 milioane tranzistori. Comportarea fiec#rei componente a
arhitecturii (efectul capacit#"ii primului nivel (L1) cache, num#rul de nivele
în pipeline, comportarea logicii de predic"ie a salturilor, num#rul de unit#"i
func"ionale, etc.) a fost simulat# soft prin rularea a aproximativ 200
benchmark-uri, cu peste 2 miliarde de instruc"iuni! Rezultatul final a impus
un procesor cu un pipeline pe 14 nivele, 3 instruc"iuni decodificate în fiecare
ciclu, 8Ko L1 cache de date !i 8Ko L1 cache de instruc"iuni, cu un total de
aproximativ doar 5.5 milioane tranzistoare integrate.
Costul proiect#rii este relativ mare !i include în principal elaborarea
unei arhitecturi dinamice, scrierea unui compilator, de C in general, pe
arhitectura respectiva, scheduler (optimizator) pentru codul obiect, simulator
puternic parametrizabil si complex, programe de interpretare a rezultatelor.
De exemplu, microprocesorul MIPS-4000 s-a creat prin efortul a 30 de
ingineri timp de 3 ani. Costul cercet#rii-proiect#rii a fost de 30 milioane
dolari, iar cel al fabric#rii efective de numai 10 milioane dolari. Numai
pentru simulare !i evaluare s-au consumat circa 50.000 ore de procesare pe
ma!ini având performan"e de 20 MIPS.
Oricum, arhitecturile cu execu"ii multiple !i pipeline-izate ale
instruc"iunilor (superscalare, VLIW) dau deja anumite semne de "oboseal#",
limit#rile fiind atât de ordin tehnologic cât !i arhitectural. Caracteristicile
arhitecturale complexe implic# tehnologii tot mai sofisticate, înc#
nedisponibile. Pe de alt# parte, performan"ele lor cresc asimptotic pe
actualele paradigme arhitecturale. Totu!i, schimb#ri fundamentale sunt mai
greu de acceptat în viitorul apropiat, în primul rând datorit# compilatoarelor
optimizate, având drept scop exploatarea mai pronun"at# paralelismului la
nivel de instruc"iuni, deoarece acestea sunt deosebit de complexe !i puternic
dependente de caracteristicile hardware.
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Exist# deja opinii care arat# c# arhitecturile superscalare !i VLIW
con"in limit#ri fundamentale !i care ar trebui analizate !i eventual eliminate.
Dintre aceste limit#ri amintim doar conflictele la resurse, datorate în
principal centraliz#rii acestora. O idee interesant# bazat# pe descentralizarea
resurselor are în vedere implementarea mai multor a!a numite "Instruction
Windows" (IW)- un fel de buffere de prefetch multiple în locul unuia singur
!i respectiv pe conceptul de multithreading. Lansarea în execu"ie a
instruc"iunilor se face pe baza determin#rii celor independente din fiecare
IW. Desigur c# trebuie determinate !i dependen"ele inter- IW- uri. Ideea
principal# const# în execu"ia paralel# a mai multor secven"e de program
aflate în IW- uri diferite, bazat pe mai multe unit#"i func"ionale
(multithreading). Astfel de exemplu, 2 itera"ii succesive aferente unei bucle
de program pot fi procesate în paralel dac# sunt memorate în IW- uri
distincte. O asemenea idee faciliteaz# implementarea conceptelor de
expandabilitate !i scalabilitate, deosebit de utile în dezvoltarea viitoare a
arhitecturii.
În esen"#, un procesor cu execu"ii multiple ale instruc"iunilor este
compus din 2 mecanisme decuplate: mecanismul de aducere (fetch) a
instruc"iunilor pe post de produc#tor !i respectiv mecanismul de execu"ie a
instruc"iunilor pe post de consumator. Separarea între cele 2 mecanisme
(arhitectur# decuplat#) se face prin bufferele de instruc"iuni !i sta"iile de
rezervare, ca în figura 4.18. Instruc"iunile de ramifica"ie !i predictoarele
hardware aferente ac"ioneaz# printr-un mecanism de reac"ie între
consumator !i produc#tor. Astfel, în cazul unei predic"ii eronate, bufferul de
prefetch trebuie s# fie golit m#car par"ial iar adresa de acces la cache-ul de
instruc"iuni trebuie !i ea modificat# în concordan"# cu adresa la care se face
saltul.

Figura 4.18. Arhitectur# superscalar# decuplat#

Pe baze statistice se arat# c# un basic-block con"ine, pe programele de
uz general, doar 4-5 instruc"iuni în medie, ceea ce înseamn# c# rata de fetch
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a instruc"iunilor e limitat# la cca. 5, aducerea simultan# a mai multor
instruc"iuni fiind inutil# (fetch bottleneck). Desigur, aceast# limitare
fundamental# ar avea consecin"e defavorabile !i asupra consumatorului, care
ar limita principial !i rata medie de execu"ie a instruc"iunilor (IR - Issue
Rate) la aceast# valoare. Progresele semnificative în algoritmii de lansare în
execu"ie impun îns# dep#!irea acestei bariere. În acest sens, cercet#rile
actuale insist# pe îmbun#t#"irea mecanismelor de aducere a instruc"iunilor
prin urm#toarele tehnici:
- predic"ia simultan# a mai multor ramifica"ii / tact rezultând deci rate
IR sporite (vezi conceptul Dual BTB, în cap. 3)
- posibilitatea acces#rii !i aducerii simultane a mai multor basicblock-uri din cache, chiar dac# acestea sunt nealiniate, prin utilizarea unor
cache-uri multiport
- p#strarea unei laten"e reduse a procesului de aducere a
instruc"iunilor, în contradic"ie cu cele 2 cerin"e anterioare.
Al"i factori care determin# limitarea ratei de fetch a instruc"iunilor
(FR- Fetch Rate) sunt: l#rgimea de band# limitat# a interfe"ei procesor cache, missurile în cache, predic"iile eronate ale ramifica"iilor, etc.
O paradigm# interesant#, situat# în prelungirea conceptului de
superscalaritate !i care poate constitui o solu"ie interesant# fa"# de limit#rile
mai sus men"ionate, o constituie trace-procesorul, adic# un procesor
superscalar având o memorie trace-cache (TC). Ca !i cache-urile de
instruc"iuni (IC), TC este accesat# cu adresa de început a noului bloc de
instruc"iuni ce trebuie executat, în paralel cu IC. În caz de miss în TC,
instruc"iunea va fi adus# din IC sau - în caz de miss !i aici - din memoria
principal#. Spre deosebire îns# de IC, TC memoreaz# instruc"iuni contigue
din punct de vedere al secven"ei lor de execu"ie, în loca"ii contigue de
memorie. O linie din TC memoreaz# un segment de instruc"iuni executate
dinamic !i secven"ial în program (trace-segment). Evident, un trace poate
con"ine mai multe basic-block-uri (unit#"i secven"iale de program). A!adar,
o linie TC poate con"ine N instruc"iuni sau M basic- block-uri, N>M,
înscrise pe parcursul execu"iei lor.
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Figura 4.19. Ansamblul trace-cache respectiv predictor multiplu

Memoria TC este accesat# cu adresa de început a basic-block-ului A,
în paralel cu predictorul multiplu de salturi (vezi figura 4.19). Acesta, spre
deosebire de un predictor simplu, predic"ioneaz# nu doar adresa de început a
urm#torului basic- block ce trebuie executat ci toate cele (M-1) adrese de
început aferente urm#toarelor (M-1) basic- block-uri care urmeaz# dup# A.
Cei (M-1) bi"i genera"i de c#tre predictorul multiplu (taken/ not taken)
selecteaz# spre logica de execu"ie doar acele blocuri din linia TC care sunt
predic"ionate c# se vor executa ( în cazul acesta doar blocurile A !i B
întrucât predictorul a selectat blocurile ABD c# se vor executa, în timp ce în
linia TC erau memorate blocurile ABC).
O linie din TC con"ine:
- N instruc"iuni în form# decodificat#, fiecare având specificat blocul
c#reia îi apar"ine.
- cele 2M-1 posibile adrese destina"ie aferente celor M blocuri stocate
în linia TC.
- un câmp care codific# num#rul !i "direc"iile" salturilor memorate în
linia TC.
Înainte de a fi memorate în TC, instruc"iunile pot fi predecodificate în
scopul înscrierii în TC a unor informa"ii legate de dependen"ele de date ce
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caracterizeaz# instruc"iunile din linia TC curent#. Aceste informa"ii vor
facilita procese precum bypassing-ul datelor între unit#"ile de execu"ie,
redenumirea dinamic# a regi!trilor cauzatori de dependen"e WAR (Write
After Read) sau WAW (Write After Write) între instruc"iuni, etc., utile în
vederea proces#rii Out of Order a instruc"iunilor. O linie din TC poate avea
diferite grade de asociativitate în sensul în care ea poate con"ine mai multe
pattern-uri de blocuri, toate având desigur aceea!i adres# de început (A), ca
în figura 4.20.

Figura 4.20. Selec"ia dintr-o linie trace-cache asociativ#

A!adar, segmentele începând de la aceea!i adres# (A), sunt memorate
în aceea!i linie asociativ# din TC. Ca !i în structurile TC neasociative,
verificarea validit#"ii liniei selectate se face prin compararea (c#utarea) dup#
tag. Deosebirea de esen"# const# în faptul c# aici este necesar# selectarea - în
conformitate cu pattern-ul generat de c#tre predictorul multiplu - trace-ului
cel mai lung dintre cele con"inute în linia respectiv#. Este posibil ca aceast#
selec"ie complex# s# dureze mai mult decât în cazul neasociativ !i prin
urmare s# se repercuteze negativ asupra duratei procesului de aducere a
instruc"iunilor (fetch). Avantajul principal îns#, dup# cum se observ# !i în
figur#, const# în faptul c# este probabil s# se furnizeze procesorului un
num#r de blocuri "mai lung" decât un TC simplu. Astfel de exemplu, dac#
pattern-ul real de blocuri executate este ABD, structura TC îl va furniza f#r#
probleme, în schimb o structur# TC neasociativ# ce con"ine doar pattern-ul
ABC, evident va furniza în aceast# situa"ie doar blocurile AB.

Procesoare pipeline scalare cu set optimizat de instruc"iuni

195

Pe m#sur# ce un grup de instruc"iuni este procesat, el este înc#rcat
într-o a!a-numit# "fill unit" (FU-unitate de preg#tire). Rolul FU este de a
asambla instruc"iunile dinamice, pe m#sur# ce acestea sunt executate, întrun trace-segment. Segmentele astfel ob"inute sunt memorate în TC. Dup#
cum am mai subliniat, este posibil ca înainte de scrierea segmentului în TC,
FU s# analizeze instruc"iunile din cadrul unui segment spre a marca explicit
dependen"ele dintre ele. Acest lucru va u!ura mai apoi lansarea în execu"ie a
acestor instruc"iuni întrucât ele vor fi aduse din TC !i introduse direct în
sta"iile de rezervare aferente unit#"ilor func"ionale. Unitatea FU se ocup#
deci de colectarea instruc"iunilor lansate în execu"ie, asamblarea lor într-un
grup de N instruc"iuni (sau M blocuri) !i înscrierea unui asemenea grup întro anumit# linie din TC. Exist# desigur cazuri când FU poate crea copii
multiple ale unor blocuri în TC. Aceast# redundan"# informa"ional# poate
implica degrad#ri ale performan"ei, dar pe de alt# parte, lipsa redundan"ei ar
degrada valoarea ratei de fetch a instruc"iunilor deci !i performan"a global#.

Figura 4.21. Segmente asamblate pe timpul execu"iei unei bucle de program

Se poate deci afirma c# un TC exploateaz# reutilizarea eficient# a
secven"elor dinamice de instruc"iuni, reprocesate frecvent în baza a 2 motive
de principiu: localizarea temporal# a trace-ului !i respectiv comportarea
predictibil# a salturilor în virtutea comport#rii lor anterioare. A!adar, TC
memoreaz# trace-uri în scopul eficientiz#rii execu"iei programului !i nu doar
în scopul eficientiz#rii procesului de aducere al instruc"iunilor. Aceasta, pe
motiv c# un segment din trace con"ine numai instruc"iuni care se vor
executa. În cazul IC, dac# într-un bloc exist# o ramifica"ie efectiv#,
instruc"iunile urm#toare se aduceau inutil întrucât nu s-ar fi executat.
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Cum TC trebuie s# lucreze într-o strâns# dependen"# cu predictorul de
salturi, se impune îmbun#t#"irea performan"elor acestor predictoare. Se pare
c# solu"ia de viitor va consta într-un predictor multiplu de salturi, al c#rui rol
principal const# în predic"ia simultan# a urm#toarelor (M-1) salturi asociate
celor maximum M blocuri stocabile în linia TC. De exemplu, pentru a
predic"iona simultan 3 salturi printr-o schem# de predic"ie corelat# pe 2
nivele, trebuie expandat# fiecare intrare din structura de predic"ie PHT
(Pattern History Table), de la un singur num#r#tor saturat pe 2 bi"i, la 7
astfel de automate de predic"ie, ca în figura 4.22. Astfel, predic"ia generat#
de c#tre primul predictor (taken / not taken) va multiplexa rezultatele celor 2
predictoare asociate celui de al doilea salt posibil a fi stocat în linia curent#
din TC. Ambele predic"ii aferente primelor 2 salturi vor selecta la rândul lor
unul dintre cele 4 predictoare posibile pentru cel de-al treilea salt ce ar putea
fi rezident în linia TC, predic"ionându-se astfel simultan mai multe salturi.
Dac# predictorul multiplu furnizeaz# simultan mai multe PC-uri, TC rezolv#
elegant !i problema aducerii simultane a instruc"iunilor pointate de aceste
PC-uri, f#r# multiportarea pe care un cache conven"ional ar fi implicat-o.

Figura 4.22. Predictor a 3 salturi succesive

Asemenea predictoare multiple în conjunc"ie cu structuri de tip TC
conduc practic la o nou# paradigm# a proces#rii unui program ma!in#
numit# "multiflow", caracterizat# deci prin procesarea în paralel a mai
multor basic-block-uri dintr-un program. În continuare se prezint#
rezultatele unei cercet#ri bazat# pe simulare asupra conceptelor novatoare de
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TC !i predictor multiplu, integrate într-o arhitectur# superscalar# extrem de
agresiv# dezvoltat# la Universitatea din Michigan, SUA. În esen"#,
investiga"ia subliniaz# urm#toarele aspecte:
-cre!terea gradului de asociativitate a TC de la 0 (mapare direct#) la 4
(asociativitate în blocuri de 4 intr#ri/ bloc) poate duce la cre!teri ale ratei
medii de procesare a instruc"iunilor de pân# la 15%
-capacit#"i egale ale TC !i respectiv memoriei cache de instruc"iuni
(64 ko, 128 ko) conduc la performan"e cvasioptimale
-asociativitatea liniei TC nu pare a conduce la cre!teri spectaculoase
de performan"#
-performan"a global# fa"# de o arhitectur# echivalent#, dar f#r# TC,
cre!te cu circa 24%, iar rata de fetch a instruc"iunilor a instruc"iunilor în
medie cu 92%
În continuare se prezint# o alt# tehnic# de procesare, legat# tot de
reutilizarea dinamic# a instruc"iunilor deja executate, posibil a fi folosit# în
conjunc"ie cu un trace cache. Principalul scop urm#rit const# în paralelizarea
execu"iei unor instruc"iuni dependente RAW, bazat pe predic"ia valorilor
regi!trilor utiliza"i de aceste instruc"iuni. Ideea originar# apar"ine !colii de
arhitectura calculatoarelor de la Universitatea din Wisconsin – Madison, mai
precis cercet#torilor A. Sodani !i G. Sohi care au introdus în 1997, la
conferin"a ISCA 97 "inut# la Denver, SUA, conceptul de reutilizare
dinamic# a instruc"iunilor. Autorii arat# în primul rând c# reutilizarea unor
instruc"iuni sau secven"e de instruc"iuni este relativ frecvent# !i se datoreaz#
modului compact de scriere al programelor precum !i caracteristicilor
intrinseci ale structurilor de date prelucrate. Ideea de baz# este c# dac# o
secven"# de instruc"iuni se reia în acela!i “context de intrare”, atunci
execu"ia sa nu mai are sens fiind suficient# o simpl# actualizare a
“contextului de ie!ire”, în concordan"# cu cel precedent. Dac# arhitectura
TC - dup# cum am ar#tat - ac"ioneaz# asupra dep#!irii unei limit#ri
fundamentale asupra ratei de fetch a instruc"iunilor, aceast# nou# inova"ie
arhitectural# va ac"iona asupra limit#rii ratei de execu"ie a instruc"iunilor.
Reamintim c# aceast# rat# de execu"ie este fundamental limitat# de
hazardurile structurale implicate precum !i de hazardurile RAW între
instruc"iuni. A!adar, instruc"iunile reutilizate nu se vor mai executa din nou,
ci pur !i simplu contextul procesorului va fi actualizat în conformitate cu
ac"iunea acestor instruc"iuni, bazat pe istoria lor memorat#.
În vederea scopului propus, pe parcursul proces#rii instruc"iunilor, se
construiesc în mod dinamic a!a-numite seturi de instruc"iuni. O instruc"iune
"i" se adaug# unui set notat cu S dac# "i" depinde RAW de cel pu"in una
dintre instruc"iunile setului S. În caz contrar, instruc"iunea "i" va fi prima
apar"inând unui nou set. Practic, construc"ia acestor seturi implic# generarea
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grafului dependen"elor de date ata!at programului, ca în secven"a de mai jos
(vezi figura 4.23).

Figura 4.23. Construc"ia seturilor în vederea reutiliz#rii codurilor

Dup# procesarea instruc"iunilor, seturile rezultate sunt înscrise în
vederea reutiliz#rii într-un buffer special numit TDIS (Table of Dependent
Instruction Sequences). O intrare în TDIS con"ine 3 p#r"i principale:
- partea IN, care memoreaz# valorile operanzilor de intrare, adic#
aceia neprodu!i prin secven"a respectiv# ci prelua"i din afara acesteia.
- partea INSTRUCTION, con"ine adresele instruc"iunilor inserate în
seturi.
- partea OUT, ce con"ine numele regi!trilor destina"ie aferen"i unui set,
precum !i valorile acestora.
Pentru exemplificare, secven"a de program anterioar# necesit# un
buffer TDIS cu dou# intr#ri, ca mai jos (figura 4.24).

Figura 4.24. Structura TDIS la un moment dat

A!adar, la fiecare aducere a unei noi instruc"iuni, PC-ul acesteia se
compar# cu adresa primei instruc"iuni din fiecare linie a TDIS. Apoi,
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con"inutul actual al regi!trilor procesorului este comparat cu cel al p#r"ii IN
a TDIS. În caz de hit, secven"a de instruc"iuni din TDIS poate fi reutilizat#
cu succes !i cu eludarea tuturor hazardurilor RAW dintre aceste instruc"iuni.
Execu"ia acestor instruc"iuni va însemna doar actualizarea contextului
procesorului în conformitate cu valorile OUT din TDIS. Prin urmare,
reutilizarea instruc"iunilor prin acest mecanism va avea un efect benefic
asupra timpului de procesare al instruc"iunilor. Considerând un procesor
superscalar care poate aduce, decodifica !i executa maximum 4 instruc"iuni /
ciclu, secven"a anterioar# se proceseaz# ca în cele dou# figuri urm#toare
(4.25, 4.26).

Figura 4.25. Execu"ia programului pe un procesor superscalar

Figura 4.26. Execu"ia programului pe un procesor cu reutilizarea codurilor

Se observ# c# bufferul TDIS determin# execu"ia secven"ei prin
reutilizarea instruc"iunilor în doar 4 cicli fa"# de 7 cicli câ"i ar fi fost necesari
în cazul unei proces#ri clasice. Dac# l#rgimea de band# a decodorului de
instruc"iuni ar fi fost de 6 instruc"iuni în loc de 4, execu"ia secven"ei s-ar fi
redus la doar 3 cicli. Teste efectuate pe benchmark-urile SPEC 95, au ar#tat
c# între 17% !i 26% dintre instruc"iunile acestor programe au putut fi reluate
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cu succes. Conceptul TDIS este eficient întrucât ca !i în cazul utiliz#rii
instruc"iunilor combinate, se elimin# necesitatea secven"ierii în execu"ie a
unor instruc"iuni dependente RAW. Mai mult, în opinia autorului, dintr-un
anume punct de vedere, conceptul reutiliz#rii dinamice a secven"elor
dependente de instruc"iuni, violeaz# oarecum celebra lege a lui G. Amdahl
întrucât trece peste secven"ialitatea intrinsec# a programului !i proceseaz#
agresiv paralel chiar !i în acest caz, prin “updating”. Este f#r# îndoial#
posibil ca acest concept s# se cupleze favorabil cu cel de tip "trace cache"
anterior prezentat !i care ac"ioneaz# favorabil în special asupra limit#rilor
ratei de fetch a instruc"iunilor.
În contextul urm#toarei genera"ii arhitecturale de microprocesoare de
înalt# performan"#, cea de a 4-a, se întrevede de asemenea implementarea
unor mecanisme de aducere de tip Out of Order a instruc"iunilor, în plus fa"#
de cele deja existente în execu"ia instruc"iunilor. Astfel de exemplu, în cazul
unei ramifica"ii dificil de predic"ionat, pe durata procesului de predic"ie,
procesorul poate s# aduc# anticipat instruc"iunile situate începând cu punctul
de convergen"# al ramurilor de salt. Aceste instruc"iuni fiind independente
de condi"ia de salt, pot fi chiar lansate în execu"ie. Când predic"ia se va fi
realizat sau pur !i simplu când adresa destina"ie a ramifica"iei va fi
cunoscut#, procesorul va relua aducerea instruc"iunilor de la adresa
destina"ie a ramifica"iei.
În viitorul apropiat, unitatea de execu"ie va trebui s# lanseze spre
unit#"ile func"ionale între 16 !i 32 instruc"iuni în fiecare tact. Evident,
execu"ia instruc"iunilor se va face Out of Order, pe baza dezvolt#rii unor
algoritmi de tip Tomasulo. Sta"iile de rezervare aferente unit#"ilor de
execu"ie, vor trebui s# aib# capacit#"i de peste 2000 de instruc"iuni Pentru a
evita falsele dependen"e de date (WAR, WAW), procesoarele vor avea
mecanisme de redenumire dinamic# a regi!trilor logici. Desigur, tehnicile de
scheduling static vor trebui îmbun#t#"ite radical pentru a putea oferi acestor
structuri hardware complexe suficient paralelism Se estimeaz# atingerea
unor rate medii de procesare de 12-14 instr. / tact, considerând c# se pot
lansa în execu"ie maximum 32 instr. / tact. La ora actual#, cele mai avansate
procesoare, cu un poten"ial teoretic de 6 instr. / tact, ating în realitate doar
1.2-2.3 instr. / tact.
Aceste rate mari de procesare, impun execu"ia paralel# a cca. 8
instruc"iuni Load/ Store. Aceasta implic# un cache de date primar de tip
multiport !i unul secundar, de capacitate mai mare dar cu porturi mai pu"ine.
Miss-urile pe primul nivel, vor accesa al 2-lea nivel. Pentru a nu afecta
perioada de tact a procesorului, este posibil ca memoria cache din primul
nivel s# fie multiplicat# fizic. De asemenea, în vederea îmbun#t#"irii
performan"ei, viitoarele microprocesoare vor predic"iona adresele de acces
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ale instruc"iunilor Load, asemenea predic"iilor salturilor, permi"ând acestora
s# se execute înainte de calculul adresei.
Aceste noi arhitecturi, care execut# trace-uri ca unit#"i de procesare,
vor putea permite procesarea mai multor asemenea trace-uri la un moment
dat, ceea ce conduce la conceptul de procesor multithreading. A!adar
paralelismul la nivel de instruc"iuni (ILP- Instruction Level Parallelism) va
fi înlocuit cu unul mai masiv, constituit la nivelul thread-urilor unei aplica"ii
(TLP- Thread Level Parallelism). În acest scop, arhitectura va trebui s#
con"in# mai multe unit#"i de procesare a trace-urilor, interconectate. La
aceasta, se adaug# o unitate de control "high-level", în vederea parti"ion#rii
programului în thread-uri de instruc"iuni independente. Se poate ajunge
astfel la o rat# de procesare de mai multe trace-uri / tact fa"# de instruc"iuni /
tact, metrica de performan"# obi!nuit# a procesoarelor superscalare actuale.
E posibil ca aceste TLP-uri s# acopere "semantic-gap"-ul existent între
paralelismul la nivel de instruc"iuni !i respectiv cel situat la nivelul
programelor, mult mai masiv. O alt# paradigm# nou#, oarecum
asem#n#toare, dar mai îndep#rtat# probabil ca realitate comercial#, o
constituie multiprocesoarele integrate într-un singur circuit, ca solu"ie în
vederea exploat#rii paralelismului masiv ("coarse grain parallelism").
Aceasta este încurajat# !i de anumite limit#ri tehnologice care ar putea
afecta dezvoltarea arhitecturilor uniprocesor.
Se estimeaz# ca toate aceste idei arhitecturale agresive, s# poat# fi
implementate într-un microprocesor real, abia atunci când tehnologia va
permite integrarea "on-chip" a 800 milioane -1 miliard de tranzistori, ceea
ce va fi posibil în jurul anului 2010 (predic"ie "Semiconductor Industry
Association" în 1996). La acest nivel de dezvoltare tehnologic# va fi
posibil# de asemenea integrarea "on-chip" a memoriei DRAM, la un timp de
acces de cca. 20 ns. Ideea este atr#g#toare pentru c# la aceea!i suprafa"# de
integrare, o memorie DRAM poate stoca de cca. 30-50 de ori mai mult#
informa"ie decât o memorie SRAM pe post de cache. Se estimeaz# c# într-o
prim# faz#, un DRAM integrat de 96 MB va necesita 800 milioane de
tranzistori ocupând cca 25% din suprafa"a circuitului (vezi pentru detalii
http://iram.cs.berkeley.edu/)
În orice caz, se pare c# pentru a continua !i în viitor cre!terea
exponen"ial# a performan"ei microprocesoarelor, sunt necesare idei noi,
revolu"ionare chiar, pentru c# în fond paradigma actual# este, conceptual,
veche de circa 15-20 de ani. Ar fi poate necesar# o abordare integrat", care
s# îmbine eficient tehnicile de scheduling software cu cele dinamice, de
procesare hardware. În prezent, dup# cum a rezultat din cele prezentate pân#
acum, separarea între cele 2 abord#ri este poate prea accentuat#. În acest
sens, programele ar trebui s# expliciteze paralelismul intrinsec într-un mod
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mai clar. Cercetarea algoritmilor ar trebui s# "in# seama cumva !i de
concepte precum, de exemplu, cel de cache, în vederea exploat#rii
localit#"ilor spa"iale ale datelor prin chiar algoritmul respectiv. Cunoa!tem
pu"ine lucruri despre ce se întâmpl# cu un algoritm când avem implementate
ierarhii de memorii pe ma!ina fizic#. Desigur, asta nu înseamn# c#
programatorul va trebui s# devin# expert în arhitectura computerelor, dar nu
o va mai putea neglija total dac# va dori performan"#. În noua er# “post PC”
spre care ne îndrept#m, centrat# pe Internet, fiabilitatea, disponibilitatea !i
scalabilitatea vor trebui s# devin# criterii esen"iale al#turi de performan"a în
sine, ceea ce implic# iar#!i necesitatea unei noi viziuni pentru arhitectul de
computere.
De asemenea, se poate predic"iona o dezvoltare puternic# în
continuare a procesoarelor multimedia. Aplica"iile multimedia spre
deosebire de cele de uz general, nu impun în mod necesar complicate
arhitecturi de tip superscalar sau VLIW. Aceste aplica"ii sunt caracterizate
de urm#toalele aspecte care le vor influen"a în mod direct arhitectura:
-structuri de date regulate, de tip vectorial, cu tendin"e de procesare
identic# a scalarilor componen"i, care impun caracteristici de tip SIMD
(Single Instruction Multiple Data), de natur# vectorial# deci, a acestor
procesoare;
-necesitatea proces#rii !i gener#rii r#spunsurilor în timp real;
-exploatarea paralelismului la nivelul thread-urilor independente ale
aplica"iei (cod#ri / decod#ri audio, video, etc);
-localizare pronun"at# a instruc"iunilor prin existen"a unor mici bucle
de program !i nuclee de execu"ie care domin# timpul global de procesare.
Având în vedere cele expuse anterior, în urm#torul paragraf se
prezint# succint caracteristicile proces#rii vectoriale, cea care st# la baza
acestor procesoare multimedia !i a altor procesoare !i coprocesoare
specializate.

4.11. PROCESAREA VECTORIAL%
Al#turi de procesarea pipeline, procesarea vectorial# este o tehnic#
deosebit de performant# nelipsit# în implementarea procesoarelor
componente ale supercalculatoarelor actuale. În esen"# procesarea vectorial#
reprezint# prelucrarea informa"iei numerice sub form# de vectori. Ca !i
tehnica pipeline pe care o înglobeaz#, procesarea vectorial# urm#re!te în
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principiu cre!terea ratei de procesare la nivelul programului, fiind deci o
tehnic# de exploatare a paralelismului la nivelul datelor din program. De
multe ori aceste arhitecturi vectoriale se întâlnesc în literatur# sub numele de
sisteme SIMD (Single Instruction Multiple Data). În continuare se vor
prezenta pe scurt câteva elemente arhitecturale specifice acestui concept
precum !i problemele implicate de c#tre acestea. se va insista ca !i pân#
acum, pe problemele interfe"ei hardware-software, necesare în"elegerii
acestor arhitecturi de c#tre utilizator în vederea exploat#rii lor prin software.
Dac# precedentele modele nu afectau viziunea programatorului HLL,
modelul vectorial modific# acesast# viziune "independent# de ma!in#" întrun mod agresiv, similar cu cel al sistemelor multiprocesor.
Prin no"iunea de vector se în"elege un tablou (!ir) constituit din
elemente scalare de acela!i tip. În general elementele vectorilor sunt numere
reprezentate în virgul# mobil# (semn, mantis#, caracteristic#) pe mai mul"i
octe"i (de regul# pe 4, 8 sau 10 octe"i conform standardelor IEEE). Prin
lungimea vectorului în"elegem num#rul de elemente scalare ce formeaz#
vectorul. Dup# cum vom ar#ta, eficien"a maxim# a proces#rii se ob"ine
atunci când num#rul unit#"ilor de prelucrare din cadrul unit#"ilor de execu"ie
specializate, coincide cu lungimea vectorului. O alt# caracteristic# a unui
vector îl constituie pasul vectorului, adic# diferen"a numeric# dintre valorile
adreselor de memorie la care se afl# dou# elemente scalare succesive din
punct de vedere logic (V(i), V(i+1)) ale unui vector. În fine, lungimea
scalarului, adic# lungimea în octe"i a unui element scalar inclus în vector,
are importan"# întrucât afecteaz# performan"a unit#"ilor scalare de execu"ie.
În conformitate cu tipul operanzilor pe care îi prelucreaz# !i respectiv
cu tipul rezultatului pe care îl genereaz# se obi!nuie!te clasificarea
instruc"iunilor vectoriale (I), în patru categorii de baz# !i anume:
- instruc"iuni de tipul I1: V -> V, V= mul"imea operanzilor vectori. De
exemplu, o instruc"iune de complementare a unui vector.
- instruc"iuni de tipul I2 : V -> S, S= mul"imea operanzilor scalari. De
exemplu, determinarea elementului scalar minim / maxim al unui vector.
- instruc"iuni de tipul I3 : VxV -> V, de exemplu instruc"iuni
aritmetico / logice cu 2 operanzi vectori
- instruc"iuni de tipul I4 : VxS -> V, de exemplu înmul"irea unui
vector cu un scalar.
De remarcat c# o singur# instruc"iune vectorial# specific# o
multitudine de opera"ii scalare executate în paralel, fiind deci echivalent# cu
o bucl# de program executat# de un procesor scalar. Întrucât o bucl# de
instruc"iuni scalare poate fi înlocuit# cu o singur# instruc"iune vectorial#,
rezult# ca astfel se elimin# multe dintre problemele generate de hazardurile
specifice arhitecturilor pipeline (RAW-uri, ramifica"ii, analiz# antialias,
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etc.). O alt# caracteristic# a ma!inilor vectoriale const# în faptul c# acestea
pipelinizeaz# procesarea pe elemente scalare ale vectorilor. De asemenea nu
este greu de sesizat, c# procesarea vectorilor implic# arhitecturi de memorie
cu acces între"esut ("interleaving"), ceea ce implic# avantajul c# laten"a
memoriei va afecta la nivel de operare vector !i nu de operare scalar. O
astfel de arhitectur# este performant# de exemplu atunci când se citesc mai
multe cuvinte succesive (situate în blocuri de memorie succesive), începând
cu o adres# putere a lui 2. Întrucât opereaz# asupra vectorilor compu!i din
scalari reprezenta"i în virgul# mobil#, performan"a absolut# ma!inilor
vectoriale se exprim# în general în MFLOPS (Mega FLotant Operation Per
Second), spre deosebire de perfoman"a procesoarelor scalare exprimat#
uzual în MIPS (Mega Instruction Per Second).

Figura 4.27. Structura unei ma!ini vector - registru

Exist# ma!ini vectoriale de tip vector - registru !i respectiv memorie memorie. Ma!inile vector - registru au caracteristic faptul c# toate opera"iile
cu vectori, mai pu"in cele de LOAD / STORE, se execut# între regi!trii
vectoriali interni. Aceste ma!ini, reprezint# deci o arhitectur# analoag#
arhitecturii LOAD / STORE din cadrul procesoarelor MEM. Ma!inile
memorie - memorie, mai pu"in frecvente decât primele, se caracterizeaz#
prin faptul c# toate opera"iile între vectori se execut# memorie - memorie. O
arhitectur# vectorial# tipic# este prezentat# în figura 4.27.
Regi!trii vectoriali sunt de lungime fix# notat# cu M, fiecare registru
con"inând un singur vector. Unit#"ile func"ionale, sunt unit#"i de execu"ie
pipeline-izate care opereaz# concurent asupra operanzilor vectori. Num#rul
de astfel de unit#"i este diferit de la un procesor la altul. Evident c# este
necesar# !i o unitate de control special# pentru detec"ia !i controlul
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hazardurilor din cadrul unit#"ilor de execu"ie pipeline. Unitatea LOAD /
STORE, acceseaz# vectorii din memoria principal#. Se urm#re!te atingerea
unei rate de transfer CPU memorie de un element / ciclu CPU, dup#
dep#!irea laten"ei ini"iale a memoriei principale cu acces între"esut. În fine,
mai exist# !i setul de regi!tri scalari, necesari pentru execu"ia proceselor
scalare.
Probleme în vectorizarea programelor.
Prin no"iunea de vectorizare a unui program scris într-un limbaj de
nivel înalt, se în"elege posibilitatea ca respectivul program s# fie compilat
utilizându-se instruc"iuni ma!in# vectoriale. Cum instruc"iunile se preteaz#
în general în compilarea buclelor de programe scrise în limbaje de nivel
înalt, se pune indeosebi problema vectoriz#rii buclelor de program. A!adar,
pentru ca o ma!in# vectorial# s# fie viabil#, trebuie ca programul compilator
s# recunoasc# dac# o bucl# de program este sau nu vectorizabil# !i dac# este
atunci s# genereze codul obiect corespunz#tor. Este evident c# exist# bucle
de program nevectorizabile, de ex. buclele recurente, precum secven"a de
mai jos :
for i = 1 to 100
X(i+1) = X(i) + X (i+1);
Se pune deci problema, cum poate detecta compilatorul dac# o bucl#
de program este ori nu este vectorizabil# ? Dintre multele posibile
r#spunsuri la aceast# problem#, în continuare prezent#m doar unul, deosebit
de simplu. Prin urmare, exist# o dependen"# de date care face o bucl#
nevectorizabil# dac# exist# 2 indici de itera"ii j !i k în limitele buclei a!a
încât se scrie un element cu indicele (a*j+b) într-un vector !i apoi se cite!te
acela!i element din vector, de ast# dat# cu indicele (c*k+d), unde a, b, c, d
apar"in lui Z. Altfel spus, o bucl# este nevectorizabil# dac# c.m.m.d.c. (a, c)
divide (b - d). Prin prisma acestui criteriu de ex., rezult# imediat c# bucla de
mai jos este vectorizabil# (2 nu divide 3):
for i = 1 to 100
X(4i+3) = X(2i) + Y(i);
Lungimea fizic# a regi!trilor vectori este fix# !i deci fatalmente
limitat# (<=M). De multe ori în soft se lucreaz# cu vectori de lungime mai
mare decât M (lungimea regi!trilor vectori) sau se lucreaz# cu vectori de
lungime necunoscut# în momentul compil#rii, ca în exemplul buclei
SAXPY (Single Precision A*X+Y) de mai jos:
for i = 1 to n
Y(i) = a * X(i) + Y(i);
În astfel de cazuri, bucla se rescrie utilizând tehnica "strip mining",
care reprezint# o tehnic# ce permite generarea de cod program în urma
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compil#rii astfel încât fiecare opera"ie vectorial# s# se efectueze cu vectori
de lungime mai mic# decât M. În urma aplic#rii acestei tehnici, bucla
SAXPY devine :
start = 1
lungvec = (n mod M) ;
for j = 0 to (n / M) do ; întreg trunchiat
for i = start, start + lungvec -1 do
Y(i) = a * X(i ) + Y(i);
enddo
start = start + lungvec;
lungvec = M;
enddo
De remarcat c# în prima itera"ie (j = 0) se opereaz# pe vectori de
lungime (n mod M) iar în celelalte itera"ii (j = 1, 2, ...) se opereaz# asupra
unor vectori de lungime maxim# admis# M. Rezult# deci c# ar fi necesar# o
resurs# special# (registru) care s# controleze lungimea vectorilor asupra
c#rora se opereaz# la un moment dat.
S# consider#m acum o secven"# de program destinat# înmul"irii a dou#
matrici A = B x C, de ordinul (100x100), ca mai jos.
for i = 1 to 100 do
for j = 1 to 100 do
A(i,j) = 0
for k = 1 to 100 do
A(i,j) = A(i,j) + B(i,k) * C(k,j)
enddo
enddo
enddo

Figura 4.28. Moduri de memorare ale matricilor în memorie

Dup# cum se !tie, exist# dou# moduri de memorare a unei matrici în
memoria principal# : modul "row major" !i respectiv modul "column major"
ca în figura anterioar#.
În cazul buclei de program anterioare, în ipoteza memor#rii matricilor
dup# legea "column major", rezult# pas//C//=1 !i pas//B//=100. În ipoteza
memor#rii dup# cealalt# lege, ar rezulta pas//C//=100 !i pas//B//=1. Oricum,
rezult# clar necesitatea unor instruc"iuni de înc#rcare / memorare care pe
lîng# adresa de baz# !i lungimea vectorului s# aib# ca parametru !i pasul

Procesoare pipeline scalare cu set optimizat de instruc"iuni

207

acestuia. Vectorii cu pasul diferit de 1 cauzeaz# complica"ii în accesul la
memoria între"esut#. Pentru exemplificare s# consider#m 16 module de
memorie cu acces între"esut având timpul de acces ta. Timpul necesar pentru
a înc#rca un vector cu 64 elemente având pasul 1 este (4Tciclu + 4ta) unde
Tciclu = durata unui ciclu din structura pipeline a procesorului vectorial. La
cealalt# extrem#, timpul necesar pentru a înc#rca un vector de aceea!i
lungime având îns# pasul 32 este (64Tciclu + 64ta), deci mult mai mare.
Pentru eliminarea problemelor implicate de pasul vectorului (laten"a mare a
memoriei pentru pasul diferit de 1) se cunosc mai multe solu"ii bazate pe
îmbun#t#"irea arhitecturilor de memorii între"esute. De exemplu, o matrice
de 8 x 8 poate fi memorat# în 8 blocuri de memorie cu acces între"esut ca în
figura 4.29.

Figura 4.29. Memorarea unei matrici într-o memorie cu acces între"esut

Se observ# c# pasul unui vector "rând" este 1, iar pasul unui vector
"coloan#" este 9. Cum 2 elemente succesive ale unei coloane se afl#
memorate în module succesive de memorie, printr-o proiectare adecvat# a
adres#rii modulelor bazat pe pasul vectorului accesat, se poate ob"ine în
acest caz o accesare optimal# a vectorilor "coloane" (la fel de rapid# ca !i
accesarea unui vector "rând" care are pasul =1). În general dac# pasul
vectorului este relativ prim cu num#rul de module de memorie, se pot
elimina laten"ele ridicate prin organiz#ri similare. Datorit# frecven"ei
acces#rii în cazul unor algoritmi numerici diver!i a vectorilor diagonali, se
impune !i optimizarea accesului la ace!ti vectori. Dac# num#rul modulelor
de memorie este o putere a lui 2, nu poate fi optimizat simultan accesul la
vectorii coloan# !i respectiv la cei diagonali . În acest caz se utilizeaz# p
module de memorie, unde p este un num#r prim. O asemenea arhitectur# de
memorie este implementat# în cazul supercomputerului BSP (Burroughs
Scientific Processor - compania Unisys). În figura de mai jos (4.30) se
prezint# o astfel de structur# cu 5 module, având memorat# o matrice de
4x4. Pasul vectorilor rând este 1, cel al vectorilor coloan# este 6 iar cel al
vectorilor diagonali este 7. De remarcat c# accesul optimizat simultan la cele
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trei tipuri de vectori este posibil datorit# faptului c# num#rul de module al
memoriei (5) este relativ prim cu pa!ii vectorilor (1, 6, 7).
În acest caz, alinierea ar fi fost efectiv# dac# s-ar fi accesat de
exemplu vectorul diagonal 00 11 22 33. Evident c# selec"ia elementelor,
citirea !i alinierea se fac comandate de un automat, în baza adresei de baz#,
lungimii !i pasului vectorului accesat (citit în acest caz).

Figura 4.30. Optimizarea memor#rii vectorilor linie, coloan# !i diagonali

S# consider#m acum o arhitectur# vectorial# de tip SIMD (Single
Instruction Multiple Data) ca în figura 4.31. Aceast# arhitectur# SIMD se
mai nume!te !i procesor matricial deoarece este constituit# din mai multe
procesoare identice, relativ simple, care execut# acela!i program simultan,
asupra unor date locale. Putem considera aceste structuri de calcul ca f#când
trecerea la arhitecturile de tip MIMD (Multiple Instruction Multiple Data).

Figura 4.31. Arhitectur# SIMD

De precizat c# o astfel de structur# de calcul execut# un singur
program asupra mai multor operanzi scalari simultan (ALU-uri multiple)
sau acela!i program este executat în paralel de mai multe procesoare (UE)
asupra propriilor seturi de date memorate în resursele locale. Nu intr#m aici
în am#nunte asupra topologiei !i caracteristicilor diverselor tipuri de re"ele
de interconectare, prin intermediul c#rora se realizeaz# schimbul de date
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între unit#"ile locale de execu"ie, acestea sunt arhicunoscute !i prezentate în
toate c#r"ile generale de arhitectura sistemelor de calcul.
S# consider#m o aplica"ie care însumeaz# 128.000 de elemente pe un
sistem SIMD având 128 unit#"i de execu"ie distincte. Pentru început, un
procesor specializat de I/O (front computer) plaseaz# câte un subset de 1000
de elemente în memoria local# a fiec#rei unit#"i de execu"ie (UE). Apoi
fiecare UE proceseaz# câte o secven"# de program astfel :
sum = 0;
for (i = 0, i < 1000; i = i + 1)
sum = sum + Al(i);

Al(i) reprezint# o tabel# local# con"inând 1000 de scalari, câte una în
fiecare UE. Rezult# la final faptul c# fiecare dintre cele 128 de sume par"iale
va fi situat# în alt# UE. Programul SIMD pentru însumarea sumelor par"iale
distribuite ar fi:
limit = 128;
half = 128;
repeat
half = half/2
if(Pn >= half && Pn < limit) send (Pn-half;sum);
if(Pn < half) sum = sum + receive( );
limit = half;
until (half = = 1);

Func"ia send(x,y) are parametrii x = adres# procesor destina"ie, y =
variabil# emis#. Preciz#m c# am notat prin Pn num#rul unit#"ii de excu"ie,
deci Pn @ {0, 1, 2,....,127}. Send / Receive sunt func"ii emisie / recep"ie prin
/ din re"eaua de interconectare a unit#"ilor de execu"ie aferente SIMD. Suma
final# se va ob"ine în UE0. Timpul de execu"ie este de ordinul O(log2N),
unde N=num#rul de UE spre deosebire de un sistem conven"ional tip SISD
care ar realiza adunarea sumelor par"iale într-un timp O(N). Secven"a
anterioar# poate fi scris# mai elegant, prin eliminarea variabilei half, ca mai
jos
limit = 128;
repeat
if(Pn >= limit/2 && Pn < limit) send (Pn-limit/2;sum);
if(Pn < limit/2) sum = sum + receive( );
limit = limit/2;
until (limit = = 1);

Buclele condi"ionate implic# !i ele anumite cerin"e în procesarea
vectorial#. De exemplu s# consider#m secven"a urm#toare :
for i = 1 to 100 do
if(X(i) diferit de 0) then
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X(i) = X(i) + Y(i);
endif
enddo

Pentru ca secven"a s# fie vectorizabil# rezult# necesitatea existen"ei
unui registru vector de mascare, de lungime egal# cu lungimea regi!trilor
vectori. Acest registru va con"ine elemente pe '0' sau '1', în conformitate cu
testul f#cut asupra unui vector pe o anumit# condi"ie. Opera"iile vectoriale se
vor executa numai asupra acelor elemente din vector c#rora le corespunde
un element pe '1' în registrul de mascare. Considerând adresele de baz# ale
vectorilor X !i Y memorate în regi!trii Rx respectiv Ry, bucla anterioar#
este echivalent# cu urm#toarea secven"# de instruc"iuni ma!in# vectorial# :
LV V1, Rx;
V1<-MEM/Rx
LV V2, Ry;
V2<-MEM/Ry
LD F0,#0;
instr. scalar# F0<-0
SNESV F0, V1;
seteaz# elementele reg. de mascare aferent
elementelor V1(i) diferit de 0, i = 1-100
ADDV V1, V1, V2; V1<- (V1)+(V2)
SETVM;
seteaz# toate elementele reg. de mascare VM
SV Rx, V1;
V1 -> MEM/Rx
Exist# bucle de program nevectorizabile datorate unor dependen"e de
date "ascunse", generate de existen"a unor variabile scalare, ca mai jos :
x = 0;
for i = 1 to 100 do
x = x + A(i) * B(i);
enddo

Aceast# bucl# nevectorizabil# se poate transforma în urm#toarea
secven"# semi-vectorizabil#, ob"inut# prin transformarea scalarului în vector
!i care paralelizeaz# 100 de înmul"iri care se executau serial în secven"a
anterioar# :
y = 0;
for i = 1 to 100 do
X(i) = A(i) * B(i); vectorizabil
enddo
for i = 1 to 100 do
y = y + X(i); nevectorizabil
enddo

Multe dintre supercomputerele actuale reprezint# multiprocesoare
formate din mai multe procesoare vectoriale care proceseaz# în paralel,
având deci un accentuat paralelism spa"ial. În acest context s# consider#m
bucla de program :
for i = 1 to n do
X(i) = Y(i) + Z(i); (1)
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Y(i+3) = X(i + 4); (2)
enddo

Un compilator inteligent din cadrul unui sistem vectorial
multiprocesor, trebuie s# sesizeze poten"ialul paralelism din cadrul acestei
secven"e precum !i dependen"ele de date dintre rela"iile (1) !i (2). Secven"a
de mai jos va fi transformat# astfel :
for j=1 to n step 3 do
for i=j to j+2 doall
X(i)= Y(i)+Z(i);
(1')
Y(i+3)=X(i+4)
;
(2')
enddoall
enddo
Se observ# c# s-au ob"inut de fapt 2 bucle vectorizate, deci s-au
eliminat dependen"ele de date. Instruc"iunea "doall" determin# execu"ia
paralel#, pe procesoare distincte, a secven"elor (1') !i (2'), acum perfect
vectorizabile !i independente.
Desigur c# generarea de cod vectorial sau cod vectorial-paralel prin
intermediul unor compilatoare pe limbaje conven"ionale, nu poate exploata
optimal procesarea vectorial# respectiv multiprocesarea vectorial#.
Actualmente, se lucreaz# intens, cu deosebire în Statele Unite ale Americii,
pentru elaborarea de noi limbaje specifice program#rii vectoriale /
concurente (IBM Parallel Fortran, Cedar Fortran, limbajul VPC - un
supraset vectorial / concurent al limbajului C, etc.). Cert este c# odat# cu
avansul tehnologiei VLSI, pre"ul acestor microprocesoare vectoriale va
sc#dea !i ele vor p#trunde tot mai masiv pe pia"#. Înc# din 1988 firma
Ardent a realizat un CPU în jurul unui microprocesor RISC + un coprocesor
vectorial integrat la pre"ul de numai 180$. Ca !i procesarea paralel# la
nivelul instruc"iunilor, ea a produs un impact puternic atât asupra proiect#rii
hardware cât !i asupra compilatoarelor. Oricum, dezvoltarea
compilatoarelor reprezint# provocarea esen"ial# !i în aceste arhitecturi
paralele.
În concluzie, am prezentat câteva idei relative la procesarea vectorial#
întrucât reprezint# un concept arhitectural de referin"# în proiectarea unui
procesor performant (MMX) chiar dac# nu intr# strict în categoria
arhitecturilor cu paralelism la nivelul instruc"iunilor care se abordeaz# cu
prec#dere în aceast# lucrare.

5. ARHITECTURA MICROCONTROLERELOR [8]

5.1. INTRODUCERE ÎN PROBLEMATIC%
Capitolul de fa"# reprezint# o descriere a familiei de microcontrollere
pe 8 bi"i, bazate pe arhitectura 80C51, realizate de firma Philips
Semiconductors, precum !i a altor componente furnizate de c#tre respectivul
produc#tor. Un microcontroller este un microprocesor destinat în general
controlului unor procese industriale care con"ine memorii !i diverse porturi
de I/O integrate pe acela!i cip. În continuare se vor prezenta modurile de
adresare, setul de instruc"iuni, partajarea memoriei !.a. în cadrul familiei de
microcontrolle 80C51.
Microcontrollere derivate con"in !i o interfa"# serial# I2C (magistral#
de interconectare a circuitelor integrate), care permite conectarea cu u!urin"#
la peste alte 100 de componente integrate, sporind capacitatea !i
func"ionalitatea microsistemului realizat. Pentru aplica"ii industriale !i
automate, microcontrollerele sunt înso"ite de alt# o magistral# serial# de
control (Control Area Network - CAN).
Familia de microcontrollere pe 16 bi"i, 90CXXX se bazeaz# pe
arhitectura Motorola 68000. În timp ce microcontrollerele sunt pe 16 bi"i în
exterior, în interior unitatea central# a arhitecturii 68000 este pe 32 de bi"i.
Acest fapt confer# utilizatorului o putere de procesare mai mare, în
condi"iile cre!terii necesit#"ilor de proiectare, trecând de la microcontrollere
pe 8 bi"i la cele pe 16 bi"i. Microcontrollerele pe 16 bi"i ai firmei Philips
Semiconductors sunt compatibile software cu codul procesorului Motorola
68000.
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5.2. ARHITECTURA FAMILIEI 80C51

5.2.1. ORGANIZAREA MEMORIEI

Figura 5.1. Schema bloc a microprocesoarelor 80C51

Toate procesoarele 80C51 au spa"ii de adrese separate pentru
instruc"iuni !i date implementând deci o arhitectur# de tip Harvard a
memoriei (vezi figura 5.1). Accesarea zonei de date se face pe o magistral#
de 8 bi"i, data citit# putând fi rapid memorat# !i manipulat# de c#tre regi!trii
pe 8 bi"i ai CPU. Memoria program este de tip ROM sau EPROM !i poate
avea capacit#"i de pân# la 64ko. La dispozitivele 80C51, cei mai pu"in
semnificativi 4ko de memorie sunt implementa"i în cip. Memoria de date
este de tip RAM. Cei mai pu"in semnificativi 128 octe"i ai memoriei de date
sunt implanta"i în cip, restul de pân# la 64ko reg#sindu-se extern pe plac#.

Memoria program
Figura 5.2 ilustreaz# harta memoriei program - partea cea mai pu"in
semnificativ#. Dup# resetarea sistemului, CPU (unitatea central# de
procesare) începe execu"ia de la adresa 0000H, în conformitate cu
ini"ializarea PC-ului. Primii trei octe"i ai Memoriei Program pot codifica de
exemplu, o instruc"iune de salt necondi"ionat (JUMP <Adres">)
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reprezentând prima instruc"iune care se execut# imediat dup# ini"ializare. De
fapt are loc un salt la adresa de început a programului monitor – program
ce realizeaz# verificarea configura"iei hardware a microsistemului, teste de
memorie, interfa"a cu utilizatorul, etc.
Fiec#rei întreruperi îi este asignat# o loca"ie fix# în memoria program.
Întreruperea determin# CPU s# execute salt la loca"ia respectiv#, unde
începe execu"ia rutinei de serviciu (tratare a întreruperii). Zona de program
aferent# rutinelor de tratare a întreruperii se împarte în intervale de 8 octe"i:
0003H - pentru întreruperea extern# 0, 000BH - pentru circuitul Timer 0
(num#r#tor), 0013H - pentru întreruperea extern# 1, 001BH - pentru
circuitul Timer 1 etc. Dac# o rutin# de serviciu este suficient de scurt#, ea
poate fi inclus# în interiorul unui astfel de interval de 8 octe"i. Rutinele mai
lungi de opt octe"i vor folosi în general o instruc"iune de salt codificat# pe
maximum trei octe"i pentru a nu altera zona aferent# unei alte întreruperi
active.

Figura 5.2. Memoria program la procesoarele 80C51

Cei mai semnificativi 4 ko ai memoriei program pot fi implementa"i
fie în cipul ROM intern fie în memoria ROM extern#. Selec"ia se face prin
conectarea pinului EA la tensiunea de alimentare (Vcc) sau la mas# (Vss).
Dac# EA este legat la Vcc, accesele de citire din zona de memorie program
cuprins# între 0000H !i 0FFFH sunt direc"ionate spre memoria ROM –
intern implementat#. Accesele de citire din zona de memorie program de la
adresa 1000H la FFFFH sunt îndreptate spre memoria ROM extern#. Dac#

194

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

EA se conecteaz# la mas# atunci toate citirile din memoria program sunt
direc"ionate spre memoria extern# ROM.
Figura 5.3 reprezint# configura"ia hardware pentru execu"ia unui
program stocat în memoria program extern#. Se observ# 16 linii de intrare /
ie!ire (porturile 0 !i 2) având func"ii de magistral# dedicat# citirii codului
(datei) din memoria program extern#. Portul 0 serve!te la multiplexarea
magistralei de date / adres#. Aceast# multiplexare implic# desigur o sc#dere
a vitezei de lucru cu memoria !i este datorat# unor constrângeri tehnologice
legate de num#rul de pini ai microcontrollerului. În cadrul unui ciclu de
aducere (fetch) a instruc"iunii el emite octetul cel mai pu"in semnificativ al
registrului Program Counter (PCL) ca !i adres# !i r#mâne în stare de
a!teptare pân# la sosirea octetului de cod din memoria program. În
momentul în care octetul cel mai pu"in semnificativ al registrului Program
Counter este valid în portul 0, semnalul ALE (Address Latch Enable)
strobeaz# acest octet într-un latch ale c#rui ie!iri atac# memoria. Între timp,
portul 2 emite cel mai semnificativ octet al registrului Program Counter
(PCH). În final, semnalul de validare a citirii ( PSEN ) se activeaz# iar
EPROM-ul emite octetul de cod cerut de c#tre microcontroller, prin
intermediul aceluia!i port P0, aflat de data aceasta pe post de magistral# de
date.

Figura 5.3. Execu"ia programelor stocate în Memoria Extern#

Adresarea memoriei program se face întotdeauna pe 16 bi"i, chiar dac#
capacitatea memoriei program fizic implementat# este mai mic# de 64 ko.
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Execu"ia programelor externe sacrific# dou# din porturile pe 8 bi"i (P0 !i P2)
acordându-le acestora func"ii de adresare a memoriei program.

Memoria de date
În figura 5.4, se prezint# o configura"ie hardware pentru accesarea de
pân# la 2 ko de memorie RAM extern#. CPU în acest caz execut#
instruc"iunile din memoria ROM intern#. Portul 0 serve!te ca multiplexor al
magistralei de date respectiv adrese care "atac#" memoria RAM, iar cele 3
linii de intrare / ie!ire ale portului 2 sunt folosite la paginarea memoriei
RAM (8 pagini). CPU genereaz# semnalele de comand# RD !i WR
(validare citire respectiv scriere) necesare în timpul acceselor la memoria
RAM extern#.

Figura 5.4. Accesarea memoriei de date extern#

Adresarea memoriei de date externe poate fi f#cut# pe 8 sau 16 bi"i.
Adresarea pe 8 bi"i este deseori folosit# în conjunc"ie cu una sau mai multe
linii de intrare / ie!ire pentru paginarea memoriei RAM. Adresarea pe 16
bi"i implic# folosirea portului 2 ca emitent al octetului cel mai semnificativ
de adres#, a!a cum s-a mai ar#tat.
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Figura 5.5. Memoria de date intern#

Memoria de date intern# este împ#r"it# în trei blocuri (vezi figura 5.5),
referite sub numele: cei mai pu#in semnificativi 128o (inferiori), cei mai
semnificativi 128o (superiori), !i SFR (spa"iu alocat regi!trilor cu func"ii
speciale). Adresarea memoriei de date interne se face pe cuvinte de 1 octet
rezultând un spa"iu adresabil de 256o. Folosind un mic artificiu, modurile de
adresare ale memoriei de date interne pot g#zdui 384o !i nu doar 256o cum
s-ar p#rea la o prim# vedere. Adresarea celor 128o inferiori (00 - 7FH) se
poate face direct sau indirect. Adresarea celor 128o superiori (80 - FFH) se
face doar prin adresare indirect# iar accesul la spa"iul regi!trilor cu func"ii
speciale (SFR) se face doar prin adresare direct#. Rezult# c# zona de 128o
superiori !i spa"iul SFR ocup# acela!i bloc de adrese, de la 80H la FFH, de!i
fizic constituie dou# entit#"i diferite.
Figura 5.6 reflect# maparea celor 128o inferiori ai memoriei interne.
Cei mai pu"in semnificativi 32 de octe"i sunt grupa"i în 4 bancuri a câte 8
regi!tri. Instruc"iunile programelor apeleaz# ace!ti regi!tri sub numele
R0:R7. Doi bi"i din registrul de stare program (PSW) selecteaz# bancul de
regi!tri folosit. Aceasta permite o eficientizare a spa"iului de cod întrucât
instruc"iunile cu operare pe regi!tri ocup# mai pu"in spa"iu în memoria
program decât instruc"iunile care folosesc adresarea direct#. Urm#torii 16o,
succesorii bancurilor de regi!tri formeaz# un bloc de memorie adresabil pe
bit. Setul de instruc"iuni al microcontrollerului 80C51 cuprinde un num#r
mare de instruc"iuni avînd operanzi codifica"i pe un singur bit.
Maparea spa"iului de memorie aferent regi!trilor cu func"ii speciale
(SFR) este exemplificat# în figura 5.7. De remarcat c# în spa"iul alocat SFR
nu toate adresele sunt ocupate. Adresele libere nu sunt implementate în cip
fiind probabil rezervate pentru îmbun#t#"iri ulterioare ale arhitecturii.
Accesele de citire la aceste loca"ii vor returna date aleatoare, iar accesele de
scriere nu vor avea nici un efect. Dintre regi!trii cu func"ii speciale amintim:
acumulatorul (A), registrul de stare program (PSW), pointerul de stiv# (SP),
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pointerul de date (DPTR), registrul tampon (buffer) serial de date (SBUF),
regi!trii timer, de control, de validare întreruperi, cu priorit#"i de întrerupere,
4 porturi.

Figura 5.6. Reprezentarea celor 128 octe"i inferiori ai memoriei RAM intern#

Figura 1.7. Maparea spa"iului de memorie aferent regi!trilor cu func"ii speciale
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Registrul de stare program (vezi figura 5.8) con"ine bi"i de stare care
reflect# starea curent# a CPU. Con"ine bi"ii de transport - Carry, Auxiliary
Carry, de dep#!ire - Overflow, de paritate, doi bi"i de selec"ie ai bancului de
registre !i doi bi"i de stare la dispozi"ia utilizatorului. Registrul B este folosit
în cadrul opera"iilor de înmul"ire / împ#r"ire. Registrul SP este pe 8 bi"i !i
este incrementat înainte ca data s# fie memorat# în timpul execu"iei
instruc"iunilor PUSH sau CALL (SP - pointeaz# spre ultima loca"ie ocupat#
din stiv#). Acest lucru este atipic întrucât în majoritatea procesoarelor
registrul SP este predecrementat la salvarea în stiv# !i nu preincrementat ca
în acest caz. De!i stiva poate rezida oriunde în memoria RAM, registrul SP
este ini"ializat cu valoarea 07H imediat dup# semnalul Reset. Aceasta
determin# ca stiva s# înceap# practic de la loca"ia 08H. Registrul DPTR
poate fi folosit ca un registru pe 16 bi"i sau ca doi regi!tri independen"i pe 8
bi"i (DPH - octetul superior al registrului DPTR !i DPL - octetul inferior al
registrului DPTR). Regi!trii pereche (TH0, TL0) !i (TH1, TL1) sunt regi!tri
num#r#tori pe 16 bi"i pentru circuitele timer 0 !i 1. Registrul TMOD este un
registru de control !i specific# modul de lucru a celor dou# circuite timer.
Al"i regi!tri de control sunt TCON (control al circuitelor timer), SCON
(control al portului serial), PCON (control al sursei de alimentare).

Figura 5.8. Registrul de Stare Program (PSW)

Setarea / resetarea bi"ilor de selec"ie ai celor patru bancuri de registre
(PSW3, PSW4) se face prin metode software. De exemplu: orice instruc"iune
care adreseaz# spa"iul de memorie de date 00H : 1FH modific#
corespunz#tor bi"ii de selec"ie din PSW.
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5.2.2. MODURILE DE ADRESARE
Pentru aplica"ii de control pe 8 bi"i, setul de instruc"iuni al
microcontrollerului 80C51 a fost optimizat. Acesta permite o varietate mare
de moduri rapide de adresare, pentru accesarea memoriei RAM interne,
facilitând opera"ii pe octet asupra structurilor de date de dimensiuni reduse.
Setul de instruc"iuni permite manevrarea direct# a operanzilor la nivel de bit
în sisteme logice !i de control care necesit# procesare boolean#.
a. Adresare direct" - operandul este specificat printr-un câmp de
adres# pe 8 bi"i al instruc"iunii. Doar memoria RAM intern# !i SFR
sunt adresabile direct.
Exemplu:
ADD A, 7FH ;adunare în mod de adresare direct
memorie
Dup# cum s-a ar#tat, registrul Acumulator (adresa E0H în spa"iul
SFR) apar"ine zonei de memorie SFR !i poate fi adresat direct. Astfel,
instruc"iunea de adunare devine:
ADD E0H, 7FH
!i s-ar putea crede c# respectiva instruc"iune este codificat# pe 3 octe"i (1 –
opcode-ul instruc"iunii; 2,3 – cei doi operanzi [adresele de memorie]).
Totu!i, respectiva instruc"iune este codificat# pe doar 2 octe"i (1 – opcode-ul
instruc"iunii [ce include !i primul operand - acumulatorul] !i 2 – al doilea
operand [adresa de memorie]). De fapt, arhitectura microcontrollerului fiind
orientat# pe acumulator (instruc"iunile aritmetico – logice cu doi operanzi au
acumulatorul implicit ca surs# !i destina"ie), acesta – prin excep"ie fa"# de
ceilal"i regi!tri SFR – nu mai este necesar a fi adresat direct prin adresa
E0H, fiind codificat în chiar opcode-ul instruc"iunii. Astfel, instruc"iunile
aritmetico – logice cu doi operanzi în modul de adresare direct sunt
codificate pe doar doi octe"i în loc de trei.
b. Adresare indirect" - adresa operandului este specificat# în mod
indirect prin intermediul unui registru pointer. Pentru adrese pe
octet regi!trii folosi"i sunt R0 sau R1 din bancul de regi!tri selectat,
sau SP (stack pointer) în cazul aces#rii stivei. Pentru adrese pe doi
octe"i se folose!te doar registrul pointer de date (DPTR). Atât
memoria RAM intern# cât !i cea extern# sunt adresabile indirect.
Exemplu:
ADD A, @R0
c. Adresarea prin regi&tri - 3 bi"i din opcode-ul instruc"iunii
specific# unul din cei 8 regi!tri (R0:R7) care vor fi accesa"i.
Bancul de regi!tri este specificat prin cei doi bi"i dedica"i ai
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registrului PSW în momentul execu"iei instruc"iunii. Instruc"iunile
care acceseaz# regi!trii în acest mod se numesc optimizatoare de
cod întucât se elimin# necesitatea unui octet de adres# (de exemplu,
în modul direct, adresarea R0 : R7 mai consum# un octet care în
plus trebuie !i adus din memoria program).
Exemplu:
ADD A, R7
d. Adresarea prin instruc#iuni cu regi&trii specifici - este cazul
instruc"iunilor care opereaz# asupra registrului acumulator (A) sau
pointer de date (DPTR). Nu e necesar un octet de adres# pentru
operanzii respectivi, codificarea operanzilor se face în chiar
opcode-ul instruc"iunii.
e. Adresarea prin constante imediate - folosit# la înc#rcarea unei
valori imediate într-un registru. Valorile pot fi în sistem zecimal
sau hexazecimal.
Exemplu:
ADD A, #127
f. Adresarea indexat" - este folosit# la citirea tabelelor de memorie
program. Doar memoria program este adresabil# indexat. Registrul
DPTR sau PC re"ine adresa de baz# a tabelului, iar registrul
acumulator re"ine num#rul intr#rii în tabel. Adresarea indexat# este
folosit# !i în cazul instruc"iunilor de selec"ie de tip "case" din
limbajele de nivel înalt. În acest caz adresa instruc"iunii destina"ie
se calculeaz# ca suma dintre un pointer de baz# !i acumulator.
Exemplu:
MOVC
A, @A+DPTR

5.2.3. TIPURI DE INSTRUC!IUNI
a. Instruc#iuni aritmetice - sunt ilustrate în tabelul 5.1, împreun# cu
modurile de adresare aferente, timpul de execu"ie, opera"ia
executat#. Timpul de execu"ie presupune o frecven"# de ceas de 12
MHz iar instruc"iunile !i datele se presupune c# sunt stocate în
memoriile interne 80C51.
Obs. 1. Rezultatul pe 16 bi"i al înmul"irii dintre registrul B !i acumulator
(A), este depus în registrul ob"inut prin concatenarea registrelor B !i
A.

Arhitectura microcontrolerelor

201

Obs. 2. Instruc"iunea DIV AB realizeaz# împ#r"irea dintre A !i data din
registrul B !i depune câtul în registrul A !i restul în B. Instruc"iunea
DIV AB se folose!te mai pu"in în rutine matematice de împ#r"ire decât
în conversii de baz# sau opera"ii de deplasare (shift) - aritmetice.
Obs. 3. Modific# flagurile din PSW în concordan"# cu opera"ia executat#,
astfel: adunarea, sc#derea (C, OV, AC), împ#r"ire / înmul"ire (C, OV)
iar celelalte instruc"iuni doar bitul C. Totodat#, toate tipurile de
instruc"iuni (aritmetico – logice, de transfer, booleene, etc) altereaz#
flagurile PSW3 !i PSW4 pentru selec"ia bancului corespunz#tor de
registre din spa"iul 00H :1FH al memoriei de date, dup# cum de altfel
am mai ar#tat.

Tabelul 5.1.
Instruc#iunile aritmetice aferente microcontrollerului 80C51

b. Instruc#iuni logice - sunt reprezentate în tabelul 5.2. Instruc"iunile
care realizeaz# opera"ii booleene (AND, OR, XOR, NOT) asupra
operanzilor octe"i, execut# opera"ia boolean# la nivel de bit.
Opera"iile booleene pot fi executate asupra operanzilor octe"i în
spa"iul memoriei interne de date f#r# a fi necesar transferul acestor
operanzi în acumulator (se salveaz# timp !i efort necesar salv#rii în
stiv#).
Obs. Modific# flagul C din PSW.
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Tabelul 5.2.
Instruc#iunile logice aferente microcontrollerului 80C51

c. Instruc#iuni de transfer date
c1) din memoria de date intern"
Tabelul 5.3 descrie instruc"iunile care realizeaz# transferuri de date
din sau în spa"iul memoriei interne. Instruc"iunea MOV <dest>, <src>
permite transferuri între oricare din spa"iile memoriei interne sau SFR f#r# a
trece operanzii prin acumulator. La dispozitivele 80C51 stiva se afl#
implementat# în cipul memoriei RAM !i cre!te de la adrese mici la adrese
mari. Instruc"iunea PUSH incrementeaz# întâi SP apoi scrie octetul în stiv#
iar instruc"iunea POP preia vârful stivei pentru ca mai apoi s# decrementeze
SP-ul. Instruc"iunile PUSH !i POP pot folosi adresarea direct# pentru
identificarea octetului salvat sau restaurat, dar uzual stiva este accesat# prin
adresare indirect# utilizând registrul pointer de stiv# SP. Stiva poate ajunge
pân# în cei 128 octe"i superiori ai memoriei RAM interne, dac# ace!tia sunt
implementa"i. Instruc"iunile XCH !i XCHD sunt folosite la favorizarea
interschimb#rii datelor (reduce num#rul de octe"i de cod folosi"i !i timpul de
execu"ie; dac# n-ar exista aceste instruc"iuni ar trebui emulate prin 3 MOVuri).

Tabelul 5.3.
Instruc#iunile de transfer care acceseaz" spa#iul memoriei interne RAM
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Exemplu:
Presupunem c# registrul R0 con"ine adresa 20H !i acumulatorul
valoarea 3FH. La loca"ia RAM intern# 20H se afl# memorat# valoarea 75H.
Atunci, dup# execu"ia instruc"iunii: XCH A, @R0 la loca"ia 20H vom
avea memorat# valoarea 3FH iar acumulatorul va con"ine valoarea 75H.
Instruc"iunea de interschimbare prezentat# poate fi înlocuit#, bineîn"eles în
mod dezavantajos ca !i timp de execu"ie, cu o secven"# de trei instruc"iuni
MOV consecutive.
i. Interschimbare folosind XCH.
MOV
R0, #20H
MOV
@R0, #75H
Ini"ializare regi!tri
MOV
A, #3FH
Realizare interschimbare
XCH
A, @R0

ii. Interschimbare folosind trei instruc"iuni MOV.
MOV
R0, #20H
MOV
@R0, #75H
Ini"ializare regi!tri
MOV
A, #3FH
MOV
30H, A
(30H) + A; (30H) + 3FH
MOV
A, @R0
A + (20H); A + 75H
MOV
@R0, 30H
(20H) + (30H); (20H) + 3FH
c2) din memoria de date extern"
Lista instruc"iunilor care acceseaz# memoria de date extern# este
prezentat# în tabelul 5.4. Singurul mod de adresare al memoriei de date
externe este cel indirect. De observat c#, în toate accesele la memoria
extern# de date acumulatorul este unul din operanzi (fie sursa, fie
destina"ia). Semnalele de citire / scriere sunt activate doar în timpul
execu"iei instruc"iunii MOVX. În mod normal, aceste semnale sunt inactive
!i dac# ele nu vor fi folosite deloc, pinii aferen"i (semnalelor) sunt
disponibili ca linii de intrare / ie!ire suplimentari.

Tabelul 5.4.
Instruc#iunile de transfer care acceseaz" spa#iul memoriei externe RAM
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d. Instruc#iuni de citire din tabele de c"utare
Tabelul 5.5 red# dou# instruc"iuni disponibile pentru citirea din tabele
de c#utare (lookup) din memoria program. Tabelele de c#utare pot fi doar
citite, nu !i actualizate. Tabelele pot avea pân# la 256 intr#ri (de la 0 la 255).
Num#rul intr#rii dorite este înc#rcat în acumulator iar adresa de început de
tabel se depune în DPTR sau PC.

Tabelul 5.5.
Instruc#iuni de citire din tabele de c"utare

e. Instruc#iuni booleene
Dispozitivele 80C51 posed# un procesor boolean complet pe un singur
bit. Tabelul 5.6 ilustreaz# toate instruc"iunile booleene existente (salturi
condi"ionate, instruc"iuni de setare, !tergere, OR, AND, complementare). În
cazul instruc"iunilor de salt, adresa destina"ie este specificat# printr-o
etichet# sau prin adresa actual# din memoria program. Salturilor pot avea
loc de la -128o la +127o în memoria program relativ la primul octet care
urmeaz# respectiva instruc"iune de salt (salturi relative).

Tabelul 5.6.
Instruc#iunile booleene la microcontrollerul 80C51
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Exemplu:
Consider#m urm#toarea func"ie logic# ce opereaz# asupra variabilelor
booleene A, B, C, D, astfel:
Q = A.B + C + /D (A and B or C or not D)
Variabilele logice de intrare se vor conecta la circuit prin intermediul
bi"ilor de la 0 la 3 ai portului P1. Bitul 0 al portului P3 reprezint# ie!irea
func"iei logice. Porturile vor fi folosite dup# cum urmeaz#:
Intrarea A = Bitul 0 al portului P1 (adresa 90H) – vezi figura 5.7
(Maparea spa"iului de memorie aferent regi!trilor cu func"ii speciale).
Intrarea B = Bitul 1 al portului P1 (adresa 91H)
Intrarea C = Bitul 2 al portului P1 (adresa 92H)
Intrarea D = Bitul 3 al portului P1 (adresa 93H)
Ie!irea Q = Bitul 0 al portului P3 (adresa B0H)
Valoarea adresei X nu este specificat# !i poate avea orice valoare
valid# din spa"iul memoriei program al microcontrollerului 80C51.
Adresa
X
X+3
X+5
X+7
X+9
X+B
X+D

Secven#a de instruc#iuni
MOV P1, #FFH
MOV C, P1.0
ANL C, P1.1
ORL C, P1.2
ORL C, /P1.3
MOV P3.0, C
SJMP X+3

Observa#ii
Ini"ializarea Portului P1
Preluarea intr#rii A
A and B
A and B or C
A and B or C or not D
Predarea rezultatului
Reluarea bucl#

f. Instruc#iuni de salt
f1) necondi#ionat
Tabelul 5.7 prezint# instruc"iuni de salt necondi"ionat, apeluri !i
reveniri din subrutin# / întrerupere. Adresa de salt este specificat# printr-o
etichet# sau o constant# pe 16 bi"i. De!i în tabel se afl# o singur#
instruc"iune de salt JMP addr, în realitate distingem trei astfel de
instruc"iuni:
; SJMP (adresa destina"ie este un offset relativ la adresa instruc"iunii
curente) – salt relativ la PC (utile în scrierea programelor
relocabile)
; LJMP (adresa destina"ie este o constant# pe 16 bi"i) – salt direct
; AJMP (adresa destina"ie este o constant# pe 11 bi"i)
; Instruc"iunea Call addr substituie, de asemenea, dou# instruc"iuni
de apel:
; LCALL (adresa destina"ie este pe 16 bi"i, rezultând c# subrutina se
poate afla oriunde în spa"iul de 64ko ai memoriei program)
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; ACALL (formatul adresei destina"ie este pe 11 bi"i, subrutina
aflându-se în blocul de 2ko, succesor instruc"iunii de apel)
Programatorul specific# asamblorului adresa subrutinei fie ca etichet#,
fie ca !i constant# pe 16 bi"i. Asamblorul are desigur sarcina de a stabili
adresa în formatul corect cerut de instruc"iune.
Diferen"a dintre instruc"iunile RET (revenire din subrutin#) !i RETI
(revenire din întrerupere), este aceea c# RETI anun"# sistemul de control al
întreruperii c# întreruperea în curs s-a încheiat. Dac# nu exist# nici o
întrerupere în curs în momentul execu"iei instruc"iunii RETI, atunci execu"ia
celor dou# instruc"iuni de revenire este identic# !i const# în preluarea celor
doi octe"i din vârful stivei !i înc#rcarea lor în PC astfel încât execu"ia
programului s# continue din punctul din care a fost întrerupt. Instruc"iunea
RETI - spre deosebire de RET - permite unei întreruperi care a încercat s# o
întrerup# pe cea în curs !i având acela!i nivel de prioritate, s# se starteze la
finele rutinei de tratare a întreruperii curente (altfel, aceast# cerere de
întrerupere nu s-ar mai lua în considerare niciodat#). Cu alte cuvinte,
instruc"iunea de revenire din întrerupere marcheaz# în mod explicit finele
trat#rii întreruperii !i permite gestionarea unor noi cereri prin resetarea
bitului aferent din registrul IP (vezi în continuare, figura 5.17).

Tabelul 5.7.
Instruc#iuni de salt necondi#ionat la microcontrollerul 80C51

f2) condi#ionat
Lista instruc"iunilor de salt condi"ionat disponibile utilizatorului
dispozitivelor 80C51 este redat# de tabelul 5.8. Salturile sunt relative la
adresa PC (urm#toare celei de salt condi"ionat), într-o marj# de la - -128o la
+ 127o. Adresa de salt e specificat# identic ca la celelalte instruc"iuni de
salt. Întrucât registrul de stare program (PSW) nu con"ine un bit de Zero,
instruc"iunile JZ !i JNZ testeaz# con"inutul acumulatorului (A).
Instruc"iunile DJNZ (decrementeaz# !i execut# salt dac# primul operand e
diferit de zero) !i CJNE (compar# operanzii !i execut# salt doar dac#
operanzii sunt diferi"i) au fost introduse pentru controlul buclelor de
program.
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Tabelul 5.8.
Instruc#iuni de salt condi#ionat la microcontrollerul 80C51

Exemplu:
Se consider# urm#toarea secven"# care adaug# o întârziere într-un
program, acolo unde este inserat#. Regi!trii R0, R1 !i R2 reprezint#
contoarele celor 3 bucle existente. Portul P1 este folosit pe post de
num#r#tor binar. Valoarea adresei X nu este specificat# !i poate avea orice
valoare valid# din spa"iul memoriei program al microcontrollerului 80C51.
Adresa

X
X+2
X+4
X+6
X+8

Secven#a
de
instruc#iuni
INC P1
MOV R0, #02H
MOV R1, #FFH
MOV R2, #FFH
DJNZ R2, X+8

X+A

DJNZ R1, X+4

X+C

DJNZ R0, X+2

X+E

SJMP X

Observa#ii

Se incrementeaz# num#r#torul binar
Seteaz# prima constant# de întârziere
Seteaz# a doua constant# de întârziere
Seteaz# a treia constant# de întârziere
Decremeteaz# R2 !i execut# salt la
adresa specificat# dac# R2 B 0
Decremeteaz# R1 !i execut# salt la
adresa specificat# dac# R1 B 0
Decremeteaz# R0 !i execut# salt la
adresa specificat# dac# R0 B 0
Reluarea bucl#

5.2.4. ARHITECTURA INTERN%
Figura 5.9 prezint# schema bloc de principiu a microcontrollerelor
80C51. Toate resursele interne sunt centrate în jurul unei magistrale care
permite schimbul de date practic între toate modulele componente (ROM,
RAM, porturi I/O, ACC, SFR, SP etc.). Astfel de exemplu, în cazul unei
opera"ii de adunare operanzii surs# sunt înscri!i în regi!trii temporari
TMP1,2 (invizibili pentru programator) iar rezultatul este depus pe
magistrala central# de unde apoi este înscris în registrul destina"ie (de obicei
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în acumulator). Memoriile ROM !i RAM sunt adresate prin regi!tri de
adrese special dedica"i, desigur invizibili pentru programator. Toate
resursele sunt comandate de c#tre o unitate de control care are relul de a
genera secven"iat în timp toate semnalele de comand# interne sau externe
necesare desf#!ur#rii opera"iilor efectuate de c#tre microcontroller (aducere
instruc"iuni / date, scriere rezultate, decodific#ri instruc"iuni, achitare
întreruperi etc.). Registrul de instruc"iuni, destina"ia implicit# a oric#rui
ciclu de aducere instruc"iune, este inclus !i el în aceast# unitate de comand#.

Figura 5.9. Arhitectura 80C51. Schema intern#
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Sursa de ceas a unit"#ii centrale
Toate microcontrollerele familiei 80C51 au încorporate în cip un
oscilator (circuit basculant astabil), care poate fi folosit dac# se dore!te, ca
surs# de semnal de ceas pentru CPU. În acest sens, se conecteaz# cristalul de
cuar" sau ceramica între pinii XTAL1 !i XTAL2 ai microcontrollerului, !i
capacit#"ile condensatorilor la mas# (vezi figura 5.10). Figura 5.11 con"ine
exemple de utilizare !i a semnalelor de ceas extern pentru microcontroller.
La dispozitivele NMOS, semnalele de la pinul XTAL2 devine generatorul
de ceas intern. La dispozitivele CMOS, semnalul primit la pinul XTAL1
reprezint# sursa de ceas CPU.

Figura 5.10. Utilizarea unui oscilator implantat în cip drept surs# de ceas

Figura 5.11. Folosirea unei surse de ceas externe pentru CPU

Accesarea memoriei externe
Distingem dou# tipuri de accese la memoria extern#: accese la
memoria program extern# (vezi figura 5.12) !i accese la memoria de date
extern# (vezi figurile 5.13 !i 5.14). Orice ciclu de acces se constituie dintr-o
secven"# de 6 st#ri, fiecare împ#r"it# în 2 perioade de tact (P1, P2).
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Figura 5.12. Extragerea instruc"iunilor din memoria program extern#

Figura 5.13. Ciclul de citire din memoria de date extern#
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Figura 5.14. Ciclul de scriere în memoria de date extern#

Semnalul de validare a citirii instruc"iunilor din memoria program este
PSEN (program store enable). Instruc"iunea se cite!te efectiv sincron cu un
front al ceasului, în ultima parte a intervalului în care semnalul PSEN este
activ, perioad# în care portul P0 îndepline!te func"ia de magistral# de intrare
date !i nu de magistral# de adrese ca pân# în acest interval. Accesele la
memoria de date extern# folosesc semnalele RD sau WR (func"ii alternate
ale pinilor 6 !i 7 ai portului P3) pentru a valida citirea / scrierea datelor. $i
în acest caz, perioada de activare a acestor dou# semnale determin#
schimbarea func"iei portului P0 din port de adrese în port de date (prin
multiplexare). Desigur c# aceast# multiplexare în timp a func"iilor portului
P0 (adrese – date) are repercursiuni negative asupra vitezei de transfer a
microcontrollerului.
Adresarea memoriei externe de program se face întotdeauna pe 16 bi"i,
în timp ce, memoria extern# de date poate fi adresat# fie pe 16 bi"i (MOVX
A, @DPTR) fie pe 8 bi"i (MOVX A, @Ri). La adresarea pe 16 bi"i, octetul
superior de adres# este furnizat de portul P2 !i este re"inut de acesta pe toat#
durata ciclului de citire sau scriere. În cazul adres#rii pe 8 bi"i, con"inutul
portului P2 r#mâne disponibil la pinii acestuia pe toat# durata ciclului de
citire / scriere a memoriei, una sau mai multe din liniile de intrare / ie!ire
fiind folosite în conjunc"ie cu octetul de adres# furnizat de portul P0,
facilitând paginarea memoriei. În ambele cazuri, octetul inferior de adres# e
furnizat temporar de c#tre portul P0. Semnalul ALE (adrress latch enable)
trebuie s# memoreze octetul de adres# într-un latch extern, întrucât în
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continuare el î!i va schimba func"ia în magistral# de date. Octetul de adres#
devine valid la tranzi"ia negativ# a semnalului ALE, când va fi memorat în
acel registru extern. În cazul ciclului de scriere, octetul de date ce va fi scris
va fi disponibil în portul P0 înainte de activarea semnalului WR !i r#mâne
astfel pân# la dezactivarea respectivului semnal. În ciclul de citire, octetul
de date citit este acceptat în portul P0 chiar înainte ca semnalul RD s# fie
dezactivat.
Reamintim c# pentru accesarea memoriei program externe este
necesar# cel pu"in una din condi"iile: 1 – semnalul EA este activ sau 2 –
registrul PC con"ine o valoare mai mare decât 0FFFH. Când CPU execut#
programe nesituate în memoria program extern#, to"i cei 8 bi"i ai portului P2
au func"ii dedicate de ie!ire !i nu pot fi folosite drept linii de intrare / ie!ire.
În timpul extragerii de instruc"iuni din memoria program extern#, portul P2
va con"ine octetul superior al PC.

Structura de întreruperi
Microcontrollerele din familia 80C51 precum !i cele realizate,
folosind sau nu, circuite ROM sau EPROM au cinci surse de întrerupere: 2
întreruperi externe, 2 întreruperi de timer !i întreruperea pe port serial (vezi
figura 5.15).

Figura 5.15. Sursele de întrerupere aferente microcontrollerului 80C51
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Cele cinci surse de întrerupere sunt interne !i respectiv externe. Cele 3
întreruperi endogene sunt prezentate succint în continuare. Prima ar fi cea de
emisie-recep"ie serial#, adic# P3.0 = RxD ( întrerupere la recep"ia serial# de
date, deci buffer de recep"ie “plin”) sau P3.1 = TxD (întrerupere la
transmisia serial# de date, deci buffer de emisie “gol”). Diferen"ierea între
întreruperea de emisie !i cea de recep"ie se face doar în cadrul rutinei de
tratare prin examinarea unui registru de control care specific# explicit cauza
întreruperii (bit TI=1 sau/!i bit RI=1). În general, în caz de conflict, se d#
prioritate întreruperii de recep"ie. Celelalte 2 întreruperi interne ar fi cele
provocate de timerele interne comandate cu ceas prin pinii: P3.4 = T0
(întreruperea de timer 0 - dep#!ire) !i P3.5 = T1 (întreruperea de timer 1 dep#!ire). Celelalte 2 întreruperi sunt de natur# exogen# !i anume: pe pinul
P3.2 = INT0 (întreruperea extern# 0), pe pinul P3.3 = INT1 (întreruperea
extern# 1).
Validarea sau invalidarea surselor de întrerupere poate fi f#cut#
individual prin setarea sau !tergerea unui bit în registrul IE (interrupt
enable) din SFR. Registrul respectiv con"ine, de asemenea, un bit de
dezactivare global# care !ters, poate dezactiva toate sursele de întrerupere în
acel moment (vezi figura 5.16).

Figura 5.16. Registrul de validare al întreruperii (IE)

Priorit"#ile de întrerupere
Fiecare surs# de întrerupere poate fi în mod individual programat# pe
unul din cele dou# nivele de prioritate existente, prin setarea sau !tergerea
unui bit într-unul din regi!trii SFR numit IP (interrupt priority) - vezi figura
5.17. Rutina aferent# unui nivel de prioritate sc#zut (low) poate fi întrerupt#
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de c#tre un nivel de prioritate ridicat (high), dar nu de c#tre un nivel de
prioritate sc#zut. Un nivel de prioritate ridicat al unei întreruperi nu poate fi
întrerupt de nici una din sursele de întrerupere, pe nici un nivel de prioritate.
Dac# dou# întreruperi, fiecare fiind caracterizate de nivele de prioritate
diferite, sunt recep"ionate simultan, cea cu nivelul de prioritate ridicat este
deservit# mai întâi. În cazul în care, cele dou# întreruperi sunt la acela!i
nivel de prioritate !i sunt recep"ionate simultan, o secven"# intern# de
interogare (polling) va determina care întrerupere va fi deservit# prioritar.
Astfel, în cadrul fiec#rui nivel de prioritate (0 sau 1) exist# o structur# de
priorit#"i secundar#, determinat# de secven"a de interogare (polling), dup#
cum urmeaz# (vezi tabelul 5.9):
Sursa
IE0
TF0
IE1
TF1
RI+TI

Prioritatea în cadrul nivelului
Cea mai ridicat# (prioritar#)
.
.
.
Cea mai joas# (mai pu"in prioritar#)
Tabelul 5.9.

Structura secundar" de priorit"#i de întrerupere

IE1 / IE0 reprezint# al doilea / al patrulea bit al registrului TCON
(registru de control al circuitelor timer). Sunt seta"i de hardware la detec"ia
unei întreruperi externe. Sunt reseta"i dup# tratarea întreruperii.
TF1 / TF0 – reprezint# cel mai semnificativ / al !aselea bit al
registrului TCON. Sunt seta"i de hardware la realizarea unei opera"ii de
dep#!ire (overflow) de c#tre circuitele timer 1 sau 0. Sunt reseta"i prin
hardware când se trece la execu"ia rutinei de tratare a întreruperii.
TI reprezint# flagul de întrerupere pe transmisie de date. Este setat de
hardware la sfâr!itul transmisiei celui de-al 8-lea bit de date (buffer emisie
“gol”), în modul 0 de lucru al portului serial sau la începutul transmisiei
bitului de STOP în celelalte moduri de lucru, în orice transmisie serial#.
Trebuie resetat prin software. RI reprezint# flagul de întrerupere pe recep"ie
de date !i la fel ca TI apar"in registrului SCON (registrul de control al
portului serial). Este setat de hardware la sfâr!itul recep"ion#rii celui de-al 8lea bit de date (buffer recep"ie “plin”), în modul 0 de lucru al portului serial
sau la jum#tatea trnsmisiei bitului de STOP în celelalte moduri de lucru, în
orice recep"ie serial#. Trebuie resetat prin software.
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Exemplu: Dac# flagul de validare a întreruperii este setat pe 1 în
registrul IE (interrupt enable), sistemul de întreruperi genereaz# un apel
LCALL la loca"ia corespunz#toare în memoria program dup# activarea
întreruperii !i doar dac# alte condi"ii nu inhib# întreruperea. Exist# câteva
condi"ii de blocare a unei întreruperi dintre care o amintim pe aceea c# o
întrerupere de prioritate mai mare sau egal# se afl# în progres în acel
moment. Instruc"iunea LCALL, generat# practic prin hardware, determin#
depunerea con"inutului registrului PC (program counter) pe stiv# !i
înc#rcarea registrului PC cu adresa de început a rutinei de serviciu (tratare a
întreruperii). Reamintim c#, rutinele de serviciu ale fiec#rei întreruperi încep
la loca"ii fixate în memoria program (vezi figura 5.2). Doar registrul PC este
salvat automat în stiv#, nu !i PSW sau orice alt registru. Acest lucru permite
programatorului s# decid# cât timp s# aloce salv#rii altor regi!tri func"ie de
num#rul regi!trilor ce trebuie salva"i (cei altera"i de c#tre rutina de tratare a
întreruperii). Aceasta determin# reducerea timpului de r#spuns al
întreruperilor, programatorul ac"ionând direct asupra acestui parametru. Ca
rezultat, multe func"ii de întrerupere, care se reg#sesc în aplica"ii de control,
cum ar fi: complementarea, alternan"a (toggling) unui pin aferent porturilor,
reînc#rcarea unui num#r#tor (timer), desc#rcarea unui buffer serial etc. pot fi
deseori realizate într-un timp mult mai scurt decât cel necesar realiz#rii
respectivelor func"ii de întrerupere pe alte arhitecturi.

Figura 5.17. Registrul cu nivele de priorit#"i de întrerupere (IP)
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Simularea unui al treilea nivel de întrerupere în software
Unele aplica"ii necesit# mai mult decât cele dou# nivele de prioritate
care sunt implementate prin hardware în cip la microcontrollerele 80C51. În
acest caz se realizeaz# aplica"ii software simple care au acela!i efect ca !i un
al treilea nivel de prioritate al unei întreruperi. Pentru asta, mai întâi,
întreruperii care urmeaz# s# aib# prioritatea mai mare decât 1 i se asigneaz#
prioritatea 1 în registrul IP (interrupt priority). Rutina de tratare pentru
întreruperea de prioritate 1, care se presupune posibil a fi întrerupt# de
întreruperea cu prioritate 2, este scris# incluzându-se !i urm#torul cod:
PUSH IE
MOV IE, #MASK ;valideaz# exclusiv întreruperea de “nivel” 2 în
IE.
CALL LABEL
***************************************************
(Execu"ia rutinei de serviciu – aferent# întreruperii cu nivelul 1 de
prioritate. Aceasta poate fi întrerupt# de o întrerupere de nivel 2!)
*****************************************************
POP IE
RET
LABEL:
RETI
De îndat# ce sunt cunoscute toate priorit#"ile de întrerupere, registrul
de validare a întreruperii (IE) este redefinit pentru a dezactiva toate sursele
de întrerupere mai pu"in cea de prioritate 2. Apoi, prin apelul CALL la
eticheta LABEL, se execut# instruc"iunea RETI, care încheie (elibereaz#)
întreruperea de prioritate 1, aflat# în progres (RETI – spune sistemului de
control al întreruperii c# întreruperea aflat# în progres s-a încheiat !i prin
urmare permite dup# execu"ie luarea în considerare a întreruperii de nivel 2
pe parcursul execu"iei rutinei de tratare aferente întreruperii de nivel 1). În
acest moment, orice întrerupere de prioritate 1 care este validat# poate fi
deservit#, îns# doar întreruperea de “prioritate 2” este validat#. Dup#
execu"ia rutinei de serviciu aferent# întreruperii de prioritate 2, care poate fi
tratat# oriunde în memoria program, are loc restaurarea registrului IE din
stiv# cu octetul original de validare a întreruperilor. Apoi, instruc"iunea RET
este folosit# pentru a încheia rutina de serviciu aferent# întreruperii de
prioritate 1, cea ini"ial#.
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5.3. STRUCTURA INTERFE!ELOR DE INTRARE /
IE$IRE
Microcontrollerele, spre deosebire de microprocesoare, se
caracterizeaz# prin includerea în propriul cip a diverselor porturi de I/O
seriale !i paralele, a circuitelor timer, memorii, surs# de ceas intern#, etc. În
compensa"ie, structura !i filosofia lor de func"ionare sunt mai simple,
adaptate la cerin"ele controlului diverselor procese industriale.

Structura porturilor
Toate cele patru porturi ale microcontrollerului 80C51 sunt
bidirec"ionale. Fiecare const# dintr-un latch (P0:P3) – registre din spa"iul
SFR, un driver de ie!ire !i un buffer de intrare. Scrierea unui 1 respectiv 0
într-un bit al oric#rui port SFR (P0, P1, P2 sau P3) determin# comutarea
pinului de ie!ire al portului corespondent în stare “high” respectiv “low”.
Driverele de ie!ire ale porturilor P0 !i P2, !i bufferul de intrare al portului
P0 sunt folosite în accese la memoria extern#. A!a cum s-a mai ar#tat, portul
P0 emite octetul inferior de adres# necesar adres#rii memoriei externe,
multiplexat cu octetul de date ce va fi scris sau citit. Portul P2 emite octetul
superior de adres# c#tre memoria extern#, în cazul adres#rii pe 16 bi"i. Altfel
portul P2 indic# con"inutul registrului din spa"iul SFR. To"i pinii portului P3
sunt multifunc"ionali. Ace!tia nu sunt doar pini ai portului 3 ci servesc !i la
realizarea a diverse func"ii (vezi tabelul 5.10).
Pinii portului P3
P3.0
P3.1
P3.2

P3.3

Func#ia alternativ"
RxD (intrare serial# a portului)
TxD (ie!ire serial# a portului)

INT0 (întreruperea extern# 0)
INT1 (întreruperea extern# 1)

P3.4
P3.5
P3.6

T0 (intrarea extern# a circuitului Timer 0)
T1 (intrarea extern# a circuitului Timer 1)

P3.7

RD (semnal de strobare la citirea datelor din
memoria extern#)
Tabelul 5.10.

WR (semnal de strobare la scrierea octetului de date
în memoria extern#)

Func#iile alternative ale pinilor portului P3
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Func"iile alternative pot fi activate doar dac# bitul din latch-ul
corespondent din SFR este 1. Rolul driverelor de ie!ire ale porturilor P0 !i
P2 poate comuta între magistral# de adres# a memoriei interne (ADDR) !i
rol de magistral# de adres# / date în cazul acceselor la memoria extern#. În
timpul acceselor la memoria extern#, registrul P2 din SFR r#mâne
nemodificat, dar în registrul P0 din SFR este înscris# valoarea 1. Fiecare
linie de I/O poate fi folosit# în mod independent atât ca intrare cât !i ca
ie!ire. Porturile P0 !i P2 nu pot fi folosite ca !i registre de uz general de I/O
atunci când sunt folosite în opera"ii de accesare a memoriei externe. Toate
latch-urile microcontrollerului 80C51 sunt ini"ializate cu valoarea 0FFH de
c#tre func"ia Reset. Dac# într-un latch al unui port se scrie ulterior un 0,
portul poate fi reconfigurat ca intrare prin scrierea unui 1 în latchul portului
respectiv.
Scrierea în porturi e ilustrat# în figura 5.18 fiind similar# cu accesele
la memorii prezentate anterior.

Figura 5.18. Scrierea în porturi

În execu"ia unei instruc"iuni care modific# valoarea într-un latch al
porturilor, noua valoare e memorat# în latch în timpul fazei a doua din starea
!ase a ciclului final al instruc"iunii (S6P2). Totu!i, con"inutul latchurilor
sunt disponibile la bufferele lor de ie!ire doar în timpul fazei întâi a
perioadei de tact iar în timpul fazei a doua bufferul de ie!ire re"ine valoarea
respectiv#. În consecin"#, noua valoare în latchul portului nu va ap#rea la
pinul de ie!ire pân# în urm#toarea faz# P1 din ciclul ma!in# urm#tor scrierii
în port (S1P1).
Dintre instruc"iunile care citesc un port distingem instruc"iuni care
citesc portul propriu zis !i respectiv instruc"iuni care citesc pinii aferen"i
portului. Instruc"iunile care citesc porturi se caracterizeaz# prin faptul c#
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citesc o valoare, o modific# posibil, !i apoi o rescriu în port. Operandul
destina"ie poate fi un port sau un bit al portului respectiv. Aceste instruc"iuni
se numesc instruc"iuni “cite&te – modific" – scrie” (read-modify-write). În
continuare prezent#m câteva astfel de instruc"iuni:
Instruc#iunea
ANL P1, A
ORL P2, A
XRL P3, A
JBC P1.1, Label
CPL P3.0
INC P2
DEC P2
DJNZ P3, Label
MOV Px.y, C
CLR Px.y
SET Px.y

Opera#ia executat"
P1 $I LOGIC A (Acumulatorul)
P2 SAU LOGIC A
P3 XOR LOGIC A
Dac# P1.1 = 1 execut# salt !i reseteaz# bitul
Complementeaz# respectivul bit
Incrementeaz# latchul portului P2
Decrementeaz# latchul portului P2
Decrementeaz# P3 !i execut# salt dac# P3<>0
Transfer# bitul Carry la bitul y al portului x
Reseteaz# bitul y al portului x
Seteaz# bitul y al portului x
Tabelul 5.11.
Instruc#iuni de scriere în porturi

De!i nu sunt evidente, ultimele trei instruc"iuni sunt de tipul “cite!te –
modific# – scrie”. Acestea citesc octetul de date al portului (to"i cei 8 bi"i),
modific# bitul adresat !i apoi scrii noul octet în port. Motivul pentru care
instruc"iunile de tipul “cite!te – modific# – scrie” sunt direc"ionate mai mult
c#tre porturi decât c#tre pini const# în evitarea unei posibile interpret#ri
gre!ite a nivelului electric al pinilor. De exemplu, se consider# c# un bit al
unui port este folosit la comanda bazei unui tranzistor. Când acest bit este
setat pe ‘1’ tranzistorul este pornit. Dac# CPU cite!te apoi acela!i bit al
portului la nivel de pin, acesta va citi tensiunea de baz# a tranzistorului !i va
fi interpretat# ca 0. Citind acela!i bit din latchul aferent portului respectiv,
vom avea valoarea corect#, !i anume 1.

Interfa#a serial" standard
Portul serial este de tip “full – duplex”, ceea ce înseamn# c# poate
emite !i recep"iona date simultan. Regi!trii de emisie – recep"ie ai portului
serial sunt accesa"i prin registrul SBUF din spa"iul SFR. Bufferul serial
const# de fapt din dou# registre separate, un buffer de emisie !i unul de
recep"ie. Când o dat# este depus# în SBUF, ea e direc"ionat# spre bufferul de
emisie !i re"inut# pentru transmisie serial#. Când o dat# este mutat# din
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SBUF aceasta provine din bufferul de reep"ie. Portul serial poate opera în
patru moduri asincrone:
a. Modul 0. Intrarea !i ie!irea serial# se face pe linia RxD. La ie!irea
TxD vom avea linia de ceas. Sunt transmi!i / recep"iona"i 8 bi"i de
date, începând cu cel mai pu"in semnificativ (LSB). Rata de
transfer a datelor (exprimat# în baud) este fixat# la 1/12 din
frecven"a de oscila"ie a generatorului de tact.
b. Modul 1. Sunt transmi!i 10 bi"i (pe linia TxD) sau recep"iona"i (pe
linia RxD), în formatul asincron: un bit de start (0), 8 bi"i de date
(cel mai pu"in semnificativ - primul) !i un bit de stop (1). La
recep"ie, bitul de stop e înscris în RB8, bit apar"inând registrului
SCON (vezi figura 5.19). Rata de transfer este variabil#, func"ie de
frecven"a de tact.
c. Modul 2. Sunt transmi!i (pe linia TxD) sau recep"iona"i (pe linia
RxD) 11 bi"i: bitul de start (0), 8 bi"i de date (primul LSB), un bit
programabil (al 9-lea bit de date) !i un bit de stop (1). La transmisia
datelor, celui de-al 9-lea bit de date (bitul TB8 din SCON – vezi
figura 1.19) îi poate fi asignat# valoarea 0 sau 1. La recep"ie, cel
de-al 9-lea bit este înscris în RB8 al SCON, iar bitul de stop este
ignorat. Rata de transfer este programabil# fie la 1/32 fie la 1/64
din frecven"a de oscila"ie a generatorului de tact.
d. Modul 3. Este identic cu modul 2 de operare, exceptând rata de
transfer. În modul 3, rata de transfer este variabil#. Util în
comunica"ia multiprocesor dup# cum se va ar#ta în continuare.
În toate cele patru moduri transmisia este ini"iat# de c#tre orice
instruc"iune care folose!te registrul SBUF (buffer de emisie) ca destina"ie.
Recep"ia este ini"iat# în modul 0 de c#tre condi"iile (RI=0) AND (REN=1).
Recep"ia este ini"iat#, în celelalte moduri, clasic pentru protocoalele
asincrone, de c#tre sosirea bitului de start dac# REN=1.
Registrul de stare !i control al portului serial – SCON (vezi figura
5.19) con"ine nu doar bi"ii de selec"ie ai modului de operare ci !i al 9-lea bit
de date dintr-o transmisie sau recep"ie (TB8 !i RB8), !i bi"ii de întrerupere
ai portului serial (TI !i RI).
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Figura 5.19. Registru de control al portului serial (SCON)

Comunica#ia în sisteme multiprocesor
Modurile de operare 2 !i 3 trateaz# special comunica"ia în sisteme
multiprocesor. În aceste moduri, sunt recep"iona"i 9 bi"i de date. Cel de-al 9lea bit este memorat în RB8 al registrului SCON. Apoi urmeaz# bitul de
STOP. Portul poate fi programat astfel încât, la recep"ionarea bitului de
stop, întreruperea de port serial va fi activat# doar dac# RB8=1.
Caracteristica de comunica"ie multiprocesor e validat# dac# bitul SM2 din
SCON este setat. O modalitate de a folosi respectiva caracteristic# în
sisteme multiprocesor este urm#toarea:
Când un procesor master dore!te s# transmit# un bloc de date unuia
din dispozitivele slave, acesta trimite mai întâi un cuvânt de adres# care
identific# slave-ul destina"ie. Un cuvânt de adres# difer# de unul de date prin
aceea c# al 9-lea bit este 1 în cuvântul de adres# !i 0 în cel de date. Când
SM2=1, nici un slave nu va fi întrerupt de c#tre un octet de date. Un cuvânt
de adres#, totu!i, va întrerupe toate dispozitivele slave, astfel încât fiecare
slave s# poat# examina !i detecta dac# cuvântul recep"ionat reprezint# adresa
sa. Slave-ul adresat va reseta bitul SM2 !i se va preg#ti s# recep"ioneze
cuvântul de date. Dispozitivele slave care nu au fost adresate las# bi"ii SM2
aferen"i lor seta"i !i î!i continu# activitatea neperturbate, ignorând cuvântul
de date. SM2 nu are nici un efect în modul 0, iar în modul 1 poate fi folosit
s# verifice validitatea bitului de stop. În recep"ia din modul 1, dac# SM2=1,
întreruperea de recep"ie nu va fi activat# dac# nu se recep"ioneaz# un bit de
stop valid.
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Circuite Timer/Num"r"toare
Microcontrollerul 80C51 con"ine dou# registre timere/num#r#toare pe
16 bi"i: Timer 0 !i Timer 1. Ambele pot fi configurate s# opereze atât ca
circuite timer (periodizatoare) cât !i ca num#r#toare. Având func"ia de timer,
registrul este incrementat cu fiecare ciclu ma!in#. Întrucât un ciclu ma!in#
const# din 12 perioade de oscila"ie ale generatorului de tact, rata de
num#rare este 1/12 din frecven"a oscilatorului. Având func"ia de num#r#tor,
registrul este incrementat ca r#spuns la o tranzi"ie din 1 în 0 a intr#rii externe
corespondente de la pinul T0 sau T1. Noua valoare numeric# apare în
registru în timpul fazei P1 a ciclului (S3P1) urm#tor celui în care s-a
detectat tranzi"ia. Întrucât dureaz# doi cicli ma!in# (24 perioade de oscila"ie)
pentru a recunoa!te o tranzi"ie din 1 în 0, rata maxim# de num#rare este 1/24
din frecven"a oscilatorului.
Pe lâng# posibilitatea de selec"ie între func"ia de timer sau num#r#tor,
circuitele Timer0 !i Timer1 sunt caracterizate de patru moduri de operare.
Func"ia de timer sau num#r#tor este selectat# cu ajutorul bi"ilor C/T din
registrul TMOD din spa"iul SFR (vezi figura 5.20). Bi"ii M1 !i M0,
apar"inând aceluia!i registru TMOD, selecteaz modul de operare. Modurile
0, 1 !i 2 sunt acelea!i atât pentru Timer/Num#r#torul 0 cât !i pentru
Timer/Num#r#torul 1. Modul 3 este diferit func"ie de circuit.

Figura 5.20. Registrul de control al modului de func"ionare al circuitelor Timer
(TMOD)
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a. Circuitele Timer în modul 0 se comport# precum circuitul Timer
8048, care este un num#r#tor pe 8 bi"i. În acest mod registrul timer
este configurat ca un registru pe 13 bi"i. Dac# num#rul existent în
registru devine din to"i bi"ii pe 1 în to"i bi"ii pe 0, este setat flagul
de întrerupere pe Timerul1 (TF1). Intrarea de num#rare este
validat# când TR1=1 !i, fie GATE=0 fie INT1 =1. Setând GATE
pe 1 se permite timerului s# fie controlat de intrarea extern# INT1 ,
facilitând m#surarea perioadei de tact. TR1 este un bit de control
din registrul TCON apar"inând SFR (vezi figura 1.21). GATE
apar"ine registrului SMOD. Cei 13 bi"i ai registrului constau din 8
bi"i din TH1 !i 5 bi"i din TL1. Cei 3 bi"i superiori ai TL1 sunt
nedetermina"i !i trebuie ignora"i. Setarea flagului de execu"ie (TR1)
nu reseteaz# con"inutul registrului timer.
b. Modul 1 este identic cu modul 0, exceptând faptul c# registrul
timer ruleaz# cu to"i cei 16 bi"i ai s#i.
c. Modul 2 configureaz# registrul timer ca un num#r#tor pe 8 bi"i
(TL1) cu reînc#rcare automat#. Dep#!irea din TL1 nu doar seteaz#
TF1 dar !i reîncarc#TL1 cu con"inutul lui TH1, care este presetat
software. Reînc#rcarea las# TH1 nemodificat. Modul 2 opereaz# în
acela!i mod !i asupra Timerului/Num#r#torului 0.
d. În modul 3 Timerul 1 re"ine num#rul. Efectul este identic cu
setarea TR1 pe 0. Timerul 0 în modul3 identific# pe TL0 !i TH0 ca
dou# num#r#toare separate. TL0 utilizeaz# bi"ii de control ai
Timerului 0: C/T, GATE, TR0, INT0 !i TF0. TH0 este fixat
(blocat) într-o func"ie timer (num#rare a ciclilor ma!in#) ce are ca
argumente pe TR1 !i TF1 din Timerul1. Astfel, TH0 controleaz# !i
întreruperea de Timer 1. Modul 3 este furnizat pentru aplica"ii care
necesit# timere/num#r#toare ce dep#!esc 8 bi"i. Cu Timerul 0 în
modul 3 de operare, microcontrollerul 80C51 simuleaz# trei
timere/num#r#toare. Când Timerul 0 este în modul 3, Timerul 1
poate fi pornit/oprit prin comutarea sa în/din modul 3, sau poate fi
folosit de c#tre portul serial ca generator de rate de transfer, sau în
orice aplica"ie care nu necesit# o întrerupere.
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Figura 5.21. Registrul de control al cicuitelor Timer/Num#r#tor (TCON)

5.4. MAGISTRALA DE INTERCONECTARE – I2C
I2C, magistral# bidirec"ional# pe dou# fire, a fost dezvoltat# de c#tre
compania Philips, pentru eficientizarea (maximizarea performan"ei
hardware !i respectiv simplitatea circuitelor) controlului interconect#rii
circuitelor. Toate dispozitivele compatibile cu magistrala I2C con"in o
interfa"# implementat# în cip care permite tuturor dispozitivelor de acest gen
s# comunice între ele prin respectiva magistral#. Acest concept de proiectare
rezolv# multe probleme de interfa"are ce apar în proiectarea circuitelor de
control digital. El se remarc# prin simplitate !i eficien"#, caracteristici
deosebit de apreciate în controlul industrial al proceselor tehnologice.

Caracteristicile magistralei de interconectare
& Necesit# doar dou# linii de magistral# (o linie serial# de date – SDA, !i o
linie serial# de ceas – SCL).
& Fiecare dispozitiv conectat la magistral# este software adresabil printr-o
adres# unic# !i în fiecare moment exist# o rela"ie simpl# de tip master /
slave.
& Este o magistral# multimaster care include detec"ia coliziunilor !i
arbitrarea acestora pentru a preveni inconsisten"a datelor în cazul în care
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dou# sau mai multe dispozitive master ini"iaz# simultan transferul de
date.
& Pe magistrala serial# de date, pe 8 bi"i, au loc transferuri bidirec"ionale de
date cu viteze pân# la 100kbit / s în mod standard sau pân# la 400kbit / s
în mod rapid (fast).
& Filtrele implementate în cip elimin# zgomotele datorate diafoniilor,
reflexiilor, etc (spike-uri) de pe linia de date pentru p#strarea integrit#"ii
datelor.
& Num#rul de circuite care pot fi conectate la aceea!i magistral# este limitat
doar de capacitatea maxim# a respectivei magistrale, anume de 400pF.
Avantajele proiectantului constau în facilitatea oferit# de circuitele
integrate interconectate prin magistrala I2C, privind trecerea rapid# de la
organigrama cu blocuri func"ionale la prototip. Circuitele integrate (IC –
Integrated Circuits) sunt conectate la magistrala I2C f#r# o interfa"#
suplimentar# extern#, permi"ând modificarea sau îmbog#"irea sistemului
prototip simplu prin conectarea sau deconectarea de la magistral# (sisteme
de dezvoltare).

Figura 5.22. Aplica"ii utilizând magistrala I2C
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Figura 5.22 ilustreaz# în mod intuitiv dou# aplica"ii utilizând
magistrala de interconectare I2C.

Caracteristicile circuitelor integrate compatibile cu magistrala I2C
& Blocurile func"ionale din organigram# corespund cu circuitele integrate
actuale.
& Nu este necesar# proiectarea interfe"ei la magistral# deoarece interfa"a
I2C este deja integrat# în cip.
& Adresarea integrat# !i protocolul de transfer de date permite sistemului s#
fie definit complet din punct de vedere software.
& Acelea!i tipuri de IC - uri pot fi des folosite în mai multe aplica"ii
diferite.
& Timpul de proiectare reduce durata procesului de familiarizare a
proiectantului cu cele mai frecvent folosite blocuri func"ionale,
reprezentate de circuitele integrate compatibile cu magistrala I2C.
& Circuitele integrate pot fi ad#ugate sau înl#turate din sistem f#r# a afecta
celelalte circuite conectate la magistral# ( a!adar caracteristici de
modularizare !i toleran"# la defect#ri).
& Depanarea disfunc"iunilor se poate realiza pas cu pas.
& Timpul de dezvoltare software poate fi redus prin asamblarea unor
biblioteci cuprinzând module software refolosibile.
Circuitele integrate compatibile cu magistrala I2C, de tip CMOS, ofer#
proiectantului propriet#"i speciale, atractive pentru echipamentele portabile
!i sistemele alimentate de baterie. Ele se caracterizeaz# prin:
- Consum redus de energie electric#.
- Imunitate ridicat# la zgomot.
- Suport# varia"ii largi de tensiune.
- Suport# varia"ii mari de temperatur#.

Avantajele fabricantului de circuite integrate compatibile cu
magistrala I2C
' Magistrala I2C este compus# din dou# fire simple, fapt ce minimizeaz#
interconexiunile !i fac ca circuitele integrate s# aib# un num#r redus de
pini.
' Protocolul de magistral# I2C elimin# necesitatea unui decodor de adrese.
' Capacitatea de multimaster a magistralei I2C permite testarea rapid# !i
alinierea echipamentului utilizatorului prin conexiuni externe la un
computer printr-un program ( eventual scris în asamblare).
' caracteristic# a magistralei I2C, apreciat# atât de c#tre proiectan"i cât !i de
c#tre fabrican"i, este aceea c#, natura simpl#, bazat# pe doar dou# fire !i
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capabilitatea adres#rii software, fac din I2C o platform# ideal# pentru
magistrala ACCESS.bus (vezi figura 5.27). Aceasta reprezint# o
alternativ#, din punct de vedere cost / performan"#, pentru interfa"a RS –
232C de conectare a perifericelor la un calculator gazd# printr-un
conector simplu având patru pini.

Specifica#ii privind magistrala I2C
Pentru aplica"ii de control digital pe 8 bi"i, cum sunt cele care necesit#
microcontrollere, se stabilesc criterii principiale de proiectare, astfel:
( Un sistem complet const#, de regul#, din cel pu"in un microcontroller,
memorii !i alte dispozitive periferice cum ar fi extensiile de porturi de
intrare / ie!ire.
( Costul interconect#rii diverselor dispozitive trebuie s# fie minim.
( Un sistem care execut# o func"ie de control nu necesit# un transfer rapid
de date.
( Eficien"a global# depinde de dispozitivele alese !i de natura structurii
magistralei de interconectare.
Pentru realizarea unui sistem care s# satisfac# aceste criterii, este
nevoie de o structur# de magistral# serial#. De!i, magistralele seriale nu au
acelea!i capabilit#"i ca cele paralele, ele necesit# mai pu"ine fire !i mai
pu"ini pini din partea circuitelor integrate ce se vor conecta. O magistral#
îns#, nu reprezint# numai “ni!te sârme” de interconectare, ci întruchipeaz#
toate formatele !i procedurile de comunicare din interiorul sistemului.
Comunica"iile între dispozitive prin intermediul magistralei I2C trebuie
realizate prin protocoale clar definite !i complete, pentru a se evita toate
posibilit#"ile de confuzie, pierderi de date !i blocaje informa"ionale.
Dispozitivele rapide trebuie s# poat# comunica cu dispozitivele lente.
Sistemul nu trebuie s# fie dependent de dispozitivele conectate la el, altfel
nu ar fi posibile eventuale modific#ri !i îmbun#t#"iri. O procedur# trebuie s#
decid# care dispozitiv va controla magistrala, !i când. În cazul
interconect#rii dispozitivelor cu rate de ceas diferite, trebuie specificat sursa
semnalului de ceas al magistralei.

Conceptul de magistral" de interconectare
Cele dou# fire (SDA - date !i SCL - ceas) transport# informa"ie între
dispozitivele conectate la magistral#. Fiecare dispozitiv este caracterizat de
o adres# unic# – dac# este microcontroller, driver LCD, memorie, interfa"#
pentru tastatur# – !i pot opera fie ca emi#"tor fie ca receptor, dependent# de
func"ia dispozitivului. Evident c# un driver LCD este doar receptor, în timp
ce memoria poate fi fie receptor fie emi"#tor. În timpul realiz#rii
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transferurilor de date, dispozitivele pot fi considerate ca master sau slave
(vezi tabelul 5.12).

Tabelul 5.12.
Defini#ii privind terminologia de magistral" I2C

Un dispozitiv este considerat master dac# ini"iaz# un transfer de date
pe magistral# !i genereaz# semnalul de ceas pentru a permite transferul. În
acel moment, orice dispozitiv adresat e considerat slave. Întrucât magistrala
I2C este de tip multimaster rezult# c# pot fi conectate la aceasta mai mult de
un dispozitiv capabil de a controla magistrala. Pentru a evita “haosul” care
se poate instaura în urma unor astfel de evenimente se introduce o
procedur" de arbitrare. Aceasta se bazeaz# pe conexiunea $I LOGIC
(AND) a tuturor interfe"elor I2C aferente dispozitivelor conectate la
magistrala I2C. Semnalul de ceas în timpul arbitr#rii este o combina"ie
sincronizat# a semnalelor de ceas generate de dispozitivele master folosind
conexiunea $I LOGIC asupra liniei SCL. Fire!te, generarea semnalelor de
ceas pe magistrala I2C este întotdeauna responsabilitatea dispozitivului
master. Pentru transferarea datelor pe magistral#, fiecare din dispozitivele
master genereaz# propriul s#u semnal de ceas. Acest semnal poate fi alterat
doar datorit# unui dispozitiv slave lent, care întârzie semnalul activ de ceas
sau de c#tre un alt dispozitiv master când se realizeaz# arbitrarea. Un
dispozitiv master poate starta transferul doar dac# magistrala este liber#.

Transferul datelor
Pe durata unui transfer de date, apar dou# situa"ii unice definite drept
condi"ii de START !i STOP. O tranzi"ie din stare HIGH în stare LOW a
liniei de date (SDA), în timp ce semnalul de ceas (SCL) este în stare HIGH,
indic# o condi"ie de START. O tranzi"ie din LOW în HIGH a liniei de date,
în timp ce semnalul de ceas r#mâne în stare HIGH, define!te o condi"ie de
STOP. Cele dou# condi"ii de START !i STOP sunt generate întotdeauna de

Arhitectura microcontrolerelor

229

c#tre dispozitivul master. Magistrala se consider# a fi ocupat# dup# o
condi"ie de START !i liber# dup# o condi"ie de STOP. Detec"ia celor dou#
condi"ii de c#tre dispozitivele conectate la magistral# este simpl# dac# ele
încorporeaz# o interfa"# hardware necesar#.
Fiecare dat# depus# pe linia de date (SDA) a magistralei I2C trebuie s#
aib# lungimea de 8 bi"i. Num#rul de octe"i transmi!i per transfer este
nelimitat. Fiecare octet trebuie s# fie urmat de un bit de recunoa!tere
(Acknowledge). Datele sunt transferate cu cel mai semnificativ bit întâi.
Dac# receptorul nu poate recep"iona complet octetul de date, deoarece se
afl# în execu"ia unui alt proces (ex: deservirea unei întreruperi), acesta re"ine
semnalul de ceas SCL în stare LOW for"ând intrarea transmi"#torului în
stare de a!teptare (wait). Transferul de date continu# de îndat# ce receptorul
este gata pentru a primi un alt octet de date !i elibereaz# semnalul de ceas.
În unele cazuri, este permis# folosirea unor formate de date diferite fa"# de
formatul I2C – bus (de exemplu, pentru dispozitive compatibile CBUS). Un
mesaj care starteaz# cu o adres# CBUS poate fi terminat prin generarea unei
condi"ii de STOP, chiar în timpul transmisiei unui octet, în acest caz, nefiind
generat nici un bit de recunoa!tere.
Transferul de date trebuie s# cuprind# obligatoriu bitul de
recunoa!tere. Bitul de Acknowledge este transmis de slave (vezi figura
5.23).

Figura 5.23. Dispozitivul Master – emi"#tor adreseaz# un Slave – receptor cu o
adres# pe 7 bi"i

Emi"#torul master elibereaz# linia de date (SDA), aflat# în stare
HIGH, pe durata respectivului impuls de tact. Totodat#, receptorul trebuie s#
determine trecerea liniei de date în stare LOW. Fiecare bit de date este
sincronizat cu un impuls de ceas (vezi figura 5.24).
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Figura 5.24. Transferul de date pe I2C

De regul#, un receptor care a fost adresat este obligat s# genereze bitul
de recunoa!tere (acknowledge) dup# fiecare octet recep"ionat, excep"ie
f#când mesajele care încep cu o adres# CBUS. Când un slave – receptor nu
recunoa!te adresa de slave (de exemplu nu poate recep"iona deoarece
execut# o func"ie în timp real), linia de date trebuie l#sat# în stare HIGH de
c#tre slave. Dispozitivul master poate genera atunci o condi"ie de STOP care
va întrerupe transferul. Dac# un slave – receptor recunoa!te adresa, dar mai
târziu în transfer nu mai poate recep"iona nici o dat#, dispozitivul master
trebuie s# întrerup# din nou transferul. Acest lucru este indicat de c#tre slave
prin generarea unui bit de recunoa!tere negat la finele primului octet ce
urmeaz#. Slave-ul las# linia de date în stare HIGH iar dispozitivul master
genereaz# condi"ia de STOP.
Dac# un master – receptor este implicat într-un transfer, el trebuie s#
semnaleze sfâr!itul octe"ilor de date emi#"torului – slave, prin faptul de a
nu genera un bit de acknowledge dup# ultimul octet trimis de slave. Slave-ul
emi"#tor trebuie s# elibereze linia de date pentru a permite dispozitivului
master s# genereze condi"ia de STOP.
Ca dispozitive master, de regul#, sunt utilizate microcontrollere.
Presupunem urm#torul exemplu, de transfer de date între dou#
microcontrollere conectate la magistrala I2C (vezi figura 5.25). Considerând
transferul datelor în format cu 7 bi"i de adres# se vor exemplifica dou#
situa"ii: una în care dispozitivul master este emi"#tor !i slave-ul receptor !i
alta în care dispozitivul master este receptor iar slave-ul emi"#tor. Dup#
condi"ia de start S, se transmite adresa unui slave pe 7 bi"i. Aceasta este
urmat# de un bit de direc"ie (R/ W ) (vezi figura 5.23). Dac# acesta este ‘0’
indic# o scriere de date (WRITE) iar succesiunea de mesaje este urm#toarea:
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Figura 5.25. Configura"ie de magistral# I2C folosind dou# microcontrollere

1. Presupunem c# microcontrollerul A dore!te s# trimit# informa"ie
microcontrollerului B.
' Microcontrollerul
A
(master)
apeleaz#
(adreseaz#)
microcontrollerul B (slave).
' Microcontrollerul
A
(emi"#tor)
transmite
data
microcontrollerului B (receptor).
' Microcontrollerul A încheie transferul.
Dac# bitul de direc"ie este ‘1’ el indic# o cerere de date (READ),
succesiunea de mesaje fiind (vezi figura 5.26):
2. Presupunem c# microcontrollerul A dore!te s# recep"ioneze
informa"ie de la microcontrollerul B.
' Microcontrollerul A (master) se adreseaz# microcontrollerului B
(slave).
' Microcontrollerul A (master-receptor) prime!te data de al
microcontrollerul B (slave-emi"#tor).
' Microcontrollerul A încheie transferul.

Figura 5.26. Dispozitivul Master-receptor cite!te datele trimise de Slave-ul emi"#tor imediat dup# primul octet

232

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

Chiar !i în aceast# situa"ie, dispozitivul master va fi A, care va genera
semnalul de ceas !i va încheia transferul. Transferul de date se încheie
întotdeauna printr-o condi"ie de stop P generat# de c#tre master. Totu!i,
dac# un dispozitiv master dore!te s# comunice pe magistral#, el poate genera
o condi"ie repetat# de start Sr !i adreseaz# un alt slave f#r# a genera întâi o
condi"ie de stop.

5.5. MAGISTRALA ACCESS.BUS
Reprezint# magistrala de conectare a dispozitivelor accesorii la un
calculator gazd#, un standard introdus de c#tre compania Digital Equipment
Corporation (actualmente înglobat# în Compaq). Accesoriile sunt
dispozitive periferice, de intrare / ie!ire, având o vitez# relativ redus# fa"# de
cea a calculatorului gazd#. Ca exemple de dispozitive accesorii amintim:
tastatura, scanere, cititoare de cod de bare, cititoare de cartele magnetice
(card), imprimanta, convertoare de semnal, aplica"ii de control în timp real
etc. Topologia de conectare a dispozitivelor accesorii este de tip magistral#.
Prin intermediul magistralei ACCESS pot fi conectate pân# la 125 de
dispozitive periferice la un calculator gazd#. Lungimea cablului de
conectare poate fi pân# la 8 m. Viteza maxim# de transfer pe magistral# este
de 80 Kbit/s.
Magistrala ACCESS ofer# avantaje atât utilizatorilor cât !i
dezvoltatorilor de sisteme !i dispozitive periferice. Un calculator gazd#
necesit# doar un port hardware pentru conectarea la un num#r de
dispozitive. Tr#s#turile comune în metodele de comunicare, pentru un
num#r mare de diverse tipuri de dispozitive, conduc la economii în
dezvoltarea hardware !i software.

Figura 5.27. Magistrala ACCESS.bus – o alternativ# cost/performan"# interfe"ei
RS-232C
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Nivelul hardware al magistralei ACCESS.bus
La nivel hardware, magistrala ACCESS se bazeaz# pe principiile
magistralei seriale de interconectare a circuitelor integrate (I2C), prezentat#
succint anterior. Mediul fizic pentru magistrala ACCESS este compus dintrun cablu cu patru fire izolate între ele: semnalul de date (SDA), semnalul de
ceas (SCL), alimentarea (+5V) !i masa (GND). Dispozitivele conectate la
magistral# pot fi înl#n"uite prin intermediul a doi conectori. Dispozitivele
portabile pot avea un cablu de conectare la magistrala principal# prin
intermediul unui conector în “T”. Semnalele seriale de ceas !i date (SCL !i
SDA) lucreaz# împreun# pentru a defini informa"ia transferat# pe
magistral#. Calculatorul gazd# alimenteaz# prin intermediul liniei de +5V,
asigurând un curent minim de 50 mA, dispozitivele periferice. Totodat#
acestea pot fi alimentate !i de o surs# extern#.

Nivelele ierarhice ale protocolului de magistral" ACCESS.bus
Protocolul de comunica"ie ACCESS.bus e compus din trei nivele:
protocolul I2C, protocolul de baz" !i protocolul de aplica#ie.

Figura 5.28. Nivelele ierarhice ale protocolului de magistral# ACCESS.bus

La nivelul cel mai de jos, apropiat de hardware, disciplina de baz# a
magistralei ACCESS e definit# ca un subset al protocolului de magistral#
I2C. Protocolul I2C define!te o magistral# simetric# de tip multimaster, în
care procesul de arbitrare între dispozitivele master se efectueaz# f#r# a
pierde datele.
Nivelul de protocol urm#tor este protocolul de baz". Acest nivel e
comun tuturor tipurilor de dispozitive conectate prin magistrala ACCESS !i
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stabile!te natura asimetric# de interconectare între calculatorul gazd# !i un
num#r de dispozitive periferice. Calculatorul gazd# are un rol special ca
manager al magistralei. Comunica"ia de date se face întotdeauna între
calculator !i dispozitivele periferice, niciodat# între dou# periferice. Dac#
protocolul I2C asigur# rol de conduc#tor al unei tranzac"ii pe magistral# fie
emi"#torului fie receptorului, protocolul de comunica"ie ACCESS.bus
asigur# rol de master exclusiv emi"#torului, în timp ce rolul de slave e
atribuit exclusiv receptorului. La momente diferite de timp, atât calculatorul
gazd# cât !i dispozitivele periferice pot fi !i master / emi"#tor !i slave /
receptor.
Protocolul de baz# al ACCESS.bus define!te formatul mesajului
împachetat, transferat prin magistrala ACCESS, care reprezint# o tranzac"ie
pe magistrala I2C, înso"it# de o semantic# suplimentar#, incluzând sume de
control. În plus, protocolul de baz# define!te un set de !apte controale !i
tipuri de mesaje de stare care sunt folosite în procesul de configurare. Cele
opt mesaje !i parametrii aferen"i care definesc protocolul de comunica"ie
ACCESS.bus sunt:
a. Mesaje de la calculatorul gazd# la dispozitivele periferice:
1. Reset ().
2. Identificarea cererii ().
3. Asignarea adresei (ID string, new addr) respectivului dispozitiv.
4. Cereri de capacitate (offset) – (capabilities request) provenite de
la un dispozitiv.
b. Mesaje de la dispozitivele periferice la calculatorul gazd#:
1. Aten"ionare (status).
2. Identificarea r#spunsului (ID string).
3. R#spunsuri de capacitate (offset, data frag).
4. Eroare de interfa"# ().
Dou# caracteristici unice ale procesului de configurare sunt
autoadresarea !i conectarea rapid# la cald. Autoadresarea se refer# la modul
în care dispozitivelor le sunt asignate adrese de magistral# unice în procesul
de configurare f#r# a fi nevoie pentru a seta jumperi sau comutatori ai
dispozitivelor. Conectarea rapid# la cald se refer# la abilitatea de ata!are sau
deconectare a dispozitivelor, în timp ce sistemul func"ioneaz# f#r# a fi
nevoie de restartarea acestuia.
Pe nivelul cel mai înalt privind protocolul de comunica"ie
ACCESS.bus se afl# protocolul aplica#ie. Acesta define!te semantica
mesajelor specifice tipurilor func"ionale particulare de dispozitive. Tipuri
diferite de dispozitive necesit# protocoale de aplica"ie diferite. Acest tip de
protocol a fost definit pentru trei clase de dispozitive: tastatur", dispozitive
de transfer text !i dispozitive de localizare (locators).
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Protocolul de tastatur# define!te mesajele standard generate în urma
ap#s#rii tastelor !i mesaje necesare controlului tastaturii. Protocolul încearc#
s# defineasc# cel mai simplu set de func"ii din care poate fi construit#
interfa"a standard de tastatur#.
Protocolul aferent dispozitivelor localizatoare define!te un set de
mesaje standard generate în urma mi!c#rii acestor dispozitive sau activ#rii
unor chei întrerup#toare (comutatoare) pentru dispozitivele de pozi"ionare.
Dispozitive mai complexe pot fi modelate ca o combina"ie dintre dispozitive
de baz# sau pot asigura propriul lor driver.
Protocolul de comunica"ie prin dispozitive cu transfer de text
inten"ioneaz# s# furnizeze un mod simplu de transmitere a datelor în format
caracter sau binar, la !i de la dispozitive orientate fi!ier, cum sunt cititoare
în cod de bare sau modem-uri. Modelul de fi!ier secven"ial în format
caracter serve!te ca numitor comun pentru conectarea dispozitivelor
interfa"# la RS-232C.
Un avantaj major în proiectarea dispozitivelor este acela c# ele pot
împ#r"i software-ul specific unui dispozitiv, atât la nivel firmware (rezident
în dispozitiv) cât !i la nivel software (rezident în driver), necesar sistemului
de operare al calculatorului gazd# pentru a permite programelor de aplica"ie
s# acceseze respectivele dispozitive. Ca !i concluzie, toate cele trei nivele de
protocol necesit# inteligen"# la nivel de dispozitiv. Nivelele de protocol
joase ale acestui firmware sunt comune mai multor dispozitive. Nivelele de
protocol ridicate sunt specifice func"ie de dispozitiv sau aplica"ie.

Kit-ul de dezvoltare ACCESS.bus
ACCESS.bus este un standard industrial deschis ce asigur# un mod
simplu !i uniform de conectare a maxim 125 de dispozitive la un singur port
al unui computer. Caracteristicile principale ar fi: rata de transfer a datelor
100.000 bi"i / s, arbitrare hardware, reconfigurare dinamic#, suport# diverse
drivere de dispozitiv.
Caracteristicile kit-ului de dezvoltare software sunt:
' Satisface în întregime standardul ACCESS.bus.
' Pachetul hardware include:
( Controller-ul de plac# ACCESS.bus – 125I PC / AT.
( Un mouse ACCESS.bus.
( priz# extensoare.
( Cabluri ACCESS.bus (2 ft – picioare lungime !i 4 ft – picioare
lungime)
( Microcontroller Philips 87C751 (în mare parte compatibil 80C51).
' Pachetul software complet con"ine:
( Microcod (MC) înscris pe plac# aferent controller-ului principal.
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( Program manager, ce func"ioneaz# ca un program TSR (terminate and
stay resident) sub DOS.
( Program de monitorizare !i control al magistralei ACCESS.bus.
( Cod surs# pentru driver-ele software aferent atât calculatorului gazd#
cât !i dispozitivelor periferice.
( Cod surs# pentru nivelul aplica"ie al protocolului ACCESS.bus.

Figura 5.29. Kit-ul de dezvoltare ACCESS.bus – accesorii !i software complet

Controller-ul de plac" ACCESS.bus – 125I PC / AT
Se bazeaz# pe microcontrollerul Philips 8xC654 cu interfa"# I2C.
Interfa"a ACCESS.bus controleaz# o re"ea de tip ACCESS.bus. Este
realizat# din conectori alimenta"i la +5V !i 0.75A. Dimensiunea re"elei
ACCESS.bus este de maxim 125 de dispozitive. Distan"a fizic# dintre
dispozitive este maxim 25 ft (picioare, un picior ~ 0.3m). Interfa"a cu
sistemul IBM PC / AT sau compatibil, se face folosind un mecanism PC /
AT de intrare / ie!ire programabil, pe 16 bi"i. Adresele de I / O selectabile
de utilizator sunt:
( De la 0x250 la 0x25F
( De la 0x260 la 0x26F
( De la 0x350 la 0x35F.
Întreruperile selectabile de utilizator sunt: IRQ10, IRQ11 !i IRQ12. Pe
plac# se afl# un buffer de memorie de 8 ko SRAM (vezi figura 1.30).
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Figura 5.30. Controller-ul de plac# ACCESS.bus – schema bloc

Pachetul software aferent kit-ului de dezvoltare ACCESS.bus
Microcodul (MC) înscris pe plac# este un pachet de programe în timp
real ce controleaz# opera"iilor diverselor dispozitive conectate la
ACCESS.bus. Programul manager ruleaz# ca un program rezident TSR
(Terminate and Stay Resident) sub sistemul de operare DOS sau
WINDOWS, comunic# cu microcodul MC !i cu variate drivere de
dispozitiv. El ruteaz# mesajele de aplica"ie !i control între dispozitivele
fizice !i driverele lor software. Programul monitor, este bazat pe meniuri,
u!or accesibile utilizatorului, afi!eaz# mesajele selectate de utilizator !i
permite acestuia s# controleze dispozitivele specifice. La alimentarea pl#cii
este realizat un test complet de diagnosticare proprie (memorie, periferice
aferente). Diagnosticarea se realizeaz# sub controlul programului monitor.

Protocolul CAN (re#ea de control)
CAN este un protocol de multiplexare al instala"iilor electrice
dezvoltat de firma Bosch pentru aplica"ii industriale automatizate, ma!ini !i
utilaje, echipamene medicale, echipamente de control în construc"ii.
Protocolul este atractiv pentru utilizarea într-o varietate de aplica"ii deoarece
reprezint# un instrument puternic de detec"ie a erorilor. Poate fi utilizat cu
succes în medii cu nivel de zgomot ridicat sau critic. CAN este foarte
flexibil în termenii transmisiei de date !i schemei de conectare !i poate fi
u!or adaptat la majoritatea aplica"iilor.
Compania Philips ofer# o varietate de dispozitive care suport#
protocolul CAN, cum ar fi: dispozitive “stand-alone” (de sine - st#t#toare)
dar !i microcontrollere cu interfa"# CAN integrat#. Dintre acestea amintim:
82C200 – controller stand alone, 82C150 (dispozitive periferice legate serial
la CAN) !i 82C250 (controller de emisie – recep"ie legat la CAN). Exemple
de microcontrollere care au integrate o interfa"# CAN sunt 8xC592 !i 8x598.
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5.6. PLACA DE DEZVOLTARE DB – 51
DB-51 este o plac# de dezvoltare / proiectare a unui sistem de înalt#
performan"# dedicat familiei de microcontollere Philips 80C51. DB-51
reprezint# un instrument flexibil, u!or de folosit care permite utilizatorului
s# construiasc# un prototip primar, s#-l analizeze !i s#-l depaneze, s# fac#
schimb#ri asupra sa !i s# continue depanarea. Îmbun#t#"irea deciziilor de
proiectare se face folosind DB-51 pentru a verifica !i testa avantajele
câtorva microcontrollere diferite. De asemenea, placa de dezvoltare DB-51
reprezint# un instrument ideal de antrenare pentru familiarizarea
utilizatorului cu proiectarea, folosind arhitectura 80C51. De remarcat c#,
DB-51 nu inten"ioneaz# totu!i s# înlocuiasc# un sistem de emulare complet
în proiectarea complex# cu microcontrollere.

Figura 5.31. Placa de dezvoltare DB-51

Caracteristici de baz"
& Suport# majoritatea microcontrollerelor derivate ale familiei Philips
80C51 (8x31/51, 8x32/52, 8xC31/51, 8xC32/52, 8xC652, 8xC654,
8xC851, 8xC550, 8xC552, 8xC562, 8xC451, 8xC528 !i altele cu
memorie extern# adresabil# !i suport UART).
& Se conecteaz# prin serial la un calculator IBM – PC sau la alte
calculatoare gazd# compatibile.
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& Sistemul de memorie al DB-51 const# din 32 ko RAM. În acest spa"iu se
încarc# !i modific# programele utilizator.
& Con"ine puncte de întrerupere software (breakpoint). Acestea permit
execu"ia programelor în timp real pân# când opcode-ul instruc"iunii, pe
care s-a setat punctul de întrerupere, este citit de la respectiva adres#.
& Examineaz# !i altereaz# con"inutul regi!trilor, memoriei RAM !i
porturile.
& Con"ine un debugger simbolic, compatibil cu link-editorul de fi!iere
obiect. DB-51 permite depanarea simbolic# pas cu pas a programelor,
atât în limbaj de asamblare cât !i în limbaje de nivel înalt (PLM, C).
Debugger-ul folose!te simboluri con"inute în fi!iere absolute (complete),
generate de majoritatea programelor de relocare !i link-editare.
Debuggerul obi!nuie!te s# încarce un program, s#-l execute în timp real
sau s# simuleze mediul software, s# programeze microcontrollerul sau s#
execute multe alte func"ii. Programele pot fi executate în mod continuu
(run) sau pas cu pas (trace). Depanarea poate fi f#cut# folosind linii de
program scrise în limbaj de nivel înalt sau instruc"iuni în asamblare.
Debuggerul trebuie s# permit# cunoa!terea permanent# (prin intermediul
unei ferestre) a st#rii programului din diverse perspective, cum ar fi: a
variabilelor !i a valorilor lor, a punctelor de întrerupere, a fi!ierului surs#,
a registrelor procesorului, a loca"iilor memoriei, a registrelor periferice.
Variabilele programului pot fi inspectate, iar valorile aferente lor pot fi
re"inute pe toat# durata rul#rii programului. De asemenea, valoarea
curent# a unei variabile poate fi înlocuit# cu una specificat#. Pentru
depanarea simbolic# a programelor surs#, trebuie ca acestea s# fie
prev#zute (preg#tite) cu informa"ia de depanare (num#rul fiec#rei linii de
cod, referin"e globale !i locale, etichete etc). Preg#tirea unui program
pentru depanare se realizeaz# în etapele:
1. Scrierea codului surs# cu ajutorul unui Editor.
2. Compilarea surselor de c#tre un Asamblor sau un Cross-compilator
de limbaje de nivel înalt.
3. Localizarea !i link-editarea fi!ierelor obiect cu programul Intel RL51
sau cu unul asem#n#tor, program care genereaz# un format compatibil
cu cel al procesorului Intel.
& Reprezint# un analizor de performan"#.
& Încarc# !i descarc# fi!iere în format ASCII !i obiect.
& Se furnizeaz# împreun# cu un ghid de utilizare, dotat cu exemple !i
aplica"ii destinate familiariz#rii utilizatorului cu arhitectura 8xC51,
programarea !i utilizarea pl#cii de dezvoltare / proiectare DB-51.
& Limit#ri:
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( Programul monitor folose!te partea inferioar# a celor 32 ko de
memorie.
( Standardul UART (Universal Asynchron Receiver / Transmiter) este
folosit la comunica"ia cu PC-ul !i astfel, nu este în mod normal
disponibil programului utilizator.
( R#spunsul la întreruperi este întârziat u!or prin redirectarea de la
programul monitor la programul uilizator.
( Folosirea circuitelor num#r#toare de tip “watchdog” sau “powerdown” pentru avertizarea împotriva c#derii sursei de alimentare, sau
modurile de operare lente, temporizatoare sunt limitate datorit#
interac"iunii cu programul monitor.
& Software-ul utilizator furnizat de placa DB-51 este caracterizat atât de un
program bazat pe meniuri cât !i de o interfa"# software bazat# pe linia de
comand#. Asamblorul !i dezasamblorul sunt furnizate împreun#, cu
posibilit#"i de înc#rcare !i desc#rcare a fi!ierelor în format ascii sau
obiect.
& Setul de comenzi acceptate:
ASM – BIT – BYTE – BREAKPOINT [enable, disable, reset] – CHIP
[type] – CLS – CODE – DATA – DASM – DEFAULT – DIR –
EVALUATE – EXIT – GO [from, till] – HALT – HELP – HISTORY –
LINES – LIST [file] – LOAD [code, symbols] – LOCALS – MODULES
– PORTS – PROCEDURES – PUBLICS – RBIT – RBYTE –
REGISTERS – RESET – SAVE – SOUND – STATUS – STEP [n] TIME
& Caracteristicile calculatorului gazd#:
IBM PC / AT / XT sau compatibile în configura"ia 512 ko RAM minim,
un disc floppy, o interfa"# RS – 232 pentru PC, cablu, sistem de operare
PC DOS versiunea minim 6.0 .

Figura 5.32. Proiectarea folosind placa DB-51

6. PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE [8]
1. Consider#m un procesor scalar pipeline cu 5 nivele (IF, ID, ALU, MEM,
WB) !i o secven"# de 2 instruc"iuni succesive !i dependente RAW, în
dou# ipostaze:
A.
i1: LOAD R1, 9(R5)
i2: ADD R6, R1, R3
B.

i1:
i2:

ADD R1, R6, R7
LOAD R5, 9(R1)

a. Stabili"i cu ce întârziere (Delay Slot) starteaz# a doua instruc"iune
?
b. Dar dac# se aplic# mecanismul de forwarding ?
În acest caz, pentru secven"a B, cât ar fi fost întârzierea dac#
în cazul celei de a doua instruc"iuni, modul de adresare nu ar fi fost
indexat ci doar indirect registru ? Comenta"i.
c. Verifica"i rezultatele ob"inute pe procesorul DLX. Determina"i
cre!terea de performan"# ob"inut# aplicând mecanismul de
forwarding [(IRCu forwarding - IRFara forwarding) / IRFara forwarding].
Obs. Se consider# c# operanzii instruc"iunilor sunt necesari la finele fazei
ID, iar rezultatele sunt disponibile în setul de regi!tri generali la finele
fazei WB.
2. Scrie"i o secven"# de program asamblare RISC care s# reprezinte
translatarea corect# a programului scris în limbaj C ? Ini"ial, regi!trii Ri,
Rk, Rl, Rj, Rm con"in respectiv variabilele i, k, l, j !i m.
K = X[i-4]+12;
L = Y[j+5] XOR K;
M = K AND L;

Se consider# programul executat pe un procesor scalar pipeline RISC
cu 4 nivele (IF, ID, ALU/MEM, WB) !i operanzii instruc"iunilor sunt
necesari la finele fazei ID, iar rezultatele sunt disponibile în setul de regi!tri
generali la finele fazei WB. Se cere:
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a. Reprezenta"i graful dependen"elor de date (numai dependen"ele de
tip RAW).
b. În câte impulsuri de tact se execut# secven"a de program
asamblare ?
c. Reorganiza"i aceast# secven"# în vederea minimiz#rii timpului de
execu"ie (se consider# c# procesorul de"ine o infinitate de regi!tri
generali).
d. Aplicând tehnica de forwarding, în câte impulsuri de tact se
execut# secven"a reorganizat# ?
3. Se consider# o arhitectur# superscalar# caracterizat# de urm#torii
parametri (vezi Figura 1: Schema bloc a unei arhitecturi superscalare –
L. Vin"an, A. Florea – “Sisteme cu microprocesoare – Aplica#ii”, Editura
Universit#"ii, Sibiu, 1999, pag. 189):
FR = 4 instr. / ciclu; – nr. instruc"iuni citite simultan din cache-ul de
instruc"iuni sau memoria de instruc"iuni în caz de
miss în cache.
IRmax = 2 (respectiv 4) instr. / ciclu; – nr. maxim de instruc"iuni
independente
lansate
simultan în execu"ie.
N_PEN = 10 impulsuri de tact; – nr. impulsuri de tact penalizare necesari
accesului la memoria de instruc"iuni în
caz de miss în cache.
Laten#a = 2 impulsuri de tact; – nr. impulsuri de tact necesari execu"iei
pentru orice tip de instruc"iune, lansat#
din buffer-ul de prefetch (unit#"i de
execu"ie nepipeline-izate).
IBS = 8 loca"ii (instruc"iuni); – dimensiunea buffer-ului de prefetch.
RmissIC = 40%; – rata de miss în cache-ul de instruc"iuni (din 5 citiri din
IC, primele 2 sunt cu miss).
Consider#m urm#toarea secven"# succesiv# de 20 instruc"iuni,
caracterizat# de hazarduri RAW aferente, executat# pe arhitectura dat#.

i1 – i2 – i3 – RAW – i4 – i5 – i6 – RAW – i7 – i8 – i9 – i10 – i11 –
RAW – i12 – i13 – i14 – i15 – i16 – i17 – RAW – i18 – i19 – i20. (în
continuare “nu mai sunt instruc"iuni de executat”)
Obs. În cadrul unui ciclu de execu"ie se realizeaz# urm#toarele: din partea
inferioar# a buffer-ului de prefetch sunt lansate maxim IRmax
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instruc"iuni independente, iar simultan în partea superioar# a bufferului sunt aduse, dac# mai e spa"iu disponibil, FR instruc"iuni din
cache-ul sau memoria de instruc"iuni.
Determina"i cre!terea de performan"# (studiu asupra ratei medii de
procesare) prin varierea parametrului IRmax de la 2 la 4 instruc"iuni / ciclu.
Prezenta"i în fiecare ciclu de execu"ie con"inutul buffer-ului de prefetch.
4. Consider#m un procesor RISC scalar pipeline caracterizat printre altele de
urm#toarele instruc"iuni:

ADD
LD
ST
MOV
BEQ
BNE
J label
a.
ST
LD

Ri, Rj, Rk – al doilea operand poate fi !i valoare imediat#
Ri, adres#
adres#, Ri
Ri, Rj
Ri, Rj, label
Ri, Rj, label
Acest procesor execut# urm#toarea secven"#:
(R9), R6
R10, (R9)

Rescrie"i aceast# secven"# folosindu-v# de instruc"iunile cunoscute
pentru a elimina ambiguitatea referin#elor la memorie ap#rute în secven"a
original# dat# !i a le executa mai rapid.
b. Se d# secven"a de instruc"iuni de mai jos:
ST
LD

4(R5), R8
R9, 8(R6)

Realiza"i o nou# secven"# cât mai rapid# care s# înlocuiasc# în mod
corect pe cea de mai sus !i care s# elimine posibila ambiguitatea a
referin#elor la memorie, favorizând execu"ia instruc"iunii LD înaintea lui
ST.
5. Dându-se urm#toarele secven"e de instruc"iuni care implic# dependen"e
reale de date (RAW) s# se rescrie aceste secven"e, cu un num#r minim de

244

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

instruc"iuni !i folosind doar aceia!i regi!tri (eventual R0 = 0
suplimentar), dar eliminând dependen"ele respective.
Obs. Unele instruc"iuni pot r#mâne nemodificate.

a)
b)
c)
d)
e)

MOV
ADD
MOV
ADD
LD
MOV
ST
MOV
BNE
ADD
MOV

R6, R7
R3, R6, R5
R6, #4
R7, R10, R6
R9, (R7)
R6, #0
9(R1), R6
R5, #4
R5, R3, Label
R3, R4, R5
R6, R3

6. Se consider# o arhitectur# superscalar# caracterizat# de urm#torii
parametri (vezi Figura 1: Schema bloc a unei arhitecturi superscalare –
L. Vin"an, A. Florea – “Sisteme cu microprocesoare – Aplica#ii”, Editura
Universit#"ii, Sibiu, 1999, pag. 189):
FR = 4 (respectiv 8) instr. / ciclu; – nr. instruc"iuni citite simultan din cacheul de instruc"iuni sau memoria de
instruc"iuni în caz de miss în cache.
IRmax = 4 instr. / ciclu; – nr. maxim de instruc"iuni independente lansate
simultan în execu"ie.
N_PEN = 10 impulsuri de tact; – nr. impulsuri de tact penalizare necesari
accesului la memoria de instruc"iuni în
caz de miss în cache.
Laten#a = 2 impulsuri de tact; – nr. impulsuri de tact necesari execu"iei
pentru orice tip de instruc"iune, lansat#
din buffer-ul de prefetch (unit#"i de
execu"ie nepipeline-izate).
IBS = 8 loca"ii (instruc"iuni); – dimensiunea buffer-ului de prefetch.
RmissIC = 50% (ini"ial); – rata de miss în cache-ul de instruc"iuni (din 2
citiri din IC, prima se va considera cu miss).
Pe arhitectura dat# se proceseaz# urm#toarea secven"# succesiv# de 32
instruc"iuni, caracterizat# de hazarduri RAW aferente.
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i1 – i2 – i3 – RAW – i4 – i5 – i6 – RAW – i7 – i8 – i9 – i10 – i11 –
RAW – i12 – i13 – i14 – i15 – i16 – i17 – RAW – i18 – i19 – i20 – i21 – i22
– RAW – i23 – i24 – i25 – i26 – i27 – RAW – i28 – i29 – i30 – i31 – RAW –
i32.
Obs. În cadrul unui ciclu de execu"ie se realizeaz# urm#toarele: din partea
inferioar# a buffer-ului de prefetch sunt lansate maxim IRmax
instruc"iuni independente, iar simultan în partea superioar# a bufferului sunt aduse, dac# mai e spa"iu disponibil, FR instruc"iuni din
cache-ul sau memoria de instruc"iuni.

Determina"i cre!terea de performan"# (studiu asupra ratei medii de
procesare) prin varierea parametrului FR de la 4 la 8 instruc"iuni / ciclu. De
men"ionat c# aceast# varia"ie a FR de la 4 la 8 implic# diminuarea ratei de
miss în cache-ul de instruc"iuni cu 50%. Prezenta"i în fiecare ciclu de
execu"ie con"inutul bufferului de prefetch. În ce const# limitarea
performan"ei în acest caz ?
7. Se consider# urm#toarea secven"# de instruc"iuni executat# pe un procesor
pipeline cu 4 nivele (IF, ID, ALU/MEM, WB), fiecare faz# necesitând un
tact, cu urm#toarea semnifica"ie:
IF = citirea instruc"iunii din cache-ul de instruc"iuni sau din memorie
ID = decodificarea instruc"iunii !i citirea operanzilor din setul de
regi!tri generali
ALU / MEM = execu"ie instruc"iuni aritmetice sau accesare memorie
WB = înscriere rezultat în registrul destina"ie
Operanzii instruc"iunilor sunt necesari la finele fazei ID, iar rezultatele
sunt disponibile în setul de regi!tri generali la finele fazei WB.

i1:
i2:
i3:
i4:
i5:
i6:
i7:
i8:
i9:
i10:

ADD Ri, R0, #i
ADD Rj, Ri, #4
LOAD R1, (Ri)
LOAD R2, (Rj)
ADD R3, R1, R2
SUB R4, R1, R2
ABS R4, R4
ADD R1, R13, R14
DIV R1, R1, #2
STORE (Ri), R1

246

Organizarea !i proiectarea microarhitecturilor

Se cere:
a. Reprezenta"i graful dependen"elor de date (RAW, WAR, WAW) !i
preciza"i în câte impulsuri de tact se execut# secven"a? Ini"ial,
structura “pipe” de procesare este goal#, regi!tri ini"ializa"i cu 0.
b. Reorganiza"i aceast# secven"# în vederea minimiz#rii timpului de
execu"ie (se consider# c# procesorul de"ine o infinitate de regi!tri
generali disponibili). În câte impulsuri de tact s-ar procesa în acest
caz secven"a ?
c. Ce simuleaz# secven"a ini"ial# dac# în instruc"iunea i8 în locul
regi!trilor R13 am avea R3 !i în locul lui R14 am avea R4. Preciza"i
formula matematic# ob"inut#.
8. Se consider# secven"a de program RISC:

i1:
i2:
i3:
i4:
i5:
i6:
i7:

ADD R1, R2, #15
ADD R3, R4, #17
ADD R5, R3, R1
ADD R6, R5, #12
ADD R3, R7, #3
ADD R8, R3, #2
ADD R9, R8, #14

Se cere:
a. S# se construiasc# graful dependen"elor de date (RAW, WAR,
WAW) aferent acestei secven"e !i preciza"i în câte impulsuri de tact
se execut# secven"a, !tiind c# laten"a de execu"ie a instruc"iunii
ADD este de 1 ciclu ?
b. S# se determine modul optim de execu"ie al acestei secven"e
reorganizate, pe un procesor RISC superscalar cu 6 seturi de
regi!tri generali !i 3 unit#"i ALU.
9. Se consider# un microprocesor RISC cu o structur# «pipe» de procesare a
instruc"iunilor, având vectorul de coliziune ata!at 101011. S# se
determine rata teoretic# optim# de procesare a instruc"iunilor pentru acest
procesor [instr/ciclu] !i s# se expliciteze algoritmul dup# care trebuie
introduse instruc"iunile în structur#.
10. Fie vectorul de coliziune 1001011 ata!at unui microprocesor RISC cu o
structur# «pipe» de procesare a instruc"iunilor. S# se determine rata
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teoretic# optim# de procesare a instruc"iunilor pentru acest procesor
[instr/ciclu] !i explicitând algoritmul dup# care trebuie introduse
instruc"iunile în structur#. Determina"i cre!terea de performan"#
comparativ# cu situa"ia în care s-ar procesa pe o structur# CISC
conven"ional# [(IRRISC - IRCISC) / IRCISC].
11.a) În cadrul unui procesor vectorial se consider# urm#toarea secven"# de
program:
x=0
for i = 1 to 100 do
x = x + A[i]*B[i];
endfor

În câ"i cicli de tact se execut# secven"a ? Este bucla vectorizabil#
? În caz negativ, scrie"i o nou# secven"# de program care s# aib#
acela!i efect dar care s# fie executat# mult mai rapid ? Determina"i
noul timp de execu"ie al secven"ei ? Concret din ce motive se câ!tig#
timp de procesare ?
b) S# se proiecteze un cache de instruc"iuni cuplat la un procesor
superscalar (VLIW). Lungimea blocului din cache se consider# egal#
cu rata de fetch a procesorului, în acest caz 8 instruc"iuni / bloc.
Cache-ul va fi de tipul 4 way set associative (cu 4 blocuri / set).
Explica"i semnifica"ia fiec#rui câmp utilizat (necesar) în proiectare.
c) Descrie"i avantajelor introduse de Tomasulo în cadrul arhitecturii care
îi poart# numele.
12.a) De ce nu este suficient# doar optimizarea unit#"ilor secven"iale de
program (“basic-blocks”), fiind necesar# optimizarea global# a
întregului program?
b) Care sunt în opinia dvs. motivele pentru care microprocesoarele
superscalare au un succes comercial net superior celor cu paralelism
exploatat prin optimiz#ri de program (“Scheduling” static) – de
exemplu microprocesoare tip VLIW, EPIC, etc. ?
13. Relativ la gestiunea memoriei în sistemele moderne, trata"i într-o
manier# concis# urm#toarea problematic#:
a. În ce rezid# necesitatea unui sistem de memorie virtual# (MV) ?
b. Explica"i principiile protec"iei în sistemele cu MV ?
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c. Explica"i succint rolul TLB (Translation Lookaside Buffer) în
translatarea adreselor.
d. În ce const# dificult#"ile implement#rii unui cache virtual ? Care ar
fi avantajele acestuia ?
14.a) Care este semnifica"ia termenilor:
) Arhitectur# RISC (Reduced Instruction Set Computer)
) Arhitectur# CISC (Complex Instruction Set Computer)
Care arhitectur# este mai rapid# !i de ce ?
b) Explica"i semnifica"ia nivelelor pipeline aferente unui microprocesor
(IF, ID, ALU, MEM, WB). Explica"i avantajele introduse de
conceptul de procesare "pipeline".
c) Ce este o arhitectur# VLIW (Very Large Instruction Word) ? Descrie"i
asem#n#rile !i deosebirile dintre o arhitectur# VLIW !i una
superscalar#. Sublinia"i avantajele arhitecturii VLIW fa"# de o
arhitectur# conven"ional# de procesor.
d) Un microprocesor cu 4 nivele pipeline (IF, ID, ALU/MEM, WB)
execut# urm#toarea secven"# de cod:
ADD
; Adunare
BR SUB1 ; Salt necondi"ionat - apel subrutin#
SUB
; Sc#dere
MUL
; Înmul"ire
.
.
SUB1:
; Intrarea în subrutin# - adresa primei
; instruc"iuni din subrutin#
Ce se întâmpl# când procesorul întâlne!te instruc"iunea de salt
(situa"ia instruc"iunilor în "pipe")? Considerând c# procesorul prime!te
o întrerupere dup# ce execut# instruc"iunea de salt, explica"i clar
secven"a de evenimente petrecute dup# recep"ia întreruperii.
15. Consider#m un procesor pipeline cu 5 nivele (IF, ID, ALU, MEM, WB)
în care condi"ia de salt este verificat# pe nivelul de decodificare,
operanzii instruc"iunilor sunt necesari la finele fazei ID, iar rezultatele
sunt disponibile în setul de regi!tri generali la finele fazei WB. Trasa"i
diagrama ciclului de tact a procesorului incluzând dependen"ele reale de
date (RAW), reprezenta"i graful dependen"elor de date, la execu"ia
urm#toarei secven"e de instruc"iuni. Stabili"i cu ce întârziere (Delay Slot)
starteaz# a doua instruc"iune în cazul existen"ei unui hazard RAW între
dou# instruc"iuni; care este timpul total de procesare al secven"ei. Explicit
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sublinia"i toate tipurile de hazard (de date, de ramifica"ie) !i dac# !i unde
poate fi aplicat mecanismul de forwarding. Presupunând c# instruc"iunea
de salt este corect predic"ionat# ca non-taken în câ"i cicli de tact se va
procesa secven"a ?
ADD R1, R2, R3
LD R2, 0(R1)
BNE R2, R1, dest
SUB R5, R1, R2
LD R4, 0(R5)
SW R4, 0(R6)
ADD R9, R5, R4
16.a) În general un microprocesor consum# multe impulsuri de tact pentru a
citi o loca"ie de memorie DRAM, datorit# laten"ei relativ mari a
acesteia. Implementarea c#ror concepte arhitecturale mic!oreaz#
timpul mediu de acces al microprocesorului la memoria DRAM ?
b) Care este principalul concept arhitectural prin care se mic!oreaz#
timpul mediu de acces al procesorului la discul magnetic ?
17. S# se proiecteze un cache de instruc"iuni cuplat la un procesor
superscalar (VLIW). Lungimea blocului din cache se consider# egal# cu rata
de fetch a procesorului, în acest caz 4 instruc"iuni / bloc. Cache-ul va fi de
tipul:
a) semiasociativ, cu 2 blocuri / set (2 – way set associative)
b) complet asociativ (full - associative)
c) cu mapare direct# (direct mapped)
Ce se întâmpl# dac# în locul adres#rii cu adrese fizice se consider#
adresare cu adres# virtual#?
18.a) De ce este dificil# procesarea «Out of Order» a instruc"iunilor Load
respectiv Store într-un program !i de ce ar putea fi ea benefic#?
b) Care dintre cele dou# secven"e de program s-ar putea procesa mai
rapid pe un procesor superscalar cu execu"ie «Out of Order» a
instruc"iunilor? Justifica"i.
B1.
for i=1 to 100
a[2i]=x[i];
y[i]=a[i+1];

B2.
a[2]=x[1];
y[1]=a[2]+5;
for i=2 to 100
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a[2i]=x[i];
y[i]=a[i+1]+5;
19. Se consider# un procesor scalar pipeline, în 3 faze diferite de
procesare (IF,EX,WR), fiecare faz# necesitând un tact, cu urm#toarea
semnifica"ie:
IF = aducere !i decodificare a instruc"iunii
EX=selec"ie operanzi din setul de regi!tri !i execu"ie
WR=înscriere rezultat în registrul destina"ie

Se consider# secven"a de program:
1: R1<-- (R11)+(R12)
2: R1<-- (R1)+(R13)
3: R2 <-- (R3)+4
4: R2 <-- (R1)+(R2)
5: R1<-- (R14)+(R15)
6: R1<-- (R1)+(R16)
a) În câte impulsuri se execut# secven"a? (ini"ial, structura «pipe» de
procesare este «goal#») Reorganiza"i aceast# secven"# de program
în vederea minimiz#rii timpului de execu"ie (procesorul de"ine o
infinitate de regi!tri generali disponibili). În câte impulsuri de tact
s-ar procesa în acest caz secven"a ?
b) În câte tacte (minimum) s-ar procesa secven"a dac# procesorul ar
putea executa simultan un num#r nelimitat de instruc"iuni
independente? Se consider# c# procesorul poate aduce în acest caz,
simultan, 6 instruc"iuni din memorie. Justifica"i.
20. Se consider# o structur# «pipe» de procesare a instruc"iunilor având un
nivel de citire a operanzilor din setul de regi!tri (RD), situat anterior unui
nivel de scriere a rezultatului în setul de regi!tri (WR). C#reia dintre cele
dou# opera"ii (RD, WR) i se d# prioritate în caz de conflict !i în ce scop ?
21. Un procesor superscalar poate lansa în execu"ie simultan maxim N
instruc"iuni ALU independente. Logica de detec"ie a posibilelor hazarduri
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RAW (Read After Write) între instruc"iunile ALU are costul «C» ($). Cât
va costa logica de detec"ie dac# s-ar dori ca s# se poat# lansa simultan în
execu"ie maxim (N+1) instruc"iuni ALU independente ? (Se vor
considera costurile ca fiind direct propor"ionale cu «complexitatea»
logicii de detec"ie a hazardurilor RAW).
22. Relativ la o memorie cache cu mecanism de adresare tip «mapare
direct#», preciza"i valoarea de adev#r a afirma"iilor de mai jos, cu
justific#rile de rigoare.
a) Rata de hit cre!te dac# capacitatea memoriei cre!te;
b) dat# de la o anumit# loca"ie din memoria principal# poate fi
actualizat# la orice adres# din cache;
c) Scrieri în cache au loc numai în ciclurile de scriere cu miss în
cache;
d) Are o rat# de hit net mai mare decât cea a unei memorii complet
asociative !i de aceea!i capacitate.
23. Se consider# secven"a de program RISC:

1:
2:
3:
4:
5:

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

R1, R11, R12
R1, R1, R13
R2, R3, R9
R2, R1, R2
R1, R14, R15

a) Reprezenta"i graful dependen"elor de date (numai dependen"ele de
tip RAW)
b) $tiind c# între 2 instruc"iuni dependente RAW !i succesive e nevoie
de o întârziere de 2 cicli, în câ"i cicli s-ar executa secven"a ?
c) Reorganiza"i secven"a în vederea unui timp minim de execu"ie (nu
se consider# alte dependen"e decât cele de tip RAW).
24.a) Considerând un procesor RISC pe 5 nivele pipe (IF, ID, ALU, MEM,
WB), fiecare durând un ciclu de tact, preciza"i câ"i cicli de întârziere
(«branch delay slot») impune o instruc"iune de salt care determin#
adresa de salt la finele nivelului ALU ?
b) De ce se prefer# implementarea unor busuri !i memorii cache separate
pe instruc"iuni, respectiv date în cazul majorit#"ii procesoarelor RISC
(pipeline) ?
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c) De ce sunt considerate instruc"iunile CALL / RET mari consumatoare
de timp în cazul procesoarelor CISC (ex. I-8086) ? Cum se evit# acest
consum de timp în cazul microprocesoarelor RISC ?
25. Considerând un microprocesor virtual pe 8 bi"i, având 16 bi"i de adrese,
un registru A pe 8 bi"i, un registru PC !i un registru index X, ambele pe
16 bi"i !i c# opcode-ul oric#rei instruc"iuni e codificat pe 1 octet, s# se
determine num#rul impulsurilor de tact necesare aducerii !i execu"iei
instruc"iunii «memoreaz# A la adresa dat# de (X+deplasament)». Se
consider# c# instruc"iunea e codificat# pe 3 octe"i !i c# orice procesare
(opera"ie intern#) consum# 2 tacte. Un ciclu de fetch opcode dureaz# 6
tacte !i orice alt ciclu extern dureaz# 4 tacte.
26. Relativ la o arhitectur# de memorie cache cu mapare direct# se consider#
afirma"iile:

a) Nu permite accesul simultan la câmpul de date !i respectiv «tag» al
unui cuvânt accesat.
b) La un acces de scriere cu hit, se scrie în cache atât data de înscris
cât !i «tag-ul» aferent.
c) Rata de hit cre!te u!or dac# 2 sau mai multe blocuri din memoria
principal# - accesate alternativ de c#tre microprocesor - sunt
mapate în acela!i bloc din cache.
Stabili"i valoarea de adev#r a acestor afirma"ii !i justifica"i pe scurt
r#spunsul.
27. Ce corec"ie (doar una!) trebuie f#cut# în secven"a de program asamblare
pentru ca translatarea de mai jos s# fie corect# !i de ce ? Ini"ial, regi!trii
Ri, Rk, Rl, Rj con"in respectiv variabilele i, k, l, j. Primul registru dup#
mnemonic# este destina"ie. (Rj+offset) semnific# operand în memorie la
adresa dat# de (Rj+offset).

k = a[i+2]+5;
l = c[j+9] - k;

i1:
i2:
i3:
i4:
i5:
i6:

ADD Rk, #2, Ri
LOAD Rk, (Rk+0)
ADD Rk, Rk, #5
ADD Rl, #9, Rj
LOAD Rl, (Rj+0)
SUB Rl, Rl, Rk
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28. Se consider# un microsistem realizat în jurul unui microprocesor care ar
accepta o frecven"# maxim# a tactului de 20 MHZ. Regenerarea
memoriei DRAM se face în mod transparent pentru microprocesor.
Procesul de regenerare dureaz# 250 ns. Orice ciclu extern al procesorului
dureaz# 3 perioade de tact. Poate func"iona în aceste condi"ii
microprocesorul la frecven"a maxim# admis#? Justifica"i.
29. Explica"i concret rolul fiec#reia dintre fazele de procesare (ALU,
MEM, WB) în cazul instruc"iunilor:

a) STORE R5, (R9)06h;
surs#
b) LOAD R7, (R8)F3h;
dest
c) AND R5, R7, R8.
dest
30. Se consider# un procesor scalar pipeline, în 3 faze diferite de procesare
(IF, EX, WR), fiecare faz# necesitând un tact, astfel:
IF = fetch instruc"iune !i decodificare;
EX = selec"ie operanzi din setul de regi!tri !i execu"ie;
WB = înscriere rezultat în registrul destina"ie.

a) În câte impulsuri de tact se execut# secven"a de program de mai jos
?
b) Reorganiza"i aceast# secven"# în vederea minimiz#rii timpului de
execu"ie.
1:
2:
3:
4:
5:
6:

ADD R3, R2, #2
ADD R1, R9, R10
ADD R1, R1, R3
ADD R2, R3, #4
ADD R2, R1, R2
STORE R3, (R1)2
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31. Un procesor pe 32 bi"i la 50 MHZ, lucreaz# cu 3 dispozitive periferice
prin interogare. Opera"ia de interogare a st#rii unui dispozitiv periferic
necesit# 100 de tacte. Se mai !tie c#:

a) interfa"a cu mouse-ul trebuie interogat# de 30 de ori / s pentru a fi
siguri c# nu se pierde nici o «mi!care» a utilizatorului.
b) floppy - discul transfer# date spre procesor în unit#"i de 16 bi"i !i
are o rat# de transfer de 50 ko / s.
c) hard - discul transfer# date spre procesor în unit#"i de 32 bi"i !i are
o rat# de transfer de 2 Mo / s.
Determina"i în [%], frac"iunea din timpul total al procesorului,
necesar# interog#rii st#rii fiec#rui periferic. Comenta"i.
32. Consider#m 3 memorii cache care con"in 4 blocuri a câte un cuvânt /
bloc. Una este complet asociativ#, alta semiasociativ# cu 2 seturi a câte 2
cuvinte !i ultima cu mapare direct#. $tiind c# se folose!te un algoritm de
evacuare de tip LRU, determina"i num#rul de accese cu HIT pentru
fiecare dintre cele 3 memorii, considerând c# procesorul cite!te succesiv
de la adresele 0, 8, 0, 6, 8, 10, 8 (primul acces la o anumit# adres# va fi
cu MISS).
33. Se consider# secven"a de program RISC:

1:
2:
3:
4:
5:

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

R3, R2, #2
R1, R9, R10
R1, R1, R3
R2, R3, #4
R2, R1, R2

Între dou# instruc"iuni dependente RAW !i succesive în procesare, e
nevoie de o întârziere de 1 ciclu de tact.
a) În câ"i cicli de tact se execut# secven"a ini"ial# ?
b) În câ"i cicli de tact se execut# secven"a reorganizat# aceast#
secven"# în vederea unui timp minim de procesare ?
34. Se consider# o unitate de disc având rata de transfer de 259104 bi"i/s,
cuplat# la un microsistem. Considerând c# transferul între dispozitivul
periferic !i CPU se face prin întrerupere la fiecare octet, în mod sincron,
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c# timpul scurs între apari"ia întreruperii !i intrarea în rutina de tratare
este de 2Cs !i c# rutina de tratare dureaz# 10Cs, s# se calculeze timpul pe
care CPU îl are disponibil între 2 transferuri succesive de octe"i.
35. a. Dac# rata de hit în cache ar fi de 100%, o instruc"iune s-ar procesa în
8.5 cicli de tact. S# se exprime în [%] sc#derea medie de performan"#
dac# rata de hit devine 89%, orice acces la memoria principal# se
desf#!oar# pe 6 tacte !i c# orice instruc"iune face 3 referin"e la
memorie.
b. De ce e avantajoas# implementarea unei pagini de capacitate «mare»
într-un sistem de memorie virtual# ? De ce e dezavantajoas# aceast#
implementare ? Pe ce baz# ar trebui f#cut# alegerea capacit#"ii paginii
?
36. Se consider# un procesor scalar pipeline, în 3 faze diferite de
procesare (IF, EX, WR), fiecare faz# necesitând un tact, astfel:
IF = fetch instruc"iune !i decodificare;
EX = selec"ie operanzi din setul de regi!tri !i execu"ie;
WB = înscriere rezultat în registrul destina"ie.

a) În câte impulsuri de tact se execut# secven"a de program de
mai jos ?
b) Reorganiza"i aceast# secven"# în vederea minimiz#rii
timpului de execu"ie (se consider# c# procesorul de"ine o infinitate
de regi!tri generali).
1:
2:
3:
4:
5:
6:

R1 +
R1 +
R2 +
R2 +
R1 +
R1 +

(R11) + (R12)
(R1) + (R13)
(R3) + 4
(R1) + (R2)
(R14) + (R15)
(R1) + (R16)

37. Se consider# un microprocesor RISC cu o structur# «pipe» de procesare
a instruc"iunii, având vectorul de coliziune ata!at 01011. S# se determine
rata teoretic# optim# de procesare a instruc"iunii pentru acest procesor
[instr/ciclu].
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38. De ce implementarea algoritmului lui R. TOMASULO într-o arhitectur#
superscalar# ar putea reduce din «presiunea» la citire asupra seturilor de
regi!tri generali ? G#si"i vreo similitudine în acest sens, între un CPU
superscalar având implementat acest algoritm !i un CPU de tip TTA
(Transport Triggered Architecture) ?
39. De ce considera"i o instruc"iune de tip RETURN este mai dificil de
predic"ionat printr-un predictor hardware ? Pute"i sugera vreo solu"ie în
vederea elimin#rii acestei dificult#"i ? În ce const# noutatea «principial#»
a predictoarelor corelate pe dou# nivele ?
40. Se consider# structura hardware a unui microprocesor RISC, precum în
figura de mai jos.

R#spunde"i la urm#toarele întreb#ri.
a) Ce tip de instruc"iuni activeaz# sumatorul «sum 2» !i în ce
scop ?
b) Într-un tact, la setul de regi!tri pot fi necesare 2 opera"ii
simultane: citire (nivelul RD din pipe), respectiv scriere (nivelul
WB din pipe). C#rei opera"ii i se d# prioritate !i în ce scop ?
c) Ce rol are unitatea ALU în cazul unei instruc"iuni de tip
LOAD ?
d) Ce informa"ie se memoreaz# în latch-ul EX/MEM în cazul
instruc"iunii: ST (R7)05, R2 !i de unde provine fiecare informa"ie ?
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41. Scrie"i un program folosind recursivitatea, care cite!te de la tastatur#
dou# numere întregi pozitive !i afi!eaz# cel mai mare divizor comun !i
cel mai mic multiplu comun al celor dou# numere.
42. Scrie"i un program recursiv care rezolv# problema Turnurilor din Hanoi
pentru n discuri (n – parametru citit de la tastatur#). Enun"ul problemei
este urm#torul:
Se dau trei tije simbolizate prin A, B !i C. Pe tija A se g"sesc n
discuri de diametre diferite, a!ezate în ordine descresc"toare a
diametrelor privite de jos în sus. Se cere s" se mute discurile de pe tija
A pe tija B, folosind tija C ca tij" de manevr", respectându-se
urm"toarele reguli:
) La fiecare pas se mut# un singur disc.
) Nu este permis s# se a!eze un disc cu diametrul mai mare peste un
disc cu diametrul mai mic.
43. Realiza"i un program care cite!te de la tastatur# dou# numere naturale n
!i k (n>k) !i calculeaz# !i afi!eaz# pe consol# valorile urm#toare:
k
k
C n !i An

44. S# se citeasc# un !ir de numere întregi de la tastatur#, a c#rui dimensiune
este citit# tot de la tastatur#. Sorta"i !irul prin metoda “bubblesort”,
memora"i succesiv datele la adresa 0x10012000 !i afi!a"i !irul sortat pe
consol#.
45. Scrie"i un program care afi!eaz# primele n perechi de numere prime
impare consecutive (n - num#r impar citit de la tastatur#). Exemplu:
(3,5), (5,7), etc.
46. (Conjectura lui Goldbach) Scrie"i un program în limbaj de asamblare
DLX, care cite!te de la tastatur#, prin intermediul modulului Input.s, un
num#r n par, n>6. S# se determine toate reprezent#rile lui n ca sum# de
numere prime, sum# cu num#r minim de termeni. Afi!area se face pe
consol# pe fiecare linie câte o solu"ie.
47. Se consider# un procesor cu un cache conectat la o memorie principal#
printr-o magistral# (bus de date) de 32 de bi"i; un acces cu hit în cache
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dureaz# un ciclu de tact. La un acces cu miss în cache întregul bloc
trebuie extras din memoria principal# prin intermediul magistralei. O
tranzac"ie pe bus const# dintr-un ciclu de tact pentru trimiterea adresei pe
32 de bi"i spre memorie, 4 cicli de tact în care are loc accesarea memoriei
(strobarea datelor pe bus) !i 1 ciclu pentru transferarea fiec#rui cuvânt de
date (32 octe"i) în blocul din cache. Se presupune c# procesorul continu#
execu"ia doar dup# ce ultimul cuvânt a fost adus în cache. Urm#torul
tabel exprim# rata medie de miss într-un cache de 1Mbyte pentru diverse
dimensiuni a blocului de date.
Dimensiunea blocului
(B), în cuvinte
1
4
8
16
32

Rata de miss
(m), în %
4,5
2,4
1,6
1,0
0,75

Se cere:
a) Pentru care din blocuri (pentru ce dimensiune) se ob"ine cel mai
bun timp mediu de acces la memorie ?
b) Dac# accesul la magistral# adaug# doi cicli suplimentari la timpul
mediu de acces la memoria principal# (disput# pentru ocuparea
bus-ului), care din blocuri determin# optima valoare pentru timpul
mediu de acces la memorie ?
c) Dac# l#"imea magistralei este dublat# la 64 de bi"i, care este
dimensiunea optim# a blocului de date din punct de vedere al
timpului mediu de acces la memorie ?
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