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ESTUDO E AS RISC 
PARA USO ADORES 

Gabriel Pereka da Silva 
Junho, 1991 

Orientador: Julio S alek Aude 
Programa: Engenhalia de Sistemas e Computação 

Esta tese está dividida em duas partes: a primeira faz a análise 
das características de alg~ins microprocessadores FUSC de 32 bits e a 
segunda est~lda as alternativas para a implementação de uma destas 
arq~~i te twas ,  no caso o SPARC. 

A primeira parte deste estudo foi realizada para permitir a 
escolha do rnicroprocessador a ser titilizado no projeto MULTIPLUS, um 
sistema m~~ltiprocessador em desenvolvimento no NCE/UFRJ. Duas 
características foram consideradas fundamentais nas arq~~i te turas  
candidatas: permitir o desenvolvimento de uma arq~utetura compatível 
com o processador inicialmente ~~tilizado e poss~tir suporte para uso em 
sistemas m~~ltiprocessadores. 

A segunda parte desta tese faz um estudo sobre as opções de 
Ynplementação para a arquitetura escolhida: o processador SPARC. O 
SPARC tem uma  arquitetura aberta e permite a existência de 
implementações diversas, embora mantendo compatibilidade binária. O 
simulador fwicional SIMUS foi elaborado para avaliar opções para o 
tamanho do conjunto de registradores, para a organização do barramento 
e para a estrutura de uma cache interna. Os resultados desta simulação 
são mostrados e analisados, e uma proposta e irnplementação para a 
arqtiitetitira em estudo é apresentada. 



Abstract of Thesis presented to COPPE/UI;RJ as partia1 fulfillment of the requirements for 
the degsee of Master of Science (M.Sc.). 

STUDU AND SI§ OF RISC AR RES 
FOR USE ULTIPROCESSOR 

Gabsiel Peseira da Silva 
June, 1991 

Thesis Supesvisoi.: Julio S alek Aude 
Depaitment: Computes Science and Systems Enginee~ing 

This thesis consists of two parts: the first analyses the 
characteristics of some 32 bit FüSC microprocessors and the second one 
s tudies  the  options for the implementation of one of these 
rnicroprocessors architect~u-es: the SPARC. 

The first part of this worlsr has been done to help the choice of a 
RISC microprocessor for the MULTIPLUS project, a shared memory 
multiprocessor system under  development at NCE/UFRJ. Two 
f~indarnental characteristics of the candidate architectures have been 
considered: it should allow the local development of a compatible 
arcliitecture that could replace the commercial processor to be initially 
used a ~ d  it should have support for use in m~dtiprocessor systems. 

The second par t  of this  thesis studies options for the  
implementation of the chosen architecture: the SPARC processor. The 
SPARC has  an open architecture which allows different implementations , 

ile keeping binary compatibility. The SIMUS functional sirnulator has 
been developed to evaluate options to the register file size, to the bus  
organization and to an interna1 cache structure. The res~ilts  of this 
sim~dation are shown and analysed, and an implementation proposal for 
the studied architecture is presented. 
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A primeira parte desta tese apresenta u m  e s t ~ ~ d o  das principais 
arquiteturas RISC existentes, fazendo-se u m  levantamento das principais 
características necessárias a u m  processador para trabalhar em 
ambiente com m~~ltiprocessamento. A partir deste estudo pôde-se definir 
u m  rnicroprocessador para utilização no projeto MULTIPLUS. 

O projeto MULTIPLUS [AUDSO] é um sistema multiprocessador 
com memória global compartilhada em desenvolvimento no NCE/UFRJ. 
Sua proposta é obter u m  sistema paralelo de alto desempenho com o uso 
de rnicroprocessadores RISC acoplados a unidades aritméticas de ponto 
flutuante. 

O MULTIPLUS é um sistema do tipo multiprocessador projetado 
para ter uma arquitetura modular capaz de suportar até 2048 nós de 
processamento. Cada nó de processamento consiste de: 

. Um rnicroprocessador RISC baseado na definição do SPARC; 

. Memória de até 32 Mbytes com endereçamento global; 

. Uma cache de instruções e outra de dados de 64 Kbytes cada; 

. Um coprocessador de ponto flutuante; 

. Uma unidade de gerência de memória. 

Até 8 nós de processamento podem ser interconectados através 
de um barramento duplo, formando u m  grupo de processadores. Os 
diferentes grupos se  interconectam através de uma rede de interconexão 

tiestágio do tipo N-cubo. 

e interconexão está sendo mentada com módulos 
de chaves 2 X 2 com FIFOs, e se liga entes através de 
interfaces inteligentes. Com isto, o MULTIPLUS obtém características de 

e e particionamento, que permitem soluções adequ 
características de muitas aplicações. 



No âmbito do projeto MULTIPLUS, além do estudo e 
implementação de arquiteturas paralelas, tem-se o objetivo de contribuir 
na criação de capacitação nacional na área de projeto de circuitos 
integrados, especialmente em arquiteturas RISC com tecnologia CMOS. 
Por causa disto, o microprocessador comercial escolhido para utilização 
na primeira fase do projeto será substituído posteriormente por um 
microprocessador funcionalmente equivalente projetado no NCE/UFRJ. 

Havia duas opções básicas na escolha do microprocessador: 
com utilização de conjunto complexo de instruções (CISC) ou com uso de 
conjunto reduzido de instruções (RISC). Os primeiros são baseados no 
desenvolvimento de instruções complexas, cujo controle e feito por um 
microprograrna em uma memória intema a pastilha. A segunda utiliza 
instruções simples, com o controle realizado através de circuitos lógicos, 
transferindo para o compilador a responsabilidade de emular as funções 
mais complexas. 

Os rnicroprocessadores com filosofia RISC [PAT80] possuem 
uma arquitetura interna mais simples e, conseqüentemente, podem ser 
implementados com tecnologia menos sofisticada e com menor gasto de 
área. A velocidade de execução das instruções é bem maior, o que 
compensa um tamanho maior dos programas objetos. São de especial 
utilização em ambientes do tipo UNIX, já  que as "chamadas-padrão" e o 
uso d a  linguagem "C" permitem tomar transparente ao usuário qual 
processador está sendo utilizado. 

Estas q~~al idades  fazem o microprocessador RISC de particular 
interesse para ser desenvolvido no  país por dois aspectos principais: o 
menor grau de integração exigido toma viável sua implementação em 
curto prazo pela indústria nacional de rnicroeletrônica; a experiência 
anterior acurn~iiada com o desenvolvimento de sistemas compatíveis com 
o UNIX, como o SOX e o PLURIX, toma possível a elaboração de sistemas 

zem este microprocessador. 

A segunda parte desta tese trata então do e s t ~ i  o das opções 
existentes para irnplementação de uma arquitetura compatível com o 
microprocessador comercial escolhido: o SPARG. A arg~utetura SPARC é 



a avaliação de desempenho do processador em diversas configurações de 
sua microarquitettira. As moclificações realizadas têm como objetivo 
aumentar o desempenho do microprocessador, sem comprometer sua 
fabricação em uma única pastilha, nas tecnologias CMOS correntemente 
disponíveis as Universidades brasileiras. 

Esta tese está organizada em 6 capíttilos: No Capítulo 2 é feito 
u m  estudo das características de projeto de vários microprocessadores 
RISC. Nos Capítulos 3 e 4 são descritas as características do SPARC e do 
sirn~rlador SIMUS, respectivamente. No Capítulo 5 são apresentados os 
programas de avaliação utilizados e feita uma análise dos resultados das 
sim~ilações. Finalmente, no Capítulo 6 são apresentadas as concl~isões, 
u m a  proposta pa ra  a implementação d a  arquitetura SPARC no 
NCE/UFRJ e perspectivas de desdobramento deste trabalho. 



PARAÇAO DAS ARQUITETURAS RISC 

2.1 - Introdução 

Os microprocessadores RISC se distinguem por uma série de 
características comuns, que resultam em uma solução de baixo custo e 
alto desempenho. Contudo, cada niicroprocessador coloca soluções 
especacas para problemas como acesso aos dados, organização de 
registradores, estrutiua do "pipeline" e conjunto de instruções. Nas 
seções seguintes são apresentadas as soluções adotadas pelas 
arq~uteturas  estudadas, ou seja, o SPARC [SUN87,CYP90], o MIPS 
[HEN82,KAN88], o MC88 100 [MOTBB], o Arn29000 [AMD88]. Além destes 
quatro processadores estudados com mais profundidade, são  
mencionadas soluções adotadas também no CLIPPER [FAI86], no CRISP 
[BER87] e no i80860. 

As características comuns, encontradas na maioria dos 
processadores RISC são as segtiintes: 

- Uso de "pipeline": a tarefa para execução de uma 
instrução é dividida em estágios bem definidos, 
com alocação de recursos de uso exclusivo para 
cada L i m a  delas. Assim, podem ser executadas 
simultaneamente tantas instruções quanto forem 
os estágios definidos, para se atingir a taxa de 1 
ciclo/instrução na maioria das instruções. 

- Uso de circuitos lógicos para controle e 
seq~ienciamento das instruções. Não é utilizada 
memória de rnicrocódigo, o que permite menor 
gasto de área internamente ao processador para as 
funções de controle. O uso de circuitos lógicos só é 

possível pelo fato de o conjunto de instruções ser 
de extrema s 

- Arquitetura orientada a registrador: todas as 
operações aritméticas são rea izadas entre 
registradores. Os acessos a memória existem 



apenas para transferências de dados de/para os 
registradores. Esta filosofia é baseada no fato de 
que grande parte das variáveis utilizadas por um 
programa são temporárias e com tempo de vida 
mtuto curto. Assim, idas e vindas desnecessárias a 
memória são evitadas, pois estas variáveis ficam 
contidas nos registradores. 

- Uso de formato fuco das instruções: Isto facilita o 

controle do "pipeline" e s iq l i f ica  a decodificação 
das instnições. A opção norrnalmente utilizada é 
por instnições com 32 bits de largura. 

Uso intensivo de registradores internos e memória 
cache (interna ou externa), como forma de red~izir 
a ~itilização do bcarramento. A maior limitação 
destas arquiteturas é a alta taxa de instruções que 
é solicitada pelo processador. O uso de caches e 
registradores dimin~ii a ~itilização do barramento, 
sendo f~indamental para sistemas com múltiplos 
processadores. 

Migração de f~mções para o compilador: somente o 
essencial é implementado na pastilha. 
Consequentemente, existe u m a  extrema 
dependência do compilador-otimizador, específico 
para cada arqtutetura, para executar as tarefas 
com bom desempenho. Poderíamos dizer que u m  
processador RISC é metade silício e metade 
compilador. 

- Da mesma maneira que nos processadores CISC, 

existe a necessidade do uso de processador de 
ponto f l ~ ~ t u a n t e  para a execução de operações 
aritméticas mais coniplexas. 

Com o uso destas características os microprocessadores RTSC 
conseguem ter um desempenho superior aos dos processadores do tipo 
CISC, com um "hardware" bem mais si . Uma característica 



f~~ndamenta l  para u m  bom desempenho em aplicações científicas é o uso 
de ~uiidades aritméticas de ponto f l~~tuante .  Portanto, as a r q ~ ~ i t e t ~ n a s  que 
não oferecem u m a  interface para este tipo de unidade não foram 
consideradas neste est~ldo. 

Além daq~zelas já  mencionadas, existe uma série de outras 
características com forte influência no desempenho de cada  
microprocessador, que são analisadas a seguir. 

2.2 - Conjunto de Ins 

N a  avaliação do conjunto de instruções procurou-se determinar 
ism conjtmto de instruções simples, que facilitasse a implementação de 
uma  a rq~~i te tu ra  compatível, mas que também não comprometesse a 
eficiência do processador nas condições de trabalho pretendidas. Neste 
est~ido as instruções são divididas em 3 gnipos principais: as executadas 
pela unidade inteira, as de interface com o ~ ~ t r a s  unidades, e as de ponto 
flut~iante. As instruções dos dois primeiros grupos são normalmente 
executadas pelas unidades inteiras, e são as instruções que influenciam 
na complexidade imal d a  máquina. As instruções do último grupo 
defmem a capacidade de lidar com problemas científicos, importantes 
para a aplicação pretendida, mas são normalmente implementadas em 
pastilhas a parte, e não comprometem a área disponível para integração. 
Foi estabelecido u m  critério idêntico para classificação e determinação do 
total de instruções de cada microprocessador, embora não tenha sido 
u m a  tarefa fácil em certas situações, distinguir o que fosse uma variação 
de instnição, de uma  nova instrução. Os resultados d a  análise realizada 
são descritos a seguir: 

O SPARC herdou de seus antecessores a execução de desvios 
atrasados e uso de instruções para suporte a linguagem orientada a 
objeto. Na sua deÍinição foram introduzidas extensões para suporte a 
multiprocessarnento, para coprocessador de ponto flut~mnte, e para wn 
coprocessador genérico. Existem 5 fomatos para as instruções inteiras. 
O seu conjunto de instruções tem 58 instruções inteiras, outras 16 para 
acesso ao coprocessador de ponto fluttiante e ao coprocessador genérico 
e 36 instruções de ponto 



O ambiente de programação prevê os  modos tisuario e 
supervisor, com instnições privilegiadas. As instruções de "load" e "store" 
podem ter operandos de 8, 16, 32 ou 64 bits, e pennitem o acesso ciireto 
do supervisor ao espaço de endereçarnento do usuário com o uso de 
"load/store alternate". Não poss~ii  instrução de multiplicação, mas sim 
uma  de "multiply step", que permite a execução de Luna multiplicação de 
32x32 bits em 6 ciclos na média ou em 36 ciclos no pior caso. As 
instnições de ponto flut~iante executam em uma unidade a parte e em 
paralelo com a execução de instruções na unidade inteira. O 
processamento só é suspenso se Lima instrução necessitar de um dado 
em t u n  registrador do processador de ponto flutuante que ainda não está 
pronto. 

O SPARC possui u m  registrador com códigos de condição para 
avaliação de desvios condicionais. Certas instruções aritméticas alteram 
o valor deste códigos de condição e a instrução de desvio coiiclicional 
avalia os códigos de condição para decidir se e x e c ~ ~ t a  o desvio ou não. Em 
outros microprocessadores, como veremos adiante, esta forma de 
avaliação pode ser diferente. As instruções de desvio permitem que a 
execução d a  instnição seguinte seja opcional. Este bit a mais no código 
d a  instrução d á  maior facilidade para relocação de código pelo 
compilador. Os desvios máximos permitidos são de ZA24 a partir do 
endereço d a  instnição de desvio. 

Todas as instnições do SPARC são tnádicas, ou seja, possuem 
três operandos, dois fontes e u m  destino. Quanto aos tipos de operandos 
fontes pa ra  as instruções aritméticas, eles podem ser  qualquer 
combinação de dois registradores, ou de registrador e dado imediato. O 

estino, como em todo processador RISC, é um registrador. Finalmente, 
as instnições de LDSTUB e SWAP perrnitem a execução e instizições de 
ciclo indivisível na memória, importantes para operação em ambientes 
com múltiplos processadores. 

O conjunto de instruções do MIPS possui 59 instruções de 
aritmética inteira, organizadas em 3 fomatos básicos, mais 32 para 
acesso a 4 coprocessadores e 25 instruções de ponto flut~iante. O 
ambiente de programação possui os modos usuário e kemel, com 
instruções privilegiadas. As instruções de " " e "store" podem ter 



apenas operandos de 32 bits para acesso a memória. Contudo, constantes 
de  8 ou 16 bits podem ser  carregadas como dado imediato nos 
registradores. 

O MIPS não possui instruções específicas para acesso direto do 
supervisor ao espaço de endereçamento do usuário. Por o~itro lado, 
possui instruções de multiplicação e divisão de 32  bits que são 
executadas por uma  unidade de execução separada d a  ALU. Assùn é 

possível u m  paralelismo entre estas instruções e as demais instnições 
inteiras. Em termos de instruções de ponto fltituante, existe u m  
coprocessador externo que executa as instnições de ponto flutuante, 
concorrentemente com a unidade inteira e com uso também de u m  
"pipeline" de instrução. 

O MIPS não possui códigos de condição. A instrução de desvio 
faz a comparação direta entre o conteíido de dois registradores e desvia 
de acordo com o resultado desta comparação. Os desvios máximos 
permitidos são de 2/\18 a partir do endereço da instrução seguinte, que é 

sempre exectitada. S~ia  instruções também são triádicas, mas não possui 
instnições para execução de ciclo indivisível na memória. A atisência 
desta instrução obriga a existência de um circtxito externo para uso em 
sistemas com míiltiplos processadores, e compromete o desempenho e a 
compatibilidade entre máquinas diferentes. 

As instruções do Am29000 possuem 6 formatos básicos, sendo 
que 7 4  são inteiras, 2 são psetidos instruções, 7 para acesso ao 
processador de ponto flutuante e 74 são instruções de ponto fíut~iante. O 
processador pode trabalhar nos modos usuário e supervisor, existindo 
instnições privilegiadas. As instnições de "load" e "store" podem ter 
operandos de 8, 16 ou 32 bits, e permitem o acesso direto do s~ipervisor 
ao espaço de endereçarnento do usuário. Possui também instnições de 
"load" e "store" múltiplo, que são capazes de realizar até 256 
transferências contínuas. Durante qtialq~ier operação de "load" ou "store", 
a execução das instruções prossegue no "pipeline", até que u m  
envolvido na o eração seja necessário. 

O Arn29000 possui d u a s  pseudos-instruções, pa ra  
são, que se forem exectit as provocam o 

uma rotina de exceçao. Estão i lementadas apenas as in 
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"multiply" e "divide step", que permitem a execução de uma multiplicação 
ou divisão de 32x32 bits em 36 ciclos no pior caso. Existe previsão para 
uso de uma unidade de ponto flutt~ante para execução das instruções de 
ponto flutuante. Todos os acessos a esta unidade, inclusive para a carga 
de instruções, são realizados pelo Am29000. 

O Am29000 não utiliza os códigos de condição d a  ALU para 
realização de desvios condicionais. Para isto existem instruções especiais 
de comparação que colocam o resultado d a  comparação (lltrue/false") no 
registrador destino especificado na instrução. A instrução de desvio 
condicional especifica este registrador e verifica o resultado d a  
comparação realizada. O málamo desvio relativo ao PC que pode ser 
realizado é de ZA18, sendo que as instruções imediatamente após a 
instrução de desvio são sempre executadas. O Am29000 posstu três 
instruções de ciclo indivisível, LOADSET, LOADL e STOREL, para 
utilização em ambientes com multiprocessamento. 

O conjunto de  instruções do MC88100 é o maior dos 
microprocessadores estudados, possuindo até instruções pa ra  
manipulação de c m p o  de bits. Possui u m  total de 124 instruções inteiras 
e 47 de ponto fl~ituante.  Este tamanho implica em u m  aumento 
considerável do gasto d a  área disponível na pastilha pa ra  a 
implementação d a  lógica de controle, o que de certa forma contraria o 
conceito original de arquiteturas RISC. O MC88 100 possui suporte para 
uso em multiprocessamento, inclusive com esquema para processarnento 
tolerante a falhas, com possibilidade de uso de processadores 
redundantes para verificação do funcionamento do processador principal. 

O seu conjunto de instruções foi otirnizado para as intruções 
mais utilizadas por u m  compilador C. As instruções de multiplicação e 
divisão inteiras são executadas na unidade de ponto flutuante. Como a 
txiidade de ponto flut~iante está integrada na mesma pastilha, não há 
instruções especiais para transferências de dados dos seus regis 

esar do grande t m a n h o  do conjunto de instruções, todas as instruções 
lógicas e inteiras são executada em um único ciclo. Não existe um 

ondição, os resultados vão para um 
na instrução de comparação, que é, 
o condicional. 



A ~midade  de ponto f l ~ ~ t u a n t e  possui multiplicador e somador 
independentes. Devido ao grande número de unidades funcionais 
existentes, possui u m  alto grau de paralelismo na execução das  
instruções. Para exemplificar, em apenas um único ciclo podemos ter até 
cinco adições de ponto flutuante, q~zatro m~dtiplicações de inteiros, três 
acessos a memória, e duas buscas de instrução em andamento. Como 
consequência possui u m  alto desempenho, mas o tratamento dos casos 
de exceção é bastante complexo, necessitando de um grande número de 
registradores auxiliares para a rec~~peração de contexto. 

- Organização dos Registradores 

As a r q ~ u t e t ~ x a s  estudadas apresentam três tipos básicos de 
registradores: os de serviço ou especiais, os de uso geral e, event~~almente, 
os  de ponto flutuante. Os registradores de serviço são diretamente 
proporcionais ao níunero de tinidades funcionais integradas na pastilha. 
Assim sendo, o SPARC posstu 5 registradores de serviço, o MIPS possui 
10 registradores, o Am29000 tem 23 especiais e o MC88 100 2 1 de serviço, 
4 internos e 11 de ponto flutuante. 

Os registradores de ponto fl~ituante, mesmo q~zando em uma 
pastilha a parte, são vistos normalmente como uma extensão dos 
registradores de uso  geral. O MC88100 possui u m  conjunto de 
registradores de ponto flutuante com 5 portas de acesso, que pode ser 
c ~ ~ g t i r a d o  com 8 x 128, 16 x 64 ou 32 x 32 bits. Já a definição do SPARC 
p o s s ~ u  32 registradores de ponto fluttiante que, de acordo com o tipo de 
operando, podem ser  concatenados para fomar  registradores de 64  ou 
128 bits. O MIPS possui 32 registradores de ponto flutuante, podendo ser 
organizados em 32x32 bits ou 16x64 bits. O conjunto de instruções do 
Am29000 possui suporte para operandos de precisão simples e de 
precisão dupla, m a s  não define o uso de nenhum coprocessador 
específico. 

Os registradores de uso geral podem ser organizados de três 
rmas básicas, aq~zi chamadas de convencional, pilha e janela. 



Da maneira convencional o coiij~mto de registradores possui 
endereços físicos determinados e são referenciados explicitamente pelas 
instruções, tal como ocorre nos processadores CISC convencionais. Este 
tipo de es t ru tura  foi adotado nos microprocessadores MC88100 
(Motorola) e no R3000 (MIPS), ambos com 32 registradores de 32 bits. A 
vantagem deste método é a simplicidade e rapidez para o endereçamento 
dos registradores. A desvantagem é que este esquema obriga a existência 
de L ~ I  reduzido número de registradores, já que a referência a estes 
registradores consome u m  grande níimero de bits no código das  
instruções. 

No modo pilha, os  registradores são refereiiciados 
indiretamente por LUII "stack pointer" e aparecem como uma contin~lação 
d a  pilha existente na memória. Este esquema se mostra bastante 
eficiente, pois existe tuna acentuada localidade de referências de dados 
ao topo da  pilha, além de ser eliminada a necessidade de alocação de 
registradores por "software". Há uma redução por u m  fator de três as 
referências externas, quando comparado com alocação feita por 
compilador [BER87]. 

A pilha também permite que as chamadas de rotinas sejam 
agilizadas, pois na maior parte dos casos não h á  necessidade 
salvamento/recuperação de registradores d ~ m n t e  a chamada OLI retomo 
das rotinas. O número de registradores na pilha pode ser modificado em 
futuras irnplementações sem que isto implique em alterações nos 
programas e/ou compiladores, pois não h á  referência explícita aos 
registradores no código das iiistr~qões. Esta solução foi adotada pelo 
Am29000, da  AMD, que possui 128 registradores locais organizados desta 
forma, e pelo CFUSP, u m  projeto d a  AT&T, com 32 registradores internos 
que emulam o topo d a  pilha. 

O esquema de janelas é semelhante ao de pilha e utilizado 
quando se  deseja a otirnização do tempo gasto com chamadas 
subrotinas. Estudos [PAT8 1 mostram que os tipos mais frequentes 
operandos são variáveis escalares locais, OLI seja, não são vetores e só 
existem no escopo d a  subrotina. Assim sendo, uma forma de otiniizar a 
utilização destes operandos seria o uso de múltiplos bancos 
registradores para o armazenamento destes OS. Neste caso, a c 
chamada de rotina tun co unto de registr rente é ativado, 



p e m t i n d o  a cada rotina operar com suas variáveis locais. Normalinente 
as janelas de registradores se  sobrepoem parcialmente, permitindo a 
passagem de u m  determinado nílmero de parâmetros entre as rotinas. 
Levantamentos [GAR88] indicam ~ u n  índice de 20% de acessos a dados 
na memória, contra 30 a 40% em microprocessadores sem uso de janelas 
de registradores. Este esquema e ~t i l izado no SPARC e os processadores 
RISC de Berkeley. 

2.4 - Desvio Atrasado 

Ender. Normal Atrasado Otimizado 

11 00 LOAD X,A LOAD X,A LOAD X,A 

11 01 ADD l , A  ADD l ,A  JMP 105 

102 JMP 105 JMP 106 ADD l,A 

P 03 ADD A,B NOP ADD A,B 

11° SUB C,B ADD A,B SUB C,B 

105 STORE A,Z SUB C,B STORE A,Z 

P 06 STORE A,Z 

Figura 2.1 - Exemplo de Desvio Atrasado 

O uso de "pipeline" melhora consideravelmente o desempenho 
d a  máquina. A execução das instruções é dividida em vários estágios, e é 

possível a execução s im~~l tânea  de tantas instruções q~iantos forem os 
estágios do "pipeline". Esta simultaneidade, contudo, introdtiz algumas 

culdades, Já que tuna nova instrução é buscada em paralelo com a 
decodificação da  instrução anterior. Quando for executada uma instrução 
de desvio, a instrução segtmte já terá sido buscada e estará pronta para 
entrar no próximo estágio do "pipeline". A solução normalmente adotada 
é também executar a instrução que já foi buscada, caracterizando o que 
é chamado de "desvio atrasado". O exemplo da  figura 2.1 mostra como o 
aproveitamento desta instrução pode ser feito pelo compil 



Em alguns microprocessadores a execução d a  instrução que se 
encontra no "delay slot" é opcional, em outros é obrigatória. No caso do 
MIPS e Am29000 esta execução é obrigatória, e no SPARC e MC88 100 ela 
é opcional. Normalmente o compilador consegue introduzir código útil 
após estas instruções de uma maneira transparente ao programador, mas 
o fato desta execução ser opcional traz uma maior flexibilidade no 
aproveitamento destas instruções pelo compilador. 

2.5 - Dependências no Pipeline 

Outro efeito colateral que surge com o uso do "pipeline", é a 
ocorrência de dependências entre os dados das instruções que estão no 
"pipeline". Isto acontece quando uma instrução deseja utilizar u m  
registrador que foi modificado por uma instrução anterior, mas que 
devido ao processo inerente ao "pipeline" não foi at~~alizado. Existem dois 
procedimentos básicos para lidar com este caso: congelar o "pipeline" 
("interlock") até o dado estar at~ializado ou deixar para o compilador a 
tarefa de evitar que estas dependências ocorram. 

O MIPS transfere para o compilador esta tarefa, por este motivo 
foi batizado de " icroprocessor witliout 
(MIPS)". A m ~ ~ d a n ç a  de complexidade do "hardware" para o "softwa-e" tem 
as seg~iintes vantagens: 

- A complexidade só influencia uma vez durante a 
compilação. Quando u m  usuário executa seu  
programa em urna a r q ~ i i t e t ~ ~ a  complexa, ele paga 
o preço deste custo cada vez e e x e c ~ ~ t a  o 
programa. 

- Isto permite a concentração de energias no 
"software", ao invés de se construir uma m á q ~ ~ i n a  
com "hardware" complexo, que é difícil de projetar, 
depurar e ~itilizar eficientemente. O "software" não 
é necessariamente mais fácil de construir, mas o 
ambiente de VLSI faz a simplicidade do "hardware" 
ser importante. 



I LOAD R5,endl 

LOAD R6,endS 

I instnição 1 

I instnição 2 

ADD R6,R5,R4 

Figura 2.2 - Exemplo de Inteslock 

O SPARC e o Am29000 ~~t i l izam uma forma mais simplificada 
de "interlock" por "hardware", verificando a dependência apenas entre as 
instruções que estão no "pipeline". Uma técnica mais complexa 
introduzida pelo CLIPPER d a  Fairchild, e t~tilizada no MC88100, é o uso 
de "register scoreboarding", que permite o controle quando existe mais de 
uma  ~midade  f~mcional na mesma pastilha. Esta técnica perrnite a 
execução simultânea de instruções de LOAD com outras instruções. 
Quando a instrução de LOAD é iniciada, um bit é setado em u m  
registrador especial. Quando a operação de memória realmente termina, 
o bit é resetado. Neste intervalo, qualq~ier referência a wn registrador 
marcado faz o processamento parar até que a operação de carga tenha 
terminado. Um caso típico de "interlock" é mostrado na Figura 2.2. As 
instruções 1 e 2 são executadas em paralelo com as instruções de LOAD, 
sem nenhum gasto adicional de tempo. A instrução de ADD só será 
executada quando os operandos estiverem disponíveis nos registradores. 

Em qtiaisq~ier dos casos, a ocorrência destas dependências de 
dado atrasa o processamento, e deve ser  evitada através de u m  
seqüenciamento adequado das instruções em tempo de compilação. 

2.6 - Organização 

Existem três tipos principais de organização para a interface 
destes microprocessadores: utilizar u m  barrarnento único para dados e 
instruções; barramentos totalmente separados de dados e instruções, 
com endereçarnento inde ente; e barrarnento separado de dados e 



instruções, mas com endereçamento compartilhado. O primeiro método é 

utilizado no MIPS e na implementação CYPRESS do SPARC. O segundo 
método é adotado no MC88100 e no i80860, e o terceiro no Arn29000. 

O MIPS e SPARC da  CYPRESS possuem um barramento de 32 
bits para  dados e instruções, e outro, também de 32  bits, para 
endereçamento. O SPARC possui bits adicionais para informar o tipo de 
acesso que está sendo feito, dado o ~ i  instrução, usuário ou supervisor. Já 
o MIPS, como possui uma tabela de translação de endereços interna a 
pastilha, não precisa utilizar este recurso. 

O MC88100 é um processador com barramentos separados 
para dados e instnições, cada um deles com 64 bits de largura. O 
MC88200 é Luna pastilha que integra um controlador de cache e uma 
gerência de memória, sendo necessário o uso de uma pastilha MC88200 
para cada barrarnento. A implementação deste tipo de estrutura envolve 
grande gasto de área na pastilha. 

O barramento Arn29000 poss~ii uma estruttxa sing~dar: existe 
u m  barramento de endereço compartilhado por dois barramentos 
distintos para dados e instrução, com capacidade de leitiu-a de dados em 
modo rajada, com taxa de transferência de até 100 Mbytes/s. A busca de 
instruções é feita do seguinte modo: é colocado um endereço inicial no 
barramento de endereços, e a busca prossegue sequencialmente no 
barrarnento de instruções, até que haja uma instrução de desvio, seja 
ultrapassada u m a  fronteira de página, ou ocorra uma  exceção de 
memória. Assim, o barrarnento de endereços pode ficar livre para 
endereçar as operações de leitura/escrita dos dados. 

Os rnicroprocessadores estudados fazem o uso de registradores 
e de cache interna, como forma de diminuir a ocupação 
barrarnentos. Quando é utilizado u m  grande número de registradores 
internos, estes realizam a função de uma cache interna de dados. Os 
rnicroprocessadores mais recentes, como o i80860, apresentam caches 
internas de dados e instruções. Uma forma intermediária utilizada pelo 
Arn29000 e u m  grande conjunto de registradores e uma  cache de 
endereços de desvio, e permite manter o "pipeline" sempre cheio. 



Mesmo assim, ainda existe uma alta demanda de dados, e normalmente 
são utilizadas caches externas, como no MC88100, SPARC e MIPS, 
separadas em dados e instruções. 

2.7 - Arquitetura Escolhida 

O objetivo último deste esttido foi a escolha de uma destas 
arquiteturas para ~itilização no projeto MULTIPLUS. Esta escolha foi 
realizada a partir de req~iisitos básicos descritos a segtiir: 

- Simplicidade de código: Um conjunto de instruções 
mais extenso implica em u m  controle e lógica mais 
complexos, que poderia inviabilizar a 
implementação de um protótipo pelo tamanho final 
que o circuito teria com a tecnologia de  
implementação disponível. 

Possibilidade de implementação de u m  
subconjunto de registradores: Caso não seja 
possível implementm toda a arquitetura, a 
organização dos registradores deve permitir a 
utilização de um s~~bconjunto  dos registradores 
para tomar a implementação viável. Neste caso, a 
compatibilidade é mantida emulando-se os  
registradores em memória. 

- Suporte para multiprocessamento: Atualmente, o 
melhor caminho para obtenção de um sistema de 
alto desempenho é através d a  utilização de 
processamento paralelo, ou  seja, dividir o 
programa em várias tarefas, cada uma  delas 
executada por u m  microprocessador distinto, 
conseguindo-se ~iin tempo total de execução 
muito menor. Para que isto seja possível, em um 
ambiente com memória compartil 
MULTIPLUS, cada processador 
instruções e sincronização para  permitir a 
~itílização concorrente dos recursos do sistema. 



- A existência de uma forma simples de "interlock 
por "hardware" e o LISO do desvio atrasado opcional 
tomariam mais fácil a f~ztura implementação de 
u m  compilador. Neste ponto não havia ainda uma 
boa estimativa para o gasto adicional de lógica de 
controle requerido para  es tas  facilidades. 
Estimava-se que a implementação do desvio 
opcional fosse de baixa complexidade, mas  o 
mesmo não s e  podia afirmar sobre o uso de 
"interloclr" . 

Não foram estabelecidos critérios rigidos para  o tipo de 
barrarnento que deveria ser utilizado, nem para a forma de organização 
ou mesmo utilização de uma cache interna. Neste caso, a melhor linha 
para orientação é a simplicidade. Com base nestes critérios, a eq~upe de 
projeto optou pela ~ztilização do SPARC, como justificado a seguir: 

Apresenta u m  dos menores conjuntos de 
instruções, com apenas 58 iix&nições inteiras. Os 
demais microprocessadores apresentam conjuntos 
maiores de instruções, sendo que apenas o 
comjunto do MIPS possuía u m  tamanho 
eq~uvalente. Foi um fator de peso na decisão final, 
pois o gasto de área do controle é proporcional ao 
número de instruções. 

- Possui suporte para m~iltiprocessamento através 
de instruções de ciclo indivísivel (SWAP, LDSTUB 
Em alguns microprocessadores, como o MC88 100 
e Am29000, existe o mesmo tipo de suporte, mas 
no MIPS ele é inexistente. Este foi u m  fator decisivo 
para a não utilização do MIPS. 

- Possui tun "ann~ií bit" que faz com que a execução 
de uma instrução após um desvio seja opcional. 
Isto d á  mais flexibilidade para o compilador. 



- Implementa uma  forma simples de "interlock" por 
" hardware" . Como não havia estimativas seguras 
sobre os custos envolvidos, evitou-se a utilização 
de esquemas mais complexos, como "register 
scoreboarding" . 

O tamanho do conjunto de registradores não e fixo, 
podendo variar entre 40 e 520. Possui urn esquema 
de  janelas, que permite a emulação de 
registradores virt~iais em memória. Nos demais 
microprocessadores estudados o tamanho do 
conjunto de registradores é fixo, e apenas o 
Am29000 apresenta uma organização do tipo pilha 
para seus registradores, mas que não é m ~ u t o  
flexível. Es ta  flexibilidade é importante para 
permitir a irnplementação de um protótipo com 
número reduzido de registradores. 

- É uma arquitetura aberta, sendo produzida por 
diversos fabricantes, permitindo inclusive o uso de 
tecnologias diferentes, como CMOS ou ECL. 
Detalhes como a largura do barramento e a 
existência ou não de cache intema são deixados a 
cargo de cada implementação. Isto dá  bastante 
liberdade na irnplementação de urna arqui te t~ra  
compatível de acordo com nossas necessidades e 
possibilidades. Este foi u m  fator decisivo na 
escolha deste processador. 

- Não possui uma gerência de memória interna 
translação de  endereços, m a s  u m a  pastilha 
externa que já realiza a busca automática do 
descritor na tabela de páginas. O Motorola 
MC88100 ~ ~ t i l i z a  o mesmo esquema, mas o MIPS 
R3000 e o AMD Arn29000 possuem urna cache de 
endereços intema a pastilha, o que consome muito 
espaço, e obriga o processador executar uma 
rotina para busca e carga dos scritores nesta 
cache. 



- Há implementações com desempenho de 33 Mips 
a 40 Mhz [CYPSO], e Luna taxa de execução em 
tomo de 1.5 ciclos para cada instrução. Em otitros 
processadores com arquitet~u-a mais sofisticada 
esta taxa não é menor que 1.3. 

- Poss~u Luna interface para a unidade de ponto 
fluttlante que permite acoplar o processador que 
for escolhido pelo usuário, oferecendo maior 
flexiblidade para LISO de um processador de ponto 
flutuante de maior desempenho ou de uma 
implementação própria. 



O SPARC, acrossemia para Scalable 
originou-se nos projetos pioneiros de Berkeley, desenvolvidos a partir de 
198 1 por a l ~ m o s  de graduação e pós-graduação: o RISC I [PATB 1 ,SEQ82], 
RISC I1 [KAT83] e SOAR [UNGB4]. 

O RISC I foi o primeiro destes projetos, tendo introduzido 
diversos conceitos novos. Houve varias dificuldades para sua fabricação, 
pois apenas se iniciava a utilização de "foundries" para este fm. Por 
exemplo, de qtiarenta ~inidades produzidas apenas q~iatro funcionaram, 
a uma  freq~iência de "clock" bem abaixo daquela esperada. O RISC I1 foi 
desenvolvido em dois anos, sendo u m  projeto mais refinado, com u m  nível 
a mais de "pipeline", mais registradores, e uma área final menor que o 
RISC I. Estes dois projetos foram desenvolvidos com tecnologia NMOS. 

O RISC I e o RISC I1 não possuíam previsão para uso em 
ambiente m~iltiprocessador, nem para utilização de coprocessador de 
ponto fl~ittiante, sendo o perceiit~ial de área gasto n a  lógica de controle 
de 5% e 10%, respectivamente. O RISC I apresentava barrarnentos 
distintos para dados e instruções, enq~ianto que o RISC I1 possuía apenas 
u m  barramento compartilhado. 

O SOAR tinha o mesmo conjunto básico de instruções, com a 
diferença de poss~ur  instruções específicas para programação orientada 
a objeto, em partic~ilar para o SMALLTALK. Estas instruções servem para 
facilitar o gerenciarnento de dados e operações sobre variáveis, já  que o 
tipo d a  variável só é conhecido em tempo de execução no SMALLTALK. 
Além disto, ao contrário do RISC I e 11, possuia instruções para carga e 
armazenamento de múltiplos registradores, e não posstua endereçamento 
a byte, pois este tipo de dado não existe em SMALLTALK. 

A tabela 3.1 apresenta de forma sucinta os  principais 
parâmetros e comparação dos inicroprocessadores RISC I, RISC I1 e 
SOAR. 



~ O A R  RISC I RISC I1 

Tamanho da Instrução 32 bits 32 bits 32 bits 

N V e  Regisíxadores 7 2 7 8 138 

otal de Instiuções 20 3 1 3 1 

de Estágios Pipeline 3 2 3 

pesoluGão do Processo (h) 1.5 pm 2 pm 1.5 pm 
- 

Tabela 3.1 - Microprocessadoi-es de B ei-keley 

3.2 - Descrição Geral 

Entre 1984 e 1987 a SUN Microsystems definiu o SPARC 
[SUN87]. O SPARC [GAR88] é uma arquitetura aberta com várias 
implementações em silício, corri compatibilidade binária asseg~irada 
através d a  obediência as definições propostas. Esta  liberdade de 
arqtiitetura permite obter impleinentações em tecnologias tão diversas 
como: matriz de portas CMOS [NAM88a], CMOS totalmente personalizado 
[NAM88b], ECL bipolar [AGR88] e GaAs. Com esta filosofia conseguiu-se 
também que  cada  fabricante realizasse melhoramentos na 
microarqtiitet~na adequados as suas implementações, sem perda de 
compatibilidade binária. A sua aq tu te t~wa  simples permite ainda obter 
excelente desempenho, baixo custo de projeto, facilidade de fabricação e 
maior ~ o ~ a b i l i d a d e  . 

O SPARC é urna arqtutetura RISC de 32 bits com "pipeline". 
Está dividido em duas partes: m a  UNIDADE INTEIRA e Luna UNIDADE 
DE PONTO FLUTUANTE. Cada uma destas unidades tem seu próprio 
conjunto de registradores, todos de 32 bits. 

A Unidade Inteira pode conter de 40 a 520 registradores, em um 
total de 2 a 32 janelas de registradores e 8 registra ores globais. As 
janelas de  registradores s e  sobrepõem, pe itindo passagem de 
par$metros internamente a pastilha. A Unidad Ponto Flutuante tem 
32  registradores de 32 bits. Estes registradores podem ser acessados 
através de instruções de LOAD e STORE de até 2 palamas (6 



operações de Ponto Flutuante podem ser executadas concorrentemente 
com as instruções da  Unidade Inteira, sendo que o sincronismo é 

determinado por sinais especiais entre as duas Unidades. 

No SPARC estão definidas 58 Instruções Inteiras, 16 de 
Interface com coprocessador e 36  de Ponto Flutuante. Todas as instimções 
são de 32 bits em 3 formatos básicos. É tuna arquitetirra orientada a 
registrador, ou seja, as únicas instruções que fazem referência a memória 
são as instrtições de LOAD e STORE. Seu conjunto de instruções é 

bastante  simples e todas as operações complexas, tais como 
multiplicação, divisão, troca de contexto e indexação de vetores, devem 
ser feitas por "software". 

O SPARC herdou do RISC I e I1 L ~ I  esquema de janelas de 
registradores e a execução de desvios atrasados, e do SOAR instruções 
para suporte a linguagem orientada a objeto. Foram introduzidas 
extensões para suporte a multiprocessamento, para coprocessador de 
ponto flut~iante, e para um coprocessador genérico. 

3.3 - Conjunto de Registradores 

O SPARC utiliza esquema de janelas de registradores para 
otirnização do tempo gasto com chamadas de stibrotinas. O diagrama d a  
figura 3.1 ilustra o íiincionamento deste sistema de janelas. 

Neste exemplo, podemos ver que os conjuntos de registradores 
utilizados por duas rotinas adjacentes são sobrepostos parcialmente, ou 
seja, a rotina que faz a chamada e a que é chamada trocam parâmetros 
nos  registradores que lhe são comuns. No esquema acima, os  
registradores fislcos R98 a R105 são os de saída de parâmetros para a 
rotina B (R8-R15) e os de entrada para a rotina 

A cada momento, existe iim conjunto de 32 registradores ativos 
chamado de janela, que é dividido da seguii?te maneira: 8 registradores 
são globais [RO-R7); oito são de entrada de parâmetros passados pela 
rotina anterior fRS4-R31); oito são locais fR16-R23); e oito são de saída 

e parâmetros, passados ara a rotina seguinte uando e feita 
una chamada e rotina, os registradores lógicos de 8 a 3 1 sao desloc 



de 16 posições no conjunto físico de registradores. Desta maneira, os 
registradores de saída da rotina anterior passam a ser os registradores de 
entrada d a  rotina cliamada, onde são lidos os parâmetros passados. No 
retomo d a  rotina, realiza-se o procedimento inverso. 

Es tas  janelas são circulares, e quando não há mais 
registradores físicos para serem alocados, ocorre uma exceção e o 
processador desvia para urna rotina de gerenciamento que salva a 
primeira janela ocupada para a memória, deixando o espaço livre 
necessário para a janela d a  nova rotina. 

Registradores Lógicos 
O 

Registradores Físicos 

r 137 

Entrada A 
r 130 

r 129 

Locais A 
r 122 

r 121 

i3%!,"dN 
r 114 

r 113 
Locais B 

r 106 

r 105 
Saída B / 
Entrada C 

r 98 

r 97 

Locais C 
r 90 

r 89 

Saida C 
r 82 

Proc. A 
r 31 

Entrada A 
r 24 

r 23 

Locais A 
r 16 

Proc. B Proc. C 

Figma 3.1 - Organizajiío do Regisbadoses do SPARC 



ine de Instruções 

O SPARC é definido como sendo u m a  arquitetura com 
"pipeline". Por isto, a maioria das instruções pode ser executada em um 
ciclo de máquina, com exceção das  instruções de carga (LOAD), 
armazenamento (STORE) , desvio absoluto (JMPL] , retomo de exceção 
(RETT), de ciclos indivisível (LDSTUB, SWAP) e as de Ponto Flut~lante. 

A maioria das instruções de transferências de controle são 
atrasadas, ou seja, a instrução seguinte a instrução de desvio também 
pode ser executada, caracterizando o que é chamado de "desvio atrasado". 
A execução desta instrução é opcional, dependendo de u m  bit no código 
d a  instrução e do desvio ter sido tomado ou não. Normalmente os 
compiladores possuem u m a  fase de otimização que rearranja as 
instruções, colocando código útil após as instruções de desvio. 

As dependências de dados que acontecem no "pipeline" são 
resolvidas pela lógica de controle. Normalmente isto é conseguido sem que 
haja atraso na execução das instruções, mas quando isto não for possível, 
o "pipeline" deve ser congelado até que os dados estejam disponíveis para 
a instrução seguinte. Esta operação é chamada de "interlock. 

3.5 - Outras Características 

No momento, o SPARC está sendo licenciado para diversos 
fabricantes, tendo versões em CMOS e ECL. Existem implementações com 
tecnologia CMOS com forma de projeto padronizada (matrizes de portas) 
e personalizada. As velocidades de "clock obtidas são cerca de duas vezes 
maiores que as obtidas em microprocessadores CISC de tecno 
equivalente. 

Não estão defuiidas na arquitetura características como: tipo e 
largura do barramento, gerência de memória, uso OLI não de cache 
interna, níunero de estágios do "pipeline", tipo de lógica de controle e 
tecnologia de  implementação. Para realizar u m  estu 
desempenho a arquitetura nas diversas opções existentes, 
u m  simulador c ~ ~ g u r á v e l ,  cuja de 
figura 3.2 mostra wn diagarna em 
ara a arquitetura SPARC. 



Registradores do Pipeline 
P F D E W  

INTERFACE DO BARRAMENTO 

Figura 3.2 - kquitetura do SPARC 

Nesta figisra podemos observar os registradores do "pipeline" de 
instruções (P,F,D,E,W). Normalmente os dois primeiros registradores não 
são utilizados, e a instrução buscada é carregada direto no registrador D. 
Contudo, se  houver uma instrução que demore mais de ~ u n  ciclo para ser 
executada, a instrução buscada é carregada no registrador F, ou no P, 
caso o primeiro tanibém esteja ocupado. Em todo caso é garantido que 
estes dois registradores estarão vazios após a execução da  instrução que 
demandou mais de um ciclo. 

A arquitetura mostrada possui vários PCs, que são responsáveis 
pela recuperação do processarnento normal caso haja alguma exceção. É 

necessário u m  PC para cada est ipeline", já  que nada se  pode 
garantir sobre a sequencialidade ços das instnições que estão 
no "pipeline". O somador mostrado junto ao "pipeline" é res 
cálculo do novo PC quando houver uma instrução de 
executada. N a  F i g ~ x a  3.2 estes PCs estão descritos como FPC, DPC, EPC 
e WPC, e não são visíveis diretamente pelo programador. 



O conjunto de registradores da  arqtiitet~ira acima possui 3 
portas, o que  permite 1 escrita e 2 leittiras simultâneas. E s t a  
sim~dtaneidade é necessária porque este registrador é utilizado ao mesmo 
tempo pelo estágio de decodificação (busca de operandos) e pelo estágio 
de escrita (aimazenamento do res~dtado). Após a busca dos operandos, 
os valores lidos são carregados em dois registadores (OP1 e OP2) para ser 
efetuada a operação aritmética adequada. O res~iltado da  ULA é gt~ardado 
no registardor de resultado R. No ciclo seguinte é copiado para o 
registrador S e então escrito no conjunto de registradores. Caso haja 
alguma dependência de dados entre o estágio de escrita e o estágio de 
decodificação, o valor do registrador R é imediatamente copiado para OP1 
ou OP2, através de um caminho especial, para que não haja nenhum 
atraso no processamento. 

Por causa da  diversidade dos tipos de operandos escritos/lidos 
d a  memória, existe a necessidade de um alinhador entre a interlace de 
barrarnento e o conjunto de registradores. Este alinhador também é 

responsável pela extensão do bit de sinal do dado lido, quando for 
necessário. 

Na figura 3.2 ainda podem ser vistos 4 registradores especiais, 
que fazem parte do modelo de programação da máquina. O PSR contém 
uma cópia dos códigos de condição, um ponteiro para a janela de 
registradores atual, o nível d a  mascára de interrupção e bits de 
usuário/s~~pervisor e habilitação de exceções. O registrador WIM contém 
a mascara que diz quais janelas estão válidas no con j~mto  de  
registradores. O registrador Y possui o res~dtado d a  instrução de Passo 
de Multiplicação, e pode ser lido e escrito pelo usuário. O TBR posstu o 
endereço d a  base d a  tabela de vetores de exceção d a  máquina, permitindo 
que seja colocada em q~ialquer posição de memória. 



A partir d a  escolha d a  arquitetura SPARC, foi desenvolvido um 
estudo minucioso de sua arquitetura e do funcionamento de suas 
instruções. Este estudo detalhou as unidades funcionais internas, 
registradores de trabalho, caminhos de dados e instruções. Com este 
detalhamento pronto, foi elaborado um mapa do funcionamento de cada 
instrução em cada estágio do "pipeline". Este mapeamento por sua vez 
exigiu mudanças na proposta inicial de arquitetura, em u m  processo 
iterativo que prossegtuu até que uma situação estável fosse atingida. 
Terminado este estudo, pôde-se então elaborar um simulador funcional 
para a arqui te t~~ra ,  denominado SIMUS. 

O SIMUS é um simulador configurável dinamicamente, que 
s i m ~ d a  o comportamento do SPARC a nível de "pipeline". Este simtilador 
foi elaborado para orientar o projeto final d a  arquitettira compatível. Com 
o simulador, a arquitetura pode ser config~xada com um tamanho 
variável de conjunto de registradores, com um barramento único ou 
separado para dados e instruções, e com um tamanho de cache interna 
também variável. Com isto, pretende-se obter uma indicação para a 
melhor utilização d a  área disponível em silício. 

Além destas facilidades, o SIMUS possui uma interface de 
usuário bastante sofisticada, que permite a alteração de qualquer 
registrador ou posição de memória. Podem ser examinados e alter 

os contadores de programa (PC's), dos códigos de condição, 
dos registradores do "pipeline" de instrução e dos registradores internos, 
mesmos os não disponíveis ao programador. Possui modos de execução 
passo a passo e direto, com possibilidade de inclusão de pontos de 

arada. São disponíveis ainda opções para carga e salvamento de 
programas objetos e armazenamento dos resultados d a  simulação. 

A Figura 4.1 mostra uma esq~~ematização da  interface com o 
usuário do simulador. A seleção das opções para a configuração é 
dinamicamente, sem necessid e configuração, 

resentados na te a para o usuário. 



SIMUS - Simulador do SPARC Versao 1 .O i 990 - Gabriel P. Silva i 

Sistema Execução Configuração Auxílio Termina ! 
Endereço Instrução Mnemonico 
00000000: 0000000 Add ,%2,%3 

Figura 4.1 - Interface de Usuário 

É objetivo do projeto que o programa seja portátil e possa estar 
disponível em o ~ ~ t r a s  instalações. Para tanto, foi irnplementado em turbo 
Pascal, versão 5.5, e possui módulos muito bem definidos, que permitem 
separar a interface com o usuário do restante do programa, facilitando o 
transporte do PC para outras máquinas hospedeiras. 

O programa possui 6 unidades principais, sendo 3 para 
interface com o usuário e 3 para o simulador. A interiàce de tisuário 
 consumi^^ cerca de 2000 linhas de código, e o módtilo de simulação em 
tomo de 3600 Linhas de Pascal. Apesar disto, o programa compilado 
possui apenas 89 Kbytes de código objeto, com área de dados menor que 
64 Kbytes, incltbdo-se a memória do simula or, com 32 

e programação, depuração, compilação dos rogramas de teste, 
simulação e co e dados levou cerca e 8 meses para ser concluído. 

Nas seções seguintes são vistas em d e as opções de 
as com este si 



.2 - Parâinetros Simula 

.2.1 - Número de 

O dimensionamento do conjunto de registradores foi avaliado 
com vistas a s e  obter ~ n n  tamanho mínimo, liberando área na pastilha 
para implementar outras facilidades. Rotinas específicas para gerenciar 
os casos de "overfíow" e "underflow" foram codificadas, criando ~ u n  
ambiente mais realístico, já que seu custo também é considerado na 
execuç80 dos programas. 

Existem várias estratégias possíveis para o gerenciamento das 
janelas de registradores. Podemos salvar/resta~m.r duas ou mais janelas 
a cada ocorrência de uma  exceção, realizando uma btlsca antecipada das 
janelas necessárias, ou mesmo elaborar algoritmos mais sofisticados de 
previsão. Entretanto, est~idos anteriores realizados [TAM83] indiccam que 
a melhor estratégia consiste em se mover apenas uma janela por vez, a 
cada ocorrência de L u n a  exceção. 

O níunero de janelas disponíveis na arquitettxa pode variar 
entre 2 e 32. Como vimos anteriormente, o uso de ~ n n  conj~mto de 
registradores interno a pastilha dimin~ii consideravelmente o traí'égo no 
barramento, com conseqi'zente a~lmento no desempenho e dimin~lição d a  
interferência com outros processadores, no caso de sistemas com 
múltiplos processadores. Entretanto, o conjunto de registradores é 

responsá~rel por u m  gasto de área entre 25 e 40% d a  pastilha, dependendo 
d a  tecnologia utilizada e da  forma de projeto [QUABB,SEQ82,KAT83]. Se 
esta área for muito grande, pode comprometer a integração do projeto em 
uma única pastilha em determinadas tecnologias. 

Outro fator limitante para  o tamanho do conjunto de 
registradores, é que o SPARC é um rnicroprocessador de uso geral, voltado 
para sistemas multi~isuário e m~iltitarefa. O tempo perdido no salvamento 
do contexto pode ser de gr e impacto no desempenho, se a troca de 
tarefas for freqi'lente e hotiver um grande número de janelas ativas para 
serem salvas. Através d a  simulação pretendemos determinar u m  
compromisso ótimo, entre desempenho e gasto de área. 



2 .2  - Largura e Tipo do 

Uma das características importantes no desempenho de urna 
arquitettira é o tipo de barramento empregado. Para determinar o grau de 
influência nas aplicações, o SIMUS pode ser config~xado para uso com 
barramento único ou distintos (Harvard) para dados e instruções. Além 
disto, permite que a larg~u-a destes barramentos seja de 32 ou 64 bits. 

O LISO de 1n-n barrameiito Harvard é importante para diminiw a 
interferência d a  busca de dados no fluxo de instruções. Normalmente as 
instruções de "load" e "store" coiitribuem com mais de 20% do total de 
instruções executadas [NAM88a] em um programa típico escrito em "C". 
Se existirem barramentos independentes, estas operações podem ser 
realizadas em paralelo, com coiiseq~~ente atimento de desempenho. A 
contrapartida e o gasto de área d a  periferia, que é de peso simcativo na 
área total da  pastilha. Em algtunas Lmplementações RISC [KAT83], este 
gasto chega a ser  de 40%. Entretanto, é uma opção que tem sido utilizada 
com maior freq-i~ência nos processadores mais modernos, como o 
MC88100 e i80860, devido a alta tecnologia de integração disponível, e a 
necessidade de L i m a  banda passante maior. 

Com o uso de um barramento de 64 bits devem-se obter ganhos 
mais modestos, j á  que apenas uma  instrução de 32 bits pode ser 
alimentada no "pipeline" a cada ciclo, e não há uso imediato para a banda 
passante disponível. Um barramento com esta largura é importante para 
instruções como "load" e "store" duplos, que lidam com operandos de 64 
bits. Outras instnições que se beneficiam deste barramento são as 
instruções para acesso aos registradores da ~midade de ponto fl~ituante, 
desde que a mesma possua u m  barramento com largura idêntica. 
Entretanto, é u m a  opção mais barata em termos de área que a ~itilização 
de barramelitos separados para dados e instruções. 

O uso de cache interna é um dos meios mais eficientes para 
aumentar o desempenho do processador [HIM I ,  mas o gasto de área 
necessário para implementá-la dentro da  pastilha é bastante grande. 
Várias Lmplementações do SPARC optaram pela u zação de uma cache 
externa de dados e/ou instruções, com esquema de entrelaçamento, em 



que o endereço é fornecido em u m  ciclo e os dados são lidos no seguinte. 
Isto d á  tempo ao circuito de controle para ver8car se houve acerto ou 
falha no acesso ao cache. Consegue-se assim trabalhar sem estados de 
espera, apesar das &as frequências de "clock" envolvidas, d a  ordem de 
40 Mhz para as pastilhas CMOS. 

O esquema que iremos simular é de uma cache de desvio 
[CORBB], que é direcionado para arquitettiras com "pipeline" e permite a 
avaliação do desvio condicional em paralelo com a execução da  instrução 
"atrasada". O swiulador permite tamanhos de cache entre 8 e 128 
entradas, cada tuna composta por uma instrução alvo, endereço de desvio 
e código de condição. O tamanho de cada linha pode variar entre 1 e 4 
conjuntos. O modelo simulado considera o uso de uma memória externa 
com tempo de resposta que permita ao processador buscar u m  dado a 
cada ciclo. Esta aproximação é verdadeira se houver uma cache externa 
com alta taxa de acerto. 

A execução de qualq~ier instnição é feita em tantos ciclos 
quanto forem os estágios do "pipeline", mas uma nova instnição pode ser 
buscada a cada ciclo. Desta forma, o custo de execução de cada instrução 
é de um ciclo. Cont~ido, se  uma instrução necessitar de mais ciclos para 
ser executada, diz-se que o custo dela é igual ao número de ciclos em que 
Luna nova instnição não pode ser carregada no "pipeline". Isto acontece 
em instruções como "load" e "store". 

Considerando-se o uso de u m  "pipeline" de 4 estágios sem cache 
de desvio, a execução de um desvio condicional se processa da  segiiinte 
maneira: dtu-ante o estágio de busca, a instrução é trazida da  memória, 
no endereço , No ciclo seguinte, é feita a decodificação da  instmção, 
quando então descobre-se que é u m  desvio condicional e, dependendo d a  
iqlementação,  já pode ser feita a avaliação dos códigos de condição. 
Ainda neste ciclo é feita a busca da  instnição seguinte, chamada de 
instrução atrasada, no endereço +l. No ciclo seg~&ite, de pos 
resultado da  avaliação, a busca d a  instmção vai ser feita no endereç 
se  for falso, ou , se  for verdadeiro. Nesta sittiação não se  gasta ne 
ciclo adicional para avaliação dos códigos de condição, e o custo de 
execução do desvio condicional é de u m  ciclo. Em algumas 

ntações este custo é maior, pois não consegue fazer a avaliação 
os de condição no estágio de deco cação, mas apenas no de 



execução. Neste caso o custo de u m  desvio condicional é 

Entretanto, a melhor situação ocorre q ~ ~ a n d o  utilizamos 
desvio. 

- .  Biiscã Decodif. execiipão Escrita 

de dois ciclos. 
uma cache de 

Execwçãs de im Desvio raseris em um Pipeline de 4 Est6gioç 

B 
Acerto / 
na Caehe 1 

,+-i I--\ 
' Instrução 

Atrasada 

Execugáo da um Desvio Atrasado com niaohe d e  Desvio 

Figura 4.2 - Operação da Cache de Desvio 

Na cache de desvio estão armazenados o "tag", que é o endereço 
d a  instrução anterior ao desvio ( ), os códigos de condição d a  instrução 
de desvio (em ) , o endereço d a  iiistrução alvo e a instrução alvo (em 

, para onde pode ser transferido o controle. Se houver um acerto na 
cache, a busca d a  instrução de desvio (em ) é substituída pela busca d a  
instrução "atrasada" (em ). No ciclo seguinte, os códigos de condição 
d a  instrução que está na cache são avaliados em paralelo com a execução 

ada e a busca d a  instrução seguinte (em 
o for avaliado falso, o ssamento prossegue 

nomalmente, com a busca d a  instrução em no ciclo seguinte. Se 
entretanto for avaliado verdadeiro, no ci guinte o estágio 



decoclificação será carregado com o conteúdo da  instrução alvo que está 
na cache, a busca das instruções prossegue no endereço 
é carregada com informação do desvio tomado. Em ambos os casos, o 
desvio deixa de ter custo ~ u n  e passa a ter custo zero, pois sua busca e 
avaliação é feita em paralelo com a busca e execução da  instrução 
atrasada. A Figura 4.2 ilustra o efieto d a  cache de desvio na execução de 
um desvio condicional. 

Nas arquitet~iras SPARC os desvios representam cerca de 20% 
das instruções executadas [NAM88a]. Com o uso da  cache de desvio, 
espera-se obter u m  ganho entre 10 e 20% no desempenho das aplicações, 
podendo-se iiiclusive superar a barreira de um ciclo por instrução. 

- Conjunto de Instruções 

Uma das opções de config~wação existentes no SIMUS é a carga 
de ~ u n  arq~uvo de definição, que indiq~ie alg~unas instruções como não 
implementadas. Apesar de definidas internamente, o simulador considera 
estas insti-uções como não impleineiitadas, e dá  inicio a um procedimento 
de exceção idêntico a uma instnição não definida. Assim, pode-se 
associar u m  custo a emtilação destas instnições por "software" . 

Para a implementação a ser realizada estarnos considerando 
não incl~Ur as intruções do tipo TAGGED e as instruções MULScc. As 
primeiras, emboras originárias do SOAR [UNG84], não foram utilizadas 
na implementação do SMALLTALK correntemente em uso nas estações da  
SUN [MUC88]. A segunda é ~itilizada somente para multiplicação entre 
variáveis, envolvendo até 32 passos de programação. Como foima de 
otimização, estarnos considerando o uso da  Unidade de Ponto Flutuante 
para a execução destas instruções. Conforme os resultados da  simulação 
isto pode se confirmar ou não. Todas as demais instnições deverão ser 
implementadas, incl~undo as de exclusão mútua. 

ara a implementação de algumas estas opções, mod 
das tiveram que ser feitas na arq~iitetura inicial. Enq~ianto qLie 

uma  arq~utetura com barrmeiito com artilhado tem apenas quatro 



estágios no "pipeline", uma com barrarnento Harvard exige um estágio a 
mais no "pipeline", para que possa haver melhoria no desempenho. O uso 
de Luna cache de desvio e de um barramento de 64 bits também exige 
m o d ~ c a ç õ e s  na unidade de busca de instruções. Estas modificações 
foram feitas mantendo-se a compatibilidade binária. 

A implementação do NCE/UFRJ tem uma característica 
partic~dar para lidar com as dependências de dados no "pipeline". Na 
arq~utettira SPARC estas dependências só ocorrem entre o estágio de 
decodificação e os demais estágios d a  máquina, já que este é o ímico 
estágio a ler os registradores. Se a instrução que estiver no estágio de 
decodificação precisar de um operando que esteja sendo escrito no 
conjunto de registradores, não há problema, pois a implementação do 
NCE/UFRJ prevê leitura e escrita simultânea nos registradores. Se o dado 
necessário estiver no registrador de resultado d a  ALU, o controle fornece 
o dado através de u m  caminho especial de "bypass", direto da  saída d a  
ALU para os registradores do estágio de decodificação. Mesmo na 
definição d a  máq~iina com 5 estágios de "pipeline", este "bypass" sempre 
é possível. Desta maneira, os íinicos casos de dependência do "pipeline" 
ocorrem qtiando o estágio de decodificação aguarda um dado que vai ser 
carregado em u m  registrador pela instrução de "load". Nestes casos, o 
"pipeline" é congelado até que o dado esteja sendo escrito no conjunto de 
registradores, q ~ ~ a n d o  então pode ser lido pelo estágio de decodificação. 

Retendemos observar nas simulações os seguintes p a r h e t r o s :  

- Número total de ciclos executados. 

- Níimero total de ins t r~~ções  exectitadas. 

- Ciclos/Instrução: níunero médio de ciclos para 
execução de uma instrução. 

- Número médio de janelas ativadas. 

- Maior valor de janela ativada. 

e acessos a dados e instruções, de usuário 
e supervisar . 



- Total de vezes que cada urna das instruções foi 
exec~irtada. 

- Total das ocorrências de "interlock". 

Existem duas sittiações em que o comportamento do simulador 
não é idêntico ao do microprocessador: quando da  ocorrência de uma 
chamada ao sistema e quando d a  existência d a  necessidade de 
carga/salvamento de tuna janela de registradores de/para a memória. No 
primeiro caso, não existe suporte para as chamadas de sistema, 
conseq~irentemente não pode haver operações de E/S nos programas 
simulados. No segundo caso, a operação é feita por tm programa 
carregado j~ in to  com o programa simulado. Este programa exerce a 
função de um pequeno núcleo, e o tempo gasto neste níircleo é somado aos 
tempos totais da  simulação do programa. O procedimento adotado neste 
núcleo é bem similar ao que uma rotina real executaria [KLEIBB]. Em 
nossa simulação não estão previstos os ciistos de troca de contexto, mas 
este gasto pode ser estimado a partir do níimero médio de janelas ativas 
e do tempo médio de execução de uma tarefa, este último especifico para 
cada sistema. 



ÊNCIAS E ANÁ SE DOS RESULTADOS 

5.1 - Os Programas de Avaliação 

Programas de avaliação convencionais forarn utilizados para 
análise de diversas configurações d a  arquitetura. Estes programas 
[HIN84,REI84] foram escritos em linguagem "C" e a l g ~ ~ n s  deles já  forarn 
utilizados anteriormente em outras avaliações [TAM8 1, TAM831. Estes 
programas [oram compilados em uma SPARCstation e os códigos objetos 
gerados forarn transportados para o PC e adaptados para o simulador. 

Para melhor caracterização dos programas utilizados 
levantou-se u m  histograma d a s  instruções executadas por cada 
programa. No levantamento destes histogramas foi considerada uma  
arquitetura hipotética, em que não existe a necessidade de salvamento de 
janelas na memória, ou seja, h á  u m  número infinito de  janelas. 
Entretanto, para o restante das simulações realizadas, considerou-se 
uma  arquitetura padrão, com barramento compartilhado de dados e 
instruções, oito janelas de registradores e sem cache de desvio. 

O programa Q~~iclrsort ordena um vetor de 4 Kbytes preenchido 
pseudo-aleatoriamente. Este programa possui chamadas recursivas de 
melhor caso O(NlogN), sendo que a profundidade de chamada de rotinas 
alcançada foi de 19 com a massa de dados utilizada. 

A Figura 5.1 mostra o histograma das instruções executadas 
pelo Quiclcsort. Por este histograma verificamos que há  cerca de 27% de 

esvios, 2% de chamadas/retomos de rotinas, 18% de acessos a memória 
e o restante de operações aritméticas. Este valores vão justificar o 
comportamento do grama em cada uma das configurações avaliadas. 
Por exemplo, o gr número de instruções de desvio indica que o uso 

e u m a  cache de desvio deve resu tar em um aumento de desempenho. 
Mas Já o tamanho do conjunto de registradores deve ser  de pouca 

uência no desempenho final, dado o pequeno percent~ial de cham 
e rotinas no total de instruções. 



'req. Execução(%) 

BICC CALL ADD OR SUB ÇUBGC SLL JMPL SAVWESTORE LD ST 

Fig 5.1 - Histograma de 1nsti.uções do Quickso~t 

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 
QUICKSORT 

ESTAT~STICAS DE BARRAMENTO ESTATÍSTICAS DA CPU 

Acessos Leitura = 198922 Tot. de Ciclos - - 209546 
Acessos Escrita = 5432 Tot. de Instruções = 145299 
Dados Usuáiio - - 26263 Ciclos/Iristnições = 1.44 

Dados Supervisar = 1080 Média Jan. Ativas = 7.3 
Instr. Usuário - - 174922 Maior Valor Jan. = 19 
Instr. S~ipervisor = 2089 "Interlocks" - - 15923 

Tabela 5.1 - Simulação do Quicksort 



A Tabela 5.1 mostra os resultados para a sirntilação do mesmo 
programa com uso d a  a rq~~i te tu ra  padrão. Nos dados apresentados, as 
instruções de supervisor representam o total de acessos para busca de 
Instruções das rotinas de gerenciamento das janelas. As instruções de 
usuário constituem as instruções buscadas para a execução do 
programa. O total de acessos de leitura OLI escrita mostram quantas 
operações foram efetivamente realizadas no barramento, já que algumas 
delas envolvem mais de tm ciclo. Ou seja, a soma destes dois valores não 
expressa o total de ciclos. Da mesma forma o total de instruções buscadas 
é maior que o total de instruções executadas. A diferença é o total de 
instruções a n ~ ~ l a d a s  por desvios, exceções e "interlocks". 

Na parte de estatísticas d a  CPU observamos que o maior valor 
de janelas ativadas é igual a 19, que corresponde a altura d a  árvore de 
chamadas de rotinas, e o valor médio de janelas ativadas é 7.3. A grande 
diferença entre estes dois valores indica a necessidade de u m  número 
maior de registradores iinplementados para evitar exceções. A média de 
ciclos por instrução é o total de ciclos gastos para execução do programa 
dividido pelo número de instruções realmente executadas. O valor 1.44 é 
típico para estimativas anteriores d a  arquitetura [NamBBa]. Neste 
programa observamos 15923 "interlocks", ou cerca de 9% das instruções 
buscadas. É tm ponto fraco d a  arquitetura, pois o compilador não 
reescalona as instruções para evitar este tipo de ocorrência. 

O programa Sieve gera os primeiros 1899 números primos 
manipulando ~ u n  vetor de 16 Kbytes. Primeiramente o vetor é inicializado 
com l 's,  em seguida cada número primo encontrado tem seus múltiplos 
marcados com 0. Ao final do programa o vetor contém apenas os  números 
primos marcados com 1. Neste, como em outros programas, o número de 
iterações do "loop" principal foi reduzido, sem invalidar o resultado das 
simulações, de modo a permitir tempos de simulação menores. A Figura 
5.2 mostra u m  liistograma de instruções e a Tabela 5.2 os dados obtidos 
na simulação da  arquitetura padrão. 

Este programa tem apenas 7 instruções no seu histograma, 
o que podem ser ecessários poucos tipos de instruções para 

execução de tm programa á cerca de 25% de desvios, 18% 
e acessos a dados na memória e o restante de operações aritméticas. Não 

amada de st~brotinas. 



B l í X  ADD QR BRCC SUBCG LI3 ST 

Fig 5.2 - Histograma de Instruções do Crivo de Eratóstenes 

RESULTADOS DA S 
SIEVE 

ESTATÍSTICAS DE BARRAMENTO ESTATÍSTICAS DA CPU 

Acessos Leit~ua = 190425 
Acessos Escrita = 23190 
Dados Usiiário - - 31381 
Dados Supervisar = O 
Instr. Usuáiio - 182234 
Instr. Supervisor = O 

Tot. de Ciclos - - 236806 
Tot. de Instruções = 170695 
Ciclos/Ii~stniçÕes = 1.39 
Média Jan. Ativas = 1 .O 
Maior Valor Jan. = O 
"Interlocks" - - o 

Tabela 5.2 - Simulação do Ciivo de Esatóstenes 



A Tabela 5.2 mostra uma média de 1.39 ciclos por instrução e 
nenhuma instrução de supervisor, pois não há chamadas/retornos de 
subrotinas, e a média de janelas ativadas é igual a 1. Mesmo com o grande 
número de acessos a dados, não houve ocorrência de "interlocks" no 
código gerado pelo compilador, talvez pelo fato de a maior parte dos 
acessos a dado serem de escrita. 

O programa Fibonacci calcula o 18Venno da  série de Fibonacci 
através de Luna série de chamadas recursivas. Cada rotina chamada tem 
u m  peso computacional mtiito leve, fazendo apenas a soma dos 
resultados devolvidos pelas duas recursões seguintes, além de urna 
comparação para verificar se a recursão já chegou ao primeiro termo d a  
série. 

Pelo histograma d a  Figura 5.3 podemos verificar que não são 
executadas instruções de "load" ou "store". Este programa é bastante 
sujeito a influência do número de janelas presentes n a  arq~utetura, pois 
executa u m  grande número de chamadas de rotinas, gerando a 
necessidade de se  efetuar várias vezes a busca e salvamento de janelas. 
Como as rotinas elaboradas possuem um peso comp~itacional muitas 
vezes maior do que o próprio programa, por utilizarem um grande número 
de instruções de "load" e "store", o tempo de execução do programa ficará 
bastante comprometido se o número de janelas for pequeno. 

Pode ser visto pela Tabela 5.3 que o maior valor de janelas 
ativadas é de 19. Este valor é relativamente alto, como ressalvado em 
estudos anteriores [TAM83] e expressa o alto percentual de "calls" e 
"jmpls" encontrados no seu histograrna. Não h á  "interlocks" pois não h á  
acessos de usuário a dados na memória, e somente nos acessos de carga 
de registradores é que pode haver "interloclr" na arquitetura. Tudo o que 

rograrna precisa é uma semente inicial e todos as operações são 
efetuadas em registradores. Nesta sirntilação, mesmo com 8 janelas 
implementadas, pode-se observar o alto número de instruções de 
supervisor das rotinas de gerenciamento de janelas. Nesta situação, os 
únicos acessos de dado a memória são os de supervisor. 

O programa Dlirystone [REI84 é um programa 
e posstu wn conjunto de ins ções típico de u 

era de iterações é no programa original como 



Fibonacci 

Freq. Exeeu~&o(%) 

J 

BICC CALL ADD OU SUB SUBCC JMPL SAVE RESTORE 

Fig 5.3 - Histograma de Instruções do Fibonacci 

RESULTADOS DA S 
ONACCI 

ESTATÍSTICAS DE BARRAMENTO ESTATÍSTICAS DA CPU 

Acessos Leitiira 
Acessos Escrita 
Dados Usuário 
Dados Supeivisor 
Instr. Usuário 
Instr. S~iper-visor 

= 75496 Tot. de Ciclos 
- - 4176 Tot. de Instruções 
- - O Ciclos/Ins tiuções 
- - 8352 Média Jan. Ativas 
- - 55 19 1 Maior Valor Jan. 
- - 16129 "Interlocks" 

Tabela 5.3 - Simula@o do Fibonacci 



50000. N a  versão irnplementada foram ~ztilizadas apenas 256 iterações . 
O programa contém a seguinte distribuição de sentenças considerada 
representativa de um programa de alto nível em linguagem "C": 

atribuições 53% 

comandos de controle de fluxo 32% 

rotinas, chamadas de funções 15% 

Cerca de 100 sentenças diferentes são dinamicamente 
executadas. O programa é balanceado com relação a três aspectos: 

- tipo de comando 

- tipo de operando (para dados simples) 

- acesso ao operando: operando global, local, 
parâmetro ou constante. 

A combinação destes três aspectos é balanceada apenas 
aproximadamente. O programa não calcula nada signifkativo, mas é 

sintática e semanticamente correto. A Figura 5.4 apresenta um 
histograma das insti-uções executadas para uma arquitetura com número 
infinito de janelas implementadas e a Tabela 5.4 mostra os dados da 
simulação para a arq~~itet~sra "padrão". 

Pelo histograma podemos observar um percentual de cerca de 
13% para os desvios, 7% de charnadas/retomos de rotinas, 35% para 
acessos de dados a memória e o restante para operações aritméticas. A 
distribuição das instruções em aixo nível fica alterada, pois as sentenças 

uição em "C" res~~l tam em um número maior de instruções em 
"assernbler" . 

Pela Tabela 5.4 podemos observar que a média de janelas 
ativadas e o maior valor de janelas ativadas são bem próximos in 

a necessidade de um menor número de janelas imp ementadas. Como 
o, o programa executa com enas 8 janelas m necessidade de 



Dkrystsne 

Freq. Exeeupâo (%) 

BIGGSETHICALL ADDSUBccSUB ORcc OR SLL SAVEREST.JMPL LD ST 

Fig 5.4 - Histograma de Instruções do Dhystone 

RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 
DWRYSTONE 

ESTAT~STICAS DE BARRAMENTO ESTAT~STICAS DA CPU 

Acessos Leitura = 199041 
AcessosEscnta = 18248 
Dadosusuário = 52429 
Dados SiipeMsor = O 
Instr. Usuário - - 164853 
Instr. SupeMsor = 7 

Tot. de Ciclos - - 235537 
Tot. de hstnições = 151792 
Ciclos/Instn~ções = 1.55 
Média Jan. Ativas = 3.5 
Maior Valor Jan. = 5 
"Interlocks" = 4867 

Tabela 5.4 - Simulação do Dhystone 



salvarnento/rec~~peração de janelas de/para a memória. Pode-se observar 
também que cerca de 3% das instruções buscadas foram anuladas por 
causa de "interloclcs" no pipeline . 

O programa Towers irnplementa o algoritmo de torres de Hanoi 
com 12 discos e foi utilizado nas simulações de dimensionamento do 
tamanho do colijunto de registradores. E u m  programa também recursivo 
e com um peso computacional de cada rotina um pouco maior que o 
Fibonacci. Não utiliza "loads" ou "stores" e a profundidade de chamadas 
de rotinas alcançada é 20 e possui uma árvore de chamadas diferente d a  
do Quicksort e do Fibonacci. Durante as primeiras simulações, foi 
observado que os programas Fibonacci e Quicksort, apesar de serem 
bastante diferentes, apresentavam a mesma curva de "taxa de acerto de 
janelas". Por este motivo foi utilizado este programa, e apenas neste caso, 
para assegurar a validade dos resultados obtidos. Ao contrário dos 
demais programas, não foi codificado em "C", sendo escrito em 
"assernbler". O histograma de instruções executadas pode ser visto na 
Figura 5.5 e outros dados d a  simulacão da  arquitetura padrão são 
encontrados na Tabela 5.5. 

Todos os programas escritos em "C" foram compilados com nível 
2 de otirnização [MUC88]. Em alguns casos foi observada a eliminação de 
chamadas recursivas ao final da  rotina, como no Quicksort, resultando 
em um menor níimero de sequências de "calls" e "returns". Este tipo de 
otimização foi utilizado porque nas arquiteturas RISC o compilador é u m a  
extensão d a  arquitetura e um recurso que não pode ser ignorado. O 
número total de ciclos apresentados nas tabelas considera os ciclos 
perdidos nas rotinas de salvamento/restauração de janelas de/para a 
memória. 

5.2 - Os Resu tados das Simu 

Os resultados das  simulações com variação de parâmetros d a  
arquitetura são mostrados nas Figuras 5.6 até 5.15. São avaliadas a 
variação do tamanho do co unto de registradores níimero de janelas 

as), o tamanho cache de desvio ro de entradas) e o 
tipo de organização do barramento. 



BICG SETHI CALL OR SUB SUBCC JMPL §AVE RESTQRE 

Fig 5.5 - fistograma de Instruções do Torres de Hanoi 

RESULTADOS DA 
TORRES DE 

ESTAT~STICAS DE BARRAMENTO 

Acessos Leitiua = 89689 
Acessos Escrita = 1134 
Dados Usuário - - o 
Dados Siipervisor = 2268 
Instr. Usuário - - 84198 
Instr. Supervisor = 4357 

SIMULAÇAO 
HANOI 

ESTATÍSTICAS DA CPU 

Tot. de Ciclos = 91453 
Tot. de Imtnições = 81781 
Ciclos/Instnições = 1.12 
Média Jan. Ativas = 12.6 
Maior Valor Jan. = 14 
"Interlocks" - - O 

Tabela 5.5 - Simulação do Tones de Hanoi 



As Fig~n-as 5.6 e 5.7 mostram os efeitos da  variação do tamanho 
do conjunto de registradores nos programas Fibonacci, Quiclrsort e 
Towers. Estes programas foram escolhidos por fazerem uso siginifkativo 
de chamadas de rotinas. A "taxa de falhas" da  Figtira 5.6 expressa o 
percentual de instruções de "save" ou "restore" que não encontraram urn 
"frame" de janela disponível no conjunto de registradores. Como 
consequência h á  necessidade de desvio para a rotina de gerenciarnento 
de janelas e diminuição no desempenho final do programa. Esta perda vai 
depender do peso das instruções de "save" e "restore" no total de 
instruções exec~itadas. Assim, podemos ver na Figtira 5.7 que o programa 
Quicksort é menos sensível a esta variação de parâmetro do que o 
programa Fibonacci, apesar de apresentarem a mesma curva de "taxa de 
falhas". 

As Fig~iras 5.8 e 5.9 ilustram a influência do tamanho da cache 
de desvio na execução do programa Dhrystone, com curvas para a cache 
configurada com associatividade quatro , dois e u m  (mapeamento direto). 
As Figuras 5.10 e 5.11 apresentam os resultados para os programas 
Quicksort, Dhrystone, Fibonacci e Sieve com a cache de desvio 
organizada com mapeamento direto. 

As Fig~iras 5.8 e 5.10 apresentam a taxa de acertos d a  cache de 
desvio. Es ta  taxa expressa o percentual de instrtições de desvio 
encontradas na cache de desvio. A influência desta taxa de acerto no 
desempenho dos programas é mostrado nas Figuras 5.9 e 5.10. A taxa de 
acerto na cache vai determinar u m  maior ou menor número de ciclos para 
o programa ser executado, dependendo do percentual de desvios no total 
de instruções executadas. Por sua vez, para um dado tamanho de cache, 
a taxa de acerto será maior ou menor em função do total, estático, de 
instruções de desvio existentes no programa. Avaliando o código de cada 
programa foi verificado que o programa Fibonacci possuía o menor 

e instruções de desvio (2), seguido do Sieve(8), do Quicksort(l3) 
e pelo Dhrystone, que possui o maior número, com 38 desvios 
condicionais. O histograma de instruções mostra que o valor dinâmico é 

e 11% de desvios a o Fibonacci, 13% para o Dhrystone, 24% para 
Sieve e 27% para o 



Por causa do pequeno número de instruções de desvio, somente 
o programa Dhrystone foi simulado com diversas opções de 
associatividade, já que os outros programas se mostraram insensíveis a 
esta variação de parâmetro. 

A Figura 5.12 compara u m a  configuração d a  arquitetura 
utilizando um barramento único para dados e instruções com outra com 
barrarnentos independentes (Harvard). Arnbas as configurações não 
possuíam cache de desvio e possuiarn um conjunto de registradores 
dimensionado para 8 janelas. Foram simulados quatro programas: 
Fibonacci, Quicksort, Sieve e Dhrystone. Os programas que 
apresentaram maior ganho foram aqueles com maior percentual de 
"loads" e "stores" no histograma de instruções. A relação 
ganho/percentual de "loads" e "stores" é vista na Tabela 5.6. Em 
realidade, o programa Fibonacci só apresentou ganho devido a existência 
de "loads" e "stores" na rotina de salvamento de janelas. 

Programa Ganho Load+Store(%) 
Fibonacci 1 .O6 0.0 
Quiclrsort 1.15 18.3 
Sieve 1.15 18.4 
Dhrystone 1.29 44.5 

Tabela 5.6 - Relação Ganho Ha~vasd/Percentual Load+Stoi-e 

A Fig~ira 5.13 faz uma comparação entre a arquitetura "padrão" 
descrita anteriormente e u m a  arquitetura "especial", que agrega 
facilidades como barrarnento Harvard, cache de desvio de 64  posições e 8 
janelas de registradores implementadas. Nesta situação o ganho é 

significativo em todos os programas, e a taxa de execução chega a ser  
menor que u m  ciclo por instrução. 

O sirntilador pennite também a configuração d a  arquitetura 
com um barrarnento de 64  bits. Contudo, na simulação dos programas 
descritos não foram obtidos ganhos significativos. O único programa que 
teve algum ganho (11%) foi o Fibonacci, mas  com a arquite 
cord3gwada para apenas 4 anelas. Este ganho só ocorreu por cau 
alto número de chamadas rotinas de gerenciamento de 

izam "loads" e "stores" de 6 its para recuperação 
dos registradores, justifican o assim o ganho obtido. 



+- Quieksort ++ Towers -$- Fibonacci 

Taxa de Falhas (%) 

1 

4 8 12 16 20 24 28 32 

No. de Janelas Irnglernentadas 
#sem s a s h e  interna 

Fig 5.6 - Taxa de Falhas versus Número de Janelas (FQT) 

uicksort ower 

30.8 16.7 

12 4.2 

4.4 1 

2.2 0.2 

1 o 
o o 

Fibonacci 

30.9 

11.8 

4.5 

1.7 

0.6 

o 
I 

Tabela 5.7 - Taxa de Falhas vs Número de Janelas (FQT) 



+ Quioksort --P- Tswers -$- Fibonacei 

Total de Ciclos (Milhares) 

I I I I I I I I 

4 8 12 18 20 24 28 32 

Mo. de Janelas Irnplernentadas 

#sem mche de  desvio 

Fig 5.7 - Total de Ciclos versus Ntímero de Janelas (FQT) 

Total de Cic 

uicksort ower 

231217 206509 

215779 114493 

209546 91453 

207752 85741 

206800 84313 

205964 83953 
- 

Tabela 5.8 - Total de Ciclos vs Número de Janelas (FQT) 



+ Assoe. 4 4- Assoc. 2 ++ Assoc. 1 

Taxa de Acerto (%I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O 46 32 48 64 80  96 -142 428 

# janelas implernentadae = 8 

Fig 5.8 - Taxa de Acertos vs Tamanho da Cache - Dhiystone 

a Cache Assoc. 

o o o 
8 61.5 61.4 

16 70.2 69.4 

32 89.2 8 1.3 

64 93.2 94.5 

128 99.8 97.9 

Assoc. 1 

o 
62.8 

65.4 

7 6 

87.9 

9 1.9 

Tabela 5.9 - Taxa de Acertos vs Tamanho da Cache (D) 



+ Assoe. 4 -C+ Assoe. 2 -$- Assoe. 1 

Total de Ciclos (Milhares) 

250 o 

200 I J I I I I I I 

0 16 32 48 64 80 96 112 128 

Número de Posie5es na Cache 

# Janelas Implemenõadas a 8 

Fig 5.9 - Total de Ciclos vs Tamanho da Caçhe - Dhystone 

Dhrystone 

Assoc. Assoc. 2 

235537 235537 

223698 223699 

222023 221 175 

218375 219875 

217579 217724 

216304 2 16686 

Assoc. 

235537 

223448 

222936 

220895 

2 18600 

217835 

Tabela 5.10 - Total de Ciclos vs Tamanho da Cache (D) 



Quickscsrt ++ Dhrystone + Fibonacci Sieve 

Taxa de Acerta(%) 

l l 0 0  

0 16 32 48 64 80 96 112 128 

No. de Entradas na  Cacke 
# janelas implementadas = 8 

Fig 5.10 - Taxa de Acerto por Tamanho da Cache (FDQS) 

peamento Direto 
Taxa de Acertos 

uicksort Dhrystone ibonacci Sieve 

o o o o 
73.6 62.8 97 99.9 

96.5 65.4 99.9 99.9 

99.3 76 99.9 99.9 

99.8 87.9 99.9 99.9 

99.9 91.9 99.9 99.9 

Tabela 5.11 - Taxa de Acertos vs Tamanho da Cache (FDQS) 



Mapeamento Direto 

Quieksort ++ Dhrystone ++ Fibonacei --4- Sieve 

Total de Ciclos (Milhares) 
250 1 

O 20 40 60 80 180 128 140 
No. de  Entradas na Caeke 

# janelas implementadas = 8 

Fig 5.1 1- Total de Ciclos por Tamanho da Cache (FDQS) 

uicksort Dhrystone Fibonacci Sieve 

O 209546 235537 8 1992 236806 

6 180980 223448 76078 195349 

16 1721 15 222936 75902 195349 

32 171296 220895 75902 195349 

64 170802 218600 75902 195349 

128 170753 217835 75902 195349 

Tabela 5.12 - Total de Ciclos vs Tamanho da Cache (FDQS) 



Compart. Warvard 

250 

208 

1 %O 

100 

5 0 
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Compart. 
Harvard 
Ganho 

Cicies (Milhares) 
I 

Bhrystone Sieve Quicksort Fi bonacci 

235.537 236.806 209.546 81.992 
183.108 205.425 182.683 77.352 

1.29 1.15 1.15 1.08 

# janelas implementadas = 8 
Caehe de desvie cem O entradas 

Fig 5.12 - Barramento Harvad vs Ban-amento Compartilhado 

Padrao Especial 

BhrysPsne Si eve Quiskaort Fibenacci 

Padrao '1.55 1.39 1.44 1.34 

Especial 4.89 0.96 0.99 4.16 
Qan hs 1.42 1.45 1.46 1.16 

Wrq. Esp.: Cache 64 pos/ Harvard 
Ambâs: # janelas irnplem. - 8 

Fig 5.13 - Ganho da Arquitetura Especial 



eragões de Cus 

N a  seção anterior foram avaliados os ganhos que 
obtidos com variações na irnplementação da arquitetura do SPARC. Nesta 
seção serão feitas estimativas dos custos envolvidos na implementação de 
cada urna destas alternativas. Não dispomos de dados exatos sobre o total 
de área gasto por cada uma das alternativas de implementação 
analisadas na  seção anterior. Entretanto, baseando-se no relato de 
irnplementações anteriores de microprocessadores RISC, podemos fazer 
algumas estimativas. 

Implementações anteriores em CMOS apresentam um gasto de 
área entre 25% a 30% para o conjunto de registradores. A interface de 
entrada e saída ocupa tipicamente de 30% a 40% da área de pastilha. 
Uma cache de desvio com 16 posições, equivale aproximadamente a 2 
janelas de registradores. A partir daí as seguintes figuras de custo podem 
ser obtidas: uma janela equivale a cerca de 3% a 4% de aumento na área; 
cada 16 posições na cache equivalem a 6% ou 8% de aumento de área; o 
uso de um barrarnento Harvard significa um aumento de cerca de 25% a 
30% na área total. O uso de um barrarnento de 64 bits implica em um 
gasto adicional entre 12% e 15% no total da área. 

Conhando-se  estas relações, podemos determinar a validade 
da implementação, por exemplo, da arquitetura especial sugerida, com 
barramento Harvard e cache de desvio de 64 posições. Nesta situação 
temos um aumento na área, em relação a arquitetura "padrão", entre 50% 
e 60%. Se fizermos a média dos ganhos obtidos na execução dos 
programas de teste, obtemos o valor de 38% em relação a arquitetura 
padrão, o que é um valor bastante significativo. 

A partir dos resultados das simulações realizadas, podemos 
determinar as seguintes recomendações: 

- O uso de um conjunt registradores com 
tamanho entre 6 e 10 é o Abaixo de 6 janelas 

, comprometendo o 
desempenho dos progr de 10 janelas 

endo nenhum 
ganho adicional. O restante da área que 



disponível pode se r  utilizada para  outras  
facilidades, como por exemplo, o uso de uma cache 
de desvio interna. 

- Os resultados indicam que caches de tamanhos 

pequenos, com apenas 8 a 64 posições, são 
bastante efetivas. O aumento médio de área fica 
entre 4% e 28%, com a ~ m e n t o  no desempenho 
entre 5% e 18%, respectivamente. O número de 
conjuntos (grau de associatividade) da  cache é de 
pouca influência na taxa de acerto, como também 
mostrado por Lee 8r Srnith [LEE84]. A utilização de 
uma cache com menor associatividade permite a 
elaboração de circuitos de controle mais simples. 

- Os resultados sugerem que o uso de u m  
barramento Harvard resulta em grande melhoria, 
com aumentos de desempenho entre 6% e 2996, 
m a s  o s  custos envolvidos são os  mais altos 
apresentados (25% a 30%). Os programas que 
oferecem maior ganho são aqueles com maior 
percentual de acesso a dados. Os ganhos obtidos 
se  encontram dentro d a  expectativa inicial, que 
considera o ganho proporcional ao número de 
instruções de "load" ou "stores". 

- A associação de uma  cache de desvio a uma 
arquitetura com barramento Harvard pode levar a 
taxas de execução tão baixas quanto um ciclo por 
instrução. Esta opção de configuração oferece uma  
boa relação de custo/desempenho, com a ~ m e n t o  

e área em tomo de 55%, mas com taxas de 
aumento de desempen o na arquitetura entre 16 e 
46%. Estes valores são maiores que os esperados 
inicialmente, como observado no Capíttilo 4. 



Foi também observada a ocorrência de muitos "interlocks" 
durante a execução dos programas Dhrystone (3.3%) e Quicksort (9.2%), 
indicando principalmente a necessidade de algum nível de otimização a 
nível de compilador, com reescalonamento das instruções a fim de 
minimizar a ocorrências destas dependências de dado no pipeline. 

Finalmente, deve-se notar a pequena quantidade de instruções 
necessárias para execução dos programas. Mesmo em um programa mais 
complexo como o Dhrystone, apenas 14 instruções são necessárias para 
s u a  execução. Isto vem reforçar a já comprovada eficiência dos 
processadores RISC em relação aos processadores convencionais. 



Os rnicroprocessadores apresentaram uma evolução m ~ ú t o  
grande na década passada, tirando o comp~itador dos grandes centros de 
processamento e colocando-o disponível em equipamentos de mesa. 
Como contin~iação deste processo de evolução, as arquiteturas RISC se 
firmaram como s o l ~ ~ ç ã o  de menor custo e maior desempenho. 

Nesta década espera-se u m a  grande utilização do 
processamento paralelo, que se apresenta como solução para aumentos 
significativos de desempenho, sem o dispêndio eq~úvalente em termos de 
complexidade de "hardware". Desta maneira, a filosofia utilizada nos 
rnicroprocessadores RISC se adapta perfeitamente aos conceitos de 
processamento paralelo. O processamento paralelo demanda um grande 
número de unidades funcionais trabalhando cooperativamente. Na 
medida que estas unidades possam ser mais baratas e também possam 
ocupar menor área de integração, mais facilmente e melhores serão os 
restdtados obtidos. 

Em termos nacionais, este tipo de arquitetura, aliado a novos 
tipos de tecnologia de integração, como GaAs, permitiria ao país a 
obtenção de autonomia em uma área bastante crítica. Tal fato cresce em 
importância na medida em que restrições cada vez maiores são aplicadas 
a exportação de produtos com tecnologia de ponta pelos países 
desenvolvidos. A indíistna nacional de microeletrônica precisa de u m  
carro chefe, tal como as memórias foram para a indústria japonesa na 
década passada, capaz de lançar os produtos nacionais no mercado 
externo e sustentar a man~itenção de u m  setor onde a competitividade é 
cada vez maior. 

Neste sentido, acredito que o trabalho desenvolvi o atualmente 
no NCE/UFRJ seja de extrema valia para a consecução destes objetivos. 
Esta tese estudou os rnicroprocessadores RISC, avaliando as diversas 
arq~uteturas existentes, selecionando uma las para a implementação 
e urna arquitet~u-a compatível e determin quais dispositivos devem 

ser integrados, para obtenção de uma sol~ição fmal de custo ótimo. 



A iinplementação do microprocessador do NCE/UFRJ [BARSiO] 
devera ser  feita em tecnologia CMOS de 1.2 micra, parte com tecnologia 
de projeto ein células padronizadas, parte totalmente personalizada. 
Alguns parâmetros que estavam em aberto n a  definição d a  arq~utetura 
eram a larg~u-a e o tipo do barramento, o uso de cache de desvio e o 
tamanho do conjunto de registradores. A não lementação de algtunas 
instruções está sendo considerada. Neste caso, a compatibilidade seria 
mantida com o uso de filtros para o código objeto, o ~ i  através de emulação 
em tempo de execução. 

A partir  do e s t ~ i d o  aqui apresentado, definiu-se u m a  
tmplementação inicial com o uso de um "pipeline" de 4 estágios, 6 janelas 
de registradores, um barramento íinico de 32 bits. Conforme a área 
disponível para integração poderemos tentar a integração de uma  
pequena cache de desvio de 16 posições. Não serão implernentadas as 
instruções do tipo TAGGED e as instruções MULScc. Esta ídtirna função 
deverá ser realizada pelo coprocessador de ponto flutuante, já que a 
aplicação principal para qual se destina o microprocessador necessita d a  
utilização destas unidades. Todas as demais instruções serão 
implementadas, incluuido as de exclusão miittia e de interface com o 
processador de ponto flutuante. 

As chamadas ao sistema e as operações de E/§ que forem do 
padrão SunOS everão ser em~iladas pelo simulador em implementação 
ainda a ser concluída. Os testes foram realizados com programas sem uso 
de E/§ ou chamadas ao sistema. A interface com o usuário que foi 
utilizada se  mostrou bastante útil, facilitando a depuração do próprio 
simtilador, sem necessidade do uso de outras ferramentas. 

Como perspectiva de evolução deste trabalho, existe a intenção 
de s e  expandir o simulador para instruções de ponto 
veri-Eicando o comportamento da  interface processador-coprocessador nas 
diversas configurações de barramento e titilizando-se programas 
destinados as aplicações científicas. Outra linha de pesquisa que deverá 
ser  explorada é a de arquiteturas superescalares, utilizando-se o 
simulador para ve ar dependênc s de dados no uxo de instruções e 
o desempenho de rsas políticas escalonamento. 
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Instruções 

Nome 

LDSB 

LDSH 

LDUB 

LDUH 

LD 

LDD 

STB 

STH 

ST 

STD 

LDTSUB 

SWAP 

Conjunto de Instruções 

(LDS B A) 

(LDS HA) 

(LDUB A) 

(LDUHA) 

&DA) 

(LDDA) 

(STB A) 

(STHA) 

(STA) 

(STDA) 

(LS TUB A) 

(S WAPA) 

Descrição 

Carrega Reg. c/ 8 bits c/ sinal (do espaço altern.) 

Csu~ega Reg. c/ 16 bits c/ sinal (do espaço altern.) 

Carrega Reg. c/ 8 bits sem sinal (do espaço altern.) 

Carrega Reg. c/ 16 bits sem sinal (do espaço altesn.) 

Canega Reg. com 32 bits (do espaço alternativo) 

Carrega Reg. com 64 bits (do espaço alternativo) 

Annazena 8 bits na Memória (no espaço alternativo) 

Amazena 16 bits na Memóiia (no espaço alternativo) 

Armazena 32 bits na Memória (no espaço alternativo) 

Armazena 64 bits na Memória (no espaço alternativo) 

Carga-Amazenamento Atômico de 8 bits (esp.alt.) 

Troca Registrador de 32 bits com Memória (esp.alt.) 

e Interface com Coprocessador 

Nome 

LDF 

LDDF 

LDFSR 

STF 

STDF 

STFSR 

STDFQ 

LDC 

LDDC 

Carrega 32 bits no Reg. Ponto Flutuante 

Car~ega 64 bits no Reg. Ponto Flutuante 

Carrega 32 bits no Reg. de Status Ponto Flutuante 

Armazena 32 bits do Reg. Ponto Flutuante na Memóiia 

Armazena 64 bits do Reg. Ponto Flutuante na Memória 

Armazena 32 bits do Reg. de Status Ponto Flutuante 

Retira 64 bits da Fila hstr.  do Ponto Flutuante 

bits no Reg. Coprocessador 

Carrega 32 bits no Reg. Coprocessador 



LDCSR 

STC 

STDC 

STCSR 

STDCQ 

Carrega 64 bits no Reg. de Status Coprocessadoi- 

Armazena 32 bits do Reg. Coprocessador na Memória 

Armazena 64 bits do Reg. Coprocessador na Memóiia 

Armazena 32 bits do Reg. de Status Coprocessados 

Retira 64 bits da Fila Instr. do Coprocessados 

nstruções Aritméticas e Lógicas 

Nome 

ADD 

ADDX 

TADDcc 

Sul3 

ADDX 

TSUBcc 

MULScc 

AND 

ANDN 

OR 

ORN 

XOR 

XORN 

SLL 

SRL 

SRA 

SETHI 

Descrição 

(ADDcc) Soma (modifica Código de Condição) 

(ADDXcc) Soma com Cany (modifica Código de Condição) 

(TADDccTV) Soma c/ Tag e modifica cc (gera Trap no Oveflow) 

(SUB cc) Subtração (modifica Código de Condição) 

(ADDXcc) Subtração com Cany (modifica Código de Condição) 

(TSUBccTV) Sub. c/ Tag e modifica cc (gera Trap no Overflow) 

Passo de Multiplicação e modifica Código Condição 

(ANDcc) E Lógico (modifica Código de Condição) 

(ANDNcc) E Lógico Negado (modifica Código de Condição) 

(ORcc) OU Lógico (modifica Código de Condição) 

(ORNcc) OU Lógico Negado (modifica Código de Condição) 

(XORcc) OU Exclusivo (modifica Código de Condição) 

(XORNcc) OU Exclusivo Negado(modifica Código de Condição) 

Deslocamento Lógico à Esquerda 

Deslocamento Lógico à Direita 

Deslocamento Aritmético à Direita 

Can-ega Registrador com Constante Imediata 



Instruções de Transferência de Controle 

Nome 

S AVE 

RESTORE 

Bicc 

FBfcc 

CB ccc 

CALL 

JMPL 

REIT 

Ticc 

Instruções Diversas 

Nome 

RDY 

RDPSR 

RDWlM 

RDTBR 

WRY 

WRPSR 

WRWIM 

WRTBR 

UNIh'P 

IFLUSH 

Descriqão 

Avança de uma Janela de Registradores 

Recua de urna Janela de Registradores 

Desvia testando Código de Condição Inteiso 

Desvia testando Código de Condição Flutuante 

Desvia testando Código de Condição Coprocessados 

Chamada de Subrotina 

Desvia e Salva PC 

Retomo de Exceção 

Desvia para Rotina de Exceção testando cc Inteiro 

Descrição 

Leitua do Registrador Y 

Leitura do Registsador PSR 

Leitusa do Registrador WIM 

Leitusa do Registrador TBR 

Escrita no Registrador Y 

Escrita no Registrador PSR 

Esciita no Registrador WIM 

Esciita no Registrador TBR 

Instrução Não Implementada 

Flush da Cache Interna de Instruções 


