
Capítulo 2

Arquitetura do processador Ômicron

O problema mais importante na definição de uma arquitetura é sua

adequação ao t ipo de processamento em que será empregada. Esta adequa-

ção é a inda  ma is importante no contexto deste projeto, já que a restrição quanto

ao uso de c irc uitos de construção espec ia l só permite aumento no nível de de-

sempenho através de recursos arquitetônicos que melhorem o resultado f ina l,

uma vez que o desempenho dos componentes é fixo.

A primeira etapa para o desenvolvimento da arquitetura é uma avalia-

ção  c rítica  das arquiteturas existentes e sua aplicab ilidade aos problemas reais

que um processador destinado basicamente a situações de computação numeri-

ca  pesada deve resolver. Mas quais são as ap licações reais? Quais suas ca racte-

rísticas? 

Já que não existe uma resposta simples para estas perguntas é necessá-

rio adotar uma resposta arb itrá ria , porém conveniente. Conforme comentado no

cap ítulo 1, entre os c ritérios de medida de desempenho de supercomputadores

ma is importantes está o LLK (Lawrence Livermore Kernels)[Mah86]. É um conjunto

de 24 núc leos (laçosl ma is internos, onde o programa gasta a maior fração de seu

tempo de execução) extra ídos de programas reais, esco lhidos dentre os que

consumiam ma is tempo de processador no Laboratório  Lawrence Livermore.
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Como é formado apenas por núc leos de programas, sua compilação  manual é

fácil e  permite a avaliação de alternativas de arquitetura antes do esforço não

trivia l de se esc rever um compilador. No âmbito deste traba lho, foram exc luídos

os "kernels" 14 e 22 para e lim inar a necessidade de funções como EXP e LN, d e

d ifíc il compilação manual, e que aparec iam naqueles núc leos.

Considere-se, por exemplo, o desempenho do Cray-XMP. Para  o  caso

de laços extensos, o número que se obtem da aplicação dos Lawrence Livermore

Kernels varia de 3,4 a  194 MFlops, conforme o núcleo aplicado, apresentando

uma média geométrica de apenas 33 MFlops. A média geométrica é considera-

da como a  melhor medida central de desempenho e situa-se, para  as ap licações

práticas, entre  a  média harmônica  e  a  média  aritmetica . É curioso notar que o

desempenho do Cray-XMP para os diversos núcleos apresenta uma variação de

quase duas ordens de grandeza, o que dá bem mostra de quão variável e distan-

te do valor de p ico pode ser o desempenho prático extra ível de uma dessas

máquinas.

A causa desta grande variação de comportamento é simp les, e é a

mesma que orig inou o conceito de arquitetura  RISC [Pat82]: se uma máquina

possui instruções muito poderosas e específicas, terá um desempenho muito bom

quando estas instruções puderem ser utilizadas; quando, entretanto, o programa

exigir uma função ligeiramente diferente das previstas na arquitetura , não há

como se obter uma seqüência  de instruções efic iente e, portanto, o desempenho

resultante será  bastante fraco .

Isto é uma decorrência  do fato da arquitetura vetoria l só ser adequada

ao processamento de algumas das ap licações numericamente intensivas. Esta

conclusão sugere que deve ser possível obter um me lhor resultado nas ap licações

práticas, mantendo-se  a  capac idade de p ico , através de uma arquitetura que

perm ita a "vetorização" de uma c lasse maior de problemas.

12



Em resumo, o que a arquitetura do Projeto Ômic ron pretende implemen-

tar é um conjunto de recursos que perm ita processar efic ientemente laços con-

tendo operações arb itrá rias, inc luindo recorrências, e operações condic ionais;

não apenas as construções vetoria is, muito mais restritas em escopo.

Isto é conseguido através de uma combinação de recursos arquitetôni-

cos, utilizando ferramentas e conceitos derivados da arquitetura VLIW ("Very Long

Instruct ion Word "), com extensões para  facilitar a  execução de laços e manipula-

ção de grandes seqüências de dados, através da operação independente de

grupos de unidades func ionais e valendo-se a inda de execução antecipada de

instruções ("eager execution").

A arquitetura foi também projetada para elim inar os dois p rinc ipa is p ro-

b lemas de implementação da arquitetura VLIW: a necessidade de um rol d e

registradores ("register file") com um número muito elevado de portas de esc rita, e

uma instrução excessivamente longa. A imp lementação do projeto Ômic ron é

possível com um "register file" de apenas duas portas de esc rita, e utilizando instru-

ções de tamanho 64 b its.

2.1---- Considerações gerais sobre arquiteturas

A taxonomia dos computadores atuais é  bastante complexa [Ski88];

entretanto, pode-se destacar, de uma forma bastante simp lificada , as seguintes

famílias de arquiteturas:

2.1.1-- Processadores SISD convencionais

Considere-se o caso de um processador convencional, SISD ("Single Ins-

truct ion-stream/Sing le Data-stream"). Esta família  de arquiteturas não exp lora ne -

nhum tipo de para lelismo. 

O desempenho D deste tipo de processadores pode ser estimado por 
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D  =  1
N×C×T,

              (2.1)

onde:

N é o número de instruções a executar;

C é o número médio  de c ic los por instrução;

T é  o tempo de c ic lo.

N e C dependem da arquitetura  do processador. Assim , p rocessadores

CISC reduzem N melhorando a funcionalidade das instruções, ao preço de au-

mentar o valor de C. Tem-se um elenco elevado de instruções muito específicas,

que substituem cadeias de instruções ma is simp les, em troca de um maior número

de c ic los de máquina na exec ução de cada uma. Já os processadores da  família

RISC procuram obter um valor de C p róximo a  1, aceitando um aumento no valor

de N.

O valor de T é essencia lmente lim itado pela tecnologia  de produção de

m ic roc irc uitos, embora  seja  também influenc iado pela  arquitetura , já que uma

estrutura de controle simp les perm ite obter, com uma mesma tecnologia , um

valor de T menor que o de uma arquitetura com uma estrutura de controle  mais

complexa.

É importante lembrar que um processador executa dois tipos de instru-

ções:

• instruções "úteis", que efetivamente realizam o  processamento preten-

d ido pelo usuário,          e

• instruções "de  serviço ", que preparam  a  execução  das instruções

"úteis".

 Assim , o comando 
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A(I) = B(J) + C (K)

demonstra uma instrução "útil": realiza uma soma. Para chegar a  realizar esta

operação, entretanto, a máquina será obrigada a e fetuar um certo número de

instruções "de serviço". Seu número é variável com o conjunto de instruções ado-

tado e com o fato da presença ou não dos valores necessários em registradores.

Para uma máquina  com arquitetura  RISC pura , considerando-se a inda a hipótese

de que todos os valores referidos estejam presentes na memória , será usual ter-se

a lgo como 12 instruções "de serviço" no exemplo acima. Uma máquina CISC,

nessas mesmas condições, poderá eventualmente exigir em torno de apenas 3

instruções desse tipo. Uma medida  ma is adequada de desempenho pode ser

obtida exc luindo-se as instruções "de serviço", como será feito adiante.

Nesta seção , como uma primeira  aproximação será utilizado o número

bruto de instruções executadas.

De volta à expressão (2.1), fixando-se T, a obtenção de um desempe-

nho mais elevado exige a adoção de arquiteturas que exp lorem a lguma form a

de para lelismo na execução das instruções. As outras famílias de arquiteturas

apresentadas a  seguir foram desenvolvidas com este propósito.

2.1.2-- Processadores SISD "pipelined" 

O termo "p ipelined" indica  a  existência  de para lelismo mic rogranular, no

âmago do processador. Na falta de melhor tradução para o conceito de "p ipeli-

ne" e tendo em vista seu uso corriqueiro na área de arquitetura de computadores,

segue-se usando-o sem preocupação com sua tradução ao português.

Nesta família  de arquiteturas, as instruções são processadas seqüenc ia l-

mente, uma por uma, passando por uma série de estágios de duração T, isto é, a

exec ução da instrução é segmentada em uma série de subprocessos consecuti-

vos, cada  um executado em um estágio do "p ipeline". As instruções entram e
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saem de cada estágio na mesma ordem em que foram espec ificadas na seqüên-

c ia  do programa. Esta família  de arquiteturas exp lora apenas o para lelismo tem -

pora l no processo de execução das instruções.

A detecção e a resolução de conflitos por dados ou instruções é gera l-

mente incumbência  do "hardware", embora essas situações possam também ser

detectadas e resolvidas pelo software, a um custo maior em termos de efic iênc ia .

No caso das máquinas "p ipelined", o número de c ic los por operação, no

que concerne ao desempenho D, fica  reduzido a 1, embora  a  duração ind ividual

de uma operação possa ser de muitos c ic los. 

D  =  1
N×1×T

É importante destacar que a estimat iva  ac ima refere-se ao máximo que

pode ser obtido. A existência de operações de desvio e a quase certa ocorrência

de dependências entre  dados e resultados pode causar uma redução significat i-

va no desempenho, como se verá na próxima  seção. Isto ocorre porque, ao

contrário  da arquitetura  SISD não "p ipelined", o processador pode ter de parar

para que o "p ipeline" seja preenchido após um desvio ou para esperar o resultado

de uma operação a inda em progresso. Estas interrupções do fluxo do "p ipeline"

são usualmente chamadas de "bolhas".

A literatura  dá  muita ênfase ao problema das bolhas resultantes d e

operações de desvio, mas, pelo menos no caso dos processamentos numeric a-

mente intensivos, este problema é muito menos importante que o das bolhas

derivadas da necessidade de esperar por resultados. Esse é um aspecto que

afeta fortemente a capacidade de geração de cód igo para lelo no interior dos

laços e será detalhadamente estudado mais ad iante.
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2.1.3-- Processadores superescalares "pipelined"

Os processadores superesca lares visam exp lorar o  para lelismo espac ia l

a lém do para lelismo tempora l, através do uso de múltip las unidades func ionais e

de um controlador com capac idade de despachar várias instruções por c ic lo.

Nos termos do presente traba lho, esse para lelismo é denominado de "para lelismo

mesogranular". Não tão interno como o caso do "p ipeline" (para lelismo mic rogra-

nular), o  para lelismo espac ia l desenvolve-se a inda dentro do processador, entre

as d iversas unidades func ionais que o compõem.

O desempenho máximo D que pode ser obtido para esta família  de

arquiteturas é 

D  =  F
N×1×T

onde F é o número de unidades func ionais presente numa particula r

imp lementação.

Novamente, D é um número  máximo, que depende não só da presença

de bolhas nos "p ipelines" como da existênc ia  de para lelismo exp lorável na  se-

qüência  de instruções a exec utar. O nível de para lelismo estimado num programa

típ ico  é  bastante variável conforme a  fonte; a referência [Jou89a] determ ina

valores entre 1,6 - para um programa essencia lmente seqüencia l, e 6 - para  a l-

guns laços numericamente intensivos tratadas por compilador muito sofisticado . A

lim itação do para lelismo decorre, como exp licado, da existência de dependên-

c ias entre dados e resultados.

2.1.4-- Processadores "pipelined" com instruções muito longas

Os processadores "p ipelined" com instruções muito longas -  ("Very Long

Instruct ion Word" - VLIW) - também possuem múltip las unidades func ionais, mas

seu princíp io de func ionamento é rad ica lmente diferente. Em lugar de se despa-

c harem várias instruções, em um mesmo c ic lo, às d iversas unidades func ionais

presentes, uma única  instrução espec ifica , individualmente, as operações a  serem
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realizadas por cada  uma das unidades func ionais. São, portanto, processadoree

que, em adição ao para lelismo mic rogranular e mesogranular, a inda apresentam

a característoca de "instrução longa", perm itindo a at ivação simultânea, em uma

única  instrução, de suas d iversas unidades func ionais.

A instrução resultante, pelo fato de trazer exp líc itas referências a opera-

ções para lelas nas d iversas unidades func ionais, torna-se bastante extensa (tip ic a-

mente, de 256 a  512 b its), da í o nome da arquitetura . As unidades func ionais, por

sua vez, podem ser de t ipos d istintos e espec ia lizadas por função

Em um processador com arquitetura VLIW, cada  campo da  instrução é

decodificado em para lelo e cada operação é  inic iada na respect iva unidade

func ional simultaneamente às demais. Os compiladores devem ter conhecimento

dos detalhes da  implementação da arquitetura e serão responsáveis pela deter-

m inação da ordem da execução das instruções, pela obediênc ia  aos tempos d e

latência necessários e por outros detalhes que devem ser obedecidos pelo "hard-

ware" nas arquiteturas superesca lares.

Desta forma , não há necessidade de se utilizarem mecanismos de con-

trole de travamento do "p ipeline", ou de controle de emissão de instruções. O

próprio  compilador, em tempo de compilação, traduz em instruções complexas o

exato fluxo e ordem de at ivação das d iversas unidades func ionais componentes

do processador. Além d isto, como as unidades func ionais podem ser dedicadas a

operações específicas (por exemplo, cá lculo de endereços, realização de des-

vios, soma em ponto f lutuante, multip licação em ponto f lutuante etc), elas po-

dem se tornar ma is simp les. Estas simp lificações do "hardware" perm item que se

obtenham cic los de máquina  ma is curtos que nos casos anteriormente citados.

Um p rocessador VLIW puro permite que todas as unidades func ionais

operem ao mesmo tempo. As imp lementações reais costumam estabelecer com-

promissos quanto a esta simultaneidade, por lim itações arquitetura is quanto ao

número de acessos concomitantes que podem ser feitos a um rol de registradores
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("register file"). Ana logamente, é usual fazerem-se compromissos quanto ao form a-

to da instrução, já que em um grande número  de  casos boa parte das "subinstru-

ções" p resentes na instrução longa espec ificam apenas que a respect iva unidade

func ional deva permanecer inativa .

Esta família  de arquiteturas também exp lora os para lelismos espac ia l e

tempora l (mesogranular e  mic rogranular, respect ivamente), e apresenta o mesmo

desempenho máximo de um processador superesca lar:

D  =  F
N×1×T

onde F é o número de unidades func ionais.

É prec iso, entretanto, interpretar adequadamente o significado de F, já

que as unidades func ionais podem ser espec íficas para  cada  função. Desta for-

ma , este desempenho máximo só será at ing ido quando houver a  possib ilidade de

usar todas as unidades func ionais existentes. As considerações sobre o para lelismo

d isponível no programa são igualmente válidas, cabendo acrescentar que se

ap licam agora a  cada t ipo de unidade func ional, se estas forem d iferentes.

Como no caso dos processadores superesca lares, os valores reais obti-

dos para  D são bem menores que o máximo ind icado pe la  fórmula  ac ima .

2.1.5-- Processadores com Arquitetura Policíclica Assíncrona

A Arquitetura  Polic íc lica Assínc rona (APA) desc rita neste relatório deriva

da  a rquitetura VLIW. Em comparação com esta última , os processadores de ar-

quitetura APA apresentam evoluções, das quais as principa is são:

• utilização da "variante polic íc lica " da  a rquitetura VLIW, como será pos-

teriormente detalhado;

• desacop lamento entre o iníc io de operações de leitura na memória  e

utilização do valor lido;
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• execução antecipada ("eager execution") seletiva ;

• utilização de um "registrador de iteração" e controle automático  de

repetição de laços;

• operação  assíncrona de subconjuntos dos elementos das unidades

func ionais.

Seu desempenho máximo de p ico , ca lc ulado, é o mesmo dos processa-

dores VLIW: 

D  =  F
N×1×T

Seu desempenho médio, entretanto, pode ser consideravelmente supe -

rior, já que a operação assíncrona perm ite uma série de alternativas de progra-

mação para os casos que envolvem dependências entre  dados e dependências

de controle.

2.2---- Arquitetura policíclica

A arquitetura po lic íc lica  é  baseada na variante chamada "polic íc lica "

[Rau82a] ou de "fluxo de dados orientado" [Rau89] da arquitetura VLIW. Seu con-

ce ito essencia l é perm itir a  execução concorrente de várias iterações de um

mesmo laço . O nome "polic íc lico" foi conservado de [Rau82a] por ser significat ivo,

embora a estrutura de "hardware" e o controle do prólogo e epílogo dos laços

seja rad ica lmente diferente dos apresentados nas referências ac ima .

Várias construções usuais em linguagens de programação possuem re-

c ursos de "hardware" espec ia is que suportam sua exec ução. Assim, a  recursão é

suportada por a lgum esquema de apontadores que perm ite remover a  ambigui-

dade das referênc ias feitas a um mesmo e lemento em níveis d iferentes de recur-

são. A arquitetura po lic íc lica  possui um e lemento análogo, chamado apontador
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de iteração, destinado a permitir que um mesmo trecho de código se refira  a

iterações para lelas d istintas, desambiguando referências ao rol de registradores.

Sua implementação é muito simp les. Referências a  registradores podem

ser absolutas (estáticas) ou dinâmicas. O primeiro  caso corresponde à situação

convencional. No caso de uma referênc ia a um registrador d inâmico  soma-se o

conteúdo de um apontador de iteração ao número do registrador referido na

instrução. Uma particula r instrução de desvio, utilizada para  ind ica r o fim textua l

de um laço e desvio  para  seu iníc io, tem a  p ropriedade de inc rementar o valor

deste apontador, inic iando uma nova iteração. O inc remento é variável, de for-

ma a  abranger todos os valores intermediários necessários para a  execução com -

p leta de uma iteração.

Como o apontador de iterações é inc rementado no iníc io  de cada

nova iteração, cada  iteração acessa um conjunto d istinto de registradores físicos,

e qualquer resultado computado durante a iteração corrente ou qualquer das

anteriores (até o lim ite determ inado pelo tamanho do conjunto de registradores

d ivid ido pelo inc remento da iteração) pode ser obtido utilizando-se um desvio

apropriado a  partir do valor corrente do apontador de iterações.

Esta arquitetura é  de certa forma dual da  arquitetura vetoria l. Na arqui-

tetura vetoria l, lê-se um par de vetores da memória  princ ipa l, a rmazenam-se estes

vetores em registradores, e se inic ia uma operação  múltip la  sobre seu conteúdo.

Na arquitetura po lic íc lica , lêem-se um a um os elementos de todos os vetores

necessários para uma iteração, ap licando-se sobre eles as operações necessá-

rias. Como estas operações são arb itrá rias e os valores correspondentes às itera-

ções anteriores estão disponíveis em registradores, é possível "vetorizar" uma  c lasse

muito maior de programas.

O nome de arquitetura polic íc lica  ap lica -se a qualquer a rquitetura que

apresente esta propriedade. As imp lementações desc ritas em [Rau82a] e em

[Rau89] são bastante diferentes entre sí, e diferentes também da imp lementação
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proposta, particula rmente no que diz respeito à execução condic ional e  a  prólo-

gos e epílogos dos laços.

2.3---- Arquitetura policíclica assíncrona

Esta arquitetura unifica  e  extende os conceitos de arquitetura polic íc lica

e de arquitetura VLIW. Sua evolução se inic ia  por uma análise crítica  da  a rquitetu-

ra VLIW, já  ampliada pe lo conceito de execução polic íc lica . Suas ca racterísticas

derivam da necessidade de obter-se uma arquitetura  de maior desempenho e

com imp lementação viável com componentes norma is.

Um p rocessador VLIW é caracterizado por:

1. Um único f luxo de execução;

2. Um número grande de unidades func ionais, tanto para execução de

operações aritméticas quanto para movimentação de dados, todas

com controle p lanejado em tempo de compilação;

4. Possuir operações que utilizem um número de c ic los pequeno e predi-

zível estaticamente;

5. Todas as operações poderem ser "p ipelined", isto é, cada unidade

func ional pode inic ia r uma nova operação em cada c ic lo, inde-

pendentemente do número de c ic los que a operação necessite

para  ser completada.

Um p rocessador VLIW ideal deve ter muitas unidades func ionais ligadas

a um grande conjunto centra l de registradores. Cada unidade funcional pode ter

várias portas de leitura  (duas para  as unidades aritméticas) e pelo menos uma

porta de esc rita, todas ligadas ao rol de registradores ("register file"), que deve ter

um número de portas sufic ientemente grande para  suportar os pedidos de todas

as unidades func ionais sem que haja conflito de endereçamento.
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Esta desc rição leva a um rol de registradores com um número de portas

irrealista e, como o nome da arquitetura  ind ica , a uma instrução "muito longa".

Assim , os projetos reais tem que aceitar compromissos em a lguns dos requisitos. O

problema mais importante é o do número de portas de esc rita no rol de registra-

dores, já que todas as unidades func ionais devem ter a  capac idade de esc rever,

em um mesmo c ic lo devido às operações serem "p ipelined", o resultado de sua

operação. O problema do número de portas para  leitura também existe, mas é

menos grave, pois os registradores podem ser fisicamente reproduzidos o número

necessário de vezes. Em  lugar de tentar uma solução  ad  hoc, como em outras

imp lementações, convém proceder a uma análise detalhada dos requistos a c i-

ma , modificando-os para  se obter melhor desempenho e execução física  viável,

sem que se comprometam as boas ca racterísticas que a solução apresenta.

2.3.1-- Operação independente das unidades de endereço

A primeira  impossib ilidade real d iz respeito à condição 4 ac ima . Um a

c lasse de unidades func ionais das ma is importantes para o desempenho, que é a

das unidades encarregadas do acesso à memória , não pode atender ao requisito

de preditib ilidade do número de c ic los necessários para  sua operação. Esta con-

d ição não pode ser satisfeita pelo processo de acesso à memória , já que o tempo

real de acesso vai depender do endereço particula r referenciado e de outros

acessos pendentes.

O modelo pode ser mantido adotando-se o conceito de tempo virtual.

Se um dado for necessário  para a execução de uma instrução e a inda  não

estiver d isponível, o relógio do processador é  parado até que o dado se torne

d isponível. Esta solução exige uma estimativa precisa do tempo de acesso; se a

estimat iva  for muito pequena, o processador fica rá muito tempo parado; se for

muito grande, haverá desperd íc io  de  c ic los apesar do dado já  estar d isponível.

Nos dois casos o desempenho é comprometido.

23



Esta restrição quanto ao número de c ic los para  acesso à memória  pode

ser levantada através do desacop lamento entre as operações de iníc io de aces-

so à memória e o uso dos valores resultantes deste acesso. Assim , ficam  c riadas

unidades de endereço com a função de enviar endereços ao subsistema de

memória , e unidades de acesso, de onde efetivamente os valores presentes na

memória  são obtidos. O funcionamento composto destes componentes é o que

se segue:

O processador, através das unidades de endereço, envia  para o subsis-

tema de memória o endereço das variáveis de que vai necessitar. O subsistema

de memória atende a estes pedidos, na medida e na ordem em que puder, e

envia os valores correspondentes às unidades de acesso, que são responsáveis

por reordenar os valores e mantê-los em uma fila . Desta fila , os valores podem ser

retirados pelas outras unidades func ionais, na mesma ordem em que foram pedi-

dos ao subsistema de memória .

Este esquema perm ite ignorar o tempo de acesso à memória , desd e

que exista um número grande de operações pendentes e que se possa inic ia r as

operações de leitura  da memória  com bastante  antecedência  em relação ao

momento em que o valor correspondente se torne necessário. Quando estas

condições não puderem ser satisfeitas, pode-se a inda  recorrer ao modelo  de

tempo virtual.

O uso de tempo virtual é particula rmente eficaz nos trechos de progra-

ma com exec ução seqüencia l, mas leva a soluções que não são ót imas na exe -

c ução de laços. Pelo contrário, leva a um tempo de execução que é o resultante

da  soma dos p iores tempos que podem ocorrer. Isto decorre principa lmente do

fato de que, quando o processador pára esperando um acesso, deixa também

de formular novos pedidos, reduzindo o número de acessos pendentes e o nível

de para lelismo utilizado no acesso à memória .
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Um segundo inconveniente em manter os comandos para geração  de

endereço na mesma instrução é que "b its" de instrução são gastos de uma form a

repetitiva , já que neste caso os endereços a  acessar formam sempre uma pro-

gressão aritmética . O mesmo pode ser d ito sobre o uso de portas do rol d e

registradores.

É possível, entretanto, obter um tempo de execução que é proporc ional

à  média dos tempos de acesso envolvidos e sem que se usem "b its" de instrução e

acessos ao rol de registradores, desde que o processo de geração de endereços

seja autônomo e assínc rono com a execução das instruções aritméticas durante

o processamento dos laços. Assim, esta soluçãor se afasta da arquitetura VLIW

elim inando a obediência à condição 1 ac ima e  permitindo a existência de vários

loc i de controle.

Embora a mot ivação orig ina l tenha sido ligada ao problema de gera-

ção de endereços, foi possível concluir que este recurso é bastante gera l, e ofere-

ce uma solução completa e efic iente para os problemas de tamanho da instru-

ção e número de portas do rol de registradores. Na verdade, não há nenhuma

razão, conceitual ou pragmát ica , que justifique a existênc ia  da condição 1.

Deixando-se de lado os aspectos práticos de imp lementação, que se-

rão examinados posteriormente, pode-se supor que cada unidade funcional pos-

sui seu próprio "cache" e mecanismos de controle de execução, e que um fluxo

de controle princ ipa l d ispara a execução autônoma de um grupo de unidades

func ionais que lhe são subord inadas. Este grupo, por sua vez, passa a ter um  fluxo

de controle principa l, que pode at ivar um  subgrupo de suas unidades func ionais,

e assim  sucessivamente.

A arquitetura  passa a  d ispor de dois tipos de unidades de endereço:

unidades de endereço sob demanda, para a obtenção de variáveis individuais, e

unidades de endereço múltip lo, para a obtenção de conjuntos de variáveis.
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As unidades de endereço múltip lo, que possuem operação assíncrona,

perm item obter variáveis de diversos vetores, com endereços em progressão arit-

mét ica . Os valores correspondentes às progressões aritméticas desejadas - va lor

inic ia l, incremento e, opcionalmente, limite - chamados co letivamente de "desc ri-

tores" são enviados a  registradores das unidades de endereço múltip lo, juntamen-

te com o total de elementos a  serem gerados. A programação experimental d e

d iversos exemplos mostrou que não há vantagem em se utilizar os elementos do

rol de registradores gera l para este fim  - é ma is conveniente copiá-los para um

conjunto de registradores próprio  do processador de endereços. Este conjunto d e

registradores é percorrido seqüencia lmente, gerando-se um endereço em corres-

pondência  a  cada desc ritor encontrado, até que seja  completado o total d e

endereços desejado. Evidentemente, este processo será  para lisado sempre que o

subsistema de memória não puder receber novos pedidos de acesso, e será

reinic iado quando esta condição t iver sido elim inada .

Esta forma de operar tem duas conseqüências importantes:

A primeira conseqüência é que esta forma de acesso só é realmente

eficaz quando existe um grande número de acessos pendentes. Esta condição

praticamente exige a adoção do modelo de exec ução antecipada  ("eager exe-

c ution").

A utilização de exec ução antecipada obriga  as operações de acesso à

memória  a  apresentar um comportamento peculia r. Em execução convencional,

um valor só deve ser solic itado à memória quando necessário; no modo de exe-

c ução antecipada, o valor deve ser solic itado tão cedo quanto possível, sem

considerar a  possib ilidade desse valor vir a não ser mais necessário posteriormen-

te, ou de seu endereço só vir a  ser va lidado por testes executados ma is tarde. Se

o fluxo do programa determinar a posteriori que o valor não é necessário, esse

valor deve simp lesmente ser lido por uma unidade func ional qualquer, que esteja

livre no momento adequado, e a seguir ignorado. Como resultado, todas as inter-
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rupções ligadas ao acesso à memória (endereço invá lido, erro de paridade etc)

devem ser retardadas até que o valor ofensor seja efetivamente utilizado, mesmo

que apenas em seu aspecto forma l.

Como estas considerações valem também para a  execução antecipa-

da de operações com os valores lidos da memória , as interrupções devem ser

a inda  ma is atrasadas: só devem ocorrer quando um registrador marcado como

contendo um valor inválido for efetivamente utilizado. O conteúdo de um registra-

dor é efetivamente utilizado quando for a rmazenado novamente na memória , ou

quando for utilizado como e lemento de decisão em uma operação de desvio.

Este recurso é imp lementado pela  assoc iação de um desc ritor de resul-

tado (DR) a todas as pa lavras esc ritas no rol de registradores. O DR possui dois

campos: erro e estado. O valor 0 (zero) no campo de erro ind ica que o conteúdo

do registrador é válido.  O campo de estado possui uma cóp ia  do registrador d e

estado do processador que gerou o valor.

Caso uma palavra contendo erro com valor d iferente de 0 seja utilizada

como um operando, a operação não é realizada e o valor de DR é copiado

ina lterado para o registrador de destino do resultado. Caso os operandos sejam

válidos, o campo de estado conterá  sempre uma cópia  do registrador de estado

do processador ao fina l da operação. Se o resultado for inválido, como no caso

da  d ivisão por zero,  o campo de erro refletirá  esta situação.

Os mecanismos de exec ução antecipada e de interrupção retardada

oferecem uma alternativa de exec ução que é melhor que o "trace  scheduling"

ou soluções equiva lentes. Em  lugar de se "desfazerem" as operações quando a

linha ("trace") preferencia l não for executada, várias linhas ("traces") podem ser

seguidas em para lelo, p reservando-se ao fina l apenas os resultados da  linha cor-

reta. Obviamente, nada impede a ut ilização das téc nicas de "trace  scheduling",

desc ritas por exemplo em [Fis81] e [Lam88], quando o presente mecanismo não

for apropriado.
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Uma segunda conseqüência  da operação assínc rona é que se torna

bastante complexo espec ifica r um  registrador d inâmico como destino de uma

operação de acesso à memória . Novamente, a  programação experimental mos-

trou que isto não é um problema. Pelo contrário, obtem-se uma menor latência

quando o acesso aos dados provenientes da  memória é utilizado d iretamente

pela unidade func ional que deles necessita. Assim , a unidade de acesso à  memó-

ria é apenas uma fila de onde as outras unidades func ionais podem retira r dados

provenientes da memória .

Utiliza-se um mecanismo análogo para  as operações de esc rita.

2.3.2-- Operação independente de grupos de unidades funcionais

A existência de um grupo independente de unidades func ionais d e

endereço múltip lo  propic ia :

• Operação à  máxima  veloc idade possível, independentemente de pa-

ra lisações de outras unidades func ionais por espera de a lgum recurso;

• Redução no número de portas do rol de registradores, já que as unid a-

des func ionais em operação autônoma esc revem no seu próprio  con-

junto de registradores;

• Redução no tamanho da instrução, já  que cada grupo prec isa  rece-

ber apenas comandos para  suas próprias unidades func ionais.

Não há porque restringir a  capac idade de operação assíncrona apenas

às unidades de endereço múltip lo, já que as vantagens apontadas ac ima podem

ser obtidas também para  o  caso de serem criados outros grupos.

Como se vê, uma das ca racterísticas do t ipo de processador em projeto

é poder d ivid ir suas unidades func ionais em vários grupos, cada  um capaz d e

operação autônoma, tendo uma visão independente de seu rol de registradores

e necessitando apenas dos comandos relativos às unidades func ionais que o
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integram. Exigem-se, obviamente, instruções que perm itam ao processador desig-

nar um subconjunto de seus recursos como partic ipante de um grupo para opera-

ção independente, inic ia r sua operação autônoma, e transferir dados e resulta -

dos.

Um p rocessador como o assim desc rito é certamente factível sem pro-

b lemas graves de "hardware" e sem perder a  simp lic idade que perm ite um cic lo

ráp ido aos processadores VLIW. Pode ainda  ser ma is simp lificado a  partir das

considerações aba ixo, resultantes da  programação experimental de estruturas

típ icas:

• Os grupos podem ser fixados a  priori. Foi verificado que as necessid a-

des de divisão variam muito pouco de caso para  caso;

• Os casos em que se pode aproveitar d iretamente o conjunto comple-

to de recursos são muito ra ros, de modo que é possível traba lhar sem -

pre com os grupos já  d ivid idos;

• Grupos que envolvam unidades aritméticas devem conter sempre uni-

dades de endereço múltip lo;

• A comunicação  d ireta entre grupos é muito reduzida .

Estas considerações perm item uma notável simp lificação a  n ível d e

"hardware". Como cada grupo tem uma visão própria  de seu rol de registradores,

o número de portas de esc rita pode ser mantido muito baixo e, como cada grupo

prec isa  receber apenas seus próprios comandos, a  instrução pode ser bastante

c urta . No exemplo de implementação desc rito adiante, a instrução pode ter

apenas 64 b its, e o rol de registradores apenas duas portas de esc rita, sem prejuízo

de um elevado índice de desempenho.

O fato da instrução formal ser pequena não limita a capacidade de

controle, já que o tamanho efetivo da instrução é o resultado  da  multip licação

do tamanho forma l pelo número de grupos em operação assíncrona. Existe um
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a justamento automático do tamanho efetivo da instrução ao grau de para lelismo

existente no trecho de programa em exec ução.

O número de grupos e de unidades func ionais por grupo deve ser deter-

m inado em função da natureza  da  ap licação e de outras ca racterísticas do

processador em projeto, como a  capac idade de obter operandos da memória .

2.4---- Caracterização da arquitetura policíclica assíncrona

Em resumo, um p rocessador com arquitetura po lic íc lica  assíncrona (APA)

é caracterizado por:

1. Um número grande de unidades func ionais, tanto para execução de

operações aritméticas quanto para movimentação de dados, todas

com controle p lanejado em tempo de compilação;

2. As unidades func ionais estão divid idas em grupos. Cada grupo possui

um fluxo de exec ução próprio e uma visão própria  do rol de registra-

dores sobre o qual atua;

3. Instruções com um número sufic iente de bits para controla r d ireta e

independentemente as unidades func ionais de  cada grupo;

4. Possuir operações que utilizem um número de c ic los pequeno e predi-

zível estaticamente, em tempo virtual;

5. Todas as operações podem ser completamente "p ipelined", isto é, cada

unidade func ional pode inic ia r uma nova operação  em cada  c ic lo,

independentemente do número de c ic los que a operação necessite

para  ser completada;

6. Utilizar execução antecipada e interrupções retardadas.

A figura 2.1 apresenta a evolução conceitual do modelo, sob o ponto

de vista dos fluxos de controle.
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2.5---- Técnicas de programação

Uma desc rição deta lhada das técnicas de programação de computa-

dores com arquitetura APA ultrapassa o escopo deste texto, podendo ser encon-

trada em [Alv90]. Sumariamente, pode-se considerar que a lim itação ao para lelis-

mo médio utilizável é devida à dependência entre dados e resultados, isto é,

novas operações não podem ser inic iadas por depender de resultados que ainda

estão sendo calculados. As técnicas de programação são apresentadas com

detalhes em [Alv90].

Assim , o objetivo desta seção é t ratar dos aspectos envolvendo a explo-

ração do para lelismo, em particula r no  caso de laços. Neste caso, as técnica s d e

programação dependem da natureza  das dependências encontradas.

2.5.1-- Ausência de dependências

Este caso, a ltamente favorável, apresenta como característica  o  fato

de que o para lelismo d isponível só é lim itado pelo número de repetições do laço

e pelo número de acessos simultâneos à  memória . Pode ser imp lementado pela

operação assíncrona de um número arb itrá rio  de grupos de unidades func ionais,

cada  uma ca lculando um subconjunto das iterações necessárias.

Um exemp lo é o cálculo de soma de produtos, onde diversos grupos

podem ca lcular somas parc ia is. Após o térm ino de todas as somas parc ia is, o

grupo que possua o fluxo de controle principa l deve receber estas somas parc ia is

e  ca lcular a  soma f ina l.

2.5.2-- Dependência de valores em uma mesma execução da laço

Este é um caso particula r da dependência entre operações sucessivas e

o fator que lim ita o desempenho nesta c ircunstância  é  a  latência  das operações.

Para  reduzir esta latência utiliza-se um registrador interno; com isto, a latência fica

reduzida do tempo necessário  para a  esc rita do resultado no rol de registradores.
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2.5.3-- Dependência de valores entre execuções sucessivas do laço

Esta é situação mais comuma, onde é mais d ifíc il explorar-se o para lelis-

mo. Sua influênc ia , p rincipa lmente no caso de laços que envolvam poucas ope-

rações, é muito grande sobre o desempenho fina l do sistema. Neste caso existe

uma solução parc ia l, que consiste em aumentar o  passo da iteração, transfor-

mando o laço de passo n em m laços de passo n*m. Isto aumenta o número  de

operações por iteração, tendendo a levar o sistema ao caso interior, onde a

dependência  mantem-se princ ipa lmente dentro do mesmo c ic lo. Outra forma  de

inc rementar o para lelismo é  com a  c riação de novos laços, d istribuídos por g rupos

d istintos. Nesta alternativa pode haver também um sensível aumento no desem -

penho.

O exame de casos reais mostra que é possível obter-se até o dobro do

desempenho origina l para  m = 2, mas que para  m > 2 o aumento de desempe-

nho é bem menos compensador, já  que cada laço  passa a  apresentar um núme -

ro realmente muito grande de operações.

2.6---- Dimensionamento da implementação da arquitetura policíclica assíncrona

Esta seção apresenta e justifica  os princ ipa is aspectos de projeto adota -

dos para o  minissupercomputador Ômicron, estudado nesta tese.

2.6.1-- Aspectos gerais

Para  simp lifica r o  projeto e sua imp lementação, tanto em "hardware"

como em "software", todas as operações de entrada e sa ída  serão realizadas por

um processador independente. Esta solução perm ite também otim izar o uso do

processador de dados, que é projetado para a  execução de operações numeri-

camente intensivas e não para  as funções típ icas de controle de d ispositivos

periféricos, redes etc. Em partic ula r, sendo um processador com um uso muito
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Figura 2.1

Evolução da arquitetura VLIW para policíclica assíncrona

Em A, representa-se a arquitetura VLIW convencional. Em B e C, as unidades de endereço e
aritméticas passam a constituir grupos distintos. Em D, a arquitetura policíclica assíncrona, sob o
ponto de vista do fluxo de controle. Unidades que apresentam o mesmo fluxo de controle estão
envolvidas por linha tracejada. As unidades irrelevantes para esta análise não são exibidas.
Convenções:
UA = Unidade Aritmética
UE = Unidade de Endereços
RF = Rol de Registradores ("Register File")
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intenso de registradores, tem um tempo de comutação entre tarefas bastante

a lto, o que o torna  inefic iente para o tratamento de uma taxa de interrupções

elevada.

As arquiteturas de propósito gera l baseiam-se quase invariavelmente

em "caches" para  melhorar o desempenho de execução, aproveitando a valid a-

de quase universa l do princíp io  da loca lidade. Embora o princ íp io  da loca lidade

seja válido para  programas de natureza gera l, tende a ser fa lso para  processa-

mentos numericamente intensivos, pelo menos para qualquer tamanho realista

do "cache". Esta conclusão foi estabelec ida  para várias máquinas, de diferentes

arquiteturas [Die88], [Col88], [Rau89].

A solução  ma is adequada neste caso, é um nível elevado de entrefo -

lhamento na memória . Mesmo com um tempo de acesso elevado, desde que em

um certo instante exista um número adequado de pedidos de acesso sendo

processados, pode-se obter operandos com a  veloc idade necessária . Do que foi

visto, conclui-se que acesso à memória  é  certamente o aspecto mais importante

para o desempenho de um supercomputador.

O subsistema de memória  ideal deve oferecer grande capacidade,

tempo de acesso baixíssimo e banda passante muito alta, tudo isto  com baixo

c usto. As memórias reais não podem atender a todos estes requisitos e prec isam

sacrifica r a lguns dos objetivos. 

No caso presente, em que não há como justifica r o  custo de memórias

estáticas, torna-se obrigatório o uso de memórias d inâmicas de maior capac id a-

de e baixo custo. Durante a execução de laços o entrefolhamento torna  irrele-

vante o tempo de acesso, desde que o intervalo entre iníc ios de operação possa

ser mantido sufic ientemente c urto. Nas partes seqüencia is de programas pode

haver problemas de desempenho, mas felizmente, no caso da APA, estes trechos

não são importantes para o desempenho fina l, já que praticamente todas os

laços podem ser "vetorizados".
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2.6.2-- Dimensionamento das unidades funcionais

Nesta fase, é importante dimensionar os recursos para que o processa-

dor possa atender efic ientemente às situações reais, sem preocupação com o

nível de desempenho de pico que poderia  ser atingido. Os LLKs foram utilizados

como programas típ icos.

Os resultados apresentados a  seguir são provenientes de simulações

realizadas sobre várias a lternativas de arquitetura , com os vínculos resultantes da

possib ilidade de sua execução física . Os detalhes podem ser encontrados em

[Alv90].

A primeira consideração é o número adequado de caminhos de acesso

à memória . Em teoria , é possível incorporar um número arb itrá rio de unidades

func ionais a um processador APA; entretanto, dec id idamente não é possível im-

p lementar um número elevado de caminhos de acesso à memória utilizando uma

c have "c rossbar" realista. Assim , a  primeira consideração que vai definir quantos

caminhos d iversos são necessários, deve ser o número de operações simultâneas

de acesso à memória . Para evitar um número  mínimo de submódulos muito alto,

bem como manter as interfaces por p rocessador com um nível de  complexidade

ace itável, adotou-se para o  processador duas portas de acesso para  leitura  e

uma para esc rita.

Esta restrição em termos de realização físicanão significa que um núme-

ro  maior de portas de acesso não possa ser constituído a nível lógico . Esta d ivisão

de acesso a nível lógico  significa  a  possib ilidade de se ter acesso seletivo a con-

juntos d iferentes de dados solic itados à  memória . A simulação mostrou que 4

acessos lógicos para  leitura , por g rupo, atendem a todas as situações, e este foi o

número adotado. Para  o  caminho de esc rita  à memória utilizam-se duas portas

lógicas.
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O próximo passo é determ inar o número de unidades aritméticas. Cada

unidade aritmética  será  composta de um somador, um  multip licador e um módu-

lo d ivisão/ ra íz quadrada, todos capazes de executar um conjunto completo de

operações tanto sobre números inteiros como sobre números de ponto flutuante

padrão IEEE. Os dois primeiros são  capazes de inic ia r uma nova operação a  cada

c ic lo; o último fica rá  b loqueado até que a operação tenha sido term inada .

A tabela  2.1 apresenta os resultados da  simulação para várias combina-

ções de número de unidades func ionais e de grupos. Examinando-se os resultados

obtidos para  o  caso de um único  grupo, conclui-se que uma unidade aritmética

não é sufic iente, e que com duas a  média geométrica  já está praticamente

assintótica . O exame dessa tabela  permite estabelecer que a utilização de quatro

unidades ariméticas, d ivid idas em dois grupos de duas, constitui a  melhor solução.

Um efeito colatera l importante desta decisão é que é possível utilizar um

rol de registradores com apenas duas portas de esc rita, e uma pa lavra de 64 b its,

ambos resultados muito favoráveis e que perm item fácil imp lementação em ter-

mos físicos.

Em resumo, cada  g rupo inc luirá :

• duas unidades aritméticas;

• uma unidade de desvio;

• três unidades de endereço sob demanda, numeradas de 0 a  2;

• três unidades de endereço múltip lo, numeradas de 3 a  5.

De cada grupo de três unidades de endereço, uma gera endereços

para operações de esc rita, e duas geram endereços para operações de leitura .

Cada um destes grupos admite, por sua vez, os geradores múltip los

como subgrupos.
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2.7---- Outros aspectos da arquitetura

A arquitetura  incorpora outros aspectos que, emboram menos relevan-

tes, são importantes para o desempenho fina l.

2.7.1-- Memória virtual

Sistemas dedicados a  processamentos numéricos intensivos usualmente

não apresentam recursos de memória virtual.

O processador proposto admite memória virtual, mas não tem mecanis-

mo de suporte a falhas de página . Assim , toda a área a ser referida por um

programa deverá estar mapeada para  a  memória  real antes do iníc io de sua

exec ução.

A memória virtual é imp lementada através da utilização de pág inas d e

8 MBytes, com mapeamento d ireto. O número de páginas que deve ser suporta -

do por p rocessador deve ser p roporc ional à  memória  máxima p revista para uma

determinada implementação.

A figura 2.2 ilustra este mecanismo.

2.7.2-- Processamento de prólogos e epílogos

A arquitetura oferece suporte para  processamento automático  de pró-

logos e epílogos. Chama-se de "prólogo" ao conjunto das primeiras exec uções d e

um laço , quando ainda não existem computados todos os valores necessários

para a  exec ução completa das instruções contidas no laço . Quanto maior a

dependência entre variáveis em d iferentes estágios de execução dos laços, tanto

ma ior o prólogo necessário. Durante o prólogo, somente são exec utadas as instru-

ções que não façam referências a valores a inda não ca lculados.
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Analogamente, chama-se de "epílogo" à fase terminal da execução de

um laço , quando todas as iterações necessárias já  foram executadas, faltando

apenas completar as operações a inda pendentes. O laço é percorrido um núme-

ro sufic iente de vezes, executando as instruções de forma complementar ao pró-

logo, de modo que, ao fina l do processo, todas as instruções tenham sido execu-

tadas o mesmo número de vezes.

O relatório técnico  3 [Alv90] apresenta explicações ma is detalhadas e

exemp los.

2.7.3-- Mecanismo das instruções de chamada e retorno de procedimentos

O mecanismo básico de chamada de procedimentos envolve a utiliza-

ção dos registradores estáticos, que são endereçados em relação a um aponta-

dor de registrador estático , e imp lica  na seguinte seqüênc ia de eventos:

1 - o  programa chamante copia os parâmetros para os registradores que

seguem-se imediatamente aos registradores em uso até o momento;

2 - o  programa chamante deve assegurar a existência de um número  de

registradores estáticos livres, imediatamente após os parâmetros,

para a operação do procedimento chamado. Este número deve ser

convencionado pelo "software", e esco lhido de modo a perm itir que

a maioria  dos procedimentos possa operar sem a necessidade de

sa lvamento de registradores ad ic ionais.

3 - o  programa chamante executa o comando ENTER, usando como

parâmetros o endereço de destino e o número de registradores

utilizados pelo procedimento (registradores efetivamente utilizados

ma is o número de registradores utilizados para  passagem de parâ-

metros). O endereço de retorno é concatenado com o valor atual

do registrador estático . O número de registradores utilizados é soma-
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do (em módulo 64) ao valor do registrador estático , e a palavra

obtida  ac ima é guardada no registrador apontado por este.

Assim , o programa chamado obtem seus parâmetros referindo-se a re-

g istradores com números negativos, e a suas próprias variáveis referindo-se a regis-

tradores com números positivos.

O retorno de um procedimento é realizado pelo comando EXIT, que

restaura os valores do endereço de execução e do apontador estático  a  partir

do registrador assinalado pelo valor corrente do apontador estático .

A figura 2.3 ilustra este mecanismo.

É responsab ilidade do programador assegurar o sa lvamento e restaura-

ção dos registradores d inâmicos, caso sejam utilizados pelo procedimento cha -

mado. Deve também sa lvar os registradores ad ic ionais de que necessite, a lém do

número fixado convencionalmente, os quais já  foram previamente sa lvos pelo

programa chamante.

2.8---- Formato das instruções

O formato das instruções está desc rito nesta seção, e prevê um rol d e

registradores ("register file") com 32 registradores estáticos e 64 registradores dinâ-

m icos.

É importante distinguir entre instrução e comando. As instruções são

exec utadas pelo processador de dados e os comandos executados pelas unid a-

des func ionais a que se aplicam. Assim, uma instrução incondic ional pode espec i-

fica r um comando condic ional e vice-versa .

O primeiro b it determina o tipo da instrução:
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bits função

0 determ ina o t ipo  da  instrução:

0 instrução aritmética  incondic ional

1 outras instruções

2.8.1-- Formato das instruções aritméticas incondicionais

Este é o tipo  mais importante de instrução, que é executada incondic io-

nalmente e pode fazer referência  às duas unidades aritméticas.

b its função

0 determ ina o t ipo  da  instrução:

0 instrução aritmética  incondic ional

Arquitetura Clock Grupos
Unidades

aritméticas
por grupo

Mínimo Média 
harmônica

Média 
geométrica

Média 
aritmética Máximo

Vetorial
Cray-XMP 8.5 - - 3 16 33 65 194

APA 10 1 1 16 42 48 49 97

APA 10 1 2 20 61 84 98 187

APA 10 1 3 20 64 94 118 276

APA 10 1 4 20 64 97 127 355

APA 10 2 2 20 75 112 148 371

APA 10 4 1 16 59 86 117 355

Tabela 2.1

 Desempenho para várias alternativas de grupos e unidades funcionais.
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1 controle de iteração:

0 continua na mesma iteração

1 muda para  a  próxima  iteração

2-30 comando para a unidade funcional 1

31-63 comando para a unidade funcional 2

As duas unidades func ionais possuem a capac idade de enviar o resulta -

do de sua operação para um dos registradores; a unidade func ional 2 possui a

capac idade ad ic ional de enviar o resultado de sua operação para a  memória ,

para outro grupo, ou para uma das unidades de endereço.

O comando para  as unidades aritméticas tem o seguinte formato:

b its função

0-7 cod igo da operação

0-255 A interpretação deste campo é f lexível, já que as

unidades aritméticas possuem um conjunto de co -

mandos definido pelo usuário.

8-14 número do registrador que contém o primeiro operando:

0-63 referência  a  registrador d inâmico

64-95 referência  a  registrador estático

96-99 reservados

100-103 referência a f ila  lógica  4-7

104-127 reservados
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15-21 número do registrador que contém o segundo operando: 

 interpretação análoga ao caso anterior

22-28 número do registrador que conterá o resultado:

0-63 referência  a  registrador d inâmico

64-95 referência  a  registrador estático

96-127 reservados

Para a unidade aritmética  2, que é capaz de enviar dados para  a

memória e para  as unidades de endereço, são utilizados os seguintes b its ad ic io-

nais:

                       INICIALIZAÇÃO
                                                            VALIDADE
  
                                                            LEITURA
                                                            ESCRITA
                                                            EXECUÇÃO

     BITS 23-31                                          BITS 23-31

     BITS 03-22                                           BITS 03-32

Figura 2.2

Mecanismo de Memória Virtual
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bits função

29 ind icador de armazenamento na memória :

0 o resultado é armazenado somente no registrador

espec ificado

1 o resultado é armazenado no registrador especificado

e na memória

30 destino local ou remoto

0 O resultado deve ser d irig ido para o  grupo que está

executando a instrução

1 O resultado deve ser d irig ido para o outro grupo

31-32 ind icador de armazenamento:

0 O resultado deve ser a rmazenado somente nos desti-

nos já  espec ificados

1-3 O resultado deve também ser enviado à unidade de

endereço 1-3.

2.8.2-- Formato geral das outras instruções 

As outras instruções apresentam o seguinte formato:

b its funçã o

0 determ ina o t ipo  da  instrução:

1 outras instruções

1 controle de iteração:

0 continua na mesma iteração

1 muda para  a  próxima  iteração
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2-4 subtipo

5-63 comando específico  do subtipo

2.8.3-- Formato das instruções aritméticas condicionais

As instruções aritméticas condic ionais tem o seguinte formato:

                            Antes da chamada

                                                            R                                P     P     P

   
                            base estática

                             Após a chamada

                                                            R                                 P     P      P      R

                            base estática

                            Após o retorno

  
                                                             R

                            base estática

Figura 2.3

Mecanismo de chamada de Procedimentos
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bits função

2-4 subtipo = 0

5-8 máscara de teste para o  predicado 1

b it 0 = verdadeiro se menor

b it 1 = verdadeiro se igual

b it 2 = verdadeiro se maior

b it 3 = verdadeiro se sem ordem

10-16 registrador que ind ica  o  p redicado 1

17-23 registrador que ind ica  o  p redicado 2

0-63 referência  a  registrador d inâmico

64-95 referência  a  registrador estático

96-127 reservados

24-27 máscara de teste para o  predicado 2

interpretação análoga à anterior

31-63 comando para a unidade funcional 2

a  interpretação deste campo é análoga ao das instruções

aritmeticas incondic ionais

2.8.4-- Formato das instruções de desvio

 As instruções de desvio tem o seguinte formato:

b its função

2-4 subtipo

1 desvio
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5-8 máscara de teste

b it 0 = verdadeiro se menor

b it 1 = verdadeiro se igual

b it 2 = verdadeiro se maior

b it 3 = verdadeiro se sem ordem

9 tipo de operando

0 endereço de desvio é litera l

1 endereço de desvio está em registrador

10 tipo de operação

0 operação absoluta

1 operação relativa

11-13 cód igo da operação

0 desvio simp les

1 chamada de procedimento

2 retorno de procedimento

17-23 número do registrador que contém o endereço para desvio, se di-

nâmico

0-63 referência  a  registrador d inâmico

64-95 referência  a  registrador estático

96-127 reservados

ou

16-63 endereço para desvio, se litera l

2.8.5-- Formato das instruções para suporte a laços

As instruções para  suporte a malhas são sempre incondic ionais, e pos-

suem o seguinte formato:
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bits função

2-4 subtipo = 3

13-15 operação:

1 repita

2 termine

5-11 registrador que ind ica  o  número de iterações a executar (somente

na instrução repita)

0-63 referência  a  registrador d inâmico

64-95 referência  a  registrador estático

96-127 reservados

12-16 número de passos do epílogo

17-22 número de registradores por quadro (somente na 

instrução repita)

Valores válidos são 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 e 32.

2.8.6-- Formato das instruções para operação assíncrona

As construções para operação assíncrona são sempre incondic ionais e

possuem o seguinte formato:

b its função

2-4 subtipo = 4

13-15 operação

0 Split

1 Join

2 Sync
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32-63 endereço de desvio, se for o  caso

2.8.7-- Formato das instruções de literais

As instruções de litera is podem utilizar litera is de 32 ou 48 b its, e possuem

o seguinte formato:

b its função

2-4 subtipo = 5

5-11 número do registrador que conterá o resultado

0-63 referência  a  registrador d inâmico

64-95 referência  a  registrador estático

96-127 reservados

13-15 tipo de propagação:

0 •48 b its para a esquerda  da  pa lavra de destino, com-

p letada com zeros (para ponto flutuante)

1 48 b its para  a  d ireita  da palavra de destino, comple-

tada com zeros (para  inteiro sem sinal)

2 48 b its para  a  d ireita  da palavra de destino, comple-

tada com propagação do sinal (para  inteiro com

sinal)

4 32 b its para a esquerda da pa lavra de destino, sem

alterar a  parte direita

5 32 b its para  a  d ireita  da palavra de destino, sem a lterar

a  parte esquerda

16-63 litera l de 48 b its

ou

32-63 litera l de 32 b its
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