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1. Εισαγωγή
Στο παρελθόν, για εφαρµογές µε απαίτηση υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων, η µόνη
εφικτή λύση ήταν η χρήση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ειδικού σκοπού (Application
Specific Integrated Circuits-ASICs) ενώ για εφαρµογές που απαιτούσαν υψηλό βαθµό
ευελιξίας επιβαλλόταν η χρήση επεξεργαστών γενικού σκοπού (General Purpose
Processors-GPP). Όµως, οι προσεγγίσεις αυτές έχουν σηµαντικά µειονεκτήµατα όσον αφορά
τη βέλτιστη υλοποίηση εφαρµογών σε ενσωµατωµένα συστήµατα.
Οι GPP είναι γενικού σκοπού επεξεργαστές που χαρακτηρίζονται από υψηλή ευελιξία λόγω
της δυνατότητας προγραµµατισµού τους αλλά παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας
και χαµηλές επιδόσεις σε σχέση µε τις απαιτήσεις των ενσωµατωµένων συστηµάτων. Για την
ικανοποίηση της ευελιξίας τους οι GPP περιέχουν έναν αριθµό υπολογιστικών µονάδων
γενικού σκοπού όπως µονάδες για υπολογισµούς σταθερής και κινητής υποδιαστολής,
προβλεπτές διακλάδωσης, κρυφές µνήµες και µονάδες διαχείρισης µνήµης. Όµως, λόγω της
γενικής του υφής η ύπαρξη των παραπάνω µονάδων αυξάνει την επιφάνεια και την
κατανάλωση ισχύος χωρίς βέλτιστο όφελος για την ταχύτητα επεξεργασίας.
Τα ASICs επιτυγχάνουν υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας και χαµηλή κατανάλωση ισχύος πλην
όµως πάσχουν από έλλειψη ευελιξίας και από υψηλό κόστος ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, α)
ένα ASIC εκτελεί ένα µόνο αλγόριθµο και στερείται δυνατότητας προγραµµατισµού, β) ο
χρόνος ανάπτυξης του προϊόντος (time-to-market) είναι ιδιαίτερα υψηλός, γ) το ASIC δεν
µπορεί να ανταποκριθεί σε µελλοντικές τροποποιήσεις λόγω µεταβαλλόµενων προτύπων.
Την τελευταία δεκαετία έχει προταθεί η χρήση επεξεργαστών ειδικού σκοπού (Application
Specific Instruction set Processors-ASIPs) µε την οποία αντιπαρέρχονται τα παραπάνω
µειονεκτήµατα.
Οι ASIPs[1], [2]είναι ειδικού σκοπού επεξεργαστές που υποστηρίζουν ένα µικρό σύνολό από
βασικές εντολές ενώ ταυτόχρονα ενσωµατώνουν, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
πεδίου των εφαρµογών (application domain) που στοχεύουν, πιο σύνθετες εντολές, οι οποίες
συνήθως καλούνται ειδικές εντολές επέκτασης.
Έτσι, λόγω της ύπαρξης των βασικών εντολών µπορούν να εκτελέσουν οποιοδήποτε
αλγόριθµο. Επιπρόσθετα, για τις εφαρµογές που σχεδιάστηκαν, εκµεταλλευόµενοι την
ύπαρξη των ειδικών εντολών επέκτασης µπορούν να εκτελέσουν τους αντίστοιχους
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αλγορίθµους µε υψηλή ταχύτητα και χαµηλή κατανάλωση ισχύος. ∆ηλαδή, οι ASIPs
συνδυάζουν ευελιξία συγκρίσιµη µε αυτή των GPPs και υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας και
χαµηλή κατανάλωση ενέργειας πλησίον αυτών των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ειδικού
σκοπού (ASICs).
Ένας επεξεργαστής ειδικού σκοπού σχεδιάζεται για ένα σύνολο εφαρµογών µε κοινά
χαρακτηριστικά. Η επιτυχία στο σχεδιασµό του έγκειται στη βέλτιστη εκµετάλλευση των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εφαρµογών ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις σε
ταχύτητα, επιφάνεια και κατανάλωση ισχύος διατηρώντας ένα επιθυµητό επίπεδο ευελιξίας.
Για τον σκοπό αυτό, η προσπάθεια εστιάζεται στη βελτιστοποίηση των χρονοβόρων
υπολογιστικών διεργασιών, που είναι κρίσιµες για τις συνολικές επιδόσεις του συστήµατος
(performance-critical tasks).
Τα βασικά αντικείµενα που αφορούν την ανάπτυξη τέτοιων επεξεργαστών είναι η εύρεση του
συνόλου των εντολών επέκτασης (instruction extension set), η σχεδίαση των κατάλληλων
συναρτησιακών µονάδων στις οποίες εκτελούνται αντίστοιχες εντολές επέκτασης και η
εύρεση

των

απαραίτητων

µικροαρχιτεκτονικών

τροποποιήσεων

(microarchitectural

refinements) στο αρχικό περίγραµµα της αρχιτεκτονικής (architecture template) του
επεξεργαστή.
Η χρήση ASIPs αντιπαρέρχεται τα µειονεκτήµατα των ASICs-GPPs, καθώς:
1. η χρήση ενός συνόλου βασικών εντολών επιτρέπει την εκτέλεση οποιουδήποτε
αλγόριθµου (ευελιξία) µε τουλάχιστον στοιχειώδεις επιδόσεις ενώ η ύπαρξη επιπλέον ειδικών
εντολών

επιτρέπει

την

εκτέλεση

ενός

συνόλου

συγκεκριµένων

αλγορίθµων

(που

ενδιαφέρουν) µε υψηλές επιδόσεις (εφάµιλλες των ASICs και κατά πολύ υψηλότερες των
GPPs) όσον αφορά την ταχύτητα επεξεργασίας, την κατανάλωση ενέργειας και την επιφάνεια
ολοκλήρωσης,
2. λόγω της δυνατότητας προγραµµατισµού τους ο χρόνος ανάπτυξής εφαρµογών µε χρήση
ASIP είναι κατά πολύ µικρότερος από αυτών των ASICs
3. η ικανότητα προγραµµατισµού των κυκλωµάτων του επιτρέπει τη γρήγορη και µε χαµηλό
κόστος υλοποίηση νέων απαιτήσεων των εφαρµογών µε αντίστοιχες παρεµβάσεις στα
εκτελούµενα προγράµµατα εφαρµογών.
Παρόλα αυτά υπάρχει η περίπτωση όπου ο επεξεργαστής απαιτείται να υποστηρίζει είτε µια
ευρεία ποικιλία αλγορίθµων από το ίδιο πεδίο εφαρµογών είτε µεταβαλλόµενες εφαρµογές
όπως συµβαίνει στην περίπτωση των εξελισσόµενων προτύπων (evolving standards). Για
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τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί από την ερευνητική κοινότητα η χρήση
επαναπροσδιορίσιµων επεξεργαστών ειδικού σκοπού (Reconfigurable Instruction set
Processors-RISPs).
Ένας RISP [3] αποτελείται από έναν πυρήνα µικροεπεξεργαστή (microprocessor core) ο
οποίος έχει επεκταθεί µε την προσθήκη κάποιας επαναπροσδιορίσιµης λογικής συνήθως
FPGA πυρήνες. Βασική διαφορά του RISP από τον ASIP είναι ότι το σύνολο εντολών του
χωρίζεται σε δύο υποσύνολα: i) το σταθερό σύνολο εντολών το οποίο υλοποιείται σε
σταθερό υλικό, και ii) το επαναπροσδιορίσιµο σύνολο εντολών, το οποίο υλοποιείται σε
επαναπροσδιορίσιµες λογικές µονάδες και µπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
µιας εφαρµογής. Το επαναπροσδιορίσιµο σύνολο εντολών είναι ισοδύναµο µε το ειδικό
σύνολο εντολών του ASIP, αλλά µε τη δυνατότητα να τροποποιείται και µετά την τελική
κατασκευή του επεξεργαστή. Όσον αφορά τις επιδόσεις του είναι παρόµοιες ή λίγο
µικρότερες, λόγω του κόστους χρήσης επαναπροσδιορίσιµης λογικής, από αυτές του ASIP.
Το κόστος σχεδίασης ενός µικροεπεξεργαστή ελαττώνεται µε την επαναχρησιµοποίησή του
σε πολλές διαφορετικές εφαρµογές. Στα ASIPs, το κόστος κάθε νέας γενιάς προέρχεται από
τον επανασχεδιασµό των ειδικών λειτουργικών µονάδων, το οποίο µπορεί να είναι πολύ
υψηλό. Σύντοµες τεχνικές προτυποποίησης είναι σηµαντικές για την µείωση του κόστους και
του χρόνου που απαιτείται για την επανασχεδίαση. Ένας RISP µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σαν διάταξη προτυποποίησης µιας οικογένειας ASIPs οι οποίοι διαθέτουν τον ίδιο βασικό
πυρήνα ή / και το ίδιο σύνολο σταθερών εντολών. Υπό αυτή την σκοπιά, αυτοί οι RISPs
µπορούν να θεωρηθούν σαν FPGAs εξειδικευµένα για σχεδιασµό ASIPs. Οι RISPs
αποτελούν πιο αποδοτική πλατφόρµα προτυποποίησης ενός ASIP από ένα FPGA, εφόσον
διαθέτουν

µονάδες

ειδικές

για

εφαρµογές

επεξεργαστών.

Επίσης,

τα

εργαλεία

προγραµµατισµού των RISPs, τα οποία τους συνοδεύουν, µπορούν να βοηθήσουν στον
σχεδιασµό των ASIPs. Νέες ειδικές λειτουργικές µονάδες πρέπει να εντοπιστούν και να
σχεδιαστούν κατά την κατασκευή ενός ASIP. Τα εργαλεία προγραµµατισµού των RISPs τα
οποία αναπτύσσονται, µπορούν να επιταχύνουν την διαδικασία αυτή. Τα εργαλεία αυτά
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να προσοµοιώσουν την λειτουργία του ASIP, ο οποίος
µπορεί να θεωρηθεί σαν την µη επαναπροσδιορίσιµη έκδοση του RISP.
Παρόλα αυτά, οι RISPs δεν παρέχουν οφέλη µόνο στον χώρο της προτυποποίησης. Τα
πρώτα µοντέλα ενός προϊόντος µπορούν να χρησιµοποιούν τους RISPs αντί για τους πολύ
πιο ακριβούς ASIPs. Καθώς το προϊόν ωριµάζει, η µετάβαση στον ASIP µπορεί να γίνει µε
τον πιο κατάλληλο τρόπο. Έτσι το προϊόν µπορεί να εξελιχθεί χωρίς σηµαντικό ρίσκο και µε
µικρότερο χρόνο ανάπτυξης. Μια παρόµοια τάση µπορεί να παρατηρηθεί στην αγορά των
12
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FPGAs και ASICs.
Επιπρόσθετα, όπως σε πολλές περιπτώσεις η χρήση FPGA είναι πιο αποδοτική από την
χρήση ASIC, έτσι και για κάποιες εφαρµογές ο RISP είναι ο αποδοτικότερος επεξεργαστής.
Η ανάπτυξη προτύπων και άγνωστων εφαρµογών καθώς και η ποικιλία των αλγορίθµων
καθιστούν δύσκολη την κατασκευή ειδικών συστηµάτων. Αν για παράδειγµα, το σύνολο
εντολών και η µικροαρχιτεκτονική ενός ASIP σχεδιάστηκε εστιάζοντας στον αλγόριθµο
εκτίµησης κίνησης (motion estimation) για το πρότυπο MPEG-2, δεν πρόκειται να είναι το ίδιο
αποδοτικός για τις διαδικασίες εκτίµησης κίνησης κατά MPEG-4, που απαιτούν νέες
διεργασίες δεδοµένων, κρίσιµες για τις χρονικές επιδόσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούνταν
καλύτερα αν µπορούσε να ενισχυθεί το σύνολο εντολών του. Αντίθετα ένας RISP έχει τη
δυνατότητα επαναπροσδιορισµού ώστε να προστεθούν οι κατάλληλες εντολές επέκτασης
µετά την κατασκευή ως νέα πληροφορία προσδιορισµού ή και να µεταβληθούν διασυνδέσεις
ανάµεσα στα επεξεργαστικά του στοιχεία. Υπό αυτές τις συνθήκες οι RISPs προσφέρουν την
ευελιξία την οποία οι ASIPs δεν διαθέτουν.
Για τους παραπάνω λόγους η έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία
επικεντρώνεται στον σχεδιασµό και υλοποίηση της αρχιτεκτονικής ενός RISP.

1.1. Επισκόπηση της Συναφούς Βιβλιογραφίας
Η ερευνητική δραστηριότητα γύρω από το πεδίο των RISPs, επικεντρώνετε σε δύο
διαφορετικά, αλλά εξαιρετικά αλληλοεξαρτώµενα, θέµατα. Το πρώτο έχει να κάνει µε τον
σχεδιασµό κατάλληλων επαναπροσδιορίσιµων αρχιτεκτονικών για την υλοποίηση ειδικών
εφαρµογών. Το δεύτερο, ασχολείται µε τεχνικές οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
τον σχεδιασµό και τον κατάλληλο προγραµµατισµό αυτών των αρχιτεκτονικών.

1.1.1. Υλοποιήσεις Επαναπροσδιορίσιµων Επεξεργαστών της Συναφούς
Βιβλιογραφίας
Τα σχετικά ερευνητικά έργα της βιβλιογραφίας µπορούν να χωριστούν σε τρεις µεγάλες
κατηγορίες. Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται βάση του τρόπου που έχει επιλεγεί για την
επικοινωνία του επεξεργαστή πυρήνα µε την επαναπροσδιορίσιµη λογική. Στην πρώτη
κατηγορία (attached) η επαναπροσδιορίσιµη λογική είναι κάποιο επεξεργαστικό στοιχείο το
οποίο βρίσκεται προσκολληµένο στον επεξεργαστή πυρήνα και επικοινωνεί µε αυτόν µέσω
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κάποιου

διαύλου

εισόδου

/

εξόδου.

Στην

δεύτερη

κατηγορία

(coprocessor)

η

επαναπροσδιορίσιµη µονάδα είναι ένας βοηθητικός επεξεργαστής ο οποίος βρίσκεται δίπλα
στον κύριο επεξεργαστή πυρήνα και επικοινωνεί µε αυτόν µε την χρήση ειδικού
πρωτοκόλλου. Τέλος στην τρίτη κατηγορία (RFU) η επαναπροσδιορίσιµη µονάδα βρίσκεται
στο εσωτερικό του επεξεργαστή και αντιµετωπίζεται από αυτόν όπως οποιαδήποτε άλλη
συναρτησιακή µονάδα.
Α. Attached
Οι αρχιτεκτονικές Splash-2 [4] και PRISM-I [5] ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Σαν
επεξεργαστή πυρήνα χρησιµοποιούν επεξεργαστή αρχιτεκτονικής SPARC και Motorola
68010 αντίστοιχα, στους οποίους προσκολλάται µία fine-grain επαναπροσδιορίσιµη µονάδα.
Οι ερευνητές δεν έχουν παρουσιάσει αυτοµατοποιηµένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών.
Επίσης,

οι

λειτουργίες

οι

οποίες

θα

µπορούσαν

να

εκτελεστούν

από

την

επαναπροσδιορίσιµη µονάδα, για να επιταχυνθεί η εκτέλεση της εφαρµογής, πρέπει να
αναγνωριστούν και να υλοποιηθούν χειρωνακτικά.
Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η coarse-grain αρχιτεκτονική διαδρόµου δεδοµένων
PipeRench που αποτελείται από µία διάταξη επεξεργαστικών στοιχείων[6]. Οι ερευνητές
υποθέτουν ότι ο έλεγχος ασκείται από έναν επεξεργαστή πυρήνα γενικού σκοπού (π.χ. έναν
RISC) αλλά δεν εµβαθύνουν στις λεπτοµέρειες σχεδιασµού του. Το PipeRench υποστηρίζει
µόνο εντολές συνεχούς ροής (streaming instructions), δηλαδή λειτουργίες για την
επεξεργασία µεγάλων συνόλων συνεχόµενων δεδοµένων. Οι εφαρµογές οι οποίες µπορούν
να ευνοηθούν από τέτοιες εντολές περιορίζονται στον χώρο των πολυµέσων και ιδιαίτερα της
συµπίεσης / αποσυµπίεσης εικόνας και βίντεο. Είναι θετικό ότι η περιγραφή του επεξεργαστή
σε Verilog συνοδεύεται από εργαλεία προτυποποίησης, τα οποία επιτρέπουν την
αυτοµατοποίηση κάποιων διαδικασιών. ∆υστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα η εφαρµογή να
περιγραφή σε κάποια υψηλή γλώσσα προγραµµατισµού όπως η C, αλλά πρέπει να δηλωθεί
είτε στην assembly του PipeRench (CHASM) είτε σε ειδική γλώσσα περιγραφής ροής
δεδοµένων (DIL) η οποία δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη.
Β. Coprocessor
Σε µια µεταγενέστερη εκδοχή του PRISM, τον PRISM-II[7], η επαναπροσδιοριζόµενη µονάδα
αντιµετωπίζεται σαν ένας βοηθητικός επεξεργαστής, ο οποίος υλοποιείται επίσης από µια
fine-grain τοπολογία, και ο οποίος βρίσκεται δίπλα σε έναν AMD Am29050 επεξεργαστή
πυρήνα. Στον REMARC[8], χρησιµοποιείται ένας RISC επεξεργαστής στον οποίο
προσαρµόζεται µια ειδικά σχεδιασµένη coarse-grain αρχιτεκτονική. Και τα δύο αυτά
14
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ερευνητικά έργα δεν συνοδεύονται από εργαλεία αυτοµατοποίησης ανάπτυξης της
εφαρµογής.
Μια υλοποίηση η οποία επίσης ανήκει σε αυτήν την κατηγορία είναι η NAPA[9]. Και πάλι ένας
RISC συνεπικουρείται από ένα fine-grain. Η σχεδίαση του υλικού διακρίνεται από µεγάλη
ευελιξία αφού µπορεί να υλοποιήσει ειδικές εντολές όπως τύπου ρεύµατος (streamed). Για
την

υποστήριξη

της

πλατφόρµας

αυτής

έχει

σχεδιαστεί

αντίστοιχο

περιβάλλον

αυτοµατοποίησης για την ανάπτυξη των εφαρµογών από την αρχική περιγραφή τους σε
C[10]. Ωστόσο, το περιβάλλον αυτό εισάγει πολλούς περιορισµούς αφού οι κατάλληλες
εντολές επέκτασης πρέπει να αναγνωριστούν και τελικά να επιλεχθούν από τον χρήστη.
Η πιο ολοκληρωµένη ίσως εργασία σε αυτήν την κατηγορία είναι ο Garp[11]. Σε αυτόν
χρησιµοποιείται για τις λειτουργίες ελέγχου ένας επεξεργαστής MIPS ο οποίος πλαισιώνεται
από µία ειδικά σχεδιασµένη fine-grain διάταξη. Η ευελιξία του υλικού όµως, περιορίζεται
αφού ταιριάζει καλύτερα σε streamed εντολές, καθιστώντας το Garp αποδοτικό µόνο σε
αντίστοιχες εφαρµογές. Στο επίπεδο των εργαλείων τα οποία τον συνοδεύουν, προτείνεται
µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία η οποία ξεκινά από την εφαρµογή σε γλώσσα C και είναι
σε θέση να αναγνωρίσει εντολές επέκτασης. Ωστόσο, η αναγνώριση γίνεται µε κριτήριο την
διαθέσιµη µέγιστη επιφάνεια του fine-grain και όχι την αύξηση των επιδόσεων της
εφαρµογής, ενώ δεν προτείνεται µέθοδος για την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας επιλογής
εντολών.
Γ. RFU
Στον

OneChip98

[12]

µια

fine-grain

µονάδα

ενσωµατώνεται

στον

πυρήνα

ενός

υπερβαθµωτού (SuperScalar) επεξεργαστή που υλοποιεί το DLX σύνολο εντολών. Ο
επεξεργαστής έχει την δυνατότητα να εκδίδει εντολές οι οποίες εκτελούνται από την finegrain µονάδα, πάνω σε µεγάλα µπλοκ δεδοµένων. Επίσης, οι εντολές αυτές µπορεί να είναι
πολλαπλών κύκλων. Όπως και στις περισσότερες δηµοσιευµένες εργασίες στο πεδίο αυτό,
έτσι και σε αυτήν δεν δίνεται µεθοδολογία αυτοµατοποίησης του προγραµµατισµού του
επεξεργαστή.
Στο Chimaera [13] επίσης ένας επεξεργαστής MIPS επικοινωνεί µε µία fine-grain µονάδα, ο
οποίος εκδίδει ειδικές διαµορφώσεις εντολών για εκτέλεση από την επαναπροσδιορίσιµη
µονάδα. Καινοτοµία αυτής της σχεδίασης αποτελεί η παράλληλη προσπέλαση στους
καταχωρητές του επεξεργαστή από την RFU. Με αυτό τον τρόπο η RFU έχει την δυνατότητα
πρόσβασης σε οποιοδήποτε καταχωρητή, το οποίο επιτρέπει περισσότερο σύνθετες και
ισχυρές εντολές, ταυτόχρονα όµως η πολυπλοκότητα του προγραµµατισµού αυξάνεται. Το
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έργο συνοδεύεται από εργαλεία µεταγλώττισης [14] τα οποία δέχονται την εφαρµογή σε
γλώσσα C. Για την ταυτοποίηση υποψήφιων εντολών χρησιµοποιείται η µέθοδος MISO [15]
χρησιµοποιείται. Ωστόσο δεν υπάρχει τρόπος αξιολόγησης των υποψήφιων εντολών και
επιλογής των κατάλληλων.
Παρόµοιες µε τον OneChip98 είναι οι εργασίες PRISC [16] και DISC [17] όπου σε έναν MIPS
και έναν επεξεργαστή σύνθετου συνόλου εντολών (CISC) αντίστοιχα, προσαρµόζεται µία
fine-grain

µονάδα.

Οι

δυο

επεξεργαστές

έρχονται

µε

τα

δικά

τους

εργαλεία

προγραµµατισµού. Στον PRISC [18] η αναγνώριση των υποψήφιων εντολών γίνεται βάσει
της συχνότητας εµφάνισής τους, ενώ στον DISC [19] εντοπίζοντας κρίσιµα σηµεία για τις
χρονικές επιδόσεις στο επίπεδο της C. Ο PRISC προχωρά ένα βήµα παραπάνω αφού
προσφέρει έναν τρόπο εκτίµησης των υποψήφιων εντολών, µόνο όµως βάσει της επιφάνειας
η οποία απαιτείται. Τέλος κανένα από τα δυο συστήµατα δεν προσφέρει κάποιον τρόπο
επιλογής των κατάλληλων εντολών.

1.1.2. Τεχνικές για τον Σχεδιασµό και Προγραµµατισµό
Επαναπροσδιορίσιµων Επεξεργαστών
Η ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο αυτό ασχολείται µε την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος
εργασίας για τον σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό RISPs, καθώς και µε ειδικές τεχνικές οι
οποίες επιδιώκουν να δώσουν λύση στα επιµέρους θέµατα της διαδικασίας. Λόγω της
συγγενικής σχέσης των ASIPs και RISPs, και της εµπειρίας η οποία έχει αποκτηθεί από την
ερευνητική κοινότητα στην σχεδίαση των πρώτων, οι τεχνικές αυτές, κυρίως δανείζονται από
το πεδίο των ASIPs και προσαρµόζονται κατάλληλα.
Α. Περιβάλλοντα Εργασίας
Η Sim-nML [20] αποτελεί επέκταση της γλώσσας περιγραφής αρχιτεκτονικής nML, που
αναπτύχθηκε στο ίδρυµα IITK κατά το 2000-2002 [21]. Στα πλαίσια ερευνητικών
προγραµµάτων, δηµιουργήθηκαν εργαλεία ανάπτυξης όπως συµβολοµεταφραστής[22],
προσοµοιωτές[23], [24], και εργαλεία παραγωγής των αρχείων περιγραφής µηχανής
(machine description) για τους µεταγλωττιστές GCC [25] και LCC[26], [27]. Ένα βασικό
µειονέκτηµα οφείλεται στα ετερογενή χαρακτηριστικά των εργαλείων. Για παράδειγµα, έχουν
αναπτυχθεί

δύο

διαφορετικές

ενδιάµεσες

αναπαραστάσεις

της

Sim-nML

και

δεν

χρησιµοποιούν όλα τα εργαλεία την ίδια αναπαράσταση µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η
στήριξη µιας ροής σχεδιασµού µε την υπάρχουσα υποδοµή. Επίσης, τα εργαλεία
παραγωγής µεταγλωττιστή και γέννησης προσοµοιωτών ακρίβειας κύκλου δεν θεωρούνται
16

Εισαγωγή
αξιόπιστα για ρεαλιστικές εφαρµογές από τους ίδιους τους ερευνητές. Το σηµαντικότερο είναι
ότι

σήµερα

δεν

υπάρχει

καµία

υποστήριξη

των

εργαλείων.

Παρόλα

αυτά

ο

συµβολοµεταφραστής της Sim-nML, χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία, στα πλαίσια αυτής της
εργασίας.
Το EDGE Processor Designer της Coware Inc. αποτελεί ένα εµπορικό πλαίσιο εργασίας που
επιτρέπει την ανάπτυξη σηµαντικής ποικιλίας ASIP επεξεργαστών[28]. Η αρχιτεκτονική
περιγράφεται στην γλώσσα LISA 2.0 (Language for Instruction Set Architectures)[29]. Τα
παραγόµενα

εργαλεία

ανάπτυξης

είναι

προσοµοιωτής

ακρίβειας

κύκλου,

συµβολοµεταφραστής και εκσφαλµατωτής, ενώ επίκειται η υποστήριξη της παραγωγής
µεταγλωττιστή [30] βασιζόµενου στο σύστηµα CoSy πριν το τέλος του 2004. Από την
περιγραφή σε LISA µπορεί να παραχθεί και ο VHDL κώδικας για τον επεξεργαστή, κάτι όµως
που δεν προσφέρεται στην ακαδηµαϊκή έκδοση του EDGE Processor Designer.
Το Machine Suif [31] αποτελεί µια προσπάθεια δηµιουργίας µιας υποδοµής µεταγλωττιστή.
Ο µεταγλωττιστής παρέχει υποστήριξη κυρίως για την γλώσσα προγραµµατισµού C. Ο
κώδικας C µεταγλωττίζεται σε µια ενδιάµεση αναπαράσταση η οποία προσφέρεται για
ανάπτυξη περασµάτων βελτιστοποίησης, δηµιουργίας σύνθετων εντολών κτλ. Τέλος
προσφέρεται η δυνατότητα για εξαγωγή συµβολικού κώδικα για τον στοχευόµενο
επεξεργαστή. Η υποδοµή του Machine Suif χρησιµοποιήθηκε επίσης στα πλαίσια της
παρούσας εργασίας.
Το Trimaran / Impact [32] είναι επίσης µια υποδοµή µεταγλωττιστή. Ταυτόχρονα συνοδεύεται
από εργαλεία προσοµοίωσης και ανάλυσης εφαρµογών και στοχευόµενων επεξεργαστών. Η
υποδοµή αυτή στοχεύει κυρίως επεξεργαστές µεγάλου µήκους λέξης εντολής (Very Large
Instruction Word-VLIW).
Β. Τεχνικές
Ένα σηµαντικό ζήτηµα στον σχεδιασµό επεξεργαστών ειδικού σκοπού, το οποίο στην
περίπτωση των επαναπροσδιορίσιµων επεξεργαστών γίνεται ακόµα πιο ισχυρό, είναι η
διαδικασία ανάλυσης της εφαρµογής για τον υπολογισµό στατικών και δυναµικών
χαρακτηριστικών[33], [34]. Έτσι, στο [35] η εφαρµογή και µία περιγραφή της αρχιτεκτονικής
του επεξεργαστή δίνονται ως είσοδοι σε ένα πλαίσιο εργασίας για την εκτίµηση επιδόσεων
που βασίζεται στον µεταγλωττιστή SUIF. Εξάγεται ένας αριθµός χαρακτηριστικών
παραµέτρων: το µέσο µέγεθος βασικού µπλοκ, ο αριθµός λειτουργιών πολλαπλασιασµούσυσσώρευσης, λόγος των λειτουργιών διευθυνσιοδότησης ως προς τις χρήσιµες λειτουργίες
δεδοµένων, την διάρκεια ζωής µεταβλητών σε καταχωρητές, και τον βαθµό παραλληλίας σε
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επίπεδο εντολών.
Κυρίαρχο

ζήτηµα

το

οποίο

καλείται

να

αντιµετωπίσει

µια

ροή

σχεδιασµού

για

επαναπροσδιορίσιµους επεξεργαστές ειδικού σκοπού είναι ο καθορισµός του σταθερού και
επαναπροσδιορίσιµου συνόλου εντολών. Οι πρώτες µέθοδοι που αναπτύχθηκαν σε αυτό το
πεδίο επιδίωκαν είτε την σύνθεση ολόκληρου του συνόλου εντολών από µηδενική βάση είτε
µε επιλογή από ένα υπερσύνολο επιτρεπόµενων εντολών και των υλοποιήσεών τους.
Αντίθετα, οι νεότερες µέθοδοι στοχεύουν στην αυτόµατη σύνθεση εντολών επέκτασης για την
ενίσχυση ενός υπάρχοντος βασικού συνόλου εντολών. Οι µέθοδοι αυτή ανήκουν στο πεδίο
των ASIPs. Μέθοδοι οι οποίες να λαµβάνουν ισχυρά υπόψη το χαρακτηριστικό της
επαναπροσδιορισιµότητας των RISPs είναι αυτή την στιγµή στα πρώτα ερευνητικά τους
βήµατα.
Αρχικά, στα πλαίσιο µιας ροής σχεδιασµού, αναπτύχθηκαν τεχνικές βελτιστοποίησης του
συνόλου εντολών (instruction set optimization) µε το πρόβληµα να περιορίζεται στην επιλογή
του καλύτερου τρόπου υλοποίησης των εντολών µέσα από ένα προσυµφωνηµένο
υπερσύνολο[36], [37], [38], [39], [40], [41] Η επιλογή οδηγείται από την απαίτηση της
ελαχιστοποίησης των κύκλων εκτέλεσης της εφαρµογής κάτω από περιορισµούς της
συνολικής επιφάνειας ή / και κατανάλωσης ισχύος. Μια λειτουργία µπορεί είτε να υλοποιηθεί
σε υλικό π.χ. ως κάποια συναρτησιακή µονάδα (σε hardware) είτε να εξυπηρετείται υπό τη
µορφή υπορουτίνας (σε software). Η επιλογή γίνεται από την προχαρακτηρισµένη
βιβλιοθήκη των εναλλακτικών υλοποιήσεων κάθε λειτουργίας.
Η µέθοδος που χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις[36], [37], [38], δεν εξετάζει την δυνατότητα
διαµοιρασµού υλικού από δύο ή περισσότερες εντολές. Επίσης, η διαδικασία της επιλογής
γίνεται

µε

χρονοβόρους

αλγορίθµους

γραµµικού

ακέραιου

προγραµµατισµού

ή

διακλάδωσης-περιορισµού, ενώ ο σχεδιαστής δεν µπορεί να προσθέσει έστω και
χειρωνακτικά υποψήφιες εντολές πέραν των προσυµφωνηµένων. Στο [39] εξετάζεται και η
πιθανότητα διαµοιρασµού συναρτησιακών µονάδων. Η µέθοδος αυτή επεκτείνεται στο [40]
καθώς υποστηρίζονται πολλαπλές συναρτησιακές µονάδες του ίδιου τύπου. Η µέθοδος αυτή
µπορεί να δώσει καλύτερες επιδόσεις καθώς σε κάθε κύκλο, µια νέα εντολή µπορεί να
εκδοθεί για εκτέλεση από διαθέσιµη συναρτησιακή µονάδα. Έτσι στην περίπτωση
διαδοχικών εντολών πολλαπλών κύκλων και του ίδιου τύπου έχουµε εκµετάλλευση των
περισσότερων συναρτησιακών µονάδων. Συνήθως όµως η διαθέσιµη παραλληλία δεν
αξιοποιείται καθώς µια εφαρµογή µε διαδοχικές εντολές απλού κύκλου δεν µπορεί να
εκµεταλλευτεί τις επιπλέον συναρτησιακές µονάδες. Επίσης δεν εξετάζεται το κόστος σε
επιφάνεια των στοιχείων αποθήκευσης (µνήµες ROM, RAM και αρχεία καταχωρητών). Σε
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περαιτέρω βελτίωση της µεθόδου, αναπτύσσονται αναλυτικά µοντέλα για το κόστος των
στοιχείων αποθήκευσης[42]. Τα µειονεκτήµατα της τεχνικής αυτής είναι ότι και πάλι δεν
εξετάζονται υποψήφιες εντολές επέκτασης όπως π.χ. µε τύπους διευθυνσιοδοτήσεων
καταχωρητή-µνήµης για τις οποίες ο συνυπολογισµός του κόστους των στοιχείων µνήµης
έχει καθοριστική σηµασία, ενώ δεν πραγµατοποιείται διερεύνηση για τον βέλτιστο αριθµό
καταχωρητών αλλά πρέπει να δοθεί αυτός εκ των προτέρων από τον σχεδιαστή.
Μια άλλη προσέγγιση [43], [44], [45], [46] στοχεύει την γέννηση του συνόλου εντολών χωρίς
την χρήση προεπιλογής. Η εφαρµογή αποδοµείται σε περιγραφή απλών λειτουργιών, γίνεται
δροµολόγηση αυτών σε στοιχειώδη βήµατα ελέγχου µε την τεχνική της προσοµοιωµένης
ανόπτησης (simulated annealing). Οι λειτουργίες που επιτελούνται στο ίδιο βήµα ελέγχου
καθορίζουν µια σύνθετη εντολή. Πρόκειται για µια διαδικασία βελτιστοποίησης κάτω από
περιορισµούς, µε το πλεονέκτηµα ότι αποφεύγεται ο εγκλωβισµός των λύσεων σε κάποιο
τοπικό ελάχιστο. Το µειονέκτηµα είναι ο υπερβολικός χρόνος που απαιτείται, ο οποίος την
καθιστά απαγορευτική για εφαρµογές µε ρεαλιστικό µέγεθος κώδικα.
Οι ερευνητικές προσπάθειες γύρω από την σύνθεση εντολών επέκτασης εστιάζονται στην
ταύτιση µοτίβων λειτουργιών (operation pattern matching) κάτω από περιορισµούς. Οι
στοιχειώδεις
περισσότερες

λειτουργίες
από

τις

οµαδοποιούνται
παραγόµενες

για

εντολές

την

παραγωγή

απαιτούν

τη

ειδικών
χρήση

εντολών.

Οι

επιπρόσθετων

συναρτησιακών µονάδων. Σκοπός είναι η αναγνώριση των εντολών επέκτασης µέσα από τον
κώδικα της εφαρµογής και η κατάλληλη επιλογή των πιο πλεονεκτικών από αυτές για τις
επιδόσεις του συστήµατος.
Νεότερες τεχνικές αναζητούν περισσότερο συστηµατικούς τρόπους για την ανεύρεση των
βέλτιστων εντολών επέκτασης. Έτσι, η σύνθεση των εντολών επέκτασης ανάγεται σε
πρόβληµα επιλογής το οποίο επικεντρώνεται στη µέγιστη επαναχρησιµοποίηση των
σύνθετων εντολών είτε για το µικρότερο αριθµό επιλεγµένων εντολών είτε για την επίτευξη
συγκεκριµένης µείωσης κύκλων εκτέλεσης[47],[48]. Για την επίλυση του προβλήµατος
χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος αθροίσµατος υποσυνόλου (subset-sum) [47]. Η τεχνική
επιτρέπει την σύνθεση εντολών απλού ή πολλαπλών κύκλων, αλλά περιορίζει τεχνητά το
πεδίο λύσεων ώστε να συγκλίνουν οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται σε λογικό χρόνο.
Στο [49] χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος για την ταυτοποίηση µοτίβων, µε στόχο την
εξαγωγή εντολών µε πολλαπλές εξόδους, οι οποίες απαιτούν αυξηµένο βαθµό παραλληλίας
της αρχιτεκτονικής. Παρόµοια ζητήµατα θίγονται στο [54] όπου συντίθενται εντολές
επέκτασης χωρίς περιορισµό στον µέγιστο αριθµό οµαδοποιηµένων λειτουργιών, όπως θα
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επιβαλλόταν από τον περιορισµό της µέγιστης συχνότητας ρολογιού. Στο [51] το πρόβληµα
διατυπώνεται ως ο υπολογισµός του µέγιστου ανεξάρτητου συνόλου (maximum independent
set) που στοχεύει στην µεγιστοποίηση κάλυψης των DFG των βασικών µπλοκ της
εφαρµογής µε τον µικρότερο αριθµό σύνθετων εντολών. Τα µειονεκτήµατα είναι ότι δεν
οδηγούµαστε απαραίτητα και σε µείωση των κύκλων εκτέλεσης, ενώ διερευνάται µόνο η
περίπτωση ορθογώνιας κάλυψης και δεν γίνεται εκµετάλλευση εντολών οι οποίες
διαµοιράζονται την ίδια µονάδα. Επιπλέον πραγµατοποιούνται µετασχηµατισµοί στον αρχικό
κώδικα ώστε να αυξηθεί η συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων µοτίβων υποψηφίων
εντολών για την βελτιστοποίηση πολυωνυµικών εκφράσεων[52].
Στα [49], [53] η χρησιµοποιούµενη µέθοδος αποσκοπεί στο µέγιστο κέρδος σε αριθµό
κύκλων µε την προσθήκη κάθε σύνθετης εντολής. Στις εκτιµήσεις τους χρησιµοποιείται ως
κύκλος µηχανής, το χρονικό µονοπάτι καθυστέρησης ενός πολλαπλασιασµού πλήρους
µήκους (32x32 bit). Όµως, σε ενσωµατωµένους επεξεργαστές που υλοποιούνται σε
διεργασίες τυποποιηµένου κελιού όπως οι ARM7TDMI-S και LEON ο πολλαπλασιασµός
εκτελείται σε 2-4 στάδια προκειµένου να επιτυγχάνεται η επιθυµητή συχνότητα ρολογιού. Η
υπόθεση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να ευνοείται η σύνθεση εντολών απλού κύκλου από
µεγαλύτερο αριθµό λειτουργιών από ότι είναι ρεαλιστικό [49]. Για τον ίδιο λόγο, αποφεύγεται
η σύνθεση εντολών που περιλαµβάνουν την λειτουργία του πολλαπλασιασµού στο [54]. Στο
[55] προτείνεται µέθοδος η οποία εξετάζει τις δυνατότητες διαµοιρασµού λειτουργιών
στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης. Εξετάζεται µόνο η περίπτωση
εντολών µονής εξόδου, περιορισµός που οφείλεται στην επιλεγµένη αρχιτεκτονική στόχου
[56].
Στο [48] η σύνθεση εντολών αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα επιλογής της κατάλληλης
υλοποίησης από ένα προϋπάρχον σύνολο συναρτησιακών µονάδων και συνεπεξεργαστών
στο πλαίσιο ενός εµπορικού ASIP [55]. Η επιλογή γίνεται µε έναν χειριστικό αλγόριθµο ο
οποίος αρχικά βρίσκει τα σηµεία Pareto του πεδίου λύσεων που δίνουν τον ταχύτερο χρόνο
εκτέλεσης για ένα δεδοµένο περιορισµό επιφάνειας και έπειτα επιλέγει τις καλύτερες εντολές
µέχρι πλήρωσης του περιορισµού επιφάνειας µε έναν απλό «άπληστο» (greedy) αλγόριθµο.
Στην εργασία αυτή, δεν συζητείται άµεσα η επιτάχυνση των εφαρµογών παρά µόνο
αναφέρεται η διαφορά σε επιδόσεις ανάµεσα στην υλοποίηση µιας εντολής επέκτασης σε
υλικό από την αντίστοιχη υλοποίηση σε λογισµικό. Επειδή, η επίδραση µιας εντολής
επέκτασης στις επιδόσεις της εφαρµογής εξαρτάται από την συχνότητα χρήσης της, τα
αποτελέσµατα που δίνονται είναι ελλιπή.
Στο [57] η διαδικασία ταυτοποίησης υποψήφιων εντολών καταλήγει σε VLIW (Very Long
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Instruction Word) αρχιτεκτονικές. Ενώ παρατηρείται βελτίωση επιδόσεων, η έκδοση
πολλαπλών εντολών ανά κύκλο απαιτεί ίσο αριθµό από αποκωδικοποιητές εντολών, και την
σχεδίαση µνήµης προγράµµατος µε το κατάλληλο εύρος bit. Οι τεχνικές αυτές αυξάνουν
κατακόρυφα την κατανάλωση ενέργειας και δεν συνηθίζονται σε ενσωµατωµένα συστήµατα
χαµηλής κατανάλωσης.
Η προσδιορισιµότητα (configurability) ενός επεξεργαστή έγκειται είτε στον προσδιορισµό
παραµέτρων του επεξεργαστή (επιλογή κρυφών µνηµών, επιλογή συναρτησιακών µονάδων
από µία βιβλιοθήκη εναλλακτικών υλοποιήσεων) είτε µε επέκταση του συνόλου εντολών
ή/και

αρχιτεκτονική

επέµβαση

στα

πλαίσια

του

αρχικού

περιγράµµατος

της

µικροαρχιτεκτονικής. Στην πρώτη περίπτωση, ο τελικός χρήστης επιλέγει κατά το χρόνο της
λογικής σύνθεσης, τις τιµές συγκεκριµένων παραµέτρων για τον επεξεργαστή πυρήνα[58]. Η
δεύτερη

περίπτωση

προϋποθέτει

ότι

έχει

προβλεφθεί

η

δυνατότητα

προσθήκης

εξειδικευµένων µονάδων στο στάδιο εκτέλεσης, οι οποίες συνήθως έχουν περιορισµό δύο
εισόδων / µίας εξόδου [56]. Κάτω από προϋποθέσεις, είναι εφικτή η υλοποίηση εντολών µε
περισσότερες εισόδους / εξόδους από µονάδες επέκτασης, µε το µειονέκτηµα επιπρόσθετων
κύκλων εκτέλεσης ανά εντολή [55]. Τα αντίστοιχα ορίσµατα προσπελαύνονται από ειδικούς
καταχωρητές, οι οποίοι ονοµάζονται καταχωρητές κατάστασης χρήστη. Σε κάποιες πιο
σπάνιες περιπτώσεις πραγµατοποιείται επέµβαση στο αρχιτεκτονικό περίγραµµα. Για
παράδειγµα, το ευέλικτο µοντέλο σταδίων διοχέτευσης (flexible pipeline stage model) [61]
υιοθετεί τοπικές λειτουργίες ελέγχου ώστε να επιτρέπεται η µεταβολή του βάθους
διοχέτευσης για τον επεξεργαστή.
Η επεκτασιµότητα (extensibility) ενός επεξεργαστή έγκειται στην τροποποίηση της
αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών µε την προσθήκη σύνθετων εντολών απλού-κύκλου (singlecycle), πολλαπλών-κύκλων (multi-cycle) ή µε διοχέτευση[59], [60], [55]. Αυτό µπορεί να
απαιτεί την εισαγωγή προσαρµοσµένων µονάδων στο στάδιο εκτέλεσης του επεξεργαστή και
αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο αρχιτεκτονικό περίγραµµα του επεξεργαστή. Οι
εντολές

επέκτασης

παράγονται

είτε

αυτόµατα

είτε

χειροκίνητα

από

µια

επαρκή

αναπαράσταση του κώδικα της εφαρµογής, υποθέτοντας ένα µοντέλο για την δοµή και το
σύνολο εντολών του επεξεργαστή [29], [62], [20].

1.2. Στόχοι της Εργασίας
Όπως προκύπτει και από την επισκόπηση της συναφούς βιβλιογραφίας, το πεδίο των
επαναπροσδιοριζόµενων επεξεργαστών αποτελεί ένα ανοικτό ερευνητικό θέµα. Οι τεχνικές οι
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οποίες απαιτούνται για την επιλογή των χαρακτηριστικών του στοχευόµενου επεξεργαστή και
τον κατάλληλο προγραµµατισµό του είναι εξαιρετικά πολύπλοκες και βρίσκονται αυτή την
στιγµή σε πρώιµο ερευνητικό στάδιο.
Ταυτόχρονα, οι υπάρχουσες υλοποιήσεις τέτοιων επεξεργαστών, σε όποια από τις τρεις
κατηγορίες

και

να

ανήκουν

(όπως

αυτές

παρουσιάζονται

στην

επισκόπηση

της

βιβλιογραφίας), χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα στη σχεδίασή τους. Το
χαρακτηριστικό αυτό παρόλο που στοχεύει στην µεγιστοποίηση των επιδόσεών τους, έχει ως
αποτέλεσµα αύξηση της πολυπλοκότητας των προγραµµατιστικών τους εργαλείων. Έτσι τα
εργαλεία αυτά τις περισσότερες φορές δεν παρέχονται από τους ερευνητές, καθιστώντας την
χρήση των επεξεργαστών ιδιαίτερα δύσκολη για τους χρήστες. Την ίδια στιγµή η
µεγιστοποίηση των επιδόσεων που επιτυγχάνουν οι υλοποιήσεις αυτές συνήθως
περιορίζονται σε πολύ συγκεκριµένους τύπους εφαρµογών καταργώντας οποιαδήποτε
µορφή γενικότητας. Τέλος το µέγεθος / κόστος αυτών των υλοποιήσεων κυµαίνονται σε
υψηλά επίπεδα.
Στην παρούσα εργασία προτείνετε η αρχιτεκτονική ενός RISP, έχοντας υπόψη τα παραπάνω
προβλήµατα τα οποία απαντώνται στους επαναπροσδιορίσιµους επεξεργαστές της
σύγχρονης βιβλιογραφίας. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική του RISP ανήκει στην κατηγορία
των RFU. Σε αυτήν, όπως έχει παραπάνω αναφερθεί, η επαναπροσδιορίσιµη λογική
αντιµετωπίζεται σαν µια ακόµα λειτουργική µονάδα του επεξεργαστή πυρήνα. Η
αντιµετώπιση αυτή, στον βαθµό που επιχειρείται και η οποία δεν συναντάτε στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία, στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας προγραµµατισµού του RISP και
ταυτόχρονα στην ευελιξία προσαρµογής του σε µεγαλύτερο φάσµα εφαρµογών.
Ταυτόχρονα, σε αντίθεση µε τις υπάρχουσες λύσεις, στοχεύεται η απλότητα της
παραγόµενης αρχιτεκτονικής

η

οποία

θα

έχει

ως

αποτέλεσµα

την αύξηση

της

επεκτασιµότητάς της. Το µέγεθος / κόστος διατηρείται επίσης σε πολύ µικρότερα επίπεδα.
Τέλος,

στοχεύετε

και

η

ανάπτυξη

µεθόδου

προγραµµατισµού

της

προτεινόµενης

αρχιτεκτονικής. Ωστόσο στα περισσότερα στάδια αυτής της µεθόδου οι απαραίτητες
διαδικασίες πραγµατοποιούνται µε αυτενέργεια του χρήστη, αφού όπως έχει αναφερθεί, τα
εργαλεία προγραµµατισµού αυτών των αρχιτεκτονικών βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο.

22

Εισαγωγή

1.3. ∆οµή Της ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, αναλύονται τα θέµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε τη
σχεδίαση του υλικού και του λογισµικού επεξεργαστών επαναπροσδιορίσιµου συνόλου
εντολών. Στην συνέχεια, παρουσιάζεται η συνολική προτεινόµενη αρχιτεκτονική στο τρίτο
κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται η διαδικασία και τα αποτελέσµατα της
υλοποίησης της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, σε µια σύγχρονη τεχνολογία ολοκλήρωσης.
Το απαραίτητο, για τον προγραµµατισµό του επεξεργαστή, περιβάλλον ανάπτυξης
εφαρµογών αναλύεται στο κεφάλαιο πέντε. Μια εφαρµογή επίδειξης, εκτελείται στο κεφάλαιο
έξι, στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο συγκεντρώνονται τα
συµπεράσµατα και χαράσσονται οι στόχοι µελλοντικής ερευνητικής δραστηριότητας.
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2. Σχεδίασµός Επεξεργαστών Επαναπροσδιορίσιµου
Συνόλου Εντολών
Όπως κάθε µοντέρνος επεξεργαστής, έτσι και οι RISPs δεν µπορούν να σχεδιαστούν
επιτυχώς εστιάζοντας αποκλειστικά στη σχεδίαση του υλικού (hardware). Η επιτυχία ενός
RISP εξαρτάται από την ποιότητα των εργαλείων προγραµµατισµού τα οποία τον
συνοδεύουν. Χωρίς αυτά ο προγραµµατιστής δεν αρκεί απλά να προγραµµατίσει την σειρά
εκτέλεσης των εντολών στον επεξεργαστή, αλλά απαιτείται και να παράγει τις εντολές αυτές.
Λογισµικό

Υλικό

Ζητούµενα
Πηγαίος Κώδικας
(ταχύτητα/κατανάλωση/επιφάνεια)
Εφαρµογής

Γενικό Πρότυπο
Αρχιτεκτονικής (Περιορισµοί)

Μεταγλωτιστής

Ενδιάµεση
Αναπαράσταση
Ανάλυση
Εφαρµογής
Frontend

Εµπλουτισµένη
Ενδιάµεση
Αναπαράσταση

Αναγνώριση
Εκτίµηση

∆εδοµένα Profiler

Σύνθεση Εντολών

Έλεγχος
Επιδόσεων
∆ηµιουργία Εντολών

Επιλογή Εντολών

Χαρακτηριστικά
Εντολών

Σχεδίαση
Επικοινωνίας

Σχεδίαση
RFU

Σετ Εντολών
Σύνθεση
Προγραµµατισµός

Συµβολοµεταφραστής

Strings
Προγραµµατισµoύ

Συµβολικός
Κώδικας

Σύνδεσµος

Υλοποίηση Υλικού RISP

Είσοδοι/Έξοδοι

Retargetable Backend

Εκτελέσιµο Αρχείο

Βήµα
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Σχήµα 1 : Ροή Σχεδιασµού Υλικού / Λογισµικού για RISPs

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το πεδίο της σχεδίασης των RISPs, όπως αυτό εντοπίζεται
στη βιβλιογραφία [3] και βάση της ροής που χρησιµοποιήθηκαι-προτείνεται στην παρούσα
εργασία. Η ροή σχεδιασµού παρουσιάζετε στο Σχήµα 1. Η περιγραφή χωρίζεται στην ροή
σχεδιασµού του λογισµικού για την ανάπτυξη εφαρµογών στον επεξεργαστή και του υλικού
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του επεξεργαστή. Αν και τα δυο τµήµατα παρουσιάζονται χωριστά υπάρχει ισχυρή
αλληλεπίδραση µεταξύ τους η οποία και γίνετε εµφανής στην παρακάτω παρουσίαση.

2.1. Σχεδιασµός Λογισµικού ανάπτυξης εφαρµογών
Κύρια είσοδος σε αυτό το επίπεδο αποτελεί ένας αριθµός χαρακτηριστικών αλγορίθµων του
πεδίου εφαρµογών το οποίο θα υλοποιείται

στον επεξεργαστή. Ο πηγαίος κώδικας της

εφαρµογής σε µια υψηλή γλώσσα προγραµµατισµού (C/C++) εισάγεται στο περιβάλλον
ανάπτυξης. Επίσης τα ζητούµενα της εφαρµογής όσον αφορά τις επιδόσεις (ταχύτητα,
κατανάλωση ισχύος, επιφάνεια) καθορίζονται σε αυτό το σηµείο. Τέλος, δηλώνεται το γενικό
πρότυπο της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή (µέγεθος διαύλου δεδοµένων / εντολών,
αριθµός µνηµών, µέγεθος αρχείου καταχωρητών κ.τ.λ.) και οι περιορισµοί τους οποίους
αυτό εισάγει.

2.1.1. Front-End
Σε αυτό το τµήµα αρχικά η εφαρµογή µεταγλωττίζεται από την υψηλή γλώσσα
προγραµµατισµού σε µια ενδιάµεση αναπαράσταση η οποία έχει την µορφή γράφων ροής
δεδοµένων και ελέγχου (Control & Data Flow Graph-CDFG). Οι γράφοι αποτελούνται από
βασικά µπλοκ, υπέρ-µπλοκ ή οποιαδήποτε άλλη δοµή η οποία διευκολύνει την επεξεργασία
τους. Επίσης αν σκοπός είναι η επέκταση ενός υπάρχοντος επεξεργαστή, επεκτείνοντας το
σύνολο εντολών του, τότε ένας µηχανισµός αναλύει τη συµβολική (assembly) γλώσσα του
επεξεργαστή και τη µεταφράζει σε CDFG. Παράµετρος σε αυτό το στάδιο αποτελεί το γενικό
πρότυπο αρχιτεκτονικής το οποίο θα χρησιµοποιηθεί και το οποίο επιβάλει κάποιους
περιορισµούς.
Στο δεύτερο στάδιο, αναλύεται η εφαρµογή στην µορφή της ενδιάµεσης αναπαράστασης.
Αρχικά συλλέγονται το στατικό και το δυναµικό προφίλ του κώδικα (profiling). Με τη
διαδικασία αυτή, υπολογίζονται η συχνότητα εµφάνισης της κάθε εντολής και η πυκνότητα
εκτέλεσης του κάθε µπλοκ. Τελικά φιλτράρονται τµήµατα του κώδικα τα οποία δεν
επηρεάζουν τις επιδόσεις του επεξεργαστή ενώ προκύπτει µια νέα εµπλουτισµένη ενδιάµεση
αναπαράσταση CDFG, τα µπλοκ της οποίας έχουν ένα ειδικό βάρος σχετικό µε την
πυκνότητα εκτέλεσής τους. Ένα παράδειγµα τέτοιας αναπαράστασης φαίνεται στο Σχήµα 2.
Οι τεχνικές αυτές δεν είναι ειδικές για τον RISP και απαντώνται σε όλους τους σύγχρονους
µεταγλωττιστές.

Έχουν

όµως

ιδιαίτερη

σηµασία

για

τους

RISPs,

αφού

ο
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επαναπροσδιορισµός του επεξεργαστή για την εκτέλεση ενός µη κρίσιµου τµήµατος του
κώδικα µπορεί να έχει δραστική επίπτωση στις επιδόσεις.

Σχήµα 2 : Παράδειγµα ενός CDFG εµπλουτισµένο µε το ειδικό βάρος πυκνότητας εκτέλεσης
του κάθε µπλοκ

2.1.2. ∆ηµιουργία / Επιλογή Εντολών
Στόχος της φάσης αυτής είναι η επιλογή νέων εντολών, σε κάθε µπλοκ του CDFG, οι οποίες
θα υλοποιηθούν στις επαναπροσδιοριζόµενες µονάδες και οι οποίες µπορούν να βελτιώσουν
τις επιδόσεις του επεξεργαστή, τοπικά σε κάθε µπλοκ του κώδικα. Η διαδικασία χωρίζετε σε
τρία βήµατα.
Σκοπός του πρώτου βήµατος είναι η εύρεση υποψηφίων εντολών οι οποίες θα υλοποιούνται
στις επαναπροσδιοριζόµενες µονάδες. Η αυτοµατοποιηµένη αναγνώριση των εντολών είναι
ένα πολύ σύνθετο πρόβληµα αλλά επίσης επιθυµητό. Μπορεί να επιταχύνει την διαδικασία
ανάπτυξης µιας εφαρµογής στον στοχευόµενο επεξεργαστή, ανεξάρτητα από την πείρα του
προγραµµατιστή. Η αυτόµατη αναγνώριση των εντολών µπορεί να γίνεται µε δύο τρόπους. Ο
πρώτος βασίζετε σε κλασικές τεχνικές από την βιβλιογραφία η οποίες εφαρµόζονται σε
γράφους ροής δεδοµένων (DFG) και κάνουν χρήση αλγορίθµων από το πεδίο της θεωρίας
γράφων για την λειτουργία τους. Φυσικά οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να προσαρµοστούν
στην περίσταση. Αυτές οι τεχνικές αναζητούν οµάδες λειτουργιών οι οποίες µπορούν να
συνδυαστούν σε µια πιο σύνθετη εντολή. Ένα παράδειγµα φαίνεται στο Σχήµα 3. Ο δεύτερος
τρόπος έχει να κάνει µε τεχνικές ειδικού στόχου (Ad hoc). Σε αυτές εκφράσεις της υψηλής
γλώσσας προγραµµατισµού αναγνωρίζονται και µετατρέπονται σε σύνθετες εντολές. Για
παράδειγµα θα µπορούσε να σχεδιαστεί µια ειδική τεχνική για την βελτιστοποίηση των
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“switch” εκφράσεων της γλώσσας C.

Σχήµα 3 : Παράδειγµα δηµιουργίας υποψήφιων σύνθετων εντολών µε οµαδοποίηση των
λειτουργιών ενός µπλοκ

Στο δεύτερο τµήµα πραγµατοποιείται εκτίµηση των παραµέτρων της κάθε υποψήφιας
εντολής. Τυπικές παράµετροι οι οποίες εκτιµώνται είναι ο χρόνος επαναπροσδιορισµού των
λογικών µονάδων, µονάδες αποθηκεύσεις οι οποίες θα χρειαστούν για τον προγραµµατισµό
των λογικών µονάδων, κύκλοι καθυστέρησης για την εκτέλεση της κάθε εντολής και
κατανάλωση ενέργειας. Αυτές οι παράµετροι λαµβάνονται, στα πρώτα βήµατα της
ανάπτυξης του επεξεργαστή, από την παράλληλη µεθοδολογία ανάπτυξης του υλικού,
συνθέτοντας της εντολές στην χρησιµοποιούµενη τεχνολογία ολοκλήρωσης. Στην πορεία του
έργου, θα αναπτυχθούν µοντέλα και βιβλιοθήκες, µε στόχο την γρηγορότερη εκτίµηση των
παραµέτρων κάθε υποψήφιας εντολής.
Την εύρεση και τον χαρακτηρισµό των υποψήφιων εντολών, ακολουθεί ο έλεγχος σχετικά µε
τη βελτίωση ή όχι που αυτές προσφέρουν. Το κάθε µπλοκ µετασχηµατίζεται λαµβάνοντας
υπόψη τις σύνθετες εντολές και πραγµατοποιείται εκτίµηση των κύκλων εκτέλεσής τους και
της κατανάλωσης ισχύος. Ανάλογα µε το αποτέλεσµα αλλά και το ζητούµενο της εφαρµογής,
κάθε εντολή γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται.
Όλα τα πιθανά σύνολα εντολών οδηγούνται στο στάδιο επιλογής των εντολών. Πληροφορίες
από τη σύνθεση των εντολών καθώς και ανατροφοδότηση από τα επόµενα στάδια της
µεθοδολογίας συνυπολογίζονται και προκύπτει το σύνολο εντολών το οποίο προσφέρει
συνολικά τα καλύτερα αποτελέσµατα.

2.1.3. Επαναστοχεύσιµο Back-Εnd
Το backend είναι επιφορτισµένο µε τη δηµιουργία των λέξεων προγραµµατισµού των
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επαναπροσδιοριζόµενων µονάδων, την παραγωγή του συµβολικού κώδικα του επεξεργαστή
και την σύνδεση αυτών των στοιχείων σε ένα εκτελέσιµο από τον επεξεργαστή αρχείο.
Ταυτόχρονα το backend είναι σε θέση να εκτελεί βελτιστοποιήσεις στο επίπεδο της
πλατφόρµας του επεξεργαστή.
Για τον προγραµµατισµό των επαναπροσδιοριζόµενων µονάδων, χρησιµοποιούνται
υπάρχουσες τεχνικές. Για fine-grain µονάδες, εφαρµόζονται τεχνικές σύνθεσης µε την χρήση
µιας υψηλής γλώσσας περιγραφής υλικού όπως VHDL/Verilog. Για περισσότερο coarsegrain µονάδες, τεχνικές δανείζονται από των χώρο των µεταγλωττιστών (compilers).
Το backend δέχεται το CDFG της εφαρµογής και αναλαµβάνει βάση του συνόλου εντολών το
οποίο έχει επιλεχθεί να το µεταφράσει σε συµβολικό κώδικα µηχανής (Assembly). Η
επαναπροσδιορισιµότητα του backend, το οποίο θα σχεδιαστεί, είναι πρωτεύουσας
σηµασίας, αφού κάθε φορά θα πρέπει το περιβάλλον να προσαρµόζεται στο δυναµικά
µεταβαλλόµενο σύνολο εντολών του επεξεργαστή. Τελικά ο σύνδεσµος (linker) αναλαµβάνει
να µετατρέψει όλα τα παραπάνω σε ένα εκτελέσιµο από τον επεξεργαστή αρχείο.

2.1.4. Προσοµοίωση και επανατροφοδότηση πληροφορίας
Για τον απόλυτο έλεγχο της λειτουργίας του επεξεργαστή, στην όλη µεθοδολογία
συµπεριλαµβάνεται

και

ένας

προσοµοιωτής

του

τελικού

εκτελέσιµου

αρχείου.

Ο

προσοµοιωτής αυτός σχεδιάζεται σε C/C++/SystemC ή / και VHDL. Λαµβάνοντας
πληροφορίες από το λογισµικό ανάπτυξης αλλά και από το υλικό, θα είναι σε θέση να
προσοµοιώσει, µε µεγάλη πιστότητα την λειτουργία της εφαρµογής στον επεξεργαστή, έτσι
ώστε να διαπιστώνεται η σωστή λειτουργία αυτής, να εκσφαλµατώνεται εφόσον απαιτείται,
αλλά και να εκτιµάται η ταχύτητα και η κατανάλωση ισχύος.
Επίσης πληροφορία από τον προσοµοιωτή θα ανατροφοδοτείται στα στάδια της ροής, η
οποία θα βοηθά στην λήψη αποφάσεων κατά την εκτέλεση αυτής.

2.2. Σχεδίασµός του υλικού
Η ροή σχεδίασης του υλικού µέρους του RISP, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χωρίζετε σε δύο
τµήµατα: 1) την επικοινωνία επεξεργαστή και επαναπροσδιοριζόµενων λειτουργικών
µονάδων (RFU) και 2) την σχεδίαση των επαναπροσδιοριζόµενων µονάδων. Σαν είσοδος
στο κοµµάτι αυτό λαµβάνεται το γενικό αρχιτεκτονικό πρότυπο το οποίο έχει επιλεγεί, µε τους
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περιορισµούς τους οποίους αυτό επιβάλει, και το ζητούµενο από την υλοποίηση σε όρους
ταχύτητας, κατανάλωσης ισχύος και επιφάνειας. Ταυτόχρονα έντονη είναι η αλληλεπίδραση
µε την ροή υλοποίησης του λογισµικού ανάπτυξης εφαρµογών και πολλές παράµετροι
περνούν από αυτό το κοµµάτι της µεθοδολογίας στη σχεδίαση του υλικού. Τα διάφορα
βήµατα της µεθοδολογίας, όπως αυτά εµφανίζονται στο Σχήµα 1, αναλύονται παρακάτω.

2.2.1. Επικοινωνία επεξεργαστή και επαναπροσδιοριζόµενων
λειτουργικών µονάδων
Ένας µεγάλος αριθµός παραµέτρων πρέπει να αναλυθούν σε αυτό το τµήµα της
µεθοδολογίας. Από αυτήν την σκοπιά, η επαναπροσδιοριζόµενες µονάδες αντιµετωπίζονται
σαν ένα κοµµάτι υλικού, στο οποίο κάθε κύκλωµα, σχετικό µε την εφαρµογή µπορεί να
υλοποιηθεί.

Α. Σύνδεση της Επαναπροσδιορίσιµης Λογικής (RFU) στον επεξεργαστή
Η σύνδεση αυτή µπορεί να γίνετε µε τρεις τρόπους :
1. Η Επαναπροσδιορίσιµη Λογική αποτελεί µια επεξεργαστική µονάδα η οποία επικοινωνεί
µε τον κύριο επεξεργαστή µέσω κάποιου διαύλου εισόδου / εξόδου
2. Η Επαναπροσδιορίσιµη Λογική είναι ένας βοηθητικός επεξεργαστής ο οποίος βρίσκετε
δίπλα στον κύριο επεξεργαστή και επικοινωνεί µε κάποιο ειδικό πρωτόκολλο
3. Η Επαναπροσδιορίσιµη Λογική βρίσκετε εντός του επεξεργαστή και αντιµετωπίζετε από
αυτόν όπως και οποιαδήποτε άλλη λειτουργική µονάδα
Τα οφέλη τα οποία µπορούν να αποκοµιστούν από τη χρήση µιας εκ των τριών µεθόδων
εξαρτώνται από τον χρόνο επικοινωνίας GPU-RFU και από τον χρόνο εκτέλεσης της εντολής
στην RFU. Με αυτό το κριτήριο οι λύσεις αυτές αξιολογούνται και η προτιµότερη επιλέγετai.
Β. Τύποι Εντολών
Η σχεδίαση της επικοινωνίας GPU-RFU εξαρτάται από τους τύπους των εντολών που
εκτελούνται στην RFU. Τέτοιοι τύποι µπορεί να είναι εντολές µε σταθερό ή όχι χρόνο
εκτέλεσης, εντολές η οποίες χρησιµοποιούν κάποια τεχνική διοχέτευσης(pipeline), εντολές µε
εσωτερική κατάσταση κ.τ.λ.. Σε αυτό το τµήµα εντολές οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν
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στην εκτέλεση της εφαρµογής αναγνωρίζονται και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από το
υλικό για να τις υποστηρίξουν σχεδιάζονται.
Γ. Κωδικοποίηση Εντολών
Εντολές τις οποίες εκδίδει ο επεξεργαστής και οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν στις RFUs,
αναγνωρίζονται από την χρήση ενός ειδικού κώδικα εκτέλεσης (opcode). Ο τρόπος µε τον
οποίο οι εντολές αυτές αναγνωρίζονται και αποκωδικοποιούνται από την RFU είναι θέµατα
τα οποία επιλύονται σε αυτό το κοµµάτι της µεθοδολογίας.
∆. Τελεστέοι
Οι εντολές επίσης καθορίζουν τους τελεστέους (operands), οι οποίοι θα τροφοδοτηθούν στην
RFU. Αυτοί µπορεί να είναι σταθερές τιµές, διευθύνσεις µνήµης / καταχωρητών κ.τ.λ.. Επίσης
οι τελεστέοι µπορεί να είναι προορισµοί στους οποίους το αποτέλεσµα µιας λειτουργίας, θα
καταχωρηθεί.

2.2.2. Σχεδιασµός της Επαναπροσδιορίσιµης Λογικής
Η σχεδίαση της επαναπροσδιορίσιµης λογικής θα καθορίσει, ανάµεσα σε άλλα θέµατα, τον
αριθµό των εντολών οι οποίες µπορούν να αποθηκευτούν, το µέγεθος του κώδικα
προγραµµατισµού µιας λειτουργίας στην RFU, τον χρόνο που απαιτείται για τον
επαναπροσδιορισµό της RFU, και τον τύπο των εντολών οι οποίες θα δώσουν τις καλύτερες
επιδόσεις.
Η επαναπροσδιορίσιµη λογική αποτελείται από τρία επίπεδα : το επίπεδο λειτουργιών, το
επίπεδο προσδιορισµού και το επίπεδο διασυνδέσεων.
Α. Επίπεδο Λειτουργιών
Το επίπεδο αυτό περιέχει τα στοιχεία τα οποία εκτελούν στην πράξη τους υπολογισµούς. Το
κύριο χαρακτηριστικό αυτών των στοιχείων είναι η επεξεργαστική υφή (granularity) τους η
οποία µπορεί να είναι λεπτή (fine) ή χονδροειδής (coarse).
Σε coarse-grain RFUs, τα επεξεργαστικά στοιχεία είναι µεγαλύτερα και λειτουργούν
ταυτόχρονα σε µεγάλους διαύλους δεδοµένων. Είναι περισσότερο κατάλληλη για λειτουργίες
παράλληλων δυαδικών ψηφίων (bit parallel operations). Σε πολλές περιπτώσεις αυτά µπορεί
να αποτελούνται από αριθµητικές / λογικές µονάδες (ALU), πολλαπλασιαστές, αθροιστές
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Η granularity επηρεάζει άµεσα το µέγεθος του κώδικα προγραµµατισµού και τον χρόνο
επαναπροσδιορισµού.

Η

χρήση

fine-grain

λογικής,

απαιτεί

µεγαλύτερη

ποσότητα

πληροφορίας για την περιγραφή µιας λειτουργίας από ότι η coarse-grain.
Η βέλτιστη granularity, εξαρτάται από την εφαρµογή. Όταν το µέγεθος των δεδοµένων της
εφαρµογής είναι µικρότερο από αυτό της λογικής µονάδας, η επιδόσεις µειώνονται λόγω
αχρησιµοποίητων πόρων. Όταν είναι µεγαλύτερο η επιδόσεις µειώνονται, από το κόστος
επαναπροσδιορισµού της λογικής. Για αλγορίθµους όπου επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία
(bit-oriented), η fine-grain προσέγγιση είναι καλύτερη. Αντίθετα για εφαρµογές οι οποίες
χαρακτηρίζονται από υπολογισµούς σε λέξεις δεδοµένων (computation intensive) η coarsegrain προσέγγιση µπορεί να είναι πιο αποδοτική.
Β. Επίπεδο προσδιορισµού
Το επίπεδο αυτό είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση των απαραίτητων για τον
προσδιορισµό της λειτουργίας της RFU, δεδοµένων. Κάποια συστήµατα µπορούν να
προσδιοριστούν µόνο κατά την εκκίνησή τους. Σε αυτούς τους τύπους των RFU ο συνολικός
αριθµός των ειδικών εντολών, περιορίζονται από το µέγεθος της επαναπροσδιορίσιµης
λογικής. Η κατάσταση αυτή είναι ισοδύναµη µε έναν ASIP ο οποίος µπορεί να
επαναπροσδιοριστεί και µετά την υλοποίησή του στο πυρίτιο.
Αν η RFU µπορεί να προσδιοριστεί και µετά την εκκίνηση της εφαρµογής, τότε αυτή είναι
δυναµικά επαναπροσδιορίσιµη. Σε αυτήν την περίπτωση το σύνολο εντολών µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από αυτό το οποίο επιτρέπει το µέγεθος της επαναπροσδιορίσιµης λογικής. Αν
χωρίσουµε την εφαρµογή σε τµήµατα µε διαφορετικές λειτουργίες τότε η RFU θα µπορεί να
επαναπροσδιορίζετε κατάλληλα για τις ανάγκες του κάθε τµήµατος.
Ο απαιτούµενος χρόνος για τον επαναπροσδιορισµό της λογικής εξαρτάται από το µέγεθος
των δεδοµένων προγραµµατισµού της RFU, το οποίο µε την σειρά του εξαρτάται από την
granularity των στοιχείων επεξεργασίας, όπως ήδη αναφέρθηκε. ∆ιάφορες τεχνικές µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου. Σαν παράδειγµα, δύο ή
περισσότερα επίπεδα προσδιορισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν καθένα από τα οποία
µπορεί να έχει υποθηκευµένη µια διαφορετική διαµόρφωση για την RFU. Έτσι αυξάνετε η
επιφάνεια, αλλά επιταχύνετε ο χρόνος επαναπροσδιορισµού. Άλλη τεχνική είναι ο χωρισµός
του επιπέδου προσδιορισµού σε τµήµατα και η δυνατότητα επαναπροσδιορισµού της RFU
τµηµατικά (partial).
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Γ. Επίπεδο δικτύου διασυνδέσεων
Το δίκτυο διασυνδέσεων συνδέει τα επεξεργαστικά στοιχεία της RFU µεταξύ τους έτσι ώστε
να επιτευχθεί η επιθυµητή λειτουργία. Σε coarse-grain αρχιτεκτονικές το δίκτυο µπορεί να
υλοποιείται από διαύλους, διακόπτες και λογική οδήγησης (steering logic). Ο τύπος των
διασυνδέσεων καθορίζει την πολυπλοκότητα και το µέγεθος του δικτύου διασυνδέσεων, το
µέγεθος του κώδικα που απαιτείται για την διαµόρφωσή του και την πολυπλοκότητα των
εργαλείων που απαιτούνται για τη δηµιουργία αυτού του κώδικα.
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Ο ReRISC (Reconfigurable Reduced Instruction Set Computer) αποτελεί την προτεινόµενη
αρχιτεκτονική RISP, η οποία παρουσιάζεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Η απλή
κωδική ονοµασία του αντικατοπτρίζει ακριβώς την φιλοσοφία στον σχεδιασµό της
αρχιτεκτονικής του. Έτσι ο ReRISC προσφέρει την δυνατότητα επαναπροσδιορισµού του για
τη βέλτιστη προσαρµογή του στη στοχεύοµενη εφαρµογή. Ταυτόχρονα όµως διατηρούνται τα
κύρια χαρακτηριστικά της RISC αρχιτεκτονικής τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα µείωση του
µεγέθους και κόστους του υλικού και απλότητα στον τρόπο προγραµµατισµού του.
Παρακάτω περιγράφεται η αρχιτεκτονική του ReRISC και παρουσιάζονται τα επιµέρους
τµήµατα / ζητήµατα της σχεδίασής του όπως αυτά πρώτα παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2.
Αρχικά

περιγράφεται

η

αρχιτεκτονική

του

µικροεπεξεργαστή

πυρήνα.

Ταυτόχρονα

περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του τα οποία θα επιτρέψουν την διασύνδεσή του µε την
επαναπροσδιορίσιµη

λογική.

Στο

δεύτερο

τµήµα

αναλύεται

32-bit

RISC

η

αρχιτεκτονική

της

επαναπροσδιορίσιµης λογικής.

3.1. Μικροεπεξεργαστής Πυρήνα
Ο

µικροεπεξεργαστής

πυρήνα

είναι

ένας

µικροεπεξεργαστής,

ειδικά

σχεδιασµένος για να χρησιµοποιείται σαν µονάδα επεξεργασίας, ελέγχου και συγχρονισµού
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος (System On Chip-SOC). Βασίζεται στην κλασική
αρχιτεκτονική πέντε σταδίων διοχέτευσης (pipeline) την οποία πρώτοι εισήγαγαν οι
J.Hennessy και D.Patterson στο [63].
Ο βασικός πυρήνας του RISC, παρουσιάζεται στο Σχήµα 4, χωρίζεται σε δύο κύρια λογικά
τµήµατα : το κανάλι δεδοµένων (datapath) και στην λογική ελέγχου (control logic). Τα δύο
τµήµατα είναι δοµηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο των πέντε σταδίων διοχέτευσης και η
επικοινωνία µεταξύ τους γίνεται µε την βοήθεια ενός συνόλου σηµάτων ελέγχου. Το κύριο
εσωτερικό αποθηκευτικό σύστηµα, το αρχείο καταχωρητών (Register file), εντοπίζεται µεταξύ
των δύο αυτών περιοχών. Ελέγχεται από την λογική ελέγχου και οι είσοδοι / έξοδοι του
σηµατοδοτούν την αρχή και την κατάληξη της ροής των τελεστέων (operands) στο κανάλι
δεδοµένων.

Κεφάλαιο 3
Η επιλογή της συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής για τον ρόλο του επεξεργαστή πυρήνα
βασίστηκε σε συγκεκριµένους παράγοντες : Η αρχιτεκτονική αυτή είναι ειδικά σχεδιασµένη
για να λειτουργεί σαν µονάδα επεξεργασίας, ελέγχου και συγχρονισµού ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος. Έτσι είναι ιδανικός για τη διασύνδεσή του µε την επαναπροσδιορίσιµη λογική
µονάδα. Το µέγεθος / πολυπλοκότητα / κόστος υλοποίησής του διατηρείται σε χαµηλά
επίπεδα σε σχέση µε άλλες αρχιτεκτονικές.

Σχήµα 4 : Στάδια ∆ιοχέτευσης του RISC

Η απλότητα της αρχιτεκτονικής του έχει σαν αποτέλεσµα την εύκολη δηµιουργία εργαλείων
προγραµµατισµού. Έτσι τα εργαλεία αυτά διακρίνονται από εξαιρετική ωριµότητα και
διαθεσιµότητα σε σχέση µε αυτά άλλων αρχιτεκτονικών.
Τέλος σηµαντικός παράγοντας επιλογής αποτελεί και η εµπειρία του σχεδιαστή η οποία στην
συγκεκριµένη περίπτωση είναι άριστη σε αυτόν τον αρχιτεκτονικό τύπο.

3.1.1. Λογική Ελέγχου
Η λογική ελέγχου, παρουσιάζεται στο Σχήµα 5, αποτελείται από λογικά τµήµατα τα οποία
αποκωδικοποιούν την εκάστοτε καλούµενη εντολή, παράγουν σήµατα ελέγχου τα οποία θα
ακολουθούν και θα ορίζουν την ροή των τελεστέων στο κανάλι επεξεργασίας δεδοµένων. Τα
τρία κύρια επιµέρους τµήµατα της λογικής ελέγχου περιγράφονται παρακάτω :
1. Η

λογική

αποκωδικοποίησης

της

εντολής

(Instruction

Decode

Logic-

IDL),

αποκωδικοποιεί την καλούµενη εντολή, καθορίζει τους τελεστέους της και καθορίζει τα
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σήµατα ελέγχου για κάθε επεξεργαστικό πόρο ο οποίος περιλαµβάνεται στον πυρήνα.
2. Η λογική αποκωδικοποίησης της επόµενης εντολής του µετρητή προγράµµατος (Next
Program Counter Decode Logic), ορίζει την ροή του προγράµµατος, διαχειρίζεται εντολές
άλµατος (jump) και διακλάδωσης (branch) έτσι ώστε να παράγει την διεύθυνση της
επόµενης, προς κλήση, εντολής.
3. Η λογική χειρισµού των ασυνεπειών διοχέτευσης (Pipeline hazards handle logic) επιλύει
κάθε είδος εσφαλµένης κατάστασης µεταξύ των σταδίων διοχέτευσης, λειτουργώντας κατά
την διάρκεια της εκτέλεσης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέπεια στη ροή του
προγράµµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε ο συµβολικός (assembly) κώδικας, να µπορεί να
γραφτεί και να µεταγλωττιστεί (compiled), χωρίς καµία γνώση της δοµής των σταδίων
διοχέτευσης.
Η δοµή αυτή προσφέρει µεγάλο βαθµό ευελιξίας αφού : η IDL είναι η µόνη διεπαφή
(interface) µεταξύ του επιλεγµένου συνόλου εντολών και της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του
επεξεργαστή. Συµπερασµατικά, το σύνολο των διαθέσιµων εντολών µπορεί να µεταβληθεί
απλά µε τροποποίηση ή επανασχεδίαση του IDL και χωρίς αλλαγές στην δοµή της
υπόλοιπης αρχιτεκτονικής. Η προσέγγιση αυτή προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα :

Σχήµα 5 : Λογική Ελέγχου του RISC

Ο πυρήνας του ReRISC µπορεί να προσδιοριστεί, χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις, ώστε
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να χρησιµοποιεί µια σειρά από διαφορετικές διαθέσιµες RISC αρχιτεκτονικές συνόλων
εντολών (Instruction Set Architectures-ISA).
Ο ReRISC µπορεί να επεκτείνει το επιλεγµένο σύνολο εντολών του µε νέες ειδικές εντολές
ώστε να διαχειριστεί πρόσθετες λειτουργικές µονάδες οι οποίες θα προσκολληθούν στον
πυρήνα του. Αυτό το πλεονέκτηµα χρησιµοποιείται, όπως αναλυτικά θα παρουσιαστεί στην
συνέχεια, για την σύνδεση τις επαναπροσδιορίσιµης λογικής στον επεξεργαστή πυρήνα.

3.1.2. Κανάλι ∆εδοµένων
Το κανάλι δεδοµένων αποτελεί το πιο σχετικό τµήµα του πυρήνα, όσον αφορά κυρίως τον
τύπο των υποστηριζόµενων, από τον πυρήνα εντολών, και το ποσοστό της περιοχής του
ολοκληρωµένου που καταλαµβάνει (περισσότερο από 50%). Για τον λόγο αυτό απαιτείται
προσεκτική επιλογή των επεξεργαστικών στοιχείων, τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτό.
Η σχεδίαση του ReRISC, σε πρώτη φάση δεν πραγµατοποιήθηκε στοχεύοντας σε µια
συγκεκριµένη κατηγορία εφαρµογών. Επιπρόσθετα, όπως ήδη έχει σχολιαστεί, η
ενσωµάτωση νέων επεξεργαστικών µονάδων στον πυρήνα και η υποστήριξή τους από
αυτόν, αποτελεί απλή υπόθεση, εξαιτίας του τρόπου σχεδιασµού της λογικής ελέγχου. Έτσι,
τα στοιχεία τα οποία συµπεριλήφθηκαν στην βασική µορφή του πυρήνα είναι αυτά τα οποία
απαντώνται σε αντίστοιχες αρχιτεκτονικές της βιβλιογραφίας [63] (DLX, MIPS). Η
αρχιτεκτονική

του

καναλιού

δεδοµένων

του

RISC,

παρουσιάζεται

στο

Σχήµα

6.

Επιγραµµατικά τα επεξεργαστικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής είναι :
1. Αριθµητική / Λογική Μονάδα
2.Ολισθητής
3. 16-bit Πολλαπλασιαστής

3.1.3. Σύνολο Εντολών του RISC Επεξεργαστή Πυρήνα
Η αρχιτεκτονική του RISC, και ειδικότερα οι βασικές επεξεργαστικές του µονάδες, είναι
παρόµοιες µε τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές των MIPS, DLX, όπως ήδη έχει αναφερθεί [63].
Έτσι, το σύνολο εντολών το οποίο υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή, διατηρεί την ίδια
οµοιότητα.
Οι εντολές του RISC µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις διαφορετικούς τύπους, ανάλογα
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µε την µορφοποίηση των πεδίων της ψηφιακής λέξης η οποία τις περιγράφει (Σχήµα 7). Οι
τρεις διαφορετικοί τύποι διατηρούν ωστόσο δύο κοινά πεδία. Το πρώτο είναι το πεδίο Re,
όπως αυτό παρουσιάζεται στο Σχήµα 7. Αποτελείται από ένα bit και χρησιµοποιείται για να
καθορίσει

το

αν

η

εντολή

απευθύνεται

στον

πυρήνα

του

ReRISC

ή

στην

επαναπροσδιορίσιµη λογική. Το δεύτερο κοινό πεδίο είναι o κωδικός λειτουργίας (Operation
Code – OpCode) και χρησιµεύει για τον ακριβή καθορισµό της λειτουργίας την οποία θα
επιτελέσει ο επεξεργαστής ή η επαναπροσδιορίσιµη λογική. Αναλυτικότερα το πεδίο Re και
OpCode, όσον αφορά την λειτουργία της επαναπροσδιορίσιµης λογικής, θα σχολιαστούν
αναλυτικότερα στην συνέχεια.

Σχήµα 6 : Κανάλι ∆εδοµένων του RISC
31 30

R-Type

Re

I-Type

Re

J-Type

Re

25 24
OpCode

31 30

20 19
Rs
20 19

25 24
OpCode

31 30

15 14
Rt

Rs

10 9

0

Rd
15 14

0

Rd

Imm15
0

25 24
OpCode

Imm25

Σχήµα 7 : Τύποι Μορφοποίησης Εντολών του RISC

Ο πρώτος τύπος (R-Type) καθορίζει εντολές οι οποίες εκτελούν λειτουργίες µεταξύ δύο
καταχωρητών (Rs και Rt) και αποθηκεύουν το αποτέλεσµα σε τρίτο καταχωρητή (Rd).
Χρησιµοποιούν 5-bit για τον προσδιορισµό του κάθε καταχωρητή στο αρχείο καταχωρητών

37

Κεφάλαιο 3
(32

καταχωρητές).

Τα

τελευταία

bit

τις εντολής

µένουν κενά

και

µπορούν

να

χρησιµοποιηθούν για ειδικές λειτουργίες. Όλες οι αριθµητικές / λογικές πράξεις και οι
συγκρίσεις µεταξύ δύο καταχωρητών, ανήκουν σε αυτόν τον τύπο.
Το όνοµα του δεύτερου τύπου µορφοποίησης είναι Immediate (I)-Type. Όπως δηλώνει και το
όνοµά του, σε αυτόν τον τύπο εκτελούνται λειτουργίες µεταξύ ενός καταχωρητή (Rs) και µιας
άµεσης (Immediate) τιµής (Imm15), ενώ το αποτέλεσµα αποθηκεύεται στον καταχωρητή Rd.
Για την διευθυνσιοδότηση των καταχωρητών, επίσης απαιτούνται 5-bit. Η άµεση τιµή µπορεί
να έχει µέγεθος µέχρι 15-bit και απαιτείται να έχει µορφή συµπληρώµατος ως προς 2.
Αριθµητικές / Λογικές πράξεις και συγκρίσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται µεταξύ ενός
καταχωρητή και µιας άµεσης τιµής και εντολές διακλάδωσης (branch) µπορούν να ανήκουν
σε αυτή την κατηγορία.
Πίνακας 1 : Αριθµητικές Εντολές

Μορφοποίηση

Συµβολικό Όνοµα

Περιγραφή

R-Type

ADD

Πρόσθεση Καταχωρητών

R-Type

SUB

Αφαίρεση Καταχωρητών

I-Type

ADDI

Πρόσθεση άµεσης τιµής και καταχωρητή

I-Type

SUBI

Αφαίρεση άµεσης τιµής και καταχωρητή

R-Type

NEG

Συµπλήρωµα ως προς δύο του καταχωρητή

Τέλος ο τύπος Jump (J)-Type, χρησιµεύει για εντολές άλµατος του µετρητή προγράµµατος
του RISC. Η διεύθυνση στην οποία ανακατευθύνεται το πρόγραµµα µπορεί να έχει µέγεθος
25-bit και αντιστοιχεί στο πεδίο Imm25.
Όλες οι υποστηριζόµενες από τον επεξεργαστή πυρήνα εντολές, έχουν κάποια µορφοποίηση
η οποία ανήκει σε έναν από τους παραπάνω τρεις τύπους. Ταυτόχρονα οι εντολές αυτές
µπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο της λειτουργίας που
προσδιορίζουν. Παρακάτω παρατίθενται όλες οι υποστηριζόµενες εντολές σε πίνακες
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ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν. Στην πρώτη στήλη των πινάκων φαίνεται η
µορφοποίηση των εντολών. Στην δεύτερη στήλη δίδεται το συµβολικό όνοµα της εντολής, µε
το οποίο αναγνωρίζονται και από τον συµβολοµεταφραστή (Assembler), ο οποίος και θα
σχολιαστεί σε επόµενο κεφάλαιο. Στην τρίτη στήλη υπάρχει µια σύντοµη περιγραφή της κάθε
εντολής.
Στην πρώτη κατηγορία, Πίνακας 1, ανήκουν εντολές οι οποίες εκτελούν κάποια αριθµητική
λειτουργία. Μορφοποιήσεις που χρησιµοποιούνται σε αυτήν την κατηγορία είναι του τύπου
R-Type και I-Type. Για την εκτέλεση των εντολών αυτών χρησιµοποιείται η Αριθµητική /
Λογική µονάδα. Τα δεδοµένα έχουν µέγεθος 32-bit και αναπαράσταση συµπληρώµατος ως
προς δύο (2’s compliment).
Πίνακας 2 : Λογικές Εντολές

Μορφοποίηση

Συµβολικό Όνοµα

Περιγραφή

R-Type

AND

Λογικό "ΚΑΙ" των τιµών δύο καταχωρητών

R-Type

OR

Λογικό "Ή" των τιµών δύο καταχωρητών

R-Type

NOR

Λογικό "ΌΧΙ-Ή" των τιµών δύο καταχωρητών

R-Type

NOT

Συµπλήρωµα ως προς ένα του καταχωρητή

R-Type

XOR

Λογικό "ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Ή" των τιµών δύο καταχωρητών

I-Type

ANDI

Λογικό "ΚΑΙ" της τιµής του καταχωρητή µε την άµεση τιµή

I-Type

ORI

Λογικό "Ή" της τιµής του καταχωρητή µε την άµεση τιµή

I-Type

NORI

Λογικό "ΌΧΙ-Ή" της τιµής του καταχωρητή µε την άµεση τιµή

I-Type

XORI

Λογικό "ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ-Ή" της τιµής του καταχωρητή µε την άµεση τιµή
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Στον επόµενο πίνακα (Πίνακας 2), βρίσκονται εντολές οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των
λογικών εντολών. Επίσης χρησιµοποιείται η Αριθµητική / Λογική µονάδα για την εκτέλεσή
τους. Τα δεδοµένα τα οποία υποστηρίζονται είναι και πάλι 32-bit.
Στην τρίτη κατηγορία υπάρχουν εντολές για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται µια ειδική
υπολογιστική-επεξεργαστική µονάδα. Οι ειδικές µονάδες οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο
κανάλι δεδοµένων του RISC είναι ένας ολισθητής δύο κατευθύνσεων και ένας 16-bit
πολλαπλασιαστής. Οι εντολές αυτές φαίνονται στον Πίνακας 3. Ο πολλαπλασιασµός
εκτελείται µεταξύ δύο 16-bit αριθµών και δίνει αποτέλεσµα 32-bit. Για την πράξη της
ολίσθησης ο τελεστέος ο οποίος πρόκειται να ολισθήσει είναι 32-bit, ενώ ο αριθµός των
θέσεων ολίσθησης δεν µπορεί να είναι ως και 32 θέσεις.
Πίνακας 3 : Ειδικές Εντολές

Μορφοποίηση

Συµβολικό Όνοµα

Περιγραφή

R-Type

MUL

Πολλαπλασιασµός των τιµών δύο καταχωρητών

Ολίσθηση της τιµής του πρώτου καταχωρητή, προς δεξιά, κατά
R-Type

SRL

των αριθµό ψηφίων που προσδιορίζεται από τον δεύτερο
καταχωρητή

Ολίσθηση της τιµής του πρώτου καταχωρητή, προς αριστερά,
R-Type

SLL

κατά των αριθµό ψηφίων που προσδιορίζεται από τον δεύτερο
καταχωρητή

I-Type

MULI

I-Type

SRLI

Πολλαπλασιασµός της τιµής του καταχωρητή µε την άµεση τιµή

Ολίσθηση της τιµής του πρώτου καταχωρητή, προς δεξιά, κατά
των αριθµό ψηφίων που προσδιορίζεται από την άµεση τιµή

Στην επόµενη κατηγορία, Πίνακας 4, συγκαταλέγονται εντολές σύγκρισης. Στις εντολές αυτές
δύο τιµές συγκρίνονται και ανάλογα µε το αποτέλεσµα και τον τύπο της σύγκρισης, µια
σχετική τιµή καταχωρείται στον καταχωρητή προορισµού. Η Αριθµητική / Λογική µονάδα
χρησιµοποιείται για αυτόν τον λόγο. Συγκεκριµένα οι δύο τιµές αφαιρούνται και µια λογική η
οποία έχει σχεδιαστεί και τοποθετηθεί κατάλληλα στην έξοδο του αφαιρέτη καθορίζει το
τελικό αποτέλεσµα της σύγκρισης.
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Πίνακας 4 : Εντολές Σύγκρισης

Μορφοποίηση

Συµβολικό
Όνοµα

R-Type

SNE

R-Type

SEQ

R-Type

SL

R-Type

SG

R-Type

SLE

R-Type

SGE

I-Type

SNEI

I-Type

SEQI

I-Type

SLI

I-Type

SGI

I-Type

SLEI

Περιγραφή

Σύγκριση των τιµών των δύο καταχωρητών. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον οι
τιµές δεν είναι ίσες.

Σύγκριση των τιµών των δύο καταχωρητών. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον οι
τιµές είναι ίσες.

Σύγκριση των τιµών των δύο καταχωρητών. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον η
τιµή του πρώτου καταχωρητή είναι µικρότερη

Σύγκριση των τιµών των δύο καταχωρητών. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον η
τιµή του πρώτου καταχωρητή είναι µεγαλύτερη

Σύγκριση των τιµών των δύο καταχωρητών. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον η
τιµή του πρώτου καταχωρητή είναι µικρότερη ή ίση

Σύγκριση των τιµών των δύο καταχωρητών. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον η
τιµή του πρώτου καταχωρητή είναι µεγαλύτερη ή ίση

Σύγκριση των τιµών του πρώτου καταχωρητή και της άµεσης τιµής. Καταχώρηση
της τιµής '1' εφόσον οι τιµές δεν είναι ίσες.

Σύγκριση των τιµών καταχωρητή και της άµεσης τιµής. Καταχώρηση της τιµής '1'
εφόσον οι τιµές είναι ίσες.

Σύγκριση καταχωρητή και άµεσης τιµής. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον η τιµή
του πρώτου καταχωρητή είναι µικρότερη της άµεσης

Σύγκριση καταχωρητή και άµεσης τιµής. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον η τιµή
του πρώτου καταχωρητή είναι µεγαλύτερη

Σύγκριση και άµεσης τιµής. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον η τιµή του πρώτου
καταχωρητή είναι µικρότερη ή ίση της άµεσης τιµής.
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I-Type

SGEI

Σύγκριση καταχωρητή και άµεσης τιµής. Καταχώρηση της τιµής '1' εφόσον η τιµή
του καταχωρητή είναι µεγαλύτερη ή ίση της άµεσης.

Πίνακας 5 : Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Μορφοποίηση

Συµβολικό
Όνοµα

I-Type

BNEQ

I-Type

BEQ

I-Type

BL

I-Type

BG

I-Type

BLE

I-Type

BGE

J-Type

J

Περιγραφή

Άλµα στην διεύθυνση η οποία προσδιορίζεται από την άµεση τιµή εφόσον οι τιµές
των καταχωρητών δεν είναι ίσες

Άλµα στην διεύθυνση η οποία προσδιορίζεται από την άµεση τιµή εφόσον οι τιµές
των καταχωρητών είναι ίσες.

Άλµα στην διεύθυνση η οποία προσδιορίζεται από την άµεση τιµή εφόσον η τιµή
του πρώτου καταχωρητή είναι µικρότερη

Άλµα στην διεύθυνση η οποία προσδιορίζεται από την άµεση τιµή εφόσον η τιµή
του πρώτου καταχωρητή είναι µεγαλύτερη

Άλµα στην διεύθυνση η οποία προσδιορίζεται από την άµεση τιµή εφόσον η τιµή
του πρώτου καταχωρητή είναι µικρότερη ή ίση

Άλµα στην διεύθυνση η οποία προσδιορίζεται από την άµεση τιµή εφόσον η τιµή
του πρώτου καταχωρητή είναι µεγαλύτερη ή ίση

Άλµα του µετρητή προγράµµατος στην άµεση διεύθυνση µεγέθους 25-bit

Ο έλεγχος της ροής του προγράµµατος πραγµατοποιείται µε χρήση των εντολών που
οµαδοποιούνται στην πέµπτη κατηγορία, Πίνακας 5. Εντολές άλµατος και εντολές
διακλάδωσης ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Για την εντολή άλµατος καµία επεξεργαστική
µονάδα δεν απαιτείται. Μετά την κλήση της εντολής ο µετρητής προγράµµατος παίρνει την
τιµή της διεύθυνσης η οποία προσδιορίζεται από την άµεση τιµή της εντολής. Η εντολή
συνοδεύεται από έναν κύκλο καθυστέρησης. Ανάλογα µε την διαµόρφωση του ReRISC, η
εντολή η οποία ακολουθεί την εντολή άλµατος µπορεί να εκτελεστεί ή όχι. Οι εντολές
διακλάδωσης, χρησιµοποιούν την ίδια υποδοµή µε τις εντολές σύγκρισης. Ανάλογα µε το
αποτέλεσµα της σύγκρισης, ο µετρητής προγράµµατος παίρνει την τιµή της άµεσης τιµής ή
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συνεχίζει µε την επόµενη εντολή. Οι εντολές διακλάδωσης έχουν δύο κύκλους καθυστέρησης
για τους οποίους ισχύει ότι και παραπάνω.
Ο RISC επικοινωνεί άµεσα µε την µνήµη δεδοµένων του πυρήνα. Για την επίτευξη αυτής της
επικοινωνίας προσφέρονται ένας αριθµός εντολών αποθήκευσης και ανάγνωσης της µνήµης
εντολών. Οι εντολές αυτές οµαδοποιούνται στην έκτη κατηγορία και παρουσιάζονται στον
Πίνακας 6. Οι εντολές αυτές µπορούν να αναφέρονται σε µια άµεση τιµή διεύθυνσης, σε τιµή
η οποία βρίσκεται καταχωρηµένη σε κάποιο καταχωρητή αλλά και σε διεύθυνση η οποία
προκύπτει από την άθροιση της τιµής κάποιου καταχωρητή µε µια άµεση τιµή.
Πίνακας 6 : Εντολές Εγγραφής / Ανάγνωσης της Μνήµης ∆εδοµένων

Μορφοποίηση

Συµβολικό Όνοµα

Περιγραφή

Άθροιση των τιµών του πρώτου καταχωρητή και της άµεσης τιµής.
I-Type

LWRI

Καταχώρηση της τιµής, η οποία βρίσκεται στην προηγούµενη υπολογισµένη
διεύθυνση, στον καταχωρητή προορισµού.

I-Type

LWR

I-Type

LWI

I-Type

SWRI

Καταχώρηση της τιµής στην διεύθυνση µνήµης η οποία προσδιορίζεται από
τον πρώτο καταχωρητή στον καταχωρητή προορισµού.

Καταχώρηση της τιµής στην διεύθυνση µνήµης η οποία προσδιορίζεται από
την άµεση τιµή στον καταχωρητή προορισµού.

Άθροιση των τιµών του πρώτου καταχωρητή και της άµεσης τιµής.
Αποθήκευση της τιµής, η οποία βρίσκεται στον δεύτερο καταχωρητή στην
προηγούµενη υπολογισµένη διεύθυνση

I-Type

SWR

I-Type

SWI

Αποθήκευση της τιµής, η οποία βρίσκεται στον δεύτερο καταχωρητή στην
διεύθυνση η οποία καθορίζεται από τον πρώτο καταχωρητή

Αποθήκευση της τιµής, η οποία βρίσκεται στον δεύτερο καταχωρητή στην
διεύθυνση η οποία καθορίζεται από την άµεση τιµή

Τέλος στην έβδοµη κατηγορία, Πίνακας 7, οµαδοποιούνται εντολές διαχείρισης των τιµών
των καταχωρητών. Επίσης, η εντολή NOP η οποία δεν εκτελεί καµία λειτουργία και
υποστηρίζεται, όπως είναι φυσικό από τον επεξεργαστή.
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Πίνακας 7 : Εντολές ∆ιαχείρισης Καταχωρητών

Μορφοποίηση

Συµβολικό Όνοµα

R-Type

MOV

I-Type

LDC

Περιγραφή

Αντιγραφή της τιµής του πρώτου καταχωρητή στον καταχωρητή
προορισµού

Αντιγραφή της άµεσης τιµής στον δεύτερο καταχωρητή

3.2. Υποδοµή ∆ιασύνδεσης Επεξεργαστή Πυρήνα – RFU
Για την υποστήριξη της RFU από τον ReRISC έχει σχεδιαστεί ένα ειδικό δίκτυο διασύνδεσης
– πρωτόκολλο επικοινωνίας. Βασικό συστατικό της επικοινωνίας αυτής, αποτελεί η Λογική
Ελέγχου του RISC. Όπως έγινε σαφές παραπάνω, η I.D.L. έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο
ώστε η επέκταση του συνόλου εντολών του RISC να αποτελεί απλή διαδικασία. Το
πλεονέκτηµα αυτό εκµεταλλεύεται το δίκτυο επικοινωνίας RISC-RFU για την επίτευξη της
λειτουργίας του.
Η τεχνική σχεδίασης του δικτύου διασύνδεσης βασίζεται στην επίλυση των θεµάτων τα οποία
αναπτύχθηκαν κατά την µεθοδολογία σχεδίασης του υλικού η οποία παρουσιάστηκε στο
Κεφάλαιο 2. Καταρχήν προσθήκες στην I.D.L απαιτούνται για την πλήρη υποστήριξη της
RFU. Στην συνέχεια ο αριθµός και ο τύπος των τελεστέων αναγνωρίζονται και λαµβάνονται
υπόψη. Η πρόσβαση της RFU στα διάφορα τµήµατα της αρχιτεκτονικής σχεδιάζεται στην
συνέχεια. Με αυτό τον τρόπο καθορίζονται οι τύποι εντολών και η κατάλληλη κωδικοποίησή
τους, καθώς και οι επεµβάσεις στο µικροαρχιτεκτονικό περίγραµµα για την υποστήριξη τους.
Τέλος οι απαραίτητες τροποποιήσεις εκτελούνται και στην λογική χειρισµού των ασυνεπειών
διοχέτευσης. Τα θέµατα αυτά αναλύονται διεξοδικότερα στην συνέχεια.

3.2.1. Προσθήκες στην Λογική Αποκωδικοποίησης Εντολής (IDL)
Σε κάθε κύκλο λειτουργίας του ReRISC, µια εντολή καλείται από την µνήµη εντολών. Η
εντολή αυτή απαιτείται να εκτελεστεί από τον πυρήνα ή από την επαναπροσδιορίσιµη λογική.
Το πρώτο πεδίο της µορφοποίησης της εντολής, πεδίο Re, έχει µέγεθος ενός bit και
χρησιµεύει ακριβώς για τον λόγο αυτό. Στην IDL του RISC το πεδίο Re αναγνωρίζεται και
44

Προτεινόµενη Αρχιτεκτονική ReRISC
αποκωδικοποιείται κατάλληλα. Έτσι βάση της τιµής του η κατάλληλη προς εκτέλεση
λειτουργία, τροφοδοτείται προς την RFU και τον RISC.
Στην περίπτωση που το πεδίο Re δηλώνει ότι η εντολή αναφέρεται στον πυρήνα του
ReRISC, η εντολή η οποία αποκωδικοποιείται ανήκει στο σύνολο εντολών του RISC το
οποίο αναφέρθηκε παραπάνω. Η IDL αναλαµβάνει να καθορίσει τις τιµές όλων των σηµάτων
ελέγχου για την ορθή εκτέλεση της εντολής στον RISC. Ταυτόχρονα η RFU τροφοδοτείται µε
κατάλληλη εντολή η οποία της καθορίζει ότι δεν πρέπει να εκτελέσει καµία λειτουργία. Με
αυτό τον τρόπο αποφεύγεται ο επαναπροσδιορισµός της RFU για εντολές η οποίες δεν
απαιτείται να εκτελεστούν από αυτήν.
Εφόσον η IDL αναγνωρίσει, βάση της τιµής του πεδίου Re, ότι η εντολή αναφέρεται στην
RFU, αποκτά αυτόµατα διπλό ρόλο. Αφενός τροφοδοτεί το πεδίο OpCode στην RFU έτσι
ώστε αυτή να προσδιοριστεί κατάλληλα για την εντολή την οποία πρόκειται να εκτελέσει.
Αφετέρου αποκωδικοποιεί επίσης την εντολή έτσι ώστε και πάλι να παράγει τις σωστές τιµές
των σηµάτων ελέγχου του δικτύου διασύνδεσης RISC-RFU.
Όπως γίνεται αντιληπτό, από τον τρόπο λειτουργίας της, η IDL είναι πολύ σφιχτά (compact)
δοµηµένη. Το πλεονέκτηµα αυτής της δοµής είναι ότι τα χαρακτηριστικά της, όσον αφορά τις
επιδόσεις και την περιοχή του ολοκληρωµένου που καταλαµβάνει, διατηρούνται σε υψηλά
επίπεδα. Ταυτόχρονα ο έλεγχος τις επικοινωνίας RISC-RFU καθορίζεται αποκλειστικά από
την IDL. Έτσι µε καθορισµό ή επανασχεδιασµό µόνο αυτής, νέες εντολές στην RFU µπορούν
να υποστηριχθούν άµεσα.
Από την άλλη πλευρά το µειονέκτηµα της δοµής αυτής αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο
εντολών το οποίο υποστηρίζεται από την RFU, είναι περιορισµένο σε µέγεθος. Συγκεκριµένα
το πεδίο OpCode είναι 6-bit και εποµένως µπορεί να καθορίσει µέχρι 26=64 εντολές. Παρότι
ο αριθµός αυτός είναι περιορισµένος, σε υλοποιήσεις επεξεργαστών ειδικού σκοπού, οι
ειδικές εντολές δεν ξεπερνούν τις είκοσι. Ταυτόχρονα ένα ερευνητικό θέµα το οποίο θα
απασχολεί

στην

συνέχεια

την

σχεδίαση

του

ReRISC

είναι

η

ενσωµάτωση

επαναπροσδιορίσιµης IDL. Με αυτόν τον τρόπο ο τύπος των υποστηριζόµενων εντολών από
την RFU θα έχει την ικανότητα επαναπροσδιορισµού αυξάνοντας έτσι το δυναµικό πλήθος
των εντολών.
Όπως γίνεται άµεσα αντιληπτό, το πρώτο στοιχείο που πρέπει να περιλαµβάνει το δίκτυο
διασύνδεσης RISC-RFU, είναι το κανάλι µεταφοράς του πεδίου OpCode από τον πρώτο
στον δεύτερο.
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3.2.2. Τελεστέοι (operands) της RFU
Η επεξεργαστικές λειτουργίες των υπολογιστικών συστηµάτων, εκτελούνται επάνω σε τιµές
δεδοµένων. Στην περίπτωση της RISC αρχιτεκτονικής, οι τιµές αυτές είναι τελεστέοι οι οποίοι
προέρχονται από το αρχείο καταχωρητών ή κάποια άµεση τιµή. Η πιο συνηθισµένη
περίπτωση σε τέτοιους αρχιτεκτονικούς τύπους χρησιµοποιεί δύο διευθύνσεις τελεστέων και
µια διεύθυνση καταχώρησης του αποτελέσµατος. Η σχεδίαση του RISC επεξεργαστή
πυρήνα χρησιµοποιεί την ίδια φιλοσοφία όπως αυτή αναφέρθηκε προηγουµένως.
Η επεξεργαστική ισχύς την οποία παρέχει η επαναπροσδιοριζόµενη λογική στον ReRISC,
προέρχεται από την δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων εντολών σε ένα κύκλο. Οι εντολές
αυτές αποτελούνται από τον συνδυασµό εντολών οι οποίες στην περίπτωση της απλής
αρχιτεκτονικής του RISC θα απαιτούσαν ένα κύκλο λειτουργίας η κάθε µια. Η σύνθετες αυτές
εντολές πρέπει να αναγνωριστούν και να διαµορφωθούν στον επεξεργαστή από τα εργαλεία
ανάπτυξης εφαρµογών.
Όπως γίνεται σαφές, για να προκύψουν τέτοιοι τύποι εντολών, οι οποίοι θα εξαντλήσουν την
λειτουργικότητα της RFU και θα αυξήσουν την επεξεργαστική ισχύ του ReRISC,

δεν

επαρκούν δύο τελεστέοι. Επίσης η φιλοσοφία η οποία ακολουθήθηκε στην σχεδίαση του
ReRISC, επέβαλε την διατήρηση αδρών χαρακτηριστικών. Ένα από αυτά είναι η διατήρηση
της 32-bit φιλοσοφίας στην λέξη εντολής. Τα 7-bit της λέξης αυτής, απαιτούνται όπως ήδη
έχει αναφερθεί για την λειτουργία της RFU. Το πρώτο bit χρησιµεύει στην δήλωση του πεδίου
Re, ενώ τα έξι επόµενα χρησιµοποιούνται στο πεδίο OpCode. Ταυτόχρονα 5 bit είναι
απαραίτητα για τον καθορισµό του καταχωρητή προορισµού. Στόχος επόµενων ερευνητικών
δραστηριοτήτων πάνω στον ReRISC, είναι η δυνατότητα καταγραφής αποτελεσµάτων σε
περισσότερους του ενός προορισµούς. Ωστόσο, για την συγκεκριµένη αρχιτεκτονική
υλοποίηση 20 bit µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό των τελεστέων. Ο
αριθµός αυτός καθορίζει την δυνατότητα διευθυνσιοδότησης τεσσάρων καταχωρητών από το
αρχείο καταχωρητών. Έτσι η µορφοποίηση των εντολών οι οποίες απευθύνονται στην RFU
παρουσιάζεται στο Σχήµα 8. Οι διευθύνσεις των τεσσάρων τελεστέων υπάρχουν στα πεδία
R1-4, ενώ ο καταχωρητής προορισµού στο πεδίο Rd.
Οι τελεστέοι αυτοί προέρχονται από το αρχείο καταχωρητών, καθώς και το αποτέλεσµα µιας
διεργασίας στην RFU θα επιστρέψει στο αρχείο καταχωρητών. Έτσι στο δίκτυο
διασυνδέσεων RISC-RFU, προστίθενται τέσσερα 32-bit κανάλια από τον πρώτο προς τον
δεύτερο και ένα 32-bit κανάλι από την RFU προς το αρχείο καταχωρητών του RISC.
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Σχήµα 8 : Μορφοποίηση Εντολής της RFU

Ταυτόχρονα στην πλειοψηφία τους, τα προγράµµατα διαθέτουν και τιµές δεδοµένων οι
οποίες είναι µόνο για ανάγνωση και λαµβάνουν µέρος στην εκτέλεση του προγράµµατος σαν
δεδοµένα προς επεξεργασία. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να αποθηκευτούν σε µια τοπική
µνήµη προσβάσιµη από την RFU, αυξάνοντας έτσι των αριθµό των διαθέσιµων τελεστέων
και την επεξεργαστική ισχύ που παρέχει ο επεξεργαστής [64].
Η δυνατότητα αυτή έχει συµπεριληφθεί στην αρχιτεκτονική του ReRISC. Η τοπική µνήµη
αποτελείται από ένα αρχείο καταχωρητών το οποίο µπορεί σε κάθε κύκλο να παρέχει µέχρι
τέσσερις τελεστέους στις επεξεργαστικές µονάδες της RFU, ανεβάζοντας το σύνολο των
τελεστέων στους οκτώ. Η δοµή αυτή θα περιγραφή αναλυτικότερα στην συνέχεια και δεν
απαιτεί κάποιο σήµα διασύνδεσης.

3.2.3. Τύποι Εντολών της RFU
Όπως ήδη αναφέρθηκε το πεδίο της ψηφιακής λέξης της εντολής, το οποίο θα καθορίσει την
λειτουργία της RFU είναι το OpCode. Το πεδίο αυτό οδηγείται άµεσα στην RFU για να
αποφασιστεί ο κατάλληλος τρόπος διαµόρφωσής της. Υπό αυτήν την έννοια το πεδίο αυτό
µπορεί να δηλώνει οτιδήποτε για την RFU χωρίς αυτό να επιβάλει κάποιον περιορισµό στον
RISC.
Εκτός όµως από τον ρόλο αυτό, το OpCode αποκωδικοποιείται από την IDL έτσι ώστε να
καθορίσει την τιµή των κατάλληλων σηµάτων ελέγχου για την επικοινωνία του RISC και της
RFU. Ανάλογα µε την λειτουργία την οποία θέλει να επιτελέσει µια εντολή, διαχειρίζεται και
µια οµάδα συγκεκριµένων σηµάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τύποι
εντολών οι οποίοι ναι µεν εκτελούνται στην RFU, απαιτούν δε την ύπαρξη και σωστή
ρύθµιση σηµάτων ελέγχου για την επικοινωνία µε την RFU. Όπως ήδη έχει αναφερθεί η
αρχική σχεδίαση του ReRISC δεν είχε ως στόχο κάποιο συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογών.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, οι τύποι των εντολών, οι οποίοι αποφασίστηκε να υποστηρίζονται,
να διατηρούν κάποια γενικότητα. Άλλωστε στόχος είναι, σε επόµενες εκδόσεις του ReRISC οι
τύποι αυτών των εντολών να µπορούν να επανακαθοριστούν επαναδιαµορφώνοντας την
IDL.

47

Κεφάλαιο 3
Κάθε ένας από τους τύπους εντολών της RFU, οι οποίοι υποστηρίζονται από τον RISC,
απαιτούν µικρή τροποποίηση στο αρχιτεκτονικό περίγραµµα του RISC. Στην πλειοψηφία
τους αυτές οι τροποποιήσεις συνίστανται στην εισαγωγή µονάδων για την πολύπλεξη των
σηµάτων του RISC και της RFU και επιλογή του κατάλληλου βάση του σήµατος ελέγχου το
οποίο παράγει η IDL. Παρακάτω αναλύονται διεξοδικά οι τύποι εντολών οι οποίοι
υποστηρίζονται.
Α. Εντολές Πολλαπλών Κύκλων
Οι σύνθετες εντολές οι οποίες υποστηρίζονται από την RFU, όπως έγινε εµφανές, είναι αυτές
οι οποίες δηµιουργούν την αύξηση των επιδόσεων του επεξεργαστή. Οι εντολές αυτές
µπορούν να εκτελέσουν µια οµάδα από εντολές, οι οποίες στον RISC θα χρειάζονταν αριθµό
κύκλων εκτέλεσης ίσο µε το πλήθος των εντολών, σε ένα µόλις κύκλο. Ταυτόχρονα όµως µε
τις σύνθετες εντολές οι οποίες απαιτούν για την εκτέλεσή τους ένα µόνον κύκλο, ο
επεξεργαστής µπορεί να υποστηρίζει και εντολές πολλαπλών κύκλων. Ένα παράδειγµα
τέτοιου τύπου εντολής φαίνεται στο Σχήµα 9. Στο παράδειγµα αυτό φαίνονται δύο σύνθετες
εντολές οι οποίες έχουν διαµορφωθεί σε µια εντολή δύο κύκλων.

Σχήµα 9 : Σύνθετη Εντολή Πολλαπλών Κύκλων

Η υποστήριξη τέτοιων εντολών από τον επεξεργαστή έχει πολλά οφέλη σε κρίσιµα
χαρακτηριστικά του επεξεργαστή. Καταρχήν µπορεί να αυξήσει την επεξεργαστική του ισχύ.
Αυτό µπορεί να συµβεί µειώνοντας την καθυστέρηση των σταδίων διοχέτευσης, τα οποία
προκαλούνται από ασυνέπεια δεδοµένων (data hazard). Επίσης όπως γίνεται εύκολα
αντιληπτό µειώνεται το µέγεθος του κώδικα του προγράµµατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
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µικρότερες απαιτήσεις σε µνήµη εντολών, αλλά και µικρότερη κατανάλωση ενέργειας, αφού
ως γνωστών οι προσπελάσεις στην µνήµη είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες.
Εντολές λοιπόν πολλαπλών κύκλων υποστηρίζονται από τον ReRISC. Ο αριθµός των
κύκλων οι οποίοι απαιτούνται για την εκτέλεση µιας εντολής από την RFU, δηλώνεται στην
ψηφιακή λέξη η οποία χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της RFU. Στην συνέχεια αυτή η
τιµή µέσω ενός καναλιού επικοινωνίας από την RFU προς τον RISC, καταλήγει στην λογική
χειρισµού των ασυνεπειών διοχέτευσης του δεύτερου. Η µονάδα αυτή, θα σχολιαστεί
αναλυτικότερα παρακάτω, είναι σε θέση να αποφασίσει αν τα στάδια διοχέτευσης πρέπει να
καθυστερήσουν (stall), πια στάδια πρέπει να απορρίψουν τις εντολές τους (flush) και
οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την συνέπεια των σταδίων διοχέτευσης.
Β. Εντολές Επεξεργασίας
Στον τύπο αυτό εντοπίζεται η µεγάλη πλειοψηφία των υποστηριζόµενων από την RFU
εντολών. Μπορούν να είναι µέχρι και 32 από τις 64 εντολές που υποστηρίζει η RFU. Η
λειτουργία τους είναι αυτή ακριβώς για την οποία η επαναπροσδιορίσιµη λογική συνδέθηκε
στην αρχιτεκτονική. Χρησιµοποιούν τις λειτουργικές µονάδες της RFU για να εκτελέσουν
κάποια πράξη στα δεδοµένα µε τα οποία τροφοδοτούνται. Ο ακριβής τύπος της πράξης
εξαρτάται από τον τύπο των λειτουργικών µονάδων και θα σχολιαστεί παρακάτω.
Για την υποστήριξη αυτού του τύπου των εντολών από τον RISC απαιτούνται δύο
παρεµβάσεις στο δίκτυο διασύνδεσης RFU-RISC. Το πρώτο είναι η τροφοδοσία της RFU µε
τελεστέους από το αρχείο καταχωρητών του RISC. Το σηµείο αυτό έχει ήδη σχολιαστεί. Το
δεύτερο είναι η επανατροφοδότηση του αποτελέσµατος το οποίο παράγει η RFU στο κανάλι
δεδοµένων του RISC. Η επανατροφοδότηση αυτή γίνεται µε την βοήθεια ενός πολυπλέκτη ο
οποίος είναι σε θέση να επιλέξει αποτέλεσµα µεταξύ αυτού που παράγεται από τις
επεξεργαστικές µονάδες του RISC και της RFU. Ο πολυπλέκτης αυτός ενσωµατώνεται στην
αρχιτεκτονική του RISC και η µόνη επέµβαση στο δίκτυο διασυνδέσεων η οποία απαιτείται
είναι ένα κανάλι 32 bit το οποίο µεταφέρει το αποτέλεσµα της RFU, από το δεύτερο στάδιο
αυτής (τα στάδια της RFU θα σχολιαστούν παρακάτω), στον RISC. Η IDL αναλαµβάνει να
παράγει το κατάλληλο σήµα για τον έλεγχο του πολυπλέκτη.
Ανεξάρτητα από τον αριθµό των κύκλων που απαιτούνται για την εκτέλεση µιας εντολής
αυτού του τύπου, το αποτέλεσµα επανατροφοδοτήται στον RISC στο τέλος του σταδίου
διοχέτευσης Πρόσβασης Μνήµης, όπου και εντοπίζεται ο πολυπλέκτης επιλογής. Ο λόγος
είναι ότι η RFU µπορεί να εκµεταλλευτεί εξίσου τα στάδια Εκτέλεσης Εντολής και Πρόσβασης
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Μνήµης (το θέµα αυτό θα αναλυθεί περαιτέρω στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής της RFU).
Γ. Σύνθετες Εντολές ∆ιακλάδωσης
Συνήθως για την λήψη της απόφασης εκτέλεσης µιας εντολής διακλάδωσης απαιτείται
κάποια σύγκριση µεταξύ των τιµών κάποιων δεδοµένων. Η σύγκριση αυτή µπορεί πολλές
φορές να έχει πολύπλοκη µορφή. Τέτοιες εντολές υποστηρίζονται από την RFU ώστε να
επιταχύνουν την εκτέλεση ενός προγράµµατος. Ο αριθµός των εντολών αυτού του τύπου
που υποστηρίζονται είναι 8 από τις 64.
Η αλλαγή του µετρητή προγράµµατος σε περίπτωση επιλογής εκτέλεσης µιας εντολής
διακλάδωσης, πραγµατοποιείται στον RISC όταν η εντολή φτάσει στο στάδιο Πρόσβασης
Μνήµης. Για την υποστήριξη λοιπόν αυτών των εντολών από τον RISC και πάλι ένας
πολυπλέκτης, ενσωµατωµένος στον RISC, επιλέγει αποτέλεσµα µεταξύ της τιµής που
παράγει ο RISC και η RFU. Η πολύπλεξη αυτή γίνεται στο στάδιο διοχέτευσης της Εκτέλεσης
Εντολής και το σήµα ελέγχου και πάλι παράγεται από την IDL. Σε αυτήν την περίπτωση δεν
χρησιµοποιείται και δεύτερο στάδιο για τον λήψη της απόφασης από την RFU γιατί µε αυτόν
τον τρόπο θα αυξανόταν σηµαντικά το κρίσιµο µονοπάτι (critical path) του RISC µε
αποτέλεσµα τη µείωση της ταχύτητάς του.
Και πάλι το κανάλι τροφοδότησης δεδοµένων από τον RISC στην RFU είναι το ίδιο µε αυτό
των προηγούµενων εντολών. Για την επιστροφή του αποτελέσµατος της επιλογής ή όχι
λήψης της διακλάδωσης, στο δίκτυο διασυνδέσεων προσαρµόζεται ένα σήµα 1 bit από την
RFU προς τον RISC. Το σήµα αυτό πολυπλέκεται στον RISC όπως αναφέρθηκε.
∆. Σύνθετες Εντολές ∆ιακλάδωσης µε Καταγραφή Αποτελέσµατος
Κατά την εκτέλεση εντολών διακλάδωσης από έναν επεξεργαστή, µια συνθήκη ελέγχεται για
την ορθότητά της και αναλόγως αποφασίζεται αν η τιµή του µετρητή προγράµµατος πρέπει
να πάρει µια συγκεκριµένη τιµή ή να συνεχίσει ως έχει. Συνήθως οι τιµές οι οποίες
συγκρίνονται στις εντολές διακλάδωσης, υπόκεινται και σε κάποια µεταβολή. Κλασικό
παράδειγµα αποτελούν οι εκφράσεις for, while, loop της γλώσσας προγραµµατισµού C/C++.
Σε αυτές κάποια τιµή απαιτείται να υποστεί κάποια µεταβολή, π.χ. αύξηση ή µείωση, και στην
συνέχεια να συγκριθεί µε κάποια τιµή. Η υλοποίηση τέτοιων εντολών σε έναν κλασικό
επεξεργαστή θα απαιτούσαν έναν αριθµό κύκλων λειτουργίας για τη δηµιουργία των προς
σύγκρισης τιµών και ένα κύκλο για την εκτέλεση της εντολής διακλάδωσης. Το φαινόµενο
είναι γνωστό ως κόστος επανάληψης βρόγχου (loop iteration overhead) και µπορεί να
καταλαµβάνει σε ειδικές περιπτώσεις σηµαντικότατο ποσοστό στο σύνολο του κώδικα ενός
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προγράµµατος.
Εκτός λοιπόν από τις σύνθετες εντολές διακλάδωσης ο ReRISC υποστηρίζει και αντίστοιχες
µε ταυτόχρονη καταγραφή του αποτελέσµατος. Έτσι σε έναν κύκλο λειτουργίας ο ReRISC
µπορεί να υπολογίσει κάποια σύνθετη συνθήκη διακλάδωσης, να πάρει την απόφαση για την
τιµή του µετρητή προγράµµατος και ταυτόχρονα να επιστρέψει την νέα τιµή, η οποία
χρησιµοποιείται σαν τιµή ελέγχου του βρόγχου, στο αρχείο των καταχωρητών. Ο αριθµός
τέτοιων εντολών που υποστηρίζονται είναι επίσης 8 από τις 64.
Η υποδοµή για την υποστήριξη αυτών των εντολών από τον RISC απαιτεί την επιστροφή του
αποτελέσµατος της συνθήκης ελέγχου της εντολής διακλάδωσης από την RFU στον RISC.
Τον ρόλο αυτό αναλαµβάνει να εκτελέσει η υποδοµή της κατηγορίας Σύνθετων Εντολών
∆ιακλάδωσης. Επίσης για την επιστροφή της ανανεωµένης τιµής ελέγχου βρόγχου απαιτείται
υποδοµή παρόµοια µε των Εντολών Επεξεργασίας. Όπως αναφέρθηκε οι εντολές
διακλάδωσης εκτελούνται ένα στάδιο διοχέτευσης πριν από αυτό των εντολών επεξεργασίας.
Έτσι ένας νέος πολυπλέκτης συµπεριλαµβάνεται στο τέλος του σταδίου διοχέτευσης
Εκτέλεσης Εντολής ο οποίος επιλέγει τιµή µεταξύ του αποτελέσµατος του RISC και της RFU.
Επίσης ένα 32 bit κανάλι ενσωµατώνεται στο δίκτυο διασυνδέσεων, που µεταφέρει το
αποτέλεσµα από το πρώτο στάδιο της RFU στον πολυπλέκτη αυτό. Και πάλι η IDL
αναλαµβάνει να δηµιουργήσει τα απαραίτητα σήµατα ελέγχου για την ορθή εκτέλεση της
εντολής.
Ε. Σύνθετες Εντολές ∆ιευθυνσιοδότησης Μνήµης
Η διαδικασία δηµιουργίας των απαραίτητων διευθύνσεων για την πρόσβαση στη µνήµη
δεδοµένων, αποτελεί για πολλές εφαρµογές εξαιρετικό υπολογιστικό κόστος. Ειδικότερα για
εφαρµογές από το πεδίο των πολυµέσων το µεγαλύτερο ποσοστό των κύκλων λειτουργίας
του επεξεργαστή για την εκτέλεσή τους αναλώνεται σε τέτοιου τύπου διευθυνσιοδοτήσεις.
Πολλοί σύγχρονοι επεξεργαστές ενσωµατώνουν σύνθετες εντολές διευθυνσιοδότησης για
την αύξηση των επιδόσεών τους. Αυτές όµως ακολουθούν ένα συγκεκριµένο µοτίβο, όπως
άλλωστε και οι εντολές που ενσωµατώνονται στον παρόντα RISC, και δεν µπορούν να
επιτύχουν την προσαρµογή τους σε όλες τις εφαρµογές.
Ο ReRISC υποστηρίζει τέτοιους τύπους σύνθετων διευθυνσιοδοτήσεων, µέσω εντολών οι
οποίες εκτελούνται στην RFU. Η απαιτούµενη διεύθυνση υπολογίζεται σε αυτήν µε τον
κατάλληλο προσδιορισµό της. Στην συνέχεια προσφέρεται πρόσβαση της υπολογισµένης
διεύθυνσης κατευθείαν στην µνήµη δεδοµένων του επεξεργαστή. Η τιµή η οποία καλείται να
εγγραφεί ή να ανακτηθεί από την µνήµη προέρχεται ή καταλήγει αντίστοιχα στο κανάλι
51

Κεφάλαιο 3
δεδοµένων του RISC. Τέσσερις σύνθετες εντολές ανάγνωσης και τέσσερις εγγραφής στην
µνήµη δεδοµένων προσφέρονται από την RFU.
Η υποστήριξη αυτών των εντολών από τον ReRISC πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας
υποδοµή η οποία είναι κοινή µε αυτή των Σύνθετων Εντολών ∆ιακλάδωσης µε Καταγραφή
Αποτελέσµατος. Η IDL φροντίζει για την σωστή προσαρµογή των σηµάτων ελέγχου.

3.2.4. Προσθήκες στην Λογική Χειρισµού Ασυνεπειών ∆ιοχέτευσης
Η IDL είναι σε θέση να παράγει τα απαραίτητα σήµατα ελέγχου για την ορθή λειτουργία του
επεξεργαστή. Ταυτόχρονα η λογική αποκωδικοποίησης της επόµενης τιµής του µετρητή
προγράµµατος µπορεί να διασφαλίσει την σωστή διαδοχή των εντολών κατά την διάρκεια
εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Παρόλα αυτά η φιλοσοφία σχεδίασης µε χρήση σταδίων
διοχέτευσης εισάγει προβλήµατα στην ορθή λειτουργία του επεξεργαστή. Τα προβλήµατα
αυτά προκαλούνται λόγο της ταυτόχρονης ύπαρξης στα στάδια διοχέτευσης περισσοτέρων
των µία λειτουργιών. Έτσι εµφανίζονται προβλήµατα τα οποία είναι γνωστά στο χώρο των
επεξεργαστών µε στάδια διοχέτευσης.
Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να επιλυθούν στο επίπεδο της δηµιουργίας του κώδικα του
προγράµµατος. Στην καλύτερη περίπτωση µια τέτοια τεχνική θα είχε ως αποτέλεσµα την
δραµατική αύξηση της πολυπλοκότητας των µεταγλωττιστών, συµβολοµεταφραστών και
λοιπών εργαλείων προγραµµατισµού. ∆ιαφορετικά µπορεί να παρατηρηθεί δραµατική
µείωση των επιδόσεων του επεξεργαστή. Για τον λόγω αυτό και στον πυρήνα του ReRISC
ενσωµατώνεται µια λογική για τον χειρισµό των ασυνεπειών (hazard) στα στάδια
διοχέτευσης.
Οι µονάδα αυτή αντιλαµβάνεται προβλήµατα και ανάλογα εκτελεί διορθωτικές κινήσεις.
Ανάλογα µε τον τύπο του προβλήµατος και τον τρόπο επίλυσής του η µονάδα αυτή µπορεί
να χωριστεί σε δύο τµήµατα : την µονάδα προώθησης δεδοµένων και την µονάδα
καθυστέρησης-απόρριψης των σταδίων διοχέτευσης.
Α. Μονάδα Προώθησης ∆εδοµένων
Η λειτουργία της µονάδας αυτής φαίνεται µε ένα παράδειγµα στο Σχήµα 10. Στο παράδειγµα
αυτό απαιτείται στο στάδιο Αποκωδικοποίησης Εντολής η ανάγνωση των καταχωρητών R2
και R3. Οι καταχωρητές αυτοί προκύπτουν από εντολές οι οποίες έχουν εκκινήσει νωρίτερα
και βρίσκονται σε παρακάτω στάδια διοχέτευσης. Οι τελικές τιµές τους όµως δεν έχουν
καταλήξει ακόµα στο αρχείο καταχωρητών. Η Μονάδα Προώθησης ∆εδοµένων
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λαµβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντιλαµβάνεται το πρόβληµα και µέσω των
καναλιών προώθησης δεδοµένων παρέχει τα σωστά δεδοµένα για την εκτέλεση της εντολής.

Σχήµα 10 : Παράδειγµα Προώθησης ∆εδοµένων

Η τροφοδότηση της RFU και η επανατροφοδότηση του αποτελέσµατος της RFU στον RISC
πραγµατοποιείται όπως αναφέρθηκε, απευθείας πάνω στο κανάλι δεδοµένων του RISC
µέσω του δικτύου διασύνδεσης. Οπότε η µοναδική προσθήκη η οποία απαιτείται για την
υποστήριξη της RFU από την Μονάδα Προώθησης ∆εδοµένων είναι η αύξηση του αριθµού
των πολυπλεκτών του Σχήµα 10 για την υποστήριξη και των τεσσάρων τελεστέων της RFU,
καθώς και η τροφοδότηση της µονάδας µε τις διευθύνσεις των επιπρόσθετων αυτών
τελεστέων.
Β. Μονάδα Καθυστέρησης-Απόρριψης των Σταδίων ∆ιοχέτευσης
Εκτός από τις ασυνέπειες οι οποίες επιλύονται µε προώθηση δεδοµένων, µε αποτέλεσµα να
µην καταναλώνεται κάποιος επιπρόσθετος κύκλος λειτουργίας, υπάρχουν και άλλες οι οποίες
απαιτούν πιο δραστικά µέτρα. Έστω για παράδειγµα ότι στο Σχήµα 10 η εντολή που
βρίσκεται στο στάδιο Εκτέλεσης Εντολής δεν ήταν αυτή που αναγράφεται αλλά η : R2<LW[R5], δηλαδή µια εντολή ανάγνωσης από την µνήµη. Σε αυτήν την περίπτωση η εντολή
αυτή θα παράγει αποτέλεσµα στον επόµενο κύκλο λειτουργίας όταν θα βρίσκεται δηλαδή στο
στάδιο Πρόσβασης στην Μνήµη. Εποµένως δεν υπάρχει κάποιος τρόπος προώθησης
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δεδοµένων για την επίλυση αυτής της ασυνέπειας.
Η Μονάδα Καθυστέρησης-Απόρριψης των Σταδίων ∆ιοχέτευσης εισάγεται για την επίλυση
αυτού του τύπου των προβληµάτων. Στην µονάδα αυτή καταλήγουν απαραίτητες τιµές
σηµάτων από όλο τον πυρήνα του επεξεργαστή για την σωστή λειτουργία της. Η πράξεις οι
οποίες µπορεί να εκτελέσει για να επιλύσει προβλήµατα µεταξύ των σταδίων διοχέτευσης
είναι δύο τύπων. Το πρώτο είναι να καθυστερήσει (stall) κάποια από τα στάδια διοχέτευσης
του επεξεργαστή. Αυτό το καταφέρνει µε ειδικό σήµα ελέγχου το οποίο οδηγείται στους
καταχωρητές διοχέτευσης και τους αποτρέπει από αλλαγή της τιµής τους. Το δεύτερο είναι η
απόρριψη (flush) της εντολής η οποία βρίσκεται σε κάποιο στάδιο διοχέτευσης. Για τον λόγο
αυτό εξίσου σήµα ελέγχου το οποίο παράγεται από την µονάδα αυτή, ελέγχει τους
καταχωρητές διοχέτευσης και τους αναγκάζει να αλλάξουν την εντολή που κρατούν µε την
εντολή NOP.
Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του επεξεργαστή πυρήνα απαιτούνται τρεις συνθήκες
ενεργοποίησης της Μονάδας Καθυστέρησης-Απόρριψης των Σταδίων ∆ιοχέτευσης και
αντίστοιχες διορθωτικές κινήσεις. Οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακας 8.
Στην πρώτη στήλη δηλώνεται η συνθήκη. Το πρώτο πεδίο της συνθήκης δηλώνει το στάδιο
διοχέτευσης. Το δεύτερο µετά την τελεία δηλώνει κάποιο χαρακτηριστικό της εντολής. Στην
δεύτερη στήλη υπάρχουν οι καταχωρητές διοχέτευσης που πρέπει να καθυστερήσουν και
στην τρίτη στήλη αυτοί που απαιτείται να απορρίψουν τις εντολές τους. Επίσης να σηµειωθεί
ότι η συνθήκη 1 και 2 του Πίνακας 8 µπορούν να παρακαµφτούν µε την χρήση εξωτερικού
σήµατος στον επεξεργαστή. Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκµετάλλευση των κύκλων
καθυστέρησης των εντολών άλµατος και διακλάδωσης.
Για την υποστήριξη και της RFU από την µονάδα αυτή, νέες συνθήκες απαιτούνται. Οι
συνθήκες αυτές προκύπτουν κυρίως από τη δυνατότητα εκτέλεσης εντολών από την RFU σε
δύο στάδια, αλλά και σε περισσότερους του ενός κύκλους. Για την εξυπηρέτηση αυτών των
συνθηκών µια νέα δυνατότητα προστίθεται στην µονάδα. Όπως αναφέρθηκε ο αριθµός των
κύκλων που απαιτείται για την εκτέλεση µιας εντολής από την RFU µεταφέρεται µέσω του
δικτύου διασύνδεσης στον RISC. Πιο συγκεκριµένα στην µονάδα την οποία σχολιάζουµε.
Αυτή µε την σειρά της έχει την ικανότητα να µειώνει (Decr) σε κάθε κύκλο ρολογιού τον
αριθµό αυτό.
Επίσης ένα νέο σήµα ελέγχου προστίθεται στο δίκτυο διασύνδεσης. Το σήµα αυτό
προσδιορίζει την διαθεσιµότητα των πόρων της RFU. Σε περίπτωση που η διαθεσιµότητα
των πόρων της είναι µικρότερη από αυτούς που απαιτεί µια νέα εντολή, το σήµα αυτό (Full)
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οδηγείται στην Μονάδα Καθυστέρησης-Απόρριψης των Σταδίων ∆ιοχέτευσης, η οποία µε την
σειρά της καθυστερεί τα στάδια µέχρι να ελευθερωθούν οι απαιτούµενοι πόροι. Ταυτόχρονα
ένα ακόµα σήµα προστίθεται στο δίκτυο διασυνδέσεων για να εκτελέσει flush σε εσωτερικό
της RFU καταχωρητή (S2) ο οποίος θα σχολιαστεί αργότερα. Η επιλογή αυτή προσφέρεται
από την αρχιτεκτονική ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία της δροµολόγησης των εντολών
στην RFU, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέµα. Αν τα εργαλεία προγραµµατισµού
προσφέρουν διαδικασία βέλτιστης δροµολόγησης των εντολών, ο παραπάνω έλεγχος
µπορεί να παρακαµφτεί. Οι συνθήκες για την υποστήριξη της RFU φαίνονται στον Πίνακας 9.
Πίνακας 8 : Συνθήκες Ενεργοποίησης της Μονάδας Καθυστέρησης-Απόρριψης των Σταδίων
∆ιοχέτευσης

α/α

Συνθήκη

Stall

Flush

1

EXE.inst=Jump

-

ID/EX

2

MEM.inst=Branch

-

ID/EX&EX/MEM

3

EXE.Rdest=DEC.Rsrc&EXE.inst=Load

IF/ID

ID/EX

Πίνακας 9 : Συνθήκες Ενεργοποίησης της Μονάδας Καθυστέρησης-Απόρριψης των Σταδίων
∆ιοχέτευσης για υποστήριξη της RFU

α/α

Συνθήκη

Stall

Flush

Decr

1

Full

ID/EX

S2

No

2

1 < EXE.cycles

IF/ID&ID/EX

EX/MEM

Yes

3

EXE.instr=load/store&EXE.cycles=1

IF/ID&ID/EX

EX/MEM

Yes

4

EXE.instr=Branch&EXE.cycle=1

IF/ID&ID/EX

EX/MEM

Yes

5

EXE.Rdest=DEC.Rsrc&EXE.cycles=1

IF/ID

ID/EX

No

Τέλος να σηµειωθεί ότι η RFU προσφέρει άλλα δύο σήµατα για τον έλεγχο της λειτουργίας
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της. Το πρώτο είναι σήµα το οποίο υποδεικνύει την αποτυχία εύρεσης των ψηφίων
προσδιορισµού της εντολής η οποία ζητείται από αυτήν να εκτελέσει (Miss). Για την επίλυση
του προβλήµατος τα ψηφία προσδιορισµού των κατάλληλων εντολών πρέπει να
τοποθετηθούν στην RFU. Το δεύτερο δείχνει κάποιο σφάλµα εξαιτίας του ότι παραπάνω από
µια κατάσταση προσδιορισµού αντιστοιχεί στην κωδικοποίηση της εντολής την οποία
καλείται να εκτελέσει (Error). Η κατάσταση αυτή επιδεικνύει σφάλµα στην ορθή λειτουργία
του επεξεργαστή. Περαιτέρω σχολιασµός αυτών των καταστάσεων θα ακολουθήσει στην
περιγραφή της αρχιτεκτονικής της RFU. Τα σήµατα αυτά θα οδηγούνται σε έναν εξωτερικό
ελεγκτή και αποτελούν θέµα περαιτέρω έρευνας.

3.3. Επαναπροσδιορίσιµη Λογική
Στην ενότητα που ακολουθεί γίνεται αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής της
επαναπροσδιορίσιµης λογικής, όπως αυτή προτείνεται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.
∆ιαθέτοντας ήδη την υποδοµή του επεξεργαστή πυρήνα, ο οποίος λειτουργεί ως ελεγκτής
της επαναπροσδιορίσιµης λογικής, αλλά και του δικτύου διασύνδεσης, όπως περιγράφηκαν
στην προηγούµενη παράγραφο, η σχεδίαση της RFU µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτόνοµα.
Σύµφωνα και µε τα βήµατα της µεθοδολογίας σχεδίασης της RFU τα οποία παρουσιάστηκαν
στο Κεφάλαιο 2, η αρχιτεκτονική της RFU µπορεί να χωριστεί σε τρία επιµέρους τµήµατα. Το
πρώτο αφορά στο επίπεδο λειτουργιών της επαναπροσδιορίσιµης λογικής στο οποίο
εκτελούνται όλες οι επεξεργαστικές λειτουργίες της µονάδας. Το δεύτερο είναι το επίπεδο
διασύνδεσης

το

οποίο

φροντίζει

για

τη

µεταφορά

των

δεδοµένων

µεταξύ

των

επεξεργαστικών στοιχείων της µονάδας. Τέλος το επίπεδο προσδιορισµού έχει ως στόχο τον
κατάλληλο προσδιορισµό της µονάδας για την εκτέλεση των ζητούµενων λειτουργιών. Τα
τρία αυτά επίπεδα αναλύονται παρακάτω.
Όπως έχει ήδη ειπωθεί και έχει γίνει αντιληπτό, η σχεδίαση του ReRISC δεν
πραγµατοποιήθηκε µε στόχο ένα συγκεκριµένο πεδίο εφαρµογών. Αντιθέτως η φιλοσοφία
στην σχεδίασή του ήταν η ανάπτυξη µιας πλατφόρµας η οποία θα µπορούσε µε εύκολο
τρόπο να προσαρµοστεί σε οποιαδήποτε εφαρµογή. Η δυνατότητα προσαρµογής της
αρχιτεκτονικής πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα. Αφενός η αρχιτεκτονική διαθέτει όλα τα
χαρακτηριστικά των επαναπροσδιορίσιµων επεξεργαστών, όπως αυτά περιγράφηκαν
παραπάνω ώστε να έχει την ικανότητα προσαρµογής της σε ένα πεδίο εφαρµογών µετά την
τελική κατασκευή του ολοκληρωµένου. Αφετέρου η πλατφόρµα αυτή είναι επιδεκτική σε
τροποποιήσεις πριν την κατασκευή του ολοκληρωµένου έτσι ώστε να αποτελεί ένα εργαλείο
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για εξερεύνηση του πεδίου σχεδιασµού (design space exploration), και τη βέλτιστη
προσαρµογή του στο στοχευόµενο πεδίο εφαρµογών.
Το χαρακτηριστικό αυτό γίνεται έντονο περισσότερο στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής της
RFU από ότι στην αντίστοιχη του επεξεργαστή πυρήνα. Έτσι σε αρκετά σηµεία,
αρχιτεκτονικά στοιχεία της RFU δεν προσδιορίζονται απόλυτα αφού τα χαρακτηριστικά τους
είναι εξαρτώµενα κυρίως από το πεδίο εφαρµογών που στοχεύεται.

3.3.1. Επίπεδο Λειτουργιών της RFU
Στο επίπεδο αυτό εκτελούνται όλες οι επεξεργαστικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για
την εκπλήρωση µιας εντολής από την RFU. Οι τελεστέοι, οι οποίοι αντλούνται από το αρχείο
καταχωρητών του RISC ή από την τοπική µνήµη της RFU, οδηγούνται προς το επίπεδο
λειτουργιών. Το δίκτυο διασυνδέσεων στην συνέχεια αναλαµβάνει να οδηγήσει τους
τελεστέους στα αντίστοιχα επεξεργαστικά στοιχεία και να µεταφέρει υπολογισµένες τιµές
µεταξύ των διαφόρων στοιχείων ή προς το κανάλι δεδοµένων του RISC. Στο Σχήµα 11
φαίνεται ένα γενικό διάγραµµα του επιπέδου αυτού και του τρόπου ενσωµάτωσης στην
αρχιτεκτονική.

Σχήµα 11 : Γενικό ∆ιάγραµµα Επικοινωνίας του Επιπέδου Λειτουργιών

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζουν το
επίπεδο αυτό.
Α. Τοπική Μνήµη
Όπως ήδη αναφέρθηκε, συχνό είναι το φαινόµενο ύπαρξης δεδοµένων τα οποία είναι µόνο
ανάγνωσης. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να αποθηκευτούν στην τοπική µνήµη της RFU,
αυξάνοντας έτσι τον αριθµό των τελεστέων τους οποίους έχει η RFU διαθέσιµους προς
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επεξεργασία. Με αυτό τον τρόπο είναι ευκολότερη και αποδοτικότερη η εύρεση και η χρήση
σύνθετων εντολών, αφού πλέον αυτές δεν περιορίζονται ισχυρά από των αριθµό των
τελεστέων που µπορούν να υποστηριχθούν.
Η τοπική µνήµη της RFU ουσιαστικά συνίσταται από ένα αρχείο καταχωρητών όµοιο µε αυτό
του RISC. Μπορεί να παρέχει µέχρι και τέσσερις διαφορετικούς τελεστέους σε κάθε εντολή.
Στην γενική του µορφή, η οποία χρησιµοποιήθηκε για τη σχεδίαση του ReRISC,
περιλαµβάνει 32 καταχωρητές, οπότε και απαιτούνται 20 ψηφία προσδιορισµού για την
διευθυνσιοδότηση τεσσάρων καταχωρητών. Το πλήθος ωστόσο των καταχωρητών µπορεί
να προσαρµοστεί στα µέτρα της στοχευόµενης εφαρµογής έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη
εκµετάλλευση της επιφάνειας του ολοκληρωµένου, της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και του
πλήθους των ψηφίων προγραµµατισµού της RFU.
Επίσης η τοπική µνήµη διαθέτει σήµατα ελέγχου για την ορθή λειτουργία της. Αυτά
χρησιµεύουν µόνο κατά τη διαδικασία φόρτωσης δεδοµένων στην τοπική µνήµη. Η
διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µόνο µια φορά κατά την εκκίνηση του επεξεργαστή ή
εναλλακτικά κάθε φορά που θέλουµε νέα δεδοµένα στην µνήµη. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να
πραγµατοποιείται από τον RISC κατά την εκκίνησή του ή από εξωτερικό ελεγκτή και είναι
θέµα περαιτέρω έρευνας.
Β. Επεξεργαστικά Στοιχεία-Βασικό Αριθµητικό-Λογικό Στοιχείο (Basic ArithmeticLogic Element-BALE)
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του επιπέδου αυτού είναι προφανώς ο τύπος των επεξεργαστικών
στοιχείων από τα οποία αποτελείται. Αυτός όπως ήδη αναφέρθηκε µπορεί να είναι fine ή
coarse grain. Τα πρώτα είναι κατάλληλα για λειτουργίες ψηφίου (bit level operations), ενώ τα
coarse grain είναι καταλληλότερα για λειτουργίες µεταξύ λέξεων δεδοµένων (word level
operations).
Η διαδικασία της εύρεσης υποψήφιων σύνθετων εντολών στην RFU αποτελείται, όπως
αναφέρθηκε, από τον συνδυασµό απλών εντολών, κάθε µια από τις οποίες θα απαιτούσε
ένα κύκλο λειτουργίας στον επεξεργαστή πυρήνα. Γίνεται αντιληπτό εποµένως ότι
καταλληλότερος τύπος επεξεργαστικού στοιχείου είναι το coarse grain αφού αυτό µπορεί να
εκτελέσει µε µεγαλύτερη απόδοση λειτουργίες όµοιες µε αυτές που εκτελούνται στο
συµβατικό κανάλι δεδοµένων του RISC.
Ταυτόχρονα η επιλογή αυτού του τύπου απλοποιεί τη διαδικασία προγραµµατισµού της
RFU. Ενώ τα fine grain απαιτούν ειδικές τεχνικές-εργαλεία για την υλοποίηση λειτουργιών σε
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αυτές τα coarse grain µπορούν να χρησιµοποιήσουν την υποδοµή του µεταγλωττιστή την
οποία χρησιµοποιεί και ο επεξεργαστής πυρήνα. Τέλος τα coarse grain απαιτούν εξαιρετικά
µικρότερο αριθµό ψηφίων προσδιορισµού (configuration bits) µειώνοντας έτσι τους κύκλους
λειτουργίας του επεξεργαστή οι οποίοι πρέπει να δαπανηθούν για κάθε πιθανό
επαναπροσδιορισµό της RFU, στοιχείο το οποίο είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την επίτευξη
υψηλών επιδόσεων.
Η βασική επεξεργαστική δοµή της RFU η οποία προτείνεται στα πλαίσια αυτής της εργασίας
παρουσιάζεται στο Σχήµα 12. Το Βασικό Αριθµητικό-Λογικό Στοιχείο (Basic Arithmetic-Logic
Element-BALE) έχει σαν βασική επεξεργαστική µονάδα µια Αριθµητική / Λογική Μονάδα
(ALU). Η µονάδα αυτή επιλέχθηκε για να διατηρηθεί η γενικότητα της αρχιτεκτονικής. Έτσι η
ALU µπορεί να εκτελέσει, κατά απαίτηση, όλες τις λειτουργίες τις οποίες µπορεί να επιτελέσει
και το κλασικό κανάλι δεδοµένων του RISC. Η επιλογή µεταξύ των διαθέσιµων λειτουργιών
γίνεται µε την βοήθεια ενός σήµατος ελέγχου (Επιλογή Λειτουργίας) το οποίο είναι µεγέθους
τριών bits και ανήκει στα ψηφία προσδιορισµού της RFU. Έτσι οκτώ συνολικά διαφορετικές
λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν από το BALE. Τονίζεται και πάλι ότι οι λειτουργίες αυτές
εξυπηρετούν τη γενικότητα. Καθώς ο ReRISC στοχεύει κάποιο συγκεκριµένο πεδίο
εφαρµογών, οι λειτουργίες ή και ολόκληρη η ALU µπορεί να αντικατασταθεί από ένα
καταλληλότερο στοιχείο.
Το BALE µπορεί να τροφοδοτείται µε δύο τελεστέους. Το αποτέλεσµα της λειτουργίας στους
τελεστές οδηγείται σε έναν καταχωρητή. Ο καταχωρητής αυτός ουσιαστικά είναι ένα D-Flip
Flop το οποίο σε κάθε κύκλο ρολογιού δίνει στην έξοδό του την προηγούµενη καταχωρηµένη
τιµή. Η τιµή του καταχωρητή και η τρέχουσα υπολογισµένη τιµή οδηγούνται σε έναν
πολυπλέκτη ο οποίος επιλέγει µε την βοήθεια ενός σήµατος ελέγχου (Επιλογή ∆εδοµένων)
την τιµή η οποία θα οδηγηθεί στην έξοδο του BALE. Το σήµα ελέγχου αυτό επίσης ανήκει
στα ψηφία προσδιορισµού της RFU.
Η προτεινόµενη αυτή δοµή αποτελεί και την βάση της σηµαντικότερης συνεισφοράς της
παρούσας εργασίας. Τα BALE, µε την βοήθεια του επιπέδου διασυνδέσεων και
προσδιορισµού, µπορούν να εκτελέσουν τρεις τύπους εντολών :
1. Εντολές Ενός Κύκλου : σαν αποτέλεσµα στην έξοδο του BALE, επιλέγεται το
τρέχον αποτέλεσµα της ALU. Το αποτέλεσµα αυτό οδηγείται σε άλλα διαθέσιµα
BALE σχηµατίζοντας έτσι µια σύνθετη εντολή η οποία εκτελείται σε ένα κύκλο
λειτουργίας. Το τελικό αποτέλεσµα οδηγείται στην έξοδο του πρώτου σταδίου
της RFU.
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2. Εντολές ∆ύο Κύκλων : σαν αποτέλεσµα στην έξοδο του BALE, επιλέγεται η
προηγούµενη καταχωρηµένη τιµή. Το αποτέλεσµα οδηγείται σε άλλα διαθέσιµα
BALE τα οποία θα παράγουν το τελικό αποτέλεσµα στον τρέχον κύκλο
λειτουργίας, σχηµατίζοντας επίσης µια σύνθετη εντολή. Ο τύπος αυτών των
εντολών παρόλο που ονοµάζεται ∆ύο Κύκλων ουσιαστικά απαιτεί ένα κύκλο για
την εκτέλεσή του. Για να επιτευχθεί αυτό γίνεται χρήση των σταδίων
διοχέτευσης Εκτέλεσης Εντολής και Πρόσβασης Μνήµης του RISC, εφόσον
αυτό είναι δυνατόν και το τελικό αποτέλεσµα οδηγείται στην έξοδο του δεύτερου
σταδίου της RFU.
3. Εντολές Πολλαπλών Κύκλων : οι εντολές αυτές απαιτούν την καθυστέρηση των
σταδίων διοχέτευσης για την εκτέλεσή τους και λειτουργούν παρόµοια µε τις
εντολές δύο κύκλων.
Συµπερασµατικά τα BALE σε σχέση µε την δοµή των σταδίων διοχέτευσης του RISC,
µπορούν να θεωρηθούν ως επιπλέοντα (floating) µεταξύ των σταδίων Εκτέλεσης Εντολής και
Πρόσβασης Μνήµης. Είναι στην ευχέρεια του χρήστη και των εργαλείων ανάπτυξης
εφαρµογών του ReRISC, η χρησιµοποίηση των BALE µε κατάλληλο τρόπο, ώστε να
επιτευχθεί µεγιστοποίηση των επιδόσεων και βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων πόρων.

Σχήµα 12 : Βασικό Αριθµητικό-Λογικό Στοιχείο (Basic Arithmetic-Logical Element-BALE)

Γ. Πίνακας Επεξεργαστικών Στοιχείων BALE
Το επίπεδο λειτουργιών της RFU αποτελείται από οκτώ στοιχεία BALE. Το κάθε ένα από
αυτά ανάλογα µε τον προσδιορισµό του, ο οποίος θα περιγραφεί παρακάτω, µπορεί να
ανήκει σε ένα από τα δύο στάδια της RFU. Εφόσον το κάθε ένα από αυτά απαιτεί 4 bits για
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τον προσδιορισµό του, συνολικά απαιτούνται 4x8=32 bits για τον προσδιορισµό του
επιπέδου λειτουργιών της RFU.

3.3.2. Επίπεδο ∆ιασυνδέσεων της RFU
Στο επίπεδο αυτό ανήκουν οι διασυνδέσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την διακίνηση των
δεδοµένων προς την RFU, µεταξύ των BALE της RFU και από την RFU προς τον RISC.
Ταυτόχρονα µε τον κατάλληλο προσδιορισµό του επιπέδου αυτού είναι δυνατή η λειτουργία
των επιπλεόντων BALE στο επιθυµητό στάδιο, µεταξύ των δύο διαθέσιµων.
∆ύο επιλογές υπάρχουν γενικά για τον τρόπο υλοποίησης ενός τέτοιου δικτύου
διασυνδέσεων. Η πρώτη υλοποιείται µε τη χρήση σταυροειδών (crossbar) διακοπτών ενώ η
δεύτερη µε τη χρήση λογικής οδήγησης (steering logic). Η λύση της λογικής οδήγησης
απαιτεί

µικρότερο

αριθµό

ψηφίων

προγραµµατισµού

όµως

ταυτόχρονα

επιβάλει

περιορισµούς στην ταχύτητα αλλά και απαιτεί µεγαλύτερη περιοχή στο ολοκληρωµένο.
Εξαιτίας του µικρού αριθµού επεξεργαστικών στοιχείων τα οποία πρέπει να διασυνδεθούν, η
λογική οδήγησης η οποία υλοποιείται µε πολυπλέκτες χρησιµοποιείται στην προτεινόµενη
αρχιτεκτονική. Έτσι µειώνεται ο αριθµός των ψηφίων προσδιορισµού και ταυτόχρονα
απλοποιείται ο µηχανισµός ο οποίος καλείται να παράγει αυτά τα ψηφία.

Σχήµα 13 : ∆οµή του Επιπέδου ∆ιασυνδέσεων

Η γενική δοµή του Επιπέδου ∆ιασυνδέσεων φαίνεται στο Σχήµα 13. Σε αυτό υπάρχουν δύο
µπλοκ, ∆ίκτυο Εισόδων και ∆ίκτυο Εξόδων, τα οποία εξυπηρετούν συνολικά όλα τα
επεξεργαστικά στοιχεία. Επίσης για κάθε επεξεργαστικό στοιχείο υπάρχουν επίσης δύο
µπλοκ, Επιλογέας Σταδίου και Επιλογέας Τελεστέων. Τα επιµέρους αυτά µπλοκ
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περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Σχήµα 14 : ∆οµή του ∆ικτύου Εισόδων

Α. ∆ίκτυο Εισόδων
Σκοπός του ∆ικτύου Εισόδων είναι να παραλάβει τους τέσσερις τελεστέους από το αρχείο
καταχωρητών του RISC και τους ισάριθµους από την τοπική µνήµη της RFU και να
δηµιουργήσει τους αντίστοιχους τελεστέους για τα δύο στάδια επεξεργασίας της RFU. Στο
Σχήµα 14 φαίνεται η δοµή του δικτύου αυτού. Η µοναδική µονάδα η οποία απαιτείται είναι
ένας καταχωρητής. Αυτός µπορεί να διαθέτει κάθε φορά στην έξοδό του τους τελεστέους
τους οποίους παρέλαβε κατά τον προηγούµενο κύκλο λειτουργίας. Για την λειτουργία του
δικτύου αυτού δεν απαιτούνται σήµατα ελέγχου.

Σχήµα 15 : ∆οµή του ∆ικτύου Εξόδου

Β. ∆ίκτυο Εξόδων
Το µπλοκ αυτό είναι σε θέση να επιλέξει το αποτέλεσµα το οποίο θα προωθηθεί στην έξοδο
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της RFU µεταξύ των διαθέσιµων από τα οκτώ επεξεργαστικά στοιχεία. Ταυτόχρονα η
επιλογή γίνεται και για τα δυο στάδιο της RFU. Η δοµή του δικτύου εξόδου, το οποίο
παρουσιάζεται στο Σχήµα 15, περιέχει δύο πολυπλέκτες των οκτώ εισόδων ο κάθε ένας. Για
την επιλογή µεταξύ των διαθέσιµων αποτελεσµάτων απαιτούνται 3 bit προσδιορισµού για
κάθε πολυπλέκτη.

Σχήµα 16 : ∆οµή του Επιλογέα Σταδίου

Γ. Επιλογέας Σταδίου
Κάθε BALE συνοδεύεται και από ένα τέτοιου τύπου δίκτυο. Σκοπός του είναι να καθορίσει σε
πιο επεξεργαστικό στάδιο ανήκει το BALE στο οποίο αντιστοιχεί. Για να επιτευχθεί αυτό
λαµβάνει σαν εισόδους τους οκτώ τελεστέους του πρώτου σταδίου και τους ισάριθµους του
δευτέρου, οι οποίοι έχουν παραχθεί από το ∆ίκτυο Εισόδων. Με τη χρήση στην συνέχεια
οκτώ πολυπλεκτών δύο εισόδων, όπως φαίνεται στο Σχήµα 16, παράγει στην έξοδό του,
τους οκτώ τελεστέους οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν από το BALE. Για την λειτουργία του
απαιτείται µόνο ένα ψηφίο προσδιορισµού για κάθε δοµή, εποµένως συνολικά οκτώ bits.
∆. Επιλογέας Τελεστέων
Το τελευταίο τµήµα του δικτύου διασυνδέσεων έχει ως στόχο να οδηγήσει στο BALE τις
τελικές τιµές των προς επεξεργασία τελεστέων. Οι οκτώ βασικοί τελεστέοι µαζί µε τους οκτώ
οι

οποίοι

προκύπτουν

από

ανατροφοδότηση

των

αποτελεσµάτων

των

BALEs,

πολυπλέκονται και δύο τελικές τιµές οδηγούνται στις αντίστοιχες εισόδους του κάθε BALE.
Στο Σχήµα 17 φαίνεται η πολύπλεξη των δεκαέξι σηµάτων και η παραγωγή των τελικών δύο
τελεστέων. Για να επιτευχθεί η πολύπλεξη 4 bits προγραµµατισµού απαιτούνται για κάθε
πολυπλέκτη. Συνολικά εποµένως απαιτούνται 4x2x8=64 bits για όλα τα επεξεργαστικά
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στοιχεία.

Σχήµα 17 : ∆οµή του Επιλογέα Τελεστέων

3.3.3. Επίπεδο Προσδιορισµού της RFU
Το επίπεδο αυτό αναλαµβάνει να παράγει τα ψηφία προσδιορισµού και να τα διανέµει µε τον
κατάλληλο τρόπο στα Επίπεδα Λειτουργιών και ∆ιασυνδέσεων. Στο Σχήµα 18 παρουσιάζεται
η γενική µορφή του. Ο κωδικός της εντολής η οποία ζητείται να εκτελεστεί από την RFU,
προέρχεται από το στάδιο Αποκωδικοποίησης Εντολής του RISC. Η ∆οµή Αποθήκευσης των
Ψηφίων Προσδιορισµού, παράγει τα ψηφία προσδιορισµού τα οποία αντιστοιχούν στον
κώδικα εντολής. Τα ψηφία αυτά τροφοδοτούνται σε δύο στάδια διοχέτευσης τα οποία είναι
αντίστοιχα µε αυτά του RISC σχηµατίζοντας έτσι τα ψηφία προσδιορισµού και των δύο
σταδίων της RFU. Τα επιµέρους στοιχεία του Επιπέδου Προσδιορισµού περιγράφονται
παρακάτω.
Α. ∆οµή Αποθήκευσης Ψηφίων Προσδιορισµού
Στο Σχήµα 19 φαίνεται ο σχεδιασµός της δοµής αυτής. Στο Αρχείο ∆ιαθέσιµων Εντολών
βρίσκονται καταχωρηµένοι όλοι οι κωδικοί των εντολών των οποίων τα ψηφία
προσδιορισµού βρίσκονται διαθέσιµα στην Μνήµη Ψηφίων Προσδιορισµού. Όταν µια εντολή
ζητηθεί να εκτελεστεί από την RFU ο κωδικός της εντολής αυτής, τροφοδοτείται από τον
RISC. Η Λογική Επιβεβαίωσης ∆ιαθεσιµότητας συγκρίνει τον κωδικό µε τους διαθέσιµους και
παράγει ένα αντίστοιχο κωδικό για την εντολή ο οποίος αναγνωρίζεται και αποκωδικοποιείται
από τον Αποκωδικοποιητή ∆ιεύθυνσης Εντολής. Εφόσον η εντολή η οποία ζητείται βρίσκεται
διαθέσιµη στην RFU, η διεύθυνσή της παράγεται και οδηγείται στην Μνήµη Ψηφίων
Προσδιορισµού. Εφόσον παραπάνω της µιας εντολές έχουν τον ίδιο κωδικό ένα σήµα
σφάλµατος παράγεται από τον κωδικοποιητή. Τέλος στην περίπτωση που η εντολή δεν
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βρίσκεται διαθέσιµη στην RFU ένα σήµα αστοχίας εύρεσης της εντολής παράγεται.

Σχήµα 18 : Γενική ∆οµή του Επιπέδου Προσδιορισµού της RFU

Ταυτόχρονα ένα δίκτυο σηµάτων φροντίζει για την φόρτωση νέων ψηφίων προσδιορισµού
στην RFU. Το δίκτυο αυτό είναι παρόµοιο µε αυτό της εγγραφής δεδοµένων σε µια
συµβατική µνήµη. Απλά κάθε φορά που νέα ψηφία προσδιορισµού τοποθετούνται στην
µνήµη το Αρχείο ∆ιαθέσιµων Εντολών πρέπει να ενηµερώνεται κατάλληλα.

Σχήµα 19 : ∆οµή Αποθήκευσης Ψηφίων Προσδιορισµού

Η δοµή αυτή έχει την ικανότητα να διατηρεί αποθηκευµένες στην RFU δεκαέξι διαφορετικές
εντολές. Η κάθε εντολή παρέχει 142 bits απαραίτητα για τον κατάλληλο προσδιορισµό της
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RFU. Αναλυτικά τα bits αυτά έχουν ως εξής :
1. 102 bits απαιτούνται για τον προσδιορισµό των επεξεργαστικών στοιχείων και
του δικτύου διασυνδέσεων.
2. 20 bits χρησιµοποιούνται για τη διευθυνσιοδότηση της τοπικής µνήµης της
RFU.
3. 16 bits σηµατοδοτούν την κατανοµή των επεξεργαστικών στοιχείων στα δύο
στάδια λειτουργίας. Έτσι δηµιουργούνται δύο κωδικές λέξεις (S1 και S2) των 8
bits µια για κάθε στάδιο. Το κάθε bit της κάθε λέξης δηλώνει το αν το αντίστοιχο
επεξεργαστικό στοιχείο απαιτείται στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο.
4. 4 bits δηλώνουν των αριθµό των κύκλων που απαιτούνται για την εκτέλεση της
εντολής.
Β. Μονάδα Ελέγχου
Όπως γίνεται αντιληπτό, κατά την εκτέλεση διαδοχικών σύνθετων εντολών είναι πιθανόν να
δηµιουργηθεί θέµα διαθεσιµότητας πόρων στην RFU. Συγκεκριµένα, επειδή η RFU µπορεί
να εκτελέσει εντολές σε δύο στάδια µια εντολή µπορεί να απαιτεί την χρήση ενός αριθµού
επεξεργαστικών στοιχείων τα οποία απασχολούνται µε την εκτέλεση του δεύτερου σταδίου
κάποιας προηγούµενης εντολής.
Το θέµα αυτό µπορεί να λυθεί µε κατάλληλο σχεδιασµό των εργαλείων προγραµµατισµού
του ReRISC. Αυτή η λύση όµως αυξάνει την πολυπλοκότητα των απαιτούµενων εργαλείων,
την στιγµή που η επίλυση του προβλήµατος θα µπορούσε να δοθεί στο επίπεδο του υλικού
του ReRISC.
Για τον λόγο αυτό εισάγεται η Μονάδα Ελέγχου. Η δοµή της µονάδας αυτής φαίνεται στο
Σχήµα 20. Τα σήµατα S1 και S2 της τρέχουσας εντολής οδηγούνται στις εισόδους αυτής της
µονάδας. Ένα καταχωρητής καθυστερεί το σήµα S2 κατά ένα κύκλο λειτουργίας. Έτσι τελικά
συγκρίνονται τα σήµατα S2 της προηγούµενης εντολής µε το S1 της τρέχουσας εντολής. Με
αυτό τον τρόπο διαπιστώνεται εάν υπάρχει πρόβληµα κατανοµής πόρων. Εφόσον κάτι τέτοιο
ισχύει το σήµα Full, το οποίο περιγράφικε παραπάνω, οδηγείται στον RISC ο οποίος κάνει
τις κατάλληλες ενέργειες καθυστερώντας κατά ένα κύκλο λειτουργίας τα στάδια διοχέτευσης
του επεξεργαστή. Σε µια τέτοια περίπτωση ο πολυπλέκτης επιλέγοντας την τιµή µηδέν
διατηρεί την ορθή λειτουργία της µονάδας ελέγχου.
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Σχήµα 20 : Μονάδα Ελέγχου

Γ. Πολυπλέκτες Επιλογής Ψηφίων Προσδιορισµού
Ο τελικός προσδιορισµός των επεξεργαστικών στοιχείων πραγµατοποιείται µε την χρήση
των 102 bits τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω. Από αυτά 6 bits χρησιµοποιούνται στην
∆οµή ∆ικτύου Εξόδου. Τα υπόλοιπα 96 ανήκουν στα επεξεργαστικά στοιχεία και στο δίκτυο
διασύνδεσής τους ( 12 bits σε κάθε ένα από τα οκτώ). Τα bits αυτά είναι διαθέσιµα στο
στάδιο της Εκτέλεσης Εντολής και τα ίδια περνούν και στο στάδιο Πρόσβασης Μνήµης όπου
εκτελείται

το

δεύτερο

στάδιο

επεξεργασίας

της

RFU.

Τα

ψηφία

προσδιορισµού

πολυπλέκονται όπως φαίνεται στο Σχήµα 18, βάση της λέξης S2. Με αυτό τον τρόπο
καθορίζεται σε πιο στάδιο ανήκουν τα επιπλέοντα επεξεργαστικά στοιχεία.
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4. Υλοποίηση της Αρχιτεκτονικής του ReRISC
Για την ορθή εκτίµηση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, αυτή απαιτείται να υλοποιηθεί σε
µια σύγχρονη τεχνολογία πρότυπων κελιών (standard cells), και να εκτιµηθούν κρίσιµα
χαρακτηριστικά αυτής, όπως η επιφάνεια ολοκληρωµένου που καταλαµβάνει καθώς και η
ταχύτητα λειτουργίας την οποία µπορεί να επιτύχει.
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η υλοποίηση της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής. Για τον λόγο
αυτό χρησιµοποιείται η ροή σχεδιασµού η οποία φαίνεται στο Σχήµα 21. Τα βήµατα της ροής
σχεδιασµού

αναλύονται

παρακάτω.

Τελικά

µετρήσεις,

εκτιµήσεις

και

συγκρίσεις

παρουσιάζονται στην τελική ενότητα αυτού του κεφαλαίου.

Σχήµα 21 : Ροή Σχεδιασµού που Ακολουθήθηκε για την Υλοποίηση του ReRISC

Α. Γλώσσα – Περιβάλλον Περιγραφής Υλικού
Στο πρώτο στάδιο της ροής σχεδιασµού απαιτείται η δηµιουργία ενός µοντέλου περιγραφής
υλικού το οποίο να αντιστοιχεί στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική του ReRISC. Για τον λόγο
αυτό χρησιµοποιήθηκε η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL και αντίστοιχο περιβάλλον
εργασίας.

Υλοποίηση της Αρχιτεκτονικής του ReRISC
Για την κατασκευή του µοντέλου του υλικού ακολουθήθηκε ιεραρχική σχεδίαση από τα
χαµηλότερα προς τα υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα. Τα µοντέλα του επεξεργαστή πυρήνα
RISC και της επαναπροσδιορίσιµης µονάδας RFU, σχεδιάστηκαν σαν δύο αυτόνοµες
µονάδες. Στη συνέχεια ενώθηκαν στο ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο του ReRISC.
Στο µεγαλύτερο τµήµα του κώδικα ακολουθήθηκε δοµική (structural) περιγραφή εκτός από
τετριµµένα αρχιτεκτονικά µπλοκ, όπως το αρχείο καταχωρητών, των οποίων απλά
περιγράφηκε η συµπεριφορά (behavioral) τους. Με αυτό τον τρόπο ο κώδικας είναι πιο
εύκολα κατανοητός και επεκτάσιµος. Τρεις χιλιάδες και οκτακόσιες γραµµές κώδικα, χωρίς τα
σχόλια, απαιτήθηκαν για την περιγραφή του µοντέλου του RISC. Ο αντίστοιχος κώδικας της
RFU ήταν ελαφρώς µικρότερος, για την ακρίβεια τρεις χιλιάδες και επτακόσιες γραµµές.
Β. Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας
Το µοντέλο περιγραφής υλικού το οποίο δηµιουργήθηκε στη συνέχεια ελέγχθηκε για την
ορθότητά του. Ο έλεγχος αυτός πραγµατοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Αρχικά ο κώδικας της
VHDL µεταγλωττίστηκε µε τη βοήθεια του περιβάλλοντος εργασίας και όλα τα σφάλµατα τα
οποία

αφορούν

τους

κανόνες

της

γλώσσας

προγραµµατισµού

εντοπίστηκαν

και

εξαλείφθηκαν.
Σε δεύτερη φάση το µοντέλο ελέγχθηκε για να διαπιστωθεί η επιθυµητή λειτουργία του όσον
αφορά τη συµπεριφορά την οποία πρέπει να περιγράφει. Για τον λόγο αυτό ακολουθήθηκε η
τεχνική µοντέλου ακρίβειας ψηφίου (Bit Accurate Model-BAM). Σε αυτήν την τεχνική δίδονται
είσοδοι στο µοντέλο, τέτοιες ώστε να περάσουν από όλες τις πιθανές καταστάσεις και
ελέγχονται τα παραγόµενα αποτελέσµατα σε επίπεδο bit, για την ορθότητά τους. Μετά και
την διαδικασία του Ελέγχου Ορθής Λειτουργίας, προέκυψε το τελικό µοντέλο περιγραφής του
υλικού του ReRISC.
Γ. Σύνθεση
Για την εκτίµηση της απαιτούµενης περιοχής ολοκληρωµένου και των επιδόσεων του
ReRISC, απαιτείται η υλοποίησή του σε µια σύγχρονη τεχνολογία πρότυπων κελιών. Για την
ακρίβεια οι εκτιµήσεις των παραπάνω µεγεθών λήφθηκαν από το στάδιο της σύνθεσης
(synthesis) του ReRISC, αφού τα αποτελέσµατα τα οποία παρέχει µπορούν να θεωρηθούν
αξιόπιστα χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία της συνολικής
υλοποίησης.
Σαν τεχνολογία ολοκλήρωσης επιλέχθηκε η HCMOS9GP. Τεχνολογία αυτή είναι διαστάσεων
0.12µm και είναι ιδιοκτησία της STMicroelectronics [65]. Παρέχει πληθώρα πρότυπων
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κελιών και είναι βελτιστοποιηµένη τόσο για υλοποιήσεις όπου το ζητούµενο είναι υψηλές
επιδόσεις αλλά και χαµηλή κατανάλωση ισχύος. Γενικά είναι µια σύγχρονη τεχνολογία η
οποία µπορεί να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Το περιβάλλον εργασίας στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία της σύνθεσης, είναι το
Leonardo Spectrum έκδοση LS2002e_16 της εταιρίας Mentor Graphics [66]. Είναι γνωστό ότι
το συγκεκριµένο εργαλείο δεν προσφέρει µέγιστη αξιοπιστία σε στην σύνθεση ASIC
κυκλωµάτων, σε σχέση µε αντίστοιχα κορυφαία εργαλεία του χώρου. Ωστόσο για τους
σκοπούς αυτής της εργασίας, όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι η σύγκριση των χαρακτηριστικών
µεταξύ των διαφορετικών αρχιτεκτονικών τµηµάτων του ReRISC, κρίνεται ικανοποιητική.

4.1. Αποτελέσµατα Υλοποίησης
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα-εκτιµήσεις τα οποία ελήφθησαν από
την διαδικασία της σύνθεσης. Αρχικά παρουσιάζονται εκτιµήσεις για την περιοχή
ολοκλήρωσης και την ταχύτητα λειτουργίας του επεξεργαστή πυρήνα. Στην συνέχεια
ακολουθούν τα αντίστοιχα εκτιµώµενα µεγέθη για την RFU. Τέλος το σύνολο του
επεξεργαστή µελετάται και σχολιάζονται σηµαντικά σηµεία.
Οι εκτιµήσεις για την επιφάνεια την οποία καταλαµβάνει το υλικό δίνονται σε τετραγωνικά
µικρόµετρα (µm2). Η καθυστέρηση την οποία εισάγει κάθε τµήµα του υλικού δίδεται σε
νανοδευτερόλεπτα (nsec). Ταυτόχρονα εκτιµήθηκε και η συχνότητα στην οποία µπορεί να
λειτουργήσει το κάθε τµήµα και παρέχεται σε MHz.
Α. Εκτίµηση του επεξεργαστή πυρήνα
Ο επεξεργαστής πυρήνα συντέθηκε και οι εκτιµήσεις για τα χαρακτηριστικά του φαίνονται
στον Πίνακας 10. Αποτελέσµατα δίδονται για κάθε στάδιο διοχέτευσης του RISC καθώς
επίσης και για τα δύο συνδυαστικά κυκλώµατα ελέγχου των σταδίων διοχέτευσης. Στην
τελευταία στήλη δίδονται και οι εκτιµήσεις για το σύνολο του επεξεργαστή. Για όλες τις
εκτιµήσεις, σαν ζητούµενο από το εργαλείο σύνθεσης τέθηκε η ισορροπία µεταξύ περιοχήςταχύτητας.
Όπως παρατηρούµε από τις εκτιµώµενες τιµές, το 70% της περιοχής του RISC
καταλαµβάνεται από το στάδιο Αποκωδικοποίησης Εντολής. Αυτό ήταν αναµενόµενο αφού
σε αυτό το στάδιο ανήκει το αρχείο καταχωρητών το οποίο και δεσµεύει το µεγαλύτερο
ποσοστό του χώρου. Όπως είναι λογικό στις εκτιµήσεις αυτές δεν µετέχουν οποιασδήποτε
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µορφής µνήµες τις οποίες ο RISC θα απαιτούσε για την λειτουργία του.
Ένα πολύ ενδιαφέρον θέµα είναι επίσης η αύξηση στην επιφάνεια η οποία παρατηρείται,
στον προτεινόµενο RISC, ο οποίος προορίζεται σαν ελεγκτής της RFU, σε σχέση µε την
απλή εκδοχή του. Οι εκτιµήσεις έδειξαν ότι το µοναδικό τµήµα του RISC, το οποίο υφίσταται
άξια λόγου αύξηση επιφάνειας είναι αυτό της Αποκωδικοποίησης Εντολής. Η αύξηση αυτή
προέρχεται από την αλλαγή του αρχείου καταχωρητών ώστε να υποστηρίζονται τέσσερις
τελεστέοι. Η τελική αύξηση σε όλο τον επεξεργαστή είναι της τάξης του 11%,
συµπεριλαµβανοµένου και του δικτύου διασύνδεσης RISC-RFU.
Όσον αφορά τους χρόνους λειτουργίας παρατηρείται, όπως αναµενόταν, ότι το κρίσιµο
µονοπάτι (critical path) το οποίο επιβάλει τη συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή,
προέρχεται από το στάδιο Εκτέλεσης Εντολής. Υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή είναι ο
πολλαπλασιαστής του σταδίου αυτού.

Πίνακας 10 : Εκτιµήσεις Περιοχής-Ταχύτητας RISC

Περιοχή

Καθυστέρηση

Συχνότητα Λειτουργίας

(µm )

(nsec)

(MHz)

Κλήση Εντολής

4470

1.40

673

Αποκωδικοποίηση Εντολής

95462

0.48

1898

Εκτέλεση Εντολής

30062

3.36

291

Πρόσβαση Μνήµης

2124

0.15

6473

Μονάδα Προώθησης ∆εδοµένων

1005

0.24

Συνδυαστικό

561

0.30

Συνδυαστικό

133797

3.95

248

RISC

2

Μονάδα ΚαθυστέρησηςΑπόρριψης των Σταδίων
∆ιοχέτευσης

Σύνολο
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Β. Εκτίµηση της Επαναπροσδιορίσιµης Λογικής
Στον Πίνακας 11 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για την RFU. Τα
αποτελέσµατα δίδονται για κάθε αρχιτεκτονικό επίπεδο της επαναπροσδιορίσιµης µονάδας,
όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Επίσης αποτελέσµατα για τα
διάφορα τµήµατα του κάθε σταδίου δίδονται χωριστά όπου είναι εφικτό. Το επεξεργαστικό
στοιχείο δεν συµπεριλήφθηκε στην µέτρηση, εφόσον ο τύπος του δεν θεωρείται δεδοµένος
για την πλατφόρµα του ReRISC. Στις επόµενες παραγράφους το θέµα αυτό θα αναλυθεί
διεξοδικότερα.
Το πρώτο συµπέρασµα το οποίο προκύπτει από τα αποτελέσµατα του Πίνακας 11, είναι η
µεγάλη επιφάνεια την οποία απαιτεί η RFU στο ολοκληρωµένο. Μάλιστα στην επιφάνεια
αυτή δεν συµπεριλαµβάνονται τα επεξεργαστικά στοιχεία της µονάδας. Για την ακρίβεια η
RFU απαιτεί 2.6 φορές µεγαλύτερη επιφάνεια από αυτήν του επεξεργαστή πυρήνα. Το
κόστος αυτό είναι αρκετό, ταυτόχρονα όµως παραµένει σχετικά µικρό σε σχέση µε άλλες
επαναπροσδιορίσιµες υλοποιήσεις της βιβλιογραφίας οι οποίες παρουσιάστηκαν στο
αντίστοιχο κεφάλαιο.
Το θέµα της επιφάνειας είχε αναγνωριστεί και αναµενόταν, κατά την διαδικασία σχεδιασµού
της RFU. Η επιλογή για την χρήση λογικής οδήγησης µε πολυπλέκτες στα διάφορα σηµεία
του δικτύου διασυνδέσεων της RFU, ήταν αναµενόµενο ότι θα αύξαναν την απαιτούµενη
επιφάνεια. Ωστόσο η χρήση τους επιλέχθηκε για να απλουστεύσει την διαδικασία
προγραµµατισµού της RFU. Σε επόµενες εκδόσεις του ReRISC η εναλλακτική χρήση
σταυροειδών διακοπτών θα εκτιµηθεί για µείωση της επιφάνειας. Επίσης ένα άλλο θέµα είναι
η πλήρης διασυνδεσιµότητα µεταξύ των στοιχείων της RFU. Και αυτό το θέµα πρόκειται να
ερευνηθεί σε µελλοντικές δραστηριότητες.
Παρόλα αυτά φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας, περίπου 60%, δεσµεύεται
από το επίπεδο προσδιορισµού. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται όλα τα τµήµατα τα οποία
χρησιµεύουν για την αποθήκευση των ψηφίων προσδιορισµού. Συµπερασµατικά η χρήση
σταυροειδών διακοπτών θα µείωναν την επιφάνεια του επιπέδου διασυνδέσεων ταυτόχρονα
όµως θα αύξαναν τον αριθµό των ψηφίων προσδιορισµού τα οποία απαιτούνται. Αυτά µε την
σειρά τους θα αύξαναν την επιφάνεια του επιπέδου προσδιορισµού η οποία και κυριαρχεί
την επιφάνεια της RFU. Τέλος το δίκτυο διασυνδέσεων της RFU υποστηρίζει δεδοµένα
µήκους 32 bits. Η τιµή αυτή, ανάλογα και µε τον τύπο της εφαρµογής µπορεί να περικοπεί
µειώνοντας δραµατικά το µέγεθος της RFU. Όλα αυτά τα ζητήµατα θα αποτελέσουν θέµατα
µελλοντικής ερευνητικής δραστηριότητας.
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Η µεγαλύτερη καθυστέρηση η οποία εµφανίζεται στην RFU προέρχεται επίσης από το δίκτυο
προσδιορισµού.

Το

δίκτυο

προσδιορισµού

συνδέεται

µε

το

στάδιο

διοχέτευσης

Αποκωδικοποίησης Εντολής του RISC. Ωστόσο ακόµα και αν οι καθυστερήσεις των δύο
σταδίων έρθουν σε σειρά, το κρίσιµο µονοπάτι του ReRISC συνεχίζει να προέρχεται από το
στάδιο Εκτέλεσης Εντολής του RISC.
Οι τιµές των υπολοίπων καθυστερήσεων διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό
ευνοεί την δηµιουργία σύνθετων εντολών, χρησιµοποιώντας επεξεργαστικά στοιχεία
συνδεδεµένα µεταξύ τους.
Πίνακας 11 : Εκτιµήσεις Περιοχής-Ταχύτητας RFU

Συχνότητα
Περιοχή

Καθυστέρηση

RFU

Λειτουργίας
2

(µm )

(nsec)
(MHz)

Επίπεδο Λειτουργιών

Επεξεργαστικό Στοιχείο

~

~

~

1686

0.15

9143

∆ίκτυο Εισόδων

9360

0.15

9143

∆ίκτυο Εξόδου

20280

0.35

Συνδυαστικό

4131

0.04

Συνδυαστικό

7728

0.5

Συνδυαστικό

∆ίκτυο Προσδιορισµού

211871

1.93

495

Σύνολο

352873

1.93

495

Καταχωρητής+
Πολυπλέκτης/ανά στοιχείο

Επίπεδο ∆ιασυνδέσεων

Επιλογέας Σταδίου
/ανά στοιχείο

Επιλογέας Τελεστέων
/ανά στοιχείο
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Γ. Εκτίµηση Επεξεργαστικού Στοιχείου
Για την διατήρηση της γενικότητας µια αριθµητική-λογική µονάδα θα χρησιµοποιηθεί για την
ανάλυση του ReRISC. Η µονάδα αυτή µπορεί να εκτελέσει τις ίδιες λειτουργίες µε αυτήν του
RISC. Στον Πίνακας 12 φαίνονται τα χαρακτηριστικά της µονάδας όσον αφορά την επιφάνεια
που απαιτούν και την καθυστέρηση που εισάγουν.

4.2. Λειτουργία RFU Βάση των Αποτελεσµάτων Υλοποίησης
Σε αυτήν την, και εφόσον όλες οι τιµές των καθυστερήσεων οι οποίες εισάγονται από τα
διάφορα τµήµατα της αρχιτεκτονικής της RFU έχουν εκτιµηθεί, ο χαρακτηρισµός της
διαδικασίας λειτουργίας της RFU µπορεί να αναλυθεί. Καταρχήν, όπως ήδη ειπώθηκε, κατά
την διασύνδεση RFU και RISC κανένα κρίσιµο µονοπάτι δεν εµφανίζεται. Αυτό σηµαίνει ότι η
συχνότητα λειτουργίας του ReRISC εξαρτάται µόνο από το στάδιο εκτέλεσης εντολής του
RISC. Έτσι σε πρώτη φάση ο ReRISC µπορεί να είναι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ακόµα
και όταν δεν χρησιµοποιεί την RFU, τουλάχιστον τόσο ταχύς επεξεργαστικά όσο και η απλή
εκδοχή του MIPS στον οποίο βασίζεται ο επεξεργαστής πυρήνα.
Πίνακας 12 : Εκτιµήσεις Περιοχής-Ταχύτητας ALU

ALU

Περιοχή (µm2)

Καθυστέρηση (nsec)

Επιλογή Αποτελέσµατος

1765

0.4

add

1965

1.29

mul

15506

2.99

sub

2168

1.32

neg

777

0.89

shifter

6838

0.92

logical

3000

0.1

Συνολικό

32019

Γνωρίζοντας τις τιµές των καθυστερήσεων, οι σύνθετες εντολές οι οποίες πρόκειται να
εκτελεστούν στην RFU µπορούν να εντοπιστούν και να εκτιµηθούν. Στο Σχήµα 22,
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παρουσιάζεται το µοντέλο µε το οποίο υπολογίζονται οι καθυστερήσεις που εισάγει κάθε
σύνθετη εντολή. Τα χρώµατα αντιστοιχούν στην διαδροµή η οποία εισάγει την κάθε
καθυστέρηση. Έτσι για κάθε σύνθετη εντολή καταρχήν απαιτούνται 0.5 nsec για να µεταβεί η
εντολή στο επεξεργαστικό στοιχείο. Στην συνέχεια για κάθε επεξεργαστικό στοιχείο από το
οποίο περνούν οι τελεστέοι της εντολής απαιτούνται άλλα 0.5 nsec για το υπόλοιπο δίκτυο
διασυνδέσεων. Τέλος το κάθε επεξεργαστικό στοιχείο συνεισφέρει 0.4 nsec για τον
πολυπλέκτη επιλογής του αποτελέσµατος, συν την καθυστέρηση, από τον Πίνακας 12, που
αντιστοιχεί στον τύπο της λειτουργίας.
Ταυτόχρονα στο Σχήµα 22 φαίνεται και ένα πιθανό σηµείο δηµιουργίας εντολής πολλαπλών
κύκλων. Όπως ήδη περιγράφηκε, οι εντολές πάνω από αυτήν την γραµµή θα µπορούσαν να
εκτελεστούν στο πρώτο στάδιο εκτέλεσης της RFU και αντίστοιχα οι υπόλοιπες στο δεύτερο,
κάνοντας εκµετάλλευση των σταδίων διοχέτευσης και της επιπλέουσας δοµής των
επεξεργαστικών στοιχείων της RFU.

Σχήµα 22 : Μοντέλο Εκτίµησης Καθυστέρησης Σύνθετων Εντολών

Θέµατα όπως, µείωση της συχνότητας λειτουργίας του επεξεργαστή µε σκοπό την
δηµιουργία σύνθετων εντολών µε µεγαλύτερο βάθος επεξεργαστικών στοιχείων, ή
δηµιουργία εντολών πολλών κύκλων θα αναλυθούν στο Κεφάλαιο της παρουσίασης των
εργαλείων προγραµµατισµού του ReRISC. Τέτοια θέµατα, ωστόσο αποτελούν στοιχεία τα
οποία κατεξοχήν πρόκειται να ερευνηθούν µε την χρήση του ReRISC ως εξερευνητική
πλατφόρµα.
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5. Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρµογών στον ReRISC
Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων επεξεργαστικών συστηµάτων και εφαρµογών, έχει ως
αποτέλεσµα την ισχυρή αλληλεπίδραση υλικού και λογισµικού. Καµία προτεινόµενη
αρχιτεκτονική, όσο ισχυρά επεξεργαστικά χαρακτηριστικά και αν διαθέτει, δεν µπορεί να
αποδώσει, χωρίς την υποστήριξη εργαλείων προγραµµατισµού. Τα εργαλεία αυτά µπορεί να
απαιτούν µεγαλύτερη ή µικρότερη επέµβαση από τον χρήστη της αρχιτεκτονικής, σε
οποιαδήποτε περίπτωση όµως είναι καθοριστικά για την εκµετάλλευση του υλικού, αλλά και
για τον περιορισµό των ανθρώπινων ωρών εργασίας που απαιτούνται από τους χρήστες.
Το θέµα της υποστήριξης της αρχιτεκτονικής από εργαλεία προγραµµατισµού, γίνεται ακόµα
εντονότερο στην περίπτωση του ReRISC. Εδώ απαιτείται από τα εργαλεία όχι µόνο να
προγραµµατίσουν τον επεξεργαστή για την εκτέλεση της στοχευόµενης εφαρµογής, αλλά και
να αποφασίσουν την καταλληλότερη διαµόρφωσή του για την εφαρµογή αυτή. Έτσι στο
Κεφάλαιο αυτό προτείνεται ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών στον
ReRISC.
Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο παρουσίασης της συναφούς βιβλιογραφίας, το θέµα της
ανάπτυξης τεχνικών και εργαλείων για τον προγραµµατισµό επαναπροσδιοριζόµενων
επεξεργαστών είναι καινούργιο ερευνητικό θέµα. Έτσι και στην κεφάλαιο αυτό, πολλά από τα
στοιχεία τα οποία προτείνονται αποτελούν θέµα µελλοντικής ερευνητικής δραστηριότητας.
Επίσης πολλά από τα εργαλεία τα οποία παρουσιάζονται δεν έχουν προς το παρόν
αυτοµατοποιηθεί. Παρόλα αυτά η λειτουργικότητά τους γίνεται εµφανής στο παρόν κεφάλαιο
καθώς και στο επόµενο στο οποίο καλούνται να χρησιµοποιηθούν σε µια εφαρµογή
επίδειξης.
Στο

Κεφάλαιο

2

παρουσιάστηκε

η

µεθοδολογία

σχεδίασης

επαναπροσδιορίσιµων

επεξεργαστών η οποία ακολουθείται στα πλαίσια αυτής της εργασίας. Στο Σχήµα 1 του ίδιου
κεφαλαίου δίδεται η ροή σχεδιασµού του λογισµικού για το σχεδιασµό και τον
προγραµµατισµό τέτοιων επεξεργαστών. Ακριβώς στα τµήµατα αυτής της µεθοδολογίας
επιχειρείται να δοθούν λύσεις, µε στόχο τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης
εφαρµογών στον ReRISC.
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Σχήµα 23 : Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρµογών του ReRISC

Η γενική ροή σχεδιασµού του περιβάλλοντος αυτού δίδεται στο Σχήµα 23. Με διάφορα
χρώµατα απεικονίζονται σε αυτό όλες οι διαδικασίες-εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούνται για
τον προγραµµατισµό και την εκτίµηση των επιδόσεων του ReRISC. Αυτά, χωρίζονται σε
τέσσερις κατηγορίες όπως φαίνεται και στην λεζάντα του σχήµατος:
1. εργαλεία τα οποία παρέχονται ελεύθερα από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, και σε
γενικές γραµµές δεν χρειάστηκαν κάποια τροποποίηση.
2. εργαλεία τα οποία υλοποιήθηκαν είτε από το µηδέν, ή µε κατάλληλη τροποποίηση
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κάποιων υπαρχόντων.
3. διαδικασίες των οποίων η τεχνική υλοποίησής τους είναι γνωστή αλλά για την ώρα
δεν έχουν αυτοµατοποιηθεί.
4. διαδικασίες των οποίων η τεχνικές εκτέλεσής τους είναι ακόµα θέµατα ερευνητικής
δραστηριότητας.
Στην συνέχεια αναλύονται τα επιµέρους τµήµατα των εργαλείων.

5.1. Front End
Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών του ReRISC δέχεται σαν είσοδο των πηγαίο κώδικα
της εφαρµογής, στην γλώσσα προγραµµατισµού C. Στο Front End εκτελείται η µεταγλώττιση
του πηγαίου κώδικα και η ανάλυση της εφαρµογής. Το τµήµα αυτό των εργαλείων µπορεί να
χαρακτηριστεί αρκετά ώριµο και παρέχει αρκετά µεγάλο βαθµό αυτοµατισµού.
Εκτός από τη χρήση αυτού του τµήµατος για τον προγραµµατισµό του ReRISC, τα εργαλεία
του µπορούν να χρησιµοποιηθούν γενικότερα για ανάλυση των εφαρµογών και επιλογή των
αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών τα οποία εξυπηρετούν καλύτερα την εφαρµογή. Αυτό είναι
δυνατόν εφόσον το τµήµα αυτό των εργαλείων δεν λαµβάνει υπόψη του κάποιο
συγκεκριµένο τύπο υλικού.
Α. MachSuif-Μεταγλώττιση
Η υποδοµή µεταγλωττιστή MachSuif[31], χρησιµοποιείται σε αυτό το σηµείο, όπως και στο
µεγαλύτερο τµήµα του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρµογών. Αρχικά ο πηγαίος κώδικας µε
την βοήθεια του περάσµατος (pass) c2s, µεταγλωττίζεται σε µια εσωτερική αναπαράσταση
την οποία αντιλαµβάνεται το Suif. Μετασχηµατισµοί, ανεξάρτητοι του στοχευόµενου υλικού,
εκτελούνται µε την βοήθεια του περάσµατος do_lower της υποδοµής, έτσι ώστε τελικά να
προκύψει µια αναπαράσταση αποδεκτή από το MachSuif. Το πέρασµα s2m παράγει την
τελική αναπαράσταση της εφαρµογής, σε µορφή λίστας εντολών (instruction list).
Η λίστα εντολών αυτή είναι παρόµοια µε τον συµβολικό κώδικα µηχανής. Βέβαια σε αυτό το
σηµείο δεν υπάρχει ακόµα κάποιο στοχευόµενο υλικό. Έτσι η λίστα αυτή χρησιµοποιεί ένα
γενικό-εικονικό σύνολο εντολών, ονόµατι suif virtual machine (SuifVM), το οποίο είναι
αντιπροσωπευτικό των RISC αρχιτεκτονικών. Η λίστα αυτή δεν λαµβάνει υπόψη κάποια
αρχιτεκτονική
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αποθήκευσης δεδοµένων. Οποιαδήποτε στιγµή, µε την χρήση του περάσµατος do_print
µπορεί να παραχθεί από το MachSuif, ο εικονικός συµβολικός κώδικας.
Η λίστα εντολών αυτή µπορεί µε την χρήση του περάσµατος il2cfg να µετασχηµατιστεί στο
αντίστοιχο CDFG. Σε αυτήν την αναπαράσταση όλα τα βασικά µπλοκ του κώδικα µπορούν
να αναγνωριστούν. Ένας αριθµός περασµάτων βελτιστοποίησης και ανάλυσης του κώδικα
είναι σε θέση να εκτελεστούν στο CDFG. Τελικά προκύπτει το βέλτιστο CDFG το οποίο
µπορεί και πάλι µε τη χρήση του περάσµατος cfg2il να επανέλθει σε µορφή λίστας εντολών.
Σαν συµπέρασµα από το στάδιο αυτό προκύπτει το CDFG της εφαρµογής το οποίο
χρησιµοποιεί το SuifVM για την αναπαράσταση των εντολών στο εσωτερικό των µπλοκ του.
Όλα τα τµήµατα αυτού του σταδίου είναι αυτοµατοποιηµένη στην υποδοµή του MachSuif.
B. GCC C Profiling
Ο πηγαίος κώδικας της εφαρµογής, τις περισσότερες φορές, έχει πολύ µεγάλες διαστάσεις.
Η προσπάθεια προσδιορισµού του υλικού µε στόχο την αύξηση των επιδόσεων εκτέλεσης
όλων των τµηµάτων του κώδικα µπορεί να οδηγήσει σε χρονοβόρες διαδικασίες, καθώς και
σε εσφαλµένα αποτελέσµατα. Αυτό συµβαίνει γιατί όλα τα τµήµατα του κώδικα δεν έχουν την
ίδια συχνότητα εκτέλεσης και τις ίδιες υπολογιστικές απαιτήσεις.
Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται εργαλεία από το περιβάλλον της GCC [67] για την
ανάλυση του πηγαίου κώδικα (gdb, gprof). ∆υναµική ανάλυση εκτελείται σε όλο τον πηγαίο
κώδικα και τµήµατα αυτού τα οποία έχουν µεγάλη συχνότητα εκτέλεσης και αυξηµένες
υπολογιστικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται.
Γ. MachSuif-Ανάλυση
Τα τµήµατα του κώδικα τα οποία αναγνωρίστηκαν από στο στάδιο Β, οδηγούνται στο στάδιο
αυτό µε την µορφή CDFG του MachSuif. Και πάλι το πέρασµα m2c της υποδοµής αυτής
χρησιµοποιείται. Έτσι παράγεται ο κώδικας C της εφαρµογής, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον
αρχικό πηγαίο κώδικα. Η διαφορά είναι ότι η νέα µορφή του κώδικα διατηρεί τα
χαρακτηριστικά του CFG, είναι χωρισµένη δηλαδή σε τµήµατα τα οποία αντιστοιχούν στα
βασικά µπλοκ.
Ο κώδικας αυτός µεταγλωττίζεται και εκτελείται στο υπολογιστικό σύστηµα στο οποίο
λειτουργεί το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών (Linux Mandrake 10-PC). Με αυτόν τον
τρόπο συγκεντρώνονται οι συχνότητες εκτέλεσης όλων των βασικών µπλοκ του κώδικα.
Γνωρίζοντας επίσης τις εντολές SuifVM οι οποίες αποτελούν κάθε βασικό µπλοκ, τµήµατα τα
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οποία προσφέρονται για αύξηση των επιδόσεων µπορούν να αναγνωριστούν.
Σαν παραγόµενα του σταδίου αυτού, και προφανώς όλου του Front-End προκύπτουν :
1. Τµήµατα του κώδικα κατάλληλα για αύξηση των επιδόσεων
2. Το CDFG του κώδικα µε αναπαράσταση SuifVM
3. Συχνότητα εκτέλεσης κάθε βασικού µπλοκ και αριθµός εντολών από τον οποίο
αποτελείται.
Έτσι τελικά παράγεται το εµπλουτισµένο CDFG+SuifVM της εφαρµογής.

5.2. ∆ηµιουργία και Επιλογή Εντολών
Το πιο σηµαντικό τµήµα του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρµογών στον ReRISC, είναι το
στάδιο της δηµιουργίας και επιλογής των σύνθετων εντολών οι οποίες πρόκειται να
εκτελεστούν στην RFU. Ταυτόχρονα όπως έχει τονιστεί το στάδιο αυτό και οι τεχνικές οι
οποίες χρησιµοποιούνται είναι θέµα ερευνητικής δραστηριότητας.
Στην ενότητα αυτή γίνεται προσπάθεια να προταθεί µια µέθοδος για τη δηµιουργία και
επιλογή των εντολών. Η µέθοδος αυτή δεν εγγυάται βέλτιστα αποτελέσµατα, δίνει ωστόσο
µια εκτίµηση για την πιθανή αύξηση των επιδόσεων την οποία µπορεί να παρέχει ο ReRISC.
Παρακάτω τα επιµέρους τµήµατα της µεθόδου αναλύονται µε την σειρά εκτέλεσής τους. Για
την καλύτερη παρουσίασή της δίδεται ένα παράδειγµα και τα αποτελέσµατα κάθε τµήµατος
της µεθόδου.
Το παράδειγµα φαίνεται στο Σχήµα 24. Σε αυτό παρουσιάζεται ένα CFG τα µπλοκ του
οποίου (Block1..), είναι εµπλουτισµένα µε έναν αριθµό (Α, Β, C) ο οποίος δηλώνει το πόσες
φορές εκτελούνται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εφαρµογής. Το DFG το οποίο αντιστοιχεί
στο Block2 φαίνεται εσωτερικά. Εντός των κόµβων υπάρχουν οι εντολές οι οποίες
εκτελούνται σε κάθε σηµείο. Οι τελεστέοι πάνω στους οποίους εκτελούνται οι εντολές,
δηλώνονται µε τις µεταβλητές vr και i. Ως vr δηλώνονται οι τιµές οι οποίες αντλούνται από το
αρχείο καταχωρητών του RISC ενώ µε i οι τιµές οι οποίες είναι µόνο για ανάγνωση. Οι τιµές
αυτές µπορούν να βρίσκονται αποθηκευµένες στην τοπική µνήµη της RFU.
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Σχήµα 24 : Παράδειγµα Υποψήφιου CDFG

Α. ∆ηµιουργία Σύνθετων Υποψήφιων Εντολών
Η δηµιουργία των σύνθετων εντολών είναι το πρώτο βήµα της µεθόδου. Το DFG του κάθε
βασικού µπλοκ το οποίο προέκυψε από το MachSuif, λαµβάνεται ως είσοδος στο τµήµα
αυτό. Για την εύρεση των υποψήφιων εντολών χρησιµοποιείται η τεχνική Πολλαπλών
Εισόδων Μιας Εξόδου (Multiply Input Single Output-MISO)[15]. Με βάση αυτήν την µέθοδο,
περισσότερες της µιας εντολής οµαδοποιούνται σε σύνθετες εντολές. Η οµαδοποίηση αυτή
γίνεται βάση της συνθήκης ότι µια σύνθετη εντολή µπορεί να έχει πολλαπλές εισόδους αλλά
µόνο µια έξοδο. Αυτή είναι και η περίπτωση την οποία υποστηρίζει η RFU.
Επιπρόσθετα για την προσαρµογή του MISO στην περίπτωση του ReRISC, εισάγονται δύο
ακόµα κριτήρια. Το πρώτο είναι ότι οι είσοδοι της σύνθετης εντολής µπορούν να είναι µέχρι
τέσσερις καταχωρητές, συν τέσσερις τιµές από την τοπική µνήµη της RFU. ∆εύτερον ο
αριθµός των απλών εντολών οι οποίες σχηµατίζουν την σύνθετη δεν µπορεί να είναι πάνω
από οκτώ, αφού τόσα είναι τα επεξεργαστικά στοιχεία της RFU. Το πρόβληµα είναι γνωστό
στην βιβλιογραφία µε τον όρο MISO κάτω από περιορισµούς πόρων.
Στο παράδειγµα του Σχήµα 24 υπάρχουν διάφοροι συνδυασµοί εντολών. Φυσικά όλο το
µπλοκ µπορεί να αποτελέσει µια σύνθετη εντολή οπότε και λαµβάνεται ολόκληρο.
Β. Κύκλοι Εκτέλεσης Σύνθετων Εντολών
Στο επόµενο βήµα οι σύνθετες εντολές αναλύονται ως προς τον αριθµό των κύκλων οι οποίοι
απαιτούνται για την εκτέλεσή τους. Οι κύκλοι αυτοί προκύπτουν από τον τύπο της εντολής
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και την καθυστέρηση την οποία εισάγει η κάθε µια από αυτές, όπως αυτά παρουσιάστηκαν
παραπάνω. Στο Σχήµα 25 φαίνεται µια πιθανή διαµόρφωση της εντολής σε δύο κύκλους
εκτέλεσης. Αξίζει να τονιστεί ότι παρόλο που εντολή χρειάζεται δύο κύκλους για να
εκτελεστεί, κάνει εκµετάλλευση των δυο σταδίων της RFU µε αποτέλεσµα τελικά να
απαιτείται ένας κύκλος λειτουργίας του ReRISC για την εκτέλεσή της.

Σχήµα 25 : ∆ιαµόρφωση της Εντολής σε ∆ύο Κύκλους Εκτέλεσης

Γ. Εκτίµηση Σύνθετων Εντολών
Στο επόµενο βήµα όλες οι σύνθετες εντολές αξιολογούνται µε βάση την αύξηση των
επιδόσεων την οποία µπορεί να αποφέρει η χρήση τους. Ο παράγοντας κέρδους (G) τον
οποίο µπορεί να επιφέρει µια σύνθετη εντολή προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό τις
επιτάχυνσης την οποία µπορεί να επιφέρει µια εντολή επί το αριθµό εκτέλεσης της εντολής
αυτής. Η επιτάχυνση δε προκύπτει σαν το πηλίκο των κύκλων λειτουργίας που απαιτούνται
για την εκτέλεση της σύνθετης εντολής πριν την δηµιουργία της µε αυτόν µετά. Για
παράδειγµα η σύνθετη εντολή του Σχήµα 25 προσφέρει επιτάχυνση 7/1=7 και το πλήθος
εκτέλεσής της είναι ίδιος µε τον δείκτη Β του βασικού µπλοκ στο οποίο ανήκει. Έτσι G=7XB.
Το G παράγεται για όλες τις σύνθετες εντολές.
∆. Επιλογή Σύνθετων Εντολών
Το θέµα της επιλογής των εντολών εξαρτάται από το πλήθος των ψηφίων προσδιορισµού τα
οποία µπορεί να αποθηκεύσει η RFU, στην περίπτωση που αυτά δεν µπορούν να
ανανεώνονται από µια εξωτερική µνήµη, ή στην περίπτωση που η δυνατότητα αυτή
προσφέρεται, από το µέγεθος της µνήµης αυτής. Στο τµήµα αυτό συγκεντρώνονται όλες οι
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σύνθετες εντολές οι οποίες έχουν προκύψει. Από αυτές επιλέγονται αυτές µε το µεγαλύτερο
G µέχρι να καλυφθούν όλες οι διαθέσιµες θέσεις.

5.3. Back-End
Το Back-End αποτελεί το τελικό στάδιο των εργαλείων ανάπτυξης εφαρµογών στον ReRISC.
Σε αυτό το τµήµα εκτελούνται όλες οι διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν µε την τελική
εναπόθεση του κώδικα στην επεξεργαστική πλατφόρµα. Για αυτόν τον λόγο και τα εργαλεία
αυτά είναι ισχυρά εξαρτώµενα από την αρχιτεκτονική. Στην περίπτωση του ReRISC όµως η
αρχιτεκτονική πλατφόρµα δεν είναι σταθερή αλλά επαναπροσδιορίζεται. Έτσι και τα εργαλεία
είναι δοµηµένα ώστε να επαναστοχεύεουν κάθε φορά την διαµόρφωση του ReRISC χωρίς
ιδιαίτερο κόστος. Τα επιµέρους εργαλεία αυτού του σταδίου αναλύονται στην συνέχεια.
Α. MachSuif- ∆ηµιουργία / Βελτιστοποίηση Συµβολικού Κώδικα
Για µία ακόµα φορά χρησιµοποιείται η υποδοµή µεταγλωττιστή του MachSuif. Παρόλο που
προσφέρεται το περιβάλλον για αυτοµατοποίηση της δηµιουργίας συµβολικού κώδικα, για
την ώρα αυτό δεν έχει πραγµατοποιηθεί. Η διαδικασία λοιπόν εκτελείται από τον χρήστη.
Αρχικά η λίστα εντολών την οποία είχε κατασκευάσει το MachSuif στο στάδιο του Front-End,
λαµβάνεται εκ νέου. Ένα προς ένα αντιστοιχία εκτελείται µεταξύ των εντολών του SuifVM και
του συνόλου εντολών του RISC. Οι εντολές του SuifVM στην λίστα εντολών αντικαθιστώνται
από τις αντίστοιχες του RISC. Στο επόµενο στάδιο οι σύνθετες εντολές οι οποίες
προηγουµένως αναγνωρίστηκαν, τοποθετούνται στον κώδικα. Τέλος µε το πέρασµα
liveanalysis παράγεται πληροφορία σχετικά µε την διάρκεια ζωής των µεταβλητών του
κώδικα. Έτσι τελικά µπορεί να εκτελεστεί και το στάδιο της εκχώρησης καταχωρητών.
Ταυτόχρονα κάποιες βελτιστοποιήσεις πρέπει να εκτελεστούν στον κώδικα. Αυτές έχουν να
κάνουν κυρίως µε την δροµολόγηση των εντολών. Όπως περιγράφηκε όταν µια σύνθετη
εντολή ακολουθείται από µια άλλη επίσης σύνθετη, τότε µπορεί να προκύψει πρόβληµα
διαθεσιµότητας πόρων, το οποίο θα αναγκάσει τον επεξεργαστή να καθυστερήσει για ένα
κύκλο λειτουργίας. Τελικά και µε την εφαρµογή των βελτιστοποιήσεων αυτών παράγεται ο
τελικός συµβολικός κώδικας της εφαρµογής.
Β. Συµβολοµεταφραστής RISC-RFU
Στην τελική φάση ο συµβολικός κώδικας της εφαρµογής πρέπει να διαµορφωθεί σε
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αναπαράσταση ¨κατανοητή¨ από τον επεξεργαστή, δηλαδή δυαδική. Έτσι ο συµβολικός
κώδικας χωρίζεται στις εντολές οι οποίες πρόκειται να εκτελεστούν στον επεξεργαστή
πυρήνα και σε αυτές οι οποίες προορίζονται για την RFU. Για τον RISC το εργαλείο του
συµβολοµεταφραστή έχει κατασκευαστεί µε την χρήση της γλώσσας περιγραφής
αρχιτεκτονικής Sim-nML.
Στην περίπτωση της RFU, απαιτείται από τον συµβολοµεταφραστή, η εκτέλεση και κάποιων
επιπλέον κινήσεων. Αυτές µοιάζουν µε την διαδικασία της σύνθεσης, και συνίστανται στην
σωστή τοποθέτηση των λειτουργιών στα επεξεργαστικά στοιχεία και η κατάλληλη
διασύνδεση µεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόµα αυτοµατοποιηθεί, αλλά οι µικρές
διαστάσεις της RFU, ο coarse grain τύπος της και η επιλογή λογικής οδήγησης για τις
διασυνδέσεις απλοποιούν την διαδικασία.
Γ. Σύνδεσµος
Τέλος ο σύνδεσµος λαµβάνει τις δυαδικές αναπαραστάσεις του προγράµµατος, των ψηφίων
προγραµµατισµού της RFU και ενδεχοµένως τιµών που απαιτείται να καταχωρηθούν στους
αποθηκευτικούς χώρους του ReRISC και αναλαµβάνει να δηµιουργήσει ένα τελικό
εκτελέσιµο αρχείο.

5.4. Προσοµοιωτής
Το εκτελέσιµο αρχείο το οποίο προέκυψε από τα εργαλεία του ReRISC πρέπει να εκτελεστεί
στον επεξεργαστή για να υπολογιστούν ακριβώς οι επιδόσεις της οποίες αυτός προσφέρει
και

να

εκσφαλµατωθεί

οποιαδήποτε

κατάσταση.

Προφανώς

για

τον

λόγο

αυτό

χρησιµοποιείται κάποιος προσοµοιωτής. Αυτός έχει ήδη κατασκευαστεί στην γλώσσα
περιγραφής υλικού VHDL και µπορεί να δώσει αποτελέσµατα µε ακρίβεια κύκλου (cycle
accurate). Ο αριθµός κύκλων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εφαρµογής καθώς και
άλλα δυναµικά χαρακτηριστικά µπορούν µε ακρίβεια να εξαχθούν από αυτόν.
∆υστυχώς ο προσοµοιωτής αυτός είναι σχετικά αργός στην εκτέλεσή του. Έτσι στο µέλλον
πρόκειται

να

κατασκευαστεί

ένας

αντίστοιχος

χρησιµοποιώντας και πάλι την γλώσσα Sim-nML.
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προσοµοιωτής

σε

γλώσσα

C/C++,

6. Επίδειξη Εκτέλεσης Εφαρµογής στον ReRISC
Για την ορθή αξιολόγηση οποιουδήποτε επεξεργαστικού συστήµατος, αλλά και την ανάδειξη
ιδιαίτερων θεµάτων, απαιτείται η εκτέλεση εφαρµογών εκτίµησης (benchmarks) σε αυτά.
Έτσι στο παρόν κεφάλαιο µια εφαρµογή αναπτύσσεται και εκτελείται στον ReRISC. Η
ανάπτυξη της εφαρµογής περνά από όλα τα στάδια του περιβάλλοντος ανάπτυξης
εφαρµογών του επεξεργαστή και τελικά εκτελείται σε αυτόν για να αξιολογηθεί η
συµπεριφορά του.
Και πάλι τονίζεται ότι ο ReRISC αποτελεί, εκτός από µια προτεινόµενη αρχιτεκτονική για την
επιτάχυνση των εφαρµογών, και µια πλατφόρµα εξερεύνησης του πεδίου σχεδιασµού
επαναπροσδιορίσιµων επεξεργαστών. Έτσι κάποια τµήµατα της αρχιτεκτονικής του µπορούν
να διαφοροποιούνται για την καλύτερη προσαρµογή στην στοχευόµενη εφαρµογή.
Τα διάφορα τµήµατα της επίδειξης, βάση αυτών που αναλύθηκαν στα προηγούµενα
κεφάλαια παρουσιάζονται παρακάτω.

6.1. Εφαρµογή Εκτίµησης
Πολλά από τα τµήµατα του περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρµογών στον ReRISC, όπως
νωρίτερα παρουσιάστηκε, δεν έχουν προς το παρόν αυτοµατοποιηθεί. Έτσι κύριο
χαρακτηριστικό της εφαρµογής η οποία θα χρησιµοποιούνταν έπρεπε να είναι η απλότητά
της τόσο σε επίπεδο του πηγαίου κώδικα αλλά επίσης και στα αποτελέσµατα τα οποία θα
παρήγαγε στα ενδιάµεσα τµήµατα της ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό αν και περιορίζει την
επίδειξη των δυνατοτήτων της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής, είναι ωστόσο αναγκαίο.
Η εφαρµογή η οποία επιλέχθηκε είναι η Λειτουργία Κβαντισµού (Quantization Operation), η
οποία χρησιµοποιείται στην Jpeg συµπίεση. Η χρήση της εντοπίζεται µετά την διαδικασία του
Forward Discrete Cosine Transform (FDCT), µε σκοπό να µειώσει το µέγεθος της
πληροφορίας των δειγµάτων και να διευκολύνει τη διαδικασία κωδικοποίησης (VLC) που
ακολουθεί. Γενικά είναι µια εφαρµογή από το πεδίο των πολυµέσων. Ο πηγαίος κώδικας της
εφαρµογής, στη γλώσσα προγραµµατισµού C, παρουσιάζεται στο Σχήµα 26. Η εφαρµογή
παρουσιάζει αρκετά ειδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέρονται όσον αφορά την υλοποίησή της
στον ReRISC. Καταρχήν περιέχει επαναλαµβανόµενους βρόγχους εκτέλεσης (for loops),
οπότε και δηµιουργία σύνθετης εντολής στο εσωτερικό ενός τέτοιου βρόγχου θα είχε ως
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αποτέλεσµα την αισθητή µείωση του χρόνου εκτέλεσης της εφαρµογής. Επίσης περιέχει
αρκετές λογικές και αριθµητικές λειτουργίες οι οποίες προσφέρονται για την δηµιουργία
σύνθετων εντολών.

Σχήµα 26 : Πηγαίος Κώδικας της Εφαρµογής Επίδειξης

6.2. Front-End
Το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης, όπως ήδη παρουσιάστηκε, είναι αυτό της µεταγλώττισης
και ανάλυσης της εφαρµογής. Καταρχήν ο πηγαίος κώδικας περνά από τον GCC C Profiler.
Στο Σχήµα 27, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του Profiler. Ο πηγαίος κώδικας της
εφαρµογής παρουσιάζεται και πάλι. Η πρώτη στήλη δηλώνει τον αύξοντα αριθµό της
γραµµής. Στην δεύτερη στήλη αναφέρονται οι κύκλοι λειτουργίας οι οποίοι απαιτήθηκαν για
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την εκτέλεση της εφαρµογής λαµβάνοντας ένα γενικό, RISC σύνολο εντολών. Μελετώντας τα
αποτελέσµατα αυτά µπορούµε να βρούµε τµήµατα του κώδικα τα οποία απαιτούν πολλούς
κύκλους λειτουργίας και να προωθήσουµε µόνο αυτά προς τα επόµενα στάδια. Βέβαια στην
προκειµένη περίπτωση η εφαρµογή έχει µικρές διαστάσεις οπότε όλα τα τµήµατα του κώδικα
παραµένουν.

Σχήµα 27 : Αποτελέσµατα του GCC C Profiler

Ο πηγαίος κώδικας οδηγείται επίσης στο MachSuif και εφαρµόζοντας τα περάσµατα τα
οποία αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 5, λαµβάνεται το CDFG µε αναπαράσταση του SuifVM. Στο
Σχήµα 28 φαίνεται το CFG της εφαρµογής. Το a αντιστοιχεί στην συνάρτηση main του
κώδικα και το b στην quant. Κάθε node στο σχήµα αυτό δείχνει ένα κόµβο του διαγράµµατος
και τα βέλη αναπαριστούν την ροή εκτέλεσης µεταξύ των κόµβων. Κάθε κόµβος, ο οποίος
αποτελεί ένα βασικό µπλοκ της εφαρµογής, αποτελείται εσωτερικά από το αντίστοιχο DFG.
Για λόγους επίδειξης, το DFG του κόµβου 11, το οποίο είναι και το µεγαλύτερο
παρουσιάζεται στο Σχήµα 29. Κάθε κόµβος του διαγράµµατος αυτού αποτελείται από µια
εντολή του SuifVM. Οι εντολές τύπου cvt είναι εντολές µετατροπής των τύπων των
δεδοµένων και ουσιαστικά στην υλοποίηση του ReRISC µπορούν να παραληφθούν. Τα βέλη
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µεταξύ των κόµβων αυτού του διαγράµµατος δείχνουν τις εξαρτήσεις µεταξύ των δεδοµένων.
Ολόκληρο το CDFG µπορούµε να το πάρουµε και σε µορφή λίστας εντολών η οποία έχει την
µορφή συµβολικού κώδικα.

a

b

Σχήµα 28 : CFG της Εφαρµογής

Σχήµα 29 : Το DFG του Κόµβου 11

Όπως αναφέρθηκε για την ανάλυση της εφαρµογής το CDFG µετατρέπεται εκ νέου σε
γλώσσα C η οποία έχει την µορφή λίστας εντολών. Το πρόγραµµα το οποίο προκύπτει
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εκτελείται και µε αυτό τον τρόπο συλλέγονται δυναµικά, οι συχνότητες εκτέλεσης κάθε
κόµβου. Όλη η πληροφορία η οποία συλλέγετε από αυτό το πρώτο στάδιο και εµπλουτίζει το
CDFG παρατίθεται στον Πίνακας 13.
Πίνακας 13 : Αποτελέσµατα Ανάλυσης Εφαρµογής

Κόµβος

Πλήθος Στατικών Εντολών (χωρίς cvt)

Συχνότητα Εκτέλεσης

Quant0

Κόµβος Εισόδου

1

Quant1

7

1

Quant2

5

1

Quant3

6

0

Quant4

4

1

Quant5

2

9

Quant6

1

8

Quant7

2

72

Quant8

3

64

Quant9

6

63

Quant10

1

30

Quant11

23

63

Quant12

1

0

Quant13

6

63

Quant14

2

33

Quant15

1

30

Quant16

4

63

Quant17

2

64

Quant18

3

8

Quant19

1

1

Quant20

Κόµβος Εξόδου

1

Main1

Κόµβος Εισόδου

1

Main2

11

1

Main3

Κόµβος Εξόδου

1
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6.3. ∆ηµιουργία και Επιλογή Εντολών
Στο βήµα αυτό θα δηµιουργηθούν οι εντολές και θα γίνει επιλογή των κατάλληλων. Το στάδιο
αυτό, δεν είναι ακόµα αυτοµατοποιηµένο οπότε και δεν µπορεί να παρέχει βέλτιστα
αποτελέσµατα. Καταρχήν αναζητούνται σε όλα τα βασικά µπλοκ (κόµβοι) της εφαρµογής
συνδυασµοί απλών εντολών του SuifVM µε στόχο τον σχηµατισµό σύνθετων. Τα κριτήρια τα
οποία πρέπει να ικανοποιούν αυτές (αριθµός τελεστέων κ.τ.λ. ) αναφέρθηκαν νωρίτερα.
Στο Σχήµα 30 παρουσιάζεται η µεγαλύτερη υποψήφια εντολή η οποία προέκυψε κατά το
στάδιο της δηµιουργίας. Η εντολή αυτή έχει έξι κόµβους οι οποίοι µπορούν να εκτελεστούν
σε έναν κύκλο λειτουργίας χρησιµοποιώντας και τα δύο στάδια της RFU. Επίσης απαιτεί δύο
καταχωρηµένες τιµές στην τοπική µνήµη της RFU (την 1 και την 3) και τρεις τελεστέους από
το αρχείο καταχωρητών του RISC. Τέλος µπορεί να εντοπιστεί µια φορά σε όλη την έκταση
του κώδικα προσφέροντας παράγοντα κέρδους G. Αντίστοιχα στοιχεία παρουσιάζονται για
όλες τις σύνθετες εντολές οι οποίες αναγνωρίστηκαν στον Πίνακας 14.

Σχήµα 30 : Η Μεγαλύτερη Σύνθετη Εντολή της Εφαρµογής

Στην πρώτη στήλη αυτού του πίνακα υπάρχει το όνοµα τις εντολής το οποίο σχηµατίζεται
από τους τύπους των λειτουργιών τις οποίες αυτή εκτελεί. Στην επόµενη στήλη δίδεται ο
τύπος της εντολής. Στην έκτη στήλη παρέχονται οι τιµές οι οποίες πρέπει να βρίσκονται στην
τοπική µνήµη της RFU για να υποστηριχθεί η κάθε εντολή. Προφανώς κοινές τιµές µπορούν
να αποθηκευτούν µόνο µια φορά εφόσον η επιλογή τους γίνεται µε τον προσδιορισµού της
σύνθετης εντολής. Με την βοήθεια αυτού του πίνακα µπορούν να επιλεχθούν οι τελικές
εντολές οι οποίες θα υποστηριχθούν από τον επεξεργαστή. Βέβαια λόγω του µικρού τους
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αριθµού όλες οι εντολές επιλέγονται για χρήση από τον ReRISC.

Πίνακας 14 : Στοιχεία Υποψήφιων Σύνθετων Εντολών

Τιµές
Αριθµός
Εντολή

Τύπος

Αριθµός
Κόµβοι

Εµφάνισης

Στοιχείων

G

Τελεστέων
Μνήµης

shift-add-load

∆ιευ/τηση

3

3

3

[1]

254

shift-add-load

∆ιευ/τηση

1

3

3

[2]

126

add-load

∆ιευ/τηση

1

2

3

-

63

shift-add-store

∆ιευ/τηση

2

3

3

[1]

128

logical-branch

∆ιακλάδωσης

1

2

2

[0]

64

sub-add-shift

Αριθµητική

1

3

3

[3]

2

Αριθµητική

1

6

3

[1],[3]

0

shift-add

Αριθµητική

2

2

2

[3]

128

mul-mul

Αριθµητική

1

2

2

[3]

63

Αριθµητική

1

4

3

[3],[4]

189

Αριθµητική

1

2

3

-

63

neg-shift-addneg-sub-shift

shift-shift-addmul

mul-shift
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6.4. Back-End
Με την επιλογή και των σύνθετων εντολών, ο τελικός συµβολικός κώδικας της εφαρµογής
µπορεί να σχηµατιστεί. Καταρχήν γίνεται ένα προς ένα αντιστοιχία των εντολών του SuifVM
µε αυτές του ReRISC και αντικαθιστώνται µε τον κατάλληλο τρόπο. Στην συνέχεια οι εντολές
οι

οποίες

προορίζονται

για

την

RFU

εντοπίζονται

στον

συµβολικό

κώδικα.

Ο

συµβολοµεταφραστής αποστέλλει τις εντολές του RISC στον συµβολοµεταφραστή της SimnML. Ο αντίστοιχος της RFU δεν έχει ακόµα αυτοµατοποιηθεί. Η εναπόθεση των εντολών και
ο προγραµµατισµός των διασυνδέσεων γίνεται από τον χρήστη. Ο σύνδεσµος θα οδηγήσει
το δυαδικό πλέον πρόγραµµα στον προσοµοιωτή.

6.5. Προσοµοίωση
Η εφαρµογή εκτελέστηκε δυο φορές στον ReRISC. Την πρώτη φορά η επιλογή της RFU ήταν
απενεργοποιηµένη. Έτσι τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια µε αυτά που θα προέκυπταν από
την εκτέλεση της εφαρµογής σε έναν RISC επεξεργαστή, γενικής αρχιτεκτονικής (MIPS,
DLX). Στην δεύτερη περίπτωση εκτελέστηκε η εφαρµογή όπως αυτή αναπτύχθηκε στα
παραπάνω στάδια.
Στον Πίνακας 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. Παρατηρούµε ότι ο
ReRISC µπορεί να προσφέρει 35% αύξηση των επιδόσεων σε σχέση µε τον αντίστοιχο
RISC. Αντίστοιχα παρατηρείται µείωση του µεγέθους του κώδικα της εφαρµογής της τάξης
του 33%.

Πίνακας 15 : Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης
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Κύκλοι Λειτουργίας

Μέγεθος Κώδικα

RISC

3125

91

ReRISC

2045

61

Κέρδος

35%

33%

7. Συµπεράσµατα-Μελλοντική Ερευνητική ∆ραστηριότητα
Κλείνοντας την παρουσίαση της εργασίας, θα ήταν ουσιαστική η σύνοψη κάποιων θεµάτων
και η χάραξη των µελλοντικών στόχων. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εργασίας προτάθηκε η
αρχιτεκτονική ενός Επεξεργαστή Επαναπροσδιορίσιµου Συνόλου Εντολών (ReRISC). Σε
αντίθεση µε αντίστοιχες εργασίες από τον ερευνητικό χώρο, η προτεινόµενη αρχιτεκτονική
διατηρεί την απλότητα της RISC αρχιτεκτονικής από την οποία προέρχεται. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα να χαρακτηρίζεται από σχετικά µικρές διαστάσεις αλλά και να είναι εύκολη η
διαχείρισή της όσον αφορά τα εργαλεία προγραµµατισµού από τα οποία υποστηρίζεται.
Η αρχιτεκτονική αυτή και όλα τα θέµατα σχεδιασµού της αναπτύχθηκαν διεξοδικά. Επίσης
πραγµατοποιήθηκε υλοποίηση σε µια σύγχρονη τεχνολογία προτύπων κελιών. Η υλοποίηση
αυτή έδωσε την δυνατότητα σύγκρισης της αρχιτεκτονικής όσον αφορά το µέγεθος και την
ταχύτητά της, αλλά ταυτόχρονα υπέδειξε κρίσιµα σχεδιαστικά ζητήµατα.
Ταυτόχρονα παραδόθηκε η εισαγωγή ενός πρώιµου περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρµογών
στην προτεινόµενη αρχιτεκτονική. Οι τεχνικές οι οποίες χρησιµοποιούνται στα διάφορα
βήµατα των εργαλείων προγραµµατισµού φάνηκαν αποδοτικές. Ωστόσο η έλλειψη
αυτοµατισµού αυτών δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, την µαζική εκτέλεση εφαρµογών στην
προτεινόµενη αρχιτεκτονική.
Μια εφαρµογή επίδειξης εκτελέστηκε στον ReRISC. Όλα τα βήµατα της ανάπτυξης
εφαρµογών στον επεξεργαστή, ενεργοποιήθηκαν, µε αποτέλεσµα η αρχιτεκτονική να
παρουσιάσει αύξηση των επιδόσεων της τάξης του 35% συγκρινόµενη µε την απλή RISC
δοµή την οποία περιέχει. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι η αύξηση αυτή µπορεί να πάρει
ακόµα µεγαλύτερες τιµές εφόσον τα εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών γίνουν πιο αποδοτικά.
Φυσικά η εφαρµογή η οποία χρησιµοποιήθηκε δεν εξαντλούσε τα όρια του ReRISC. Μια
κατάλληλη για τον ρόλο αυτό εφαρµογή θα µπορούσε να παρουσιάσει ακόµα πιο
εντυπωσιακή αύξηση των επιδόσεων. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ReRISC δεν έχει ως
στόχο να συγκριθεί άµεσα σε επιδόσεις µε πολύπλοκους επιταχυντές (accelerators)
του χώρου. Στόχος του είναι η αύξηση των επιδόσεων, µε καλύτερη εκµετάλλευση του
υλικού, για µεγάλο εύρος πεδίων εφαρµογών.
Παρατηρώντας από διαφορετική οπτική γωνία τον ReRISC αυτός µπορεί να ιδωθεί ως µια
πλατφόρµα εξερεύνησης του πεδίου σχεδιασµού επαναπροσδιορίσιµων επεξεργαστών. Ο
παραµετρικός-επεκτάσιµος τρόπος σχεδιασµού του, σε συνεργασία µε τα εργαλεία
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ανάπτυξης εφαρµογών µπορεί να δώσουν χρήσιµα συµπεράσµατα και να βοηθήσουν στο
πεδίο της προτυποποίησης.
Ένας µεγάλος αριθµός θεµάτων προκύπτει από την παρούσα εργασία και αποτελεί στόχο
µελλοντικής ερευνητικής δραστηριότητας. Καταρχήν το σηµείο το οποίο έχει γίνει
περισσότερο εµφανές είναι η ανάγκη για αξιόπιστα και αυτοµατοποιηµένα εργαλεία
ανάπτυξης εφαρµογών στον ReRISC. Χωρίς αυτά η προώθηση του επεξεργαστή θα
αποτελέσει δύσκολη υπόθεση. Ήδη η ερευνητική οµάδα δραστηριοποιείται στα πεδία της
ανάλυσης εφαρµογών και της δηµιουργίας και επιλογής σύνθετων εντολών.
Ταυτόχρονα πολλά είναι τα θέµατα στο πεδίο της αρχιτεκτονικής. Κυρίαρχο προκύπτει αυτό
της µείωσης του υλικού µε στόχο τον περιορισµό της απαιτούµενης επιφάνειας αλλά και την
αύξηση των επιδόσεων. Η µείωση αυτή πρέπει να έχει ως γνώµονα κάθε φορά την
δυνατότητα αξιοποίησης του παρεχόµενου υλικού από την εφαρµογή, αλλά και από τον ίδιο
τον επεξεργαστή.
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη της συµπεριφοράς του ReRISC χωρίς περιορισµό
στη συχνότητα χρονισµού του. Έτσι µπορεί κάθε φορά να προκύπτει ο ιδανικός χρονισµός
για κάθε τύπου εφαρµογή. Προχωρώντας περαιτέρω η χρήση διαφορετικών χρονισµών,
κατάλληλων για κάθε τύπο σύνθετης εντολής φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µελετηθούν στο µέλλον είναι αυτό της
ανάπτυξης βιβλιοθηκών για την αναγνώριση σύνθετων αριθµητικών πράξεων (multiplication,
division, modulus), αλλά και άλλων σύνθετων λειτουργιών (switch statement) και την
εκτέλεσή τους άµεσα στην RFU.
Τέλος όλα εκείνα τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε την βελτίωση του τρόπου σχεδιασµού
και υλοποίησης των βασικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής του ReRISC θα συνεχίσουν να
µελετώνται µε στόχο την περαιτέρω αύξηση της αξιοπιστίας και των επιδόσεών του.
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