Curs 9

Arhitecturi RISC de uniprocesare paralelă a datelor
utilizând cuvinte de instrucţiuni foarte lungi tip VLIW

1. Conceptul de paralelism
Paralelismul se referå la capacitatea de a suprapune sau executa simultan mai multe
opera¡ii (citiri de la memorie (“memory fetch”, “load”), scrieri la memorie (“store”), opera¡ii
aritmetice ¿i logice, opera¡ii de intrare/ie¿ire etc).
Paralelismul poate fi de tip:
a) Bandå de asamblare (“Pipelining”): este o implementare similarå liniei de asamblare,
prin utilizarea unor tehnici de suprapunere a fazelor de execu¡ie a mai multor instruc¡iuni, ceea
ce conduce la cre¿terea performan¡elor unitå¡ilor de execu¡ie EU (“Execution Unit”) ¿i unitå¡ii de
comandå CU (“Command Unit”).
Lucrul în bandå de asamblare presupune divizarea unui “task” T în “subtask”-uri T1, ...,
Tk ¿i asignarea “subtask”-urilor la un lan¡ de sta¡ii de procesare numite segmente de bandå de
asamblare. Paralelismul se ob¡ine prin operarea segmentelor simultan. Se pot folosi benzi de
asamblare atât la nivelul fluxului de instruc¡iuni, cât ¿i la nivelul fluxului de date, dupå cum se
prezintå în figurå:
Banda de asamblare poate fi implementatå ¿i combinat, atât la nivelul comenzii, cât ¿i la
nivelul execu¡iei.
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b) Func¡ional: prin utilizarea mai multor unitå¡i independente, ce realizeazå func¡ii
(logice/aritmetice) diferite, simultan cu date diferite.
Utilizarea unitå¡ilor func¡ionale în bandå de asamblare conferå procesoarelor proprietatea
de scalare. ¥ n prezent, unitå¡ile func¡ionale în bandå de asamblare sunt utilizate, atât de RISC, cât
¿i de CISC, tendin¡a actualå fiind de superscalare. Superscalarea [81;83;126;127] este o cale de
cre¿tere a performan¡ei prin exploatarea paralelismului de granularitate scåzutå (“fine-grain”) ¿i
execu¡ia mai multor instruc¡iuni pe ciclul de ceas. Acest lucru se realizeazå prin implementarea

în unitatea centralå de prelucrare, a unor unitå¡i func¡ionale multiple, fiecare dintre ele fiind
organizatå în bandå de asamblare.
În continuare este prezentat modelul posibil al unui procesor superscalar:
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Un astfel de model permite execu¡ia a patru-cinci instruc¡iuni într-un ciclu de ceas.
Unitå¡ile func¡ionale multiple de calcul executå instruc¡iunile în paralel. Mecanismul de ie¿ire a
instruc¡iunilor încarcå, într-o coadå, mai multe instruc¡iuni din memoria intermediarå de
instruc¡iuni de pe nivelul 1 ¿i le trimite apoi în execu¡ie la unitå¡ile func¡ionale disponibile.
Memoria intermediarå de instruc¡iuni de pe nivelul 1 furnizeazå instruc¡iuni mecanismului de
ie¿ire a instruc¡iunilor iar memoria intermediarå de date de pe nivelul 1 furnizeazå operanzi
pentru unitå¡ile func¡ionale multiple. Mecanismul de interconectare asigurå transferul între
componentele unitå¡ii CPU.
Utilizarea memoriilor intermediare pe douå niveluri – nivelul 1 în acela¿i circuit cu
procesorul (“on-chip”), nivelul 2 în exteriorul circuitului procesorului (“off-chip”), precum ¿i
împår¡irea memoriei intermediare incorporate în tampon de instruc¡iuni ¿i tampon de date,
conduc, de asemenea, la cre¿terea frecven¡ei de operare a procesorului. Un calcul al influen¡ei
memoriilor intermediare asupra cre¿terii performan¡ei procesoarelor este realizat la sfâr¿it.

c) Masiv de procesare SIMD (“Single Instrution flow Multiple Data flow” – flux
singular de instruc¡iuni ¿i flux multiplu de date): prin utilizarea unui masiv de elemente
procesoare PE (“Processor Element”) identice, care realizeazå simultan aceea¿i opera¡ie
(controlate de aceea¿i comandå), asupra unor date diferite stocate în memoriile locale.
Sistemele SIMD sunt constituite într-un masiv de elemente de procesoare (PE), elemente
de memorie (M), o unitate de control (CU) ¿i o re¡ea de interconectare (IN – “Interconnecting
Network”). Acestea sunt ata¿ate unui sistem gazdå (“Host”) care, din punct de vedere al
utilizatorului, este un sistem de tip “front-end”. Rolul lui este de a executa compilåri, încårcarea
programelor, opera¡ii de intrare/ie¿ire ¿i alte func¡ii ale sistemului de operare.
În func¡ie de modul de operare ¿i de control existå:
Modelul SIMD cu memorie localå, cu urmåtoarea structurå:
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Conform acestui model, fiecare procesor are memoria sa localå ¿i executå aceea¿i
instruc¡iune furnizatå de unitatea de control CU. Unitatea CU cite¿te instruc¡iuni din memoria
program. Instruc¡iunile de control sau cele cu operanzi scalari sunt executate direct de cåtre
unitatea CU, iar instruc¡iunile cu operanzi vectoriali sunt trimise spre execu¡ie la procesoarele
PE. De asemenea, se pot transmite cuvinte de date necesare pentru opera¡iile scalare cu vectori.
Când procesoarele PE î¿i încarcå datele de la memoria lor localå, unitatea CU transmite adresa
corespunzåtoare procesoarelor PE. Instruc¡iunea de control de la CU furnizeazå aceea¿i adreså
pentru toate PE. Comunica¡ia de date se realizeazå transferând datele între procesoare prin
intermediul unei re¡ele de interconectare. Fiecare procesor sau grup de procesoare are porturi de
comunica¡ie ¿i registre tampon (“buffer”) de date. Re¡eaua IN executå câteva func¡ii de mapare,
depinzând de topologia re¡elei ¿i controlul cerut de unitatea CU. Procesoarele sunt echipate cu
registre de stare cu indicatori pentru teståri aritmetice ¿i logice. Granularitatea, numårul de
procesoare ¿i tipul re¡elei variazå de la o implementare la alta.

Model SIMD cu memorie partajatå (“shared”)
Conform acestui model, fiecare procesor comunicå cu memoria comunå partajatå, prin
intermediul unei re¡ele de interconectare ¿i executå aceea¿i instruc¡iune furnizatå de unitatea de
control CU, la fel ca în cazul modelului anterior. Modelul are urmåtoarea structurå:
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Memoriile sunt separate de procesoarele PE printr-o re¡ea de interconectare. Un procesor
poate accesa oricare memorie iar re¡eaua IN permite accesul în paralel la memoria partajatå.
Un avantaj este cå sunt realizate mai multe func¡ii de mapare procesor-memorie, ceea ce
înseamnå cå pot fi mapa¡i u¿or în “hardware” mai mul¡i algoritmi. Acest lucru implicå
bineîn¡eles cre¿terea volumului de comutåri de date, ceea ce conduce la cre¿terea timpului de
acces la memorie.
Unitatea CU este similarå cu cea din modelul SIMD cu memorie localå, înså re¡eaua IN
este mai complexå.
d) Multiprocesare MIMD (“Multiple Instruction flow Multiple Data flow” – fluxuri
multiple de instruc¡iuni ¿i date): prin utilizarea mai multor procesoare, fiecare executând
instruc¡iuni proprii ¿i comunicând, în general, printr-o memorie comunå, sau conectate într-o
re¡ea.
Multiprocesoarele se referå la execu¡ia simultanå de “task”-uri pe un sistem de calcul
paralel asincron format din mai multe procesoare, fiecare cu CU ¿i ALU, ¿i module de memorie
¿i I/O. Procesoarele coopereazå strâns, dar independent.
Existå douå modele de bazå:

Modelul MIMD cu memorie partajatå (“shared-memory”)
Sunt sisteme strâns cuplate, în care existå o conectivitate completå între procesoare ¿i
modulele de memorie; au urmåtoarea structurå:
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PE sunt procesoare de execu¡ie nu neapårat identice, cu sau fårå memorie localå.
Memoria globalå poate fi accesatå de cåtre toate procesoarele; cre¿terea lå¡imii de bandå la
memoria globalå se realizeazå prin implementarea local la procesoare a unor memorii
intermediare (“cache”).
Modelul MIMD cu trecere de mesaje (“message-parsing”)
Structura de sistem este urmåtoarea:
PE1

PE2

...

Pen

M1

M2

...

Mn

Re¡ea de interconectare IN

Fiecare modul sistem are un PE, memorie ¿i interfa¡å de I/O. Comunica¡ia de date este
datå prin mesaje ¿i nu prin intermediul variabilelor partajate ca la modelul anterior ¿i urmeazå un
protocol de comunica¡ie predeterminat. Gradul de cuplare este mai mic decât la modelul anterior.
Paralelismul este implementat într-un sistem de calcul pe mai multe niveluri, îmbinând
mai multe tipuri de paralelism (cum sunt cele de mai sus). Astfel, la nivel de sistem se pot folosi
mai multe procesoare, organizate într-un masiv de procesoare sau într-un multiprocesor, iar la
nivelul unitå¡ilor centrale de prelucrare se pot implementa mai multe unitå¡i func¡ionale
independente, fiecare organizate în bandå de asamblare.
În acest mod s-a ajuns la ob¡inerea unor performan¡e din ce în ce mai ridicate pe
sistemele de calcul, cu un cost relativ scåzut.

O clasificare structuralå a sistemelor, care reflectå ¿i gradul de paralelizare a prelucrårii
datelor, este urmåtoarea:
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2. Arhitectura VLIW
Prezentare generalå
Primele proiecte VLIW (“Very Long Instruction Word”) au fost inspirate din arhitecturile
CDC 6600, CRAY-1, IBM 360/91 ¿i MIPS. ¥ n anii ’70, multe dintre sistemele masive de
procesoare ¿i dintre procesoarele de prelucrare dedicatå de semnale foloseau instruc¡iuni lungi în
memoria ROM, pentru a calcula transformata Fourier rapidå (FFT) ¿i al¡i algoritmi.
Precursoarele adevårate ale procesoarelor VLIW pot fi considerate ma¿inile RISC
(“Reduced Instruction Set Computer”), al cåror principiu a fost expus pentru prima oarå de cåtre
prof. David A. Patterson din University of California de la Barkeley în 1980. Într-un procesor
RISC banda de asamblare permite execu¡ia în paralel a fazelor unei instruc¡iuni ob¡inând
execu¡ia unei instruc¡iuni pe ciclu de ceas. ¥ ncepând cu proiectele RISC - I de la Universitatea
din Berkeley în 1980 ¿i MIPS de la Universitatea din Stanford în 1981 ¿i continuând cu
procesoarele SPARC de la SUN Microsystems, Transputer T800 de la Inmos, MC 88000 de la
Motorola, Am 29000 de la AMD, i860 de la Intel etc., procesoarele RISC au condus la o altå
idee, conform cåreia så se realizeze citirea simultanå a mai multor instruc¡iuni ¿i atribuirea lor
mai multor unitå¡i de execu¡ie, prin intermediul cåilor multiple de date, ob¡inând astfel o
arhitecturå LIW (“Long Instruction Word” – cuvânt lung de instruc¡iune) sau VLIW.
Conceptul RISC a evoluat în multe direc¡ii: sunt cunoscute proiectele PIPE (“Parallel
Instruction and Pipelined Execution” – instruc¡iuni paralele ¿i execu¡ie în bandå de asamblare) de
la Universitatea din Wisconsin, RIMMS (“Reduced Instruction Set Architecture for MultiMicroprocessor” – arhitecturå cu set redus de instruc¡iuni pentru multiprocesoare) de la
Universitatea din Reading, SIC (“Single Instruction Computer” – calculatoare cu un singur flux
de instruc¡iuni), WISC (“Writable Instruction Set Computer” – calculatoare cu set de instruc¡iuni
inscriptibile). De peste 10 ani conceptul RISC a cucerit pia¡a procesoarelor aducând un mare
câ¿tig de performan¡å pentru companiile ce au investit în el (Hewlett-Packard, IBM, Mips,
Motorola, Sun, etc). Una din noutå¡ile din Silicon Valley este proiectarea, de cåtre Intel ¿i HP, a
unui nou procesor de tip VLIW, compatibil atât Intel x86, cât ¿i HP Precision Architecture.
Legåtura cu ma¿inile VLIW au realizat-o ma¿inile RISC superscalare. Acestea sunt
ma¿ini care executå instruc¡iuni multiple pe un ciclu de ceas. Totu¿i numai un numår mic de
instruc¡iuni independente (2 pânå la 5) pot fi executate într-o singurå perioadå de ceas, deoarece
ele au pu¡ine unitå¡i independente de execu¡ie. De exemplu, un astfel de procesor poate avea o
unitate de bandå de asamblare pentru prelucrare în virgulå mobilå, douå unitå¡i de bandå de
asamblare pentru prelucrare întregi, o unitate de bandå de asamblare pentru încårcare/memorare
¿i o initate de procesare ramifica¡ii. Ini¡ial, procesoarele VLIW au fost concepute ca o alternativå
la procesoarele superscalare RISC. Procesoarele VLIW utilizeazå, asemenea acestora, principiul
microcodificårii orizontale pentru a decodifica o instruc¡iune VLIW. Procesorul VLIW
reprezintå o extensie logicå a procesorului RISC. Ca ¿i un procesor RISC superscalar, o ma¿inå

VLIW executå câteva opera¡ii simple la un moment dat. Diferen¡a constå în modul de rezolvare a
dependen¡elor la ie¿ire, care apar atunci când se executå mai multe opera¡ii în paralel. În cazul
sistemelor VLIW, rezolvarea provine de la compilator, care este responsabil cu împachetarea
mai multor instruc¡iuni simple într-un cuvânt de instruc¡iune lungå. Compilatoarele de VLIW
sunt responsabile pentru a determina care instruc¡iuni depind de altele.
Ma¿inile VLIW necesitå construirea de unitå¡i logice multiple pentru a påstra
instruc¡iunile împachetate într-o instruc¡iune largå. Acest lucru necesitå spa¡iu suplimentar pe
“chip”. Tehnologia RISC permite minimizarea acestui spa¡iu. Una din primele ma¿ini cu
instruc¡iuni lungi, con¡inând opera¡ii multiple pe instruc¡iune, a fost AP - 120B, de la Floating
Point Systems din 1981. O altå ma¿inå cu instruc¡iuni lungi a fost Intel iWarp din 1988. Primul
proiect VLIW a fost proiectul ELI - 512 de la Yale din 1983. Primele ma¿ini adevårate VLIW au
fost minisupercalculatoarele din anii ’80 de la trei companii: Multiflow, Culler ¿i Cydrome. Ele
nu au reprezentat un succes comercial deoarece tehnologia existentå atunci nu a permis acest
lucru. Totu¿i, experien¡a de a scrie compilatoare pentru VLIW este utilizatå aståzi în cadrul
proiectelor VLIW actuale (în acest sens trebuie subliniate eforturile companiei HP în realizarea
unor compilatoare VLIW performante).
Intrarea arhitecturii VLIW pe pia¡a comercialå s-a realizat mai întâi în zona procesoarelor
incorporate (“embedded processors”), cu func¡ionalitate integratå (cum sunt procesoarele
TriMedia ¿i TMS320C62x). ¥ n prezent, arhitectura VLIW a påtruns ¿i pe pia¡a comercialå a
calculatoarelor “desktop” (prin procesoarele IA-64 sau Itanium de la Intel ¿i Crusoe de la
Transmeta).
Procesoarele VLIW au mai multe caracteristici:
¥ n primul rând, ele au unitå¡i func¡ionale independente multiple ¿i, de aceea, pot executa
simultan multe opera¡ii pe aceste unitå¡i. Opera¡iile sunt împachetate într-o instruc¡iune foarte
lungå. O astfel de instruc¡iune poate include opera¡ii aritmetice (cum ar fi opera¡ii cu întregi ¿i în
virgulå mobilå), referiri la memorie, opera¡ii de control, deplasåri de date ¿i ramifica¡ii. O
instruc¡iune foarte lungå trebuie så posede un set de câmpuri pentru fiecare unitate func¡ionalå;
aceasta poate avea între 256 ¿i 1024 bi¡i sau chiar mai mult.
Aceste procesoare posedå numai o unitate de control, ce genereazå un cuvânt de comandå
lung, care controleazå explicit unitå¡ile func¡ionale prin câmpuri independente. Astfel, ele pot
executa numai un singur flux de cod, deoarece controlorul global selecteazå pentru execu¡ie o
singurå instruc¡iune foarte lungå, pe fiecare perioadå de ceas. ¥ n plus, fiecare opera¡ie poate fi
executatå în bandå de asamblare ¿i solicitå pentru execu¡ie un numår mic de perioade de ceas.
Procesoare utilizeazå, pentru execu¡ia în paralel a opera¡iilor, un “hardware” simplu ¿i
fårå interblocare. Dependen¡ele de date ¿i resurse sunt rezolvate înainte de execu¡ie ¿i controlate

explicit de cåtre instruc¡iuni. De asemenea, procesoarele utilizeazå cåi paralele de date pentru
unitå¡ile func¡ionale independente multiple ¿i un volum mic de logicå de control ¿i sincronizare.
Prezentare functionalå
Arhitectura VLIW reprezintå una dintre cele mai eficiente solu¡ii în proiectarea
microprocesoarelor. Pentru ca un procesor så lucreze mai repede existå douå posibilitå¡i:
cre¿terea frecven¡ei ceasului ¿i execu¡ia mai multor opera¡ii pe fiecare ciclu de ceas. Cre¿terea
frecven¡ei ceasului necesitå inventarea unor procese de fabricare ¿i adoptarea unor arhitecturi
(cum sunt benzile de asamblare mai lungi), care så men¡inå circuitul cât mai ocupat cu execu¡ia
“task”-urilor. Execu¡ia mai multor opera¡ii pe un ciclu de ceas necesitå integrarea de unitå¡i
func¡ionale multiple pe acela¿i “chip”, care så permitå execu¡ia în paralel a „task”-urilor.
Problema planificårii “task”-urilor este astfel crucialå în proiectarea procesoarelor moderne.
Procesoarele superscalare actuale realizeazå acest lucru prin “hardware” pentru rezolvarea
dependen¡elor de instruc¡iuni. “Hardware”-ul de planificare cre¿te înså geometric cu numårul de
unitå¡i func¡ionale ¿i conduce la limitåri de implementare.
Alternativa este de a låsa “software”-ul så facå planificarea “task”-urilor, ceea ce chiar
realizeazå arhitectura VLIW. Astfel, un compilator optimizat poate examina programul, poate
gåsi toate instruc¡iunile fårå dependen¡e ¿i le poate împacheta într-o instruc¡iune foarte lungå,
pentru ca apoi så le execute concurent pe un numår egal de unitå¡i func¡ionale. O astfel de
instruc¡iune lungå (meta-instruc¡iune) con¡ine multe câmpuri mici, fiecare codificând direct o
opera¡ie pentru o unitate func¡ionalå particularå.
O arhitectura generalå VLIW ar fi:
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Figura 2.1.
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Un astfel de procesor VLIW constå într-o colec¡ie de unitå¡i func¡ionale (sumatoare,
multiplicatoare, anticipare ramifica¡ii etc), conectate printr-o magistralå, plus registre ¿i memorii
intermediare; acest lucru este foarte bun pentru cå se câ¿tigå “hardware” iar durata execu¡iei este
limitatå doar de unitå¡ile func¡ionale proprii.

O func¡ie importantå a procesoarelor VLIW este aceea cå pot implementa vechile seturi
de instruc¡iuni CISC mai bine chiar decât procesoarele RISC. Aceasta pentru cå programarea
procesorului VLIW este foarte asemånåtoare cu scrierea de microcod, putându-se conserva astfel
programul, utilizându-se instruc¡iunile CISC complexe (cum ar fi LODS ¿i STOS de la Intel x86)
implementate de procesoarele CISC prin microprograme de microcod ROM pe circuitul
procesor.
Microcodul este cel mai scåzut nivel de limbaj, sincronizând por¡i ¿i magistrale ¿i
transferând datele între unitå¡ile func¡ionale. Procesorul RISC a eliminat microcodul în favoarea
logicii cablate mai rapide, iar procesorul VLIW a scos microcodul în afara chipului procesor ¿i
l-a plasat la compilator; astfel, emularea de cod CISC se executå mai rapid pe VLIW decât pe
RISC.
¥ n schimb, compilatorul este mai complex decât la sistemele RISC; de aceea, se poate
realiza o îmbinare “hardware-software” a implementårii VLIW (în capitolele urmåtoare sunt
prezentate astfel de tehnici). Existå o varietate de arhitecturi, care demonstreazå multe sau toate
caracteristicile descrise mai sus. Un model tipic pentru o arhitecturå VLIW ar putea fi:
Memorie intermediarå de instruc¡iuni foarte lungi
extragere instruc¡iuni (“fetch”)
ALU/MREF ALU/MREF

ALU

FPU/ALU FPU/MUL

BRANCH

Cod opera¡ie Cod opera¡ie Cod opera¡ie Cod opera¡ie Cod opera¡ie Cod opera¡ie
Decodificare

¿i

despachetare (“decode” ¿i “dispatch”)

Unitate

Unitate

Unitate

ALU/
MREF

ALU/
MREF

ALU

Registre de întregi pe 64 bi¡i

Unitate

Unitate

FPU/
ALU

FPU/
MUL

Registre pentru opera¡ii în
virgulå mobilå pe 64 bi¡i

Unitate
BRANCH

Contor
program

Magistralå internå

Comutator de tip “crossbar”
Figura 2.2.
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Legendå:
ALU/MREF – opera¡ie aritmeticå-logicå/ referire la memorie (“load/store”)
FPU
– opera¡ie în virgulå mobilå
FPU/ALU
– opera¡ie de adunare/scådere în virgulå mobilå
FPU/MUL
– opera¡ie de multiplicare în virgulå mobilå
BRANCH
– ramifica¡ie
- codul opera¡iei con¡ine ¿i bi¡ii de control ai opera¡iilor
Cåile de date constau într-un numår de unitå¡i func¡ionale (pentru întregi, virgulå mobilå
¿i de salt), conectate prin registre globale ¿i speciale multiport ¿i prin intermediul unei re¡ele de
comutare de tip “crossbar” la o memorie intermediarå de date. Fiecare unitate func¡ionalå este
controlatå de un set independent de câmpuri ale instruc¡iunii, extraså din memoria intermediarå
de instruc¡iuni VLIW în registrul instruc¡iunii, ¿i de registre specifice de adreså pentru operanzi
¿i rezultate. Existå de asemenea o unitate de salt controlatå tot de instruc¡iune. Ea genereazå
adresa instruc¡iunii urmåtoare bazându-se pe câmpurile instruc¡iunii curente ¿i condi¡iile de cod
memorate.
Un procesor VLIW poate avea un singur fi¿ier de registre globale (ca procesorul
TRACE/7) sau fi¿iere multiple. De asemenea poate avea unitå¡i omogene (ca la IBM) sau
heterogene (ca la TRACE/7). Procesoarele superscalare au unitå¡i func¡ionale multiple ¿i fi¿iere
mari de registre, dar ele utilizeazå decodificatoare de instruc¡iuni complexe pentru extragerea
operanzilor ¿i procesarea lor în paralel. Existå procesoare care au câteva dintre caracteristicile
procesoarelor VLIW. Un exemplu este procesorul Intel i860 care are un mod dual de prelucrare
instruc¡iuni, în care ac¡ioneazå ca un mic procesor VLIW.
Datoritå lungimii foarte mari a cuvîntului de instruc¡iune ¿i pentru a elimina cre¿terea
complexitå¡ii “hardware”-ului, procesoarele VLIW utilizeazå un compilator complex care preia
instruc¡iunile ¿i le pune într-o secven¡å de cod liniarå, astfel încât ele så formeze un cuvânt de
instruc¡iune foarte lung, din care instruc¡iunile pot fi executate în paralel, evitându-se conflictele
de date. Memoriile intermediare se utilizeazå pentru a cre¿te lå¡imea de bandå (“bandwidth”),
permi¡ând accesul rapid la instruc¡iuni ¿i operanzi. Instruc¡iunile din cuvântul instruc¡iune foarte
lung sunt procesate folosind benzi de asamblare multiple.
Pentru a forma ¿i executa un cuvânt de instruc¡iune foarte lung, compilatorul utilizeazå
anumite tehnici, cum ar fi “trace scheduling“, “software pipelining” ¿i altele, care sunt
prezentate într-un capitol urmåtor. Un compilator VLIW împacheteazå grupuri de opera¡ii
independente într-un cuvânt de instruc¡iune foarte lung, într-un mod care utilizeazå cât mai
eficient unitå¡ile func¡ionale pe timpul fiecårui ciclu de ceas. Compilatorul descoperå toate
dependen¡ele de date ¿i apoi determinå cum så rezolve aceste dependen¡e, reordonând întregul
program prin deplasåri ale blocurilor de cod; acest lucru este realizat la procesoarele RISC
superscalare printr-un “hardware” adecvat de reordonare ¿i anticipare. Pentru procesoarele

VLIW, ca ¿i pentru cele RISC, ramifica¡iile sunt inamicul cel mai important al execu¡iei. Dacå
procesoarele RISC rezolvå ramifica¡iile printr-o logicå “hardware” de anticipare, procesoarele
VLIW le laså pentru compilator, care le planificå prin intermediul blocurilor de cod folosite
pentru a genera instruc¡iunea foarte lungå; compilatoarele de VLIW executå o analizå sofisticatå
a codului ¿i pot deplasa cât mai mult cod deasupra ramifica¡iei anticipate, cod ce poate fi înså
oricånd refåcut, dacå se cere acest lucru.
Un “hardware” adecvat pe procesorul VLIW poate oferi un anumit suport pentru
compilator. De exemplu, o opera¡ie de salt cu cåi multiple permite câtorva ramifica¡ii så fie
împachetate într-o singurå instruc¡iune lungå ¿i så fie executate în acela¿i ciclu de ceas.
Deoarece compilatorul trebuie så cunoascå microarhitectura procesorului VLIW pentru
care compileazå codul program, orice cod ma¿inå pe care îl produce ruleazå bine numai pe
procesorul respectiv; orice rulare pe o nouå genera¡ie de procesor VLIW presupune o
recompilare a codului. Compatibilitatea cu noile genera¡ii poate fi totu¿i påstratå prin folosirea
unor tehnici “hardware” sau “software” adecvate. Datoritå acestor facilitå¡i, performan¡a
procesoarelor VLIW este de 10 pânå la 30 de ori mai bunå decât un procesor conven¡ional.
Modelele ma¿ inii de stare
Un procesor este reprezentat ca o uniune dintre calea de control ¿i calea de date. Calea de
control poate fi modelatå cu o ma¿inå de ståri finite, care genereazå semnale de control pentru
calea de date ¿i reac¡ioneazå la semnalele de stare primite de la calea de date. Modificând
structura cåii de control se pot diferen¡ia clase de arhitecturi diferite.
Un prim model este modelul ma¿inii Moore, utilizatå într-un model clasic de uniprocesor
SISD microprogramat:
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- starea cåii de control

d

- starea cåii de date (condi¡ia de cod)

Func¡ia m (de ie¿ire) depinde numai de starea variabilei µ PC care va implica execu¡ia
unei instruc¡iuni pe calea de date. Func¡ia s (de stare urmåtoare) depinde de starea cåii de date, a
cåii de control ¿i intrårile externe.

Un alt model este modelul VLIW:
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Procesorul VLIW are unitå¡i func¡ionale multiple, fiecare corespunzând cåii de date a
unui procesor SISD. Modelul cåii de control con¡ine o ie¿ire separatå, mapând func¡iile m1, ...,
mn pentru fiecare unitate func¡ionalå din calea de date. Func¡ia de stare urmåtoare s va depinde
de starea fiecårei unitå¡i func¡ionale, d1, ..., dn, starea cåii de control ¿i intrårile externe.
Modelul tradi¡ional SIMD este o simplificare a modelului VLIW. Astfel, ie¿irea unei
func¡ii singulare m va fi distribuitå la fiecare unitate func¡ionalå. Dacå func¡iile m1, ..., mn ale
unui model VLIW sunt identice ¿i egale cu func¡ia m a unui model SIMD, atunci cele douå
ma¿ini au o func¡ionare echivalentå; aceasta implicå faptul cå se poate programa un procesor
VLIW så emuleze func¡ionarea unui procesor SIMD. De aceea se poate considera ma¿ina VLIW
ca un superset func¡ional al ma¿inii SIMD.
Urmåtorul model prezentat este modelul XIMD:
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Apare duplicarea secven¡iatorului din calea de control (care ¿i ea se duplicå). Se
realizeazå o mapare a cåilor de date la fiecare secven¡iator.

Ca ¿i VLIW, modelul XIMD poate executa opera¡ii unice pe fiecare unitate func¡ionalå;
în plus, poate executa câte o opera¡ie unicå de control pentru fiecare unitate func¡ionalå. Se poate
considera ma¿ina XIMD ca un superset func¡ional de VLIW; astfel, dacå func¡iile m1, ..., mn sunt
identice ¿i µ PC1, ..., µ Pcn au valori ini¡iale identice, atunci ma¿ina XIMD va fi echivalentå
func¡ional cu ma¿ina VLIW.
Complexitatea controlului opera¡iilor, care pot fi executate pe un model XIMD, este
afectatå de trei factori:
- numårul de valori ale fiecårei variabile de stare a cåilor de control;
- numårul de valori ale fiecårei variabile de stare a cåilor de date;
- complexitatea ¿i programabilitatea fiecårei func¡ii de stare urmåtoare.
Primii doi factori afecteazå volumul de informa¡ie care poate fi partajat de-a lungul
fluxurilor de instruc¡iuni, în timp ce al treilea factor determinå cum un flux de instruc¡iuni poate
diferen¡ia între diferite situa¡ii apårute în alte unitå¡i func¡ionale.
Un ultim model reliefat este modelul MIMD:
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Selectând ca func¡iile mi så nu depindå de starea altor unitå¡i func¡ionale, modelul XIMD
poate fi func¡ional echivalent cu un model MIMD.
3. Tehnici ”hardware” de cre¿ tere a paralelismului pentru procesoarele VLIW
Utilizarea unui “hardware”, care så monitorizeze fluxul de instruc¡iuni ¿i så grupeze mai
multe instruc¡iuni din flux într-o instruc¡iune VLIW prin procesorul însu¿i, constituie o op¡iune
posibilå pentru furnizarea instruc¡iunilor multiple. Aceasta ar permite ca fluxul secven¡ial de
instruc¡iuni så fie preluat direct la procesor, cu execu¡ia unor pår¡i de cod accelerate atunci când
este posibil, påstrându-se în acela¿i timp compatibilitatea.

¥ n 1988, Melvin, Shebanov ¿i Patt au propus un “hardware” pentru compactarea
microopera¡iilor, generate prin citirea instruc¡iunilor, într-un tampon de instruc¡iuni decodificate.
Implementarea a fost numitå unitate de umplere (“fill unit” – FU) ¿i func¡ioneazå dupå cum se
descrie în continuare.
Un registru tampon, de preîncårcare instruc¡iuni (“prefetch”), cite¿te instruc¡iunile din
memoria principalå sau memoria intermediarå de instruc¡iuni internå ¿i trimite
microinstruc¡iunile corespunzåtoare la unitatea FU. Aceasta le colecteazå împreunå ¿i le plaseazå
ca un cuvânt multinod într-un memorie intermediarå de instruc¡iuni decodificate DIC (“Decoded
Instruction Cache”). Referin¡ele microopera¡iilor au fost redenumite într-un spa¡iu de adrese al
DIC ¿i microopera¡iile de la o singurå instruc¡iune pot fi separate în douå cuvinte multinod.
Scrierea liniilor din DIC se terminå (adicå un cuvânt multinod a fost finalizat ) ori de câte ori a
fost înregistratå o ramifica¡ie sau nu a mai råmas în cuvântul multinod nici un slot (fantå de
întârziere) de microopera¡ie gol. Microopera¡iile din cuvâtul multinod pot avea dependen¡e de
date, care pot fi rezolvate mai târziu, printr-o planificare dinamicå “hardware” între¡esutå. Scopul
FU este de a se ob¡ine un cuvânt atomic larg la planificarea dinamicå. Pentru recuperarea stårii
se utilizeazå un punct de test (“checkpoint”) de sistem, astfel cå ma¿ina poate executa revenire
(“back up”) la punctul de test adecvat ¿i poate rula în mod secven¡ial ori de câte ori apare o
excep¡ie. Implementarea con¡ine ¿i posibilitatea redenumirii registrelor, pentru a codifica cererile
de accelerare (“forwarding”) de la cuvintele multinod, iar registrele sunt redenumite la nivelul
arhitectural al setului de instruc¡iuni ISA (“Instruction Set Architecture”), pentru a îmbunåtå¡i
performan¡a.
4. Tehnici ”software” de cre¿ tere a paralelismului pentru procesoarele VLIW
Ma¿inile VLIW pun mare accent pe optimizarea compilatorului, degrevând “hardware”ul intern de mai multe func¡ii importante, cum ar fi:
•

evitarea dependen¡elor dintre opera¡ii;

•

compactarea mai multor opera¡ii independente într-o singurå instruc¡iune lungå, capabilå
så se execute complet în paralel (lucru întårit ¿i de planificarea “software” a resurselor
necesare pentru executarea în paralel a tuturor opera¡iilor din instruc¡iunea lungå);

•

anticiparea cel pu¡in par¡ialå a ramifica¡iilor condi¡ionale, extrågându-se astfel un
paralelism ridicat la nivel de instruc¡iune.

O instruc¡iune VLIW (“Very Long Instruction Word”) poate include mai multe opera¡ii,
cum ar fi, de exemplu: douå opera¡ii întregi, douå opera¡ii în virgulå mobilå, douå referiri la
memorie ¿i o ramifica¡ie; aceste opera¡ii se executå în paralel pe resursele procesorului, care sunt
planificate de cåtre un compilator optimizat.

Pentru a cre¿te paralelismul procesoarelor superscalare în general, VLIW în special, au
fost dezvoltate ¿i se folosesc diferite tehnici de compilare. Fiecare nouå proiectare a unui
procesor necesitå ¿i îmbunåtå¡irea tehnicilor de compilare.
Tehnicile dezvoltate în acest capitol ajutå la cre¿terea vitezei de execu¡ie (“speedup”) a
arhitecturilor superscalare, în general, a celor VLIW, în special.
Scåderea performan¡elor procesoarelor superscalare se datoreazå mai ales urmåtoarelor
probleme: limitarea “hardware” a paralelismului; neanticiparea ramifica¡iilor ¿i neevitarea
blocårilor benzilor de asamblare; dificultå¡i în men¡inerea unei viteze sus¡inute de execu¡ie în
cazul apari¡iei mai multor ramifica¡ii condi¡ionale pe ciclul de ceas.
Tehnicile de planificare ”software”, împreunå cu un “hardware” adecvat, rezolvå aceste
neajunsuri ¿i måresc viteza de execu¡ie.
Din cadrul tehnicilor simple de compilare se pot enumera: asamblarea prin program
(“software pipelining”); planificarea urmelor (“trace scheduling”); planificarea prin filtrare
(“percolation scheduling”) etc.
În cadrul tehnicilor complexe de compilare se disting: deplasarea speculativå a opera¡iilor
de încårcare/memorare în afara buclelor (“speculative load/store motion”); nespecularea
(“unspeculation”); planificarea globalå prin descompunerea buclelor ¿i redenumirea registrelor
(“global scheduling”); planificarea lårgitå (“enhanced pipeline scheduling”); planificare cu gårzi
(“sentinel scheduling”); combinarea limitatå a opera¡iilor (“limited combining”); expandarea
blocurilor de bazå (“basic block expansion”); planificarea cu reac¡ie inverså (“profiling directed
feedback”) etc.
¥ naintea aplicårii acestor tehnici trebuie determinate dependen¡ele programului, prin
construirea grafurile de dependen¡e pentru programele compilate.
¥ n continuare se prezintå pe scurt aceste tehnici.
Tehnica de asamblare prin program (“software pipelining”)
“Software pipelining” este o tehnicå utilizatå atât de sistemele uniprocesor, cât ¿i de
sistemele multiprocesor. Ea constå în distribu¡ia unei bucle pe mai multe procesoare sau unitå¡i
func¡ionale (în cazul procesoarelor VLIW sau alte procesoare superscalare), ceea ce se realizeazå
prin atribuirea stårilor independente la procesoare sau unitå¡i func¡ionale independente ¿i, apoi,
înlån¡uirea continuå a opera¡iilor.
Tehnica “software pipelining” reprezintå o metodå pentru optimizarea buclelor, prin
suprapunerea opera¡iilor provenind de la diferite itera¡ii. Acest lucru este realizat prin
parti¡ionarea corpului unui program în segmente, care pot fi procesate în mod bandå de
asamblare (“pipeline”); buclele sunt reorganizate astfel încât fiecare itera¡ie din codul optimizat
prin “software pipelining” så fie compuså din secven¡e de instruc¡iuni alese din diferite itera¡ii

ale segmentului original de cod. Existå un anumit cod de de activare, care este necesar înaintea
începerii buclei, ca ¿i un cod pentru terminare dupå ce bucla este compilatå.
Planificatorul de “task”-uri între¡ese instruc¡iuni de la diferite itera¡ii ale buclei,
asamblând opera¡iile de încårcare de la memorie, apoi toate opera¡iile aritmetice-logice, iar, în
final, toate memorårile. O buclå asamblatå între¡ese instruc¡iuni provenind din diferite itera¡ii,
fårå a se executa desfå¿urarea ei. Metoda reprezintå o traducere prin program a algoritmului
Tomasulo, executat prin “hardware”. Bucla asamblatå prin program poate con¡ine, de exemplu, o
încårcare (“load”), o adunare (“add”) ¿i o memorare (“store”), fiecare dintr-o itera¡ie diferitå.
Diagrama spa¡iu-timp pentru transformarea “pipelining” constå în urmåtoarele faze: toate
stårile din buclå sunt executate simultan, pe mai multe procesoare sau unitå¡i func¡ionale, aceastå
fazå corespunde distribuirii stårilor în spa¡iu (la procesoare sau unitå¡i func¡ionale); apoi,
itera¡iile sunt asamblate în timp. Timpul de execu¡ie depinde de numårul de itera¡ii ale buclei ¿i
numårul de ståri independente pentru fiecare itera¡ie, care furnizeazå adâncimea maximå a
unitå¡ilor în bandå de asamblare.
Tehnica “software pipelining” îmbunåtå¡e¿te performan¡a din douå motive:
- se îmbunåtå¡e¿te execu¡ia în bandå de asamblare prin planificarea opera¡iilor cu
dependen¡e mai îndepårtate;
-

cre¿te paralelismul datoritå segmentelor multiple ale buclei, care pot fi executate
simultan pe o ma¿inå superscalarå.

Desfå¿ urarea buclelor (“loop unrolling”)
“Desfå¿urarea buclelor” este o metodå utilizatå în general pentru bucle fårå dependen¡e
de date între itera¡ii. Prin aceastå tehnicå se expandeazå itera¡iile unei bucle de multiple ori ¿i se
replanificå instruc¡iunile din bucla desfå¿uratå, crescând astfel distan¡a lexicalå dintre
instruc¡iunile cu dependen¡e.
Aceastå optimizare este disponibilå datoritå compilatorului. Desfå¿urarea buclei este
valabilå numai dacå instruc¡iunile desfå¿urate sunt planificate în vederea minimizårii
dependen¡elor. O problemå majorå a desfå¿urårii buclei este faptul cå numårul de registre cerute
cre¿te. Pentru a evita conflictele de utilizare a registrelor la execu¡ia concurentå a itera¡iilor, se
utilizeazå registre diferite pentru fiecare itera¡ie.
¥ n programele reale nu se cunoa¿te, de regulå, marginea superioarå a unei bucle; se
presupune cå este n ¿i se dore¿te desfå¿urarea unei bucle de k-ori; in loc de o singurå buclå
desfå¿uratå, se va genera o pereche de bucle. Prima buclå executå de (n mod k)-ori ¿i are corpul
ca al buclei originale. Aceastå versiunea desfå¿uratå a buclei este înconjuratå de o a doua buclå,
exterioarå ei, care itereazå de (n div k)-ori. Numårul de registre poate limita desfå¿urarea printrun factor de desfå¿urare UF (“unrolling factor”); aceasta se întâmplå mai ales la opera¡ii în

virgulå mobilå. Majoritatea programelor sintetice de test pot fi desfå¿urate de mai multe ori,
deoarece corpul buclei con¡ine un numår mic de opera¡ii.
Un avantaj al desfå¿urårii buclei este faptul cå fiecare itera¡ie desfå¿uratå necesitå numai
o buclå de control. Câ¿tigul de planificare pe bucla desfå¿uratå este chiar mai mare decât pe
bucla originalå. Aceasta pentru cå desfå¿urarea buclei oferå posibilitatea planificårii mai multor
calcule. Acest mod de planificare a buclei implicå faptul cå citirile ¿i scrierile de la/la memorie
sunt independente ¿i pot fi interschimbate. Tehnica de planificare prin bucle desfå¿urate este
simplå ¿i utilå, datoritå cre¿terii mårimii fragmentelor de cod, care pot fi planificate efectiv.
Aceastå transformare, realizatå pe timpul compilårii, este similarå algoritmului Tomasulo (cu
redenumirea registrelor ¿i execu¡ie speculativå“out-of-order”).
Dezavantajul metodei: este dificil de ob¡inut o planificare optimå, pentru cå bucla trebuie
så fie desfå¿uratå de un numår suficient de ori pentru a ¡ine banda de asamblare complet utilizatå.
Acest lucru determinå ca metoda så nu fie atât de efectivå ca metoda “software
pipelining”.
Tehnica planificårii urmelor (“trace scheduling”)
Prin aceastå tehnicå se genereazå un paralelism suplimentar. Tehnica a fost dezvoltatå
ini¡ial special pentru procesoarele VLIW ¿i reprezintå o combina¡ie de douå procese separate.
Primul proces, numit selectarea urmelor (“trace selection”), încearcå så gåseascå cea mai
potrivitå secven¡å de opera¡ii care vor fi asamblate împreunå într-un numår mic de instruc¡iuni;
aceastå secven¡å se nume¿te urmå (“trace”). Pentru a genera urme lungi, se folose¿te tehnica
desfå¿urårii buclei (“loop unrolling”) în timp ce ramifica¡iile buclei sunt executate. O datå ce o
urmå este selectatå, urmåtorul proces, numit compactarea urmelor (“trace compaction”),
încearcå så comprime urma într-un numår mic de instruc¡iuni lungi. Opera¡ia de compactare a
urmelor deplaseazå opera¡iile dintr-o secven¡å, împachetându-le, pe cât este posibil, în câteva
instruc¡iuni lungi.
Existå douå limitåri în compactarea urmelor:
- dependen¡ele de date, care for¡eazå o ordine par¡ialå de operare;
- punctele de salt, care creeazå locuri de-a lungul cårora codul nu poate fi deplasat u¿or;
în esen¡å, codul trebuie så fie compactat în cea mai scurtå secven¡å posibilå, care conservå
dependen¡ele de date, iar ramifica¡iile sunt impedimentul principal al acestui proces.
¥ n aceastå tehnicå, compilatorul rezolvå conflictele de resurse ¿i utilizeazå planificarea pe
urme pentru ca aplica¡iile program så fie parti¡ionate în cåi libere de bucle (a¿a-numitele urme);
utilizând algoritmi specifici, compilatorul determinå care este cea mai bunå urmå de executat.
Aceastå planificare poate include o deplasare de cod, care ar putea cauza inconsisten¡e de
date când se executå ramifica¡ii ¿i, pentru a compensa aceste lucruri, compilatorul adaugå

opera¡ii suplimentare de la alte urme. Procesul este repetat pânå când toate urmele sunt
planificate. Compilatorul verificå de asemenea dacå existå referiri simultane la memorie, pentru
a nu le executa în paralel.
Marele avantaj al tehnicii “trace scheduling” fa¡å de tehnica “software pipelining” este
faptul cå tehnica “trace scheduling” include o metodå care deplaseazå codul de-a lungul
ramifica¡iilor.
Tehnica de planificare prin filtrarea fluxului de instruc¡iuni (“percolation
scheduling”)
“Percolation scheduling” reprezintå o tehnicå folositå efectiv pentru planificarea
opera¡iilor multiple provenite din codurile scalare. Ca ¿i tehnica “trace scheduling”, aceastå
tehnicå extrage opera¡ii independente din codul scalar al programului, pe care le asambleazå întro instruc¡iune VLIW de lungime corespunzând cu numårul de unitå¡i func¡ionale ale
procesorului VLIW. Prin tehnica “percolation scheduling” deplasarea codului este filtratå la
fiecare moment, pentru a furniza o instruc¡iune lungå, care se poate executa fårå întârziere.
Tehnica “percolation scheduling”, ca ¿i cele prezentate anterior, încearcå så creascå
volumul de paralelism local al instruc¡iunii, care poate fi exploatat de cåtre o ma¿inå care
executå mai mult de o instruc¡iune pe fiecare ciclu ma¿inå.
Deplasarea speculativå de “load/store”-uri în afara buclelor
Aceastå tehnicå urmåre¿te evitarea acceselor la memorie din bucle, în special încårcåri de
la memorie (“load”). Instruc¡iunile de încårcare tind så introducå întârzieri într-o opera¡ie a
procesorului, în special dacå datele cerute nu rezidå în memoria intermediarå („cache”).
În esen¡å, aceasta reprezintå o generalizare a ideii de a deplasa instruc¡iuni invariante de
buclå (“loop-invariant instructions”) în afara buclelor, cu capabilitå¡i suplimentare de deplasare a
încårcårilor ¿i memorårilor, care sunt executate condi¡ional (adicå fac parte dintr-un “if”).
Aceastå strategie poate fi extinså la proceduri generale, utilizând un program de analizå
inter-proceduralå (mai ales cå nu se degradeazå semnificativ încårcarea (“overhead”-ul)).
Tehnica nespeculårii (“unspecullation scheduling”)
Opera¡iile speculative (opera¡ii ale cåror rezultate nu contribuie întotdeauna la rezultatul
final al programului) pot apårea în codul intemediar datoritå tehnicilor variate de manipulare a
codului, care au fost aplicate, sau datoritå faptului cå astfel de opera¡ii au fost prezente în
programul original. O secven¡å de opera¡ii devine speculativå dacå este deplasatå înaintea unei
ramifica¡ii condi¡ionate, care impune ca opera¡ia så fie executatå pentru a ob¡ine rezultatul dorit
al programului. Astfel, în acele cazuri când ramifica¡ia condi¡ionatå conduce prin calea unde au
fost localizate instruc¡iunile, execu¡iile instruc¡iunilor pot cauza degradarea performan¡elor.
Obiectivul nespeculårii este de a descoperi ¿i reduce numårul opera¡iilor speculative, aceasta

evitând degradarea poten¡ialå a performan¡elor, prin gruparea opera¡iilor speculative în jos pe
una sau douå destina¡ii ale ramifica¡iei condi¡ionate, transformându-le în opera¡ii nespeculative.
Gruparea instruc¡iunilor conduce la posibilitatea existen¡ei unui numår de blocuri de bazå cu o
singurå intrare ¿i o singurå ie¿ire, care bucleazå; stårile imbricate “if-then-else-endif” sunt
exemple de asemenea grupuri.
Tehnicile de planificare globalå (“global scheduling”) ¿ i de planificare extinså
(“enhanced pipeline scheduling”)
Regiunile din programe sunt compactate prin combinarea planificårii globale (“global
scheduling”) ¿i a planificårii extinse (“enhanced pipeline scheduling”), începând de la regiunile
cele mai interioare (bucle) ¿i sfâr¿ind cu cele mai exterioare (întreaga procedurå).
Aceste douå tehnici au fost folosite cu succes în compilatorul xlc pentru sistemul IBM
RS/6000.
Prin planificarea globalå este paralelizat codul secven¡ial eliminându-se antidependen¡ele
¿i dependen¡ele de ie¿ire prin redenumirea registrelor, a¿a cum se cere în timpul planificårii. Un
atribut al fluxului de date, la începutul fiecårui bloc de bazå, indicå ce opera¡ii sunt disponibile
pentru deplasarea în sus prin acest bloc de bazå. Planificarea globalå constå în alegerea celei mai
pu¡in utilizate opera¡ii din setul de opera¡ii, care se poate deplasa la un moment dat, deplasând
toate opera¡iile în acel punct, contabilizând copiile pentru marginile care unesc cåile deplasårii
de cod, dar nu sunt pe ele ¿i actualizând atributele fluxului de date ale blocurilor de bazå numai
pe cåile care au fost traversate de cåtre opera¡iile deplasate. Deplasårile de cod sunt globale, fårå
trecerea prin transformårile atomice ale planificårii prin filtrare (“percolation scheduling”),
aceasta pentru o mai bunå eficien¡å. Pentru executarea deplasårilor de cod, se utilizeazå o
reprezentare intermediarå care este direct executabilå mai degrabå ca un cod secven¡ial RISC,
decât ca un cod VLIW. Algoritmul poate fi utilizat ¿i pentru a genera cod paralelizat pentru
procesoare superscalare cu unitå¡i ALU multiple.
Pentru a compacta buclele, planificarea extinså plaseazå o barierå (gardå) la punctul
curent de planificare, ¿i laså planificarea globalå så caute cea mai bunå opera¡ie pe toate cåile
care pot traversa marginile din spate ale buclei, dar nu bariera. Buclele sunt desfåcute anterior
planificårii ¿i este efectuatå redenumirea domeniului de lucru pentru a cre¿te oportunitå¡ile de
planificare.
În continuare este analizatå tehnica de planificare extinså a benzii de asamblare
(“enhanced pipeline scheduling”).
Aceastå tehnicå este utilizatå pentru planificarea buclelor con¡inând constructori
condi¡ionali. Are avantajul cå corpul buclei råmâne intact în timpul planificårii ¿i astfel banda de
asamblare poate fi opritå dupå orice pas terminat.
Modelul ma¿ini de stare este urmåtorul:

I1

nodul grafului de flux (instruc¡iune arbore)
O1 : x = x + y

O2 : if cc1
O3 : x = 6

O4 : x = 5

O5 : if cc2
O6 : y = 0

I2
O7 : t = t - 1
O8 : a[x] = t

I3

I4

Figura 4.1. Instruc¡iune arbore (“tree instruction”) utilizatå în algoritmul planificårii extinse
I2 – I4 : etichetele altor noduri din graful de flux
cc1, cc2: coduri condi¡ie ce sunt calculate înainte ca nodul så fi intrat în execu¡ie ¿i numai
în acele ståri, de-a lungul unei cåi de la rådåcinå la o frunzå, care sunt executate.
Toate opera¡iile pe cåile selectate sunt executate concurent, utilizând vechile valori
pentru to¡i operanzii. De exemplu, în figura 4.1, atribuirea lui t prin O7 nu afecteazå utilizarea lui
t prin O8. Dupa ce toate opera¡iile au fost executate, rezultatele sunt scrise la registre sau
memorie, ¿i controlul este transferat de la instruc¡iunea corespunzåtoare etichetei la frunzå.
Tehnica planificårii extinse cre¿te paralelismul pe o arhitecturå cu cåi mulptiple de salt,
permi¡ând ca mai multe opera¡ii de salt condi¡ionat så se deplaseze într-un nod al grafului de
flux. La execu¡ia condi¡ionatå, opera¡iile pot fi plasate pe orice ramifica¡ie din nodul grafului de
flux, spre deosebire de modelul tradi¡ional de ma¿inå, în care toate opera¡iile trebuie så preceadå
orice opera¡ie de salt condi¡ionat.
Acest lucru permite migrarea codului pe arhitecturi mai performante. Migrarea
aplica¡iilor este asistatå automat de calculator prin translatarea codului de pe o ma¿inå pe alta.
Procedeul poate fi o cale de migrare ¿i între diferite tipuri de arhitecturi (de la CISC la RISC, la
arhitecturi superscalare sau la arhitecturi VLIW). Migrarea are loc la timpul de execu¡ie.
Tehnica de planificare cu gårzi (“sentinel scheduling”)
Tehnica a fost dezvoltatå de S. A. Mahlke et al. [98] ¿i func¡ioneazå astfel:
Func¡ia “reducere_dependen¡e_graf” deplaseazå dependen¡ele de control de la un graf
de dependen¡e pentru a permite deplasarea speculativå de cod.
Instruc¡iunile pot fi executate speculativ, dacå ele sunt permise ca speculative în
arhitecturå: de exemplu, ramifica¡iile, apelårile de subrutine ¿i instruc¡iunile de intrare/ie¿ire (i/o)
nu pot fi executate speculativ, la fel ¿i instruc¡iunile de memorare fårå suport de memorie.

Func¡ia “sentinel_scheduling” utilizeazå graful redus de dependen¡e pentru a executa
planificarea listei tuturor instruc¡iunilor dintr-un “superblock”.
Tehnica de combinare limitatå a opera¡iilor (“limited combining”)
Aceastå tehnicå scaneazå codul scalar, cautând oportunitå¡i pentru a reduce lungimea cåii
de cod prin combinarea opera¡iilor colapsabile (cum ar fi: A r4 = r5; B r6 = r4@r7, unde r4 este
utilizat în noua instruc¡iune C r6=r5@r7). Acest lucru este optimizat, când ambele opera¡ii sunt
înåuntrul aceluia¿i bloc de bazå. Tehnica de combinare limitatå poate acoperi un numår de
blocuri de bazå cåutând opera¡ii colapsabile, incluzând eventual puncte de intersec¡ie, prin
duplicarea codului. Aceastå transformare va cåuta o secven¡å de instruc¡iuni, începând de la o
instruc¡iune încarcå imediat la registru (“load immediate to register”) sau copiazå registru
(“register copy”) (unde registru înseamnå un registru în virgulå fixå, unul în virgulå mobilå, sau
o condi¡ie de cod), prin ramifica¡ii necondi¡ionate, pânå la ultima utilizare a registrului destina¡ie
pentru acele instruc¡iuni. Dacå reu¿e¿te cåutarea, întreaga secven¡å de instruc¡iuni (începând cu
instruc¡iunea urmåtoare primeia ¿i sfâr¿ind cu ultima instruc¡iune utilå) înlocuie¿te instruc¡iunea
primitå ini¡ial. Toate apari¡iile registrului destina¡ie, pentru instruc¡iunea începutå în aceea¿i
secven¡å, sunt înlocuite prin sursa (literal sau registru) instruc¡iunii primite, ¿i este adåugat un
salt necondi¡ionat la instruc¡iunea urmåtoare ultimei utilizåri. Orice cod inaccesibil låsat de
transformare poate fi ¿ters prin tehnici cum ar fi eliminarea codului inaccesibil (“unreachable
code elimination”).
Tehnica expandårii blocurilor de bazå (“basic block expansion”)
Blocurile de bazå pot fi create de optimizåri de programe sau chiar programul original;
ele sfâr¿esc cu un salt necondi¡ionat. Aceste ramifica¡ii nu sunt luate în considerare de cåtre
procesoarele VLIW, dar ele pot încetini procesoarele superscalare pentru cå ele consumå resurse
importante (de exemplu, dacå un salt condi¡ionat nexecutat este urmat imediat de un salt
necondi¡ionat). Salturile condi¡ionate nu pot fi evitate, dar tehnicile de expansiune a blocurilor de
bazå încearcå så minimizeze apari¡ia salturilor necondi¡ionate la execu¡ie, copiind codul de la
destina¡ia ramifica¡iei. Pentru a se evita blocarea benzii de asamblare, aceastå tehnicå determinå
numårul de instruc¡iuni de neramifica¡ie care pot fi deplasate înaintea saltului necondi¡ionat,
examinând codul precedent al ramifica¡iei. Cåutarea se opre¿te când s-au înlocuit suficiente
instruc¡iuni de neramifica¡ie, când o instruc¡iune (dintr-o buclå) este revizitatå, sau când se
executå o revenire dintr-o procedurå. Existå o limitå a ferestrei de lucru ¿i depå¿irea ei opre¿te
cåutarea; în acest caz, punctul de oprire este cel care determinå blocarea minimå. Odatå opritå
cåutarea, codul este copiat, începând de la destina¡ia ramifica¡iei necondi¡ionate pânå la punctul
de oprire. Ramifica¡ia necondi¡ionatå originalå este ¿tearså ¿i este inserat un nou salt
necondi¡ionat dupå codul copiat, pointând cåtre instruc¡iunea imediat urmåtoare punctului de
oprire.

Tehnica de planificare cu reac¡ie inverså (“feedback”) – PDF (“Profiling Directed
Feedback”)
Informa¡ia de “profile” este utilizatå pentru a minimiza numårul de execu¡ii ale blocurilor
de bazå. Din setul de blocuri de bazå se vor numåra execu¡iile unui subset care acoperå toate
blocurile (scade astfel “overhead”-ul). Pentru a genera ¿i utiliza codul de “profile”, se
compileazå un program de douå ori ¿i se ruleazå fiecare versiune separat. În timpul primei treceri
a PDF, compilatorul insereazå un cod de numårare la timpul de execu¡ie dintr-un subset de
blocuri de bazå. Când programul astfel compilat este executat, se creeazå un fi¿ier care indicå de
câte ori au fost executate blocurile de bazå con¡inând codul de numårare. Numårarea rulårilor
multiple ale aceluia¿i program poate fi acumulatå. În timpul celei de-a doua treceri a PDF,
compilatorul cite¿te înapoi (“feedback”) din fi¿ierul creat anterior, din acela¿i loc în care
compilatorul a inserat la prima trecere codul de numårare, calculeazå setul complet de numåråri
de blocuri de bazå din setul de blocuri de bazå de numårare citit din fi¿ier ¿i-l utilizeazå pentru
optimizåri.
Nu toate blocurile de bazå au nevoie înså de cod de numårare. Este posibil så se
mic¿oreze volumul de instruc¡iuni numårate într-o buclå (reducând astfel ¿i “overhead”-ul PDF)
prin deplasarea încårcårilor ¿i memorårilor invariante în afara buclei.
5. Compatibilitatea arhitecturalå VLIW
¥ n cazul arhitecturilor VLIW pot apårea probleme de compatibilitate a programelor
executate pe ma¿ini de genera¡ii diferite. Problema compatibilitå¡ii arhitecturilor VLIW poate fi
rezolvatå utilizând diferite scheme “hardware” sau “software” pentru påstrarea compatibilitå¡ii
codului compilat. Astfel de scheme utilizeazå tehnici “hardware”, cum ar fi divizarea execu¡iei
(“split-issue”), unitatea de umplere (“fill unit”), sau tehnici “software” de recompilare a codului
obiect al unui program VLIW dintr-o genera¡ie în alta. ¥ nainte de a se prezenta câteva dintre
aceste tehnici, este realizatå o scurtå caracterizare a ma¿inilor VLIW din punctul de vedere al
problemelor de compatibilitate. Astfel, arhitecturile VLIW sunt ma¿ini orizontale cu cuvânt lung
de instruc¡iune (format dintr-o multiopera¡ie) constând în câteva opera¡ii executate simultan, în
acela¿i ciclu de ceas.
Programele VLIW sunt “latency-cognizant”, adicå se cunoa¿te laten¡a (întârzierea)
tuturor unitå¡ilor func¡ionale. Arhitecturile VLIW se mai numesc arhitecturi cu laten¡å cunoscutå
UAL (“Unit Assumed Latency”), spre deosebire de arhitecturile cu laten¡å necunoscutå NUAL
(“Non-Unit Assumed Latency”), care atribuie întârzieri pentru toate unitå¡ile func¡ionale;
majotitatea arhitecturilor superscalare sunt UAL.
Existå douå modele de planificare pentru programele cu laten¡å cunoscutå:
a) modelul “Equals” (E – egal): oricare opera¡ie are exact laten¡a de execu¡ie specificatå
pentru ea;

b) modelul “Less-Than-or-Equals” (LTE – mai mic sau egal): laten¡a poate fi mai micå
sau egalå cu cea specificatå.
Modelul E produce o planificare pu¡in mai scurtå decât LTE în principal datoritå
reutilizårii registrelor. Totu¿i, LTE simplificå implementarea întreruperilor ¿i furnizeazå
compatibilitå¡i liniare atunci când laten¡ele sunt reduse.
Tehnici “hardware”
Aceste tehnici folosesc o planificare dinamicå “hardware” a codului. Un model de
execu¡ie este urmåtorul:
Înainte de execu¡ie (“run-time”)

la execu¡ie

Codul planificat

planificare

(pentru vechea arhitecturå)

dinamicå

execu¡ie paralelå

prin “hardware”

a) Metoda “split-issue”
Tehnica de planificare dinamicå “hardware” prin divizarea execu¡iei (“split-issue”),
elaboratå de B. Rau, se caracterizeazå prin urmåtoarele:
Fiecare opera¡ie este divizatå într-o pereche de opera¡ii de tipul “read_and_execute” (RE
– cite¿te ¿i executå), “destination_writeback” (DW – scrie destina¡ie). RE utilizeazå ca destina¡ie
un registru anonim iar DW scrie la destina¡ia specificatå în opera¡ia originalå. RE este executatå
în urmåtorul ciclu de ceas disponibil, în care nu sunt dependen¡e sau constrângeri de resurse, pe
când DW este executatå în ultimul ciclu de ceas aflat dupå întârzierea datå de (ciclul de ie¿ire +
originea – opera¡ia – laten¡a – 1). Pentru a se asigura cå DW nu se executå mai devreme sunt
prevåzu¡i indicatori.
b) Metoda “fill-unit”
Aceastå metodå a fost descriså anterior, de aceea se va prezenta doar pe scurt modul de
lucru:
•

Procesorul executå un flux de opera¡ii UAL sau NUAL.

•

Concurent cu execu¡ia, unitå¡ile de umplere compacteazå opera¡iile într-o multiopera¡ie, care
se memoreazå într-o linie de memorie intermediarå ascunså (“shadow instruction cache”).

•

Formarea unei noi multiopera¡ii de cåtre unitatea de umplere este terminatå când se
înregistreazå o instruc¡iune de ramifica¡ie.

Tehnici “software”
a) Recompilarea staticå
Aceastå tehnicå recompileazå întregul program în mod static (“off-line”) ¿i poate lua
avantajele compilatoarelor optimizate. Recompilarea completå poate fi evitatå prin men¡inerea
copiilor multiple de programe pentru diferitele arhitecturi destina¡ie într-un fi¿ier obiect
parti¡ionat; un modul adecvat acestei cerin¡e poate fi planificat la instalare. Aceastå metodå
introduce devierea de la procesul normal pentru dezvoltare ¿i de la procesul rutinei de instalare
pentru utilizator, deoarece copiile multiple pot conduce la inconsisten¡e de date ¿i pentru cå
spa¡iul de memorare cerut de copii poate deveni excesiv de mare. Modelul de execu¡ie este
urmåtorul:
Înainte de execu¡ie (de “run time”)

la execu¡ie
paralelå

Codul planificat

replanificare

(pentru vechea arhitecturå)

staticå prin
compilare

b) Replanificarea dinamicå
Tehnica de replanificare dinamicå recurge la o versiune limitatå de planificare prin
program (“software scheduling”) fårå a necesita resurse “hardware” suplimentare. Modelul de
execu¡ie este urmåtorul:
Înainte de execu¡ie

la execu¡ie

execu¡ie paralelå

Prima eroare de paginå
replanificare
Codul planificat

dinamicå

(pentru vechea arhitecturå)

prin “software”

Pa¿ii de lucru:
•
•

•

¥ ncårcåtorul (“loader”-ul) sistemului de operare cite¿te antetul (“header”-ul)
programului binar ¿i detecteazå versiunea genera¡iei arhitecturii.
Dupå ce prima paginå a programului este încårcatå pentru execu¡ie, agentul de
gestiune a erorii de paginå invocå modulul de replanificare dinamicå, care replanificå
execu¡ia pe ma¿ina curentå; procesul este repetat pentru fiecare nouå eroare de
paginå.
Paginile translatate sunt salvate pe un spa¡iu de înlocuire (“swap”); sunt replanificate
numai paginile care sunt executate în timpul duratei de via¡å a programului.

6. Modele arhitecturale VLIW
¥ n acest capitol sunt prezentate diferite modele arhitecturale VLIW, implementate în
cadrul unor ma¿ini de uniprocesare paralelå performantå. ¥ n primul rând este descris un model
VLIW pentru un procesor de semnal. Principiul VLIW este foarte potrivit pentru prelucråri
multimedia, acestea presupunând un numår mare de opera¡ii necesare a se efectua în paralel. Ca
realizare practicå sunt cunoscute procesoarele TriMedia, realizat de firma Philips ¿i
TMS320C62x, realizat de firma Texas Instruments. Capitolul se încheie cu prezentarea
procesoarelor VLIW actuale, IA-64 sau Itanium de la firma Intel ¿i Crusoe (compatibil cu un
procesor Mobile Intel Pentium) de la firma Transmeta.
Modelul VLIW pentru un procesor de semnal
Un procesor de semnale video poate fi proiectat con¡inând mai multe elemente de
procesare (PE- “Processing Elements”) lucrând în paralel. Semnalul de prelucrat este digitalizat
¿i introdus la procesare prin intermediul unui comutator de tip “crossbar” (cu bare încruci¿ate).
Elementele de procesare executå opera¡iile în paralel pe baza unor grafuri de flux de semnal SFG
(“Signal Flow Graph”).
Arhitectura unui astfel de procesor, numit VSP (“Video Signal Processor”), este
prezentatå în figura urmåtoare:
CS – comutator “crossbar” pentru cele 10 unitå¡i:
(3 unitå¡i ALE
2 unitå¡i ME
5 unitå¡i de ie¿ire)

intråri

…

T

T

…

T

T

…

T

T

…
ALE0

…

T

…

…

ME0

PE0

…

PE3

…

PE5

…

PE9

program

T – tampoane;

5 ie¿iri
Figura 6.1.
CS – comutator cu bare încruci¿ate (“Crossbar Switch”)

Cele 10 PE corespund urmåtoarelor unitå¡i:
-

3 elemente logice aritmetice (ALE – “Arithmetic Logic Element) în bandå de
asamblare;

-

2 elemente de memorare (ME – “Memory Element);

-

5 elemente de ie¿ire.

Fiecare dintre ALE, ME ¿i elementele de ie¿ire are programul såu individual de lungime
pânå la 16 instruc¡iuni. Un PE executå programul periodic iar frecven¡a cea mai scåzutå este:
27 MHz
---------- = 1,6875 MHz
16
Instruc¡iunile pentru ALE au 56 bi¡i, cele pentru ME au 36 bi¡i iar cele pentru elementele
de ie¿ire au 12 bi¡i. O instruc¡iune VLIW va avea: 3 x 56 + 2 x 36 + 5 x 12 = 300 bi¡i
Programele PE sunt încårcate serial printr-o interfa¡å. Sistemele pot avea 1, 3, 5, 8 sau 16
procesoare de semnale video (VSP).
Grafurile de flux de semnal (SFG) descriu algoritmii programelor de prelucrare a
semnalelor. Pa¿ii de mapare a SFG pe re¡eaua VSP sunt:
•
•
•

asignare PE: atribuie fiecårei opera¡ii elementul PE pe care se executå
asignare timp: atribuie fiecårei opera¡ii timpul de start al primei execu¡ii (în cicli de ceas)
asignare cale: atribuie fiecårei preceden¡e etichetate de date calea de urmat prin VSP
Traiectoria programelor urmåre¿te organigrama:
Specifica¡ii

Intrare schematicå

Creare SFG

Simulare

Re¡ea VSP

Mapare

Afi¿are

SFG mapat

Simulare

Asamblare

Microcod

Exemple de implementåri actuale de procesoare de semnal, având nucleul de procesare
de tip VLIW:

Procesorul Texas Instruments TMS320C62x
Acest procesor con¡ine 8 unitå¡i de execu¡ie independente împår¡ite pe douå cåi de date,
fiecare având acelea¿i patru tipuri de unitå¡i func¡ionale: L (adunare întreagå, opera¡ii logice,
numårare pe bi¡i, adunare în virgulå mobilå, conversie din virgulå mobilå); S (adunare întreagå,
opera¡ii logice, opera¡ii pe bi¡i, deplasåri, constante, ramifica¡ii/control, comparåri în virgulå
mobilå, conversii din virgulå mobilå, împår¡iri în virgulå mobilå); D (adunare întreagå, încårcare
– memorare); M (înnmul¡ire întreagå ¿i în virgulå mobilå).
Frecven¡a de ceas a procesorului este de 200 MHz, suficientå pentru procesåri de
semnale.
Fiecare cale de date are un fi¿ier de 16 registre pe 32 bi¡i cu 10 porturi de citire ¿i 6
porturi de scriere; existå posibilitatea de a transfera valori între cele douå fi¿iere de registre de pe
cele douå cåi de date, prin intermediul unei magistrale interne globale.
Schema de execu¡ie este urmåtoarea:
Magistralå globalå

Fi¿ier de registre
16 x 32 bi¡i

Fi¿ier de registre
16 x 32 bi¡i

L

L

S

M

D

S

M

Fig. 6.2.

D

Calea internå de execu¡ie are 256 bi¡i ¿i se pot executa 8 opera¡ii pe fiecare perioadå de
ceas, cu operanzi pe 32 bi¡i.
Din memoria internå de instruc¡iuni se citesc pachete con¡inând pânå la 8 instruc¡iuni,
care pot fi citite simultan. Fiecare pachet citit se poate expanda în pânå la 8 pachete de execu¡ie,
func¡ie de bi¡ii de paralelizare asocia¡i. Un pachet de execu¡ie are 8 instruc¡iuni care se pot
executa în paralel, cum s-a specificat mai sus.
Schematic, un pachet citit se poate extinde în pachete de execu¡ie ca în exemplul urmåtor:
Fie urmåtorul pachetul citit:

A|B|C|D|E|F|G|H
1| 1 |1| 0| 0|1| 1 |0
Se ob¡ine o secven¡å de 3 pachete de execu¡ie A || B || C || D, E, F || G || H, în care s-a
¡inut cont de faptul cå un ¿ir de bi¡i 1 urmat de un 0 conduce la o execu¡ie paralelå, în timp ce un
¿ir de bi¡i începând cu un 0 indicå o execu¡ie secven¡ialå a instruc¡iunilor.
Cele 3 pachete de execu¡ie sunt:
x|A|B|x|x|C|x|D
E|x| x|x|x| x|x| x

rezultå 24 de instruc¡iuni

x|F| x|G|x|x|H|x

Execu¡ia instruc¡iunilor se realizeazå în trei faze, fiecare în bandå de asamblare, conform
urmåtoarelor trei etape:
•

Citire: are patru etaje (PG – generarea adresi program; PS – trimiterea adresei program;
PW – accesarea programului din memoria intermediarå; PR – primirea pachetului de
program citit);

•

Decodificare: are douå etaje (DP – despachetarea instruc¡iunilor, conversia pachetului
citit în pachete de execu¡ie ¿i rutarea lor cåtre unitå¡ile func¡ionale; DC – decodificarea
instruc¡iunilor);

•

Execu¡ie: are maxim 10 etaje; 90% din instruc¡iuni utilizeazå doar primele cinci etaje,
doar opera¡iile de adunare/înmul¡irre în virgulå mobilå în dublå precizie utilizeazå ¿i
celelalte cinci etaje.

Procesorul Phillips Trimedia TM 1000
TM 1000 este un procesor de semnale multimedia, având nucleul de procesare CPU în
arhitecturå VLIW. Procesorul posedå cinci unitå¡i multifunc¡ionale de execu¡ie, având un total de
27 de func¡ii ¿i poate executa 5 opera¡ii pe perioada de ceas; are de asemenea un fi¿ier de 128 de
registre cu 15 porturi de citire (deoarece o opera¡ie necesitå doi operanzi ¿i o informa¡ie pentru
anticiparea ramifica¡iilor) ¿i 5 porturi de scriere.
Se pot citi 64 de octe¡i simultan din memoria intermediarå de instruc¡iuni, împacheta¡i
într-o instruc¡iune VLIW.
Execu¡ia se realizeazå pe cinci etaje: citire instruc¡iuni (FI), decompresie (DC), citire
registre (RR), execu¡ie (EX) ¿i scriere rezultat (WB).
Schema microarhitecturalå internå a procesorului este urmåtoarea:
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Implementåri actuale de procesoare VLIW
Procesorul Transmeta Crusoe
În mod tradi¡ional, procesoarele VLIW au fost proiectate cu scopul de a maximiza
performan¡a prin execu¡ia în paralel a cât mai multor instruc¡iuni posibile. Firma Transmeta ¿i-a
propus, ¿i a reu¿it, sa realizeze un procesor cu performan¡e moderate, comparativ cu procesoarele
curente, dar cu un consum foarte mic de tensiune ¿i fiind astfel potrivit pentru emularea
procesoarelor din calculatoarele mobile, din familia Mobile Intel Pentium, sau a ma¿inilor
virtuale Java.
Procesorul Crusoe are instruc¡iuni pe 128 bi¡i, numite molecule, fiecare moleculå
codificând 4 opera¡ii, numite atomi. Formatul moleculei determinå direct cum sunt rutate
opera¡iile la cele 5 unitå¡i func¡ionale (2 unitå¡i de prelucrare întregi, o unitate de prelucrare în
virgulå mobilå, o unitate de încårcare/memorare ¿i o unitate de procesare a ramifica¡iilor).
Emularea codului pentru execu¡ie se realizeazå cu ajutorul unui translator binar ce
ruleazå la timpul de execu¡ie. Astfel, numai acest ”software” trebuie modificat atunci când se
schimbå arhitectura procesorului. În urma execu¡iei codului emulat se colecteazå informa¡ii care
conduc la auto-optimizåri ale translatorului.
Figura urmåtoare prezintå schema bloc a procesorului Crusoe:
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Procesorul Intel Itanium IA-64
Acest procesor este prima implementare pe 64 bi¡î pentru a procesa instruc¡iuni de tip
VLIW, dezvoltat împreunå de firmele Intel ¿i Hewlett Packard (HP).
Procesorul con¡ine 4 unitå¡i de prelucrare întregi, 4 unitå¡i multimedia, 2 unitå¡i de
încårcare/memorare, 2 unitå¡i de prelucrare în virgulå mobilå cu dublå precizie ¿i 2 unitå¡i de
prelucrare în virgulå mobilå cu precizie simplå.
Acesta lucreazå la o frecven¡å de 800 de MHz, este realizat într-o tehnologie de 0,18
microni ¿i are banda de asamblare cu 10 etaje.
Arhitectura IA-64 utilizeazå un format fix de instruc¡iuni împachetate pe 128 bi¡i. Fiecare
instruc¡iune VLIW, numitå multiopera¡ie, constå într-unul sau mai multe pachete de 128 bi¡i,
fiecare pachet având 3 opera¡ii ¿i un câmp de control. IA-64 utilizeazå un tampon de decuplare ¿i
suport speculativ pentru a cre¿te viteza de execu¡ie.
Itanium posedå un set de 128 de registre generale ¿i un alt set de 128 de registre în
virgulå mobilå pe 82 bi¡i.
Arhitectura IA-64 implementeazå suport pentru algoritmul de planificare pe bucle
(“software pipelining”), dezvoltat de Bob Rau de la HP în cadrul unui proiect anterior (Cydra-5);
pentru aceasta s-a implementat posibilitatea de rota¡ie a registrelor astfel încât nu mai este
necesarå desfacerea buclei ¿i redenumirea registrelor utilizate în itera¡ii succesive.
IA-64 suportå execu¡ie ¿i control speculativ utilizând un mecanism ”software/hardware”
propriu. Ea suportå de asemenea planificarea staticå ¿i dinamicå a ramifica¡iilor.
Setul de instruc¡iuni con¡ine ¿i instruc¡iuni SIMD potrivite pentru procesare multimedia.
Procesorul Itanium este probabil cea mai complexå arhitecturå VLIW implementatå
comercial, ceea ce justificå preocupårile multor alte firme de a include în proiectele lor modelul
arhitectural VLIW.
Schema bloc a procesorului Intel Itanium este urmåtoarea:
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Utilizarea memoriilor intermediare (numite ¿i memorii tampon sau “cache”) înåuntrul ¿i
în afara procesorului a condus la o cre¿tere semnificativå a vitezei de execu¡ie, atât în cazul
procesoarelor CISC, cât ¿i în cazul celor RISC, deci ¿i pentru procesoarele VLIW.
Se considerå un sistem tipic constând într-un procesor (CPU – “Central Processing
Unit”), o magistralå sistem (SB – “System Bus” ) ¿i o ierarhie de memorii M:

CPU

SB
M

Se poate calcula rata de execu¡ie a instruc¡iunii ( IR – “Instruction Rate”) în MIPS
utilizând lå¡imea de bandå B (“Bus Bandwidth”). Lå¡imea de bandå în Mocte¡i/sec este definitå
prin volumul de lucru transferat la ¿i de la memorie în unitatea de timp.
Se poate calcula B prin rela¡ia:
B = ub ×

nb
nc × t c

(1)

unde: ub este utilizarea magistralei, nb este numårul de octe¡i transferat pe un acces la
memorie, nc este numårul de cicli de ceas per transfer cu memoria ¿i tc este durata ciclului de
ceas.
Se considerå cå nc este format din numårul de cicli de ceas pentru magistrala sistem ¿i
numårul de cicli de ceas pentru acces la memoria sistem. De asemenea, se considerå cå un grad
de utilizare a magistralei de minim 75% este întâlnit în majoritatea sistemelor de calcul.
Acum, IR poate fi calculatå prin rela¡ia:
IR =

B
B
=
nt ni + nd

(2)

unde: nt este numårul total mediu de octe¡i per instruc¡iune executatå, ni este numårul de
octe¡i instruc¡iune ¿i nd este numårul de octe¡i de date.
Existå patru cåi diferite de a utiliza o memorie intermediarå într-un sistem de calcul:
Sistem cu memorie intermediarå de instruc¡iuni/date în afara procesorului
Când apare un “cache miss” (adicå o eroare de pagina lipså în memoria intermediarå),
atunci se vor adåuga un numår suplimentar de cicli de ceas (nca) necesari pentru a accesa
memoria sistem. Deci, se poate calcula noul nc* prin rela¡ia:
nc* = nc + nca × miss ratio extern

(3)

Sistem cu memorie intermediarå de instruc¡iuni în interiorul procesorului
Când apare o eroare de paginå, se modificå atât nc, cât ¿i ni.
Se pot calcula astfel:
nc*= nc1 + nc × miss ratio

(4)

unde: nc1 este nc pentru a accesa memoria intermediarå internå
ni × numărul de octeţi de instrucţiune pe miss
ni * = miss ratio intern × --------------------------------------------------------- (5)
nb
Sistem cu memorii intermediare separate pentru instruc¡iuni ¿ i pentru date în
interiorul procesorului
Când apare o eroare de paginå, se modificå atât nc, cât ¿i ni, dar ¿i nd.
nc ¿i ni se calculeazå ca mai sus, iar nd astfel:
nd × numărul de octeţi de date pe miss
nd* = miss ratio × -------------------------------------------------nb

(6)

Sistem cu memorii intermediare interne separate pentru instruc¡iuni ¿ i pentru date în
conjunc¡ie cu o memorie intermediarå externå rapidå pentru instruc¡iuni/date
¥ n acest caz :
nc* = nc1i + (nc2 + nca × miss ratio extern) × miss ratio intern

(7)

unde: nc1i este nc pentru memoria intermediarå de instruc¡iuni internå ¿i
nc2 este nc pentru accesul la memoria intermediarå
ni* ¿i nd* se calculeazå ca mai sus.
Evaluarea performan¡ei unui procesor VLIW
Se vor compara performan¡ele ob¡inute la un procesor superscalar performant (fie acesta
procesorul PowerPC 620) ¿i la un procesor VLIW.
Parametrii comuni cunoscu¡i sunt:
Frecven¡a ceasului: 500 MHz; gradul de utilizare a magistralelor: 75% (rezonabil de
altfel).
Memoria intermediarå de date ¿i instruc¡iuni externå = 128 Kocte¡i; miss ratio = 2.5%;
linii de 128 octe¡i.
Memoria intermediarå de date internå = 64 Kcuvinte; miss ratio = 2.5%; linii de 32 octe¡i.
Memoria intermediarå de instruc¡iuni internå = 64 Kcuvinte; miss ratio = 2%; linii de 64
octe¡i.

Magistrala externå de date este pe 128 bi¡i iar magistrala internå de date este pe 64 bi¡i.
nb = 128/8 =16 octe¡i; nc1i = 8 cicli de ceas pentru un acces la memoria intermediarå de
instruc¡iuni internå; nc2 = 10 cicli de ceas pentru un acces la memoria intermediarå externå; nca =
5 cicli de ceas pentru un acces la memoria sistem.
tc = 1/500 MHz = 0.2 × 10 –8 secunde;
Se aplicå formulele (7), (1), (5), (6) ¿i (2) din paragraful anterior.
Se ob¡ine:
nc* = 8 + (10 + 5 × 0.025) × 0.02 ≅ 8.203 cicli de ceas.
B = 0.75 × [16/(8.203 × 0.2 × 10-8)] = 731.44 Mocte¡i/secundå.
Pentru procesorul RISC, având magistrala internå de instruc¡iuni pe 256 bi¡i, rezultå:
ni = 256/(8 × 4 instruc¡iuni) = 8 octe¡i;

nd = 64/8 = 8 octe¡i

ni* = 0.02 × [(8 × 32)/16] = 0.32 octe¡i
nd* = 0.025 × [(8 × 32)/16] = 0.4 octe¡i
Se ob¡ine o frecven¡å de execu¡ie pentru procesorul RISC:
IRPowerPC = 731.44/(0.32 + 0.4) ≅ 1015.9 MIPS.
Se va considera acum un procesor VLIW cu aceia¿i parametri de lucru ca ¿i procesorul
PowerPC, mai pu¡in magistrala internå de instruc¡iuni, care este pe 432 bi¡i.
Se ob¡ine:
ni = 432/(8 × 13 instruc¡iuni) = 4.154 octe¡i; nd = 64/(8 × 12 opera¡ii) = 0.667 octe¡i.
Rezultå:
ni* = 0.02 × [(4.154 × 32)/16] = 0.166 octe¡i
nd* = 0.025 × [(0.667 × 32)/16] = 0.034 octe¡i
Se ob¡ine o frecven¡å de execu¡ie pentru procesorul VLIW:
IRVLIW = 731.44/(0.166 + 0.034) ≅ 3657.2 MIPS.
Cum IRVLIW / IRpowerPC ≅ 3.6, rezultå o cre¿tere teoreticå de 3.6 ori a ratei de execu¡ie a
instruc¡iunilor pe un procesor VLIW fa¡å de execu¡ia pe un procesor superscalar RISC.
Prin eliminarea dependen¡elor dintre instruc¡iuni încå din faza de compilare a
programului, înainte de execu¡ia lui pe procesor, se ob¡ine pentru procesorul VLIW o cre¿tere
suplimentarå a performan¡ei de aproximativ 25%.
Se ob¡ine I*RVLIW = 1.25 × IRVLIW = 4571.5 MIPS.
Rezultå o cre¿tere de performan¡å de I*RVLIW / IRpowerPC ≅ 4.5 ori fa¡å de cea a procesorului
RISC.

ÎNTREBĂRI
1. Să se prezinte tipurile de paralelism implementate în sistemele de calcul numeric.
2. Pe baza unei scheme bloc de funcţionare, să se prezinte caracteristicile şi modul de
operare ale unui procesor VLIW.
3. Să se definească o arkitectură VLIW pentru procesorul DLX (MIPS) prezentat la curs.
4. Să se prezinte o modalitate “hardware” de creştere a performanţei unui procesor VLIW.
5. Să se prezinte o modalitate “software” de creştere a performanţei unui procesor VLIW.
6. Cum se poate păstra compatibilitatea între diferite generaţii de arhitecturi VLIW?
7. Evaluaţi performanţa procesorului DLX (MIPS sau VLIW) cu şi fără utilizarea de
memorii intermediare interne separate pentru date şi instrucţiuni şi memorie intermediară
externă pentru date/instrucţiuni; se va calcula frecvenţa de execuţie a instrucţiunilor (în
MIPS), utilizând unele din formulele prezentate în curs.

