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Resumo

RIse - Vrna nova tendencia ern arquitetura de cornputadores. Este trabalho apresenta

urn estudo de como surgiu esta nova arquitetura, e suas caracterlsticas basicas, que a

diferencia das arquiteturas convencionais. Vrna proposta de rnicroprocessador RISe e
apresentada, com sua rota de dados completamente detalhada.

Urn sirnulador para arquitetura RISe foi entao construfdo, para se testar este micro-

processador.

Para validar 0 simulador, que e a ideia principal deste trabalho, e para se avaliar a

arquitetura do microprocessador proposto, usou-se 0 benchmark Dhrystone, e os resultados

foram comparados com maquinas comerciais.



Abstract

RIse - A new trend in computer architecture. This work presents a study of how this new

architecture emerged, and the basic caracteristics that diferentiate it from the conventional

architectures. A proposed RISe microprocessor is presented with the completely detailed
data-path.

A simulator for the RIse architecture was built to test this microprocessor.

To validate the simulator, which is the main idea of this work, and to evaluate the

architecture of the proposed microprocessor, the Dhrystone benchmark was used and the

results were compared with commercial machines.

SERVI<;:ODE BIBLIOTECA E INfORMA<;:,l.O _ 1t1t;~-'
FfSICA



Capitulo 1

Introdu~ao

RIse, uma sigla para Reduced Instruction Set Computer, e urn estilo de arquite-

tura de computadores que enfatiza simplicidade e efici€mcia.

1.1 Defini~ao RISe

Desde os mais antigos computadores de programa armazenado, os conjuntos de instrus;oes

tern se tornado cada vez maiores e mais complexos. 0 MARK-1 de 1948, possuia somente

sete instrus;oes de complexidade minima, tal como adds e jumps simples; ja maquinas con-

temporaneas como as da linha VAX, possuem centenas de instrus;oes. Alem de numerosas,

elas podem ser extremamente complicadas, a ponto de inserir atomicamente urn elemento

em uma lista duplamente ligada, ou avaliar urn polinomio em ponto-flutuante de grau

arbitrario. Qualquer melhora que se queira no desempenho de uma nova implementas;ao

de urn VAX, tera que considerar as complexas tecnicas de implementa<;ao existentes, tais

como pipeline!, prefetching (busca adiantada de instru<;oes) e execus;ao de instrus;ao em

multi-ciclos ..

Esta progressao de urn conjunto de instru<;oes pequeno e simples, para urn grande e

cornplexo, aconteceu tambem com 0 desenvolvimento de processadores integrados em uma

unica pastilha, na decada de setenta. 0 Motorola 68020 por exemplo, possui 11 modos

de endere<;amento a mais que 0 6800, mais que 0 dobro das instrus;oes, e ainda suporte

para cache e co-processadores. Nao so 0 numero de instrus;6es e modos de enderes;amento

aumentou, mas tambem sua complexidade.
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Esta tendencia em dire~ao a maquinas CISC (Complex Instruction Set Computer) foi

influenciada dentre muitos aspectos, pelas seguintes coisas:

• Novos modelos dentro de uma mesma familia de computadores requerem compati-

bilidade com os anteriores, resultando num sempre crescente numero de instruc;oes

e na propagac;ao de caractedsticas .

• Muitos projetistas de computadores tentaram reduzir 0 gap semantico entre progra-

mas e 0 conjunto de instruc;oes do computador, adicionando instruc;oes semanticamente

pr6ximas daquelas utilizadas pelos programadores. Esperava-se com isso uma reduc;ao

no custo do software, atraves de uma maquina de facil programac;ao. Tais instruc;oes

tendem a ser muito complexas, devido a seu alto nfvel semantico, e ainda corre-se

o risco de tal instruc;ao nao satisfazer determinadas caracterfsticas requeridas pela

linguagem em uso .

• Na tentativa de desenvolver uma maquina mais veloz, os projetistas constantemente

moviam funs;6es de software para microc6digo, e de microc6digo para hardware, sem

se preocupar com os efeitos adversos que, uma determinada caracterfstica adicionada

it arquitetura, pudesse causar it implementac;ao. Por exemplo, a adic;ao de uma

instruc;ao, requer urn circufto l6gico adicional para sua decodificas;ao, tornando 0

conjunto de instruc;oes urn pouco mais lento (este fenomeno e conhecido como n + 1

[Colw85]) .

• Ferramentas e metodologias, ajudavam os projetistas no manuseio da complexidade

inerente de largas arquiteturas.

Microcodificac;ao e urn interessante exemplo de tecnica, que incentivou a realizac;ao de

muitos projetos CISC. Em primeiro lugar, ela permite uma maneira estruturada de criar

e alterar eficientemente algorftmos que controlam a execuc;ao de numerosas operac;oes e

instrus;oes complex as em urn computador. Em segundo lugar, a proliferas;ao de carac-

terfsticas CISC e em boa parte devida it natureza quantica das mem6rias de microc6digo;

e relativamente facil adicionar-se urn novo modo de enderec;amento, ou uma instruc;ao

obscura a uma maquina, desde que seu espas;o de microc6digo nao esteja totalmente

ocupado.
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Execu~oes passo a pas so de instru~oes (traces), em maquinas CISC, mostram que

poucas das instruc;oes disponiveis, sac de fato usadas na maioria dos programas. Esta

situa~ao levou John Cocke (IBM) a pensar num novo estilo de computadores, diferentes

dos tradicionais. Iniciou-se entao em meados da decada de 70 0 projeto "801", que recebeu

este nome devido ao numero do predio do grupo de pesquisa envolvido no projeto. A

maquina seria baseada em tecnologia ECL e usaria urn compilador bastanteavanc;ado.

Pouco foi publicado sobre este projeto desde entao, mas de acordo com George Radin

[Radi83], 0 conjunto de instruc;:oes seria tal que as operac;oes em tempo de execuc;ao, sac

aquelas que:

• nao poderiam ser mais eficientemente executadas pelo codigo objeto, produzido por

urn compilador que entendeu a intenc;:aodo programa em alto nivel,

• poderiam ser implementadas mais eficientemente em 16gica rand6mica, que por uma

sequencia equivalente de instrus;oes de software.

A maquina contaria com urn compilador que usaria muitas estrategias de otimizas;ao,

para obtens;ao de alta eficiencia, incluindo urn poderoso esquema de alocas;ao de registra-

dores. A sua implementac;:aofoi guiada por urn desejo de simplicidade, e caraeterizada

por controle via hardware e execus;ao de instrus;ao em urn unico ciclo de maquina. Sua

arquitetura era de 32 bits, 32 registradores, e os acessos a memoria eram realizados so-

mente por instrus;oes load/store. A arquitetura possuia ainda cache de dados e instrus;oes

separadas.

Algumas das ideias basicas do projeto 801 chegaram a costa oeste dos Estados Vnidos

no final da decada de 70. Na Vniversidade da California em Berkeley, estas ideias se

desenvolveram at raves de trabalhos de pos-graduac;:ao, que produziram 0 RISC-I, mais

tarde seguido pelo RISC-II, e ainda geraram numerosas ferramentas CAD que facilitaram

o projeto e implementac;ao.

o processador RISC-I, como 0 801, e uma maquina load/store que executa a maioria

de suas instruc;:oes em urn unico cicIo. Possui somente 31 instruc;:oes, sendo que todas sac

de 32 bits e possuem praticamente 0 mesmo formato. Vma caracterlstica especial e que
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o RISC-I possui um elevado número de registradores, mais de cem, que são utilizados na

forma de uma série de conjuntos sobrepostos entre si (ver §2.6.l). Esta característica, faz

com que chamadas de procedimentos (calls), sejam bem menos dispendiosas em termos

de tráfego de dados entre processador e memória.

Logo após o início do projeto RISO-I, um outro processador chamado MIPS (Micropro

cessor without lnterlocked Pipeline Stages), começou a ser desenvolvido na Universidade

de Stanford [Henn84]. MIPS usava pipeline de instrução, e se baseava em inovações

de software para garantir que os recursos de pipeline seriam apropriadamente gerenci

ados. Em máquinas como o IBM System/360 Model 91, os interestágios com "bolhas"

no pipeline são tratados através de hardware especial, durante o tempo execução. Com-

pensando uma menor quantidade de hardware, por um tempo de compilação maior, os

pesquisadores de Stanford, foram capazes de explorar o paralelismo interno inerente deste

rápido processador.

Estas três máquinas, o 801, RISC-I e MIPS, formaram o núcleo básico das pesquisas

precursoras da arquitetura RISC, e dividem entre si um conjunto de características co

muns, que definem a arquitetura RISC:

1. Operações em ciclo único, facilitam uma execução rápida de funções simples,

implícitas ao campo da instrução, além de possibilitar um tempo de interpretação

bastante pequeno.

2. A característica load/store aparece em consequência do desejo por operações em

ciclo único.

3. Controle por hardware (hardwired) permite execução rápida de operações em

ciclo único. A alternativa de microcodificação leva a um controle muito lento do

roteamento, adicionado a um overhead interpretativo.

4. Poucas instruções e poucos modos de endereçamento, possibilitam ao con

trole da máquina, uma interpretação simples e rápida.

5. Instruções de formato fixo, com uso consistente, facilitam a decodificação, o que

novamente acelera o controle da rota de dados.
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6. Maior tempo de compilação, oferece uma oportunidade de se mover complexi

dades estáticas em tempo execução, para tempo de compilação. Um bom exemplo

disto, é o programa reorganizador de pipeline utilizado no MIPS.

As seis características enumeradas acima, podem ser usadas para se eliminar dúvidas

quando se compara ou se estuda uma determinada arquitetura. Apesar de alguns aspectos

da lista serem discutíveis, eles servem como ponto de partida para nosso trabalho.

1.2 Suporte para linguagens de alto nível

Novas arquiteturas devem ser projetadas tendo-se em mente as necessidades de pro

gramação das linguagens de alto nível. Entretanto, não importa se a maioria do sis

tema (linguagem de alto nível) seja implementado por hardware ou por software, desde

que o sistema esconda do programador qualquer detalhe de baixo nível da linguagem.

Dada uma determinada estrutura, o papel do arquiteto, é construir um sistema com boa

relação custo desempenho, decidindo que partes do sistema devem ser implementadas em

hardware, e que partes, em software.

Nas pesquisas realizadas em Berkeley, a seleção de linguagens a serem consideradas

no projeto RISO, foi de certa forma influenciada pelo ambiente da época; escolheu-se "O"

devido a sua larga utilização, e pelo grande número de especialistas nesta linguagem, que

trabalhavam então no local [PaSe82].

Dado que é limitado o número de transístores possíveis de serem integrados em uma

mesma pastilha, a maior parte do sistema RISO (linguagem de alto nível), é implementada

por software, deixando-se para o hardware somente os eventos que consomem muito tempo.

Para se determinar que construções são mais frequentemente utilizadas, e quais delas

consomem a maior parte do tempo na média dos programas, examinou-se primeiro a

frequência de tipos de variáveis de programas em linguagem de alto nível. Dados coletados

para Pascal e O são mostrados na tabela 1.1.

A observação mais importante da tabela 1.1, foi que constantes inteiras apareciam

quase com a mesma frequência de arranjos (arrays) ou estruturas. O que não foi mostrado

nesta tabela é que mais de 80 % dos escalares eram variáveis locais, e mais de 90 % dos

arrays ou estruturas eram variáveis globais [PaSe82].
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PI
constantes inteiras 14
escalares 63
arrays/ estruturas 23

P2 P3
18 11
68 46
14 43

P4 Cl
20 25
54 37
25 36

C2
11
45
43

C3
29
66
05

C4
28
62
10

Media
20±7
55±1l
25±14

PI COMP - compilador Pascal estilo P-c6digo
P2 MACRO - fase de expansao macro do projeto SCALD I
P3 PRINT. urn impressor Pascal
P4 DIFF - programa que acha a diferen~a entre dois arquivos
CI PCC - compilador C portavel para VAX
C2 CIFPLOT • programa que imprime mascaras VLSI em impressora de pontos
C3 NROFF - formatador de textos
C4 SORT - programa sort do UNIX

Observou-se tambem a frequencia din arnica relativa de comandos em linguagem de alto

nivel, para as mesmos programas anteriores. Esta informac;:aonao diz quais declarac;:oes

usam a maioria do tempo, durante a execuc;:aode programas tipicos. Para responder

a esta questao, observou-se a codigo produzido par versoes "tipicas" de cada uma das

declarac;:oes. Uma versao "tipica" de cada declarac;:ao foi fornecida par Wulf [Wulf81],

como parte de seu estudo sabre a desempenho de compiladores.

Neste estudo, utilizou-se campi ladores C para urn VAX, PDP-ll e 68000 para se deter-

minar a numero media de instruc;:oese referencias a memoria par declarac;:ao. Multiplicando-

se a frequencia de ocorrencia de cada declarac;:ao,pelo numero de instruc;:oesde maquina

e referencias a memoria correspondentes, produziu-se a tabela 1.2, que e ordenada par

referencias it memoria.
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Tabela 1.2: Peso relativo (%) de declaras;oes em alto nlvel

(ordenado por referencias a memoria)

comandos alto nfvel peso peso
(ocorrencia) (instr. maqu.) (ref. mem.)

alto nfvel P e p c p C
call/return 15±1 12±5 31±3 33±14 44±4 45±19
loops 5±O 3±1 42±3 32±6 33±2 26±5
ass~gn 45±5 38±15 13±2 13±5 14±2 15±6
if 29±8 43±17 11±3 21±8 7±2 13±5
with 5±5 - l±O - l±O -

case 1±1 <1±1 1±1 1±1 1±1 1±1
go to - 3±1 - O±O - O±O

Os dados da tabela 1.2 sugerem que as operacyoes call/return de procedimentos, em

programas em alto nfvel, sao as que mais consomem tempo. Estes resultados confirmam

os estudos de Lunde e Witchmann [PaSe82]. As estatfsticas em operandos, encontradas

na tabela 1.1 enfatizam a importfl.llcia de variaveis locais e constantes. A arquitetura

RISe suporta linguagens de alto nfvel, melhorando 0 desempenho das atividades que

mais consomem tempo em urn programa tfpico em alto nfvel, ao inves de tomar a arquite-

tura "proxima" de uma determinada linguagem de alto nfvel. Assim em RISe, tenta-se

manusear variaveis locais, constantes e chamadas de procedimentos de forma eficiente,

deixando operacyoes menos frequentes para sequencias de instrucyoes ou subrotinas.



Capitulo 2

Natureza da arquitetura RISe

Neste capitulo, as caracterlsticas basicas cia arquitetura RISe, tais como pipeline, con-

junto de instru~6es, banco de registradores, serao discutidas de forma global, baseando-se

nas arquiteturas RISC I e II de Berkeley e na simulada neste trabalho. E tambem discu-

tida uma importante caracterlstica adotada em nossa arquitetura, que nao aparecia nas

arquiteturas de Berkeley [PaSe81] [PaSe82] [Kate84]' Stanford(MIPS) [Henn84] e IBM-

801 [Radi83]. Urn se<;:aofinal descreve 0 esquema de memoria cache empregada nesta

arquitetura.

2.1 Conjunto de Instru~oes

Com 0 intuito de permitir urn rapido acesso a operandos, a arquitetura RISC e orientada

a registrador, caracterlstica consequente das simula<;:6esmostradas nas tabelas 1.1 e 1.2

Opera~6es realizadas sobre operandos na memoria, sac decompostas em subtarefas:

primeiro traz-se os operandos para registradores, depois realiza-se a opera~ao, e por ultimo

leva-se 0 result ado de volta para memoria. Esta decomposi<;:aonao acarreta diminui<;:ao

no desempenho, desde que uma apropriada canaliza~ao de tarefas (pipeline), seja uti-

lizada. Consegue-se com isto uma simplificas:ao no conjunto de instrus:6es e em sua im-

plementa<;:ao.

Para simplicidade e eficiencia do mecanismo de busca e sequencializa~ao de instru<;:6es,

todas as instru<;:6esem urn processador RISC possuem tamanho fixo de uma palavra

(word).



Cada instrus;ao possui, alem do tamanho fixo, formato fixo com campos em lugares

previamente estabelecidos pela arquitetura, possibilitando decodificas;ao simples e nipida.

As opera~oes realizadas pelas instru~oes, ocupam toda a estrutura por onde os da-

dos irao passar, assegurando urn rapido roteamento dos dados e uma alta utiliza~ao dos

recurs os disponlveis, permitindo assim temporiza~ao simples e homogenea.

Por acreditar-se que urn espas;o virtual de memoria de 4 Gbytes sera suficiente durante

muitos anos, RISe e fundamentalmente uma arquitetura de 32 bits. A memoria suporta

dados tipo caraeter (byte), meia-palavra (half-word = 2 bytes) e palavra (word = 4 bytes),
que sao todos convertidos para palavra quando movidos para registradores. Isto permite

simplicidade, mantendo-se total operacionalidade com inteiros e caraeteres, pois quem se

preocupa com 0 alinhamento de dados e a arquitetura.

2.2 Organiza~ao Orientada a Registrador

Urn computador gasta 70% de seu tempo realizando acessos a operandos, e os 30%

rest antes em operafl:oes: de fato para cada operas;ao, necessita-se uma ou duas fontes

de operandos, e 0 result ado e colocado em outro operando. Se considerarmos uma alta

frequencia de transferencias do tipo A-recebe-B [Tane78], onde existe referencias a operan-

dos mas nao existe operas;ao, notamos 0 quao importante e para urn computador possuir

urn rapido acesso a operandos.

o meio flsico de armazenamento de dados de acesso mais rapido, e 0 conjunto de

registradores da UCP, devido ao fato de ser fisicamente pequeno, estar na mesma pastilha

que a UCP e necessitar urn numero reduzido de linhas de enderes;amento, 0 qu~ permite

decodifica~ao rapida.

Por estas razoes, em arquitetura RISC, mantem-se 0 quanto mais possIvel operandos

em registradores. Operas;oes sac realizadas por instrus;oes registrador-registrador de tres

operandos:

Como mostrado no capItulo anterior, constantes sac de grande importancia, respon-

dendo por 15 a 20% dos operandos utilizados. Assim, na instru~ao generica acima, 0



segundo operando fonte 82 po de ser urn registrador R62 ou urna constante imm. Urn

dos registradores, norrnalrnente Ro, sernpre contem a constante 0 (zero). E permitido

escrever-se neste registrador, mas seu valor nao sera alterado (esta 16gicamente ligado a

zero via hardware). Somente os flags de condis;ao de c6digo (CCs) serao afetados, caso se

queira. Operas;6es disponiveis incluem:

• subtras:ao inteira inversa (-Rd + 52)( com ou sem carry)

• deslocamento (shift) 16gico a esquerda, 16gico a direita ou aritmetico a direita (todos

por uma quantia arbitraria)

Todas as instrus;oes podem habilitar 4 condi<;oes de c6digo.

Instrus;oes add/sub sac de 32 bits corn sinal e corn operandos ern complemento de

dois. Existem tambem condis;oes de desvio (p.e. desvie se igual a zero) que agem sobre

operandos de 32 bits sem sinal.

Versoes de add/sub realizadas corn carry (vai urn) sac usadas para opera<;oes corn

operandos maiores que 32 bits.

Instrus;oes shift (deslocamento), realizam 0 deslocamento de R61 por uma quantia

especificada pelos 5 bits menos significativos de S2'

Shifts 16gicos a direita preenchem posis;oes deslocadas corn zero, e shifts aritmeticos

extendem 0 sinal.

Rotas;oes e shift aritmetico a esquerda nao sac incluldos pOlS eles nao existem ern

linguagem de alto nlvel.

Muitas instrus;oes de usa frequente nao foram incluldas, sempre que se pudesse sinte-

tiza-Ias utilizando-se outras instru<;oes; por exemplo, instrus;oes move nao sac incluldas,

pois e posslvel sintetiza-Ias usando-se instru<;oes add, ja que ambas possuem 0 mesmo

tempo de execus;ao. Algumas possibilidades sac ilustradas na tabela 2.1:
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Instru~ao
move
incremento, decremento
complement 0

nega~ao (NOT)
limpar (clear)
compara, testa

Metodo para sintetiza-Ia
Rd +- R6 + Ro = 0
ADD com constante imm 1,-1
Ro - R6

R6 XOR (-1)
Rd +- Ro + Ro
usa-se Ro como Rd, e habilita-se
condi~oes de c6digo

2.3 Acesso it memoria e modos de endere4;amento

No padrao RISe I e II de Berkeley, todas as instru90es aritmeticas, logicas, e shifts sac

realizadas em registradores.

Somente instru90es load/store podem ter acesso a operandos em memoria, e move-

los entre registradores e memoria. Isto simplifica 0 roteamento dos dados, a unidade de

controle, 0 formato de instru9aO, e ainda 0 manuseio de interruP90es causada por demanda

de pagina. Instru90es load/store possuem modo de endere9amento simples:

tabela 2.2.

A memoria e endere9ada byte a byte. Meia-palavra (2 bytes) sac alinhados de dois em

dois bytes, e palavras, de quatro em quatro. Quando transferidos para registradores, bytes

e meia-palavra sac alinhados a direita at raves de instru90es apropriadas.

Instru90es load/store possuem versoes diferentes para palavra, meia-palavra e byte;

alem disso, loads possuem versoes para dados com ou sem sinal, ou seja, extendem 0 sinal

ou preenchem corn zeros quando se trata de byte ou rneia-palavra.



Tabela 2.2: Sintetizando modos de endere~amento ern RISe

Modo
Absoluto(Diret.)

uso em ling. alto nivel
escalar global

Reg. Indireto
Indexado
Indexado

ponteiro de£.(*p)
campo da estr.(p -t campo)
arr. linear de bytes( a[i])

sintet. em RISe
M[RB + imm]
(com ± 4Kbytes2 de
offset da base RB)

M[Rp + RoJ
M[Rp + campo_offJ
M[Ra + Ri]
(assume Ra aponta
para base de a[.])

Com relac;:aoa instruc;:oesde transferencia de controle (jump, call, return), existe urn

modo de enderec;:amento adicional, 0 PC-relativo onde 0 enderec;:oefetivo e dado por:

onde, PC e 0 contador de programa e imm e uma constante de 19 bits.

Este modo foi adicionado pois 0 contador de programa (PC) nao faz parte do banco

de registradores.

Desde 0 inicio de pesquisas em arquiteturas RISC [Kate84], sempre teve-se em mente 0

pipeline de instruc;:oes,onde sobrepoem-se busca de instruc;:aoe execuc;:ao.Neste trabalho,

a fase de armazenamento do result ado tambem e sobreposta.

o pipeline pode as vezes ser rompido por uma instruc;:ao de transferencia de cont-

role, como desvios (branchs) condicionais e incondicionais, chamadas de subrotinas e seu

retorno.

A figura 2.1 mostra a busca da instruc;:ao de transferencia de controle 11, que e em

seguida executada. Durante sua execuc;:ao,e computado urn enderec;:opara urn possivel

desvio (branch) e entao avaliada a condic;:aode desvio. Simultaneamente, a instruc;:ao

subsequente 12esta sendo buscada. Caso ocorra 0 desvio e necessario que se bus que uma

nova instruc;:ao13, desperdic;:ando-se assim urn cicio do pipeline onde foi buscado 12.



Para resolver este problema, a arquitetura RISC se vale de uma antiga tecnica usada no

MANIAC-I [PaSe82] conhecida como delayed-branch (desvio atrasado). Neste esquema,

a transferencia de controle para 13so ocorre apos a execus;ao de 12, quer ocorra ou nao

o desvio, 12sera executada. Assim uma instrus;ao imediatamente apos jump/call/return

sera sempre executada, antes da transferencia de controle. Normalmente 0 compilador

coloca urn NOP(nao operac;ao) neste lugar, e 0 otimizador tent a mover uma instrus;ao

apropriada para este local. Isto sempre pode ser feito quando a transferencia nao depende

desta instruc;ao.

BUSCA PROX.
12

(FLUSH 12 7)

EXECUTA 12 (7)

I BUSCA I, = jmp
Executa 1,: camp.
end. oval. candicao

Estudos a este respeito [Kate84] tern mostrado que otimizadores conseguem'remover

em tomo de 90% dos NOPs alocados apos transferencias incondicionais, e algo em tomo

de 40 a 60% no caso de transferencias condicionais. Instru<.;oes de transfer€mcia de con-

trole normalmente represent am 20% de todas instrus;oes. Assim, enquanto num pipeline

convencional se perde 20% dos cidos, com urn c6digo RISC otimizado, perde-se apenas

6%. Estes numeros concordam com os numeros colhidos por John Cocke no IBM-801

[Kate84].



2.5 Instru~ao de formato fixo

A complexidade de certos process adores se deve em parte, ao trabalho de decodificac;:ao

de instruc;:oes, ou seja, a tarefa de extrair-se os varios campos dos variados formatos de

instru~ao.

A arquitetura RISC, ao contrario da CISC, possue urn simples formato de instru!yao,

com campos em posic;:oes fixas. Isto permite urn circuito decodificador muito simples e

extremamente rapido.

Todas as instruc;:oes RISC saD de 32 bits. A figura 2.2 mostra 0 formato de instruc;:ao

empregado neste trabalho, formato este identico ao da arquitetura RISC II de Berkeley

[Kate84]. Os registradores vislveis ao programador em linguagem de maquina saD 32, e

assim necessitamos 5 bits para endere<;ar registradores (operandos). Existe espa<;o para

128 c6digos de operac;ao (op-codes), embora este trabalho utilize somente 30.

Se 0 bit (See) estiver ligado (nivel16gico 1) as condic;oes de c6digo serao afetadas,

dependendo do result ado (Rd) da instrucyao.

Ocampo DEST pode especificar 0 registrador destino (Rd), ou a condicyao de trans-

ferencia de controle utilizando-se os 4 bits menos significativos deste campo.

o formato curto-imediato e usado para todas as instrucyoes registrador-registrador,

para instrucyoes load/store e para instrucyoes de transferencia de controle. 0 campo

FONTE2 consiste de 14 bits, e neste caso 0 bit mais significativo deste campo diz se

ocampo deve ser interpret ado como RS2 ou como uma constante imediata de 13 bits em

complemento de dois. No primeiro caso, os oito bits rest antes SaDdescartados.

o formato longo-imediato e usado por instrucyoes PC-relativo, e neste caso 0 desloca-

mento pode ser de 19 bits em complemento de dois. Este formato e tambem usado pela

instruc;ao load-high, que pega os bits do campo e coloca-os nas 19 posic;oes mais significati-

vas de Rd, preenchendo com zero as posic;oes menos significativas. Esta instrucyao e usada

em conjunto com uma de 13 bits imediatos para se carregar uma constante de 32 bits em

urn registrador.
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2.6 Banco de registradores

Com 0 intuito de manter operandos 0 mais possivel em registradores, permitindo urn

nipido acesso a eles, adotamos nesta arquitetura 0 mesmo esquema das arquiteturas de

Berkeleye da UCP SPARC [SunM88]. Investiga<;oesno uso de linguagens de alto nivel

[TaSe83], sugerem que as operac;oes call sac as que consomem a maior parte do tempo de

execuc;aode urn programa.

Potencialmente, programas RISC podem ter mais operac;oes call, pois instruc;oes com-

plexas encontradas em maquinas CISC, sac subrotinas em RISC. Assim as instruc;oes call

devem ser executadas tao rapidamente quanto possivel.

o uso de procedimentos envolve dois grupos de opera<;oesque consomem tempo: salvar

ou rest aurar registradores a cada instru<;ao call ou return. Alem de se realizar este tipo de

operac;ao com urn consumo de tempo muito pequeno, se comparado a outras maquinas,

a arquitetura RISC possui suporte arquitetural para escalares locais, caraeterlstica ha

muito tempo prevista por Baskett e Sites (referenciado em [Stal88]).
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2.6.1 Janelas de registradores entrelac;adas

A figura 2.3 mostra a organiza<;ao de urn banco de registradores de formato fixo, en-

trela<;ado (janelas de registradores adjacentes, possuem registradores comuns entre si).

Nem todos os registradores existentes, sao vislveis ao programador em linguagem de

maquina a cada instante. 0 conjunto de registradores vislveis a cad a instante e chamado

"janela corrente" [Kate84]. A janela e selecionada atraves de urn numero associado a ela,

fornecido pelo registrador de estado da UCP, que e colocado na entrada do decodificador;

urn registrador desta janela e entao selecionado atraves de urn endere<;o fornecido pela

instru<.;ao.

JANELA CORRENTE
A B

JANELA
B

~
RECISTRADORES

Alguns registradores pertencem a duas janelas diferentes, mas possuem numera<;ao

diferente em cada uma delas; estes sao chamados registradores "sobrepostos" ou "en-

trela<;ados" enquanto que, aqueles pertencentes a uma unica janela sao chamados de "10-



cais". Alem destes, existem ainda os registradores "globais", que podem ser endere~ados

a qualquer instante, possuindo sempre 0 mesmo numero.

Toda vez que uma opera~ao call e executada, 0 numero da jane1a muda. 0 compilador

deve alocar escalares locais de procedimentos em registradores locais, de tal forma que uma

nova ativa<;ao desta janela (chamada ou retorno a este procedimento) possuini aces so a

estes escalares sem a necessidade de uma nova aloca~ao. Quando nao existem registradores

suficientes na UCP, variaveis locais tanto escalares como nao escalares, sao alocadas em

uma pilha na memoria principal.

As janelas de registradores sao organizadas em forma de pilha. Procedimentos adja-

centes (pai ~ filho) sac alocados em janelas adjacentes. 0 compilador aloca os parametros

a serem pass ados (de-para) entre os procedimentos, nos registradores comuns as duas

janelas (regiao sobreposta). Estes registradores possuem numera<;ao diferente nestas duas

janelas; esta diferen~a serve para distinguir registradores de "entrada" de registradores de

"saida" de argumentos. Por exemplo, na figura 2.3 rO e registrador de "saida" na janela

A, se tornando r3 na janela Bonde e registrador de "entrada" de argumento.

Desta forma, pode-se passar argumentos via registrador sem que haja transporte de

dados. Urn dos registradores da regiao sobreposta e usado para salvar-se 0 endere<;o

de retorno (contador de programa da instru<;ao subsequente it instru<;ao call). Tambem,

quando e necessario retornar-se urn valor ao procedimento "chamante", usa-se estes mes-

mos registradores.

Com este esquema, as regioes de registradores locais, de entrada e de saida, possuem

tamanho fixo, 0 que permite uma simples e nipida decodifica<;ao (ver fig. 2.3). Neste tra-

balho adotamos urn esquema id€mtico ao RISC II de Berkeley, que possui 10 registradores

globais, 10 registradores locais por cada janela, 6 registradores de "saida", e 6 de "en-

trada" de argumentos. Estes numeros derivam dos resultados obtidos por Yuval Tamir

em [TaSe83].

Organiza~ao circular das janelas de registradores

A figura 2.4 ilustra a organiza<;ao circular das janelas de registradores para 6 janelas. A

arquitetura proposta neste trabalho usa 8 janelas, seguindo conclusoes obtidas por Yuval

Tamir em [TaSe83] (melhores numeros para disposi<;ao dos registradores dentro de cada



janela, melhor numero de janelas e melhor numero de janelas a serem salvasjrestauradas

na ocorrencia de transbordojesvaziamento (overflow/underflow)).

Dois ponteiros sac utilizados para apontar as janelas vazias e ocupadas. 0 ponteiro

para a janela corrente, CWP (current window pointer), aponta para a janela ativa, ou

seja, aquela que esta em uso pelo procedimento corrente.

o SWP (saved window pointer), identifica a ultima janela que foi salva na memoria. No

exemplo da figura 2.4, quatro janelas estao em uso. Pode-se notar que os registradores de

"salda" de argument os de uma determinada janela, se tornam registradores de "entrada"

da proxima janela.

CWP:
Ponteiro para
jonelo corrente

t--:.cwp

CALL ..•..
RETURN

SWP:
Ponteiro para
ultimo janela
salvo



CAPiTULO 2. NATUREZA DA ARQUITETURA RIse

Argumentos passados por valor sac diretamente colocados na regiao sobreposta e pas-

sados via registrador. No caso de argumentos passados por refer€mcia, os registradores

sobrepostos irao conter ponteiros para estes argumentos.

Se 0 procedimento D na figura 2.4 necessitar realizar urn call para 0 procedimento E, ele

escreveni. os argument os a serem passados nos registradores de "safda" (regiao sobreposta

de j3 com j2), e entao executara a instrus;ao call. Vma instrus;ao call move CWP para

outra janela em uma dires;ao (no nosso exemplo, decremento, modulo 6), ao passo que uma

instrus;ao return move CWP em sentido contrario. Se 0 procedimento E decidir realizar urn

call para 0 procedimento F, a instrus;ao nao podera ser realizada instantaneamente devido

ao estado de janela ocupada. A razao e que F nao podera escrever em seus registradores

de "saida" de argumentos, sem que se destrua os argument os de entrada Ain de A. Alem

disso, alguns registradores devem estar sempre sempre livres para uso de interrupc;oes.

Assim quando 0 procedimento E executa uma instruc;ao call, dizemos que houve urn

trans bordo (overflow) do banco de registradores. Neste caso e gerada uma interrupc;ao

que faz com que a instruc;ao call pare. 0 criterio para gerac:;ao desta interrupc:;ao em

trans bordo e: quando uma instrufllo call tenta modificar OWP de forma que ele se torne

igual a SWP [Kate84].

A rotina de interrupc:;ao passa 0 controle para uma rotina que manuseia transbordo,

salvando uma ou mais janelas de registradores na memoria. A melhor estrategia encon-

trada por Tamir e Sequin [TaSe83], e salvar apenas uma janela a cada transbordo.

Considerac;oes similares tambem levam a urn criterio identico para gerac:;ao de In-

terrupc;ao para esvaziamento (underflow): quando uma instrufiio return tenta modificar

OWP de forma que ele se tome igual a SWP [Kate84]. Note que urn simples circuito

coincidencia e suficiente para detectar transbordo e esvaziamento.

Portanto urn banco de registradores com N janelas pode manipular no maximo N - 1

janelas ativas. Interrupc:;oes modificam CWP da mesma maneira que instruc;oes call.

Entao, rotinas de interrupc:;ao sac executadas em uma janela onde os registradores garan-

tidamente estao livres, e nao e permitido 0 aninhamento de procedimentos antes de se

verificar a disponibilidade de outras janelas.



2.7 Pipeline

Urn dos metodos mais tradicionais de melhorar 0 desempenho de urn processador, eo usa

do pipeline de instru~ao. Com a simplicidade da arquitetura RISC, tornou-se possivel urn

usa mais efetivo deste tipo de pipeline.

Modelo de pipeline empregado em RISe

A maioria das instu~oes RISC podem ser executadas gastando-se a mesma quantidade de

tempo, a partir do seguinte modelo de execu~ao:

A arquitetura IBM-801 [Radi83] [Patt85], assume que cada parte gaste a mesma quan-

tia de tempo, e assim usa urn pipeline de 4 estagios. Em Berkeley, assumiu-se que 0 tempo

de busca de instru~ao era igual a soma do tempo de leitura dos registradores mais 0 tempo

de execu~ao da opera~ao, e assim adotaram urn pipeline de 3 estagios como mostrado na

figura 2.5. Este trabalho adota urn modelo de 3 estagios, similar ao de Berkeley.

Para evitar a dependimcia de dados entre instru~oes subsequentes (fig 2.6), 0 pipeline

do RISC II usa a tecnica de adiantamento interno de result ado [Patt85][Kate84]. Dois

comparadores de equalidade deteetam as condi~oes RS1,I2 = Rd,I1 ou RS2,I2 = Rd,ll,

para verificar se urn dos operandos de uma determinada instrus;ao e igual ao result ado

da instru~ao anterior, que ainda se encontra no pipeline. Quando ocorrer igualdade, 0

result ado da opera~ao 11e automaticamente adiantado de uma latch3 temporaria para

uso de 12.
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BUSCA 13

I 1
1 I
I , CICLO IT 1 I
I- -I
I I

Suspensao do pipeline durante acesso a memoria

As arquiteturas RISC I e II de Berkeley, possuem urn unico porto de comunicac;ao entre a

UCP e a memoria, e esta nao usa pipeline. Isto significa que somente urn acesso it memoria

pode ser realizado a cada instante. Em decorr€mcia disto, quando uma instruc;ao load ou

store esta sendo realizada, 0 resto do pipeline e temporariamente suspenso (fig 2.7(a))

pois nao e possivel realizar-se a busca da proxima instruc;ao simultaneamente.

Como sugerido por Katevenis em sua tese de doutorado [Kate84](§6.3), adotamos neste

trabalho uma UCP com com cache de dados e cache de instruc;ao separadas, integradas na
,

mesma pastilha, ja que hoje dispomos de tecnologia que permite urn milhao de transistores

por pastilha.

Assim temos uma arquitetura Harvard-RISe que se caraeteriza por pOSSUlrdois

portos diferentes de comunicac;ao com a memoria, urn para dados e outro, para instruc;6es.

Neste caso estudaremos pipelines que nao sac suspensos durante referencias it memoria

Com duplo porto de comunicac;ao, 0 acesso a dados em instruc;6es load e store pode

ocorrer em paralelo com a computac;ao da proxima instruc;ao (execuc;ao e busca). Para

instruc;6es store, isto nao causa problema de dependencia de dados. Entretanto para
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instru~oes load, 0 problema existe.

o ciclo de computa~ao da instru<;ao imediatamente seguinte a uma instru<;ao load nao

deve depender do valor que esta sendo carregado. Esta condi<;ao necessita ser verificada

pelo compilador, que deve inserir urn NOP (nao opera<;ao) se nenhum trabalho util

puder ser realizado imediatamente apos a instru<;ao load. Alternativamente, esta condi~ao

poderia ser detectada por hardware, e entao 0 pipeline seria suspenso enquanto 0 dado nao

chegasse da memoria. Se 0 banco de registradores puder manusear somente uma escrita

por ciclo, como no caso do RISe II, urn estagio dummy devera ser inserido ern todas as

instru<;oes no local onde loads realizam seu acesso a memoria (fig 2.7(b)).
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Urn esquema avan<;ado de pipeline, usando porta dupla para escrita nos registradores,

certamente aumentaria a velocidade de execu<;ao de instruc;:6es load/store, mas qual seria

o impacto global disto com rela<;ao ao desempenho e, quao frequente sac instruc;:6es load

seguidas de computac;:ao que nao depende delas ? Numa discussao informal com John



Cocke do IBM Research Center, Katevenis [Kate84] obteve os seguintes numeros com

rela~ao ao projeto 801: 16% de todas instru~6es executadas (no 801) eram loads seguidos

de computa~ao independente, enquanto que 9% eram loads seguidos por computa~ao

dependente. 0 IBM 801 possui urn pipeline similar ao da figura 2.7(b), mas com duplo

porto de escrita e sem estagios dummy.

Cocke nao forneceu numeros com rela~ao a instru~6es store, mas usualmente sua

frequencia esta em tomo de 10%. Estes numeros mostram que aproximadamente urn

quarto de todos os ciclos podem ser salvos no 801, com a nao suspensao do pipeline

durante urn acesso it memoria.

Estes numei'os apontados por John Cocke se referern a urn processador (801) sem

urn esquema de janelas de registradores. Tal processador necessita acessar variaveis em

memoria, ou salvar/restaurar registradores com mais frequencia que urn processador que

possua janelas de registradores.

Programas RISC executam poucas instrur;:oes load/store. Em tres programas rodados

(cap. 1), obteve-se para instrur;:oes load, de todas instruc;oes executadas, 17%, 13% e 15%

respeetivamente [PaSe81]. As correspondentes porcentagens para instrur;:oes store foram

1%, 1% e 9%. Em RISC, espera-se que as instrur;:oes seguintes a loads devam depender

delas mais frequentemente que em outras arquiteturas pois, a restaurar;:ao de multiplos

registradores a partir da memoria em retornos de procedimentos, e bem menos freqiiente.

Portanto a porcentagem .de ciclos de execur;:ao em RISC que podem ser salvos, per-

mitindo-se busca de instruc;ao e acesso it dados em memoria simultaneamente, podem ser

estimados em 10%.

Memorias cache [Smit82] sac utilizadas em CPUs de media e alta velocidade para manter

temporariamente porr;:oes do conteudo da memoria principal que estao (ou acredita-se

que estao) correntemente em uso. Desde que, usando-se memoria cache, referencia-se

instrur;:oes e dados com urn tempo de 10 a 25 % do tempo requerido para se acessar a

memoria principal, memorias cache permitem urn aumento substancial na velocidade da

maquina, se a frequencia de acessos it cache for alto.
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Para urn perfeito funcionarnento, rnern6rias cache devern ser projetadas e irnplernen-

tadas de forma bast ante cuidadosa.

Cache do processador Clipper (Fairchild )

Aqui e mostrado como funciona a cache do processador Clipper [Clip87], que e urn pro-

cessador hi'brido (RISC-CISC), que consiste de duas caches de 4 kbytes cada, sendo uma

para instruc:;6es e outra para dados.

Define-se hit rate como razao entre 0 numero de acessos a cache e 0 numero de vezes

em que 0 dado e encontrado nela.

o hit rate e func:;a.ode quatro fatores:

o tamanho da linha e 0 numero de bytes que sao trazidos para dentro da cache, quando

uma referencia it memoria principal e feita. 0 Clipper usa linha de 16 bytes, 0 que significa

que quando urn miss (quando 0 dado nao foi encontrado na cache) ocorre, 16 bytes SaD

atualizados. Estudos realizados em Berkeley [Smit82], revelam que linha de 16 bytes e urn

born tamanho. Cada cache possui 256 linhas.

o grau de set-associativity da cache determina quanta flexibilidade a cache possui em

escolher qual linha substituir na ocorrencia de urn miss. A figura 2.8 ilustra a cache do

Clipper, que funciona no esquema conhecido como two way set associativity.

Na cache do Clipper, ilustrada na figura 2.9, cada set possui 2 linhas de 16 bytes cada,

e ha 128 sets. Os sets do lado esquerdo SaD chamados de compartimento W, e os do lado

direito de compartimento X. Ha urn total de 2 kbytes em cad a compartimento, sendo a

memoria fisica dividida em paginas de 4 kbytes. Em cad a pagina, uma locac:;ao e mapeada

numa unica locac:;ao em urn dos compartimentos. Consequentemente, muitas locac;:6es

da memoria principal SaD mapeadas num mesmo par de locac;:oes da cache. Na primeira
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vez que a memoria principal e acessada, 16 bytes sac buscados e armazenados em uma
linha do compartimento W. Se urn novo acesso a memoria principal requerer a mesma

loca~ao na cache, sera entao utilizado 0 compartimento X. Se os dois compartimentos

de urn mesmo set estiverem cheios, a cache ira atualizar aquele compartimento menos

recentemente utilizado (tecnica conhecida como LRU-least recently used), usando 0 bit

U. 0 bit U e automaticamente habilitado quando 0 compartimento W e acessado, e

desabilitado quando 0 X e acessado.

L1NHA SET #,...----------.---------,
127 -
126 -

COMPARTIMENTO
W

COMPARTIMENTO
X

~ I~------l--------l\

I \ \ \
II \\ \ \

lINHA W lINHA X ~( ~_J~

A arquitetura proposta adota uma cache semelhante a do processador Clipper, por este

ser urn dos mais eficientes modelos ja testados [Smit82]. Porem, ela foi implementada

em bloco separado 0 que permite a conexao/desconexao de diferentes tipos de cache



com 0 processador, desde que deseje-se realizar testes relativos a cache, ja que a cache

implementada e facil de ser modificada.



Capitulo 3

A Arquitetura Proposta

Neste capitulo sera mostrada a arquitetura proposta neste trabalho, que num pnmelro

est agio ainda se aproxima muito da arquitetura RISC II de Berkeley. Porem ela e do

tipo Harvard, ja apresentando cache de dados e instru~ao, separadas. 0 sistema cache

tambem e diferente do de Berkeley.

Para urn estudo mais detalhado de arquiteturas RISC, detalharemos aqui toda a rota por

onde os dados passam durante a execu~ao de uma instni~ao. A arquitetura utilizada e
aquela proposta neste trabalho, doravante chamada RISC-LIE.

o RISC-LIE inclui urn barramento1 bus adicional implementando uma arquitetura no

estilo Harvard, que se caracteriza por ter diferentes portos de comunica~ao para dados e

instru~ao. 0 banco de registradores possui duas portas de leitura e uma de escrita, 0 que

possibilita a leitura simultanea de Rd e R"2 e a escrita em Rd durante urn mes~o ciclo

de maquina desde que, e claro Rd seja diferente de R"l e R"2'

A arquitetura proposta ainda nao possui unidade especial para ca1culos em ponto

flutuante. Os dados sac computados por uma ULA e urn deslocador2 (Shifter) bidirecional

de quantia arbitraria.

lsera. referenciado como bU6 quando for nome de barramento
2daqui por diante sera sempre referido como Skitter por ser urn termo conhecido em computa«;ao



3.1.1 Micro arquitetura

A figura 3.1 ilustra a micro arquitetura simulada neste trabalho, onde vemos todos os

componentes disponiveis na rota dos dados.

• Banco de registradores: 138 registradores de 32 bits, com decodificador de porta

dupla e latches RA, RB, RD para manuseio de enderec;os de uma instruc;ao. Ro

sempre possui zero (via hardware).

• PSW: 13 bits de estado do processador (processor status word). Inclui CWP, SWP,

condic;oes de c6digo CCs, e bits de controle de interrupc;;ao (veja apimdice A).

• DST: latch destino, serve tambern como latch ternporaria para 0 pipeline. 0 re-

sultado de cada operac;ao e mantido nela ate que seu valor seja escrito em urn

registrador apropriado, ou usado durante 0 pr6ximo cicIo.

• SRC: latch de entrada para 0 Shifler. DST ou BI sac usados como latch de saida

do Shifler.

• Shifter: Shifler tipo cross-bar de 32 bits. A quantia a ser deslocada (0-31) e
espeeificada pelo conteudo da latch quant.SHIFT e decodificada por S.DEC. Urn

deslocamento da direita para esquerda ocorre quando a informac;:ao fiui na direc;:ao

busR -+ busL, e ao contrario quando 0 deslocarnento e da esquerda para direita.

• AI, BI: latches de entrada da ULA. AULA nao possui latch de saida, ela usa DST

ou urn dos dois barrarnentos de saida.

• ULA: unidade l6gica-aritmetica para inteiros de 32 bits. Realiza adic;:ao,subtrac;ao,

operac;oes bit-a-bit l6gicas (and, or, xor), ou passa 0 conteudo de BI para saida.

• BAR: registrador de enderec;amento de byte, que cornputa e manuseia os dois bits

rnenos significativos da soma de AI e BI. Quando aULA esta computando urn

enderec;o efetivo, BAR ira conter parte do enderec;o para alinharnento de dado dentro

de uma palavra.

• NXTPC: registrador do pr6ximo contador de prograrna (next program counter),

que possui 0 enderec;o da proxima instruc;ao a ser buscada durante 0 ciclo corrente.



• PC: contador de programa, possui 0 enderes;o da instrus;ao que est a sendo executada

durante 0 cielo corrente .

• LSTPC: ultimo PC (last PC) possui 0 enderes;o da ultima instru~ao executada,

ou que se tentou executar. Quando uma interrup~ao ocorre, LSTPC contera 0

enderes;o da instru~ao interrompida durante 0 primeiro ciclo ap6s a interrup~ao,

pois ja no segundo cicio, LSTPC contera 0 endere~o da primeira instrus;ao da rotina

interrup~ao.

• IMM: latch que manuseia os 19 bits menos significativos cia instruc;:ao, caso ela

contenha uma constante imediata.

• DIMM: latch combinado com urn circuito que extende 0 sinal ou preenche com

zeros. Manuseia dados vindos da cacheD ou operandos imediatos vindos de lMAJ.

• OP: manuseia 0 c6digo da opera~ao, 0 bit SCC, e 0 bit de operando imediato (ver

figura 2.2).

• busR, busL: barramentos do Shifler, busR e tambem utilizado para alimentar Bl,

enquanto busL e usado tambem para introduzir dados vindos de DlMM na rota dos

dados.

• busINSTR: usado para endere~ar instru~oes na cache de instrus;oes, e para alimen-

tar RA, RB, RD, lMM e OP.



CAPITULO 3. A ARQUITETURA PROPOSTA

Caminhos dos dados na execu~ao de instru~ao



• A saida da ULA ou do 5hifter ou 0 PC e roteado para D5T, para que possa ser

escrita no seu destino final, durante 0 proximo ciclo.

A figura 3.2 ilustra como duas fontes apropriadas 51 e 52 (p.e. rl e r2) sac roteadas

para as entradas AI e BI da ULA (caminhos utilizados ern negrito). 51 pode ser urn

registrador ou pode ser PC para enderec;amento PC-relativo. 52 pode ser urn registrador

ou uma constante imediata, ou ainda P5W para a instru~ao getpsw.

Registradores Rd e R62 sao lidos atraves dos barramentos busA e busB. No caso de

ocorrer dependencia de dados corn a instruc;ao previa, a tecnica de adiantamento interno

e aplicada (ver cap. 2), e D5Tcoioca seu conteudo no(s) barramento(s) busA elou busB.

A entrada AI da ULA e alimentada via busD, que possui dado vindo de PC ou busA,

dependendo se uma instru~ao PC-relativo ou normal esta sendo executada. A entrada BI

da ULA e alimentada via busR que esta coneetado ao busB atraves de 5RC, quando 52

e urn registrador ou PSW, e neste caso 0 busR esta desconeetado do busL. Quando 52 e
uma constante imediata, busR e aliment ado por DIMM via busL at raves do Shifter. A

latch IMM de 19 bits e conectada a DIMM de forma a preencher os bits mais significativos

desta, enquanto que os rest antes menos significativos sac preenchidos com zeros. Quando

a instru~ao contem uma constante imediata de 13 bits, 0 circuito extendedor de sinal

converte-a numa de 19 bits. Ao entrar no Shifter, esse valor imediato permanece alinhado

a esquerda para a instru~ao ldhi ou e feito urn deslocamento de 13 posic;oes a direita,

extendendo-se 0 sinal, para todas as outras instru'Yoes.

A figura 3.3 mostra como se roteia dados de forma apropriada para 0 Shift'er. Para

instruc;oes deslocamento (shift), a quantia a ser deslocada e R61, que e lido atraves do busA

e colocado em SRC, que entao guia busR para urn deslocamento da direita para esquerda,

ou busL, caso contrario. A quantia a ser deslocada e 52, podendo ser urn registrador ou

uma constante imediata. Assim SHam e carregado pelos 5 bits menos significativos de

IMM ou por busB (neste caso R62).

Urn outro caso e quando 0 dado esta vindo ou indo para a memoria, necessitando

alinhamento. Quando isto ocorrer, a quantia para deslocamento e especificada por BAR,

e DIMM servira como entrada do Shifter, onde observamos que, para dados vindos da





memoria, necessita-se somente alinhamento da esquerda para direita. Quando uma instru-

ryaostore necessitar alinhamento, 0 dado contido em Rd e lido atraves do busB e colocado

em SRG. Os modos de endereryamento de instruryoes store foram limit ados para que se

possa ter uma constante imediata 82; assim, 0 busB pode ser utilizado para leitura ao

mesmo tempo que busA esta sendo usado para se ler 0 registrador de indice R61, enquanto

busL e busR sao usados para se levar 0 valor imediato para B1.
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A figura 3.4 mostra como a saida da ALU ou do Shifler ou dos PCs sao roteadas para

DST, e mais tarde escrita no seu destino final, que para a maioria das instruc;:oese Rd, e



PSW para a instru~ao putpsw. Dados a serem escritos nestas loca~oes podem se originar:

• da ULA, para instru~oes logicas/aritmeticas, putpsw, getpsw e Idhi. As duas ultimas

instru~oes usam a ULA no modo onde BI e passado intaeto para a saida .

• de PC, no caso de instrul;oes call que deve salvar 0 enderel;o corrente em Rd, para

ser usado pela instrul;aO return .

• de LSTPC, para instrul;oes calli e getlpc, que sac usadas em interrupl;oes para se

salvar 0 enderel;o da instrul;ao interrompida, e da instru~ao que estava sendo buscada

quando ocorreu a interrup<;ao.

a busD e usado para conduzir dados da saida da ULA, PC ou LSTPC para DST. A
saida do Shifler vem de busR ou busL, dependendo da dire<;ao de deslocamento. DST

manuseia estes resultados ate que 0 ultimo est agio do pipeline escreva-o em Rd ou PSW
no tempo apropriado, usando busA ou busB.

A figura 3.5 mostra como dados e enderel;os sac roteados para memoria, e como os PCs

trabalham. a caminho utilizado para se mandar enderel;os para cachel e 0 barramento

busEND. Endere~os para busca de instru<;oes sao fornecidos pela saida da ULA, no caso

de transferencia de controle, ou pe10 lNC-NXTPC em todos os outros casos.

a NXTPC e sempre carregado por busEND, qualquer que seja 0 endere<;o de busca de

instru~ao. Os registradores PC e LSTPC seguem 0 conteudo de NXTPC com atraso de

urn e dois estagios de pipeline respectivamente.

Endere<;os para acesso it dados em memoria sempre sao fornecidos pe1a salda da ULA.

No caso de instru<;oes store, apos 0 envio do endere~o, e enviado 0 dado vindo via Rd,

DST, busA e busD.

Com isto completamos uma descri<;ao total da arquitetura adotada neste trabalho.

a simulador em questao, simula todo 0 fluxo de dados descrito neste capItulo, alem das

caches que foram discutidas no capItulo anterior.







Capitulo 4

o Simulador RISe-LIE

Este capitulo descreve como funciona 0 simulador desenvolvido neste trahalho; mostra

tamhem como usa-lo.

4.1 Modelo de simula~ao

Tecnicas de simula~ao sac utilizadas para se estudar fenomenos que vao desde a dinamica

de voo de avioes supersonicos a teoria de processos cognitivos.

o tipo de simula~ao adotada aqui, e que tern sido ate entao 0 mais apropriado para

modelamento de sistemas de computa~ao, e a simula~ao de eventos discretos [Ston75]. 0

algorftmo abaixo mostra a estrutura basica de tal simula~ao:

Inicializa estrutura de dados
Inicializa eventos iniciais

Enquanto (existem eventos)
Seleciona proximo
A tualiza re1ogio
Executa evento (podendo gerar novo(s))
Coleta estatisticas

C alcula est a tisticas
Gera relatorio

A caraeterfstica principal e que a simula~ao e dirigida a eventosj em outras palavras,

tempo nao e uma variavel continua nem e incrementado em intervalos uniformes no

modelo, sendo incrementado quando da ocorrencia do proximo evento.
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A execu~ao de urn evento se dara, em nosso caso, pela cornplitude de todas as tarefas

realizadas durante urn cicio de maquina do processador em questa-o.

Ap6s 0 processamento de urn evento, 0 rel6gio do simulador e atualizado para 0

proximo evento e 0 processo e repetido.
Para escrever tal simulador, utilizou-se da linguagem C [KeRi88] pela sua grande

portabilidade, e pelos recurs os de rnanipula~ao de dados a nlvel de bits.

4.2 Gera~ao do Modelo

Para se entender 0 porque do modelo gerado, e necessario antes de mais nada conhecer-se

o tipo de c6digo que sera simulado. Abaixo e mostrado urn trecho de urn prograrna no
forrnato de c6digo que "roda" neste sirnulador (detalhes sobre instruc;:oesno apendice A).

add rO,#65,r5
add rO,rO,r4
Idxw (r1)12,r16
add r16,rO,r17
calIx rl0,(rO)2056
or r15,rO,rO,{c}
jmpr ne,#12
add r7,r8,r8
add rO,#3,r17
or r16,rO,rO,{c}
jmpr ne,#20
add rO,rl0,rl1
add rO,rO,r17
jmpr alw,#84
add rO,r12,r9
xor r16,#1,rO,{c}



Para suportar tal sequencia de c6digo, a fun~ao inicializar() faz uma aloca~ao de
memoria do tamanho da estrutura abaixo, quantas vezes for 0 numero de linhas do

programa. A partir dal, a funs;ao memorizar(mem) (loader do simulador) "carrega" 0

programa na regiao alocada, apontada por memo

struct memoria_p{

char mne[7];

char oper_1[4], oper_2[4], dest[4];
boolean flagj
long imediatoj
int line_progj

Cada estrutura mostrada acima guarda uma linha de programa, com todas as in-

forma'Yoes necessarias para execu'Yao da simula<;ao. Alem do mnemonico e dos tres operan-

dos, a variavel flag indicara se as condi'Yoes de codigo serao afetadas, imediato substituira

oper_2 no caso de operando imediato, e como informa<;ao adicional, line_prog possui 0

numero da linha de programa.

Para concluir a gera<;ao do modele, as fun<;oes iniLdata(} e initPCs(mem) fazem a.
inicializa'Yao da memoria de dados (atualmente 500 Kb), das janelas de registradores, do

pipeline e dos contadores de programa (PCs).

4.3 Simula4Yaodo Modelo

Uma vez gerado 0 sistema, 0 controle do simulador e passado para a fun'Yao runner(), que

control a todo 0 pipeline.



void store(void) , execute (void) , fetch(void);

for(;;){

if(STOR) store();

if(EXEC) execute();

if(FETCH) fetch();

LSTPC= PC;

PC = NXTPC;

NXTPC++;
nciclos++;

Como mostrado no capitulo anterior, LSTPC e PC seguem 0 conteudo de NXTPC

com atraso de dois e urn cielos de maquina, respectivamente.

o rel6gio e atualizado por nciclos++ a toda vez que os tres estagios do pipeline termi-

nam suas tarefas, simulando assim os eventos realizados durante urn cielo de maquina. A

cada cielo, cada est agio do pipeline esta agindo sobre uma instruc;:aodiferente. 0 controle

disto e posslvel at raves do uso das flags STOR, EXEC e FETCH que permitem ou nao 0

acesso aos estagios do pipeline.

A func;:aofetch() realiza a busca de instruc;:ao,decodificac;:aode instruc;:aoe operandos.

Isto e feito de forma extremamente rapida, comparando-se 0 mnemonico da instruc;:aocom

uma tabela de instruc;:6es.



"caIIi ", "getpsw", "getlpc",
"putpsw", IcaIIx", IcaIIr" ,

Quando ocorre 0 match, 0 valor de i sera roteado para a latch apropriada, no caso OP.
Tanto os operandos como as condi<;oesde jump sao decodificados da mesma forma.

Quando existe operando imediato, sua latch correspondente indicara presen<;a de valor

imediato.

Ap6s 0 termino da decodificas:ao, a funs:ao execute{) fara busca de operandos, testara a

dependencia de dados para uma possivel transmissao interna, e a instrus:ao a ser executada

sera disparada usando-se 0 conteudo da latch OP da seguinte forma:

A funs:ao correspondente e executada por meio de ponteiros para fun<;oes,contidos em

urn array de ponteiros para funs:oes.

void (*operation[])(void) = {
calli, getpsw, getIpc,
putpsw, calIx, caIIr,
jmpx, jmpr, ret,

Esta tecnica possibilitou uma sequencia de c6digo (do programa simulador) bastante

compacta e muito rapida, tornando 0 simulador somente 90 vezes mais lento que 0 com-

putador utilizado para a simulas:ao.



No caso de instru~oes call/return a fun~ao transfer_control() controla a troca de janelas

de registradores.

Todas as outras tarefas, destinadas ao alinhamento de dados, extensao de sinal, testes

de condi~ao de jump, controle de jump atrasado e outras tarefas pertinentes a acessos a
memoria, sao feitas por fun~6es ativadas de dentro do est agio execute do pipeline.

o est agio store do pipeline roteani 0 conteudo da latch DST para seu destino final.

A coleta de estatisticas e feita a cada instru~ao executada.

4.4 Comandos do Simulador

o simulador carregara 0 programa escrito em linguagem de maquina RISe.LIE! na

memoria, e respondent com:

o simulador estara automaticamente em modo trace, sendo que a cada vez que se

digita RET, uma instruc;ao sera executada, e sera impresso na tela 0 est ado de todos os

registradores da jane1a corrente, as condic;6esde codigo, SWP e CWP. E impressa tambem

a instruc;ao apontada por LSTPC acompanhada de seu enderec;o de memoria.

o comando Inn onde nn e urn numero inteiro, listara nn linhas do programa a partir

daque1a apontada por LSTPG.

gnn executara nn instruc;6es e 0 estado dos registradores somente sera mostrado apos

a execuc;ao da instruc;ao nn.

dnn fani dump da pagina nn da memoria de dados.

o comando e suspende a execuc;ao, e devolve 0 controle para 0 sistema operacional.



4.5 Estatisticas apontadas pelo simulador

Devido a grande modularidade do simulador em questao, e muito facil coletar-se uma

gama muito variada de dados durante a simula~ao de urn programa.

Na atual versao deste simulador RISe, pode-se obter, por exemplo, 0 numero de vezes

que cada instru~ao foi executada, podendo com isto estudar-se quais sao as instruc;:oes mais

requeridas pe10 compilador2. Alem disto, 0 simulador acusa 0 numero total de instru~oes

executadas, 0 numero de ciclos de maquina gastos por todas estas instru~oes e 0 numero

de instruc;oes executadas por cicio.

Quando as caches estao coneetadas, no final da execuc;ao de urn determinado programa,

e acusado 0 numero de hits, miss e 0 hit-ratio das caches. Pode-se alterar de forma

extremamente simples 0 tamanho das caches, e seu grau de set-associativity.

Uma instruc;ao especial chamada time (tabela A.l), e que nao fani parte da arquite-

tura final, foi adicionada ao conjunto de instruc;6es. Esta instruc;ao possibilita a leitura do

"reI6gio" do sistema, e assim conseguimos entao medirtempos de execuc;ao de determina-

dos trechos de programa. Este tipo de medida se faz necessaria no calculo de desempenho

da arquitetura.

Pode-se mudar a velocidade do processador, alterando-se 0 valor da variavel frequencia

(em MHz).
Urn tipo de estatlstica que poderia ser facilmente levantada, seria a medic;ao da pro-

fundidade de aninhamento de procedimentos, para com isso determinar-se qual 0 tamanho

e numero de janelas de registradores seria mais adequado nesta arquitetura. Porem isso

nao foi feito pois tem-se ja muitos resultados com respeito a esta questao, e adQtamos 0

mais recomendado pelas estatisticas coletadas por Tamir em [TaSe83].

Por simular toda a rota dos dados, pode-se acrescentar contadores onde quer que se

deseje medir "tempos" na hora de se projetar 0 circuito 16gico da arquitetura.



Todas as variaveis que manipulam dados na rota dos dados na arquitetura SaDdo tipo

unsigned (sem sinal em linguagem C), e assim e possivel tratar dados com ou sem sinal.

A decisao de se simular toda a rota dOBdadoB na arquitetura, se deve a uma co-
munica<;ao privada com Yuval Tamir [Tami89], que ha alguns anos atnis construiu urn

simulador semelhante durante 0 projeto RISe na Universidade de Berkeley.



Capitulo 5

Desernpenho

Nas liltirnas arras, tern havido urn grande interesse com respeito a. intera<;ao entre as
linguagens de programa~ao e a arquitetura de computadores [Weik84].

Como uma maquina de linguagem de alto nivel, a arquitetura deve executar eficiente-

mente aquelas caracteristicas da linguagem de programac;:ao,que sac mais utilizadas pelos

programas atuais.

Esta habilidade e frequentemente medida por programas conhecidos como benchmarks.

A palavra benchmark se refere a urn unico programa [Weic84], que refiete a frequencia

dos comandos do programa fonte (linguagem de alto nivel) em programas reais, e a

frequencia destes comandos na forma compilada, em sua correspondente linguagem de

maquina. Portanto e inevitavel que tal benchmark mec;:anao so a arquitetura da maquina,

mas tambem a habilidade do compilador gerar uma sequencia de codigo eficiente.

5.1 Dhrystone Benchmark

A partir de varios artigos, que diziam respeito ao aspeeto desempenho de diferentes com-

put adores , Reinhold P. Weicker, construiu urn benchmark baseando-se nas estatisticas

disponiveis nestes artigos, chamado Dhrystone, uma analogi a ao benchmark Whetstone

[Weic84].

o programa Dhrystone [Weic84], e de facil implementac;:ao; entretanto possui certas

caracteristicas, como infiuencias da cache por exemplo, que devem ser levadas em conta

quando comparamos diferentes arquiteturas, ou diferentes compiladores.

A grande vantagem de se usar este benchmark, e que ele ja foi aplicado a malS de



300 rnaquinas diferentes, e os resultados tern sido arnplarnente divulgados [Inte89]. Este

prograrna foi especificarnente construido para se rnedir 0 desernpenho da UCP e do com-

pilador, e nao possui outro objetivo alern deste. Foi originalrnente introduzido em 1984,

nurna versao em ADA, e rnais tarde em C.

Este benchmark e balanceado com respeito aos diferentes tipos de declara~oes, de

linguagens de alto nivel, tipos de dados, e acessos a operandos. A tabela 5.1 mostra a

porcentagem de distribuic;ao de declarac;6es de alto nivel (C):

Tipo de Declara~ao Porcentagem
atribuis;oes 51.0 %

declarac;oes de controle 32.4 %
procedimentos, calls 16.7 %

Apesar da maioria dos benchmarks realizarem medidas de desempenho ern segundos,

Dhrystone mede Dhrystones por segundo, sendo que numeros maiores indicam desem-

penho melhor.

Qualquer que seja 0 benchmark que se use, sempre existira a tendencia de se olhar

somente para 0 result ado final. Existem muitas areas onde detalhes (influencia da lin-

guagem, influencia do compilador, metodo de medida, influencia da cache) devem ser

verificados cuidadosamente, quando estamos comparando diferentes processadores ou sis-

temas [LeClS2].

Existem limitac;6es inerentes a urn numero unico (como 0 result ado de urn benchmark)

se ele e usado como "unico" criterio para avaliac;ao de arquiteturas de process adores ou

compiladores. Entretanto, se usado de forma cuidadosa, urn benchmark como 0 Dhrystone

pode ser de muito valor na area de interfaceamento entre a linguagem de programac;:ao e

a arquitetura do computador, ponto vital do desenvolvimento cia arquitetura RISC.

A tabela 5.2 mostra alguns dos resultados divulgados em [InteS9].



Dhrystones / seg Maquina Clk,MHZ UCP
74074 Amdahl 5990-700
41500 Cray X-MP /4-16
40210 Cypress chip set 33 SPARC
33247 Platform-88 20 Motorola 88100
22590 MIPS M/1000 16 MIPS R2000
18048 Sun4/260 16 SPARC
10000 Delta Series VME 25 Motorola 68030
8991 DEC 8800
7146 Sun3j260 25 Motorola 68020
7025 Prime EXL 316 25 Intel 386DX
5714 Apollo DN4000 25 Motorola 68020
5400 Compaq 386s 25 Intel 386SX
3413 AEON 330/AT 15 National 32332
2469 Apple Mac II 16 Motorola 68020
1517 DEC VAX 11/780

5.2 Resultados obtidos no IFQSC

A partir da versao escrita em linguagem C, do benchmark Dhrystone, e seguindo-se re-
comendas;oes de Weicker [Weic84],rodamos 0 benchmark em alguns computadores disponiveis

no Instituto de Fisica e Quimica de Sao Carlos. Os resultados sac mostrados na tabela 5.3.

Na mesma tabela e mostrado 0 result ado obtido no simulador RISC. Para efeito de com-

paraS;ao, deve-se lembrar que no teste realizado no simulador, 0 programa DhrY6tone foi
escrito em linguagem de maquina RISC.LIE, ou seja, foi compilado a mao a partir da

listagem fonte (em linguagem C) do Dhrystone.

Sf;~Vlc;O DE 818L10TECA £ INFORMA<;:AO - IfQSC
flSICA



Tabela 5.3: Resultados do Dhrystone no IFQSC

Dhrystones / seg Maquina Clk,MHZ UCP
1230 DEC VAX 11/780
1660 AT 286 8 Intel 286
2740 Apple MacIntosh II 68020
3300 AT 386SX 16 Intel 386 SX
6250 Interpro 32C 10 Clipper
7650 Interpro 220 10 Clipper
12500 Sun SPARCstation 1+ ex 25 SPARC
12500 eDe Silicon Graphics 25 MIPS R2000
12500 DEC VAX 6420
34625 Simulador RISe .LIE 25 RIse.LIE

Na tabela 5.3, ao se analizar 0 elevado result ado obtido pelo simulador RISC, deve-se

levar em conta alguns fatores:

• ainda nao se possui urn compilador para esta arquitetura, e 0 programa Dhrystone

foi compilado a "mao" a partir de uma versao em linguagem C deste benchmark.

• 0 result ado do Dhrystone e muito influenciado pela cache. Nesta simula~ao de

processo unico, 0 programa todo estava na cache.

• nao existe nenhum tipo de interrups:ao que esteja atrasando 0 processo, e conse-

quentemente, 0 tempo de computas:ao do teste e 0 minimo possIve!.

Neste teste realizado com 0 Dhrystone, notou-se que as caches apesentaram urn hit-

ratio de 100 %, 0 que significa que todo 0 programa estava na cache, e portanto nao houve

queda no desempenho por influencia da cachel
.

Vma avalia<;aoconcreta da arquitetura simulada sera feita quando 0 seu compilador

Pascal estiver pronto, quando sera entao possivel simular-se situa<;oesonde varios proces-

sos estejam disputando a VCP, 0 que nos dara estatlsticas urn pouco mais reais.

1Em [Weic84), Weicker diz que grande parte do resultado realizado com 0 Dhrystone se deve ao
desempenho das caches



Urn outro ponto que contribuini para a queda do desempenho sera a ocorrencia de

interrup<,;:oes,item que sera possIve! de simular assim que 0 compilador Pascal esteja

disponIvel. Simulando-se multiprocessamento dentro do simulador RISe.LIE, urn dos

processos podeni ser urn disparador de interrup<;oes, em tempos aleat6rios.

o result ado para 0 Dhrystone no simulador foi obtido da seguinte forma:

o numero de execuc;oes (50000) foi colocado em urn registrador que era decrement ado

a cada execu<;ao do loop principal do Dhrystone [Weic84]. Atraves cia instru<;ao time,

executada duas vezes, conseguiu-se medir 0 numero de cidos gastos na execu<,;:aodo pro-

grama. Dividindo-se 0 numero de eiclos pelo clock basieo da UCP, obteve-se 0 tempo de

exeeuc;ao, e da! 0 result ado em Dhrystones por segundo.

Abaixo mostramos alguns numeros obtidos em alguns testes de acesso randomieo as

caches, e se eompararmos com os numeros mostrados em [Clip87] e [Smit82], veremos que

as caches simuladas se eomportam de forma identiea aquelas mostradas em [Smit82] e

implementada em [Clip87].

Cache-I-hit = 16096
Cache-I-miss = 1234
Fast hit = 8256
Hit ratio I = 0.928794

Cache-D-hit = 15955
Cache-D-miss = 1375
Hit ratio D = 0.920658



Cache-I-references = 14252
Cache-I-hit = 13970
Cache-I-miss = 282
Fast hit = 6168
Hit ratio I = 0.980213

Cache-D-references = 14252
Cache-D-hit = 13748
Cache-D-miss = 504
Hit ratio D = 0.964637

Onde: Fast hit, e a numero de hits no buffer de prefetch (4 bytes) e hitratio

hit/references.

Levando-se em conta as pontos discutidos, e se pensarmos num fator muito pessimista,

digamos uma queda de 50 % no desempenho para urn caso real, au melhor, 50 % deste

desempenho no caso de uma implementar,:ao desta arquitetura, ainda assim teremos urn

processador tao nipido quanta as mais rapidos disponiveis no mercado.

Quanta a implementac;ao desta arquitetura, toda ela cabera numa unica pastilha,

UCP e caches, e ainda sobrara muito espar,:opara implementar,:ao de outros elementos de

arquitetura, como par exemplo uma unidade para calculos em ponto flutuante.



Conclusoes e Futuros Trabalhos

RISC represent a urn novo estilo de arquitetura, que possibilita aos projetistas nao s6,

construir pastilhas em tempo menor do que 0 necessario para construir pastilhas CISC,

mas tambem obter-se urn desempenho maior do que CISC.

Maquinas tradicionais suportam linguagens de alto nivel atraves de instruc;:6es de

maquina muito proximas das de alto nivel. RISC suporta linguagens de alto nivel com

instruc;:6es que possam ser usadas eficientemente pelo compilador da linguagem de alto

nivel.

Com este trabalho, foi possivel notar-se que com urn conjunto de instruc;:6es reduzido,

porem bem escolhido, combinado com 0 restante das caraeterlsticas da arquitetura (es-

quema de janelas, jump atrasado, caches, etc.), p6de-se conseguir urn alto desempenho da

arquitetura, devido tambem a reduc;:aodo tempo de execuc;:aodas instru<;6es de acesso it

memoria (estilo Harvard).

Apesar de certas construc;:6esde alto nivel terem sido trabalhosas de serem implemen-

tadas, todas as constru<;6es do Dhrystone foram implementadas, 0 que valida 0 conjunto

de instru<;6es.

Por nao possuir uma unidade de calculos para ponto f1.utuante, nao foi feito 'nenhum

tipo de teste de desempenho para calculos deste tipo, pois sabe-se que arquitetura RISC

possui urn desempenho mediocre para estes calculos sem uma unidade para calculos em

ponto f1.utuante [PaSe82]. Uma nova versao desta arquitetura devera possuir unidade para

ponto f1.utuante.

o simulador desenvolvido neste trabalho mostrou-se ser de grande funcionalidade, e

pode-se agora utiliza-lo para estudo e projeto de arquiteturas RISC, nos niveis de definic;:ao,

medidas de desempenho, medidas de temporizac;:ao do circuito correspondente, e desem-

penho de compiladores frente a c6digos compilados a "mao". 0 simulador tambem se
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presta a outras linhas de pesquisa ern arquitetura, como 0 desenvolvimento de caches,

unidades de ponto flutuante, gerenciadores de memoria, e todos os demais elementos de

arquitetura, pois sao de facil conexao ao simulador.



Apendice A

Caracteristicas Arquiteturais

Neste apendice, detalharernos 0 conjunto de instruc;:oesdo RISe.LIE, sua sequencia de
execur;:aoe condir;:oesde codigo.

Sequencia de execu~ao

A sequencia de execur;:aode instrur;:oesno RISC.LIE segue a forma usual de von Neumann,

exceto pelo esquema de pipeline de instrur;:ao, 0 que result a no esquema de delayed jump,

e pelo esquema de caches de dados e instrur;:oes separadas, implementado at raves de

barramento duplo, permitindo-se assim dois acessos it memoria num mesmo cicio (§2.7).

Conjunto de instru~oes

o conjunto de instrur;:oes da arquitetura simulada, segue basicamente 0 mesmo conjunto

do RISC II [Kate84], com excer;:aodas instrur;:oes de acesso it memoria PC-relativas, ja

que a mudanr;:a para 0 estilo Harvard nao permite este tipo de instru<;ao.

A tabela A.l mostra 0 conjunto de instrur;:oes, separado em quatro grupos:
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A.2.1 Instru~oes OP registrador-registrador

Este grupo de instruc;oes (primeiro da tabela A.l), indue shifts, instruc;oes l6gicas e arit-

meticas inteiras. Todas elas possuem 0 formato imediato curto (§2.5), e operam com 0

registrador rsl da janela corrente, e com S2. 0 operando S2 pode ser urn registrador rs2

ou uma constante imediata imm13 de 13 bits com sinal, contida na instruc;ao.

Os registradores sac sempre interpret ados como quantidades de 32 bits e imm13 e
expandida para 32 bits, extendendo-se a sinal. 0 result ado e escrito em Rd da janela

corrente, e a instruc;ao pode opcionalmente habilitar as condic;oes de c6digo, bastando

para isso adicionar-se 0 termo {c} (p.e. add rs i, rs2, riO, {c}) aquela instruc;ao que se

deseja que as CCs sejam afetadas. Este procedimento fani com que 0 bit-24 da instruc;ao
passe para ON. Deve-se lembrar que 0 registrador rO sempre possui 0 valor 0; no entanto,

pode-se escrever neste registrador apesar de seu conteudo nao se alterar, porem as flags de
condic;aode c6digo serao alteradas, caso a instruc;ao possua como ultimo termo 0 indicador

{c}.
A figura A.1 mostra mais detalhes sobre estas instruc;oes.
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instru~ao operandos comentario nome
add Rs,S2,Rd Rd+-Rs + S2 adic;ao inteira
adde Rs,S2,Rd Rd+-Rs + S2 + carry adic;ao com carry
sub Rs,S2,Rd Rd+-Rs - S2 subtrac;ao inteira
sube Rs,S2,Rd Rd+-Rs - S2 - carry subtrac;ao com carry
subi Rs,S2,Rd Rd+-S2 - Rs subtra~ao inteira
subei Rs,S2,Rd Rd+-S2 - Rs - carry subtrac;ao com carry
and Rs,S2,Rd Rd+-Rs & S2 ICE" 16gieo
or Rs,S2,Rd Rd+-Rs I S2 "OU" 16gieo
xor Rs,S2,Rd Rd+-Rs xor S2 "OU exclusivo" 16g.
sll Rs,S2,Rd Rd+-Rs shift S2 desloe. it esq.
sd Rs,S2,Rd Rd+-Rs shift S2 desloe. 16gieo it dir.
sra Rs,S2,Rd Rd+-Rs shift S2 desloe. aritm. it dir.

ldxw (Rx)S2,Rd Rd+-M[Rx + S2] carr. palavra
ldxhu (Rx)S2,Rd Rd+-M[Rx + S2] carr. meiap. sem sinal
ldxhs (Rx)S2,Rd Rd+-M[Rx + S2] carr. meiap. com sinal
ldxbu (Rx)S2,Rd Rd+-M[Rx + S2] carr. byte sem sinal
ldxbs (Rx)S2,Rd Rd+-M[Rx + S2] carr. byte com sinal
stxw Rm,(Rx)S2 M[Rx + S2]+-Rm armaz. palavra
stxh Rm,(Rx)S2 M[Rx + S2]+-Rm armaz. melap.
stxb Rm,(Rx)S2 M[Rx + S2]+-Rm armaz. byte

Jmpx COND,(Rx)S2 pc+-Rx + S2 desvio condicional
Jmpr COND,Y pc+-pc + Y desvio relativo
calix Rd,(Rx)S2 Rd+-pc,next call e troea

pc+-Rx + S2,CWP+-CWP - 1 janela
callr Rd,Y Rd+-pc,next call relativo e troca

pc+-pc + Y,CWP+-CWP - 1 janela
ret Rm,S2 pc+-Rm + S2,CWP+-CWP + 1 ret. e troca janela

ldhi Rd,Y Rd< 31 : 13 >+- Y;Rd< 12 : 0 >+-0 carr. high imediato
getlpc Rd Rd+-Iast pc Ie ultimo cont. prog.
getpsw Rd Rd+-PSW carr. prog. stat. word
putpsw Rm PSW+-Rm arm. prog. stat. word
time Rs,S2,Rd Rd+-nciclos - (Rs + S2) Ie rel6gio
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CCs
'ZNVC{? C
t------ll SI

rsl I DP
ZNII

Fonte 2 (S2)

rol

I 52<4'0> ~I

51:

SIl: 01:

Sro el'

SrI' el: 10 0 00 0 0 \s

OP:
SHIFT: mostrado na figura anterior sll: sm: sri:

ARITMETICAS: add:
addc:
sub:
subc:
subi: subci:

d := s1 + s2
d := s1 + s2 + C
d := s1 - s2 (int: d := s1 + not[s2] + 1)
d := s1 - s2 - not[C] (d := s1 + not[s2] + C)
d := s2 - s1 {- not[C]}

CCs: atualizadas se bit SCC estiver em ON
Z := [d==O]j N := d< 31 >
shift, instr. 16gicas: V := OJC := 0
aritmeticas: V := [Compl2 em 32 bits se ocorrer overflow]
adic;:oes: C := carry< 31 >para< 32 > (pi s1 e s2 sem sinal)
subtrac;:oes: C := not[borrow< 31 >para< 32 >] (pi s1 e s2 sem sinal)
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A.2.2 Instru~oes load

Instru~oes load acessam a memoria de dados, para leitura. Nesta versao do simulador,

esta memoria possui 512 Kbytes [00000-80000]. 0 endere~o efetivo para acesso, e dado

pela soma de rs1 e 82(13 bits), para loads registrador-indexado. Existem instru~oes load

para palavra (word), meia palavra (halfword) e byte. Para os dois ultimos casos existe

a possibilidade de load de quantidades com sinal ou sem sinal. Uma vez lido a parte

desejada do dado endere~ado, ele sera alinhado a direita e sera feita uma extensao de

sinal ou preenchimento com zeros (§3.1.2), e so depois e que sera escrito em rd. A

parte desejada e definida pela instru~ao, e pelos dois bits menos significativos do endere~o

efetivo. As condi~oes de codigo (CCs), poderao ser atualizadas, opcionalmente.

Idx •..

rs1
EFHIVO MEMORIA

DAOOS

IFonte 2(1.3) I
~

ALiNHAMENTO
rd j r-- EXT.SINAL

----..... PREENC. ZERO

~
Se see = ON
Z.=(O==O): N:=d<31 >; V:O;

Sl:.RVI<;:ODE BIBLIOTECA E INFOIlMA<;:,l.O _ IFOSC
FrSrCA
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A.2.3 Instruf;oes store

Instrus;6es store realizam acesso a memoria de dados, para escrita. 0 enderes;o efetivo para

este aces so e calculado de forma similar a instrus;6es load, somando-se rsl com 82. Deve-se

notar que os operandos estao invertidos (ver tabela A.l). A UCP alinhani corretamente

o dado, de acordo com 0 que estiver especificado na instrus;ao, e pelos dois bits menos

significativos do enderes;o efetivo.

~

I r51 I

IFonte 2(13) I
MEMORIA
DADOS

I ZNVC I

Instrus:6es de transferencia de controle sac compostas pelo grupo de jumps} calls e ret

(tab. A.l). Instrus:6es jump (condicional e incondicional) e call computam 0 enderec;:o

efetivo para desvio, como instruc;:6es load, com a diferenc;:a que aqui existe alem do modo

registrador-indexado,o modo PC-relativo que soma urn offset ao conteudo de PC, gerando

o enderec;:o efetivo para saIto.



APENDICE A. CARACTERiSTICAS ARQUITETURAIS

Uma vez ca1culado 0 endere~o, e feito urn teste de alinhamento (0 endere~o deve ser
divislvel por 4); caso esteja errado, a execu~ao sera abortada e uma mensagem indicara

a instru~ao errada. A tabela A.2 mostra as condi~oes de jump, e a figura A.4 mostra

instru~oes de transferencia de controle e ° esquema de delayed jump (§2.4).
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jmpl(, caUl(
rei

~
jmpr. collr

ret
~

I
I I
I I

I *
Tesle de AI~homento I PC

exernplo: 100: Idxw (rO)800,r5 204: sub ...
104: Jrnpr alw,#100 208:
108: add
112: 800: dado.

ATIVIDADE DA
MEMORIA

ATMDADE DE IEXECUTA LDXwl
UCP: -----.
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A.2.5 Miscelania de instru~oes

Este grupo de instru<;oes foram criadas de forma a suportar determinadas fun<;oes como a

instruc;ao ldhi (tab. A.1) que e usada para se carregar uma constante de 19 bits na por<;ao

mais significativa do registrador. Esta instru<;ao e adequada quando se deseja constantes

imediatas maiores que 13 bits (CompI2).

exemplo:
ldhi
add

r5,#3
r5,#32,r5

r5~Ox00006000
r5~Ox00006020

A instruc;ao getlpc e usada para salvar 0 conteudo de LSTPC em urn registrador rd.

It normalmente utilizada ap6s uma instru~ao call para salvar endere~o de retorno.

As instruc;oes getpsw e putpsw sac utilizadas para se manipular 0 registrador de estado

do processador (processor status word). A maneira de se interpretar 0 registrador utilizado

em uma destas instruc;oes e mostrada abaixo:

CWP: ponteiro para janela corrente
SWP: ponteiro para janela salva
Z: condic;ao de c6digo zero
N: condic;ao de c6digo negativo
V: condic;ao de c6digo overflow
C: condic;ao de c6digo carry

BIT
< 12 : 10 >
< 9: 7 >
<3>
<2>
<1>
<0>

As instru<;oes de manipulac;ao de interrup<;ao, respectivamente calli e reti ainda nao

estao implementadas nesta versao do simulador.

A instruc;ao time foi implementada com 0 intuito de se acessar 0 contador de ciclos

de maquina deste simulador, e e adequada para se medir tempos de computa<;ao uma

vez que se sabe 0 valor do clock basico desta VCP. Esta instruc;ao pertencera somente ao

simulador.
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Simbolo Nome Significado

gt maior que (cmp com sinal) (N ED V) + Z

Ie menor ou igual (cmp com sinal) (NEBV)+Z

ge maior ou igual (cmp sinal) (NEBV)

It menor que (cmp sinal) (N ED V)

hi maior que (cmp sem sinal) GtZ

los menor ou igual (cmp sem sinal) C+Z

10 menor que (cmp sem sinal) C

his maior ou igual (cmp sem sinal) C

pI positivo (teste com sinal) N

. negativo (teste com sinal) Nml

ne nao igual Z

eq igual Z

nv nao overflow (aritm. com sinal) V

v overflow (aritm. com sinal) V

alw incondicional 1

simbolo:
E8
N
V
Z
C

usado na instru<;:ao
ou exclusivo
flag negativo
overflow
zero
carry
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