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INSTRUCŢȚIUNILE

• Prezentarea	  instrucţțiunilor	  =>	  conceptul	  programului	  memorat

• Orice	  calculator	  trebuie	  să	  realizeze	  operaţții	  aritme8ce	  -‐	  add	  a,	  b,	  c

• Notaţție	  rigidă	  deoarece	  operaţțiile	  trebuie	  să	  aibă	  exact	  trei	  variabile

• a	  =	  b	  +	  c+	  d+	  e	  se	  realizează	  în	  ...............	  instrucţțiuni

PRINCIPIUL	  DE	  PROIECTARE	  1

Simplicitatea	  favorizează	  regularitatea	  =>	  menţținerea	  unui	  hardware	  cât	  mai	  simplu

EXEMPLE

a	  =	  b	  +	  c;

d	  =	  a	  -‐	  e;
f	  =	  (g	  +	  h)	  -‐	  (i	  +	  j);
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Operanzii
• Operanzii	  instrucţțiunilor	  aritme8ce	  sunt	  păstraţți	  în	  registre

• Registrele	  sunt	  primi8ve	  u8lizate	  în	  proiectarea	  hardware	  vizibile	  programatorului.	  
Mărimea	  unui	  registru	  în	  MIPS	  este	  de	  32	  biţți;	  numărul	  lor	  este	  de	  32

PRINCIPIUL	  DE	  PROIECTARE	  2

Mai	  mic	  mai	  rapid

• U8lizarea	  efec8vă	  a	  registrelor	  este	  cri8că	  pentru	  performanţța	  programului

• $s0,	  $s1,	  ....	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  registre	  pentru	  variabile

• $t1,	  $t2,	  ....	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  registre	  temporare	  necesare	  compilării	  programului	  în	  instrucţțiuni	  MIPS

add	  $t0,	  $s1,	  $s2

add	  $t1,	  $s3,	  $s4

sub	  $s0,	  $t0,	  $t1
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Operanzi	  în	  memorie
• Pe	  lângă	  variabile,	  într-‐un	  program	  folosim	  și	  structuri	  de	  date	  complexe:	  vectorii	  și	  structurile	  

• Este	  nevoie	  de	  introducerea	  instrucţțiunilor	  care	  să	  realizeze	  transferul	  de	  date

• Instrucţțiunea	  care	  copiează	  date	  de	  la	  memorie	  către	  un	  registru	  se	  numește	  LOAD	  -‐	  lw

• În	  MIPS	  există	  restricţția	  de	  aliniere	  -‐	  datele	  trebuie	  să	  fie	  aliniate	  în	  memorie.	  PC-‐ul	  MIPS	  =	  PC	  +	  4

• Instrucţțiunea	  care	  memorează	  un	  cuvânt	  în	  memorie	  este	  STORE	  -‐	  sw

• Variabila	  h	  este	  asociată	  cu	  registrul	  $s2	  iar	  adresa	  de	  bază	  a	  vectorului	  A	  este	  în	  $s3.	  A[12]=h+A[8]	  ?
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Modurile	  de	  adresare	  în	  MIPS
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Translatarea	  și	  pornirea	  unui	  program
• Compilatorul	  -‐	  compilatorul	  transformă	  programul	  C	  într-‐un	  program	  în	  limbaj	  de	  asamblare

• Asamblorul	  -‐	  convertește	  programul	  din	  limbaj	  de	  asamblare	  într-‐un	  fișier	  obiect,	  care	  este	  o	  
combinaţție	  de	  instrucţțiuni	  limbaj	  mașină,	  date	  și	  informaţții	  necesare	  de	  a	  plasa	  instrucţțiuni	  în	  
memorie.

Fișierul	  obiect	  pentru	  un	  sistem	  UNIX	  conţține:

1.	  Header-‐ul	  :	  descrie	  mărimea	  și	  poziţția	  altor	  părţți	  componente	  ale	  fișierului	  obiect

2.	  Segmentul	  text	  :	  conţține	  codul	  limbajului	  mașină

3.	  Segment	  de	  date	  sta8c	  :	  conţține	  datele	  alocate	  pentru	  ciclul	  de	  viaţță	  al	  programului.

4.	  Informaţții	  de	  relocare	  :	  iden8fică	  instrucţțiunile	  și	  cuvintele	  date	  care	  depind	  de	  adrese	  absolute	  când	  
programul	  este	  încărcat	  în	  memorie.

5.	  Tabela	  simbolică	  :	  conţține	  e8chetele	  rămase	  care	  nu	  sunt	  definite,	  precum	  refreinţțele	  externe.

6.	  Informaţții	  de	  debug	  :	  conţține	  o	  descriere	  concisă	  a	  modulelor	  care	  au	  fost	  compilate.

• Linker-‐ul	  :	  un	  program	  sistem	  care	  combină	  programe	  în	  limbaj	  mașină	  asamblate	  independent	  și	  
rezolvarea	  tuturor	  e8chetele	  nedefinite	  într-‐un	  fișier	  executabil.

• Loader-‐ul	  :	  un	  program	  sistem	  care	  plasează	  un	  program	  obiect	  în	  memoria	  principală
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PROCESORUL
• Arhitectura	  MIPS	  studiată	  va	  conţține	  doar	  un	  subset	  de	  instrucţțiuni	  și	  anume:

• Instrucţțiuni	  de	  referire	  a	  memoriei:	  lw	  și	  sw

• Instrucţțiuni	  logice-‐aritme8ce:	  add,	  sub,	  AND,	  OR	  și	  slt

• Instrucţțiuni	  de	  salt	  j	  și	  beq

• Execuţția	  fiecărei	  instrucţțiuni	  presupune	  execuţția	  mai	  multor	  pași:

1.	  Se	  trimite	  valoarea	  PC-‐ului	  către	  memoria	  care	  conţține	  codul	  și	  se	  citește	  instrucţțiunea	  din	  memorie

2.	  Se	  citește	  un	  registru	  (sau	  doi)	  u8lizând	  câmpurile	  instrucţțiunii	  pentru	  a	  selecta	  registrele	  care	  vor	  fi	  
ci8te.
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Proiectarea UAL

Opera!ii logice cu coresponden!" direct" în hardware 
 AND  c = a * b 
 SAU  c = a + b 
 INV  c = not a 
 MUX  dac" d==0, c=a altfel c=b 

Unitatea logic! pentru 1 bit – liniile albastre sunt linii de comand! 
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Realizarea opera!iei de adunare presupune existen!a unui sumator complet 

Realizarea opera!iei de sc"dere presupune introducerea unui inversor 

Hardware-ul rezultat este foarte 
simplu => cc2 standard universal 
pentru aritmetica numerelor 
întregi 

Ce opera!ie înc" nu se poate 
realiza ? 
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Opera!ia slt produce 1 dac" rs < rt #i 0 altfel 

Se observ! c! este suficient s! determin!m bitul de semn al opera"iei a-b 

Cum se poate modifica 
figura al!turat! astfel încât 
s! implement!m 
ramificarea condițională ? 

Sumatorul este implementat 
cu ajutorul unui CLA - Carry 
Look Ahead prezentat la CN 
1 

Operațiile de înmulțire/împărțire inclusiv virgula mobilă au prezentate 
în CN 1 
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Realizarea c!ii de date - determinarea instrucțiunii curente și trecerea
la următoarea instrucțiune 

Extragem instrucțiunea din memorie

Incrementăm CP-ul cu 4 pentru
Trecerea la instrucțiunea următoare 

Instrucțiunea următoare este situată
la o distanță de 4 octeți 
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Realizarea c!ii de date - instrucțiunile aritmetice și logice 

Instrucțiunile de tipul R
add, sub, slt 

Registre generale 

UAL care opereaz! cu valorile 
citite din registre 
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Realizarea c!ii de date - instrucțiunile de încărcare și memorare 

Instrucțiunile sunt:

lw $t1, valoare_deplasare($t2)
sw $t1, valoare_deplasare($t2) 

Este necesar! o unitate pentru a extinde semnul câmpului de deplasare din instr. 
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Realizarea c!ii de date - instrucțiunea beq 

Instrucțiunea este formată din 2 registre care sunt comparate pentru 
egalitate și o deplasare de 16 biți

 beq $t1, $t2, offset 

În vederea implement!rii acestei instrucțiuni trebuie determinată adresa 
obiectiv pentru ramificație => PC + câmpul de deplasare al instrucțiunii cu 
semnul extins 

Particularit!ți:
 1. Baza pentru calculul adresei de ramificație este adresa instrucțiunii
care urmează ramificației => PC+4 valoarea ca bază 

 2. Câmpul deplas!rii din instrucțiune trebuie deplasat stânga cu 2 biți
deoarece deplasarea este la nivel de cuvânt => crește domeniul 

efectiv al câmpului deplasării cu un factor de 4. 
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Realizarea c!ii de date - instrucțiunea beq 

Operanzii sunt egali => 
adresa obiectiv pentru 
ramificație devine noul 
PC 

Operanzii sunt diferiți => 
PC-ul incrementat este 
noul PC 

Trebuie realizate 2 operații: 
1. Calcularea adresei obiectiv pentru ramificație
2. Compararea conținutului registrelor 
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Obiectiv final - calea de date pentru execuția într-un singur ciclu de ceas 

17Sunday, November 8, 2009



Controlul UAL 

UAL are trei intr!ri de control din care folosite sunt 5 
 000  ȘI
001 SAU
010 +
110 -
111 setare la mai mic decât 

Modalitatea de implementare - utiliz!m 2 biți (OpUAL) și cei 6 biți ai codului
funcțiunii  
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Schema controlului UAL complet! 

0 (31-26)                   rs (25-21)      rt (20-16)      rd (15-11)     shamt(10-6)     funct(5-0) 
35 sau 43 (31-26)     rs (25-21)      rt (20-16)      adresa(15-0) 
4 (31-26)                   rs (25-21)      rt (20-16)      adresa(15-0) 
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Execuția instrucțiunii de tip R 
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Execuția instrucțiunii de încărcare 
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Execuția instrucțiunii de ramificare la egal 
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Implementarea instrucțiunii de salt 

2 (31-26) adresa (25-0) 
Calcularea PC-ului obiectiv 

!   cei 4 biți MSB vin de la PC+4;
!  câmpul imediat de 26 biți ai instrucțiunii de salt; 
!   cei 2 biți inferiori ai unei adrese de salt sunt întotdeauna 00
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Folosim sau nu implementarea cu o singur! perioad! de ceas ? 

În cazul proiect!rii cu un singur ciclu de ceas, perioada ceasului trebuie s! aib! 
aceeași durată pentru fiecare instrucțiune => ciclul de ceas este 
determinat de cea mai lungă cale posibilă prin mașină 

Cazul cel mai frecvent nu are o execuție rapidă 

Fiecare unitate funcțională poate fi utilizată o singură dată într-un ciclu 
de ceas => repetarea un ităților funcționale => creșterea prețului 
implementării 

Metode alternative : 

 implementarea cu mai multe cicluri 

 PIPELINE 

Metod! INEFICIENT", neutilizat! în practic! 
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