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3. Memorii  asociative.  Procesoare asociative. Algoritmi. 

În cele ce urmează vor fi examinate principiile şi organizarea  memoriilor asociative, 

caracteristicile procesoarelor asociative, cât si algoritmii susceptibili de a fi executaţi pe 

asemenea procesoare.  

   3.1.  Memorii asociative: principii, organizare, tehnologii. 

3.1.1.   Introducere. 

Primele cercetari legate de memoriile associative (MA) sau adresabile dupa conţinut (MAC) au 

fost efectuate  cu peste 35 de ani in urmă [15], [16], 17], [18].  Cu toate avantajele pe care le 

prezintă, MAC  nu au găsit o largă răspândire, datorită costurilor extrem de ridicate pe care le 

presupun. Fiind numite uneori şi memorii inteligente, ele permit efectuarea de operaţii paralele, 

direct în hardware, ceea ce conduce, atât  la reducerea complexităţii algoritmilor de căutare cu un 

factor O(m), unde m este numărul locaţiilor  memoriei interogate,  cât şi la  reducerea timpului de 

calcul pentru o serie de algoritmi. 

  Una din problemele legate de utilizarea MAC se referă la faptul că, datele care se manipulează 

trebuie să fie încărcate complet în memorie, pentru a atinge performanţa dorită. În condiţiile în 

care MAC joaca rolul unui coprocesor specializat, ataşat unui procesor universal, ea trebuie să 

accepte datele pe care le stochează, în vederea prelucrării, sub forma serială, fie ca flux de date 

continuu/streaming, fie prin memorare de tip cache, ceea ce afectează performanţa globală. 

Prelucrarea paralelă-asociativă a datelor se poate realiza  “online”, prin prelevarea datelor de la 

senzori, care opereaza în timp real, (radare de supraveghere a spaţiului aerian, cameră de luat 

vederi) sau de la unităţi de discuri magnetice sau optice, în care sunt stocate baze de date. 

  Memoriile convenţionale accesează  informaţia la nivel de cuvânt,  pornind de la adresa 

locaţiei în care aceasta este stocată . 
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                       Fig.3.1. Organizarea unei memorii cu acces aleator (RAM). 

O memorie convenţională RAM (Random Access Memory) constă într-un tablou de stocare a 

datelor TD, structurat ca celule de memorare, organizate sub forma de cuvinte, (fig.3.1)  şi un  

decodificator DCD, care constituie o reţea logică combinaţională cu r intrari şi 2
r 
ieşiri. Intrările 

decodificatorului reprezintă  adrese, cuvinte de r biţi, stocate în registrul de adrese RA, în timp 

ce  ieşirile, care sunt activate într-o manieră  mutual exclusivă, selectează unul din cuvintele din 

TD, în vederea transferării în registrul de date RD, cu o lungime de n biţi. Dacă TD este văzut ca 

un asamblaj de m = 2
r
  cuvinte de câte n  biţi, operaţia de citire a unui cuvânt din RAM, a cărui 

adresă a fost adusă în prealabil în RA este descrisă,  la nivelul unui limbaj al transferurilor între  

registre  (RTL-notaţia Iverson), prin transferul următor: 

                                          RD ← BUSFN(TD, DCD(RA));                                           (3.1) 

unde: 

- DCD constituie o reţea combinaţională de decodificare;  

- BUSFN reprezintă o reţea combinaţională de selecţie, inclusă în circuitele tabloului TD; 

funcţia logică combinaţională BUSFN are ca argument o matrice TD, cu dimensiunile  

2
r 
× n  şi un vector DCD(RA) cu  2

r
 componente. 

Decodificatorul DCD şi selectorul BUSFN pot fi descries la nivel RTL [19], după cum urmează: 

module DCD(RA) 

                        INPUTS: A[r] 

                       OUTPUTS: DCD[ 2r ] 

i  0 

DCDi  =  /(( n ┬ i ) / A), ( n ┬ i ) / A) 

i  i  + 1 

i  ( i < 2r)/(2) 

                endmodule 
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             module  BUSFN( M , R ) 

                      INPUTS: M[ r : p ] 

                      OUTPUTS: BUSFN[ p ] 

N0 = M0   R0  

i    1   

Ni = ( Mi   Ri )   Ni-1 

i    i  + 1 

i  ( i <2r )/(3) 
BUSFN = Nr-1 

            endmodule 

La nivelul limbajului de descriere hardware (HDL) Verilog, o memorie RAM poate fi descrisă 

astfel: 

module RAM; 

parameter m=16; // numarul locatiilor din memorie 

parameter n=16; // numarul de biti pe cuvant 

reg[4:0] adresa; 

reg [n-1:0] RAM[0:m-1]; 

initial begin 

$readmemh("mem_content.txt",RAM); 

$monitor("adresa=%0d RAM[adresa]=%0d",adresa,RAM[adresa]); 

adresa=0; 

#1 adresa=1; 

#2 adresa=2; 

#14 adresa=14; 

#15 adresa=15; 

#16 $stop; 

end 

endmodule 

//mem_content 

0 

1 

2 

3 

…………….. 

e 

f 
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No errors in compilation 

 

adresa=0  RAM[adresa]=0 

adresa=1  RAM[adresa]=1 

adresa=2  RAM[adresa]=2 

adresa=14  RAM[adresa]=14 

adresa=15  RAM[adresa]=15 

Stop at simulation time 51 

3.1.2.     Memorii Asociative (adresabile după conţinut - MAC), principii. 

  MAC reprezintă o colecţie de elemente de memorare, care sunt accesate pe baza datei 

conţinute. Fiecare element de memorare/celulă trebuie sa dispună de resurse hardware pentru 

stocarea şi căutarea conţinutului utilizând informaţia/data difuzată, în paralel, către toate 

cuvintele memoriei associative,  de către o unitate de comandă, şi să semnaleze, prin 

poziţionarea unui bistabil asociat, condiţia de potrivire sau nepotrivire.  

 Avantajele MAC constau în adresabilitatea după conţinut, operare în mod paralel şi efectuarea la 

nivel  local a operaţiilor. Ca dezavantaje se pot menţiona: costul relativ ridicat, dimensiunile mari 

ale celulei de bază, in comparaţie cu memoriile standard, timp mare de propagare a semnalelor, 

necesitatea operaţiilor de I/E.  

Pentru a îndeplini condiţiile de adresare după conţinut [20]  o memorie  (CAM-bază)  trebuie să 

asigure următoarele funcţii: 

- transmiterea comparandului simultan la toate locaţiile; 

- examinarea relaţiei dorite {<, ≤, =, ≥, >}, o relatie asociativă,  între comparand şi 

conţinuturile tuturor locaţiilor; 

- evidenţierea locaţiilor care satisfac relaţia dată între comparand şi conţinutul lor, cât şi 

stabilirea unei priorităţi în cazul răspunsurilor multiple; 

- accese de tip citire/scriere la locaţiile al căror conţinut  satisface  relaţia cu comparandul.     

 O memorie asociativă, complet paralelă, este alcatuită, de regulă, din următoarele componente 

(Fig.3.2): 

- TA: Tabloul  Asociativ-  memorie şi  resursele hardware pentru căutare; 

- RC: Registru Comparand - conţine data,  care se compară cu conţinutul celulelor memoriei;     

- RM: Registrul Mască-  mascheaza zone din datele care nu participă (sunt indiferente)  la 

operaţia de căutare;  
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           Fig.3.2. Una dintre structurile  generale  ale  unei memorii adresabile după conţinut. 

- RIE: Registrul de I/E -  joacă rol de tampon între memoria asociativă şi mediul  extern;   

- RR: Registrul Respondenţilor -  stochează  rezultatul căutării la nivelul fiecărui cuvânt din    

memoria asociativă; 

- RSC:  Registrul Selecţie Cuvinte - maschează cuvintele din  TA,  neincluse în operaţia de 

căutare; 

- REZR:  REZolver Respondenţi – reţea care soluţionează situaţiile în care mai multe cuvinte 

din TA  satisfac condiţia de potrivire; 

- BRGC:  Bistabil Rezultat Global de Căutare – semnalează  existenţa /absenţa  vreunei  

potriviri. 

Memoria  adresabilă după conţinut poate efectua, ca şi o memorie obişnuita RAM, operaţii de 

citire scriere sau operaţii specifice de căutare/modificare după diverse criterii.  

Operaţiile de tip RAM servesc la scrierea informaţiei iniţiale  şi,  eventual,  la citirea informaţiei 

căutate. Aceste operaţii  se pot descrie la nivelul transferurilor între registre (RTL), dupa cum 

urmează: 

Citire:                    RIE    ←  BUSFN(TA, RSC);                                                           (3.2) 

Scriere:                  TA * RSC  ←    RIE;                                                                         (3.3) 

S-a presupus că RSC conţine o adresă decodificată, reprezentând un vector  binar, care are toate 

componentele egale cu 0, cu excepţia unei singure componente egală cu 1. 

Operaţiile cu caracter asociativ pot fi descrise, de asemenea,  la nivel RTL: 

Căutare asociativă: 

                               RR  ← ASOC(TA, (RC∩RM));                                                        (3.4) 
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Modificare/Scriere asociativă: 

                                TA* RR ← RIE;                                                                               (3.5)           

- ASOC(TA, (RC∩RM)) este o funcţie logică  combinaţională, care are drept argumente   

tabloul asociativ TA şi produsul logic al vectorilor RC şi RM. 

 ASOC generează un vector cu 2
m
 componente binare, dintre care niciuna, una sau mai multe pot 

fi egale cu unu.  În organizarea din  Fig.3.2  se presupune că vectorul generat de ASOC poate 

avea  0, una  sau mai multe componente egale cu 1. 

ASOC, ca funcţie logică combinaţională,  poate fi descrisă ca un modul, în termenii RTL, după 

cum urmează, cu observaţia ca descriptorul DSCRPT este identic cu  (RC ∩  RM),  din  

transferul (3.4): 

 

module ASOC(DSCRPT,TA) 

INPUTS: DSCRPT[r], TA[2m:r] 

OUTPUTS: ASOC[2m] 

1. i <= 0 

2. ASOCi = ∪/(DSCRPT ⊕ TAi ) 

3. i <= i + 1 

4. =>  (i < 2m)/(2) 

endmodule 

Se poate constata că ASOCi = 1, dacă şi numai dacă DSCRPT = TAi . 

În continuare se prezintă simularea unei memorii asociative cu organizare de 8 cuvinte x 8 biţi, 

descrisă in limbajul Verilog: 

 

module MASOCI; 
parameter n=8; 
parameter m=8; 
integer i; 
reg [n:1] TA[1:m]; // Tablou Asociativ 
reg [1:m] Re;         // Registrul Respondenţilor 
reg [n:1+ M, C;      // Registul Mască si Registrul Comparand 
initial begin 
i=1; 
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Re='h00; 
M='h0C; 
C='h0F; 

$readmemh("CMASOCI.txt",TA); 
// $monitor($time,, "M=%b C=%b TA[i]=%b Re[i]=%b i=%d", M,C,TA[i],Re[i],i); 
end 
 always 
  begin 
  i=1; 
  while(i<9) 
     begin   
     #1  Re[i]=~(|((M&(~C)&TA[i])|(M&C&(~TA[i])))); 
 $display($time,, "M=%b C=%b TA[i]=%b Re[i]=%b i=%0d", M,C,TA[i],Re[i],i);    
         i=i+1;   
     end   
     $stop;  
  end   
endmodule  
Top-level modules: 
   MASOCI 
C1> . 
                   1 M=00001100 C=00001111 TA[i]=00001010 Re[i]=0 i=1 
                   2 M=00001100 C=00001111 TA[i]=00001011 Re[i]=0 i=2 
                   3 M=00001100 C=00001111 TA[i]=00001100 Re[i]=1 i=3 
                   4 M=00001100 C=00001111 TA[i]=00001101 Re[i]=1 i=4 
                   5 M=00001100 C=00001111 TA[i]=11111111 Re[i]=1 i=5 
                   6 M=00001100 C=00001111 TA[i]=10100000 Re[i]=0 i=6 
                   7 M=00001100 C=00001111 TA[i]=10100011 Re[i]=0 i=7 
                   8 M=00001100 C=00001111 TA[i]=10100101 Re[i]=0 i=8 

 

Se poate observa, în rezultatele obţinute, că Masca îşi îndeplineşte rolul de a controla 

comparaţiile între conţinuturile lui C şi TA[i] numai pentru biţii din M setaţi în 1. 

3.1.3.   Organizarea MAC.  

După organizarea operării memoriile adresabile după conţinut(MAC) pot fi plasate în 

următoarele categorii: 

1. Complet paralele:  la nivel de cuvânt şi cu logică de căutare distribuită la nivelul fiecarui 

bit de memorie (Fig.3.3), ceea ce asigură,  atât căutarea simultana în toate celulele de 
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memorie, cât şi cea mai mare viteză de căutare din  toate organizarile posibile, timpul de 

căutare fiind de ordinal  O(1); 

                                               

                             Fig.3.3. MAC complet paralelă.  

2. Serial la nivel de bit şi paralel  la nivel de cuvânt:  circuitul de căutare este asociat cu un 

singur bit din fiecare cuvânt (Fig.3.4),  astfel, toţi biţii cuvintelor trebuie să fie deplasaţi 

prin circuitele de căutare asociate cuvintelor, ceea ce face ca timpul de căutare sa fie 

funcţie de lungimea comparandului  O(n); 

                                                              

                       Fig.3.4. MAC serială la nivel de bit şi paralelă la nivel de cuvânt. 

3. Paralelă la nivel de bit şi serială la nivel de cuvânt: circuitul de căutare este asociat cu 

un singur cuvânt din memorie (Fig.3.5), ceea ce face ca timpul de căutare să fie 

proporţional cu numărul de cuvinte din memorie O(m); 

                                               

                  Fig.3.5. MAC paralelă la nivel de bit şi serială la nivel de cuvânt. 

4. Orientată pe bloc: circuitul de căutare este asociat cu un bloc de date la nivelul 

memoriei secundare (Fig.3.6),  astfel, un procesor (Logica Relaţională),  plasat  la 
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nivelul capului de citire/scriere al unui disc compact,   poate efectua operaţii asociative 

în conjuncţie cu datele care trec prin dreptul capului de acces. Numai blocurile care 

conţin datele căutate sunt transferate din memoria secundară în memoria principală. 

 

                                                 

                                               Fig.3.6. MAC orientă pe bloc. 

5. Cu tampon/buffer de I/E: cu toate  că MAC poate fi examinată/citită  în paralel, 

încarcarea ei are loc serial, ceea ce conduce la întârzieri  legate de stocarea unor noi 

date. O soluţie [20] constă în utilizarea ca tampon/buffer de I/E a unei secţiuni din 

Memoria Asociativă. Aceasta presupune   extinderea  memoriei   pentru    tamponul  de  

I/E,  care  se  va   încărca   serial,   

concomitent cu operarea în MAC-ul de bază  (Fig.3.7).   După încărcarea zonei tampon, 

conţinutul acesteia se transferă în secţiunea MAC, sub formă de tranşe la nivel de bit, 

tranşe a căror lungime este egală cu numărul cuvintelor din memorie. Transferul se 

realizează prin intermediul Registrului Respondenţilor. 

 

                                 

                       Fig.3.7. MAC cu tampon de I/E. 

 

6. CAM cu selecţie simultană după unul sau mai mulţi comparanzi: în exemplele de mai 

sus căutarea s-a făcut după un singur comparand. Folosind tehnologii FPGA sau 

tehnologii optice/ discuri-optice este posibilă căutarea după mai mulţi comparanzi 

simultan. 
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Logica de comparare/potrivire. 

Logica de comparare/potrivire, prezentă în toate memoriile associative, stabileşte relaţia  

existentă  de  egalitate completă sau aproximativă între comparandul mascat şi conţinuturile 

locaţiilor memoriei associative. Relaţiile de comparare/potrivire se pot  referi la  mărimi în 

termenii de:  =,  ≥, >, <,  ≤.  În literatura de specialitate [21] sunt prezentate  mai multe soluţii 

pentru implementarea logicii de comparare/potrivire. În continuare vor fi descrise: potrivirea 

exactă, cât si două metode de potrivire aproximativă. 

Potrivirea exactă.  Acest gen de potrivire se bazează pe identitatea logica la nivel de bit între 

comparandul mascat/nemascat şi conţinutul dat al locaţiei operandului din memoriea asociativă, 

conform următoarei tabele de adevăr, în care Rezultatul = 1 înseamna potrivire: 

 

                                       

Sumele ponderate pentru potrivirile aproximative  se pot utiliza pentru calculul unei figuri de 

merit F, conform expresiei de mai jos:              

                                                 F = ∑Wi.Mi - ∑Wj.Mj                                                      (3.6) 

unde Mi este un bit, care se potriveşte,  iar Mj este un bit care nu se potriveşte. Biţilor i şi j li se 

asociază ponderile Wi, respectiv Wj. 

Distanţele Hamming pentru potrivirile aproximative reprezintă o altă alternativă pentru 

implementarea logicii  de potrivire aproximaţiva. În codurile Hamming, cu detectare şi corectare 

a  erorilor,  se folosesc biţi redundanţi pentru codificare. Astfel, pentru detectarea şi corectarea 

unei erori într-un cuvânt de 7 biţi (cod ASCII) se utilizează 4 biţi redundanţi de 

paritate/verificare. Într-o reprezentare geometrică (Fig.3.8), care conţine toate 

subseturile/combinaţiile de date şi biţi de verificare, este valid numai un subset. Subseturile 
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invalide sunt geometric mai apropiate de o combinaţie  corectă de date (0,0,0) sau (1,1,1). Astfel, 

la distanţa Hamming egală cu 1, faţă de  combinaţia (0,0,0),  se află subseturile invalide: (1,0,0), 

(0,1,0), (0,0,1), în timp ce faţa de combinaţia validă (1,1,1) se află subseturile invalide: (0,1,1), 

(1,0,1), (1,1,0).  

                                           

             Fig. 3.8. Reprezentarea geometrică a codurilor Hamming valide  

                           şi invalide pentru o  informaţie codificată cu un bit. 

 

În cazul memoriilor asociative se poate utiliza principiul distanţei Hamming pentru 

implementarea  metodei de potrivire inexactă, în condiţiile în care memoria va răspunde cu 

operandul cel mai apropiat de comparandul mascat. Stabilind o distanţă  Hamming dată, pentru 

operanzii încă valizi, se obţine o memorie asociativă robustă. 

 

3.1.4.   MAC:  tehnologii integrate. 

3.1.4.1.   Generalităţi. 

 Cu toate realizările de excepţie atinse de tehnologiile microelectronice actuale, sistemele 

moderne de calcul încă nu pot asigura performanţa necesară rezolvării unui important număr de 

probleme cu caracter  ştiinţific, tehnic, economic sau de altă de natură.  Printre aceste probleme 

se numără şi cele legate de căutarea în masive mari de date a informaţiei, după conţinut sau după  

alte caracteristici, în intervale rezonabile de timp, fără a mai aminti de operaţiile de căutare şi 

recunoaştere de forme în timp real. Toate acestea au condus la efectuarea de cercetări în privinţa 

găsirii unor noi dispozitive, a unor noi structuri de sisteme numerice şi a unor noi algoritmi 

având la bază asociativitatea. Cercetările s-au materializat în tehnici implementate în sistemele 

numerice convenţionale, cât şi în echipamente specializate, de mare performanţă, dedicate 

rezolvării unor clase specifice de probleme [22], [23], [24], [25],[26]. 
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3.1.4.2. Variante arhitecturale. 

MAC binare reprezintă tipul cel mai simplu de MAC, care utilizează cuvinte-data şi cuvinte 

comparand formate din cifre binare. MAC ternare permit efectuarea căutării şi potrivirii după a 

treia stare “X” sau “Indiferentă”, pentru unul sau mai multe ranguri binare ale cuvântului-data, în 

afara stărilor “0” şi”1”. Astfel, o MAC ternară poate avea stocat un cuvânt  de forma “10XX0”, 

care va asigura potrivirea cu oricare dintre cuvintele următoare: “10000”, ”10010”, “10100”, 

“10110”. Aceasta noua flexibilitate, de căutare, se obţine ca urmare a creşterii costului faţă de o 

MAC binară obişnuită, întrucât celula de memorie trebuie să codifice trei stări în loc de două 

stări. Această nouă stare se implementează  prin adaugarea unui bit de mascare (indiferent) la 

fiecare celulă de memorie. 

In figura 3.9 se prezintă o celulă de memorie statică RAM (SRAM) cu 6 tranzistoare, unde bl şi 

bl sunt liniile de bit, iar wl este linia de cuvânt. Data poate fi înscrisă şi citită cu ajutorul liniilor 

de bit, care se conectează la celula de memorare prin intermediul a două tranzistoare de trecere, 

controlate pe grilă de semnalul aplicat pe linia de cuvânt. 

În figura 3.10 este dată schema unei celule MAC binare (MACB)  obişnuite, cu linia de potrivire 

ml (match) şi liniile diferenţiale de căutare sl şi  sl. Este arătată, de asemenea, tabela de adevăr 

pentru funcţia T, având ca variabilă d, stocată în celula de bază de memorie. 

                                                            

                                          Fig.3.9. SRAM statică cu 6 tranzistoare. 

Pentru a asigura claritatea,  circuitele de acces în vederea scrierii  şi citirii sunt omise, atât pentru 

figura 3.10, cât şi pentru figura următoare 3.11. 
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                                           Fig.3.10.  Celula MAC binară obişnuită. 

Celula de bază pentru MAC ternară (MACT), din figura 3.11., stochează o stare suplimentară, în 

comparaţie cu celula CAMB şi anume starea indiferentă, notată cu X, ceea ce conduce la 

necesitatea unor celule de memorare pentru doi biţi. Atunci când se stocheaza în celulă o stare 

indiferentă, la interogare apare o situaţie de potrivire, indiferent de data căutată . Figura prezintă 

situaţia în care celula MACT stochează X, când d0 = d1 = 0. Starea d0= d1= 1 este 

nedefinită şi nu este niciodată folosită. 

                                                     

                                       Fig.3.11. Celula de bază pentru MAC ternară. 

 Pentru o MAC binară stocarea unui singur  bit are loc diferenţial. Circuitul de comparare ataşat 

celulei de memorare efectuează o comparaţie între data, de pe liniile de căutare (sl, sl ),  şi data 

din celula binară, folosind operaţia XOR  (ml = ~ (d XOR sl)). O nepotrivire în celulă 

creează o cale la masă, de la linia de potrivire, printr-unul dintre tranzistoarele din seria de 

perechi de tranzistoare. O potrivire a d şi sl deconectează linia de potrivire de la masă. 

  Un cuvânt multibit MAC reprezintă o linie formată din toate celulele adiacente, creată prin 

conectarea liniilor  de potrivire ale acestora. În figura 3.12 se prezintă circuitul de potrivire 

relevant pentru o linie MAC. Ca şi în cazul reţelei trage-jos a porţii NOR-CMOS, căile de 

descărcare ale liniei de potrivire sunt toate conectate în paralel, ceea ce dă şi numele de CAM, 

bazat pe NOR. Schema clasică de citire pentru potrivire  preîncaracă la nivel ridicat linia de 

potrivire  şi apoi activează liniile de căutare: sl0, sl0, ..., sln, sln. O nepotrivire în oricare 
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celulă de bit, de pe linia de potrivire, o descarcă pe aceasta din urmă la masă, ca în exemplul din 

figura de mai jos. 

                                  
                            Fig.3.12.  Linia de potrivire a unei MAC bazată pe NOR. 

 

Potrivirea apare în cazul în care linia rămâne la nivel ridicat, conform preîncărcării.  În cazul 

obişnuit, o MAC are numai una sau câteva potriviri, cele mai multe cuvinte nepotrivindu-se. 

Întrucat domina nepotrivirea, cele mai multe linii de potrivire vor fi în tranzitie, atât în faza de 

încarcare, cât şi în cea de evaluare. Aceasta conduce la o putere consumată importantă. Mai mult, 

liniile de căutare, care transmit data către celulele MAC au o comportare capacitivă. Liniile de 

căutare sunt, de asemenea, o sursa de putere disipată. Datorită acestor surse importante de putere 

disipată, cercetările recente în domeniul MAC se orientează pe tehnicile de reducere a puterii 

consumate. 

Detalierea operării unei MAC bazate pe NOR. În figura 3.13 se prezintă o diagrama bloc 

simplificată a unei MAC ternare 4 x 5 biţi, bazată pe NOR. MAC conţine următoarea  tabelă de 

rutare/translatare a adreselor: 

                                                 
                        Fig. 3.13. Diagrama bloc simplificată a unei MAC ternare 4 x 5 biţi. 

 

Celulele nucleu ale MAC sunt organizate în 4 rânduri orizontale (Fig.3.14), cu lungimile de câte 

5 biţi fiecare. Celulele MAC conţin, atât circuitele de memorare, cât şi circuitele de comparare. 

Liniile de căutare sunt verticale şi difuzează data căutată către celulele MAC. Liniile de potrivire 

sunt orizontale în tablou şi indică faptul că data se potriveşte cu cuvântul din linia respectivă. O 

linie de potrivire activată indică potrivirea, iar o linie de potrivire neactivată indica 
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dezacordul/nepotrivirea. Liniile de potrivire sunt transmise unui codificator, care generează 

adresa corespunzătoare locaţiei de potrivire. 

                                              

                                                 Fig. 3.14.   MAC bazată  pe NOR. 

 

O operaţie de căutare MAC [23]  începe cu preîncarcarea tuturor liniilor de potrivire, aducându-

le temporar în starea de potrivire. În continuare, liniile de căutare difuzează data de căutat 01101. 

Fiecare celulă MAC compară conţinutul său cu biţii de pe liniile de căutare corespunzatoare.  

 Celulele cu data care se potriveşte nu vor afecta liniile de potrivire asociate lor, în timp ce acele 

celule cu date care nu se potrivesc vor forţa la masă liniile de potrivire. Celulele care stochează 

X (indiferent) operează ca şi când ar realiza potrivirea. Rezultatul final este acela că liniile de 

potrivire sunt forţate la masă dacă în cuvintele asociate exista cel puţin un bit care nu se 

potriveşte. În final, codificatorul generează adresa locaţiei căutate pentru data care se potriveşte. 

În exemplul de faţă, codificatorul selectează linia de potrivire cu numărul asociat cel mai mic, 

dintre numerele celor două linii de potrivire activate, generând adresa de potrivire 01. Această 

adresă este folosită de RAM, care conţine o listă de porturi. Sistemul MAC/RAM reprezintă o 

implementare completă a maşinii de căutare a adreselor. Adresa de potrivire este de fapt un 

pointer  utilizat pentru a regăsi data asociata din RAM. În acest caz data asociată este portul de 

ieşire. Căutarea MAC/RAM poate fi văzută ca o căutare într-un dicţionar unde data de căutat 

este cuvântul ce trebuie interogat, RAM conţinând definiţiile cuvintelor.  

 

3.1.5. MAC: implementări. 

3.1.5.1 Introducere. 

Implementările moderne ale MAC au în vedere tehnologiile de circuite integrate pe scară largă 

de tip:  ASIC (Application Specific Integrated Circuit) şi PLD (Programmable Logic Devices).       
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 În cazul ASIC, circuitele de bază sunt similare celor din memoriile SRAM (Static RAM), 

completate cu resursele necesare pentru operaţiile de căutare şi potrivire necesare în CAMB şi 

CAMT.  

Cealaltă posibilitate de implementare, PLD, are avantajul configurării după nevoile aplicaţiei. În 

aceste PLD-uri o structură incorporata de tip ”sistem-bloc-SB” poate implementa o MAC. În 

figura 3.15. se prezintă schema bloc a unei MAC, realizată în logica programabilă/configurabilă. 

Structura SWB suportă 1K MAC (32k x 32). MAC-urile de capacitate mai mare, ca număr de 

cuvinte sau lungimi de cuvânt, pot fi  obţinute prin reconfigurare, utilizând platforme software de 

dezvoltare, inclusiv simulare.  PLD-urile pot fi conectate în cascadă pentru a obţine MAC-uri de 

capacitate mai mare. MAC poate fi preîncărcat cu informaţie în momentul operării sistemului. În 

cele mai multe cazuri sunt necesare doua cicluri de ceas pentru a înscrie fiecare cuvânt în  MAC.  

                                                   

                       Fig. 3.15. Schema bloc a unei MAC implementate în PLD 

Acest PLD-MAC permite scrierea de biţi indiferenţi în cuvintele de memorie. Biţii indiferenţi 

pot fi utilizaţi ca şi o mască pentru comparaţii MAC-oricare. Setarea de biţi la situaţia 

“indiferent” nu va influenţa rezultatul comparării. Dacă se utilizează biţi indiferenţi se impune şi 

cel de-al treilea ciclu de ceas, pentru scrierea cuvintelor în MAC. Ieşirea MAC poate fi codificată 

sau decodificată. Când este codificată, SB-urile generează adresa codificată a acelei locaţii, ceea 

ce reprezintă un avantaj în proiectele care nu prevăd ieşiri duplicate. Dacă date duplicate sunt 

scrise în diferite locaţii, se impun ieşirile necodificate. SB-urile utilizează 16 ieşiri şi citesc datele 

în 2 cicluri de ceas. 

   3.1.5.2. Implementarea a unei  MAC în ASIC şi FPGA. [27] 

O memorie adresabilă după conţinut, complet paralelă, este alcătuită, de regulă, din 

următoarele componente (Fig.3.16): 
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- TA: Tabloul Associativ (m linii şi n coloane) - memorie şi resursele hardware pentru căutare; 

- C: Registru Comparand (n ranguri) - conţine data care se compară cu conţinutul celulelor 

memoriei; 

                                                              

                  Fig. 3.16. Una dintre structurile generale ale unei memorii adresabile după conţinut 

- M: Registrul Mască (n ranguri) - maschează zone din datele care nu participă (sunt 

indiferente) la operaţia de căutare; 

- IE: Registrul de I/E (n ranguri) - joacă rol de tampon între memoria asociativă şi mediul 

extern; 

- R: Registrul Respondenţilor (m ranguri) - stochează rezultatul căutării la nivelul fiecărui 

cuvânt din memoria asociativă; 

- RR: Rezolver Respondenţi (m ranguri) – reţea care soluţionează situaţiile în care mai multe 

cuvinte din TA satisfac condiţia de potrivire. 

Memoria adresabilă după conţinut poate efectua, ca şi o memorie obişnuită RAM, operaţii de 

citire/scriere sau operaţii specifice de căutare/modificare după diverse criterii. În cele ce urmează, vor fi 

examinate numai operaţiile cu caracter asociativ, care pot fi descrise la nivelul transferurilor între 

registre (RTL) astfel: 

Căutare asociativă: 

                                       R ← ASOC(TA, C);                                                                      (3.7) 

Modificare/Scriere asociativă: 

                                      TA* R ← RIE;                                                                                (3.8) 

unde ASOC(TA, C) este o funcţie logică combinaţională, care are drept argumente tabloul 

asociativ TA şi Comparandul C. 
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ASOC generează un vector R cu 2
m
 componente binare, dintre care niciuna, una sau mai 

multe pot fi egale cu unu; în organizarea din figura 3.16, se presupune că vectorul generat de 

ASOC poate avea 0, 1 sau mai multe componente egale cu 1. 

Spre deosebire de abordarea convenţională a realizării MAC [28], [29], în cele ce urmează se 

propun soluţii bazate pe  porţi logice şi bistabile, care conduc la implementări atât sub formă de 

FPGA, cât şi de ASIC (Application Specific Integrated Circuits). În continuare, vor fi examinate 

propunerile de implementare pentru registrul/registrele Respondenţilor, a logicii asociate, cât şi 

pentru registrele Comparand şi Mască. 

Celula de bază. 

În cele ce urmeaza, celula de bază se centrează pe un bistabil M-S de tip D, cu intrări de: 

date, ceas, reset şi ieşiri directă/negată (Fig. 3.17) 

                                                          

 Fig. 3.17. Bistabil MS, de tip D, cu intrare de ceas activă pe front negativ. 

 

Implementarea la nivelul porţilor/tranzistoarelor este prezentată în Fig. 3.18. 

                                 

              Fig.  3.18. Reprezentarea bistabilului din figura 3.17, la nivelul implementării,  

                               cu ajutorul  inversoarelor  şi al tranzistoarelor. 

 

Celula de bază trebuie să asigure operaţiile de: comparare a conţinutului cu comparandul, citire 

şi scriere. În ceea ce priveşte compararea, s-au implementat numai operaţiile pentru egalitate şi mai 

mic (Fig. 3.19.), întrucât rezultatul comparării pentru mai mare se obţine pe cale logică, din 

rezultatele primelor două. 
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Fig. 3.19. Celula de bază TAji şi logica asociată pentru obţinerea rezultatelor mai mic Rjim şi  egal 

Rjie 

 

Se remarcă faptul că, pentru a masca unele ranguri ale cuvintelor din tabloul asociativ, se 

generează semnalele Mi.nCi şi Mi.Ci, care traversează vertical tabloul, la nivelul coloanelor, 

într-o manieră întreţesută. În desen, semnalele negate sunt precedate de prefixul “n”. 

Considerând un rang i, din cuvântul TAj al Tabloului Asociativ, rang notat cu TAji, se poate 

constata cu uşurinţă că rezultatele/respondenţii operaţiilor de comparare Rjim şi Rjie, pentru 

relaţiile mai mic (TAji < Ci) şi pentru egal (TAji = Ci), în condiţiile în care unii termeni ai 

Comparandului pot fi mascaţi cu biţii Mi, ai măştii, se materializează în ecuaţiile (3.9) si (3.10): 

 

Rjim = TAji∩Mi∩Ci                                                                                                         (3.9) 

Rjie =  TAji∩Mi∩Ci  TAji∩Mi∩Ci                                                                             (3.10)      

Informaţia stocată în TA, C şi M constă în numere pozitive sau numere pozitive şi negative 

reprezentate în excess (deplasate), ca şi în cazul exponenţilor în virgula mobilă. Astfel, operaţiile 

de comparare a cuvintelor din TA vor conduce la o logică relativ simplă, la nivelul fiecărei 

locaţii. 

Structura rangului i, din linia j, a tabloului asociativ TA este dată în figura 3.20. Se observă, în 

jumătatea inferioară a desenului bistabilul TAji,  traseele verticale pentru semnalele Mi.nCi şi 

Mi.Ci, porţile ŞI, care realizează termenii neidentităţii logice, cât şi poarta SAU, cu trei intrări, 

prin care se propagă, sub formă de sumă logică, inegalitatea logică de la rangul cel mai 

semnificativ la rangul cel mai puţin semnificativ. 

Pentru operaţia de comparare mai mic, se va explora, la nivelul locaţiei j, din TA, vectorul Rj(n-

1)m, de la stânga la dreapta, respondentul Rjm fiind generat de o schemă bazată pe priorităţi 
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(figura 3.21). Schema implementează expresia (3.11): 

Rjm = (Rj3m  ( Rj3m ∩ Rj3e ∩ Rj2m)   (Rj3m ∩ Rj2m ∩( Rj3e  Rj2e) ∩ Rj3m)                    

             (Rj3m ∩ Rj2m ∩  Rj1m  ∩  ( Rj3e  Rj2e  Rj1e ) ∩  Rj0m                      (3.11)         

                                                 
 

Fig.3.20 . Structura rangului i, din linia j, a tabloului asociativ TA.  

 

În figura 3.21 se prezintă schema pentru generarea rezultatului „mai mic”  în cazul unei structuri pe 4 

biţi. 

                                  

 

Fig. 3.21. Logica pentru generarea Rjm la nivelul locaţiei j din TA, în cazul unei structuri pe 4 

biţi. 
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În mod asemănător, se obţin expresia logică pentru operaţia de comparare de egalitate (3.12), cât 

şi schema de implementare, pentru o structură pe 4 ranguri,  (Fig.3.22): 

 

                               Rje =  Rj3e  Rj2e  Rj1e  Rj0e       (3.12) 

                                     

                Fig.3.22. Logica pentru generarea Rje la nivelul locaţiei j din TA.    

                

Pentru realizarea relaţiilor “>”, “≥” şi “≤”, materializate prin respondenţii: RjM, RjMe şi Rjme, 

se pot utiliza, la nivelul fiecărei linii j a TA, combinaţii de porţi, care prelucrează logic semnalele 

Rje şi Rjm, după cum urmează: 

 

       RjM   = (Rjm Rje)       (3.13) 

       RjMe = (RjM   Rje)       (3.14) 

       Rjme = (Rjm   Rje)       (3.15) 

În figura 3.23, se prezintă schema de simulare, cu ajutorul aplicaţiei Dsch2 [30], a structurii 

liniei j, pe 4 ranguri, a tabloului TA, cât şi a logicii de obţinere a respondenţilor: Rjm, RjM şi Rje: 
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Fig.3.23.  Schema de simulare a structurii liniei j, pe 4 ranguri, a tabloului TA, cât şi a logicii de  

                 obţinere a respondenţilor: Rjm, RjM şi Rje. 

Circuitele de scriere/citire în/din celula de bază, pentru  coloana  i, a tabloului TA, sunt prezentate în 

figura 3.24. 

 

Fig. 3.24. Circuitele de scriere/citire în/din celula de bază, pentru coloana i, a tabloului TA. 

 

În partea superioară a figurii 3.2.5, se află celula i a registrului de I/E (RIE), care poate avea 

două surse pentru scriere: o sursă externă, asociată cu semnalul de comandă S_LdEX, şi o sursa 

din coloana i a tabloului asociativ TA, controlată de semnalul S_LdTA, în cazul în care este 

activată o linie a respondenţilor R0x,...,R(n-1)x.  Litera “x” se substituie uneia dintre relaţiile: “<” 

(m), “=” (e),  “>” (M), “≤” (me), “≥” (Me). Partea inferioară a figurii 3.25 conţine coloana i, a 

tabloului TA, împreună cu circuitele de eşantionare a semnalului de ceas, de către semnalele 

corespunzătoare respondenţilor, în cazul scrierii asociative. 
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Fig. 3.25. Schema de simulare a structurii coloanei i, pe n ranguri, a tabloului TA, cât şi a logicii 

                de scriere/citire, folosind registrul de I/E (RIE). 

Registrul/registrele Respondenţilor şi logica asociată. 

În implementarea de faţă, structura corespunzătoare respondenţilor, la nivelul bitului j, este dată în 

figura 3.26. 

                         

Fig. 3.26. Structura  corespunzătoare respondenţilor la nivelul bitului j. 

 

Linia j a Tabloului Asociativ furnizează rezultatele Rjm şi Rje ale evaluării relaţiei dintre 

Comparandul mascat şi conţinutul corespunzător locaţiei j. Logica prezentată prelucrează aceste 

rezultate pentru a se obţine evaluările relaţiilor: “>”, “ ≥”, “≤”. Cu ajutorul semnalelor de selecţie 

S_Rjx, sincronizate cu ceasul, se forţează în bistabilul Rj rezultatul evaluării unei relaţii date. 

Când mai multe locaţii din TA furnizează rezultate diferite de zero, în condiţiile în care se 

doreşte tratarea numai a unui singur rezultat/respondent, se utilizează o reţea prioritară, plasată la 

ieşirea registrului Respondenţilor. Prioritatea cea mai mare o are bitul R0, iar cea mai mică, bitul 

R(m-1). Ieşirea acestei reţele se conectează la intrarea registrului Respondentului prioritar Rp. În 

cazul în care se doreşte scrierea asociativă în TA, se poate utiliza fie registrul R, fie registrul Rp, 

care se selectează cu ajutorul semnalelor S_R, respectiv S_Rp. Detalii ale reţelei prioritare de la 

ieşirea registrului R sunt date în figura 3.27.  Se poate observa, de asemenea, că registrul R, spre 

deosebire de ceea ce s-a prezentat în figura 3.24,  este prevăzut şi cu facilitatea de deplasare, de 

la bitul 0 la bitul (m-1). Circuitele din figura 3.27, pe lângă încărcarea registrului R cu 

respondenţii liniilor tabloului asoci-ativ TA, sub controlul semnalului S_LdTA, permit şi 

încărcarea unei unităţi în R0, prin activarea comenzii S_Ld1. Începând cu următorul semnal de 

ceas, comanda S_Ld1 dispare. În continuare, la fiecare semnal de ceas, unitatea injectată iniţial 

în R0 se va deplasa în jos, ceea ce va permite activarea succesivă a liniilor Rjx, care traversează 
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tabloul TA. Aceasta va asigura încărcarea succesivă a locaţiilor din TA, cu conţinutul registrului 

RI/E. 

                                                

                                      Fig.  3.27. Organizarea reţelei prioritare. 

 

      Registrele Comparand, Mască şi logică asociată. 

Registrele Comparand, Mască şi logica asociată, prezentate în figura 3.28, furnizează  

 

                               

 

Fig. 3.28. Registrele Comparand, Mască şi logică asociată. 

 

semnalele CMi1 şi CMi0, care corespund relaţiilor următoare: 

                  CMi1 =  Mi  ∩ Ci     (3.16) 

                  CMi0 =  Mi  ∩ Ci     (3.17) 
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Încărcarea registrelor C şi M se realizează cu ajutorul semnalelor de comandă S_LdC şi 

S_LdM, în timp ce ieşirile CMi1 şi CMi0 devin active sub controlul semnalului S_rel 

În Tabloul Asociativ, traseele semnalelor CMi1 şi CMi0 traversează vertical structura 

acestuia. 

 

Implementarea/simularea celulei de bazăTAji în VLSI. 

Implementarea în VLSI a celulei de bază, prezentată în figura 3.29, porneşte de la descrierea 

Verilog, la nivel structural, care este dată mai jos: 

                                    

                                            Fig. 3.29. Celula de bază TAji. 

 

// DSCH 2.7f 

// 9/9/2011 12:05:32 PM 

// Unelte\Export dsch2\TA_Cell_5_bun.sch 

module TA_Cell_5_bun( Di ,Clock, MinCi,MiCi,Rj,Reset,out2,out3,out1); 

 input Di ,Clock,MinCi,MiCi, Rj,Reset; 

 output out2,out3,out1; 

 and #(23) and(w5,w3,MiCi); 

 and #(16) and(w8,MinCi,w7); 

 or #(19) or(out2,vss,w5,w8); 

 and #(16) and(out3,w7,Rj); 

 not #(10) inv(w14,vss); 

 and #(16) and(w16,w15,w14,w5); 

 and #(16) and(w15,w17,vdd); 

 dreg #(19) dreg(w7,w3,Di,Reset,Clock); 

 not #(10) inv(w17,vss); 
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 or #(16) or(out1,vss,w16); 

endmodule 

// Simulation parameters în Verilog Format 

// Simulation parameters 

// Clock CLK 10 10 

// Di CLK 20 20 

// MinCi CLK 40 40 

// MiCi CLK 80 80 

// Rj CLK 160 160 

// Reset CLK 640 640 

Compilarea în Siliciu a programului de mai sus a generat ansamblul de măşti din figura 3.30. 

 

Fig. 3.30. Măştile pentru zona activă a celulei de bază TAji. 

 

Pentru implementarea VLSI, s-a considerat tehnologia CMOS 0,12 μm (λ=0.06 μm), cu tensiunea 

de alimentare 2,5 V. În cadrul acestei tehnologii tranzistoarele NMOS şi PMOS au următoarele 

dimensiuni ale canalelor: Ln= 0,120 μm, Wn = 0,240 μm; Lp= 0,120 μm, Wp = 0,720 μm. 

Dimensiunile rezultate ale celulei TAji sunt: dx = 33,30 μm şi dy = 6,90 μm, ceea ce conduce la o arie a 

structurii active egală cu 229,77 μm
2
. 

Formele de unda rezultate în urma simulării  celulei de baza TAji, din figura 3.19., sunt 

prezentate în figura 3.31. Zona de interes este asociată cu intervalele de timp în care Reset = 0, 

semnalele Mi.nCi şi MiCi au valori diferite sau sunt zero, întrucât M=0. Pentru verificarea 

corectitudinii operării celulei de bază s-a marcat o asemenea zonă în figura 3.31. Examinarea 

relaţiilor între semnalele Mi.Ci, Mi.nCi şi TAji ∩ Rj, ca intrări, pe de-o parte, şi semnalele de 

ieşire  Rei (out1) şi Rei (out2), pe de alta parte, pune în evidenţă corectitudinea operării celulei 

de bază, inclusiv a logicii asociate. 
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Fig. 3.31. Rezultatele simulării operării celulei de bază TAji, inclusiv a logicii asociate. 

 

Concluzii. 

În acest paragraf s-a propus o implementare proprie a celulei de bază şi a logicii asociate 

acesteia, inclusiv a circuitelor de citire şi scriere pentru o memorie de tip asociativ. Soluţia 

propusă are avantajul obţinerii, sub formă de respondenţi, a rezultatelor comparaţiilor de tip: “<”, 

“=”, “>”, “≤” şi “≥”, între conţinutul celulei TAji şi bitul mascat al comparandului, Ci.Mi. 

Rezultatele comparaţiilor se obţin simultan, într-o singură perioadă de ceas. Atât simularea 

logică, la nivelul porţilor logice, cât şi simularea comportamentală a celulei de bază, 

implementată sub forma VLSI, demonstrează valabilitatea soluţiei propuse. Astfel, se creează 

premisele realizării unităţii de execuţie pentru un coprocesor/ procesor ataşat de tip asociativ, 

care poate fi implementat, fie cu ajutorul circuitelor FPGA, fie sub formă de circuit ASIC. 

3.1.6 Aplicaţii ale MAC. 

MAC oferă, în principal, avantajul unei performanţe ridicate faţă de alte metode de implementare 

a algoritmilor de căutare în memorie, cum ar fi căutarea binară, arborescentă sau căutarea  bazată 
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pe buffer-e pentru etichetele asociative, prin compararea informaţiei dorite simultan cu întreaga 

listă a intrărilor stocate. Astfel, are loc  o reducere a timpului de căutare cu un ordin de marime.  

MAC este în special potrivită pentru implementarea mai multor funcţii: liste asociative de adrese 

de Ethernet, compresie de date, recunoaştere de forme, cache-uri de  etichete, filtrarea adreselor 

în regim de bandă largă, rutarea asociativă rapidă, căutarea informaţiei de: privilegiu 

utilizator,  securitate,  criptare, în cazul transmisiei de pachete la “ switches”, “firewalls”, 

“bridges” si “routers”.  În continuare vor fi examinate câteva dintre aceste aplicaţii [31].                                                                                        

 3.1.6.1. Compresia de date folosind MAC.  

 Compresia de date reduce redundanţa prezentă într-un mesaj dat, producând un alt mesaj mai 

scurt. MAC este foarte potrivită pentru compresia de date deoarece deplasarea pachetelor prin  

LAN necesită o anumită formă de translatare a adreselor. Întrucât o însemnata parte a timpului 

de execuţie a algoritmului de compresie se consumă pentru căutarea  şi întreţinerea acestor 

structuri de date, înlocuirea algoritmului cu o maşină hardware de căutare poate mări substanţial 

productivitatea algoritmului. În  aplicaţiile de compresie de date se efectuează  o căutare a MAC 

după prezentarea fiecărui cuvant original (Fig. 3.32)  

                           

                     Fig. 3.32. Căutare a MAC, după prezentarea fiecărui cuvânt original [31]. 

În compresia de date, MAC este utilizată pentru   înlocuirea   secvenţelor obişnuite cu 

jetoane.Dacă este găsit codul corespunzător al formei de biţi, din registrul de intrare, atunci este 

extras simbolul/jetonul asociat, iar registrul de intrare este golit/vidat. Dacă codul nu este găsit în 

MAC, atunci un alt cuvânt este introdus în ea. O MAC va genera un rezultat într-o singură 

tranzacţie, indiferent de dimensiunea tabelei sau de lungimea  listei de căutare. Această 
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proprietate face ca MAC să fie o candidată ideală pentru schemele de compresia de date, care 

utilizează tabele populate rar, în cadrul algoritmului folosit. 

3.1.6.2. Switch de reţea. 

 În aplicaţiile legate de “Switches”, MAC  este utilizată pentru a extrage şi prelucra informaţia 

legată de adresa, din pachetele de date, care sunt recepţionate. Pentru a comuta pachetul la portul 

corect de ieşire, MAC compară adresa destinaţie cu o tabelă de adrese stocata în ea. De exemplu, 

MAC poate stoca o adresa Ethernet şi numere de porturi de comutare. MAC compară datele 

recepţionate cu tabela care a fost stocată şi dacă compararea furnizează o potrivire are loc o 

identificare a portului, urmând ca, comanda de rutarea, să transmită pachetul la portul sau la 

adresa corespunzătoare      (Fig. 3.33). 

 

                                             

                               Fig.3.33.    Switch de reţea care utilizează MAC [31].                                                                              

3.1.6.3. Filtru IP. 

Un filtru IP reprezintă un element  de securitate, care restricţionează accesul neautorizat la  

resurse LAN sau care restricţionează traficul la un link WAN (traficul IP, care trece printr-un 

ruter). Filtrele IP pot fi utilizate pentru a restricţiona tipurile de trafic de Internet, care sunt 

permise în LAN, iar staţiile de lucru din LAN pot fi restricţionate numai la anumite tipuri de 

aplicaţii Internet, cum ar fi cea de e-mail. MAC poate fi utilizat ca filtru, care blochează toate 

accesele cu excepţia acelor pachete cărora li se acorda permisiune explicită, în conformitate cu 

regulile filtrului IP. În aceasta aplicaţie, MAC compară pachetele, care sunt rutate către port cu 

regulile de filtrare, care sunt rezidente în MAC. La găsirea unei potriviri, pachetul este fie admis, 

fie respins. (Fig.3.34). 
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                                            Fig.3.34.    MAC în calitate de filtru IP [31]. 

 

 

 3.1.6.4 Comutator ATM.  

 MAC poate fi utilizată ca tabelă de translatare în componentele unei reţele comutate ATM.  

Întrucât reţelele ATM sunt orientate pe conexiune, înaintea oricăror transferuri  trebuie să fie 

stabilite  circuitele virtuale. Există doua tipuri de circuite virtuale ATM: Calea   virtuală, 

specificată cu ajutorul unui identificator de cale virtuala [VPI], şi   Calea-Canal, specificată cu 

ajutorul identificatorului de cale-canal [VCI]. Valorile VPI/VCI sunt localizate,  fiecare segment 

al  conexiunii totale având  combinaţii unice VPI/VCI. Ori de câte ori o celulă ATM traversează 

un switch, valoarea ei VPI/VCI se modifică la valoarea corespunzătoare a următorului segment 

din conexiune. Acest proces poartă numele de translatare VPI/VCI. Întrucât viteza reprezintă un 

factor critic în reţeaua ATM, viteza cu care are loc translatarea constituie o componentă critică a 

performanţei globale a reţelei. MAC poate juca rolul de translator de adresă într-un switch ATM 

şi poate asigura o translatare rapidă VPI/VCI. În timpul procesului de translatare, MAC preia 

valorile VPI/VCI, care sosesc în antetele celulelor ATM şi generează  adrese, care accesează 

data în RAM. O combinaţie MAC/RAM permite realizarea unei tabele de translatare 

multimegabit, cu posibilităţi de căutare complet paralelă. Câmpurile VPI/VCI din antetul celulei 

ATM  sunt comparate cu o listă de conexiuni curente stocate într-o listă MAC. Ca rezultat al 

compărarii, MAC generează o adresă, care este folosită pentru a accesa un RAM extern unde 

sunt stocate datele de mapare VPI/VCI, cât şi alte informaţii de conectare. Controlorul ATM 

modifică antetul celulei folosind data VPI/VCI de la RAM, celula fiind apoi transmisă către 

switch (Fig.3.35.).    
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                                      Fig.3.35.      MAC într-un switch ATM [31]. 

3.1.6.5.  Maparea memoriei. 

Într-un sistem, care utilizează o mapare dinamică a memoriei, MAC poate fi utilizată pentru a 

stoca adresele de memorie în vederea unui acces mai rapid. De exemplu, într-un sistem PCI, un 

singur dispozitiv PCI poate conţine până la 6 spaţii de memorie alocate în sistemul de memorie. 

Localizarea exactă a acestor spaţii este determinată la aplicarea tensiunii de alimentare, iar 

locaţiile lor de start sunt scrise în 6  registre de adrese de  bază (BAR) ale interfeţei PCI. Când un 

master de interfaţă solicită accesul la o locaţie de memorie sau de I/E a PCI, poate fi utilizată o 

MAC pentru a potrivi rapid cererea cu adresa din memorie (Fig.3.36). 

                                                   

                                        Fig.3.36.     Utilizarea MAC într-un sistem PCI [31]. 

 

3.1. Procesoare Asociative. 

 

 În condiţiile afirmării noii paradigme de calcul, referitoare la structurile reconfigurabile, care 

asigură implementarea unor largi clase de algoritmi direct în hardware, este indicat a se face 

distincţie între procesoarele asociative clasice, programabile în sens Von Neumann,  şi cele 

realizate în conformitate cu noua paradigmă. În cele ce urmează se vor  prezenta: 

- un exemplu de procesor asociativ, clasic, multicomparand bazat pe circuite FPGA cu  

structură fixă (paragraful 3.2.2.); 
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- procesoare asociative, orientate pe probleme, bazate pe structuri reconfigurabile.  

(paragraful 3.2.3.); 

- algoritmi asociativi implementabili pe procesoare asociative programabile, cu structură 

fixă (paragraful 3.3); 

- algoritmi algoritmi asociativi implementabili pe procesoare asociative bazate pe structuri 

reconfigurabile (paragraful 3.4).   

 

3.2.1. Caracteristicile Procesoarelor Asociative Clasice. 

 Procesoarele asociative clasice au în comun prezenţa memoriei asociative pentru date, în timp ce 

memoria obişnuită RAM este utilizată pentru instrucţiuni.  

 Unităţile de prelucrare de la nivelul fiecărui cuvânt/operand din memoria asociativă pot avea 

diverse niveluri de complexitate, începând cu potrivirea simplă, la nivel de bit, până la unitatea 

aritmetică-logică, la nivel de cuvânt, ceea ce permite implementarea eficientă a diverşilor 

algoritmi. 

  Memoriile asociative pot fi interconectate astfel încât să fie partiţionabile sub forma unor reţele, 

în care datele multiple, organizate ca subseturi, pot fi prelucrate în paralel, sub controlul unui 

singur flux de instrucţiuni, ca şi în cazul structurilor numerice de tip SIMD (Single Instruction 

Stream Multiple Data Stream) [32].   

Potenţialul de  creşterea a performanţei procesoarelor asociative va fi valorificat numai  în 

condiţiile existenţei unui software adecvat, care poate fi asigurat [33] prin mai multe căi : 

- utilizarea unui compilator, pentru programe deja existente, în vederea folosirii  mai 

judicioase a memoriei asociative; 

- implementarea unei biblioteci de funcţii standard, special proiectate, pentru exploatarea 

eficientă a memoriei asociative; 

- folosirea unui limbaj de programare paralelă existent, pentru a exploata paralelismul 

inerent în memoria asociativă; 

- dezvoltarea unor noi algoritmi şi a unor metode specifice de programare cu orientare către 

memoriile asociative. 

Primele două metode permit folosirea abordărilor standard din programarea clasică, dar nu 

exploatează într-o masură suficientă memoriile asociative. 
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Ultimele două metode oferă un potenţial apreciabil de îmbunătăţire a performanţei, în condiţiile 

în care programatorii trebuie să-şi însuşească noile metode de programare. 

 

3.2.2. Exemplu de procesor asociativ clasic realizat în FPGA. 

3.2.2.1. Introducere. 

În cele ce urmează se prezintă un procesor clasic asociativ multicomparand [37], la nivelul 

structurii şi operării. Componenta sa de bază o reprezintă o memorie asociativă cu funcţii 

programabile. Paradigma căutarii asociative multicomparand este importantă în multe aplicaţii: 

geometria computaţională, teoria grafurilor şi calculele cu liste şi matrici. 

 O limitare  comună a calculului de tip asociativ se referă la  utilizarea unui singur comparand. În 

practică se găsesc aplicaţii particulare în care comparaţiile simultane de tipul mulţi-la-mulţi sunt 

efectuate, fără a fi necesar un vector comparand extern [23,24].  Exista însă o soluţie generală de 

a implementa comparaţiile mulţi-la-mulţi secvenţial, prin realizarea unei secvenţe de comparaţii  

unu-la-mulţi. În cele din urmă paralelizarea este asigurată prin procesarea simultană a mai multor 

copii ale datei de intrare. Proiectarea unui procesor cu capabilităţi de prelucrare cu operanzi 

multipli va face ca procesul de căutare asociativă–multicomparand sa fie mult mai rapid. 

Problema a fost pusă pentru prima dată în [34], unde s-a sugerat o memorie cu căutare bazată pe 

comparaţii încorporate mulţi-la-mulţi. 

În acest paragraf se descrie un procesor cu o arhitectură asociativă ierarhică, care implementează 

ideea de căutare multioperand. Memoria asociativă cu comparanzi multipli şi cu memorie de 

respondenţi 1D reprezintă modulul cheie al acestui procesor. În comparaţie cu alte maşini 

asociative funcţiile de căutare sunt limitate la câteva funcţii de bază. Pe de altă parte, pentru a 

extrage trasăturile globale ale datelor manipulate, este introdusă, de asemenea,  capabilitatea de 

căutare asociativă, prin utilizarea unei memorii de respondenţi 2D. Astfel, căutarea asociativă 

este organizată ierarhic, pe două niveluri. Acestă arhitectură asociativă, este eficientă în 

soluţionarea câtorva probleme-exemplu, care implică operaţii complexe de căutare [28], găsirea 

gamei geometrice [35] şi probleme cu matrici [36].  

 În secţiunea următoare se descrie modelul maşinii, continuându-se, în paragraful 3.3., cu  

exemple de aplicaţii ale algoritmilor formulaţi în modelele date de calcul.  
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3.2.2.2. Maşina Asociativă Clasică. 

Memoria asociativă multicomparand [37] poate fi prezentată după cum urmează: procesul de 

prelucrare a datelor este organizat serial la nivel de bit şi paralel la nivel de cuvânt, registrul 

singular convenţional al comparandului este înlocuit cu un tablou de comparanzi, memoria de 

respondenţi este înlocuită cu produsul Cartezian al setului de date şi al setului de comparanzi. 

 Procesarea are loc numai în memoria de respondenţi 2D. La fiecare pas consecutiv al prelucrării 

fiecare celulă din memoria de respondenţi este actualizată în conformitate cu: starea ei 

anterioară, valorile corespunzătoare date/operanzi şi  aşa numita funcţie de prescripţie care 

defineşte tipul căutarii (24 logice şi 10 aritmetice în total, definite în [34]). Tipul de căutare 

determină, de asemenea, starea iniţială a memoriei de respondenţi. Posibilitatea de a defini 

funcţia de prescripţie pentru fiecare celulă separat reprezintă baza versatilităţii memoriei, 

solicitând, în schimb, o logica suplimentară şi  ┌log2q┐ biţi de control pentru fiecare celulă, 

unde q reprezintă numărul funcţiilor diferite de prescriere. Funcţiile omogene prezumtive pot fi 

manipulate într-un mod care consumă mult  mai puţin hardware, prin reducerea biţilor de control.  

Facând uz de tehnologia curentă, memoria de respondenţi a procesorului poate fi implementată 

în logica reconfigurabilă, cu datele de configurare încărcate din PRAM, ceea ce asigură o 

economie de hardware şi o îmbunătăţire a parametrilor de timp. Rezultatele comparaţiilor 

colectate în memoria de respondenţi 2D trebuie să fie prelucrate mai departe în vederea 

extragerii  rezultatelor căutarii globale. Altfel, datele parţiale imediate colectate în memoria de 

respondenţi sunt dificil de interpretat. Aceasta impune ca memoria 2D de respondenţi să fie 

prevăzută cu capabilităţi asociative de prelucrare. Ca rezultat se va obţine o arhitectură de 

procesor asociativ multicomparand simplă, dupa cum se arată în fig.3.37  

 Descrierea componentelor arhitecturii: 

 DATA ARRAY (DA) – matrice de date binare  [n x p]; 

 COMPARAND ARRAY (CA) – matrice comparand binara [m x p]; 

 DM – vectori mască de date şi de respondenţi (TM andT2) [n  x 1]; 

 CM -  vector mască comparand  [m x 1]; 

 SM1 – vector mască pentru căutarea multicomparand [1 x p]; 
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                            Fig. 3.37. Procesor clasic asociativ multicomparand [34].                          

 (DM, CM şi SM1 selectează submatricile corespunzătoare din  DA şi CA, pentru 

căutarea multi-comparand).  

 BPC – contor de poziţie de bit, care generează tranşe consecutive de biţi, selectate de 

către SM1, pentru prelucrarea serială la nivel de bit; tranşa de biţi 1 este generată de către 

bitul BPC[1],  pentru  toţi   j≠ l: BPC[j]=0. 

 TAG MEMORY (TM) – matricea respondenţilor binari n x m (memorie pentru 

prelucrarea şi stocarea rezultatelor comparaţiei); fiecare celulă de memorie TM[i,j] 

procesează şi stochează rezultatele comparaţiei perechilor următoare de biţi {DA[i, l], 

CA[j, l]},  unde 1 este coordonata tranşei de biţi prelucrate, în conformitate cu o funcţie 

de prescripţie, încărcată în TM, din PRAM-PFG. TM dispune de capabilităţi proprii  de 

prelucrare asociativă complet paralelă (paralele la nivel de bit şi paralelă la nivel de 

cuvânt) a conţinutului său cu un singur comparand C2, cu  o mască de căutare SM2 şi cu 

rezultatele căutarii unui singur comparand, pentru EQUALITY în TM, stocate apoi  în 

T2.  TM poate, de asemenea, efectua funcţia SELECT FIRST [38]  în fiecare coloană. 

 PRAM PFG -  generator de funcţie de prescripţie (în cazul de faţă setul funcţiilor de 

prescripţie este unul restrâns: {=,≠ , <, >, ≤, ≥}). În general, acest set poate fi modelat 

uşor pentru cazul fiecărei aplicaţii;  

 C2 – vector comparand binar [1 x m]; 

 SM2 – vector mască pentru TM [1 x m]; 

 T2 – vector eticheta binar pentru TM [n x 1]; 

 LTR – rezolver logic pentru respondent;  în particular, calculează variabilele binare  
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           w  şi u: w = 1, dacă cel puţin unul dintre biţii nemascaţi ai lui T2 este egal cu 1, în timp ce  

            u =1, dacă toţi biţii nemascaţi al lui T2 sunt 1; variabila u, adesea specificată ca   

            SOME/NONE, este in mod comun utilizată în rezolverele de respondenţi [38];  variabila 

w,   

            care poate fi   specificată ca ALL/NOT ALL, este folosită în [39]. 

Arhitectura procesorului de mai sus este prezentată în configuraţia de bază. În funcţie de  

aplicaţia particulară este necesar să se adauge unele componente opţionale de sistem: 

 RESPONDE COUNTER -  contor pentru numărul de respondenţi pentru T2 [16]; 

 SELECT FIRST – circuit pentru fiecare coloană a lui TM şi a lui T2 [16];  

 (p,k) - COMBINATION GENERATOR- generator de mască hardware pentru SM1 şi 

SM2;  

 (p,k)-PERMUTATION GENERATOR- generator hardware de comparand plasat intre 

DA şi CA;  

 CONTROLLERS – controloare pentru secvenţierea operaţiilor procesorului în TM 

(necesare numai pentru probleme specifice); 

 MEMORY REGISTERS – un spaţiu pentru stocarea temporară a rezultatelor calculelor, 

cum ar fi vectorii respondenţi, vectorii mască etc. 

 Modelul maşinii este puternic şi suficient de flexibil pentru a satisface numeroase cerinţe ale 

prelucrării asociative rapide. Modelul reprezintă o generalizare parametrizată a altor modele 

simple propuse anterior, pe care le poate substitui funcţional, în sensul implementării 

algoritmilor, care au fost derivaţi pentru acele modele. De exemplu, modelele pentru 

procesoarele cu un singur comparand sunt echivalente modelului prezentat în varianta m=1. În 

multe cazuri, atunci când este posibilă organizarea cu căutarea multicomparand, modelul asigură 

o îmbunătăţire semnificativă a performanţelor algoritmului. 

 Pentru a simplifica  evaluarea algoritmilor prezentaţi în următoarele secţiuni se fac o serie de 

presupuneri: 

1. operaţia de căutare serială la nivelul unui singur bit necesită o unitate de timp; 

2. toate operaţiile seriale la nivel de bit şi paralele la nivel de cuvânt necesită un timp 

proporţional cu cel puţin numarul de biţi din tranşă O(p);  
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3. funcţiile de prescripţie ale TM pot fi încărcate din PRAM-PFG într-un timp egal cu  

O(1);  

4. programarea unei singure măşti se poate face într-un timp egal cu O(1); 

5. permutarea unui singur operand se poate face într-un timp egal cu O(1); 

6. circuitele LTR, SELECT FIRST şi COUNTER  pentru un număr de respondenţi consumă 

un timp care depinde de construcţia acestor componente şi de tehnologie. În general 

timpul este o funcţie logaritmică  de n. 

 

3.2.3. Procesor asociativ specializat realizat în FPGA. 

3.2.3.1. Introducere. 

 

  În cele ce urmează se propune un procesor asociativ multicomparand  generic, la nivelul 

structurii şi operării. Trăsătura  principală a acestui procesor generic constă în aceea ca el 

întruneşte  majoritatea caracteristicilor procesoarelor asociative  implementate în FPGA. În 

opinia autorului procesoarele, în general, şi cele asociative, în particular, implementate în FPGA, 

reprezintă structuri specializate, adaptate unor probleme concrete [40], [41]. Adapatarea  se 

referă la numărul şi tipul operaţiilor de prelucrare, la dimensiunile operanzilor, la maniera de 

operare. Procesorul asociativ generic, prin parametrizarea lungimii cuvintelor şi prin selectarea 

operaţiilor de prelucrare poate constitui punctul de pornire pentru proiectarea şi realizarea în 

FPGA a unui procesor specializat orientat pe implementarea unui algoritm dat.  

 După cum s-a arătat în paragraful 3.1.2, componenta de bază o reprezinta o memorie asociativă 

cu funcţii multiple. Procesorul asociativ clasic, realizat în FPGA, dispune de un set de 

instrucţiuni cu caracter asociativ, care sunt furnizate de un generator de funcţii de prescripţie: 

Parallel RAM Prescription Functions Generator (PRAM PFG). Aceste funcţii sunt înlănţuite sub 

forma unor programe destinate prelucrării respondenţilor din  matricea respondenţilor binari. 

 În cazul procesorului asociativ specializat, prelucrarea informaţiilor din memoria asociativă 

(Tabloul Asociativ) se desfăşoară în doua etape: la nivelul Tabloului Asociativ şi la nivelul 

Tabloului Respondenţilor. 

 Aşa după cum s-a arătat în lucrarea [27], tehnologia FPGA permite implementarea facilă a unor 

tablouri constituite din celule de memorare, înzestrate la nivel de bit cu logica necesară realizarii 
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unei clase largi de operaţii/funcţii asociative. Funcţiile  asociative date au drept  operanzi  tabloul 

asociativ şi tabloul comparanzilor, eventual mascaţi de conţinutul tabloului de măşti.   

În ceea ce priveşte tabloul comparanzilor, funcţiile asociate sunt, cu precădere, funcţii logice de 

unul, doi sau mai mulţi operanzi. Tabloul respondenţilor furnizează, atât operanzii sursă, cât şi 

destinaţia rezultatului. 

Trebuie subliniată ideea că funcţiile/operaţiile/instrucţiunile nu sunt stocate sub forma unui 

program, într-o memorie specială. Algoritmului de prelucrare dat este specificat cu ajutorul unui 

limbaj de descriere hardware (HDL) şi generat ca  fişier de configurare (configware) a circuitului 

FPGA dat, circuit nestructurat funcţional reprezentând morfware-ul. Operaţiile de intrare 

referitoare la încărcarea, de la porturile de intrare, a datelor în tabloul asociativ, tabloul 

comparanzilor şi tabloul măştilor, cât şi la citirea rezultatelor, stocate în tabloul asociativ, de 

către portul de ieşire  al acestuia, sunt, de asemenea, specificate într-un HDL, sub forma unor 

module particulare, adaptate cerinţelor aplicaţiei date. Rezultatele  prelucrărilor, în final, se 

regăsesc în locaţiile din tabloul asociativ, locaţii care sunt selectate, în vederea transferului, către 

portul de ieşire, a  conţinuturilor lor, cu ajutorul unui registru respondent, din tabloul 

respondenţilor.  

 

3.2.3.2. Procesorul Asociativ Generic. 

 Arhitectura unui procesor asociativ multicomparand, “văzută” de către proiectant, poate fi 

descrisă în termenii unui n-tuplu A: 

                           A  = < RI, RE, TA, TC, TM, TR, R, OP  >                                  3.18   

unde s-au făcut următoarele notaţii: 

 RI– mulţimea registrelor de intrare; 

 RE –  mulţimea registrelor de ieşire; 

 TA –  tabloul asociativ; 

 TC – tabloul comparanzilor; 

 TM – tabloul măştilor; 

 TR – tabloul respondenţilor; 

 R – mulţimea operaţiilor la nivelul TA; 

 OP – mulţimea operaţiilor la nivelul TR. 
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În figura 3.37. se prezintă procesorul asociativ-generic propus. 

                             

                   Fig. 3.37. Procesor generic asociativ multicomparand.  

Tablourile TA, TC, TM  pot fi considerate memorii având capacităţile de m, k, l cuvinte, de câte 

n biţi. Adresarea se  face la nivel de cuvânt. Astfel, dacă se doreşte specificarea cuvântului j din 

TA se va utiliza notaţia TA[j]. Specificarea bitului i, din acelaşi cuvânt va folosi notaţia TA[j,i]. 

Conţinuturile acestor tablouri pot fi scrise şi citite ca şi în cazul memoriilor RAM. În acest scop 

au fost prevăzute registre de adrese şi de date corespunzatoare: RAxx şi RDxx, unde sufixul xx 

poate fi înlocuit cu numele tablourilor: TA, TM şi TC.  

Operaţiile obişnute de citire şi scriere pot fi descrise  conform expresiilor (3.19) si (3.20): 

 

citire:                          RDTA ← BUSFN(TA, DCD(RATA))                                             3.19 

 

scriere:                        TA*DCD(RTA) ← RDTA                                                               3.20 

 

Componenta de bază a procesorului este memoria asociativă multicomparand TA [37]. În cazul 

de faţă: procesul de prelucrare de bază al datelor este organizat paralel la nivel de bit şi paralel la 

nivel de cuvânt, registrul singular convenţional al comparandului este înlocuit cu un tablou de 

comparanzi, registrul singular convenţional al respondentului este reprezentat de tabloul  de 

respondenţi, care conţine  produsul Cartezian al setului de date şi al setului de comparanzi, 

eventual mascaţi. 

Tabloul asociativ TA poate efectua căutari asociative care să satisfacă un pentuplu  R de relaţii: 
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                                           R = <  <,  ≤,  =,  ≥,  >, ==, !=  >                                                3.21 

 

Relaţiile 3.21 se regăsesc şi în limbajul Verilog, limbaj utilizat pentru simularea şi 

implementarea unor astfel de procesoare. 

Căutarile, in principiu,  se pot face în paralel la nivel de cuvinte şi, de asemenea, paralel sau 

serial la nivel de biţi. Implementarea căutarilor se bazează pe reţele combinaţionale de tip 

asociativ, descrise la începutul Cap.3. Astfel, pentru pentuplul R de relaţii  (3.21) vor exista 

următoarele reţele asociative: ALS, ALE, AEQ, AEG, AGT având ca argumente tabloul 

asociativ TA şi tabloul comparanzilor mascat cu tabloul măştilor. De exemplu, căutarea 

combinaţională pentru “<”  -  (LeSs), cu introducerea rezultatului în registrul respondenţilor 

TR[i]  va fi notată ca mai jos: 

 

                                            TR[i] ← ALS(TA, (TC&TM))                                                  3.22 

 

Numărul reţelelor asociative  se poate reduce în baza relaţiilor  (3.13), (3.14) şi (3.15), după cum 

urmează:  

             AGT (TA, (TC&TM)) =  ~(ALS(TA, (TC&TM)) | AEQ(TA, (TC&TM)))           3.23 

            AEG (TA, (TC&TM)) =     (AGT(TA, (TC&TM)) | AEQ(TA, (TC&TM)))          3.24 

            ALE (TA, (TC&TM)) =     (ALS(TA, (TC&TM)) | AEQ(TA, (TC&TM)))           3.25 

Tabloul respondenţilor constă într-un set TR de registre generale de câte m biţi. În cazul de faţă 

numărul acestor registre generale este n. Referirea la respondentul i se specifică prin notaţia 

TR[i]. 

Un registru din tabloul respondenţilor poate fi utilizat pentru operaţia de scriere în TA a unui 

operand aflat, fie în TC (mascat), fie în RDTA. Operandul va fi stocat în cuvintele din TA 

selectate pe baza biţilor egali cu 1 din registrul respondenţilor, conform transferurilor de mai jos: 

 

                                         TA*TR[i] ← TC&TM                                                                   3.26 
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                                          TA*TR[i] ← RDTA                                                                      3.27 

 

Acest tablou de registre trebuie văzut în conjuncţie cu un septuplu OP de operatori  logici, 

disponibili în limbajul Verilog: 

                                      OP = < ~,  &, |, ^ , ~&, ~|, ~^ >                                                       3.28 

Prelucrările respondenţilor presupun 1, 2 sau mai mulţi operanzi sursă şi un singur operand 

destinaţie conform expresiei 3.29: 

 

                                  TR[i] ← TR[j] OP1 TR[k] OP2.... OPn-1 TR[l] OPn TR[m]                      3.29                                                      

 

unde OPi reprezintă unul din operatorii logici ai septuplului 3.28.  

 In paragraful 3.4. sunt prezentate câteva exemple de algoritmi descrişi în HDL, implementabili 

pe structuri sugerate  de procesorul asociativ generic prezentat mai sus. Algoritmii respectivi au 

fost verificaţi prin simulare. 

 

3.3. Algoritmi asociativi implementabili pe procesoare asociative programabile. 

De regulă, algoritmii asociativi [20], pentru o problemă dată, diferă într-o măsură importantă de 

cei clasici utilizaţi, în calculatoarele convenţionale,  pentru aceeaşi problemă, conducând  

adesea  la  programe mai simple, deoarece nu intervin pointeri şi nici operaţii de sortare. 

Algoritmii asociativi, care vor fi examinaţi, se plasează în trei categorii: aritmetici, orientaţi pe 

baze de date şi pe prelucrare de simboli. 

 

3.3.1. Algoritmi aritmetici. 

       Întrucât la nivelul memoriilor asociative sunt permise operaţii aritmetice, adunarea şi  

inmulţirea se fac direct, la acest nivel, fără a mai transfera operanzii către un procesor clasic. 

Programele care implică numeroase calcule vor fi executate într-un timp mai lung, deoarece 

operaţiile se efectuează la nivel de bit. Acesta constituie motivul pentru care Procesoarele 

Asociative sunt prevăzute cu unităţi aritmetice-logice la nivelul fiecărui cuvânt din memoria 

asociativa [16], [20]. 
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3.3.1.1.  Adunarea. În cazul acestei operaţii fundamentale se va  studia algoritmul de adunare a 

unei constante c la un număr de n cuvinte, de tip întreg, fără semn, având câte b biţi, stocate fie 

într-o memorie RAM, fie într-o memorie asociativă. 

        În situaţia unei memorii RAM algoritmul de mai jos utilizează intensiv magistrala 

memorie-procesor, pentru transferul fiecărui cuvânt, care urmează să fie incrementat cu  

constanta c: 

                                       for( i = 0; i < n; i = i + 1) 

                                       cuvânt RAM = cuvânt RAM + c 

ceea ce implică  o complexitate O(n). 

   Acelaşi algoritm de adunare, rescris pentru un sistem cu memorie asociativă, în care    există 

un bit de transport, la nivelul fiecărui cuvânt, se realizează în întregime în memoria  asociativă, 

fără participarea procesorului. Algoritmul operează pe tranşe de câte un bit: bitul 0, din toate cele 

n cuvinte, apoi biţii: 1,2,...,(b-1), conducând la o complexitate de ordinul O(b): 

 

                                        for( i = 0; i < b; i = i + 1) 

                                           if( bit i în constanta c este 1) 

                                                  selectează cuvintele din MA cu bitul i = 1 şi transport = 0 

                                               bit i = 0 şi transport = 1 

                                                  selectează cuvintele din MA cu bitul i = 0 şi transport = 0 

                                               bit i = 1  

                                            else    

                                                  selectează cuvintele din MA cu bitul i = 0 şi transport = 1 

                                               bit i = 1 şi transport = 0 

                                                  selectează cuvintele din MA cu bitul i = 1 şi transport = 1 

                                               bit i = 0  
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3.3.1.2. Inmulţirea. 

     Se va examina algoritmul de înmulţire a unei constante c cu  n cuvinte, de tip întreg, fără 

semn, având câte b biţi, stocate  fie într-o memorie RAM, fie într-o memorie asociativă.  

În primul caz, având în vedere nivelul operaţiei de inmulţire, complexitatea va fi de ordinul O(n) 

şi cu o utilizare intensă a magistralei de date a  memoriei, ceea ce va duce la o penalizare 

importantă de timp: 

                                        for( i = 0; i < n; i = i + 1) 

                                       cuvânt RAM = cuvânt RAM * c 

 

     Utilizarea unei memorii asociative, cu resursele de prelucrare necesare, la nivelul fiecărui 

cuvânt, conduce la un ordin de complexitate O(b2
), întrucât se lucrează pe tranşe de câte un bit, 

mai intâi bitul 0, apoi bitul 1 şi, în final, bitul (b-1). Algoritmul de mai jos [16] nu presupune 

folosirea unităţii aritmetice-logice. Un cuvânt din memoria asociativă este structurat în doua 

câmpuri: câmpul înmulţitorului şi câmpul produsului parţial. De asemenea, fiecare cuvânt din 

memoria asociativă dispune de un bit de transport: 

                                                       

                                                   j = 0      

                                                       for( fiecare bit) 

                                                             selectează cuvintele din MA, care au bitul i = 1  

                                                             adună deînmulţitul la biţii n+j,....,j ai produsului 

                                                             parţial pentru fiecare cuvânt selectat 

                                                   j = j + 1 

 

3.3.1.3. Găsirea maximului. 

      Se consideră o lista neordonată de n numere întregi, fără semn, a câte b biţi din care trebuie 

să se extragă cel mai mare număr. 

 Utilizarea unei memorii convenţionale conduce la un algoritm standard, de complexitate O(n): 

 

                           max = 0 

                             for(fiecare număr din listă) 
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                                    if(număr > max) 

                                          max = număr  

   În cazul memoriei asociative, algoritmul de mai jos [16] va avea o complexitate  O(log b):      

                               punctul de secţionare = punctul mijlociu al gamei 

                               punctul de secţionare anterior = minimum al gamei 

                                    while(nu răspunde exact o singură celulă) 

                                             caută  celulele mai mari decât punctul de secţionare 

                                          dif = abs(punct de secţionare – punct de secţionare anterior) 

                                           punctul de secţionare anterior = punctul de  secţionare 

                                       if(nu raspunde nici o celula) 

                                           punctul de secţionare = punctul de  secţionare – (dif/2) 

                                    else 

                                         if(răspund mai multe celule) 

                                             punctul de secţionare = punctul de  secţionare + (dif/2) 

 

3.3.1.4.  Stiva 

       Operaţiile standard ale stivei sunt: push, care plasează un obiect în vârful stivei, şi pop, care 

înlatură obiectul plasat în vârful stivei. 

        Algoritmul funcţionarii stivei, dat  mai jos, utilizează o listă înlănţuită în calitate de stivă. 

Fiecare nod din listă conţine data şi un pointer către următorul nod din lista pointerul, care indică 

nodul din vârful stivei şi poarta numele top.   Dacă stiva este vidă  top = nul. 

push:                                                                       pop: 

           creează un nod nou pentru stivă                              if  top ≠ nul 

           nod →  data = data                                                     temp = top 

           nod →  next = top                                                       top = top → next 

           top = nod                                                                     înlătură nodul indicat de temp                                                        

 Algoritmul asociativ pentru stivă [24], dat mai jos, examinează stiva ca pe o tabelă 

bidimensională. Fiecare intrare în tabelă conţine un număr de ordine şi data. Prima 

informaţie/data plasată în stiva are numărul de ordine egal cu 1, cea de-a doua 2 etc. 

 push:                                                                            pop: 
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            găseşte_max(ordin_număr)                                      găseşte _max(ordin_numar) şi 

            scrie (max + 1, data) în                                                       întoarce data asociată 

            memoria neutilizată                                                  marchează memoria ca fiind         

                                                                                                  neutilizată 

Algoritmul asociativ este mai simplu deoarece nu foloseşte pointeri. 

 

3.3.2. Algoritmi pentru baze de date. 

Memoriile asociative oferă un bun suport pentru implementarea bazelor de date. În cele ce 

urmează vor fi examinaţi algoritmii de interogare (query) şi de unificare (join), algoritmi tipici 

pentru bazele de date relaţionale. 

3.3.2.1.  Query/Interogarea.  

 Interogarea reprezintă o aplicaţie tipică în bazele de date relaţionale, având la bază operatorii: 

proiecţie şi selecţie. Astfel, pe baza unuia sau a mai multor câmpuri, care satisfac criteriul de 

interogare, se selectează o înregistrare din baza de date. 

Fie, ca exemplu,  Tabela  3.1, care conţine informaţii despre câţiva din angajaţii unei societăţi: 

                    

 

O interogare pentru a afla Mărcile angajaţilor cu numele de familie  Pop  va întoarce Mărcile 

înregistrărilor 4 şi 5, în timp ce o interogare pentru a afla numele programatorilor va întoarce 

Numele corespunzătoare înregistărilor 1 şi 5. 

  Algoritmul convenţional de mai jos, în conditiile unei tabele cu n înregistrări, are complexitatea 

O(n): 

                                   for( fiecare inregistrare din tabelă) 

                                        if(câmpul/câmpurile din inregistrare corespunde/corespund interogării) 

                                             selectează acea/acele înregistrare/înregistrări 
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În mod obişnuit, într-o memorie asociativă, o întregistrare întreagă ocupă un cuvânt. Câmpurile 

înregistrării, care interesează, sunt selectate prin mascarea celorlalte în comparand, folosind 

registrul mască. Complexitatea algoritmului asociativ de interogare este O(1), întrucât 

comparaţiile se realizeaza în paralel. 

                                if(câmpul/câmpurile din oricare înregistrare coincide/coincid cu comparandul) 

                                    selectează acea/acele înregistrare/înregistrări 

3.3.2.2. Unificarea/Join. 

Ca aplicaţie curentă în bazele de date relaţionale Join poate fi exemplificat, în forma cea mai 

simplă, prin utilizarea a doua tabele: tabela care a ilustrat Interogarea (Tab.3.1) şi tabela Tab.3.2, 

de mai jos:                            

                                           

Dacă conţinutul unui câmp al unei tabele coincide cu cel al unei alte tabele, înregistrarile 

repective sunt asociate una cu cealaltă. În cazul examinat înregistrarea 3, din prima tabelă  este 

asociată cu înregistrarea 2 din tabela de mai sus întrucât au aceeaşi Marcă. 

  Algoritmul convenţional, în condiţiile în care cele doua tabele au aceeaşi dimensiune n, va avea 

o complexitate temporală O(n2
) 

 

                           for (fiecare înregistrare din prima tabelă) 

                                for (fiecare înregistrare din a doua tabelă) 

                                      if (câmpul join din prima tabelă = câmpul join din a doua tabelă) 

                                           adaugă o legatură 

Algoritmul join asociativ, admiţând că legăturile pot fi adăugate în paralel, va avea o 

complexitate temporală O(n), întrucât comparaţiile cu înregistrările din cea de-a doua tabelă se 

pot efectua în paralel 

                              for (fiecare înregistrare din prima tabelă) 
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                                      if (câmpul join din prima tabelă = câmpul join din a doua tabelă) 

                                           adaugă o legatură 

 

3.3.3.  Algoritmi pentru prelucrarea simbolică. 

Procesoarele asociative pot fi utilizate pentru  prelucrări aritmetice, prelucrări legate de bazele de 

date, cât şi pentru alte tipuri de prelucrări, cum sunt cele care se referă la grafuri. 

3.3.3.1. Conectivitatea unui graf. 

 Un graf este constituit din noduri şi arce orientate  între noduri, conform desenului de mai jos: 

                                         

                                      Fig. 3.38. Conectivitatea unui graf. 

Problema constă în a afla dacă există o cale între două noduri, cum ar fi nodurile a şi f din figura 

3.38. Dacă graful este stocat sub forma unei tabele neordonate ce conţine nodul sursă şi nodul 

destinaţie, pentru fiecare arc se va obţine următoarea tabelă (Tab.3.3): 

                                                     

  Algoritmul pentru stabilirea conectivitaţii este acelaşi, atât pentru sistemele cu memorie RAM, 

cât şi pentru cele cu memorie asociativă [38].  Dacă numărul de conexiuni este n, timpul pentru o 

căutare într-o tabela, organizată într-o memorie RAM, are o complexitate O(n). Astfel, 
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complexitatea algoritmului de căutare va fi O(n2
). Timpul pentru o căutare într-o memorie 

asociativă este de ordinul O(1), ceea ce conduce la o complexitate a algoritmului O(n)  

Algoritmul de mai jos presupune că nodul de start este f,  iar cel final este a: 

                                   nod curent = nod de start 

                                   nod anterior = nod start 

                                   while (stare “not done”) 

                                        caută în tabelă  o intrare în care nodul curent este nod destinaţie 

                                        if (nu s-a găsit o intrare) 

                                            nod curent = nod anterior /*reversare şi se încearca o alta cale*/ 

                                            if (nod curent este nod start) 

                                                “done” /*nu există cale*/      

                                      else 

                                            marchează intrarea ca fiind utilizată 

                                            nod anterior = nod curent 

                                            nod curent = nod sursă pentru aceasta intrare 

                                         if (nod curent = nod final)  

                                             “done” /* cale gasită */      

3.4. Algoritmi asociativi implementabili pe procesoare asociative bazate pe structuri   

reconfigurabile. 

   Algoritmii prezentaţi în continuare (max, min, sort, select etc) pleacă de la premisa că datele, 

care se prelucrează sunt reprezentate sub formă de numere întregi strict pozitive (numere 

naturale). Prin urmare, înainte de a descrie algoritmul de prelucrare în HDL este necesară o 

analiză pentru a stabili: gama de reprezentare a variabilelor, precizia (numărul de biţi), numărul 

pozitiv ce trebuie adunat la cel mai mic număr negativ, în reprezentarea iniţială a datelor, pentru 

a se asigura operarea în domeniul numerelor întregi strict pozitive. 

 

3.4.1.  Algoritmul max. 

Se consideră un tablou binar bidimensional TA[m,n], cu m linii şi n coloane. Acesta poate fi 

asimilat cu o memorie, alcătuită din m registre/locaţii a câte n biţi. Accesul la informaţie are loc 

la nivel de cuvânt. Astfel, pentru a accesa informaţia la nivelul bitului i din cuvântul j al tabloului 
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TA sunt necesare: declararea unui registru P de n biţi, încărcarea registrului P cu conţinutul 

locaţiei TA[j] şi referirea la bitul i din P, adică specificarea acestuia sub forma P[i]. Dacă se 

reuşeşte transpunerea lui TA într-un tablou TR se pot efectua operaţii la nivel de cuvinte în TR 

şi, în consecinţă, la nivel de coloane în TA. Fie tablourile  TA, TC şi TR în hexa şi în binar, din 

fig.3.39: 

              
 

                                 Fig.3.39. Tablourile  TA, TCşi TR în hexa şi în binar. 

 

Pentru a stabili valoarea maximă din TA (fig.3.40.) se vor scana, de la stânga la dreapta, coloană 

cu coloană, locaţiile TA[j] ale acestuia, cu ajutorul liniilor TC[i] ale tabloului de comparanzi TC 

(1). Pentru fiecare coloană se va genera un respondent TR[i] cu m biţi (2). Ansamblul 

respondenţilor va fi vizualizat ca un tablou binar TR cu n linii şi m coloane, care  reprezintă 

tabloul TA transpus. Astfel, coloanele lui TA vor reprezenta liniile lui TR, care vor putea fi 

accesate ca locaţii de memorie, în vederea prelucrării conţinuturilor lor. Pentru a afla valoarea 

maximă stocată în TA se vor inmulţi logic liniile din TR, începând cu TR[1], TR[2], cu reţinerea 

rezultatului, urmând ca acesta să se înmulţească cu TR[3] etc. Procesul se opreşte când rezultatul 

curent este zero sau când  s-a terminat de explorat TR. Se reţine ultimul produs diferit de zero 

(3). În cazul în care produsul rezultat conţine o singură unitate, rangul acelei unităţi, contorizat 

de la stânga la dreapta, reprezintă indexul valorii maxime din TA(4). Prezenţa mai multor unitaţi 

în produsul rezultat  denotă replicarea valorii maxime în TA. Algoritmul va indica valoarea 

maximă cu cel mai mic index. 
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                               Fig.3.40. Etapele determinării valorii maxime din TA. 

 

 Etapele (1) si (2) sunt descrise de algoritmul de mai jos: 

                                   

 
   Fie Rt şi Rz două registre de câte m biţi, care reprezintă produsele logice temporar/curent şi 

final, obţinute ca urmare a prelucrării liniilor lui TR. Algoritmul etapei (3) este următorul: 
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 Pentru a obţine (4) indexul (j) al valorii maxime sau al primei valori maxime s-a folosit 

construcţia casex( ) şi s-a afişat acea valoare: 

 

                       
 

 În urma analizei etapelor (1) şi (2), algoritmul max are complexitatea O(mxn).  

 

3.4.2.  Algoritmul min. 

Pentru a afla valoarea minimă stocată în tabloul TA este suficient ca în algoritmul care descrie 

etapele (1) şi (2) ale procesului să se înlocuiască TA[j] cu ~TA[j], restul algoritmului rămânând 

neschimbat: 

                                           
Rezultatul simularii este prezentat in fig.3.41: 

 

           
                        Fig.3.41.      Rezultatul simulării algoritmului min. 
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Ca şi în cazul algoritmului max, complexitatea algoritmului min este O(mxn). 

 

3.4.3.  Algoritmul sort. 

Algoritmul sort se bazează pe aplicarea repetată (de m ori) a algoritmului max. La fiecare rundă l 

se determină valoarea maximă conţinută în TA. Această valoare este stocată în locaţia curentă 

S[l] a unui tablou SL, forţând în acelaşi timp, valoarea maximă prezentă din TA în zero. 

Fragmentul de cod Verilog, de mai jos, ilustreaza dezvoltarea algoritmului sort pe baza 

algoritmului max: 

                                          

 

 

În figura 3.42 este prezentat rezultatul sortării tabloului TA. 

                                                          
 
                                 Fig. 3.42.   Rezultatul sortării tabloului TA. 

   Întrucât algoritmul sort, în varianta prezentată,  utilizează de m ori algoritmul max, 

complexitatea este O(m2xn) 

                           

 3.4.4.  Algoritmul sel. 

Algoritmul sel are numeroase şi importante  aplicaţii, printre care şi acelea de supraveghere, cu 

exactitate, a obiectelor în continuă mişcare, prin explorarea rapidă a unor sisteme de baze de date 

spaţial-temporale. Astfel, în cazul unor aplicaţii din domeniul GPS, un furnizor de servicii de 
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telefonie mobilă este interesat de numărul curent de utilizatori activi într-o arie dată. De 

asemenea, acelaşi gen de probleme apar la supravegherea spaţiului aerian din vecinatate 

aeroporturilor. Algoritmul sel (select) operează asupra unei mulţimi de obiecte, caracterizate prin 

atribute cu valori numerice. Ca urmare a utilizării algoritmului sel sunt extrase acele obiecte ale 

căror atribute satisfac, din punct de vedere cantitativ, un set de condiţii impuse. 

 Considerând o situaţie 2D, problema ar putea fi formulată[40] ca în cele ce urmează.   

Fie S = {p1,p2,...,pn} o mulţime de puncte mobile în  . Pentru oricare moment de timp t, fie 

pi(t) poziţia punctului pi la timpul t, iar S(t) = {p1(t),p2(t),...,pn(t) } configuraţia lui S la timpul t. 

Fiind  date un dreptunghi aliniat la axe  şi o marcă de timp tq, să se raporteze , 

adică toate punctele lui S care se află în interiorul lui R la timpul tq. 

Pentru a ilustra algoritmul sel se consideră o mulţime de puncte  S ale căror coordonate se 

exprimă prin perechi de câte două cifre în hexa, pentru ordonată şi pentru abscisă, ca în fişierul 

de mai jos: 

 

 //CMASOCI_1.txt   = (019A, A28B, C30C, 040D, A5FF, 96A0, A7A3, D886, B596), 

 

 care reprezintă conţinutul tabloului asociativ TA. Se doreşte aflarea punctelor cu abscisele 

cuprinse între valorile 86h - FFh şi cu ordonatele între limitele 07h - FFh. Corespunzator vor fi 

definiţi comparanzii C1, C2, C3, C4: 

 

.  

Selecţia absciselor şi a ordonatelor se va realiza cu ajutorul măştilor M1 şi M2: 

  

    
 

Algoritmul care trebuie să calculeze biţii respondenţilor: R1g, R1l, R2g, R2l, pentru punctele ale 

căror coordonate satisfac condiţiile impuse mai sus, este dat mai jos: 

                 i=1; 

                    while(i<m+1)                                            // m numărul de puncte; 
                      begin 
                            R1g*i+=((M1&C1)<( M1&TA*i+));     // relaţia de calcul a bitului i al respondentului R1g; 
                            R1l*i+=((M1&C2)>( M1&TA*i+));      // relaţia de calcul a bitului i al respondentului R1l; 
                            R2g*i+=((M2&C3)<( M2&TA*i+));     // relaţia de calcul a bitului i al respondentului R2g; 
                            R2l[i]=((M2&C4)>( M2&TA[i]));      // relaţia de calcul a bitului i al respondentului R2l; 
                            Rz[i] = R1g[i]&R1l[i]&R2g[i]&R2l[i];   // relatia de calcul a bitului i al respondentului      
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                                                                                              // rezultatului Rz; 
                         I=i+1; 
                      end 

 

Segmentul de cod verilog,   pentru prelucrarea respondentului Rz, în vederea afişării vectorului 

Rd, care conţine coordonatele punctelor căutate, nu mai este dat, întrucât nu prezintă o 

importanţă deosebită pentru algoritmul de selecţie.  O imagine a rezultatului simularii 

algoritmului sel este dată  

fig.3.43. 

                       

                                    Fig.3.4.3.  Rezultatul simulării algoritmului sel. 

 

Se poate constata că punctele de interes au coordonatele:  

                                           

Complexitatea algoritmului sel este O(m). 

 

3.4.5. Concluzii privind algoritmii asociativi implementabili pe procesoare asociative bazate 

pe structuri  reconfigurabile.   

Proiectarea algoritmilor asociativi implementabili pe procesoare asociative bazate pe structuri  

reconfigurabile se bazează pe partiţionarea acestora în doua secţiuni.  

  Prima secţiune explorează într-o manieră asociativă un tablou de date, în vederea selectării 

acelor cuvinte/linii care conţin informaţiile specificate într-un comparand sau tablou de 

comparanzi. În scopul  măriri versatilităţii, anumite câmpuri ale cuvintelor tabloului asociativ pot 

fi mascate, pentru a nu fi supuse comparării cu câmpurile corespunzătoare ale comparandului.  

Comparaţiile se bazează pe un set de relaţii (3.21), menţionate în paragraful 3.2.3.2. 

Rezultatul/rezultatele acestor comparaţii se stocheaza sub forma unui tablou de respondenţi. 

  Secţiunea a doua prelucrează tabloul respondenţilor, pe baza unui set de operatori logici (3.28) 

specificaţi, de asemenea, în paragraful 3.2.3.2. Rezultatul prelucrării respondenţilor permite 
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selectarea unor cuvinte din tabloul asociativ, care îndeplinesc anumite cerinţe privind relaţiile 

dintre câmpurile în care sunt structurate cuvintele. Pentru exemplificare, se poate presupune că 

fiecare cuvânt reprezintă o înregistrare organizată pe câmpuri cu lungimi diferite şi că ansamblul 

înregistrărilor din tabloul asociativ reprezintă un fragment al unei baze de date. 

  În acest capitol au fost proiectaţi şi exersaţi, prin simulare, diverşi algoritmi asociativi, relativ 

simpli. Descrierea algoritmilor s-a efectuat cu ajutorul limbajului de descriere hardvare Verilog 

clasic, în care nu există, la nivelurile descrierii şi sintezei algoritmilor facilităţi de exploatare a 

paralelizării. În cazul de faţă este vorba de paralelizarea ciclurilor for. Utilizarea limbajului 

Verilog 2001, permite, prin utilizarea construcţiei generate, paralelizarea construcţiilor for.  

Astfel, prin creşterea cantităţii de hardware utilizat pentru implementare, se reduce ordinul de 

complexitate al algoritmilor, ceea ce este perfect realizabil in tehnologia FPGA. O primă 

consecinţă a acestui fapt o constituie  creşterea vitezei de execuţie a algoritmilor astfel 

implementaţi. În partea finală a acestei lucrări se vor da exemple de sinteză şi implementare  ale 

unor procesoare cu ajutorul tehnologiei  FPGA, în condiţiile paralelizării algoritmilor 

consideraţi. 

 

 

 


