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Πρόλογος 
 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Τοµέα 

Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τµήµατος Φυσικής του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το αντικείµενο που πραγµατεύεται είναι η ανάπτυξη µεθοδολογίας 

σχεδιασµού επεξεργαστών ειδικού σκοπού. Η µεθοδολογία στοχεύει στην ανάπτυξη και σχεδιασµό 

ενσωµατωµένων επεξεργαστών για την εκτέλεση ενός συνόλου εφαρµογών µε κοινά χαρακτηριστικά, 

δίνοντας έµφαση στους προγραµµατιζόµενους επεξεργαστές. Βασικό στόχο αποτελεί η βέλτιστη 

εκµετάλλευση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εφαρµογών ώστε να ικανοποιούνται απαιτήσεις 

σε επεξεργαστικές επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα το επιθυµητό επίπεδο ευελιξίας. Η 

αυτοµατοποίηση της µεθοδολογίας αυτής και η εφαρµογή της σε ρεαλιστικές εφαρµογές αποτελεί 

βασικό στόχο της διατριβής. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους όσους συνέβαλαν µε οιονδήποτε 

τρόπο στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή 

µου, επίκουρο καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Νικολαΐδη, για τις πολύτιµες συµβουλές και την καθοδήγησή 

του. Αφιερώνοντας µεγάλο µέρος από τον πολύτιµό του χρόνο, µου παρείχε εξαίρετη καθοδήγηση και 

υποστήριξη σε όλη την πορεία της διατριβής. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα µέλη 

της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής τον αναπλ. καθ. κ. Θεόδωρο Λαόπουλο και τον καθ. κ. 
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παρείχαν κατά τη διάρκεια της διδακτορικής µου διατριβής. Απευθύνω θερµές ευχαριστίες προς τα 

µέλη της επταµελούς επιτροπής για το χρόνο που διέθεσαν για την ενασχόληση τους µε το κείµενο της 

διατριβής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την άψογη συνεργασία και τις συζητήσεις πάνω σε ερευνητικά 

θέµατα, απευθύνονται στον λέκτορα Γεώργιο Θεοδωρίδη και τον υποψήφιο διδάκτορα Νικόλαο 

Βασιλειάδη. 
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που έλαβα από τα µέλη ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ και τους υποψήφιους διδάκτορες του τοµέα Ηλεκτρονικής και 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο σύνολο τους και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον αναπλ. καθ. κ. 

Σ. Σίσκο.  
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Ανάπτυξης για την οικονοµική υποστήριξη που παρείχε προς τη διδακτορική διατριβή κατά την 

περίοδο 2005-2007. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη µεθοδολογίας σχεδιασµού 

επεξεργαστών ειδικού σκοπού, οι οποίοι πλαισιώνουν ενσωµατωµένα συστήµατα, τα οποία 

υποστηρίζουν οµάδες εφαρµογών µε κοινά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα πεδίων 

εφαρµογών υπάγονται εν γένει στην ψηφιακή επεξεργασία σήµατος χωρίς να υπάρχει θεµελιώδης 

περιορισµός στη στόχευση και άλλων ρεαλιστικών/βιοµηχανικών εφαρµογών. Συχνά υπάρχει η 

ανάγκη εξυπηρέτησης αυτών των εφαρµογών υπό περιορισµούς φορητότητας, ικανών 

επεξεργαστικών επιδόσεων, προσαρµοστικότητας/ευελιξίας σε ενδεχόµενες µεταβολές των προτύπων 

που τις διέπουν, και των χρονικών περιθωρίων από την ανάπτυξη του προϊόντος στο οποίο 

ενσωµατώνονται µέχρι την προώθησή του στην αγορά. Οι προϋποθέσεις αυτές, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, δεν µπορούν να ικανοποιηθούν από τις παραδοσιακές λύσεις των ολοκληρωµένων 

κυκλωµάτων ειδικού σκοπού (ASIC) λόγω της έλλειψης ευελιξίας και του υψηλού κόστους 

ανάπτυξής τους και των επεξεργαστών γενικού σκοπού (GPP) οι οποίοι παρουσιάζουν υψηλή 

κατανάλωση ενέργειας/ισχύος και συγκριτικά χαµηλές επιδόσεις ανά µονάδα επιφάνειας.  

Λύση στο πρόβληµα αυτό δίνουν οι επεξεργαστές ειδικού σκοπού (ΕΕΣ) και ιδιαίτερα το 

υποσύνολο των προγραµµατιζόµενων ΕΕΣ συνόλου εντολών (ASIP). Οι ASIP συνδυάζουν 

ικανοποιητική ευελιξία µέσω της δυνατότητας προγραµµατισµού τους µε χρήση συνόλου εντολών, 

διατηρώντας παράλληλα τις υψηλές επιδόσεις µιας αφοσιωµένης ASIC λύσης. Ένας επεξεργαστής 

ειδικού σκοπού σχεδιάζεται είτε για µία εφαρµογή είτε για 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 παράλληλα ένα επιθυµητό επίπεδο ευελιξίας. Για το σκοπό αυτό, η 

προσπάθεια εστιάζεται στη βελτιστοποίηση των εντατικών, επεξεργαστικά, υπολογιστικών 

διεργασιών, που είναι κρίσιµες για τις συνολικές επιδόσεις του επεξεργαστή. 

Οι στόχοι της διδακτορικής διατριβής οι οποίοι επιτεύχθηκαν είναι: η διαµόρφωση 

µεθοδολογίας για την ανάπτυξη ροής σχεδιασµού ΕΕΣ, η ανάπτυξη νέων τεχνικών στο επίπεδο της 

αρχιτεκτονικής και µικροαρχιτεκτονικής επεξεργαστών για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων κάτω από 

τις παραπάνω προϋποθέσεις, και η επέκταση ή/και προσαρµογή αλγορίθµων όπως για τη γέννηση 

ειδικών εντολών, για διεργασίες που υπεισέρχονται στην υλοποίηση επιµέρους τµηµάτων της 

µεθοδολογίας. Προκειµένου την πρακτική εφαρµοστικότητα της µεθοδολογίας εισήχθησαν ισχυρά 

στοιχεία αυτοµατισµού τόσο στην όλη ροή ανάπτυξης όσο και σε επιµέρους βήµατα της µεθοδολογίας 

υπό τη µορφή πρωτότυπων λογισµικών εργαλείων ανάλυσης εφαρµογών, γέννησης ειδικών εντολών 

και αποτίµησης επιδόσεων. Η αξία της µεθοδολογίας αποτιµήθηκε µε την ανάπτυξη πρωτότυπων 



επεξεργαστών, το σχεδιασµό προσοµοιωτών τους και την υλοποίησή τους σε διατάξεις 

προγραµµατιζόµενου πεδίου (FPGA) και τη δοκιµή τους για ενδεικτικά πεδία εφαρµογών. 

Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας αναπτύχθηκε µια νέα οικογένεια επεξεργαστών µέσω 

καινοτόµων τεχνικών που συµβάλλουν στην αύξηση της υπάρχουσας γνώσης στο πεδίο της 

ανάπτυξης επεξεργαστών ειδικού σκοπού. Για την επιτάχυνση της εκτέλεσης αλγορίθµων µε 

εντατικές διεργασίες βρόχων αναπτύχθηκε η αρχιτεκτονική Ελεγκτή Βρόχου Μηδενικής 

Καθυστέρησης (ZOLC), η οποία αποτελεί µακροσκοπική επέµβαση στο περίγραµµα της 

µικροαρχιτεκτονικής για την ενίσχυση της λογικής ελέγχου. Επίσης, αναπτύχθηκε µικροαρχιτεκτονικό 

περίγραµµα από µηδενική βάση για τους στοχευόµενους ASIP µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως:  

• την υποστήριξη δεκάδων παραµέτρων ρύθµισης για την κλιµάκωσή τους κατά απαίτηση,  

• την υποστήριξη εκτέλεσης δοµών σύνθετων λειτουργιών µε πολλαπλά έντελα εισόδου και 

εξόδου,  

• τη θέσπιση εµβόλιµου σταδίου διοχέτευσης για την αποκωδικοποίηση των σύνθετων 

ειδικών εντολών και τη χρήση παραµετρικού πολυθυρικού αρχείου καταχωρητών για την 

υποστήριξη αυτών,  

• τη θέσπιση κλιµακούµενης αρχιτεκτονικής προώθησης δεδοµένων για την αξιοποίηση 

ενδιάµεσων αποτελεσµάτων από µεταγενέστερα στάδια διοχέτευσης, 

• την υποστήριξη συνεπεξεργαστών σε τοπική διασύνδεση τύπου σηµείου-σε-πολλαπλά-

σηµεία, 

• την υποστήριξη ειδικών εντολών πολλαπλών κύκλων που ενσωµατώνουν πολλαπλές 

λειτουργίες φόρτωσης ή/και αποθήκευσης από/προς τη µνήµη δεδοµένων και µάλιστα όχι 

απαραίτητα σε σειρά.   

Η µεθοδολογία χρησιµοποιήθηκε για τη στόχευση ενός συνόλου εφαρµογών επεξεργασίας 

εικόνας σε επεξεργαστή που πληρεί τις προαναφερθείσες προδιαγραφές, σηµειώνοντας σηµαντική 

αύξηση επιδόσεων (περισσότερες από 6 φορές). Σε κάθε περίπτωση, επεξεργαστές της µεθοδολογίας 

µπορούν να υλοποιηθούν σε τεχνολογίες ASIC και FPGA.  

 

Νικόλαος Κ. Καββαδίας 

Θεσσαλονίκη – Φεβρουάριος 2008 

 
 

 

 

 



 

Abstract 

 

This Ph.D. dissertation unfolds a methodology for the development and design of application-

specific processors, suitable for incorporation in embedded systems, supporting application sets that 

feature common characteristics. Representative examples of the considered application domains 

belong to the digital signal processing field, without fundamental reasons for this methodology not 

being applicable to other realistic/industrial application environments as well. Often, it is required that 

these applications have to be serviced under constraints of portability, sufficient processing 

performance, adaptability/flexibility to potential changes to the standards that they ought comply, and 

the time limitations from the starting point of developing the associated product (to which they are 

embedded to) to its introduction to the market (time-to-market). In most cases, these requirements 

cannot be satisfied by deploying the traditional solutions of either Application-Specific Integrated 

Circuits (ASICs) due to their lack of flexibility, and the associated high development costs and 

financial risks, or General-Purpose Processors (GPPs) which present increased power/energy 

consumption and relatively low performance per area unit. 

Application-Specific Processors and especially their subset of Application-Specific Instruction-

set Processors (ASIPs) present a solution to the aforementioned problem. ASIPs provide sufficient 

flexibility through their programmability by the use of an instruction repertoire, while sustaining the 

high performance of a dedicated ASIC solution. An application-specific processor is designed for 

either an application or an application set that present similarities. The success of an ASIP design is 

determined by the optimal utilization of the respective characteristics of the applications, in order to 

satisfy requirements on performance, circuit area occupation and energy dissipation, while maintaining 

the desired level of flexibility. For this purpose, the effort is focused in optimizing the 

computationally-intensive tasks that are critical for the overall performance of the processor under 

design.   

The aims of this Ph.D. dissertation that have been achieved are: the formulation of a 

methodology for the development of an ASIP design flow, the development of novel techniques at the 

level of architectural and microarchitectural design for accomplishing the aforementioned 

requirements regarding processor metrics, and the extension and adaptation of algorithms such as for 

the generation of custom instructions, for underlying tasks involved in the realization of individual 

parts of the methodology. For establishing the applicability of the methodology in practice, strong 

design automation elements have been introduced in both the overall design flow and parts of the 

methodology in the form of prototype software tools for application analysis, custom instruction 

generation and selection under constraints, and performance estimation. The merit of the methodology 



has been evaluated with the end-to-end development of processor prototypes, the design of the 

corresponding simulators and programming tools, and their implementation in FPGA devices for 

extensive testing of indicative application fields. 

For applying the methodology in practice, a new family of processors has been developed 

through the use of contemporary techniques that contribute to advancing the state of the art in the 

corresponding field of embedded system design. First, for accelerating the execution of applications 

incorporating data-intensive loop structures of arbitrary complexity, the ZOLC (Zero-Overhead Loop 

Controller) architecture has been proposed. ZOLC constitutes a macroscopic intervention at the 

microarchitecture template for enhancing control logic in the targeted application-specific processors. 

Further, a novel microarchitecture template was developed from scratch for encompassing the targeted 

ASIPs with specialized characteristics such as: 

• support of an extensive list of configuration parameters that can be scaled upon request, 

• support of atomic execution of complex functionalities involving multiple input and output 

operands, in the form of application-specific hardware extensions (ASHEs), 

• establishment of an interim pipeline stage of decoding custom instructions, that are 

supported by a multi-port register file available to the architecture programmer, 

• establishment of a scalable data forwarding architecture for exploiting intermediate results 

from succeeding pipeline stages in the processor, 

• support of coprocessors to which the processor pipeline is interconnected via a point-to-

multi-point network, 

• support of multi-cycle custom instructions that incorporate multiple load/store operations 

from/to the data memory that are not necessarily scheduled in-order.   

The methodology has been used for targeting an image processing application set on a processor 

that fulfills these specifications, achieving considerable performance improvement of more than 6 

times when compared to an unaugmented processor equivalent to standard embedded RISCs. In all 

cases considered through out the manuscript, processors that adhere to the methodology can be 

implement in dominant ASIC and FPGA technology processes.  

 

Nikolaos K. Kavvadias 
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Κεφάλαιο 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
 
 

1.1. Επεξεργαστές ειδικού σκοπού για την υποστήριξη των µοντέρνων 
ενσωµατωµένων εφαρµογών 

Τα τελευταία χρόνια είναι εµφανής η τάση για την ανάπτυξη πληθώρας εφαρµογών µε σηµαντικό 

ενδιαφέρον για τον µέσο καταναλωτή, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ολοένα και αυξανόµενες 

απαιτήσεις υπολογιστικών επιδόσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα πρότυπα 

συµπίεσης στατικής (JPEG, JPEG2000 [JPEG]) και κινούµενης (MPEG-2, MPEG-4 [MPEG4], 

H.264/AVC) εικόνας, πρωτόκολλα τηλεπικοινωνιών όπως για τη µετάδοση φωνής µέσα από δίκτυα 

κυψελωτής επικοινωνίας (GSM) και εφαρµογές κρυπτογραφίας/ασφάλειας (αλγόριθµοι DES και 

AES), µεταξύ άλλων. Επίσης είναι συχνή η απαίτηση εξυπηρέτησης των εφαρµογών κάτω από 

συνθήκες που επιβάλλουν την ανάγκη για φορητότητα, ικανή επεξεργαστική ισχύ και 

προσαρµοστικότητα/ευελιξία σε ενδεχόµενες µεταβολές των προτύπων που τις διέπουν. Ένας 

οικονοµικοτεχνικός παράγοντας που υπεισέρχεται στην ανάπτυξη ενός επιτυχηµένου προϊόντος αυτής 

της φύσης είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου µέχρι την προώθηση του προϊόντος στην αγορά (time-

to-market). Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την υλοποίηση των εφαρµογών από ενσωµατωµένα 

συστήµατα/πλατφόρµες όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, οι ψηφιακοί προσωπικοί βοηθοί (PDAs), οι 

παιχνιδοµηχανές, οι ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και οι βιντεοκάµερες.  

Στο παρελθόν, για εφαρµογές µε απαίτηση υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων, η µόνη εφικτή 

λύση ήταν η χρήση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ειδικού σκοπού (Application Specific Integrated 
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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 την υλοποίηση εφαρµογών σε ενσωµατωµένα 

συστήµατα. 

Τα ASIC 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 και 

προώθησης του προϊόντος είναι ιδιαίτερα υψηλός, και γ) δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε µελλοντικές 

τροποποιήσεις λόγω µεταβαλλόµενων προτύπων. 

Οι GPP είναι επεξεργαστές που χαρακτηρίζονται από υψηλή ευελιξία λόγω της δυνατότητας 

προγραµµατισµού τους αλλά παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας/ισχύος και συγκριτικά 

χαµηλές επιδόσεις, σε πολλές περιπτώσεις, σε σχέση µε τις απαιτήσεις των ενσωµατωµένων 

συστηµάτων. Για την ικανοποίηση των προδιαγραφών ευελιξίας τους, οι GPP περιέχουν έναν αριθµό 

υπολογιστικών µονάδων γενικού σκοπού όπως αριθµητικές και λογικές µονάδες, µονάδες για 

υπολογισµούς σταθερής και κινητής υποδιαστολής, κ.λ.π. Η ύπαρξη των παραπάνω µονάδων  

επιτρέπει την υλοποίηση οποιουδήποτε αλγορίθµου αλλά µε κόστος τη χαµηλή ταχύτητα υλοποίησης 

και την υψηλή κατανάλωση ισχύος. 

Σήµερα, διαπιστώνουµε ότι οι κλασσικές προσεγγίσεις (ASIC ενάντια σε GPP) έχουν 

σηµαντικά µειονεκτήµατα και εν τέλει αποτυγχάνουν όσον αφορά την επαρκή υλοποίηση εφαρµογών 

σε ενσωµατωµένα συστήµατα κάτω από τους περιορισµούς που τα διέπουν. Λύση στο πρόβληµα αυτό 

δίνουν οι επεξεργαστές ειδικού σκοπού (ΕΕΣ) και ιδιαίτερα το υποσύνολο των προγραµµατιζόµενων 

ΕΕΣ συνόλου εντολών, για τους οποίους έχει καθιερωθεί η ονοµασία ASIP (Application-Specific 

Instruction Set Processor) [Sat91]1. Οι ASIP συνδυάζουν ικανοποιητική ευελιξία λόγω της 

δυνατότητας προγραµµατισµού τους µε χρήση συνόλου εντολών, διατηρώντας παράλληλα τις υψηλές 

επιδόσεις µιας αφοσιωµένης (dedicated) ASIC λύσης. 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 παράλληλα ένα επιθυµητό 

επίπεδο ευελιξίας. Για το σκοπό αυτό, η προσπάθεια εστιάζεται στη βελτιστοποίηση της υλοποίησης 

των χρονοβόρων υπολογιστικών διεργασιών, που είναι κρίσιµες για τις συνολικές επιδόσεις του 

συστήµατος.  

Ειδικότερα, η χρήση ΕΕΣ αντιπαρέρχεται τα µειονεκτήµατα των ASIC και των GPP, καθώς:  

                                                           
1 Για την ακρίβεια, ο όρος ASIP χρησιµοποιήθηκε αρχικά για την απόδοση του όρου Application Specific 
Integrated Processor (Ολοκληρωµένος Επεξεργαστής Ειδικού Σκοπού), αλλά αναφερόµενος ειδικά σε 
προγραµµατιζόµενους επεξεργαστές συνόλου εντολών. Ο όρος αυτός δεν καθιερώθηκε. 
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• η χρήση ενός συνόλου βασικών εντολών επιτρέπει την εκτέλεση οποιουδήποτε αλγορίθµου 

µε τουλάχιστον στοιχειώδεις επιδόσεις ενώ η ύπαρξη επιπλέον ειδικών εντολών επιτρέπει 

την εκτέλεση ενός συνόλου συγκεκριµένων αλγορίθµων µε υψηλές επιδόσεις (εφάµιλλες 

των ASICs και κατά πολύ υψηλότερες των GPPs) όσον αφορά την ταχύτητα επεξεργασίας, 

την κατανάλωση ενέργειας και την επιφάνεια ολοκλήρωσης,  

• η ικανότητα προγραµµατισµού του ΕΕΣ επιτρέπει τη γρήγορη και µε χαµηλό κόστος 

υλοποίηση νέων απαιτήσεων των εφαρµογών. Για την εξασφάλιση µεγαλύτερου χρόνου 

ζωής στην ανταγωνιστική αγορά των καταναλωτικών ηλεκτρονικών και µεγαλύτερης 

ευελιξίας προκειµένου να ανταποκρίνονται σε µεταβολές υπαρχόντων ή σε επιβολή νέων 

προτύπων (π.χ. MPEG-2 έναντι MPEG-4/AVC), οι ΕΕΣ οφείλουν να προγραµµατίζονται 

µέσω συνόλου εντολών. 

Στην κατηγορία των ASIP λύσεων µπορούν να συµπεριληφθούν η επέκταση συνόλου εντολών 

(Instruction Set Extension – ISE) ενός προϋπάρχοντος ενσωµατωµένου επεξεργαστή και η προσθήκη 

συνεπεξεργαστών για τέλεση εξειδικευµένων λειτουργιών, οι οποίοι ελέγχονται είτε µέσω τοπικής 

διασύνδεσης είτε µέσω διαύλου από τον επεξεργαστή. Οι δύο τεχνικές επέκτασης µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά. Τέτοιες λύσεις προωθούνται από καθιερωµένους κατασκευαστές 

ενσωµατωµένων επεξεργαστών, όπως MIPS (τεχνολογία CorExtend [MIPS]) και ARM (τεχνολογία 

OptimoDE [ARM],[OptimoDE]) οι οποίοι επεξεργαστές χρησιµοποιούνται σε συστήµατα-σε-

ολοκληρωµένο (SoC - System-on-Chip). 

Στη διατριβή αυτή, καταγράφεται µία πλήρης µεθοδολογία για την ανάπτυξη και σχεδιασµό 

επεξεργαστών ειδικού σκοπού, η οποία δίνει έµφαση στους προγραµµατιζόµενους ΕΕΣ (ASIP) και  η 

οποία υποστηρίζεται από πλήθος καινοτόµων στοιχείων και τεχνικών. Οι ASIP της µεθοδολογίας 

είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού που υποστηρίζουν ένα µικρό σύνολο από βασικές εντολές ενώ 

ταυτόχρονα ενσωµατώνουν, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πεδίου των εφαρµογών 

(application domain) που στοχεύουν, πιο σύνθετες λειτουργίες υπό τη µορφή ειδικών εντολών ή/και 

τοπικών συνεπεξεργαστών. Εξαιτίας της ύπαρξης των βασικών εντολών µπορούν να εκτελέσουν 

οποιονδήποτε αλγόριθµο. Επιπρόσθετα, για τις εφαρµογές που σχεδιάστηκαν, εκµεταλλευόµενοι την 

ύπαρξη των µηχανισµών επέκτασης, µπορούν να εκτελέσουν τους αντίστοιχους αλγορίθµους µε 

υψηλή ταχύτητα και χαµηλή κατανάλωση ισχύος. Αντικειµενικός σκοπός µιας τέτοιας µεθοδολογίας 

είναι οι ASIPs να συνδυάζουν ευελιξία συγκρίσιµη µε αυτή των GPPs και υψηλή ταχύτητα 

επεξεργασίας και χαµηλή κατανάλωση ενέργειας πλησίον των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ειδικού 

σκοπού (ASICs).  

Τα βασικά αντικείµενα/στόχοι που υπεισέρχονται στην ανάπτυξη τέτοιων επεξεργαστών είναι η 

ανάδειξη του συνόλου των µηχανισµών επέκτασης, η σχεδίαση των κατάλληλων λειτουργικών 

µονάδων στις οποίες εξυπηρετούνται αντίστοιχοι µηχανισµοί επέκτασης και η εύρεση των 
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απαραίτητων µικροαρχιτεκτονικών τροποποιήσεων και εκλεπτύνσεων (microarchitectural 

refinements) στο αρχικό περίγραµµα της αρχιτεκτονικής (architecture template) του επεξεργαστή.  

 

1.2. Γενικές αρχές µιας µεθοδολογίας ανάπτυξης επεξεργαστών ειδικού 
σκοπού 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, οι ΕΕΣ και ειδικότερα οι ASIP σχεδιάζονται έτσι ώστε 

να εκµεταλλεύονται µε τον καλύτερο, το δυνατόν, τρόπο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

στοχευόµενης εφαρµογής (ή πεδίου εφαρµογών) µε σκοπό την ικανοποίηση των προϋποθέσεων 

ταχύτητας επεξεργασίας, κόστους, και κατανάλωσης ισχύος και ενέργειας που έχουν τεθεί. Η επίτευξη 

των βέλτιστων αποτελεσµάτων στη σχεδίαση ενός τέτοιου επεξεργαστή απαιτεί κατάλληλες και 

συνεργατικές αποφάσεις σχεδιασµού στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών και της 

µικροαρχιτεκτονικής του. 

 

 
Σχήµα 1.1: Τυπικό διάγραµµα βαθµίδων µιας τυπικής µεθοδολογίας σχεδιασµού 
επεξεργαστών ειδικού σκοπού (ΕΕΣ). 
 

Μια σαφώς καθορισµένη διαδικασία για την ανάπτυξη και σχεδιασµό ASIP απαρτίζεται από τα 

απαιτούµενα επιµέρους στάδια, τα οποία σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία αποτελούν τα εξής 

[JaiM01a]:   

1) τη διεξοδική ανάλυση των στοχευόµενων εφαρµογών 

2) τη διερεύνηση του πεδίου εναλλακτικών αρχιτεκτονικών λύσεων 
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3) τη γένεση ειδικών εντολών και λειτουργικών µονάδων  

4) τη σύνθεση υλικού του επεξεργαστή  

5) τη σύνθεση του κώδικα εφαρµογών 

Το γενικό διάγραµµα βαθµίδων που σε κάποιο βαθµό ικανοποιούν όλες οι γνωστές 

µεθοδολογίες ανάπτυξης ΕΕΣ δίνεται στο Σχήµα 1.1. Ένα µεγάλο µέρος της βιβλιογραφίας αφορά την 

καταγραφή νέων τεχνικών που αξιοποιούνται σε ένα ή παραπάνω στάδια της βασικής µεθοδολογίας 

των πέντε σταδίων για την ανάπτυξη ενός επεξεργαστή ειδικού σκοπού. Μια καλή περιγραφή της 

τυπικής οργάνωσης µιας ροή σχεδιασµού ΕΕΣ εµφανίζεται στο άρθρο [JaiM01a]. Γενικά, µια ροή 

σχεδιασµού/ανάπτυξης ΕΕΣ αποτελείται από τα 5 βασικά στάδια του Σχήµατος 1.1 και τα οποία 

έχουν διεξοδικότερα ως εξής:  

 

Ανάλυση των εφαρµογών:  

1ο στάδιο είναι η ανάλυση των εφαρµογών που περιλαµβάνει την εξαγωγή χαρακτηριστικών 

µετρικών από την εφαρµογή όπως η έµφυτη παραλληλία της εφαρµογής, συχνότητες εκτέλεσης 

δοµικών τµηµάτων κώδικα και λειτουργιών, τύπους δεδοµένων και δυναµικό εύρος µεταβλητών. Η 

εφαρµογή του ενδιαφέροντος τυπικά έχει συνταχθεί σε γλώσσα υψηλού επιπέδου (High-Level 

Language – HLL) όπως είναι η ANSI C/C++, η Pascal και η Fortran (F77/F90), και ιδιαίτερα στην 

πρώτη, στην οποία και συντάσσεται ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό του ενσωµατωµένου λογισµικού 

(embedded software).  

 

∆ιερεύνηση του πεδίου αρχιτεκτονικού σχεδιασµού:  

2ο στάδιο αποτελεί η διερεύνηση του πεδίου αρχιτεκτονικού σχεδιασµού όπου καθορίζεται το 

αρχιτεκτονικό περίγραµµα του επεξεργαστή µε αξιοποίηση των συµπερασµάτων του σταδίου 1. Για 

παράδειγµα, η έµφυτη παραλληλία της εφαρµογής (intrinsic parallelism) είναι ο δείκτης που 

υποδεικνύει τον αριθµό των (απλών) λειτουργικών µονάδων που θα έπρεπε να λειτουργούν στην ίδια 

χρονοθυρίδα (time slot) για την επίτευξη των βέλτιστων επιδόσεων από τον επεξεργαστή. Στο στάδιο 

αυτό αποφασίζονται γενικά χαρακτηριστικά του επεξεργαστή (π.χ. αριθµός βαθµίδων διοχέτευσης, 

αρχιτεκτονική διαύλου, κατηγοριοποίηση λειτουργικών µονάδων, αριθµός απλών λειτουργικών 

µονάδων). Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως για την αποτίµηση χαρακτηριστικών µετρικών του 

επεξεργαστή, τα οποία επηρεάζονται από διάφορες αρχιτεκτονικές παραµέτρους, χρησιµοποιούνται 

γνωστές τεχνικές όπως γενετικοί αλγόριθµοι, προσοµοιωµένη ανόπτηση και ακέραιος γραµµικός 

προγραµµατισµός. Σκοπός αυτών είναι η επαρκής διερεύνηση του χρήσιµου πεδίου λύσεων, το 

µέγεθος του οποίου γενικά αυξάνεται εκθετικά µε τον αριθµό των ελεύθερων µεταβλητών του 

αρχιτεκτονικού περιγράµµατος.  
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Γένεση/επέκταση του συνόλου εντολών: 

Το 3ο στάδιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και αποτελεί τη γένεση του συνόλου εντολών για τον ΕΕΣ. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, δηµιουργείται ή συµπληρώνεται το σύνολο εντολών του ΕΕΣ (σε 

περίπτωση που έχει προαποφασιστεί το βασικό σύνολο εντολών), µε βάση τις εξαρτήσεις δεδοµένων 

(και ελέγχου) ανάµεσα σε απλές συµβολικές εντολές στο επίπεδο της ενδιάµεσης αναπαράστασης 

µεταγλωττιστή (IR) της εφαρµογής. Οι ειδικές λειτουργίες του ΕΕΣ, οι οποίες πρόκειται να 

υλοποιηθούν σε εξειδικευµένο υλικό είναι γενικά πιο πολύπλοκες από αυτές των ενσωµατωµένων 

RISC, καθώς εκτελούν αλυσιδωτά ή/και παράλληλα πολλές απλές µικρολειτουργίες στον ίδιο κύκλο 

µηχανής ή εν γένει στο ίδιο βήµα ελέγχου. Αποτέλεσµα αυτού είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής σε 

σχέση µε την εκτέλεσή της στον ενσωµατωµένο επεξεργαστή ο οποίος δεν διαθέτει τις ειδικές εντολές 

στο ρεπερτόριό του. Σηµαντικό ενδιαφέρον για την επίτευξη σηµαντικής επιτάχυνσης της 

στοχευόµενης εφαρµογής έχει η εξαγωγή ειδικών εντολών τύπου MISO (πολλαπλών ορισµάτων 

εισόδου, ενός ορίσµατος εξόδου) και ιδιαίτερα MIMO (πολλαπλών ορισµάτων εισόδου και εξόδου) 

από το IR της εφαρµογής. Το IR της εφαρµογής θεωρείται ότι είναι οργανώσιµο σε κάποιας µορφής 

CDFG (Control-Data Flow Graph) δηλαδή υπό µορφή Γράφων Ροής Ελέγχου-∆εδοµένων, µε τους 

οποίους καταγράφεται η συνολική πληροφορία της εφαρµογής ανά συνάρτηση/διαδικασία 

(function/procedure): 

• Εξαρτήσεις ελέγχου (ροή ανάµεσα στα βασικά µπλοκ της εφαρµογής) και εξαρτήσεις 

δεδοµένων (διαβίβαση µεταβλητών από τη µία λειτουργία σε επίπεδο IR, στην άλλη). 

Η συλλογή των CDFG µιας εφαρµογής µπορεί να είναι διανθισµένη από την πληροφορία:  

• Τύπων δεδοµένων. 

• Πίνακα συµβόλων για τις µεταβλητές στον κώδικα της εφαρµογής τοπικής (σε κάθε 

διαδικασία) και καθολικής εµβέλειας. 

Οι τεχνικές γέννησης εντολών, οι οποίες κατά κανόνα θεµελιώνονται από τη Θεωρία Γράφων 

(Graph Theory), βασίζονται είτε σε υπάρχοντες αλγορίθµους της διεθνούς βιβλιογραφίας είτε 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής και στοχεύουν στην εξαγωγή CDFG υπογράφων µε 

µεθοδικό τρόπο και την αναγνώρισή τους ως εντολές (ή λειτουργίες συνεπεξεργαστή) του ASIP.  

 

Σύνθεση κώδικα: 

Στο 4ο στάδιο, αυτό της σύνθεσης κώδικα, η εφαρµογή µεταγλωττίζεται από την IR, στη γλώσσα 

συµβολοµεταφραστή (assembly) για το σύνολο εντολών που παρήχθη στο στάδιο 3. Με χρήση 

συµβολοµεταφραστή (assembler) και συνδέτη (linker) παράγεται ο κώδικας µηχανής ή αντικείµενος 

κώδικας (object code) για την εκτέλεση της εφαρµογής στον ΕΕΣ. Τα θεωρούµενα εργαλεία 

ανάπτυξης λογισµικού (compiler, assembler, linker, simulator) οφείλουν να είναι επαναστοχεύσιµα 
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(retargetable) ώστε να προσαρµόζονται στις διαφορετικές αρχιτεκτονικές ΕΕΣ που µπορούν να 

προκύψουν.  

 

Σύνθεση υλικού: 

Στο 5ο στάδιο, το οποίο είναι παράλληλο ως προς το 4ο στάδιο, πραγµατοποιείται η σύνθεση υλικού, 

κατά την οποία το αρχιτεκτονικό περίγραµµα συµπληρώνεται από τα αποτελέσµατα του σταδίου 3 

(σύνολο εντολών, προδιαγραφές λειτουργικών µονάδων) και γίνεται ο σχεδιασµός του επεξεργαστή. 

Μελετώντας τη δοµή του αντίστοιχου CDFG υπογράφου, καθορίζεται ο σχεδιασµός των 

λειτουργικών µονάδων του επεξεργαστή που υλοποιούν τις εντολές αυτές, καθώς και οι απαιτήσεις 

για τη διεπαφή του βασικού επεξεργαστή µε ειδικές λειτουργικές µονάδες και συνεπεξεργαστές. Οι 

λειτουργικές µονάδες ενσωµατώνονται στη µικροαρχιτεκτονική του επεξεργαστή και 

πραγµατοποιείται ο τελικός σχεδιασµός του ΕΕΣ. Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή καταγράφεται 

στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL και µπορεί να υλοποιηθεί σε πλατφόρµες FPGA ή ASIC. 

 

Ιδανικά, τόσο η σύνθεση κώδικα όσο και η σύνθεση υλικού µπορούν να αυτοµατοποιηθούν 

εφόσον η περιγραφή του επεξεργαστή καταγράφεται σε κατάλληλη µορφή, συνήθως σε κάποια 

γλώσσα περιγραφής αρχιτεκτονικής (Architecture Description Language – ADL) και υφίστανται τα 

κατάλληλα µέσα για την επαναστόχευση των εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού. Στην πράξη, σήµερα 

(2008), η διαδικασία εξακολουθεί να παρουσιάζει επιµέρους προβλήµατα καθώς δεν υπάρχει κάποια 

ολοκληρωµένη λύση βασισµένη σε διαθέσιµο δωρεάν ελεύθερο ή σε εµπορικό λογισµικό που να 

εξασφαλίζει τις απαιτήσεις µιας ροής σχεδιασµού για ΕΕΣ στον ιδανικό βαθµό, όµως αποτελεί 

αντικείµενο έντονου ερευνητικού και επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος και οι αντίστοιχες τεχνολογίες 

οδεύουν προς την ωρίµανσή τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κλειδί για την επιτυχία µιας τέτοιας ροής 

ανάπτυξης και σχεδιασµού ΕΕΣ αποτελεί η ύπαρξη επαναστοχεύσιµου µεταγλωττιστή, ο οποίος να 

πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

 
1.3. Καινοτοµίες της διδακτορικής διατριβής  
 
Η διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείµενο την ανάπτυξη µεθοδολογίας σχεδιασµού επεξεργαστών 

ειδικού σκοπού οι οποίοι πλαισιώνουν ενσωµατωµένα συστήµατα τα οποία υποστηρίζουν οµάδες 

εφαρµογών µε κοινά χαρακτηριστικά και κυρίως εφαρµογές ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος (DSP), 

ασύρµατων δικτύων και τηλεπικοινωνιών, χωρίς να υφίσταται θεµελιώδης περιορισµός στη στόχευση 

και άλλων πραγµατικών βιοµηχανικών εφαρµογών.  

Οι στόχοι της διδακτορικής διατριβής οι οποίοι επιτεύχθηκαν είναι οι εξής: 

1) Η διαµόρφωση µεθοδολογίας για την ανάπτυξη ροής σχεδιασµού ΕΕΣ.  
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2) Η ανάπτυξη νέων τεχνικών στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής και µικροαρχιτεκτονικής 

επεξεργαστών και η επέκταση/προσαρµογή αλγορίθµων αλλά και η οργάνωση καινοτόµων 

διεργασιών για τις διερευνήσεις (ανάλυση εφαρµογής, γέννηση ειδικών εντολών) που 

υπεισέρχονται στην υλοποίηση επιµέρους τµηµάτων της µεθοδολογίας. 

3) Η εισαγωγή ισχυρών χαρακτηριστικών αυτοµατοποίησης στην όλη διαδικασία καθώς και σε 

επιµέρους βήµατα της µεθοδολογίας υπό τη µορφή πρωτότυπων λογισµικών εργαλείων 

ανάλυσης, βελτιστοποίησης, αποτίµησης και σχεδιασµού. 

4) Η υψηλή ευελιξία και προγραµµατιστικότητα των πρωτότυπων εργαλείων ανάπτυξης και 

σχεδιασµού ώστε να πλαισιώνουν υπάρχοντα εργαλεία είτε ακαδηµαϊκά είτε 

ελεύθερα/ανοικτού κώδικα. 

5) Η ανάπτυξη πρωτότυπων επεξεργαστών και η στόχευσή τους σε τεχνολογία FPGA 

προκειµένου τη δοκιµή της µεθοδολογίας στα παραπάνω πεδία εφαρµογών. 

6) Η αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογίας σε ρεαλιστικές βιοµηχανικές 

εφαρµογές και η δοκιµή της σε δεκάδες άλλες (µετροπρογράµµατα).  

Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν καινοτόµες τεχνικές που συµβάλλουν στην αύξηση της υπάρχουσας 

γνώσης στο πεδίο της ανάπτυξης επεξεργαστών ειδικού σκοπού, οι οποίες περιγράφονται στις αµέσως 

επόµενες παραγράφους. 

 

A. Επέκταση µικροαρχιτεκτονικού περιγράµµατος – Η αρχιτεκτονική ελέγχου µηδενικής 

επιβάρυνσης βρόχων (Zero-Overhead Loop Controller – ZOLC) 

Η αρχιτεκτονική Ελεγκτή Βρόχου Μηδενικής Επιβάρυνσης (ZOLC), λεπτοµέρειες για την 

οποία δίνονται στο κεφάλαιο 5, αποτελεί µακροσκοπική επέµβαση στο περίγραµµα της 

µικροαρχιτεκτονικής για την ενίσχυση της λογικής ελέγχου, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της 

εκτέλεσης αλγορίθµων µε εντατικές διεργασίες βρόχων. Αρχικά, η µονάδα ZOLC αναπτύχθηκε για 

αρχιτεκτονικές τύπου FSMD (Μηχανή Πεπερασµένων Καταστάσεων µε Χειριστή ∆εδοµένων) 

[Kav02],[Kav05b]. Στα πλαίσια της µετέπειτα έρευνας έγινε προσαρµογή της ZOLC ώστε να µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί σε RISC επεξεργαστές [Kav05a],[Kav06b],[Kav08], µε τοποθέτησή της στο 

στάδιο ανάκλησης εντολής του επεξεργαστή, χωρίς µάλιστα να επιβαρύνεται η µέγιστη συχνότητα 

ρολογιού. Η αρχιτεκτονική ZOLC εξουδετερώνει την ανάγκη εκτέλεσης στο λογισµικό, η οποία 

συνεπάγεται αντίστοιχη επιβάρυνση κύκλων, των λειτουργιών ελέγχου σε αυθαίρετα σύνθετες δοµές 

βρόχων, οι οποίες συναντώνται συχνά σε υπολογιστικούς πυρήνες, οι οποίοι επιτελούν εντατική 

επεξεργασία δεδοµένων. Οι λειτουργίες αυτές συνίστανται στην ανανέωση των δεικτών βρόχου, την 

αρχικοποίηση των παραµέτρων βρόχου (αρχική και τελική τιµή, και τιµή βήµατος), τη σύγκριση των 

δεικτών µε οριακές τιµές και τη διακλάδωση, ανάλογα µε το αποτέλεσµα της σύγκρισης, σε νέα 
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διεύθυνση προγράµµατος. Με την ανάπτυξη της πρωτότυπης αρχιτεκτονικής ZOLC (κεφ. 5) το βάρος 

αυτών των λειτουργιών µεταφέρθηκε στο στάδιο ανάκλησης της τελευταίας χρήσιµης, υπολογιστικά, 

εντολής για τον τρέχοντα βρόχο, χωρίς την ανάλωση κύκλων µηχανής. Καθορίστηκε επίσης η 

απαιτούµενη διεπαφή της ZOLC µε τον επεξεργαστή, η οποία απαιτεί τη σχεδίαση κυκλωµάτων 

προσαρµογής (wrappers) για συγκεκριµένες µονάδες του επεξεργαστή. Επίσης, η µονάδα ZOLC 

περιγράφτηκε σε ψευδοκώδικα επιπέδου RTL ώστε να είναι εφικτό να επαναστοχευθεί από τρίτους 

ερευνητές για µεγάλο εύρος ενσωµατωµένων επεξεργαστών µε διοχέτευση και έκδοση απλής εντολής 

(embedded single-issue RISC processors). Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε για επεξεργαστές όπως ο 

MIPS-R3000 και XiRisc [Cam01] σε µοντέλα αυτών συνταχθέντα σε γλώσσα περιγραφής υλικού 

(VHDL) και αρχιτεκτονικής (ArchC [ArchC]). Βρέθηκε ότι η µέση µείωση του χρόνου εκτέλεσης 

λόγω του ZOLC κυµαίνεται στο 27% για µικρές εφαρµογές-πυρήνες (kernels) και στο 10% για 

µετροπρογράµµατα της σουίτας MiBench [MiBench]. 

 

Β. Επέκταση και παραµετροποίηση τεχνικών της βιβλιογραφίας για τη γέννηση ειδικών εντολών 

Συγκεκριµένα, επεκτάθηκαν δύο διαφορετικές τεχνικές παραγωγής εντολών:  

• Παραµετροποιηµένη εκδοχή του αλγορίθµου εξαγωγής εντολών MaxMISO [Ali99], 

[Poz00]. Οι υπογράφοι MaxMISO διαθέτουν ένα κόµβο εξόδου και αντιπροσωπεύουν 

εντολές µε Nin ορίσµατα ανάγνωσης (εισόδου) και ένα το πολύ όρισµα καταχωρητή 

εγγραφής (εξόδου). Αυτές οι επιπρόσθετες παράµετροι στον MaxMISO συµπεριλαµβάνουν 

µεταξύ άλλων: 

o Το µέγιστο αριθµό κόµβων βασικών εντολών που µπορούν να συµπεριληφθούν σε 

µια MISO. 

o Την καθιέρωση δύο τύπων περιορισµών κόµβων οι οποίοι είναι εφαρµόσιµοι σε 

οποιαδήποτε κατηγορία εντολών: 

 Περιορισµός κόµβου τύπου-Α ή συνοριακού κόµβου [Kav05c] ο οποίος 

απαγορεύει την ανάπτυξη µιας τοµής γράφου που απαρτίζεται από 

στοιχειώδεις εντολές πέραν της σηµειωθείσας εντολής. Η εφαρµογή του σε 

εντολές µεταφοράς δεδοµένων ευνοεί τη γέννηση ειδικών εντολών που 

υλοποιούν σύνθετους τρόπους διευθυνσιοδότησης.  

 Περιορισµός κόµβου τύπου-Β ή συµπερίληψης κόµβου [Kav05c] ο οποίος 

δεν επιτρέπει την συµπερίληψη της σηµειωθείσας εντολής στην υποψήφια 

ειδική εντολή που βρίσκεται υπό αναγνώριση.   

o Την εφαρµογή ενός ορίου για το µέγιστο αριθµό κύκλων µηχανής που απαιτούνται 

για την εκτέλεση µιας (ειδικής) εντολής.  

   9



 
          Εισαγωγή 

o Την ακριβή εκτίµηση επιδόσεων για διαφορετικά µοντέλα οργάνωσης των πόρων 

αποθήκευσης (όπως καταχωρητές κατάστασης χρήστη). 

o ∆υνατότητες βέλτιστης επιλογής εντολών κάτω από περιορισµούς επιφάνειας υλικού, 

καθώς και επιλογή εντολών υπό προκαθορισµένα µετρικά προτεραιότητας.  

• Τον αλγόριθµο αναγνώρισης µονής τοµής (Single-Cut Identification – SCI) για την 

εξαγωγή εντολών MIMO [Poz06] και ο οποίος εφαρµόζεται επαναληπτικά σε εµβέλεια 

βασικού µπλοκ. Οι υπογράφοι MIMO διαθέτουν Nin ορίσµατα εισόδου και Nout ορίσµατα 

εξόδου σε εντολές γενικής µορφής. Οι εντολές µε δοµή MaxMISO αποτελούν 

υποπερίπτωση των ΜΙΜΟ. Οι επιπρόσθετες παράµετροι στον αλγόριθµο αυτό 

συµπεριλαµβάνουν : 

o Καθώς η χρησιµοποιούµενη τεχνική MIMO είναι εκθετικής υπολογιστικής 

πολυπλοκότητας, προστέθηκε η δυνατότητα της ευρεστικής προϋπόθεσης 

µονοτονικής συµπεριφοράς για την σηµαντική επιτάχυνση της διαδικασίας εξαγωγής 

εντολών. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων χρήσης της ευρεστικής 

τεχνικής, τα αποτελέσµατα είναι ίδια µε αυτά του βέλτιστου SCI. 

o Προστέθηκε αλγόριθµος γραµµικής πολυπλοκότητας, ο οποίος είναι µη-βέλτιστος και 

είναι τάξεις µεγέθους ταχύτερος από τον SCI. 

o ∆υνατότητα ρύθµισης της σειράς κατάταξης των κόµβων σε ένα γράφο εξάρτησης 

δεδοµένων (DDG) βασικού µπλοκ (χωρίς ή µε τοπολογική ταξινόµηση και διάβαση 

κατά εύρος ορθά ή αντίστροφα) 

Οι υλοποιήσεις των αλγορίθµων γέννησης εντολών, και στις δύο περιπτώσεις, προσθέτουν εκτενή 

παραµετροποίηση µε τον ορισµό νέων περιορισµών χρήστη για την καλύτερη κατεύθυνση της 

διαδικασίας εξαγωγής εντολών µε αποτέλεσµα την αποδοτικότερη κάλυψη και διερεύνηση του πεδίου 

λύσεων. 

 

Γ. Ανάπτυξη πρωτότυπων εργαλείων γέννησης και επιλογής εντολών 

Οι δύο τεχνικές εξαγωγής MaxMISO και MIMO εντολών ενσωµατώθηκαν σε πρωτότυπα 

εργαλεία γέννησης ειδικών εντολών. Για τις εντολές MaxMISO συντάχθηκε το εργαλείο IAGF (µε 

τον πυρήνα GENMISO) στις γλώσσες προγραµµατισµού C/C++, το οποίο περιγράφεται εκτενώς στο 

κεφάλαιο 6.2, και του οποίου η ανάπτυξη απαίτησε περί τα 2 ανθρωποέτη (Σεπτ. 2004-Ιούνιος 2006) 

[Kav05c],[Kav06a]. Για τις εντολές MIMO συντάχθηκε το εργαλείο YARDstick [Kav07a], 

[YARDstick] στις γλώσσες προγραµµατισµού C/C++/Tcl-Tk, το οποίο περιγράφεται εκτενώς στο 

κεφάλαιο 6.3, και του οποίου η ανάπτυξη απαίτησε πάνω από 12 ανθρωποµήνες εργασίας (Οκτ. 2006-

σήµερα) [Kav07a]. 
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Το πρωτότυπο εργαλείο YARDstick [YARDstick] αναπτύχθηκε µε σκοπό τον αυτοµατισµό των 

πιο χρονοβόρων διαδικασιών σε πλαίσια εργασίας σχεδιασµού ΕΕΣ. Το YARDstick αποτελεί 

επαναστοχεύσιµο περιβάλλον ανάλυσης εφαρµογών και γέννησης/επιλογής ειδικών εντολών, το οποίο 

αντιµετωπίζει σηµαντικές ανεπάρκειες των υπαρχόντων αντίστοιχων εργαλείων (εµπορικών και µη) 

καθώς: 

• ∆εν περιορίζεται σε µία µόνο ενδιάµεση αναπαράσταση (IR) µεταγλωττιστή. Το αντίθετο 

επηρεάζει την αποδοτικότητα των εξαγόµενων λύσεων (π.χ. αντίκτυπος ειδικών εντολών 

στις συνολικές επιδόσεις µιας εφαρµογής) 

• Η υποδοµή διερεύνησης πεδίου λύσεων δεν είναι δέσµια των συµβάσεων των λογισµικών 

εργαλείων ανάπτυξης. 

• Προσαρµοστικότητα ως προς διαφορετικούς µεταγλωττιστές και προσοµοιωτές. 

• Υποστήριξη εισόδου χαµηλού επιπέδου (κώδικας συµβολοµεταφραστή) για µετανάστευση 

εφαρµογών µέσα στην ίδια οικογένεια ενσωµατωµένων επεξεργαστών και για σκοπούς 

ανάδροµης µηχανικής (reverse engineering). 

Το YARDstick µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικούς µεταγλωττιστές και υποδοµές 

προσοµοίωσης επεξεργαστών µέσω κατάλληλων διεπαφών (API, διαµορφώσεις αρχείων). Κάνοντας 

χρήση των παραπάνω δυνατοτήτων, το YARDstick εφαρµόζεται για σκοπούς όπως η ταυτοποίηση και 

επιλογή ειδικών εντολών και των αντίστοιχων λειτουργικών µονάδων, εκτίµηση επιτάχυνσης των 

στοχευόµενων εφαρµογών, επισκόπηση της εφαρµογής στο επίπεδο ενδιάµεσης αναπαράστασης.  

Το εργαλείο YARDstick επίσης προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής των CDFG των ειδικών 

εντολών προκειµένου την δροµολόγησή τους είτε χωρίς περιορισµούς είτε υπό περιορισµό πόρων 

υλικού (CDFG toolset [CDFGtool] και SALTO [SALTO]). Επίσης, τα εργαλεία IAGF και 

YARDstick δεν είναι δεσµευµένα προς χρήση µε ένα συγκεκριµένο µεταγλωττιστή. Το δε YARDstick 

είναι πλήρως επαναστοχεύσιµο ως προς την ενδιάµεση αναπαράσταση µεταγλωττιστή προκειµένου να 

µπορούν να αξιοποιηθούν και τρίτοι µεταγλωττιστές µέσω εξωτερικής διεπαφής (ενδεικτικά 

αναφέρονται οι: GCC [GCC], COINS [COINS]). 

Τα παραπάνω εργαλεία ενσωµατώνουν και µηχανισµούς επιλογής των ειδικών εντολών µε 

χρήστη άπληστης επιλογής (greedy selection) κάτω από συναρτήσεις προτεραιότητας (κόστους). Οι 

συναρτήσεις αυτές λαµβάνουν υπόψη κυρίως τους απαιτούµενους κύκλους εκτέλεσής τους για 

δεδοµένο υλικό, τη χρονική διάρκεια του κύκλου, το µέγεθος του απαιτούµενου υλικού και την 

κατανάλωση ενέργειας. 

Το εργαλείο YARDstick παρουσιάστηκε στο κοινό στο University Booth του DATE 2007 

(Design Automation and Test in Europe Conference, 17-19 Απριλίου 2007, Νίκαια, Γαλλία). Ο 
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πηγαίος κώδικας του YARDstick αριθµεί περί τις 25,000 σειρές κώδικα στις γλώσσες 

προγραµµατισµού C, C++, και Tcl/Tk. 

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι τα εργαλεία γέννησης και επιλογής ειδικών εντολών GENMISO 

και YARDstick συµβάλλουν καίρια στην επιτάχυνση της ροής σχεδιασµού. Με τη χρήση των 

εργαλείων για την περίπτωση του πλήρους παραδείγµατος του ΕΕΣ επεξεργασίας εικόνας που θα 

περιγραφεί στο κεφάλαιο 9, η ανάλυση των εφαρµογών (YARDstick/iseqtool), γέννηση και επιλογή 

εντολών (GENMISO ή YARDstick/igensel) είναι ζήτηµα λίγων δευτερολέπτων αντί για εβδοµάδες ή 

και µήνες χειρωνακτικής διερεύνησης του εκτενούς πεδίου λύσεων. Σε κάθε περίπτωση µη 

αυτοµατοποίησης αυτών των σταδίων ιδιαίτερα, απαιτείται σηµαντικός ανθρώπινος κόπος για την 

αναζήτηση των κατάλληλων ειδικών εντολών που πρέπει να αναγνωριστούν και επιλεχθούν µε 

αυξηµένη την πιθανότητα σφαλµάτων στη διαδικασία και µη ικανοποιητικής κάλυψης του πεδίου 

λύσεων. 

 

∆. Αρχιτεκτονικές και µικροαρχιτεκτονικές καινοτοµίες των στοχευόµενων ΕΕΣ 

Οι ASIP της µεθοδολογίας σχεδιάστηκαν από µηδενικής βάσης (from scratch) ώστε το ειδικό 

αρχιτεκτονικό περίγραµµά τους να εκµεταλλεύεται, µε τον καλύτερο τρόπο, τις ιδιαιτερότητες των 

στοχευόµενων τεχνολογιών υλοποίησης (ASIC, FPGA). Καθώς η προτυποποίηση των ΕΕΣ µπορεί να 

γίνει άµεσα µόνο σε διατάξεις FPGA, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην καλύτερη εκµετάλλευση των 

πόρων υλικού (στοιχεία µνήµης τύπου block RAM, ενσωµατωµένοι τελεστές όπως µονάδες 

πολλαπλασιασµού) που προσφέρουν οι προγραµµατιζόµενες αυτές διατάξεις. Έτσι, για τους ΕΕΣ της 

µεθοδολογίας έχουµε τα εξής κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία αποτελούν καινοτοµία για τον χώρο 

των πλάσιµων πυρήνων (soft-core) επεξεργαστών ή και γενικότερα: 

• Οι ΕΕΣ δεν διαθέτουν κεντρικό αποκωδικοποιητή εντολών. Για τις βασικές εντολές γίνεται 

µερική αποκωδικοποίηση πεδίων της εντολής κατά απαίτηση στα αντίστοιχα στάδια 

διοχέτευσης. Μια τέτοια οργάνωση διοχέτευσης επιτρέπει την ευκολότερη κλιµάκωση του 

επεξεργαστή για τη διερεύνηση του πεδίου εναλλακτικών αρχιτεκτονικών, σε σχέση µε µια 

δοµή κεντρικού ελέγχου. 

• Εµβόλιµο στάδιο δευτερεύουσας αποκωδικοποίησης εντολής όταν οι ΕΕΣ καλούνται να 

υποστηρίξουν επεκτάσεις µε τη µορφή ειδικών εντολών. Οι ειδικές εντολές απαιτούν ένα 

δεύτερο στάδιο διοχέτευσης αποκωδικοποίησης εντολής για την εξαγωγή πληροφορίας 

ελέγχου όπως για επιπρόσθετα (ή και όλα) ορίσµατα εισόδου (τρία και περισσότερα) και 

εξόδου (δύο και περισσότερα). 

• Παραµετρικό πολυθυρικό αρχείο καταχωρητών (για τις ακέραιες µεταβλητές), το οποίο 

κλιµακώνεται (κατά τη διαδικασία της λογικής σύνθεσης του επεξεργαστή) ώστε να 
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διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό θυρών εγγραφής/ανάγνωσης ώστε όλες οι ειδικές εντολές 

που έχουν υλοποιηθεί στον εν λόγω ΕΕΣ να µπορούν να αντλήσουν και αποθηκεύσουν 

ορίσµατα χωρίς απώλειες σε κύκλους εκτέλεσης. Η σκοπιµότητα της δυνατότητας αυτής 

υποστηρίζεται στην πρόσφατη βιβλιογραφία [Jon06] και είναι θεµελιώδης για την 

εκµετάλλευση των ειδικών εντολών τύπου MISO και MIMO.  Σε µικροαρχιτεκτονικό 

επίπεδο, η υλοποίηση τέτοιων αρχείων καταχωρητών έχει δυσκολίες οι οποίες διαφέρουν 

ανάλογα µε την τεχνολογία υλοποίησης (ASIC, FPGA). Σε αντίστοιχη ενότητα, όπου 

δίνονται αναλυτικά στοιχεία και εναλλακτικές υλοποιήσεις αρχείων καταχωρητών και για 

τις δύο τεχνολογίες, υποστηρίζεται ότι 8 θύρες ανάγνωσης και 8 εγγραφής επαρκούν για 

την επίτευξη του 98.5% της µέγιστης θεωρητικά επιτάχυνσης εφαρµογών λόγω των 

ειδικών εντολών. Η υλοποίηση για τα FPGA βασίζεται στην πολύ πρόσφατη βιβλιογραφία 

[Sag07], η δε για τα ASIC είναι πρωτότυπη δηµιουργία.  

• Κλιµακούµενη αρχιτεκτονική προώθησης δεδοµένων για την πλήρη υποστήριξη 

προώθησης ενδιάµεσων αποτελεσµάτων από µεταγενέστερα στάδια διοχέτευσης, στο 

στάδιο αποκωδικοποίησης εντολής. Η αρχιτεκτονική είναι παραµετροποιηµένη ως προς 

τον αριθµό θυρών εισόδου και εξόδου του υποστηριζόµενου κεντρικού αρχείου 

καταχωρητών στον επεξεργαστή και τον αριθµό των σταδίων διοχέτευσης εκτέλεσης 

εντολών. Για πρώτη φορά δίνεται µεθοδική περιγραφή µιας τέτοιας αρχιτεκτονικής µαζί µε 

διεξοδική ανάλυση για τα χαρακτηριστικά µικροαρχιτεκτονικών υλοποιήσεων της σε 

τεχνολογίες τυποποιηµένου κελιού VLSI (ASIC) και FPGA. 

• Υποστήριξη της αρχιτεκτονικής βρόχου µηδενικής επιβάρυνσης (ZOLC 

[Kav05a],[Kav06b],[Kav08]) για την επιτάχυνση της εκτέλεσης των µικρολειτουργιών 

βρόχων µε αυθαίρετη πολυπλοκότητα.  

• Υποστήριξη συνεπεξεργαστών σε τοπική διασύνδεση τύπου σηµείου-σε-πολλαπλά-σηµεία 

(point-to-multipoint). Η χρήση εξειδικευµένου προτύπου διασύνδεσης point-to-multipoint 

επιτρέπει την εύκολη κλιµάκωση της διασύνδεσης από 1 ως 256, τουλάχιστον, 

συνεπεξεργαστές χωρίς σηµαντική επιβάρυνση σε υλικό όσον αφορά την ίδια τη 

διασύνδεση. Συγκεκριµένα, η αρχιτεκτονική των ΕΕΣ δανείζεται στοιχεία από το πρότυπο 

SoC διασύνδεσης SimpCon [SimpCon] το οποίο εκτός από την παραπάνω δυνατότητα έχει 

και άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των καθιερωµένων προτύπων διασύνδεσης 

διαύλου.  

• Υποστήριξη ειδικών εντολών πολλαπλών κύκλων που ενσωµατώνουν πολλαπλές 

λειτουργίες φόρτωσης ή/και αποθήκευσης, και µάλιστα όχι απαραίτητα σε σειρά. Είναι η 

πρώτη φορά τόσο σε επίπεδο µοντέλου προσοµοίωσης εκτίµησης κύκλων όσο και σε 

επίπεδο συνθέσιµης περιγραφής υλικού που είναι πραγµατοποιήσιµες ειδικές εντολές οι 
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οποίες επιτρέπεται να απαρτίζονται από αυθαίρετο αριθµό λειτουργιών και για τις οποίες 

δεν υφίσταται περιορισµός στην συµπερίληψη λειτουργιών φόρτωσης και αποθήκευσης. 

Αυτό επιτυγχάνεται µε την οργάνωση των σταδίων διοχέτευσης εκτέλεσης και 

προσπέλασης µνήµης ώστε να υποστηρίζουν λειτουργία σε πολλαπλούς διαδοχικούς 

κύκλους, κατά τους οποίους τον τοπικό έλεγχο αναλαµβάνει FSM. Στο στάδιο 

προσπέλασης µνήµης, ειδικές εντολές πολλαπλών κύκλων επιτρέπεται να έχουν άµεση 

πρόσβαση στην κύρια µνήµη δεδοµένων για την τέλεση λειτουργιών φόρτωσης και 

αποθήκευσης.  

 

1.4. Οργάνωση της διδακτορικής διατριβής  
 

Στο σηµείο αυτό καταγράφεται η οργανωτική δοµή του υπόλοιπου τµήµατος της διδακτορικής 

διατριβής: 

Αντικείµενο του 2ου κεφαλαίου (Επισκόπηση Βιβλιογραφίας και της Υπάρχουσας Τεχνικής) 

αποτελεί η µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας που σχετίζεται µε το σχεδιασµό επεξεργαστών ειδικού 

σκοπού και των µεθοδολογιών ανάπτυξής τους συµπεριλαµβανοµένων και των λογισµικών εργαλείων 

που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο αυτών. Στην ενότητα 2.1 καταγράφεται πλήθος από τις τεχνικές 

της βιβλιογραφίας, οι σηµαντικότερες από αυτές γίνονται αντικείµενο περαιτέρω µελέτης (ανάλυση 

και κριτική) ενώ σηµειώνεται ποιες από αυτές υιοθετήθηκαν ή αξιοποιήθηκαν δηµιουργικά στο 

πλαίσιο της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στη διατριβή και ιδιαίτερα στα πρωτότυπα λογισµικά 

εργαλεία που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό. Η ενότητα 2.2 δίνει µια σύντοµη καταγραφή 

πλαισίων εργασίας και ερευνητικών προγραµµάτων (κυρίως του εξωτερικού) που έχουν 

δηµοσιοποιήσει τα αποτελέσµατά τους. Στη συνέχεια (ενότητα 2.3) παρουσιάζονται οι πρακτικές που 

ακολουθούνται στην οργάνωση και συγκρότηση ενός πλαισίου εργασίας (framework) το οποίο έχει 

ως στόχο την αυτοµατοποίηση κατά το δυνατόν των βηµάτων µιας µεθοδολογίας ανάπτυξης ΕΕΣ η 

οποία περιλαµβάνει εργαλεία από σχεδόν όλο το εύρος της Επιστήµης των Υπολογιστών (Computer 

Science). Στην ενότητα αυτή καταγράφονται διεξοδικά περιπτώσεις εργαλείων ανάπτυξης που 

χρησιµοποιούνται σε µια ροή σχεδιασµού ΕΕΣ, µε έµφαση στους µεταγλωττιστές και προσοµοιωτές. 

Αυτές οι πρακτικές είναι καταγεγραµµένες ως τεχνικές αναφορές, εγχειρίδια αναφοράς, ανάπτυξης 

και χρήσης καθώς και ως τον ίδιο τον πηγαίο κώδικα του λογισµικού ανάπτυξης. 

Στο 3ο κεφάλαιο (Ανάπτυξη Ροής Ανάλυσης των Εφαρµογών) αναπτύσσεται ροή ανάλυσης 

εφαρµογών (application analysis) για την εξαγωγή χρήσιµων µετρικών για ενσωµατωµένες εφαρµογές 

που είναι τυπικές των στοχευόµενων από ειδικούς επεξεργαστές που µπορούν να σχεδιαστούν κατά τη 

µεθοδολογία. Η ροή ανάλυσης µπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί και για τη δοκιµασία επιδόσεων 

(benchmarking) των ίδιων εφαρµογών πάνω σε αρχιτεκτονική επεξεργαστή βάσης (base processor), ο 

οποίος υποστηρίζει θεµελιώδεις λειτουργίες. Από την σκοπιά του λογισµικού ανάλυσης των 
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εφαρµογών, οι ειδικοί επεξεργαστές της µεθοδολογίας αποτελούν επέκταση ενός κοινού επεξεργαστή 

βάσης. Επίσης στην ενότητα αυτή γίνεται η καταγραφή και τεκµηρίωση της ροής ανάλυσης 

εφαρµογών καθώς και αποτελεσµάτων της διαδικασίας χαρακτηρισµού επιλεγµένων εφαρµογών. 

Στο 4ο κεφάλαιο (Το Γενικό Αρχιτεκτονικό Περίγραµµα των ΕΕΣ) παρουσιάζεται το γενικό 

αρχιτεκτονικό περίγραµµα, το οποίο προσδιορίζει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για το ρεπερτόριο 

εντολών και τη µικροαρχιτεκτονική των ΕΕΣ, τους οποίους στοχεύει η µεθοδολογία. Το 

αρχιτεκτονικό περίγραµµα καθορίζεται από ένα σύνολο παραµέτρων για τις επιµέρους συνιστώσες 

που απαρτίζουν έναν ΕΕΣ, οι οποίες θεωρούµε ότι είναι ο χειριστής δεδοµένων (datapath), ο χειριστής 

ελέγχου (control path), η διεπαφή µε τις αρχιτεκτονικές επεκτάσεις, δηλαδή µε ειδικές λειτουργικές 

µονάδες και συνεπεξεργαστές και η οργάνωση µνήµης και καταχωρητών. Κάθε µια από τις παραπάνω 

συνιστώσες προσδιορίζεται µε τη βοήθεια επιµέρους παραµέτρων.  

Μια καινοτόµος αρχιτεκτονική ελέγχου ονόµατι ZOLC (Ελεγκτής Βρόχου Μηδενικής 

Επιβάρυνσης) περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 (Η Αρχιτεκτονική Ελέγχου ZOLC), η οποία αποτελεί  

µακροσκοπική επέµβαση στο γενικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα των ΕΕΣ για τη βελτιστοποίηση της 

λογικής ελέγχου, στοχεύοντας στην επιτάχυνση της εκτέλεσης αλγορίθµων µε εντατικές διεργασίες 

βρόχων. Στο πλαίσιο αυτό η ZOLC µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε RISC επεξεργαστές, µε τοποθέτησή 

της στο στάδιο ανάκλησης εντολής του επεξεργαστή, χωρίς µάλιστα να επιβαρύνεται η µέγιστη 

συχνότητα ρολογιού.  

Το 6ο κεφάλαιο (Γέννηση και Επιλογή Ειδικών Εντολών) βρίσκεται στην καρδιά της 

µεθοδολογίας καθώς αντικείµενό του αποτελούν οι τεχνικές γέννησης και επιλογής αρχιτεκτονικών 

επεκτάσεων ειδικού σκοπού (Application-Specific Hardware Extensions - ASHEs), οι οποίες 

αναπτύχθηκαν αξιοποιώντας δηµιουργικά την πρότερη γνώση από τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία. 

Στο κεφάλαιο παρουσιάζεται πρώτα το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η επέκταση 

υπαρχουσών τεχνικών γέννησης και επιλογής ειδικών εντολών. Στη συνέχεια περιγράφονται 

λεπτοµερώς δύο πρωτότυπα εργαλεία µε τη µορφή τεχνικού λογισµικού, ονόµατι IAGF και 

YARDstick τα οποία αναπτύχθηκαν στη διατριβή για τη γέννηση ειδικών αρχιτεκτονικών επεκτάσεων 

υλικού, τύπου MISO και MIMO, αντίστοιχα.  

Στο κεφάλαιο 7 (Καθορισµός της Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασµός του ΕΕΣ) το γενικό 

αρχιτεκτονικό πλαίσιο του κεφαλαίου 4 αποκρυσταλλώνεται σε ένα οικογένεια από επεξεργαστές 

ειδικού σκοπού συνόλου εντολών, κάθε µέλος της οποίας µπορεί να στοχεύσει διαφορετικές οµάδες 

εφαρµογών. Οι ΕΕΣ συγκεκριµενοποιούνται από τα πορίσµατα της ανάλυσης εφαρµογών και τα 

αποτελέσµατα της γέννησης και επιλογής ειδικών αρχιτεκτονικών επεκτάσεων υλικού και µε τον 

τρόπο αυτό καθορίζουν τις λεπτοµέρειες (επιλεγόµενα χαρακτηριστικά και τιµές παραµέτρων) του 

γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος των ΕΕΣ. Για το λόγο αυτό, στο κεφάλαιο 7 καθορίζονται: η 

παραµετροποιηµένη αρχικεκτονική βάσης που είναι κοινή για τους ΕΕΣ της µεθοδολογίας, η 
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κωδικοποίηση βασικών, ειδικών εντολών και εντολών συνεπεξεργαστή, το µοντέλο 

επέκτασης/κλιµάκωσης µε ASHEs µε τη µορφή ειδικών λειτουργικών µονάδων (ΕΛΜ) και 

συνεπεξεργαστών, η µικροαρχιτεκτονική αποκωδικοποίησης εντολών, η µικροαρχιτεκτονική 

αποθήκευσης, και το µοντέλο σταδίων διοχέτευσης. Ιδιαίτερο ρόλο διαδραµατίζει η αρχιτεκτονική 

προώθησης δεδοµένων και το αρχείο καταχωρητών τα οποία είναι πλήρως κλιµακώσιµα µε τις 

απαιτήσεις των ειδικών εντολών. Για την παραµετρική µικροαρχιτεκτονική των ΕΕΣ υλοποιήθηκε 

προσοµοιωτής εκτίµησης κύκλων στη γλώσσα περιγραφής αρχιτεκτονικής (ADL) ArchC [ArchC] και 

σχεδιάστηκε σε επίπεδο RTL, η αντίστοιχη συνθέσιµη περιγραφή (σε διεργασίες FPGA και 

τυποποιηµένου κελιού VLSI) στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL [VHDL]. 

Στο 8ο κεφάλαιο (Χαρακτηρισµός των ΕΕΣ σε ∆ιαφορετικές Τεχνολογίες Υλοποίησης) γίνεται 

χαρακτηρισµός των επιδόσεων δοµικών στοιχείων των ΕΕΣ όσον αφορά την επιτυγχανόµενη 

ελάχιστη χρονική καθυστέρηση, η οποία υποδεικνύει και τη µέγιστη συχνότητα χρονισµού για 

ακολουθιακά κυκλώµατα, και την απαιτούµενη επιφάνεια υλικού, για τις θεωρούµενες τεχνολογίες. 

Εξετάζονται παραδείγµατα ειδικών εντολών, η µικροαρχιτεκτονική προώθησης δεδοµένων, το 

παραµετρικό πολυθυρικό αρχείο καταχωρητών, και τέλος αποτιµώνται χαρακτηριστικά µέλη της 

οικογένειας των υποστηριζόµενων ΕΕΣ. 

Στο 9ο κεφάλαιο (Σχεδιασµός Ενσωµατωµένου Συστήµατος για Εφαρµογές Επεξεργασίας 

Εικόνας) η µεθοδολογία σχεδιασµού των ΕΕΣ εφαρµόζεται σε πλήρη έκταση σε µία οµάδα 

ρεαλιστικών εφαρµογών για την επεξεργασία εικόνας. Προκειµένου να δειχθεί η δυνατότητα χρήσης 

της µεθοδολογίας για τις εφαρµογές αυτές, στην ενότητα αυτή αναπτύσσεται και σχεδιάζεται ένας 

ΕΕΣ µε βάση το ειδικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα των ΕΕΣ της µεθοδολογίας, ο οποίος στοχεύει 

εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας. Ο ΕΕΣ είναι υπεύθυνος για το υπολογιστικό µέρος των 

αρµοδιοτήτων ενός (υποθετικού) ενσωµατωµένου συστήµατος το οποίο ονοµάζουµε IPCN (Image 

Processing Computational Node). Το υποσύστηµα IPCN δοκιµάστηκε µε επιτυχία σε αναπτυξιακή 

πλατφόρµα FPGA (Spartan-3E Starter Kit [S3ESK]) για τις προαναφερθείσες εφαρµογές. 

Τέλος, στο 10ο κεφάλαιο (Συµπεράσµατα και Μελλοντική Έρευνα) καταγράφονται τα γενικά 

συµπεράσµατα για τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε εστιάζοντας στο φυσικό της αντικείµενο και 

αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις της µελλοντικής έρευνας, προκειµένου την αντιµετώπιση ζητηµάτων 

που έχουν να κάνουν µε την επέκταση των υπαρχόντων δυνατοτήτων και την εφαρµογή της στην 

πράξη. 
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Κεφάλαιο 2 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 
 
 
Η σε βάθος κατανόηση του αντικειµένου του σχεδιασµού επεξεργαστών ειδικού σκοπού απαιτεί καλή 

γνώση της υπάρχουσας τεχνικής πάνω στα παρακάτω επιµέρους ζητήµατα: 

• Ανάλυση των εφαρµογών που ενδιαφέρει να υλοποιηθούν σε ΕΕΣ µε χρήση της µεθοδολογίας.  

• Στατικά και δυναµικά χαρακτηριστικά των εφαρµογών. 

• Τεχνικές βελτιστοποίησης της IR µεταγλωττιστή στην οποία καταγράφεται η συµπεριφορά της 

εξεταζόµενης εφαρµογής. 

• Οργάνωση µνήµης και αρχιτεκτονικής καταχωρητών για τον επεξεργαστή και διαύλου. 

• Αρχιτεκτονικό περίγραµµα αλλά και µικροαρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες των ΕΕΣ της 

βιβλιογραφίας. 

• Τεχνικές διερεύνησης πολυπαραµετρικών πεδίων λύσεων όπως µε χρήση ακέραιου γραµµικού 

προγραµµατισµού (integer linear programming), προσοµοιωµένης ανόπτησης (simulated 

annealing) και γενετικών αλγορίθµων. 

• Τεχνικές γέννησης υποψηφίων εντολών και προταθείσες εντολές επέκτασης για γνωστές 

ενσωµατωµένες εφαρµογές. 

• Τεχνικές επιλογής των εντολών επέκτασης. 

• Τεχνικές αξιολόγησης κόστους εντολών επέκτασης (π.χ. εκτίµηση κατανάλωσης ενέργειας). 
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• Τεχνικές δροµολόγησης εντολών για ενσωµατωµένους επεξεργαστές. 

Στο σηµείο αυτό, γίνεται ανασκόπηση της σχετικής, µε το αντικείµενο της διατριβής, 

βιβλιογραφίας και σχολιάζεται η ερευνητική δραστηριότητα που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την 

ανάδειξη µεθοδολογιών για το σχεδιασµό βέλτιστων αρχιτεκτονικών ειδικού σκοπού τύπου ASIP για 

συγκεκριµένο, κάθε φορά, πεδίο εφαρµογών. Για την καλύτερη διάρθρωση του κειµένου, το τρέχον 

κεφάλαιο χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος (ενότητα 2.1) συζητούνται οι επιµέρους τεχνικές 

που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του σχεδιασµού επεξεργαστών ειδικού σκοπού. Στο δεύτερο µέρος 

(ενότητα 2.2) γίνεται αναδροµή στα σχετικά προγράµµατα ανάπτυξης επεξεργαστών ειδικού σκοπού 

που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν παρουσιάσει δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα. Τέλος, στο τρίτο µέρος (ενότητα 2.3) καταγράφονται διεξοδικά περιπτώσεις 

µεταγλωττιστών και προσοµοιωτών, τα οποία αποτελούν και τα σηµαντικότερα εργαλεία ανάπτυξης 

λογισµικού για έναν ενσωµατωµένο επεξεργαστή, από τη σκοπιά της ένταξής τους σε ένα πλαίσιο 

εργασίας για το σχεδιασµό ΕΕΣ. 

 
2.1. Τεχνικές που εφαρµόζονται στο σχεδιασµό επεξεργαστών ειδικού σκοπού 
 
Στην παράγραφο αυτή παρατίθενται τεχνικές που έχουν προταθεί στα πλαίσια του σχεδιασµού 

επεξεργαστών ειδικού σκοπού. Έτσι στα πλαίσια της συναφούς βιβλιογραφίας έχουν εξεταστεί 

επιµέρους ζητήµατα όπως: τεχνικές ανάλυσης των εφαρµογών, σύνθεσης/γέννησης εντολών και 

κωδικοποίησης διαµόρφωσης εντολής, τοπολογίες αρχιτεκτονικής καταχωρητών και τεχνικές για τη 

βέλτιστη εκτέλεση δοµών βρόχων. 

 
2.1.1. Τεχνικές ανάλυσης των εφαρµογών 
Ένα σηµαντικό ζήτηµα στο σχεδιασµό επεξεργαστών ειδικού σκοπού είναι η διαδικασία ανάλυσης 

της εφαρµογής για τον υπολογισµό στατικών και δυναµικών χαρακτηριστικών της [JaiM01a]. Έτσι, 

στο άρθρο [GupT00] η εφαρµογή µαζί µε την περιγραφή της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή 

δίνονται ως είσοδοι σε έναν εκτιµητή επιδόσεων που βασίζεται στο µεταγλωττιστή SUIF [SUIF]. 

Εξάγεται ένας αριθµός χαρακτηριστικών παραµέτρων: το µέσο µέγεθος βασικού µπλοκ, ο αριθµός 

λειτουργιών πολλαπλασιασµού-και-συσσώρευσης, ο λόγος των λειτουργιών διευθυνσιοδότησης ως 

προς τις χρήσιµες λειτουργίες δεδοµένων, η διάρκεια ζωής µεταβλητών σε καταχωρητές, και ο βαθµός 

παραλληλίας σε επίπεδο εντολών. Σε σχέση µε το [GupT00], η προσέγγιση µας στοχεύει στη 

διερεύνηση για την εύρεση υποψήφιων εντολών µε ταυτοποίηση υπογράφων του DFG των βασικών 

µπλοκ, αντί να περιορίζεται σε ανίχνευση προσυµφωνηµένων εντολών επέκτασης. Επίσης, το πλαίσιο 

εργασίας του [GupT00] προορίζεται για επιλογή ανάµεσα σε προϋπάρχοντες επεξεργαστές και όχι για 

την σύνθεση ενός νέου επεξεργαστή, για αυτό και περιορίζεται στον υπολογισµό αδρών παραµέτρων. 

Αυτές χρησιµοποιούνται ως τιµές κατωφλίου σε διαδικασίες επιλογής ή απόρριψης κάποιου 

διαθέσιµου επεξεργαστή.  
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Στο [Gha00] αναπτύχθηκε ένας εκτιµητής επιδόσεων για παραµετρικά αρχιτεκτονικά µοντέλα 

DSP επεξεργαστών. Παρόλο που η προσπάθεια είναι σηµαντική, η µέθοδος έχει κατασκευαστεί µε 

στόχο τους τύπους εντολών των DSP και µόνο. Στα [Kim00],[LeeC97] έχουν προταθεί σουίτες 

δοκιµασίας επιδόσεων µαζί µε τα αποτελέσµατα χαρακτηρισµού των εφαρµογών. Στο [LeeC97] 

παρουσιάζονται οι εφαρµογές δοκιµασίας MediaBench, χαρακτηρισµένες µε µετρικά κατάλληλα για 

επεξεργαστές γενικού σκοπού. Αντίστοιχα, η µελέτη στο [Kim00] είναι διεξοδική, πλην όµως 

υποθέτει το αρχιτεκτονικό περίγραµµα ενός GPP. Αντίθετα, στο [Kum00] προτείνεται ένα σύνολο 

εφαρµογών για την αξιολόγηση επαναδιαµορφώσιµων (reconfigurable) ψηφιακών συστηµάτων.  

Ένα περιβάλλον ανάλυσης εφαρµογών είναι και ο u-Profiler (µικρο-αναλυτής) που προτάθηκε 

πρόσφατα [Kar05] στα πλαίσια ενός ρεαλιστικού πλαισίου εργασίας για την ανάπτυξη ΕΕΣ. Ο u-

profiler δέχεται ως είσοδο την εφαρµογή σε µορφή απλών αναθέσεων τριών διευθύνσεων σε γλώσσα 

C. Ο υποβιβασµός του αρχικού κώδικα στο επίπεδο αυτό γίνεται µε µεταγλώττισή του στο 

περιβάλλον LANCE [LANCE], η δε εξαγόµενη περιγραφή ονοµάζεται IR-C [Leu03]. Ο IR-C κώδικας 

διατηρεί το σύνολο της πληροφορίας του προγράµµατος, σε εν δυνάµει εκτελέσιµη µορφή, κάτι που 

δεν συµβαίνει µε άλλες µορφές IR µεταγλωττιστή. Έπειτα µε τεχνικές ενορχήστρωσης κώδικα (code 

instrumentation) εισάγονται µετρητές για την εξαγωγή χαρακτηριστικών ποσοτήτων όπως συχνότητες 

εκτέλεσης βασικών µπλοκ, δυναµικό εύρος µεταβλητών, γίνεται εκτίµηση των απαιτήσεων σε 

µέγεθος κρυφών µνηµών κ.α. Λόγω της χρήσης της IR-C, όλες οι βελτιστοποιήσεις του 

µεταγλωττιστή LANCE οι οποίες δεν εξαρτώνται από την αρχιτεκτονική (machine-independent 

compiler optimizations) µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα µε αποτέλεσµα την ακόµη καλύτερη 

προσέγγιση των µετρήσεων µε αυτές που θα προέκυπταν σε έναν αντιπροσωπευτικό επεξεργαστή 

RISC.       

 

2.1.2. Τεχνικές σύνθεσης εντολών (γέννηση και επιλογή εντολών) 
Ένα σηµαντικό ζήτηµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει µια ροή σχεδιασµού για επεξεργαστές 

ειδικού σκοπού είναι ο καθορισµός του ρεπερτορίου εντολών. Οι πρώτες µέθοδοι που αναπτύχθηκαν 

σε αυτό το πεδίο επιδίωκαν είτε τη σύνθεση ολόκληρου του συνόλου εντολών από µηδενική βάση είτε 

µε επιλογή από ένα υπερσύνολο επιτρεπόµενων εντολών και των υλοποιήσεών τους. Αντίθετα, η 

πλειοψηφία των νεότερων µεθόδων στοχεύουν στην αυτόµατη σύνθεση εντολών επέκτασης για την 

ενίσχυση ενός υπάρχοντος βασικού συνόλου εντολών.  

Αρχικά, στα πλαίσιο µιας ροής σχεδιασµού, αναπτύχθηκαν τεχνικές βελτιστοποίησης του 

συνόλου εντολών µε το πρόβληµα να περιορίζεται στην επιλογή του καλύτερου τρόπου υλοποίησης 

των λειτουργιών µέσα από ένα προσυµφωνηµένο υπερσύνολο ισοδύναµων υλοποιήσεων [Ima92], 

[Alo93a], [Sat91], [Alo93b], [Bin98], [Sat94]. Η επιλογή οδηγείται από την απαίτηση της 

ελαχιστοποίησης των κύκλων εκτέλεσης της εφαρµογής κάτω από περιορισµούς της συνολικής 
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επιφάνειας ή/και κατανάλωσης ισχύος. Μια λειτουργία µπορεί είτε να υλοποιηθεί σε υλικό π.χ. ως 

κάποια λειτουργική µονάδα (σε υλικό) είτε να εξυπηρετείται υπό τη µορφή υπορουτίνας (σε 

λογισµικό). Η επιλογή γίνεται από την προχαρακτηρισµένη βιβλιοθήκη των εναλλακτικών 

υλοποιήσεων κάθε λειτουργίας.   

Η µέθοδος που χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις [Ima92], [Alo93a], [Sat91], δεν εξετάζει την 

δυνατότητα διαµοιρασµού πόρων από δύο ή περισσότερες εντολές. Επίσης, η διαδικασία της επιλογής 

γίνεται µε χρονοβόρους αλγορίθµους γραµµικού ακέραιου προγραµµατισµού ή διακλάδωσης-και-

αποκοπής (branch-and-cut), ενώ ο σχεδιαστής δεν µπορεί να προσθέσει έστω και χειρωνακτικά 

υποψήφιες εντολές πέραν των προσυµφωνηµένων. Στο [Alo93b] εξετάζεται και η πιθανότητα 

διαµοιρασµού λειτουργικών µονάδων. Η µέθοδος αυτή επεκτείνεται στο [Bin96] καθώς 

υποστηρίζονται πολλαπλές λειτουργικές 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 λειτουργική µονάδα. Έτσι στην περίπτωση διαδοχικών εντολών πολλαπλών κύκλων του 

ίδιου τύπου έχουµε εκµετάλλευση των περισσότερων λειτουργικών µονάδων. Συνήθως όµως η 

διαθέσιµη παραλληλία δεν αξιοποιείται καθώς µια εφαρµογή µε διαδοχικές εντολές απλού κύκλου δεν 

µπορεί να εκµεταλλευτεί τις επιπλέον λειτουργικές µονάδες. Επίσης δεν εξετάζεται το κόστος σε 

επιφάνεια των στοιχείων αποθήκευσης (µνήµες ROM, RAM και αρχεία καταχωρητών). Σε περαιτέρω 

βελτίωση της µεθόδου, αναπτύσσονται αναλυτικά µοντέλα για το κόστος των στοιχείων αποθήκευσης 

[Bin98]. Τα µειονεκτήµατα της τεχνικής αυτής είναι ότι και πάλι δεν εξετάζονται υποψήφιες εντολές 

επέκτασης όπως π.χ. µε τύπους σύνθετων διευθυνσιοδοτήσεων για τις οποίες ο συνυπολογισµός του 

κόστους των στοιχείων µνήµης έχει καθοριστική σηµασία, ενώ δεν πραγµατοποιείται διερεύνηση για 

το βέλτιστο αριθµό καταχωρητών αλλά αυτός δίδεται εκ των προτέρων από τον σχεδιαστή.  

Μια άλλη προσέγγιση [Hol93], [Hol94], [Hua94], [Hua95] στοχεύει στη γέννηση του συνόλου 

εντολών χωρίς τη χρήση προεπιλογής. Η εφαρµογή αποδοµείται σε περιγραφή απλών λειτουργιών και 

γίνεται δροµολόγηση αυτών σε στοιχειώδη βήµατα ελέγχου µε την τεχνική της προσοµοιωµένης 

ανόπτησης. 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 κατά την οποία 

στοιχειώδεις λειτουργίες οµαδοποιούνται για τη σύνθεση ειδικών εντολών. Οι περισσότερες από τις 

παραγόµενες εντολές απαιτούν τη χρήση επιπρόσθετων λειτουργικών 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. 
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Αρχικά, η διερεύνηση για την εύρεση των κατάλληλων εντολών επέκτασης γινόταν µε 

εµπειρικό τρόπο. Στο [Küc99] παρουσιάζεται απλή µέθοδος για την εύρεση εντολών επέκτασης για 

έναν CISC µικροελεγκτή κατάλληλο µόνο για υλοποίηση εφαρµογών ελέγχου. Η ταυτοποίηση 

εντολών γίνεται χειρωνακτικά και µε ευθύνη του ερευνητή να εντοπίσει συχνά χρησιµοποιούµενες 

υπορουτίνες και να τις αντικαταστήσει µε σύνθετες εντολές. Με παρόµοιο τρόπο έχει εξεταστεί η 

εφαρµοσιµότητα τρόπων διευθυνσιοδότησης καταχωρητή-µνήµης [Kal97]. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό 

σε σύγχρονες τεχνολογίες όπου η µνήµη δεδοµένων βρίσκεται στο ίδιο ολοκληρωµένο µε τον 

επεξεργαστικό πυρήνα (processing core). Στους δηµοφιλείς ενσωµατωµένους επεξεργαστές της 

οικογένειας ARM [ARM] προτιµώνται εντολές πολλαπλών κύκλων για τη σχετική µείωση του 

αριθµού προσπελάσεων στη µνήµη προγράµµατος για ανάκληση εντολής. Ένα παράδειγµα είναι οι 

εντολές φόρτωσης/αποθήκευσης µπλοκ δεδοµένων (block loads and stores).   

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 (ειδικών) εντολών 

είτε για την επίτευξη του µικρότερου αριθµού επιλεγµένων εντολών είτε για την επίτευξη 

συγκεκριµένης µείωσης κύκλων εκτέλεσης [Cho99], [Yan00]. Για την επίλυση του προβλήµατος 

χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος αθροίσµατος υποσυνόλου (subset-sum) [Cho99]. Η τεχνική επιτρέπει 

τη σύνθεση εντολών απλού ή πολλαπλών κύκλων, αλλά περιορίζει τεχνητά το πεδίο λύσεων ώστε να 

συγκλίνουν οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστηµα.  

Στο [Ver02] χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος για την ταυτοποίηση µοτίβων µε σκοπό την 

εξαγωγή εντολών µε πολλαπλές εξόδους, οι οποίες απαιτούν αυξηµένο βαθµό παραλληλίας της 

αρχιτεκτονικής. Παρόµοια ζητήµατα θίγονται στο [Cla02] όπου εντολές επέκτασης συντίθενται χωρίς 

περιορισµό στο µέγιστο αριθµό οµαδοποιηµένων λειτουργιών, όπως θα επιβαλλόταν από τον 

περιορισµό της µέγιστης συχνότητας ρολογιού. Στο [Kas02] το πρόβληµα διατυπώνεται ως ο 

υπολογισµός του µέγιστου ανεξάρτητου συνόλου (maximum independent set) που στοχεύει στη 

µεγιστοποίηση κάλυψης των DFG των βασικών µπλοκ της εφαρµογής µε το 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 τη βελτιστοποίηση πολυωνυµικών εκφράσεων [Pey03]. 

Στα [Ata03], [Ver02] παρουσιάστηκε ένας ακριβής (exact) αλγόριθµος για τη γέννηση εντολών 

πολλαπλών-εξόδων ο οποίος επιλέγει κυρτούς (ακόµη και ασύνδετους) υπογράφους που προσφέρουν 

τη µέγιστη συνεισφορά στην αύξηση της ταχύτητας προγράµµατος (maximal-speedup convex 

subgraphs). Αυτό γίνεται για κάθε βασικό µπλοκ της εξεταζόµενης εφαρµογής, χαρακτηρίζεται όµως 

από εκθετική πολυπλοκότητα καθώς πρόκειται για απαριθµητικό (enumerative) αλγόριθµο και η 
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όποια µείωση της πολυπλοκότητας κατά την εκτέλεσή του εξαρτάται µόνο από τη δοµή του εκάστοτε 

γράφου εξαρτήσεων. Πρακτικά, ο αλγόριθµος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για βασικά µπλοκ 

µεγέθους άνω των µερικών δεκάδων εντολών. Ορισµένες εφαρµογές όπως στις κρυπτογραφικές 

(DES, AES, RC5, SHA) περιλαµβάνονται βασικά µπλοκ µε µεγέθη της τάξης 300-500 εντολών 

εφόσον εφαρµοστεί η τεχνική µεταγλωττιστή «ξετυλίγµατος βρόχων» (loop unrolling). Η 

απαριθµητική αυτή µέθοδος αποσκοπεί στο µέγιστο κέρδος σε αριθµό κύκλων ρολογιού µε την 

προσθήκη κάθε σύνθετης εντολής. Στις προαναφερθείσες εργασίες ως κύκλος ρολογιού του 

επεξεργαστή θεωρείται το χρονικό µονοπάτι καθυστέρησης ενός πολλαπλασιασµού πλήρους µήκους 

(32x32 bit). Όµως, σε ενσωµατωµένους επεξεργαστές που υλοποιούνται σε διεργασίες τυποποιηµένου 

κελιού όπως οι ARM7TDMI-S [ARM] και LEON [Gaisler] ο πολλαπλασιασµός εκτελείται σε 2-4 

στάδια προκειµένου να επιτυγχάνεται η επιθυµητή συχνότητα ρολογιού. Έτσι η υπόθεση αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα να ευνοείται η σύνθεση εντολών απλού κύκλου από µεγαλύτερο αριθµό λειτουργιών από 

ότι είναι ρεαλιστικό [Ver02]. Για τον ίδιο λόγο, αποφεύγεται η σύνθεση εντολών που περιλαµβάνουν 

τη λειτουργία του πολλαπλασιασµού στο [Cla03]. Μόνο πρόσφατα [Poz05] άρχισε να εξετάζεται και 

η παράµετρος του «κυρίαρχου τελεστή» (dominant operator) όσον αφορά το κρίσιµο µονοπάτι 

χρονικής καθυστέρησης στον επεξεργαστή. Μια παραπλήσια τεχνική προτείνεται και στο [Con04] µε 

τη διαφορά ότι η µέθοδος αυτή εξετάζει και τις δυνατότητες διαµοιρασµού λειτουργιών στοχεύοντας 

στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης. Εξετάζεται µόνο η περίπτωση εντολών µονής εξόδου, 

περιορισµός που οφείλεται στην επιλεγµένη αρχιτεκτονική-στόχο [Nios].  

Στο [Yu04a] χρησιµοποιείται ένας απαριθµητικός αλγόριθµος για συνδεδεµένους υπογράφους 

που εξετάζει την ανεύρεση συγκεκριµένων µοτίβων υπογράφων (που ονοµάζονται ανωφερείς και 

κατωφερείς κώνοι). Μια πιο ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της γέννησης και επιλογής εντολών 

συναντάται στο [Yu04a] όπου περιγράφονται τα εξής: 

Για την ταυτοποίηση εντολών: χρήση της µεθόδου που περιγράφτηκε στο [Ata03] σε εµβέλεια 

περιοχής (region) και όχι µόνο σε βασικού µπλοκ. Η προσέγγιση χρησιµοποιεί καταγραφή του προφίλ 

µονοπατιών από βασικά µπλοκ µε βάση την αλληλουχία εκτέλεσής τους, δηλ. το δυναµικό ίχνος 

(dynamic trace).  

Για την επιλογή εντολών: προτείνονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, µια βέλτιστη λύση κατά 

ILP και µια ευρεστική που κάνει χρήση συναρτήσεων προτεραιότητας όπως «επιδόσεις 

ταχύτητας/κόστος σε επιφάνεια υλικού» και «επιδόσεις ταχύτητας».  

Στα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής συµπεριλαµβάνονται ότι α) οι MIMO δοµές µε 4 

εισόδους και 2 εξόδους συναντώνται συχνά στις εφαρµογές της σουίτας MiBench [Gut01],[MiBench] 

και β) οι ταυτοποιήσιµες εντολές δεν εκτείνονται πέραν των 2-3 γειτνιαζόντων βασικών µπλοκ. ∆ύο 

από τα µειονεκτήµατα των [Yu04a],[Yu04b] είναι ότι δεν λαµβάνονται υπόψη εντολές που απαιτούν 

προσπέλαση στη µνήµη και ότι η όλη διαδικασία πραγµατοποιείται µετά την κατανοµή καταχωρητών. 
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Το τελευταίο έχει ως αποτέλεσµα να χαθούν πολλές περιπτώσεις χρήσιµων εντολών επέκτασης, 

εφόσον έχει προστεθεί επιβαρυντικός κώδικας (όπως για έκχυση µεταβλητών από καταχωρητές στη 

µνήµη δεδοµένων) που καταστρέφει τις αρχικές εξαρτήσεις δεδοµένων όπως καταγράφονται στο 

επίπεδο IR. 

Στο [Che03] η σύνθεση εντολών αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα επιλογής της κατάλληλης 

υλοποίησης από ένα προϋπάρχον σύνολο λειτουργικών µονάδων και συνεπεξεργαστών στο πλαίσιο 

ενός εµπορικού ASIP [Gon00]. Η επιλογή γίνεται µε έναν ευρεστικό 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 «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 τη συχνότητα χρήσης 

της, τα αποτελέσµατα που δίνονται είναι ελλιπή. 

Η έρευνα των N. Clark και άλλων [Cla03],[Cla05] έχει ωριµάσει σε σηµείο που να ανακοινωθεί 

από την ARM Ltd. [ARM] η σειρά των συνεπεξεργαστών OptimoDE [OptimoDE] η οποία αξιοποιεί 

αυτήν την τεχνογνωσία. Ο αρχικά στατικός διερευνητής γράφων του [Cla03] εξελίχθηκε σε µια 

υλοποίηση στατικής ταυτοποίησης εντολών οι οποίες εκδίδονται δυναµικά για να εκτελεστούν σε ένα 

εξειδικευµένο υποσύστηµα (CCA) στο χειριστή δεδοµένων του επεξεργαστή. Η µνήµη 

προσδιορισµού του υποσυστήµατος CCA, φορτώνεται µε την πληροφορία οργάνωσής του κατά την 

πρώτη εµφάνιση (και εκτέλεση) ενός ενδιαφέροντος υπογράφου της εφαρµογής. Οι ενδιαφέροντες 

υπογράφοι έχουν προηγουµένως εξαχθεί από τις θέσεις τους στο αρχικό πρόγραµµα, 

επανατοποθετηθεί σε ξεχωριστές συναρτήσεις και στη θέση τους έχει τοποθετηθεί ειδική εντολή 

διακλάδωσης-και-σύνδεσης (BRanch-and-Link - BRL). Με την πρώτη BRL, ο αντίστοιχος υπογράφος 

εκτελείται ως απλές εντολές στο βασικό χειριστή δεδοµένων του επεξεργαστή και το CCA αρχίζει την 

καταγραφή της απαιτούµενης πληροφορίας επαναπροσδιορισµού (γέννηση πληροφορίας ελέγχου). 

Όλες οι ακόλουθες εκτελέσεις του υπογράφου γίνονται από το CCA. Η τεχνική αυτή έχει το 

πλεονέκτηµα ότι εργάζεται σε υπερ-µπλοκ από το δυναµικό ίχνος εντολών του επεξεργαστή 

(ARMv4). Παρόλο που έτσι υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάδειξη µεγαλύτερων µοτίβων εντολών, η 

επίδραση της πίεσης καταχωρητών στον ARM (λόγω του περιορισµένου του αρχείου των 16 

καταχωρητών) εµποδίζει την εξαγωγή σηµαντικών ποσοστών βελτίωσης. Ειδικές εντολές που 

εκτείνονται εκτός των ορίων ενός βασικού µπλοκ προκαλούν ενδεχόµενη αύξηση στη περιοχή ζωής 

των µεταβλητών, το οποίο επηρεάζει δραµατικά την ποσότητα του κώδικα έγχυσης που θα µπορούσε 

να βελτιστοποιήσει ο µεταγλωττιστής Trimaran [Trimaran] για τον ARM. Η προσέγγιση αυτή 

προσφέρει µεν µία ολοκληρωµένη λύση στην επιτάχυνση προγραµµατιζόµενων επεξεργαστών από 

ειδικές εντολές, αλλά µε κάποια µειονεκτήµατα: δεν υπάρχει τρόπος ώστε ο ARMv4 να αξιοποιήσει 
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άµεση διασύνδεση µε γρήγορη τοπική (π.χ. πρόχειρη) µνήµη ή µε την κύρια µνήµη δεδοµένων και το 

CCA ταυτόχρονα. Εποµένως, δεν αναδεικνύονται σύνθετες εντολές µε φορτώσεις και αποθηκεύσεις 

από/προς τη µνήµη, κάτι που περιορίζει το µέγεθος των υπογράφων. Ακόµη αυτή είναι αιτία απώλειας 

περιπτώσεων εντολών µε σύνθετους τρόπους διευθυνσιοδότησης, δηλ. µε κατωφερείς κώνους κατά 

[Yu04a] οι οποίοι καταλήγουν σε εντολή φόρτωσης ή αποθήκευσης. 

Ένα ενδιαφέρον πλαίσιο εργασίας για την προσαρµογή του συνόλου εντολών ενός επεξεργαστή 

προτάθηκε πρόσφατα µε την επωνυµία FITS, το οποίο θέτει διαφορετικούς στόχους από το 

συντριπτικό ποσοστό της σχετικής βιβλιογραφίας [Chen04]. Στον FITS ακολουθείται η τεχνική της 

υποβάθµισης συνόλου εντολών (instruction set subsetting) [Dou99],[Yia07] µε σκοπό την αφαίρεση 

εντολών από την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή ώστε να είναι λιγότερο ενεργοβόρος από τη βασική 

µορφή του επεξεργαστή. Μερικές από τις συµπληρωµατικές τεχνικές για ακόµη δραστικότερα 

αποτελέσµατα είναι η θέσπιση υποσυνόλου εντολών µικρότερου µήκους εντολής (16-bit από 32-bit), 

εντολές δύο διευθύνσεων, βέλτιστη διαµόρφωση εντολής µε χρήση υπονοούµενων ορισµάτων (όπως 

συχνά χρησιµοποιούµενες σταθερές). Στον FITS δεν υφίσταται ιδιαίτερη διερεύνηση για τις εντολές 

που σχετίζονται µε τη µνήµη ενώ επιπρόσθετες εντολές µπορούν να αναζητηθούν από 

προκαθορισµένη βιβλιοθήκη. Γενικά, αυτή η τακτική δεν επιδιώκει την άµεση βελτίωση της 

ταχύτητας επεξεργασίας του επεξεργαστή, παρά άλλων δεικτών επιδόσεων όπως το γινόµενο 

ενέργειας-χρόνου εκτέλεσης.  

Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε από την κριτική που ήδη αναπτύχθηκε, ένα σηµαντικό 

µειονέκτηµα των παραπάνω τεχνικών είναι η αδυναµία σύνθεσης εντολών που να πραγµατοποιούν 

προσπελάσεις στην µνήµη δεδοµένων. Πρόσφατες εργασίες προσπαθούν να αντιµετωπίσουν το 

πρόβληµα µε µεταφορά µέρους των προσπελάσεων αυτών εγγύτερα στις ΕΛΜ. Οι τεχνικές αυτές 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) αυτόµατη σύνθεση εξειδικευµένων εσωτερικών καταχωρητών 

πλησίον των ΕΛΜ [Bis04],[Sun04],[Leu06], β) την αξιοποίηση ειδικών δοµών κρυφής µνήµης όπως 

οι πρόχειρες (scratchpad) µνήµες [Con05b],[Bis07] γ) υποστήριξη στοιχείων αποθήκευσης 

πολλαπλών θυρών [Rad06].   

Αρχικά, στο [Bis04] οι προσπελάσεις για τη φόρτωση σταθερών τιµών και οι προσπελάσεις για 

την ανάγνωση έντελων εισόδου και εγγραφή έντελων εξόδου (για εντολές MIMO) γίνονται από 

τοπικά στοιχεία αποθήκευσης. Με την εισαγωγή των νέων προσπελάσεων, οι γράφοι εξαρτήσεων 

γίνονται κυκλικοί και κλασσικοί αλγόριθµοι ταυτοποίησης [Ata03] δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 

για το λόγο αυτό οι συγγραφείς του [Bis04] δίνουν µια ευρεστική λύση µε γενετικό αλγόριθµο. Στο 

[Con05a] ακολουθείται µια απλή τεχνική κατά την οποία τα ορίσµατα εξόδου µιας εντολής (βασικής 

ή επέκτασης) γράφονται στο αρχείο καταχωρητών αλλά και σε τοπικό καταχωρητή (καταχωρητής-

σκιά) ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµα από ακόλουθες εντολές. Η τεχνική αυτή επιφέρει πρόσθετη 

πολυπλοκότητα, τόσο από τη πλευρά του µεταγλωττιστή αλλά και όσον αφορά στην οργάνωση του 

χειριστή ελέγχου του επεξεργαστή στον οποίο εφαρµόζεται. Σηµαντική βελτίωση της τεχνικής 
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παρουσιάστηκε πρόσφατα [Con05b] όπου χρησιµοποιείται ένα επιπλέον bit στη διαµόρφωση εντολής 

(για την πλεονάζουσα εγγραφή του αποτελέσµατος µιας εντολής) αλλά κυρίως σηµαντική µείωση 

στον απαιτούµενο αριθµό καταχωρητών-σκιάς. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση συνάρτησης 

κατακερµατισµού «πολλά-σε-ένα» η οποία επιλέγει σε ποιον καταχωρητή-σκιά γράφεται η κάθε 

µεταβλητή που είναι όρισµα εξόδου κάποιας εντολής. Ο αλγόριθµος για να το επιτύχει έχει γνώση του 

διαστήµατος ζωής των µεταβλητών στο εκάστοτε εξεταζόµενο βασικό µπλοκ. Η τακτική της 

µεταφοράς των προσπελάσεων στη µνήµη δεδοµένων κοντά στις ειδικές µονάδες ακολουθείται και 

στο [Bis07]. Η κύρια συνεισφορά είναι ότι οι προσπελάσεις αυτές δροµολογούνται να συµβούν στα 

πλαίσια βασικών µπλοκ που δεν ανήκουν σε εσώτερους βρόχους (άρα έχουν χαµηλή συχνότητα 

εκτέλεσης). Αυτόµατη σύνθεση «εσωτερικών καταχωρητών» έχουµε και σε άλλες εργασίες στην 

πρόσφατη βιβλιογραφία [Leu06]. Εντελώς διαφορετική είναι η προσέγγιση του [Rad06] όπου 

θεωρείται αρχιτεκτονικό µοντέλο µε ένα αρχείο καταχωρητών πολλαπλών-θυρών. Στην περίπτωση 

αυτή επιτρέπεται η εκτέλεση MIMO εντολών µε ανάγνωση και εγγραφή των απαιτούµενων 

ορισµάτων χωρίς τη χρήση τοπικών καταχωρητών.    

Με τη βελτίωση των υπολογιστικών δυνατοτήτων τόσο των σταθµών εργασίας όσο και του 

λογισµικού επίλυσης µοντέλων (0-1, ακέραιου, ή µικτού) γραµµικού προγραµµατισµού [lp_solve], το 

ζήτηµα της γέννησης και επιλογής εντολών έχει τεκµηριωθεί κατά ILP σε µια σειρά πολύ πρόσφατων 

δηµοσιεύσεων [Yu04b],[Ata05],[Dit05],[Leu06]. Στο [Yu04b] ο ILP που περιγράφεται είναι 

κατάλληλος µόνο για την επιλογή εντολών. Στο [Dit05] αναλύεται ένας ILP φορµαλισµός για τη 

σύνθεση εντολών κατάλληλων για ειδικούς επεξεργαστές δικτύου (NP – Network Processors). Τα 

χαρακτηριστικά του πεδίου εφαρµογών δικτύου διαφέρει παρασάγγας από αυτό των εφαρµογών 

εντατικής επεξεργασίας δεδοµένων: υφίστανται πολύ συχνά αποφάσεις αλλαγής της ροής ελέγχου 

προγράµµατος, λαµβάνει χώρα περισσότερο διαχείριση (προσθήκη επικεφαλίδας,  αποκωδικοποίηση, 

µεταφορά) και όχι επεξεργασία των δεδοµένων, υπάρχει ανάγκη για εντολές άµεσης προσπέλασης σε 

κανάλια εισόδου/εξόδου κ.α. Ο Dittmann οδηγείται στα εξής συµπεράσµατα για τα χαρακτηριστικά 

που πρέπει να διέπουν τους NP:  

• ∆οµή VLIW 

• ∆εν υπάρχει απαίτηση για µεγάλο βάθος διοχέτευσης λόγω των συχνών εντολών 

διακλάδωσης 

• Απαιτούνται (πρακτικά) απεριόριστοι καταχωρητές 

• Βασικές και ειδικές εντολές θα πρέπει να περιορίζονται σε απλού κύκλου (λόγω της 2ης 

παρατήρησης) 

Στο [Ata05] δίνεται ίσως ο πρώτος ILP φορµαλισµός της βιβλιογραφίας ο οποίος είναι 

εφαρµόσιµος στη γέννηση εντολών για ευρύ φάσµα αρχιτεκτονικών περιγραµµάτων ΕΕΣ στα όρια 

του βασικού µπλοκ. Στον ILP φορµαλισµό µοντελοποιούνται οι απαραίτητοι περιορισµοί για την 
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αναγνώριση µοτίβων εντολών όπως: αριθµός έντελων εισόδου/εξόδου, εξέταση της κυρτότητας των 

µοτίβων (αν ένα µοτίβο δεν είναι κυρτό, τότε δεν υπάρχει τρόπος να δροµολογηθεί για εκτέλεση σε 

συνδυασµό µε τις υπόλοιπες εντολές του βασικού µπλοκ) και φυσικά η αντικειµενική συνάρτηση που 

δίνει την εκτίµηση της µείωσης των κύκλων εκτέλεσης των εντολών στο βασικό µπλοκ όταν ένα 

επιλεγµένο µοτίβο (ένας DFG υπογράφος) υλοποιείται σε ειδικό υλικό. Στην ίδια εργασία, η επιλογή 

µοτίβων γίνεται µε γνωστές µεθόδους εξέτασης ισοµορφισµών. Η πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση του 

ζητήµατος της σύνθεσης εντολών µε µοντέλο ILP περιγράφεται (χωρίς όµως να δίνονται οι ανισο-

ισότητες των περιορισµών και η αντικειµενική συνάρτηση) στο [Leu06] στα πλαίσια µιας αξιόλογης 

εµπορικής ροής ανάπτυξης ΕΕΣ. Ο ILP που χρησιµοποιείται εργάζεται σε δύο στάδια: 

• Στο πρώτο στάδιο γίνεται η αναγνώριση των µοτίβων εντολών. Ακολουθείται µια τακτική 

«διαίρει-και-βασίλευε» όπου γίνεται κατάτµηση των γράφων εξαρτήσεων δεδοµένων για 

µεγάλα βασικά µπλοκ και η εφαρµογή του ILP γίνεται τοπικά σε κάθε τµήµα.  

• Στο δεύτερο στάδιο εφαρµόζεται ο ILP µε πρόσθετες παραµέτρους για τη βέλτιστη 

ανάθεση καταχωρητών από το αρχείο καταχωρητών γενικού σκοπού αλλά και των 

εσωτερικών καταχωρητών για κάθε ειδική εντολή. 

Η δροµολόγηση των εντολών στο βασικό µπλοκ καθώς και η εκχώρηση καταχωρητών 

πραγµατοποιούνται µε γνωστές τεχνικές από τη βιβλιογραφία: δροµολόγηση λίστας και αλγόριθµος 

αριστερής-ακµής, αντίστοιχα.  

Στην εργασία [Poz06] δίνεται µια συνολικότερη εικόνα των τεχνικών γέννησης και επιλογής 

ειδικών εντολών, µε πειραµατική αντιπαράθεση και σύγκριση χαρακτηριστικών τεχνικών της 

βιβλιογραφίας µε αυτή (ή αυτές) των ερευνητών που τις συνέταξαν. Ιδιαίτερη αξία σε µια τέτοια 

ανασκόπηση έχουν τα εξής: 

• Τεκµηρίωση αυτών των τεχνικών µε ανάπτυξη της περιγραφής του αλγορίθµου και 

παράθεση ψευδοκώδικα. 

• Σύγκριση της ποιότητας των αποτελεσµάτων µεταξύ ακριβών (βέλτιστων) και 

προσεγγιστικών (ευρεστικών) τεχνικών. 

• Σύγκριση των απαιτήσεων σε χρόνο επεξεργασίας µεταξύ ακριβών και προσεγγιστικών 

τεχνικών, κάτι µε ιδιαίτερη πρακτική αξία.  

 

2.1.3. Αρχιτεκτονική καταχωρητών 
Στο [JaiM01b] διερευνάται ο κατάλληλος αριθµός καταχωρητών, για µια οµογενή αρχιτεκτονική 

καταχωρητών όσον αφορά τη βέλτιστη ισορροπία στην ταχύτητα και την κατανάλωση ενέργειας. Η 

διερεύνηση και το αντίστοιχο πεδίο λύσεων περιορίζεται καθώς η µελέτη δεν επεκτείνεται σε 

ετερογενείς τοπολογίες. Στο [Erc96] χρησιµοποιούνται ολισθώµενα αρχεία καταχωρητών τα οποία 
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επιτρέπουν να χρησιµοποιούνται διαφορετικοί φυσικοί καταχωρητές για διαφορετικές επαναλήψεις σε 

δοµές βρόχων. Η τεχνική αυτή στοχεύει VLIW αρχιτεκτονικά περιγράµµατα για την εκµετάλλευση 

της παραλληλίας σε επίπεδο εντολών. Επίσης έχει αναπτυχθεί θεωρητική µελέτη για το  πρόβληµα της 

εύρεσης του βέλτιστου αριθµού παραθύρων καταχωρητών (register window) σε RISC αρχιτεκτονικές 

όπως ο SPARC [Bha02]. Ενδιαφέρουσες τεχνικές γέννησης κώδικα εξετάζονται στο [Ara97] οι οποίες 

στοχεύουν αρχιτεκτονικές που περιλαµβάνουν µονάδα γέννησης διευθύνσεων (AGU), η οποία δέχεται 

έντελα από συστοιχία καταχωρητών δείκτη (index register bank). Στο [Rix99] γίνεται ταξινόµηση των 

αρχιτεκτονικών καταχωρητών που συναντώνται σε σύγχρονους µικροεπεξεργαστές. Επίσης 

αναπτύσσονται αναλυτικά µοντέλα καθυστέρησης, επιφάνειας ολοκληρωµένου και κατανάλωσης 

ισχύος για τη διερεύνηση του πεδίου λύσεων αναφορικά µε τµήµατα εφαρµογών πολυµέσων που είναι 

κρίσιµα για τις συνολικές επιδόσεις. 

 

2.1.4. Βελτιώσεις για την εκτέλεση δοµών βρόχων 
Στο πλαίσιο της συναφούς βιβλιογραφίας, έχουν γίνει προσπάθειες για την εξουδετέρωση της 

επιβάρυνσης εξαιτίας των δοµών βρόχων που συναντώνται σε εφαρµογές επεξεργασίας σήµατος. Μία 

τεχνική περιλαµβάνει τη χρήση µιας µικρής µνήµης εντολών, τοποθετηµένης ανάµεσα στην (κρυφή) 

µνήµη προγράµµατος και τον επεξεργαστικό πυρήνα, που ονοµάζεται κρυφή µνήµη βρόχου (loop 

cache), για τη διατήρηση των περιεχοµένων για βρόχους προγράµµατος που εκτελούνται συχνά 

[LeeL99], [Gor02], [Baj97], [Bel00]. Κατά την πρώτη επανάληψη του βρόχου, ανακαλούνται εντολές 

από την κύρια (κρυφή) µνήµη, αποκωδικοποιούνται και αντιγράφονται στη µνήµη βρόχου, ενώ κατά 

τις ακόλουθες επαναλήψεις, χρησιµοποιούνται οι ήδη αποκωδικοποιηµένες εντολές. Όταν οι εντολές 

εκτελούνται από τη µνήµη βρόχου, η µνήµη προγράµµατος και ο αποκωδικοποιητής εντολών 

παραµένουν ανενεργοί, το οποίο έχει θετική επίδραση στην κατανάλωση ισχύος του συστήµατος 

[Baj97], [Bel00]. Ειδικότερα, ο µηχανισµός συµπλήρωσης της µνήµης βρόχου µε συχνά 

χρησιµοποιούµενες εντολές ελέγχεται είτε από ένα FSM για την ανίχνευση απλού βρόχου [LeeL99] 

είτε από ένα ελεγκτή στοίβας για την υποστήριξη πλήρως φωλιασµένων βρόχων [Wu02]. Γενικά, η 

µέθοδος αυτή δεν µειώνει τους κύκλους εκτέλεσης γιατί οι εντολές διακλάδωσης δεν 

υπερσκελίζονται. Όµως µειώνεται η δαπανώµενη ισχύς καθώς µετάγονται µικρότερα ποσά 

χωρητικότητας όταν οι προσπελάσεις γίνονται στην µικρή µνήµη βρόχου. 

Η µείωση των κύκλων εκτέλεσης έχει επιδιωχθεί και µε τη χρήση εντολών µηδενικής 

επιβάρυνσης βρόχου, οι οποίες συναντώνται σε εµπορικούς DSP [Uh99], [ST120], [DSP56300]. Στο 

[Bom02], παρουσιάζεται µια µικροπρογραµµατιζόµενη µονάδα ελέγχου που χειρίζεται φωλιασµένους 

βρόχους, πλην όµως συγκριτικά αποτελέσµατα επιδόσεων δεν παρατίθενται για οποιαδήποτε 

εφαρµογή. Στον επεξεργαστή ST120 [ST120] µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι τρεις βρόχοι, οι οποίοι 

µπορεί να είναι είτε πλήρως φωλιασµένοι είτε ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον. Ο DSP56300 

[DSP56300] υποστηρίζει φωλιασµένους βρόχους επτά επιπέδων µέσω στοίβας. Υπάρχει όµως µία 
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επιβάρυνση 5 κύκλων για την προετοιµασία των εντολών ενός βρόχου ώστε να εκτελεστούν χωρίς την 

ανάγκη επιπρόσθετων εντολών, η οποία µπορεί να είναι σηµαντική για βρόχους µε µικρό αριθµό 

επαναλήψεων ή για γραµµική δοµή βρόχων.  

Μία άλλη τεχνική για το χειρισµό δοµών βρόχων χρησιµοποιεί εξειδικευµένες µονάδες που 

υλοποιούν µηχανισµούς ελέγχου για την ανανέωση των τιµών δείκτη και για τη µεταγωγή µεταξύ 

βρόχων [Tal01a], [Tal01b], [Tal03]. Το κύριο πλεονέκτηµα είναι ότι διαδοχικές τελευταίες 

επαναλήψεις βρόχων εκτελούνται όλες µαζί σε έναν κύκλο. Σε αντίθεση µε την προσέγγιση µας, 

υποστηρίζονται µόνο πλήρως φωλιασµένες δοµές και οι απαιτήσεις επιφάνειας για το χειρισµό των 

λειτουργιών ανανέωσης δείκτη και διακλάδωσης αυξάνουν ανάλογα µε το θεωρούµενο αριθµό 

βρόχων κάτι που υπονοεί σηµαντικό πλεονασµό υλικού. Επιπρόσθετα, η πολυπλοκότητα του 

κωδικοποιητή προτεραιότητας ο οποίος καθορίζει τον δείκτη βρόχου που πρέπει να αυξηθεί, 

αυξάνεται σηµαντικά για µεγαλύτερο υποστηριζόµενο αριθµό βρόχων. Επίσης, η µονάδα αυτή δεν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε διάδροµο δεδοµένων καθώς υποτίθεται ότι η επεξεργασία 

δεδοµένων γίνεται στον εσώτερο βρόχο και σε ένα κύκλο µηχανής [Tal01b].  

 

2.1.5. Βέλτιστη επιλογή παραµέτρων σε διαµορφώσιµους και επεκτάσιµους 
επεξεργαστές 
Η προσέγγιση αυτή περιλαµβάνει τη χρήση προσαρµοζόµενων επεξεργαστών (customizable 

processors) για την επίτευξη ισορροπίας ανάµεσα σε επιδόσεις και ευελιξία [Dut03]. Τα αντίστοιχα 

εµπορικά προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των διαµορφούµενων και επεκτάσιµων επεξεργαστών 

(configurable and extensible processors) [Wan01], [Nios-II], [ARC].  

Η διαµορφωσιµότητα (configurability) έγκειται είτε στον καθορισµό παραµέτρων του 

επεξεργαστή (επιλογή κρυφών µνηµών, επιλογή λειτουργικών µονάδων από µία βιβλιοθήκη 

εναλλακτικών υλοποιήσεων) είτε στην 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 όπως π.χ. LEON 2/3 [Gaisler]. Η δεύτερη περίπτωση προϋποθέτει ότι έχει 

προβλεφθεί η δυνατότητα προσθήκης εξειδικευµένων µονάδων στο στάδιο εκτέλεσης, οι οποίες 

συνήθως έχουν περιορισµό δύο εισόδων/µίας εξόδου [Nios-II]. Κάτω από προϋποθέσεις, είναι εφικτή 

η υλοποίηση εντολών µε περισσότερες εισόδους/εξόδους από µονάδες επέκτασης, µε το µειονέκτηµα 

επιπρόσθετων κύκλων εκτέλεσης ανά εντολή [Gon00]. 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 [Ito00a] υιοθετεί τοπικές λειτουργίες ελέγχου ώστε να 

επιτρέπεται η µεταβολή του βάθους διοχέτευσης για τον επεξεργαστή. 

Η επεκτασιµότητα (extensibility) ενός επεξεργαστή έγκειται στη δυνατότητα τροποποίησης της 
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αρχιτεκτονικής συνόλου εντολών µε την προσθήκη σύνθετων εντολών απλού-κύκλου (single-cycle), 

πολλαπλών-κύκλων (multi-cycle) ή µε διοχέτευση [Goo03], [Sun04], [Con04]. 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 οργάνωση και το σύνολο εντολών του επεξεργαστή 

[Hof01], [Fau93], [Moo00]. 

Επεξεργαστές οι οποίοι συνήθως ικανοποιούν και τα δύο προαναφερθέντα χαρακτηριστικά 

είναι οι λεγόµενοι «πλάσιµοι επεξεργαστικοί πυρήνες» (soft processor cores). Πλάσιµοι επεξεργαστές 

µε µεγάλη διείσδυση στην αγορά της προγραµµατιζόµενης λογικής (CPLDs, FPGAs) είναι οι 

PicoBlaze, MicroBlaze [Xilinx], Nios-II [Nios-II], LEON [Gaisler] ενώ υπάρχουν και άλλα 

παραδείγµατα όπως οι OpenRISC [OpenRISC] και XiRisc [Cam01],[Lod03]. Ιδιαίτερη µελέτη πάνω 

στις ανταλλαγές (tradeoffs) που εµφανίζονται λόγω αντικρουόµενων στόχων κατά τη διερεύνηση 

ανάµεσα σε αρχιτεκτονικές λύσεις µπορεί να βρεθεί στο [Yia07]. Οι συγγραφείς έχουν αναπτύξει το 

αυτοµατοποιηµένο σύστηµα SPREE [SPREE] για την αναπροσαρµογή χαρακτηριστικών του 

επεξεργαστή Nios-II [Nios-II] όπως: 

• Υλοποίηση του πολλαπλασιαστή (σε λογισµικό ή σε υλικό) 

• Εναλλακτικές υλοποιήσεις του ολισθητή 

• Αριθµός βαθµίδων διοχέτευσης και οργάνωση της αρχιτεκτονικής διοχέτευσης (που είναι 

και η αξιολογότερη συνεισφορά τους) όπως προσθήκη λογικής προώθησης 

 

2.1.6. Τεχνικές αύξησης της παραλληλίας επεξεργασίας 
Οι εντολές SIMD σε περιβάλλον ASIP µπορούν να αξιοποιήσουν την παραλληλία της εφαρµογής 

εκτελώντας την ίδια λειτουργία ταυτόχρονα σε δεδοµένα µικρού εύρους bit τα οποία έχουν οργανωθεί 

στην ίδια λέξη δεδοµένων (subword parallelism) [LeeR97], [Kur98], [LeeR96]. Οι επιδόσεις 

εξαρτώνται από το κόστος σε κύκλους των επιπλέον εντολών στοιβάσµατος (packing) και 

αποστοιβάσµατος (unpacking) που χρειάζονται για την οργάνωση δεδοµένων σε µια λέξη και την 

αποδιοργάνωσή τους σε ξεχωριστές λέξεις δεδοµένων, εφόσον αυτό χρειάζεται µετά την επεξεργασία 

τους. 

Στο [Hua02] ενισχύονται οι επιδόσεις εκτέλεσης αλγορίθµων πολυµέσων για τον επεξεργαστή 

ARM7 µε την προσθήκη λειτουργικής µονάδας τύπου SIMD (Single Instruction Multiple Data) για 

την εκµετάλλευση αυτής της παραλληλίας. Στο ίδιο πλαίσιο, οι επεξεργαστές της αρχιτεκτονικής 

οικογένειας ARM11 υποστηρίζουν επεκτάσεις SIMD. Οι εντολές SIMD απαιτούν αριθµητική-λογική 

µονάδα (ALU) που να µπορεί να εκτελεί παράλληλα την ίδια λειτουργία πάνω σε δεδοµένα µικρού 

εύρους. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιµο σε αλγορίθµους µε υψηλό υπολογιστικό φόρτο, όπως η εκτίµηση 
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κίνησης που συνεισφέρει το 50-80% του χρόνου εκτέλεσης στη συµπίεση βίντεο κατά MPEG-4 

[Kuh99]. Tεχνικές SIMD είναι εφαρµόσιµες και σε άλλους αλγόριθµους πολυµέσων, καθώς µελέτη 

των εφαρµογών MediaBench έδειξε ότι το 70% των εντολών επιτελούνται σε δεδοµένα εύρους 8 και 

16-bit [Fri00]. Υπάρχει έλλειψη σε τεχνικές αυτοµατοποίησης της διαδικασίας σύνθεσης εντολών 

SIMD, καθώς µόνο πρόσφατα έγιναν οι πρώτες προσπάθειες σε αυτήν την κατεύθυνση [Tas02], 

[Goo03]. 

Στα [Tal01a], [Tal01b] παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική MediaBreeze η οποία προσφέρει 

αρχιτεκτονικές επεκτάσεις και για την υποστήριξη µονάδων εκτέλεσης SIMD σε έναν VLIW GPP. Ο 

θεωρούµενος επεξεργαστής GPP όµως δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ένα ενσωµατωµένο σύστηµα 

καθώς η επιφάνεια υλικού (της τάξης των 100mm2) και η κατανάλωση ισχύος (τυπικά 50W) είναι 

απαγορευτικές και περιορίζουν τη χρήση σε επιτραπέζια συστήµατα (χωρίς απαίτηση χαµηλής 

κατανάλωσης λόγω φορητότητας). Η µέθοδός µας στοχεύει εν γένει το πεδίο των ενσωµατωµένων 

εφαρµογών. 

 

2.1.7. Αλληλεπίδραση µεταγλωττιστή-αρχιτεκτονικής στη ροή σχεδιασµού ενός ASIP 
Με την αυξανόµενη χρήση κώδικα σε γλώσσες υψηλού επιπέδου (όπως η C) για την περιγραφή των 

εφαρµογών και του περιορισµού της χρήσης συµβολοµεταφραστών, απαιτείται το καλύτερο 

ταίριασµα επιδόσεων µεταξύ µεταγλωττιστή και αρχιτεκτονικής. Οι επιδόσεις του µεταγλωττιστή θα 

πρέπει να είναι αποδεκτές τόσο για τα τµήµατα κώδικα µε εντατική διεργασία δεδοµένων όσο και για 

το σύνολο της εφαρµογής [Sag94]. Το ζήτηµα αυτό µνηµονεύεται ως ενοποίηση µεταγλωττιστή-

αρχιτεκτονικής (compiler-architecture integration). Πρώτα στο [Oni95] προτάθηκε µια µεθοδολογία 

όπου ένας επαναστοχεύσιµος µεταγλωττιστής (retargetable compiler) χρησιµοποιείται επαναληπτικά 

στη ροή σχεδιασµού ενός ΕΕΣ. Έτσι, ο µεταγλωττιστής ενηµερώνεται µε τις λεπτοµέρειες της 

αρχιτεκτονικής και µπορεί να εφαρµόσει βελτιστοποιήσεις δροµολόγησης εντολών (instruction 

scheduling). Στη συνέχεια, οι εντολές επέκτασης προσδιορίζονται από κατάλληλες ακολουθίες 

εντολών. Η µέθοδος αυτή, πρότεινε το µοντέλο µεταγλωττιστής-στο-βρόχο (compiler-in-the-loop) το 

οποίο γνωρίζει αποδοχή σήµερα [Wah02], [Hal99], [Bec03], [Hoh04]. Στο [Oni95] δεν 

χρησιµοποιούνται αναπαραστάσεις γράφων, και έτσι είναι αναγκαία η εφαρµογή των τεχνικών 

δροµολόγησης που κοστίζουν σε χρόνο και αποκρύπτουν τις πραγµατικές εξαρτήσεις των εντολών. 

Στο [Fre00] προτείνεται µια µεθοδολογία δοκιµασίας επιδόσεων για την αξιολόγηση µεταγλωττιστών 

C, οι οποίοι στοχεύουν αρχιτεκτονικές DSP. Κατάλληλη υποστήριξη για εντολές προσπέλασης bit 

που χρησιµοποιούνται σε λειτουργίες µεταγωγής πακέτων για επεξεργασία πρωτοκόλλων δικτύων 

προτείνεται στο [Wag01] για µια εµπορική αρχιτεκτονική επεξεργαστή δικτύων [Nie99]. 

Στο [Kan01] προτείνεται ένα πλαίσιο εργασίας για ανάπτυξη ΕΕΣ µε αρχιτεκτονική DSP 

προσθέτοντας εντολές επέκτασης δανειζόµενες από τους DSP της οικογένειας TMS320 και 

πραγµατοποιώντας αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις σε ένα στοιχειώδη επεξεργαστή SPARC. Οι 
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αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις αφορούν την επιτάχυνση της εκτέλεσης απλών βρόχων, την προσθήκη 

άµεσης προσπέλασης µνήµης (DMA), και δύο AGU που υποστηρίζουν ειδικούς τρόπους 

διευθυνσιοδότησης οι οποίοι συναντώνται στους DSP. Οι ερευνητές δεν επιδιώκουν την εύρεση των 

βέλτιστων εντολών για τις θεωρούµενες εφαρµογές, αλλά αντιµετωπίζουν το πρόβληµα µόνο 

εµπειρικά και όχι συστηµατικά. Σηµαντικό αποτέλεσµα της µεθόδου είναι η ενίσχυση του 

επαναστοχεύσιµου µεταγλωττιστή GCC [GCC] µε επιπλέον περάσµατα για τον µετασχηµατισµό του 

τελικού κώδικα assembly ώστε να αξιοποιούνται τα νέα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Αυτή όµως η 

τεχνική δεν οδηγεί σε βέλτιστα αποτελέσµατα καθώς κατά την παραγωγή του κώδικα µηχανής, ο 

µεταγλωττιστής δεν έχει γνώση του ακριβούς µοντέλου της µικροαρχιτεκτονικής του επεξεργαστή.  

 

2.1.8. Superscalar και VLIW αρχιτεκτονικές 
Η επίτευξη παραλληλίας στο επίπεδο των εντολών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την τεχνική VLIW 

(πολύ µεγάλου µήκους λέξης εντολής) [Philips] είτε µε την τεχνική των υπερβαθµωτών (superscalar) 

επεξεργαστών [SmiJ95]. Στους υπερβαθµωτούς επεξεργαστές, υπάρχουν πολλαπλές λειτουργικές 

µονάδες για την εκτέλεση παραπάνω από µία εντολή ανά κύκλο. Η λήψη της απόφασης για το ποιες 

εντολές εκδίδονται για να καταλαµβάνουν τις αντίστοιχες µονάδες εκτέλεσης απαιτεί τη χρήση 

δαπανηρών επιµέρους τεχνικών σε υλικό. Η τεχνική superscalar θεωρείται σκόπιµη για τη βελτίωση 

υπαρχόντων συνόλων εντολών και αρχιτεκτονικών όπου η συµβατότητα µε τον προϋπάρχοντα 

αντικείµενο κώδικα είναι αναγκαία. Αντίθετα, οι VLIW µεταφέρουν την πολυπλοκότητα της 

δροµολόγησης των εντολών στις µονάδες εκτέλεσης, από το επίπεδο του υλικού στο επίπεδο του 

µεταγλωττιστή. Και πάλι όµως η αναγκαιότητα της χρήσης πολύ πιο εκτεταµένης λογικής 

αποκωδικοποίησης επηρεάζει το κόστος σε κατανάλωση ενέργειας, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί 

υψηλό για ενσωµατωµένους επεξεργαστές που προορίζονται για χρήση σε φορητά περιβάλλοντα. 

Ορισµένες από τις τεχνικές που ανάγονται στα πλαίσια της γέννησης εντολών, στοχεύουν 

ειδικά στη σύνθεση επεξεργαστών VLIW ASIP [Rad06] χωρίς την αναζήτηση εντολών επέκτασης. Το 

αρχιτεκτονικό περίγραµµα που υιοθετείται στο [Rad06] είναι αυτό ενός επεξεργαστή VLIW µε 

παράλληλες βαθµίδες διοχέτευσης, αυστηρώς διαχωρισµένες µεταξύ τους, η κάθε µία από τις οποίες 

περιλαµβάνει αποκλειστικά απλές λειτουργικές µονάδες (ALU, πολλαπλασιαστής, ολισθητής). Κάθε 

παράλληλη αρχιτεκτονική διοχέτευσης διαθέτει δικό της ρεπερτόριο εντολών, ενώ στο αρχιτεκτονικό 

περίγραµµα υπάρχει παραµετρικό αρχείο (n,m) καταχωρητών (µε n θύρες ανάγνωσης και m θύρες 

εγγραφής) κάτι που προσθέτει βαθµούς ελευθερίας στη διερεύνηση διαφορετικών ASIP λύσεων. Για 

την αυτόµατη σύνθεση των επεξεργαστών σε VHDL έχει αξιοποιηθεί το εργαλείο ASIP-Meister 

[ASIPmeister]. Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτηµα της ανοικτής θεώρησης µιας συγκεντρωτικής 

αρχιτεκτονικής καταχωρητών (ίσως για πρώτη φορά), όµως η επιβάρυνση σε επιφάνεια υλικού και 

κατανάλωση ισχύος/ενέργειας είναι αρκετά σηµαντικές, καθώς δεν χρησιµοποιούνται ειδικές 

λειτουργικές µονάδες για εντολές επέκτασης. Επίσης, τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής δεν 
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δείχνουν ότι οι εφαρµογές δοκιµής αξιοποιούν πέραν ενός επίπεδου παραλληλίας του 2-3, οπότε δεν 

φαίνεται η δυνατότητα κλιµάκωσης της τεχνικής για µεγαλύτερη παραλληλία επιπέδου εντολών. 

 

2.2. Ανασκόπηση των ερευνητικών προγραµµάτων ανάπτυξης µεθοδολογιών 
σχεδιασµού επεξεργαστών ειδικού σκοπού 
 
Στις παρακάτω υποενότητες γίνεται σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου έργου των διεθνών 

ερευνητικών προγραµµάτων που βρίσκονται στην ίδια ερευνητική περιοχή µε το προτεινόµενο έργο. 

Κάθε προσέγγιση σχολιάζεται και επισηµαίνονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της. 

 

2.2.1. ASIP Meister/ PEAS-III: Osaka University (Ιαπωνία) 
Το πλαίσιο εργασίας PEAS-III (Πρακτικό Περιβάλλον για την Ανάπτυξη ASIP) [Ito00a] στοχεύει 

στην αυτόµατη παραγωγή της HDL περιγραφής [Ito00b] καθώς και των λογισµικών εργαλείων 

ανάπτυξης για απλούς προγραµµατιζόµενους επεξεργαστές από την ίδια ADL περιγραφή. Αποτελεί 

εξέλιξη των προγραµµάτων PEAS-I (1989-1993) και PEAS-II, τα οποία αντιµετώπιζαν το πρόβληµα 

της βέλτιστης υλοποίησης επεξεργαστών ειδικού σκοπού. Σε αντίθεση µε αυτά όµως, στο PEAS-III 

δεν γίνεται διερεύνηση του πεδίου λύσεων για τη βέλτιστη αρχιτεκτονική. Επίσης, το ASIP Meister 

δεν διαθέτει καµία δυνατότητα ανάλυσης εφαρµογών και εξαγωγής ειδικών εντολών. Η περιγραφή 

της αρχιτεκτονικής γίνεται µέσω γραφικού περιβάλλοντος µε χρήση του εργαλείου ASIP Meister. Ο 

ASIP Meister δεν παράγει έναν πλήρη µεταγλωττιστή για τη σχεδιαζόµενη αρχιτεκτονική αλλά µόνο 

τα αρχεία εισόδου για το αντίστοιχο εµπορικό εργαλείο ανάπτυξης µεταγλωττιστών CoSy [ACE], 

[Kob02]. Γενικά αποτελεί µια αρκετά ολοκληρωµένη πρόταση µε δυνατότητα αδρούς εκτίµησης 

ταχύτητας, επιφάνειας και κατανάλωσης ισχύος. Η τελευταία δηµόσια έκδοση του εργαλείου ASIP 

Meister (έκδοση 1.1.2) [ASIPmeister] διέθετε περιορισµένες δυνατότητες σε σχέση µε την έκδοση 

που χρησιµοποιείται εσωτερικά από την ερευνητική οµάδα και χρησιµοποιεί µοντέλα για 

απαρχαιωµένες τεχνολογίες ASIC (0.5µm και 0.8µm). Στη συνέχεια, η διάθεση νέων ακαδηµαϊκών 

εκδόσεων σταµάτησε και η συγκεκριµένη τεχνολογία έχει ενσωµατωθεί σε εµπορικά εργαλεία 

σχεδιασµού της ASIP Solutions [ASIP-Solutions].  

 

2.2.2. EXPRESSION: Center of Embedded Computer Systems, University of California 
at Irvine (Η.Π.Α.) 
Η EXPRESSION [EXPRESSION] αποτελεί µια ADL, η οποία υποστηρίζεται από το οµώνυµο 

πλαίσιο εργασίας για τη µοντελοποίηση απλών προγραµµατιζόµενων επεξεργαστών µε διοχέτευση 

µαζί µε το υποσύστηµα µνήµης τους [Hal99]. Από την ADL περιγραφή παράγονται τα εργαλεία 

ανάπτυξης (µεταγλωττιστής, προσοµοιωτής) και ο VHDL κώδικας για τον επεξεργαστή. Ο 

µεταγλωττιστής υλοποιεί καινοτόµες τεχνικές δροµολόγησης εντολών των ερευνητών, αλλά δεν 

υποστηρίζει το πλήρες πρότυπο ANSI C µε αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές, να απαιτούνται 
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εκτενείς και χρονοβόρες επεµβάσεις στον κώδικα της εφαρµογής. Επίσης ο µεταγλωττιστής 

υποστηρίζει αποκλειστικά επιλογή κώδικα από IR µορφής δένδρου, και έτσι εντολές οι οποίες 

αποδίδονται µόνο από DAG (όπως η πλειοψηφία των ειδικών εντολών) δεν µπορούν να επιλεγούν µε 

αποτέλεσµα την παραγωγή κώδικα συµβολοµεταφραστή φτωχής ποιότητας.  

 

2.2.3. EDGE Processor Designer: Coware Inc. Μέχρι πρότινος: University of Aachen 
(Γερµανία) 
Πρόκειται για ένα εµπορικό πλαίσιο εργασίας που επιτρέπει την ανάπτυξη σηµαντικής ποικιλίας ASIP 

επεξεργαστών [Coware]. Η αρχιτεκτονική περιγράφεται στη γλώσσα LISA 2.0 (Language for 

Instruction Set Architectures) [Hof01],[Hof02]. Τα παραγόµενα εργαλεία ανάπτυξης είναι 

προσοµοιωτής ακρίβειας κύκλου, συµβολοµεταφραστής και αποσφαλµατωτής, ενώ επίκειται η 

υποστήριξη της παραγωγής µεταγλωττιστή [Hoh04] βασιζόµενου στο σύστηµα CoSy. 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.  

 
2.2.4. BUILDABONG: University of Paderborn (Γερµανία) 
Το πρόγραµµα BUILDABONG [BUILDABONG] στοχεύει στη γέννηση του µεταγλωττιστή και της  

αρχιτεκτονικής επεξεργαστών ειδικού σκοπού. Το πλαίσιο εργασίας περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

περιγραφή της αρχιτεκτονικής µε γραφικό τρόπο, προσοµοίωση της αρχιτεκτονικής, γέννηση του 

µεταγλωττιστή και βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικής [Fisc01]. Ένα µειονέκτηµα είναι ότι ο χρήστης 

µπορεί να κάνει µόνο χειρωνακτική διερεύνηση του πεδίου λύσεων. ∆ηµόσια είναι διαθέσιµο µόνο το 

εργαλείο ανάπτυξης ArchitectureComposer για το στάδιο της περιγραφής της αρχιτεκτονικής. 

 
2.2.5. Sim-nML: Indian Institute of Technology, Kanpur (Ινδία) 
Η Sim-nML [Moo00] αποτελεί επέκταση της γλώσσας περιγραφής αρχιτεκτονικής nML [Fau95], και 

αναπτύχθηκε στο ίδρυµα IITK κατά το 2000-2002 [Sim-nML]. Στα πλαίσια ερευνητικών 

προγραµµάτων, δηµιουργήθηκαν εργαλεία ανάπτυξης όπως συµβολοµεταφραστής, προσοµοιωτές, και 

εργαλεία παραγωγής µέρους των αρχείων περιγραφής µηχανής (machine description) για τους 

µεταγλωττιστές GCC και LCC [Fra95]. Ένα βασικό µειονέκτηµα οφείλεται στα ετερογενή 

χαρακτηριστικά των εργαλείων. Για παράδειγµα, έχουν αναπτυχθεί δύο διαφορετικές ενδιάµεσες 

αναπαραστάσεις της Sim-nML και όλα τα εργαλεία δεν χρησιµοποιούν 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 αξιόπιστα για ρεαλιστικές εφαρµογές από τους ίδιους τους ερευνητές. Το σηµαντικότερο 

είναι ότι σήµερα δεν υπάρχει καµία υποστήριξη των εργαλείων. 
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2.2.6. Liberty: Department of Computer Science and Electrical Engineering, Princeton 
University (Η.Π.Α.) 
Πρόκειται για εργαλείο παραγωγής προσοµοιωτών που πρόσφατα έγινε δηµόσια διαθέσιµο [Liberty], 

[Vac02]. Η προς εκτέλεση εφαρµογή µεταγλωττίζεται σε κατάλληλη διαµόρφωση για να 

χρησιµοποιηθεί ως είσοδος από την υποδοµή προσοµοίωσης. Η διαµόρφωση αυτή δεν είναι συµβατή 

µε κάποια από τα γνωστά πρότυπα αντικείµενου κώδικα (ELF, COFF) που σηµαίνει ότι το 

περιβάλλον προσοµοίωσης Liberty είναι αποµονωµένο και δεν µπορούν να αξιοποιηθούν άλλα 

εργαλεία.  

 
2.2.7. MESCAL: University of California at Berkeley and Infineon Technologies (Η.Π.Α.) 
Το πρόγραµµα MESCAL [Keu02], [MESCAL] στοχεύει στο σχεδιασµό ετερογενών 

προγραµµατιζόµενων επεξεργαστών καθώς και πολυεπεξεργαστών συστηµάτων ειδικού σκοπού. Ο 

σχεδιαστής µπορεί να περιγράψει την αρχιτεκτονική του επεξεργαστή χρησιµοποιώντας ακόµη και 

συνδυασµό υπολογιστικών µοντέλων, τα οποία αναγνωρίζει το πλαίσιο εργασίας Tipi [Mih02]. Στο 

Tipi περιγράφεται η αρχιτεκτονική του χειριστή δεδοµένων, ενώ οι λειτουργίες που επιτελούνται στις 

λειτουργικές µονάδες και η λογική ελέγχου παράγονται αυτόµατα. Στο ευρύ κοινό είναι σήµερα 

(2008) διαθέσιµο ένα τµήµα της υποδοµής που έχει να κάνει µε την παραγωγή προσοµοιωτών για τις 

περιγραφόµενες αρχιτεκτονικές.  

 
2.2.8. CHESS/CHECKERS: Target Compiler Technologies (Βέλγιο) 
Το εµπορικό πλαίσιο εργασίας CHESS/CHECKERS [CHESS], [Lan95] βασίζεται στη γλώσσα 

περιγραφής αρχιτεκτονικής nML [Fau95] και στοχεύει στο σχεδιασµό προγραµµατιζόµενων DSP και 

ASIP. Από την περιγραφή nML παράγονται µεταγλωττιστές, προσοµοιωτές συνόλου εντολών και το 

µοντέλο VHDL του επεξεργαστή. Η ασυνήθιστη ενδιάµεση αναπαράσταση που χρησιµοποιείται είναι 

τύπου γράφου συνόλου εντολών (instruction set graph) [vPra94].  

 
2.2.9. COSI: IRISA and INRIA institutes (Γαλλία) 
Στο πρόγραµµα COSI [COSI] επιδιώκεται ο σχεδιασµός προγραµµατιζόµενων επεξεργαστών και η 

αυτόµατη παραγωγή των εργαλείων µεταγλώττισης από µία κοινή περιγραφή του επεξεργαστή στη 

γλώσσα ARMOR [Cha98]. Η ARMOR παρουσιάζει οµοιότητες µε την nML και έχει χρησιµοποιηθεί 

για τη µοντελοποίηση DSP της σειράς TMS320C62 αλλά δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα για την επάρκεια του παραγόµενου κώδικα. Πιο σηµαντικό, δεν έχει αναπτυχθεί 

εργαλείο γέννησης προσοµοιωτών ενώ τα εργαλεία ανάπτυξης του COSI δεν είναι διαθέσιµα δηµόσια. 

 
2.2.10. SPARK: Center of Embedded Computer Systems, University of Irvine (Η.Π.Α.) 
Το πρόγραµµα SPARK [SPARK] ασχολείται µε τη σύνθεση µη-προγραµµατιζόµενων ASIC από τη 

περιγραφή της εφαρµογής σε ένα περιοριστικό υποσύνολο της C [GupS03]. Το αντίστοιχο εργαλείο 
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προτυποποίησης έχει δοκιµαστεί επιτυχώς για την αυτόµατη παραγωγή του κώδικα VHDL για ένα 

µέρος της αποκωδικοποίησης κατά MPEG-1 εφόσον ο αντίστοιχος κώδικας τροποποιηθεί κατάλληλα. 

Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα είναι ότι δεν υποστηρίζονται προγραµµατιζόµενοι επεξεργαστές. 

 
2.2.11. Srijan: Embedded Systems Group, IIT Delhi (Ινδία) 
Στα πλαίσια του προγράµµατος Srijan (2002-2005) [Srijan], [JaiV03] διερευνήθηκε ο σχεδιασµός 

πολυεπεξεργαστικών SoC µε βάση ετερογενή ASIP τύπου RISC ή DSP. Οι σχεδιαζόµενοι ASIP 

βασίζονται στον επεξεργαστή LEON [Gaisler] και έτσι υφίστανται έµφυτοι περιορισµοί από την 

αρχιτεκτονική διοχέτευσης του προεπιλεγµένου επεξεργαστή. Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες 

αφορούν την ανάπτυξη ενισχυµένων εργαλείων µεταγλώττισης µε βάση τις υποδοµές Machine SUIF 

[SmiM02],[MachSUIF] και Trimaran/IMPACT [Trimaran], [Mid02], τα εργαλεία δε αυτά δεν είναι 

διαθέσιµα. 

 
2.2.12. ASSET: Embedded Systems Group, IIT Delhi (Ινδία) 
Το πρόγραµµα ASSET (1998-2002) [ASSET] ανέπτυξε µεθοδολογία για ροή σχεδιασµού 

ενσωµατωµένων συστηµάτων ειδικού σκοπού. Για το σκοπό αυτό, η αρχιτεκτονική περιγράφεται µε 

τη βοήθεια του SUIF στο επίπεδο της εξειδικευµένης ενδιάµεσης αναπαράστασης ESIR. Επίσης 

αναπτύχθηκε και εργαλείο σύνθεσης που παράγει εκτελεστικό πυρήνα πραγµατικού χρόνου, το οποίο 

υποστηρίζεται από τους επεξεργαστές που σχεδιάζονται κατά ASSET. Όµως, τα δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα είναι ελλιπή και δεν επαρκούν για να αξιολογηθεί η ισχύς των µεθόδων που 

αναπτύχθηκαν. 

 
2.2.13. MOVE: Delft University of Technology (Ολλανδία) 
Το πρόγραµµα MOVE (ολοκληρώθηκε το 2001) στοχεύει στο σχεδιασµό επεξεργαστών ειδικού 

σκοπού οι οποίοι ακολουθούν το αρχιτεκτονικό περίγραµµα TTA (Transport-Triggered Architecture) 

[MOVE]. Πρόκειται για αρχιτεκτονικές όπου οι λειτουργίες δεν προσδιορίζονται ως εντολές αλλά 

ενεργοποιούνται από τις µεταφορές δεδοµένων ανάµεσα στις λειτουργικές µονάδες και τα αρχεία 

καταχωρητών. Τη µεγαλύτερη σηµασία για τον επιτυχή σχεδιασµό µιας αρχιτεκτονικής TTA έχει η 

τοπολογία του δικτύου διασύνδεσης των µονάδων. ∆ηµοσιευµένα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η 

απαιτούµενη επιφάνεια ολοκληρωµένου για ρεαλιστικές εφαρµογές είναι συγκρίσιµη µε αυτή των 

επεξεργαστών γενικού σκοπού. Είναι αµφίβολο το αν ένας επεξεργαστής MOVE µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε ενσωµατωµένα συστήµατα µε σηµαντικό περιορισµό κατανάλωσης ισχύος. 

 
 
2.3. Πρακτικές και λογισµικά εργαλεία για την ανάπτυξη πλαισίου εργασίας 
σχεδιασµού ΕΕΣ 
 
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται διεξοδικά περιπτώσεις εργαλείων ανάπτυξης τα οποία µπορούν να 
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ενταχθούν σε ένα πλαίσιο εργασίας σχεδιασµού ΕΕΣ. ∆ίνεται βάρος στην καταγραφή των 

δυνατοτήτων, τη συγκριτική παρουσίαση και την κατηγοριοποίηση εργαλείων τα οποία είναι 

ιδιαίτερα κρίσιµα για την επιτυχία ενός πλαισίου εργασίας. Συνοπτικά εξετάζονται εργαλεία υποδοµής 

που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

• Μεταγλωττιστές (compilers): σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία και µακροβιότητα µιας 

αρχιτεκτονικής επεξεργαστή διαδραµατίζει ο µεταγλωττιστής. Αυτό που συµβαίνει στην 

πράξη είναι ότι οι βελτιστοποιήσεις κώδικα που προσφέρει ένας µεταγλωττιστής υπό 

ανάπτυξη τελειοποιούνται προς το τέλος της ζωής µιας αρχιτεκτονικής επεξεργαστή. Το 

πρόβληµα διογκώνεται αν ληφθεί υπόψη ότι για τη διερεύνηση εναλλακτικών 

αρχιτεκτονικών, ο µεταγλωττιστής επιβάλλεται να είναι σχετικά εύκολα επαναστοχεύσιµος, 

δηλαδή να µπορεί να τροποποιείται για την υποστήριξη διαφορετικών αρχιτεκτονικών-

στόχων, µέσα στο λιγότερο, το δυνατόν, χρόνο. Αν και δεν υπάρχει ακόµη στην 

πραγµατικότητα ο εύκολα επαναστοχεύσιµος µεταγλωττιστής, οι υπάρχουσες τεχνικές και 

τα εργαλεία που τις ενσωµατώνουν συνεχώς βελτιώνονται. 

• Προσοµοιωτές (simulators): ο προσοµοιωτής της µικροαρχιτεκτονικής ενός επεξεργαστή 

προσφέρει τη δυνατότητα αποτίµησης των επιδόσεών του και ιδιαίτερα της ταχύτητας 

επεξεργασίας του. Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο σε διαφορετικά στάδια ενός πλαισίου 

εργασίας ανάπτυξης ΕΕΣ, το οποίο και χρησιµοποιείται σε δύο βασικές µορφές: ως 

προσοµοιωτής µε ακρίβεια εντολής και ως προσοµοιωτής µε ακρίβεια κύκλου. Οι 

προσοµοιωτές µε ακρίβεια εντολής δεν υλοποιούν λεπτοµερές µοντέλο της 

µικροαρχιτεκτονικής του επεξεργαστή όπως τα στάδια διοχέτευσης που συναντώνται στους 

περισσότερους σύγχρονους RISC, DSP και VLIW επεξεργαστές και για αυτό το λόγο είναι 

αρκετά ταχείς. Χρησιµοποιούνται στα πρώτα βήµατα της εκσφαλµάτωσης µιας 

αρχιτεκτονικής αλλά και κατά την εξοµοίωση (emulation) ολόκληρων συστηµάτων µε 

λειτουργικό σύστηµα και περιφερειακά (όπως πληκτρολόγιο PS/2, ποντίκι PS/2, σύνδεση 

VGA/LCD). Ο προσοµοιωτής ακρίβειας κύκλου αποδίδει την ακριβή συµπεριφορά του 

επεξεργαστή ανά κύκλο ρολογιού καθώς καταγράφει την κατάστασή του (τιµές των 

στοιχείων αποθήκευσης) ανά κύκλο. Χρησιµοποιείται εκτενώς κατά την ανάλυση της 

εφαρµογής για την ακριβή καταγραφή του προφίλ εκτέλεσής της. Όπως και στην 

περίπτωση του µεταγλωττιστή, ιδανικά ο προσοµοιωτής µιας υπό εξέταση αρχιτεκτονικής, 

παράγεται µε άµεσο και γρήγορο τρόπο. 

• Συνοδευτικά εργαλεία ανάπτυξης περιβάλλοντος προγραµµατισµού ενός νέου ΕΕΣ: 

όπως γεννήτορας επιλογέων κώδικα, συµβολοµεταφραστής, συνδέτης, 

αποσυµβολοµεταφραστής, αποσφαλµατωτής, αναλυτής αντικείµενου κώδικα και άλλα.  
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• Εργαλεία για την ανάπτυξη πλαισίου εργασίας παραγωγής ΕΕΣ: πρόκειται για 

διαθέσιµα εργαλεία, τα οποία αξιολογούνται από τους ερευνητές στην ανάπτυξη του 

πλαισίου εργασίας παραγωγής ΕΕΣ, ενώ κάποια από αυτά ήδη χρησιµοποιούνται από 

αυτούς. Τα εργαλεία αυτά συµπληρώνουν τα πρωτότυπα εργαλεία των ερευνητών. 

Ανάµεσα τους είναι: λογισµικές βιβλιοθήκες επεξεργασίας, απεικόνισης και ταυτοποίησης 

γράφων, βιβλιοθήκες υλοποίησης διαφόρων δοµών δεδοµένων, και άλλες βιβλιοθήκες 

υποδοµής (για σύνθεση προσοµοιωτών µεταξύ άλλων).  

 
2.3.1. Μεταγλωττιστές και υποδοµές µεταγλωττιστή 

 
Η έννοια της µεταγλώττισης στην επιστήµη των υπολογιστών είναι γενική και αναφέρεται στη 

διαδικασία της µετάφρασης (µετατροπής) από ένα είδος περιγραφής το οποίο διέπεται από κάποια 

γραµµατική και συντακτικό, σε κάποιο άλλο, ενδεχόµενα στο ίδιο ή διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης. 

Με τη λέξη compiler1 αποκαλείται διεθνώς το λογισµικό που επιτελεί τη µετάφραση ενός 

προγράµµατος που έχει συνταχθεί σε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (HLL) σε 

αντικείµενο κώδικα, ή σε κώδικα συµβολοµεταφραστή ή γενικότερα σε επίπεδο αφαίρεσης εγγύτερα 

στον κώδικα «µηχανής» που αντιλαµβάνεται άµεσα ένας επεξεργαστής.  

Αρκετά νωρίς στο πεδίο της επιστήµης των υπολογιστών, τέθηκε το πρόβληµα του 

µεταγλωττιστή ο οποίος κατανοεί πολλές (n) γλώσσες εισόδου και παράγει κώδικα σε (m) γλώσσες 

χαµηλού επιπέδου για έξοδο. Ο µεταγλωττιστής αυτός θα έπρεπε να επιτελεί n×m τρόπους 

µετάφρασης από αντίστοιχο αριθµό συνιστώντων προγραµµάτων. Κάτι τέτοιο είναι µη πρακτικό, και 

έτσι προτάθηκε [Conw58] µια διαδικασία δύο σταδίων: 1) µετάφραση από την HLL σε µια ενδιάµεση 

αναπαράσταση (IR) και 2) µετάφραση από την ενδιάµεση αναπαράσταση στην γλώσσα χαµηλού 

επιπέδου. Έτσι ένας τέτοιος µεταγλωττιστής χρειάζεται να υποστηρίζει µόνο n+m συνδυασµούς 

µηχανισµών  µετάφρασης. Το τµήµα του µεταγλωττιστή που ασχολείται µε την µετάφραση HLL→IR 

διεθνώς ονοµάζεται ως “frontend” (µπροστινό µέρος µεταγλωττιστή) και το τµήµα για την µετάφραση 

IR→LLL ονοµάζεται “backend” (πίσω µέρος µεταγλωττιστή).  

Η υποστήριξη µιας νέας γλώσσας χαµηλού επιπέδου (συνήθως συµβολοµεταφραστή για την 

εκάστοτε αρχιτεκτονική επεξεργαστή) µπορεί να γίνει µε δύο τεχνικές: 

• Με τον επαναστοχεύσιµο µεταγλωττιστή (retargetable compiler) 

• Με το γεννήτορα µεταγλωττιστών (compiler generator) 

Στην έρευνα για την ανάπτυξη ροής σχεδιασµού ΕΕΣ, η δυνατότητα χρήσης µεταγλωττιστή για 

τους υπό διερεύνηση καθώς και για τους τελικά σχεδιαζόµενους ΕΕΣ είναι καίριας σηµασίας. Ο 

ανθρώπινος κόπος που απαιτείται για την ανάπτυξη του αντίστοιχου backend είναι επίσης ένα ζήτηµα. 

                                                           
1 Από το 1958 µε την εισαγωγή της έννοιας της ενδιάµεσης αναπαράστασης [Conw58] και έπειτα. 
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∆υστυχώς, η ανάπτυξη ενός backend µεταγλωττιστή πλήρων δυνατοτήτων από µηδενική βάση (from 

scratch) µπορεί να απαιτήσει πολλά ανθρωπο-έτη εργασίας. Η σηµερινή κατάσταση στο δωρεάν 

λογισµικό για ανάπτυξη µεταγλωττιστών, είτε ανοικτού-κώδικα είτε διατιθέµενου για ακαδηµαϊκή 

χρήση µε ανοιχτό API, είναι καλή (αλλά όχι ιδανική) και διαρκώς βελτιώνεται. 

Αρκετά συχνά το ζήτηµα της διαθεσιµότητας και καταλληλότητας των µεταγλωττιστών για 

ανάπτυξη ΕΕΣ απασχολεί τη βιβλιογραφία [Leu02],[Leu05],[Wah04]. Στη συνέχεια, περιγράφονται 

µεταγλωττιστές και υποδοµές µεταγλωττιστών που αξιολογήθηκαν (η πλειοψηφία αυτών και στην 

πράξη) στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής σε µία χρονική έκταση περίπου 5 ετών (2003-2007). 

Στον Πίνακα 2.1 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά καθώς και τα πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα για 

την κάθε περίπτωση. 

 
Πίνακας 2.1: Συνοπτική παρουσίαση επαναστοχεύσιµων µεταγλωττιστών/γεννητόρων 
µεταγλωττιστή που είναι δωρεάν διαθέσιµοι κάτω από άδεια ανοικτού κώδικα. 
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GCC Γεννήτορας 
µεταγλωττιστών ΠΚ Υ ΠΥ Μ ΠΥ Ν >35 αρχιτεκτ. (ARM, MIPS, PPC, 

x86) + δεκάδες από χρήστες 

CoSy Επαναστοχ. 
µεταγλωττιστής Α Χ Α Υ -- Ν 

Άγνωστος ο αριθµός των 
διαθέσιµων backend µε τη 
διανοµή. Έχουν αναφερθεί πάνω 
από 50 αρχιτεκτονικές (RISC, 
DSP, VLIW) σε εµπορική χρήση 

LCC Επαναστοχ. 
µεταγλωττιστής Μ Μ Υ Χ Χ Ο 

4 (Alpha, MIPS, SPARC, x86) + 
>5 από χρήστες (56000, ARM, 
MMIX, PDP-11, PowerPC)  

MachSUIF 
Υποδοµή 
ανάπτυξης 
backend 

Κ Υ Π Υ Χ -- 3 (Alpha, IA64, x86) + 1 από 
χρήστες (ARM) 

LANCE 

Περιβάλλον 
frontend µε 
διεπαφή για 
backend 

Ε Μ Π Υ Χ -- 1 (υποθετική CISC αρχιτεκτονική) 

LLVM Επαναστοχ. 
µεταγλωττιστής Κ Μ Υ Υ ΠΥ Ν 

8 (Alpha, ARM, IA64, MIPS, 
PowerPC, SPARC V8, SPARC 
V9, x86)  

COINS Επαναστοχ. 
µεταγλωττιστής Κ Μ Α Υ Υ Ν 7 (ARM, MIPS, PowerPC, SH-4, 

SPARC, x86, x86-SIMD) 

C-Breeze Επαναστοχ. 
µεταγλωττιστής Μ Χ Α Υ Χ -- 2 (PowerPC, x86) 

MLRISC 
Υποδοµή 
ανάπτυξης 
backend 

Κ Μ Π Μ Χ -- 6 (Alpha, HP-PARISC, MIPS, 
PowerPC, SPARC, X86) 

SPAM 
Υποδοµή 
ανάπτυξης 
backend 

ΠΚ ΠΥ Π Μ X Ν 2 (56000, C25x)  

VPO 
Περιβάλλον 
ανάπτυξης 
backend 

Κ ΠΥ Π Υ X -- 7 (Alpha, 68k, 88k, MIPS, 
SPARC, VAX, x86) 

OPTIMIST Επαναστοχ. Ε Μ Α Χ Υ Ν 2 (56000, C62x) ελλιπή 
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µεταγλωττιστής 

PROMIS Επαναστοχ. 
µεταγλωττιστής Ε Μ Α Α -- Ν 1  

MIRV Γεννήτορας 
µεταγλωττιστών Κ Υ Α Υ Χ -- 2 (SimpleScalar, x86) 

ACK Γεννήτορας 
µεταγλωττιστών ΠΚ Υ Π Χ Μ -- 11 (όπως 6502, 68xx, ARM, 

SPARC, x86) 
Trimaran 
(IMPACT) 

Επαναστοχ. 
µεταγλωττιστής Κ Υ Π ΠΥ Μ Ν 2 (Playdoh, ARM) 

Phoenix Υποδοµή 
µεταγλωττιστή Μ Α Μ ΠΥ Μ -- 1 (x86) 

 
Υπόµνηµα 2.1.1:

Συντόµευση Σηµασία 
Α Άγνωστο 
Ε Ελλιπής 
Κ Καλή 
Μ Μέτρια 
Ν Ναι 
Ο Όχι 
Π (ως πρόθεµα) Πολύ 
Π  Περιορισµένη 
Υ Υψηλή (ή Μεγάλη) 
Χ Χαµηλή 
-- Μη εφαρµόσιµος όρος 

 
 
GCC: Πρόκειται για τον δηµοφιλέστερο επαναστοχεύσιµο µεταγλωττιστή ανοικτού κώδικα ο οποίος 

βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη από το 1987 [GCC]. Στη σηµερινή του µορφή (έκδοση 4.2.2) 

υποστηρίζει περισσότερες από 35 αρχιτεκτονικές επεξεργαστών. Στην πραγµατικότητα ανήκει στην 

κατηγορία των γεννητόρων µεταγλωττιστών και προσαρµόζεται σε συγκεκριµένη αρχιτεκτονική µε 

χρήση αρχείου περιγραφής της (machine description) και µε τη βοήθεια συµπληρωµατικών ρουτινών 

σε C. Για τις «ώριµες» αρχιτεκτονικές όπως οι x86, MIPS, και PowerPC παράγει κώδικα µε ποιότητα 

που συναντάται σε ελάχιστους εµπορικούς µεταγλωττιστές. Τελευταία, έχουν γίνει γενναία βήµατα 

για τη βελτίωση της µηχανής του GCC, υλοποιήθηκε IR τύπου SSA για µετασχηµατισµούς 

ανεξάρτητους από την αρχιτεκτονική-στόχο, το οποίο είναι οργανώσιµο και ως κώδικας τριών 

διευθύνσεων (TAC), οι βελτιστοποιήσεις της IR βελτιώνονται ενώ και άλλα στοιχεία του GCC 

συστηµατοποιούνται. 

Ακόµη και έτσι, ο GCC δεν µπορεί να επαναστοχευτεί από έναν απλό χρήστη (έστω και µε 

γνώση της αρχιτεκτονικής που θέλει να περιγράψει), αλλά ένα τέτοιο έργο είναι το αντικείµενο µόνο 

έµπειρων µηχανικών λογισµικού. Καθώς ο GCC αναπτύχθηκε ασύµµετρα, η βάση κώδικα είναι 

εκτενής (>2 εκατοµ. LOC). Η επαναστόχευση απαιτεί ένα συνδυασµό C, RTL (ένα είδος µακρο-

γλώσσας επεξεργασίας λιστών βασισµένης στην LISP) και τον ορισµό µεγάλου αριθµού παραµέτρων. 

Η ικανοποιητική τεκµηρίωση που υπάρχει δωρεάν διαθέσιµη, καθιστά αυτό το έργο εν τέλει εφικτό, 

στα πλαίσια πάντα της ανάπτυξης µεταγλωττιστή χωρίς την ανάγκη ταχείας επαναστόχευσης (rapid 

retargeting). Ο GCC αποδίδει καλύτερα για αρχιτεκτονικές γενικού σκοπού, κατά προτίµηση RISC, 

µε µήκος εντολής 8-, 16-, ή 32-bit, και οµογενή αρχιτεκτονική καταχωρητών. Ο GCC δεν είναι 

κατάλληλος για ταχεία επαναστόχευση [Leu05]. 
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CoSy: Πρόκειται για έναν εµπορικό επαναστοχεύσιµο µεταγλωττιστή ο οποίος υποστηρίζει αρκετές 

γλώσσες προγραµµατισµού όπως C και C++ [ACE]. Για τη βελτιστοποίηση της IR (ονοµαζόµενης 

CCMIR) διαθέτει πλήθος περασµάτων βελτιστοποίησης (όπως αλγεβρικές απλοποιήσεις, διάδοση 

σταθεράς, εξουδετέρωση νεκρού κώδικα, εξουδετέρωση κοινής υποεκφράσεως, βελτιστοποιήσεις για 

βρόχους µηδενικής επιβάρυνσης κ.α.) ενώ η όλη υποδοµή του είναι επεκτάσιµη ως προς νέα 

περάσµατα ανάλυσης ή µετασχηµατισµού. Προκειµένου την επαναστόχευση του CoSy σε 

διαφορετικές αρχιτεκτονικές, ο χρήστης περιγράφει το backend για την αρχιτεκτονική που τον 

ενδιαφέρει στη διαµόρφωση αρχείου CGD (Code-Generator Descrtiption language) κάτι που υπονοεί 

ότι η µηχανή επαναστόχευσης του CoSy στηρίζεται στο εργαλείο BEG [BEG],[Emm89]. Η 

περιγραφή σε CGD οδηγεί τη σύνθεση του επιλογέα κώδικα και (προαιρετικά) του κατανεµητή 

καταχωρητών για τη στοχευόµενη αρχιτεκτονική, ενώ από ότι φαίνεται, ο δροµολογητής εντολών 

περιγράφεται σε διαφορετικό πλαίσιο.  

Ως εµπορικό προϊόν ο CoSy, στην πλήρη µορφή του, απευθύνεται πρακτικά σε εταιρικούς 

πελάτες. Μια µορφή CoSy διατίθεται στα πλαίσια του εµπορικού εργαλείου “Processor Designer” 

[Coware]. 

 

LCC: Ο LCC [LCC],[Fra95] είναι ένας µεταγλωττιστής µε µέγεθος κώδικα µικρότερο από 20 kLOC 

και ίσως πρόκειται για τον ευκολότερα επαναστοχεύσιµο για απλούς RISC. Πρόκειται για έναν 

πραγµατικά επαναστοχεύσιµο µεταγλωττιστή, όπου διαφορετικές αρχιτεκτονικές υποστηρίζονται από 

το ίδιο εκτελέσιµο (rcc, lcc) µε επιλογή από τη γραµµή εντολών (–target=<αρχιτεκτονική>). 

Η περιγραφή ενός επεξεργαστή δίνεται σε ένα και µόνο αρχείο (τυπικό µέγεθος 2 kLOC), στο οποίο 

περιλαµβάνονται κανόνες για την ταυτοποίηση DFT υποδένδρων από εντολές κατά την επιλογή 

κώδικα και βοηθητικές ρουτίνες σε C που καθορίζουν: κώδικα χειρισµού της στοίβας, προλόγου και 

επιλόγου σε µια υπορουτίνα και άλλα. Τα µειονεκτήµατα της LCC είναι σηµαντικά: δεν υπάρχει 

δυνατότητα δροµολόγησης εντολών οπότε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υπερβαθµωτές ή 

αρχιτεκτονικές VLIW, έχει ελάχιστες τοπικές βελτιστοποιήσεις και καµία ολικής (global) εµβέλειας, 

ο µηχανισµός επιλογής εντολών είναι µέτριων επιδόσεων ενώ υπάρχουν περιορισµοί στις 

αρχιτεκτονικές καταχωρητών που δέχεται. 

 

Machine-SUIF: Ο Machine-SUIF [MachSUIF] αποτελεί µια επεκτάσιµη υποδοµή για την κατασκευή 

backend µεταγλωττιστών και έρχεται µε ένα σύνολο περασµάτων βελτιστοποίησης και ανάλυσης:  

• υποστήριξης της SUIFvm συµβολικής assembly IR (εικονική µηχανή SUIF) η οποία είναι 

οργανώσιµη σε CFG και SSA µορφή. Τρίτοι ερευνητές έχουν προσθέσει και άλλες 
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οργανώσεις IR (PDG [Fer87], SSI [Ana99]). 

• προσθήκης εµβόλιµων σχολίων (annotations) στην IR, σε οποιαδήποτε φάση της 

µεταγλώττισης. 

• ανάλυσης και ενορχήστρωσης κώδικα µε τη βιβλιοθήκη HALT [HALT], που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µόνο για ανάπτυξη εφαρµογών στο µηχάνηµα-ξενιστή. 

Και για το Machine-SUIF (MachSUIF για συντοµία) υπάρχουν δύο εκδόσεις χωρίς επίσηµη 

υποστήριξη. Εντός της διανοµής διατίθενται κάποια έτοιµα backend (x86, Itanium, DEC Alpha) ενώ 

από τρίτους ερευνητές προστέθηκε ακόµη ένα για τον ARM [EPFL] µε ορισµένες βελτιστοποιήσεις. 

Όµως δεν υφίσταται καµία αυτοµατοποίηση που θα ήταν χρήσιµη στο έργο ανάπτυξης ενός νέου 

backend. 

 
LANCE: Ο LANCE [LANCE] αποτελεί µια συλλογή από εργαλεία µεταγλώττισης (C frontend, 

βελτιστοποιήσεις ανεξάρτητες από την αρχιτεκτονική, εύχρηστο API) για την ανάπτυξη 

µεταγλωττιστών µε έµφαση σε ενσωµατωµένους επεξεργαστές όπως είναι οι DSP. O LANCE έχει 

χρησιµοποιηθεί, κυρίως στην Ευρώπη, για την ανάπτυξη µεταγλωττιστών για µικροελεγκτές, DSP, 

και επεξεργαστές πολυµέσων. Ο LANCE ξεχωρίζει για την IR του, η οποία είναι τύπου TAC και έχει 

ταυτοχρόνως την ιδιότητα να είναι άµεσα µεταγλωττίσιµη και εκτελέσιµη, καθώς υλοποιείται ως σε 

υποσύνολο της C µε απλές αναθέσεις [Leu03]. Επίσης για κάθε συνάρτηση µιας εφαρµογής δοκιµής 

είναι εύκολο να εξαχθεί ο γράφος εξάρτησης δεδοµένων, µια λειτουργία που απουσιάζει από τους 

περισσότερους µεταγλωττιστές. Οι βελτιστοποιήσεις που υποστηρίζονται είναι οι εξής: διάδοση 

σταθεράς, διάδοση αντιγράφου, εξουδετέρωση νεκρού κώδικα, δίπλωση σταθεράς, βελτιστοποίηση 

αλµάτων, εξουδετέρωση κοινής υποεκφράσεως ολικής εµβέλειας, κίνηση κώδικα µη-επηρεαζόµενου 

από βρόχο, εξουδετέρωση επαγόµενης µεταβλητής και διαγράµµιση συνάρτησης. 

Αν και ο LANCE δεν διαθέτει πλήρη υποδοµή για ανάπτυξη backend, προσφέρει διεπαφή για 

την εύκολη χρησιµοποίησή του µε τους κλασσικούς γεννήτορες επιλογέων κώδικα OLIVE [SPAM] 

και IBURG [IBURG]. Από την πλευρά του LANCE, το ρεπερτόριο τελεστών στο επίπεδο της IR 

υψηλού επιπέδου (AST) είναι πρακτικά ίδιο µε αυτό του LCC.   

 

LLVM: Ο LLVM [LLVM] αποτελεί ένα σύγχρονο πλαίσιο εργασίας για την ανάπτυξη 

µεταγλωττιστών το οποίο µακροπρόθεσµα µπορεί να αποτελέσει σοβαρή εναλλακτική πρόταση ως 

προς τον GCC στα πλαίσια µελλοντικής έρευνας. Ο LLVM βασίζεται σε IR οργανωµένη ως 

ρεπερτόριο εντολών µιας εικονικής µηχανής τύπου RISC. Η µεταγλώττιση µπορεί να γίνει σε κώδικα 

συµβολοµεταφραστή, αντικείµενο κώδικα για τους υποστηριζόµενους επεξεργαστές, και σε LLVM 

bytecode για την εκτέλεση του οποίου απαιτείται η χρήση διερµηνέα στον επεξεργαστή. ∆ιαθέτει 

πλήθος εξεζητηµένων βελτιστοποιήσεων όπως βελτιστοποίηση κατά το χρόνο σύνδεσης, «συλλογής 
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σκουπιδιών», και διασυναρτησιακές βελτιστοποιήσεις. Ένα µέρος του backend µπορεί να παραχθεί 

αυτόµατα µε το εργαλείο TableGen. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του LLVM είναι ότι διαθέτει µια σειρά 

εργαλείων ανάλυσης και τροποποίησης των bytecodes τα οποία υιοθετούν τις συµβάσεις της σουίτας 

binutils [binutils] καθώς και ότι συνοδεύεται από τις δικές του σουίτες εφαρµογών δοκιµής.  

Για την ανάπτυξη και διάδοση του LLVM δραστηριοποιείται µια αρκετά µεγάλη κοινότητα από 

επαγγελµατίες σχεδιαστές µεταγλωττιστών, κυρίως της Apple Inc., ακαδηµαϊκούς, και ερασιτέχνες. 

Γενικά ο LLVM βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη: προστίθενται νέα frontend για γλώσσες 

προγραµµατισµού αλλά και νέα backend. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, πρόκειται για µια 

ενδιαφέρουσα πρόταση στο χώρο των επεξεργαστών γενικού σκοπού (X86, PowerPC, SPARC, ARM 

και πρόσφατα MIPS, ενώ αναµένεται και η προσθήκη ενός backend για τους επεξεργαστικούς 

πυρήνες του Cell, PPU και SPU) αλλά δεν προσφέρει, τη συγκεκριµένη στιγµή, την αυτοµατοποίηση 

που χρειάζεται η ροή ανάπτυξης/σχεδιασµού ΕΕΣ.   

  

COINS: Ο µεταγλωττιστής COINS [COINS] είναι η πρόταση και το αποτέλεσµα της συνεργασίας 

πανεπιστηµιακών εργαστηρίων της Ιαπωνίας για µια υποδοµή ανάπτυξης frontend και backend 

µεταγλωττιστών. Ο COINS έχει γραφεί εξ ολοκλήρου σε Java, υποστηρίζει δύο βασικούς τύπους IR: 

την HIR (υψηλού επιπέδου) και την LIR (χαµηλού επιπέδου), ήτοι είναι χωρισµένος σε τρία µέρη 

(frontend, mid-end, backend). Υποστηρίζει 7 από τις δηµοφιλέστερες αρχιτεκτονικές (όπως x86, 

ARM, PowerPC καθώς και τον πλάσιµο επεξεργαστή MicroBlaze) αλλά πιο ασυνήθιστες είναι οι 

δυνατότητες βελτιστοποίησης που υποστηρίζει: παραλληλοποίηση τύπου SIMD, VLIW αλλά και για 

συµµετρικούς πολυεπεξεργαστές (SMP). Γενικά πρόκειται για υποσχόµενο περιβάλλον ανάπτυξης 

µεταγλωττιστών το οποίο σε λίγα χρόνια αναµένεται να φτάσει στην ωριµότητα. 

 

C-Breeze: Ο C-Breeze [C-Breeze] είναι µια υποδοµή µεταγλωττιστή που έχει συνταχθεί σε C++. 

Παρουσιάζει κάποιες οµοιότητες µε τους LLVM, COINS (IR δύο επιπέδων) και το MachSUIF (ως 

προς τις συµβάσεις του API) όµως στοχεύει στο να είναι χρησιµοποιήσιµος ως επαναστοχεύσιµος 

µεταγλωττιστής µε όλες τις επιλογές προσβάσιµες από τη γραµµή εντολών.  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι ότι διαθέτει υποδοµή για την ανάπτυξη πολύπλοκων 

βελτιστοποιήσεων βρόχων όπως εκτέλεση βρόχου µηδενικής καθυστέρησης, καθώς και 

βελτιστοποιήσεων για µη-µειώσιµες περιοχές ελέγχου [Ung02], οι οποίες αποτελούν και στόχο 

βελτιστοποίησης της αρχιτεκτονικής ελέγχου ZOLC. Το βασικότερα προβλήµατα για τη χρήση του 

είναι: δεν υπάρχει βάση χρηστών πέραν του πανεπιστηµίου του Austin, Texas όπου αναπτύχθηκε, η 

τεκµηρίωσή του είναι ελλιπής, παρουσιάζει πολλά προβλήµατα σταθερότητας, και διαθέτει δύο 

ηµιτελή backend (x86, PowerPC).  
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MLRISC: Ο MLRISC [MLRISC] αποτελεί ιδιόρρυθµη περίπτωση περιβάλλοντος ανάπτυξης 

backend µεταγλωττιστών καθώς έχει συνταχθεί στη συναρτησιακή γλώσσα Standard ML. 

Αναπτύχθηκε και χρησιµοποιήθηκε για την απόδειξη της εφαρµοσιµότητας τεχνικών όπως για την 

κατανοµή καταχωρητών µε γνωστότερη τον αλγόριθµο “iterated register coalescing” (επαναληπτική 

συνάσπιση καταχωρητών) [Geo96],[App98]. Η χρήση του προαπαιτεί την ύπαρξη ολοκληρωµένου 

περιβάλλοντος για την SML µε δύο επιλογές να υφίστανται, τα περιβάλλοντα SML/NJ και MLton. Η 

υποστήριξη της C ως HLL έχει κάποια προβλήµατα καθώς στηρίζεται σε τρίτες βιβλιοθήκες και δεν 

είναι µέρος του MLRISC. Για την προσαρµογή του MLRISC στο κάθε περιβάλλον συνήθως 

χρειάζονται επεµβάσεις που απαιτούν άριστη γνώση της SML.  

 

SPAM: Ο SPAM [SPAM] είναι ένας επαναστοχεύσιµος µεταγλωττιστής µε έµφαση στους 

ενσωµατωµένους DSP. Χρησιµοποιεί το SUIF 1.0 ως frontend και υποστηρίζει σειρά 

βελτιστοποιήσεων ειδικά για τους DSP: διπλές συστοιχίες µνήµης, ετερογενή αρχιτεκτονική 

καταχωρητών, και µονάδες γέννησης διευθύνσεων. Η διανοµή του (που δεν είχε εξελιχθεί καθόλου τα 

τελευταία 8 χρόνια και έπαυσε εντός του 2007) υποστηρίζει 2 DSP: τον 56000 που είναι ένας 

κλασσικός Motorola DSP βρισκόµενος ακόµη σε χρήση, και την οικογένεια C25 της Texas 

Instruments, η οποία είναι παρωχηµένη2.  

Αν και διαθέτει κάποια αυτοµατοποίηση για τη σύνθεση του επιλογέα εντολών, τα υπόλοιπα 

στάδια του backend δεν είναι άµεσα επαναστοχεύσιµα. Στα πλαίσια του SPAM χρησιµοποιείται το 

εργαλείο OLIVE (ενότητα 2.3.2) που είναι γεννήτορας επιλογέων εντολών.  

 

VPO: Ο VPO (Πολύ Μεταφερτός Βελτιστοποιητής) [VPO] αποτελεί µια υποδοµή για την ανάπτυξη 

backend που εστιάζει στο σχεδιασµό περασµάτων βελτιστοποίησης εξαρτηµένων από την 

αρχιτεκτονική. Το εργαλείο VPO απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά στους σχεδιαστές 

µεταγλωττιστών που στοχεύουν στην παραγωγή κώδικα πολύ υψηλής ποιότητας και δεν θα µπορούσε 

να χρησιµοποιηθεί για ταχεία επαναστόχευση. Η τεκµηρίωσή του κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα 

πληρότητας ενώ δεν έχει εξελιχθεί περαιτέρω από το 1999 και έπειτα. 

 

OPTIMIST: Ο OPTIMIST [OPTIMIST] αποτελεί µια αξιόλογη προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός 

επαναστοχεύσιµου πλαισίου εργασίας γέννησης κώδικα για µεγάλο εύρος αρχιτεκτονικών: 

βαθµωτούς, υπερβαθµωτούς (µε έκδοση-σε-σειρά) και κατετµηµένους επεξεργαστές VLIW. Κύριος 

στόχος της οµάδας OPTIMIST είναι η παραγωγή βέλτιστου κώδικα µε τεχνικές δυναµικού ή/και 

ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού, ενώ οι φάσεις της επιλογής κώδικα, κατανοµής καταχωρητών 

                                                           
2 Σε πολλές ερευνητικές εργασίες ως αρχιτεκτονική αναφοράς όσον αφορά τα DSP της TI εµφανίζεται η C54x. 
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και δροµολόγησης εντολών εκτυλίσσονται ταυτόχρονα. Ως frontend ο OPTIMIST χρησιµοποιεί τον 

LCC [Fra01]. Στη σηµερινή του έκδοση (0.3), ο OPTIMIST δεν µπορεί να µεταγλωττίσει µεµονωµένα 

βασικά µπλοκ µεγέθους των 30-50 εντολών, σε εύλογο χρονικό διάστηµα ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

δεν συγκλίνει σε έγκυρη λύση για αυτά. 

 

PROMIS: Είναι ένας επεκτάσιµος µεταγλωττιστής µε βελτιστοποιήσεις παραλληλοποίησης που 

µπορεί να επαναστοχευθεί από περιγραφή αρχιτεκτονικής στη διαµόρφωση UMD (Universal Machine 

Description) [PROMIS]. Γενικά στοχεύει υπερβαθµωτές, VLIW, και πολυνηµατικές αρχιτεκτονικές 

αλλά η τελευταία διανοµή (2002) έρχεται µε υποστήριξη µόνο των βαθµωτών x86 και MIPS. Η 

ανάπτυξή του φαίνεται ότι έχει σταµατήσει ενώ δεν αναφέρεται καµία περίπτωση χρήσης του σε 

ερευνητική δηµοσίευση από τρίτους (δηλαδή εκτός της οµάδας ανάπτυξής του).  

 

MIRV: Ο MIRV αποτελεί ένα µεταγλωττιστή που προέκυψε ως το αποτέλεσµα διδακτορικής 

διατριβής [MIRV] και οριστικοποιήθηκε το 2003. Ένα διαφοροποιόν του στοιχείο από άλλους 

ερευνητικούς µεταγλωττιστές είναι ότι υποστηρίζει την αρχιτεκτονική PISA3 του προσοµοιωτή 

SimpleScalar [Bur97].   

 

ACK: Είναι ο παλαιότερος επαναστοχεύσιµος µεταγλωττιστής αυτή τη στιγµή σε χρήση καθώς πολλά 

αρχεία από τη διανοµή του έχουν ηλικία πάνω από τα 20 έτη (1983-) [ACK],[Tan83]. Έχει ιστορική 

αξία γιατί έχει συνδεθεί µε την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήµατος Minix, που αποτελεί άµεσο 

πρόγονο του Linux. Πρόσφατα (2005) αναζωογονήθηκε το ενδιαφέρον γύρω από τον ACK και γίνεται 

προσπάθεια εκµοντερνισµού του συστήµατος «κτισίµατός» του (build system) και προσθήκης νέων 

αρχιτεκτονικών. Υποστηρίζει ένα σηµαντικό αριθµό αρχιτεκτονικών: κάποιες πραγµατικά µουσειακές 

(VAX, PDP-11), κάποιες απλά παλιές, σε διαρκή χρήση από ενθουσιώδεις προγραµµατιστές (6502, 

68xx, 68k, z80) και κάποιες για τις οποίες µόνο οι νεότερες εκδόσεις τους διατηρούν ερευνητικό 

ενδιαφέρον (386, ARM2, SPARC).  

Ο ACK δεν υποστηρίζει σχεδόν καµία από τις βελτιστοποιήσεις που αναπτύχθηκαν τα 

τελευταία χρόνια (όπως κατανοµή καταχωρητών µε χρωµατισµό γράφου) και δεν θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για έρευνα στη σηµερινή του κατάσταση.  

 

Trimaran: Το ενιαίο περιβάλλον µεταγλωττιστή-προσοµοιωτή Trimaran [Trimaran] αποτελεί την 

πρώτη επιλογή στην πανεπιστηµιακή κοινότητα όσον αφορά έρευνα γύρω από αρχιτεκτονικές VLIW. 

                                                           
3 Επεκτάσιµη 64-bit παραλλαγή του ρεπερτορίου εντολών MIPS-IV που χρησιµοποιείται εκτενώς για 
προσοµοιώσεις στο πλαίσιο ερευνητικών δηµοσιεύσεων στην επιστήµη των υπολογιστών. 
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Στον Trimaran χρησιµοποιείται η παλαιά υποδοµή µεταγλωττιστή IMPACT [ChaP91] η αναβάθµιση 

της οποίας είναι αντικείµενο του προγράµµατος OpenIMPACT [OpenIMPACT] που εξελίσσεται 

ανεξάρτητα του ίδιου του Trimaran. Ο Trimaran αποτελεί ένα από τα ελάχιστα περιβάλλοντα που 

υποστηρίζει περάσµατα µεταγλωττιστή ειδικά για την ανάδειξη της παραλληλίας επιπέδου εντολών 

(ILP) όπως για λογισµική διοχέτευση (software pipelining). Υποστηρίζει την ανατροφοδότηση των 

αποτελεσµάτων ανάλυσης εφαρµογών για βελτίωση κώδικα, ενώ αξιοποιεί και δυναµικά ίχνη 

εκτέλεσης εντολών όµως δεν καλύπτει εξειδικευµένες βελτιστοποιήσεις για ASIP και DSP όπως οι 

CoSy, SPAM, και VPO. Η βασική διανοµή µέχρι πρότινος περιλάµβανε την περιγραφή του 

υποθετικού VLIW επεξεργαστή HP Play-Doh στην ADL HMDES2.  

Πριν από την έκδοση 4.0 (∆εκέµβριος 2007), ο Trimaran µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σχεδόν 

αποκλειστικά για τη διερεύνηση αρχιτεκτονικών VLIW, χωρίς όµως να διαθέτει ισχυρούς 

αυτοµατισµούς για την επεκτασιµότητα του. Με την εισαγωγή της έκδοσης 4.0, ορισµένες από τις 

απαιτήσεις µιας ροής σχεδιασµού ΕΕΣ έγιναν πραγµατικότητα, όπως οι αυτοµατισµοί στην προσθήκη 

ειδικών εντολών έστω και µε τους περιορισµούς που τις διέπουν, η υποστήριξη πολυσυσταδικών 

αρχιτεκτονικών (multicluster architectures) και η προσθήκη ενός backend για σύγχρονο επεξεργαστή 

RISC, τον ARM. Η νέα αυτή διανοµή παρουσιάζει ενδιαφέρον για χρήση της στα πλαίσια 

µελλοντικής έρευνας.  

  

Phoenix: Το πρόγραµµα Phoenix [Phoenix] αποτελεί πρωτοβουλία της Microsoft Inc. [Microsoft] για 

την ανάπτυξη µιας εκσυγχρονισµένης υποδοµής µεταγλωττιστή για διάφορες τεχνολογίες (.NET, CIL, 

C#) µε δυνατότητα υποστήριξης συµβατικών αλλά και «πάνω-στην-ώρα» (JIT) µεταγλωττιστών για 

δυναµικό κώδικα, η οποία θα µπορεί να βρίσκεται σε χρήση σε ορίζοντα 15 ετών από σήµερα. Ένας 

από τους παράπλευρους στόχους είναι και η απλούστευση των µηχανισµών επαναστόχευσης και η 

υποστήριξη αρχιτεκτονικών µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις. Την ραχοκοκαλιά του Phoenix αποτελεί 

µία καλά οργανωµένη IR που ονοµάζεται MSIL. Πρόκειται για πολύ πρόσφατη προσπάθεια µε την 

πρώτη δηµόσια δοκιµαστική έκδοση να γίνεται διαθέσιµη τον Νοέµβριο του 2005. Μακροπρόθεσµα ο 

µεταγλωττιστής παρουσιάζει ενδιαφέρον αλλά στον ορίζοντα της διδακτορικής διατριβής υπήρξαν τα 

εξής ζητήµατα:  

• Ο Phoenix ήλθε πολύ καθυστερηµένα στο προσκήνιο. Όταν αυτό συνέβη τελικά, η ροή 

ανάλυσης εφαρµογών του κεφαλαίου 3 είχε υλοποιηθεί σε βαθµό που να είναι 

χρησιµοποιήσιµη για ερευνητικούς σκοπούς, η πρώτη δε αναφορά στη χρήση της µέσα στο 

2004 [Kav04]. 

• Η δοκιµαστική περίοδος χρήσης του Phoenix δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. 

• Η διαθέσιµη τεκµηρίωση είναι περιορισµένη. 
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Το µόνο διαθέσιµο backend είναι για τον x86 ενώ για τους σκοπούς της έρευνας θα ήταν 

προτιµότερος ένας RISC (ARM, MIPS, SPARC). Όπως έχει διατυπωθεί σε δικτυακά φόρουµ από 

τους σχεδιαστές του Phoenix, η προσθήκη ενός τέτοιου backend δεν είναι στους στόχους τους, και 

ταυτόχρονα δεν έχει υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από κάποιον τρίτο για το ζήτηµα αυτό. 

 
2.3.2. Εργαλεία ανάπτυξης περιβάλλοντος προγραµµατισµού ή/και προσοµοίωσης 
ενός νέου ΕΕΣ 
 
BEG: Ο BEG [BEG],[Emm89] αποτελεί ένα αυτοµατοποιηµένο εργαλείο για την παραγωγή 

γεννητόρων κώδικα για αρχιτεκτονικές επεξεργαστών. Ο παραγόµενος γεννήτορας είναι σε µορφή 

πηγαίου κώδικα (C ή Modula-2) και µπορεί να τελέσει επιλογή κώδικα και κατανοµή καταχωρητών 

για τη στοχευόµενη αρχιτεκτονική. Η περιγραφή µιας αρχιτεκτονικής γίνεται στην γλώσσα CGD µε 

ολοκληρωµένα παραδείγµατα για τις 386 και SPARC. 

Ο BEG ήταν αρχικά διαθέσιµος µε µηδενικό κόστος ως τµήµα του εργαλείου κατασκευής 

µεταγλωττιστών Cocktail αλλά όλες οι εκδόσεις µετά το 1994 δίνονται κάτω από εµπορική άδεια. 

Επίσης, ο BEG χρησιµοποιείται στο εσωτερικό του επιτυχηµένου εµπορικού εργαλείου CoSy. Η 

τελευταία δωρεάν έκδοση του BEG (1.84) είναι διαθέσιµη σε εκτελέσιµη µόνο µορφή, δεν παράγει 

ένα αυτάρκες backend και έχει σοβαρά σφάλµατα στην παραγωγή του γεννήτορα κώδικα σε C.  

 

OLIVE: Αποτελεί ένα εργαλείο γέννησης επιλογέων κώδικα που βασίζεται στο παλαιότερο 

λογισµικό TWIG [SPAM],[Tji86]. Η στοχευόµενη αρχιτεκτονική περιγράφεται µε κανόνες ταύτισης 

µοτίβων τα οποία είναι υποδένδρα στο επίπεδο AST IR. Το ρεπερτόριο τελεστών της IR ορίζεται από 

τον χρήστη στην ίδια περιγραφή. Ο παραγόµενος επιλογέας κώδικα εργάζεται σε δένδρα IR και 

προσπαθεί µε δυναµικό προγραµµατισµό να επιλέξει τη βέλτιστη κάλυψή τους από νόµιµα υποδένδρα 

µε το ελάχιστο κόστος. Το κόστος που µπορεί να οριστεί για κάθε κανόνα δεν περιορίζεται σε 

σταθερές τιµές (όπως συµβαίνει στον IBURG) αλλά µπορεί να δηλωθεί µε χρήση γενικευµένων 

εκφράσεων στη C. Ένα µειονέκτηµα του OLIVE είναι η έλλειψη δυνατότητας κάλυψης γράφων 

(DAG) στο επίπεδο του IR. 

Σήµερα δεν υπάρχει αυτόνοµη διανοµή του OLIVE και µέχρι πρότινος αποτελούσε µέρος του 

µεταγλωττιστή SPAM. Ενδιαφέρον πλεονέκτηµά του είναι η συνεργατικότητά του µε το LANCE.  

 

Παραλλαγές του BURG: Η τεχνική BURS [Fra92] για τη βέλτιστη επιλογή κώδικα σε συντακτικά 

δένδρα ακολουθεί µια διαδικασία δύο σταδίων που είναι πολύ ταχύτερη από την τεχνική TWIG. Σε 

αντιδιαστολή αυτού, τα κόστη για την ταυτοποίηση κάθε κανόνα µπορούν να είναι µόνο ακέραιες 

σταθερές ώστε να αποφεύγεται η χρήση του δυναµικού προγραµµατισµού (έχει υψηλή υπολογιστική 
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πολυπλοκότητα) κατά το χρόνο εκτέλεσης.  

Μια σειρά γεννητόρων επιλογέων κώδικα, οι οποίοι αποτελούν λογισµικό ανοικτού κώδικα, 

στηρίζεται στην τεχνική BURS:  

• BURG [Fra92] 

• IBURG [IBURG] που είναι ο συχνότερα χρησιµοποιούµενος και υποστηρίζεται από το 

LANCE 

• LBURG [LCC], παραλλαγή του IBURG που αποτελεί τµήµα της LCC  

• JBURG [JBURG], που έχει συνταχθεί σε Java, παράγει επιλογέα κώδικα επίσης σε Java 

και στηρίζεται σε παραλλαγή του BURS όπου επιτρέπονται κάποιες περιπτώσεις µε µη 

σταθερά κόστη. 

 

SALTO: O SALTO [SALTO],[Roh96] αποτελεί µια επαναστοχεύσιµη υποδοµή ανοικτού-κώδικα για 

την ανάπτυξη βελτιστοποιητών επιπέδου κώδικα συµβολοµεταφραστή. Ένα πέρασµα 

µετασχηµατισµού ή ανάλυσης που έχει συγγραφεί κατά το API του SALTO δέχεται ως είσοδο, και 

παράγει ως έξοδο, κώδικα συµβολοµεταφραστή. Οι συχνότερες χρήσεις του είναι για σύνταξη 

περασµάτων δροµολόγησης εντολών και ανάλυσης εφαρµογής. 

Η βασική διανοµή του SALTO υποστηρίζει αρχιτεκτονικές µε σηµαντικά διαφοροποιηµένα 

χαρακτηριστικά όπως: Alpha, MIPS, PowerPC, SPARC, Trimedia TM1000 (έναν πραγµατικό ASIP), 

και x86. Αν και δεν βρίσκεται σε ενεργό εξέλιξη από το 2002, σήµερα υπάρχουν 2 τουλάχιστον 

περιπτώσεις λογισµικού από τρίτους που στηρίζεται µε επιτυχία στο SALTO (για τις αρχιτεκτονικές 

apeNEXT και Itanium). Για την έρευνα που καταγράφεται στη διατριβή, ο SALTO χρησιµοποιήθηκε 

εκτενώς στο πλαίσιο του περιβάλλοντος YARDstick (κεφ. 6). 

 

Binutils: Αποτελεί τη δηµοφιλέστερη σουίτα λογισµικού (και συνήθως την πρώτη επιλογή) για τη 

δηµιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης εφαρµογών όταν πρόκειται για κάποιο νέο επεξεργαστή 

[binutils]. Τα κυριότερα εργαλεία είναι τα εξής: 

• as: συµβολοµεταφραστής 

• ld: συνδέτης  

• objdump: αποσυµβολοµεταφραστής 

• bfd: βιβλιοθήκη περιγραφής (εκτελέσιµων) αρχείων 

• objcopy: µετατροπέας διαµόρφωσης εκτελέσιµων αρχείων 
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• ar: αρχειοθέτης 

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα εργαλεία που παράγονται από τα binutils συνήθως 

εργάζονται αρµονικά µε κώδικα συµβολοµεταφραστή που παράγεται από τον GCC (για την ακρίβεια 

συνήθως είναι προαπαιτούµενα). Η σουίτα binutils υποστηρίζει στην επίσηµη διανοµή της, αρκετές 

δεκάδες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών ενώ συνολικά ίσως έχουν µεµονωµένα προστεθεί πάνω από 

100 επιπλέον αρχιτεκτονικές. ∆ιαθέτει εκτεταµένη βάση χρηστών και υποστηρίζεται από µία µεγάλη 

οµάδα εθελοντών προγραµµατιστών.   

 

ArchC: Η ArchC [ArchC],[Aze05] αποτελεί µια ADL ανοικτού κώδικα που βασίζεται στην SystemC 

[SystemC] και εξειδικεύεται στην περιγραφή αρχιτεκτονικών επεξεργαστών. Η ίδια ονοµασία 

χρησιµοποιείται για το περιβάλλον αυτόµατης παραγωγής προσοµοιωτών και εργαλείων ανάπτυξης 

εφαρµογών που στηρίζεται στην οµώνυµη διανοµή. Οι συντεθειµένοι προσοµοιωτές είναι ακρίβειας 

εντολής ή ακρίβειας κύκλου και µπορεί να είναι διερµηνευτικοί (για µεγαλύτερη ευελιξία) ή 

µεταγλωττισµένοι (για υψηλότερη ταχύτητα). Η περιγραφή του επεξεργαστή (εύρος bit και 

διαµορφώσεις εντολής, στοιχεία αποθήκευσης, σύνολο εντολών) µετατρέπεται αυτόµατα σε πηγαία 

αρχεία στη SystemC. Συνέπεια αυτού, ο προσοµοιωτής να είναι µεν στο σύνολο του στη SystemC, 

αλλά µε ένα µεγάλο µέρος της διαδικασίας να έχει απλοποιηθεί. Σήµερα υπάρχει ικανοποιητικός 

αριθµός µοντέλων επεξεργαστών σε ArchC (MIPS, SPARC, PowerPC, 8051, PIC επισήµως καθώς 

και x86, Nios-2, ARM7/9, MicroBlaze). 

Οι νέες δυνατότητες που προστίθενται µε την πάροδο του χρόνου (επαναστόχευση της σουίτας 

binutils για την αρχιτεκτονική, απλοποιηµένη περιγραφή σταδίων διοχέτευσης) είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικές στην πράξη. Η ArchC χρησιµοποιήθηκε εκτενώς στα πλαίσια της διατριβής από το 

φθινόπωρο του 2004. 

 

SimpleScalar: Ο SimpleScalar [Bur97],[Aus02],[SimpleScalar] αποτελεί µια δηµοφιλή σουίτα 

παραµετρικών προσοµοιωτών µικροαρχιτεκτονικής. Έχει αποτιµηθεί ότι στο ένα τρίτο των 

επιστηµονικών ανακοινώσεων και δηµοσιεύσεων περιλαµβάνονται αποτελέσµατα που ελήφθησαν µε 

χρήση του SimpleScalar. Η σουίτα περιλαµβάνει διάφορους προσοµοιωτές ακρίβειας εντολής για 

ανάλυση εφαρµογών, στατιστικών διακλάδωσης και χρήσης κρυφής µνήµης καθώς και ένα λεπτοµερή 

προσοµοιωτή εκτίµησης κύκλου. Ο SimpleScalar υλοποιεί ένα παραµετρικό µικροαρχιτεκτονικό 

µοντέλο για υποθετικούς κλιµακούµενους υπερβαθµωτούς επεξεργαστές για 3 διαφορετικά σύνολα 

εντολών, τα: PISA, Alpha και ARM. 

Ο SimpleScalar χρησιµοποιείται κυρίως για την ανάδειξη νέων µικροαρχιτεκτονικών τεχνικών 

σε υπάρχοντες GPP. Ο SimpleScalar δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή για χρήση στα πλαίσια της 
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έρευνας για τους εξής λόγους:  

• ελλιπής φορµαλισµός για την περιγραφή µιας νέας αρχιτεκτονικής· άµεσες επεµβάσεις 

µπορούν να γίνουν µόνο στο σύνολο εντολών (που καταγράφεται σε µορφή C 

µακροεντολών) και αυτό εντός περιορισµών. 

• δεν επιτρέπει µεταβολές του αρχιτεκτονικού µοντέλου (π.χ. αριθµός σταδίων διοχέτευσης) 

και δεν επιτρέπει τη δηµιουργία ενός αυθαίρετου µοντέλου 

• κάνει εκτίµηση αριθµού κύκλων και δεν καταγράφει την ακριβή κατάσταση (state) των 

σταδίων διοχέτευσης του επεξεργαστή σε κάθε κύκλο 

• έχει κωδικοποίηση εντολής µήκους 64-bit κάτι που αυξάνει τις απαιτήσεις σε επιφάνεια για 

έναν επεξεργαστή που θα σχεδιαζόταν στη βάση του SimpleScalar 

• δεν επιτρέπει την προσοµοίωση πλατφόρµας επεξεργαστή, δηλαδή µοντέλου επεξεργαστή 

µαζί µε περιφερειακές µονάδες συνδεδεµένα µε αρχιτεκτονική διαύλου 

Ο SimpleScalar θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την προσθήκη εντολών επέκτασης σε 

υπάρχοντες επεξεργαστές αλλά όχι για την ανάπτυξη ΕΕΣ από µηδενική βάση. Επίσης, η οµάδα 

ανάπτυξης του SimpleScalar δεν έχει δώσει βάρος στη δυνατότητα επαναστόχευσης των 

απαιτούµενων εργαλείων όπως γίνεται για την ArchC. Στα πλαίσια της διατριβής βρήκε περιορισµένη 

χρήση προκειµένου τη λήψη, ενδεικτικών κυρίως, συγκριτικών µετρήσεων.  

 

Processor Designer: Ο Coware Processor Designer [Coware],[Hof02] αποτελεί ένα εµπορικό 

περιβάλλον σχεδιασµού πλατφόρµας επεξεργαστή-εργαλείων ανάπτυξης εφαρµογών που βασίζεται 

στην γλώσσα περιγραφής αρχιτεκτονικής LISA 2.0. Αναλυτικότερη περιγραφή των δυνατοτήτων του 

Processor Designer δίνεται στην ενότητα 2.2.3. Από την ακαδηµαϊκή έκδοση του Processor Designer 

που ήταν διαθέσιµη από τα µέσα του 2005 και έπειτα, λείπουν η υποστήριξη µεταγλωττιστή (του 

επαναστοχεύσιµου CoSy) και η δυνατότητα παραγωγής µοτίβων ελέγχου για τον έλεγχο του 

σχεδιαζόµενου επεξεργαστή.  

Από τα δωρεάν διαθέσιµα εργαλεία που υπάρχουν σήµερα, θα µπορούσε να συγκριθεί µε το 

περιβάλλον ArchC ως προς το οποίο υφίστανται οι εξής διαφορές: 

• αποτελεί ένα κλειστού κώδικα περιβάλλον σχεδιασµού (σε αντίθεση µε την ArchC) και δεν 

µπορεί να ενσωµατώσει βελτιώσεις/επεκτάσεις των χρηστών του. 

• Υποστηρίζει αυτόµατη παραγωγή HDL περιγραφής για τον επεξεργαστή από την 

περιγραφή σε LISA 2.0. 

• Τα παραγόµενα εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών (συµβολοµεταφραστής, συνδέτης κ.λ.π.) 

δεν ακολουθούν τις GNU συµβάσεις µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η χρήση άλλου 
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µεταγλωττιστή για τον σχεδιαζόµενο επεξεργαστή µε αυτά.  

 
2.3.3. Άλλα λογισµικά εργαλεία για την ανάπτυξη του πλαισίου εργασίας παραγωγής 
ΕΕΣ 
 
Pattlib: Είναι ένα από τα ελάχιστα εργαλεία για τη γέννηση εντολών επέκτασης που είναι διαθέσιµο 

σε µορφή πηγαίου κώδικα [Cas04],[Bor04], µε δηµοσιοποιηµένη τη γραµµατική ιδιοτήτων (attribute 

grammar) που ορίζει µία γλώσσα καταγραφής εξαρτήσεων δεδοµένων σε επίπεδο IR. Οι ερευνητές 

που ανέπτυξαν την Pattlib [Pattlib] παρέχουν επίσης κάποια πρακτικά εργαλεία για την εξαγωγή 

υποψηφίων εντολών, τα οποία υπόκεινται σε πολυωνυµική πολυπλοκότητα. Ένα πλεονέκτηµα της 

προσέγγισής τους είναι η πρόταση µιας διαµόρφωσης αρχείου για την απεικόνιση µοτίβων 

εξαρτήσεων δεδοµένων και ελέγχου, η οποία είναι κοινή για τις βασικές εντολές και τις εντολές 

επέκτασης ενός εξεταζόµενου επεξεργαστή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση, 

επεξεργασία και ανταλλαγή µοτίβων εντολών. Υφίστανται όµως και σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά 

τη χρήση της Pattlib. Από το 2004 και έπειτα, δεν υπάρχει καµία σχετική δραστηριότητα από την 

οµάδα Pattlib (διορθώσεις σφαλµάτων, επικοινωνία, παράθεση επιπλέον παραδειγµάτων χρήσης) ενώ 

το κυριότερο πρόβληµα είναι η ολοκληρωτική απουσία τεκµηρίωσης.  

Στο τεχνικό µέρος, η χρήση της Pattlib προϋποθέτει ένα τεράστιο έργο για την τροποποίηση του 

µεταγλωττιστή GCC [GCC] ώστε να παράγει αρχεία στην κατάλληλη διαµόρφωση. Λαµβάνοντας 

υπόψη την πολυπλοκότητα της GCC (άνω των 2 MLOC) µία τέτοια επέµβαση θα απαιτούσε πολλούς 

ανθρωποµήνες εργασίας. Ακόµη, η IR που χρησιµοποιεί η οµάδα της Pattlib δεν είναι 

αντιπροσωπευτική µιας γενικής αρχιτεκτονικής (όπως είναι η περιγραφή IR-C [Leu03] για 

παράδειγµα) αλλά οικειοποιείται το σύνολο εντολών µιας υπάρχουσας αρχιτεκτονικής (SPARC V8) 

το οποίο ενδεχόµενα, πολώνει αντίστοιχα και τις εξαγόµενες εντολές επέκτασης. Ακόµη, τον καιρό 

δηµοσιοποίησης της Pattlib (Νοέµβριος 2004), είχαν ήδη τεθεί τα θεµέλια του εργαλείου ανάλυσης 

εφαρµογών [Kav04] µε ανάπτυξη κατάλληλης διαµόρφωσης για την καταγραφή εξαρτήσεων ελέγχου-

δεδοµένων εµπνευσµένη από το µεταγλωττιστή MachSUIF [MachSUIF]. Για τους παραπάνω λόγους, 

το εργαλείο Pattlib δεν χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα της διατριβής. 

 

CDIF: Είναι ένα από τα ελάχιστα δωρεάν διαθέσιµα εργαλεία για την ταυτοποίηση συχνά 

εµφανιζόµενων υπογράφων ροής δεδοµένων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε γραµµικά IR τύπου 

CDFG και σε δυναµικά ίχνη εκτελούµενων εντολών [CDIF]. Οι υπογράφοι µπορούν να έχουν MIMO 

δοµή αλλά περιορίζονται στο να είναι συνδεδεµένοι. Ο αλγόριθµος που υλοποιεί το CDIF στοχεύει 

στη συµπίεση κώδικα κατά κύριο λόγο, ενώ δεν µπορεί να αναγνωρίσει µέγιστες δοµές ΜΙΜΟ 

(MaxMIMO) χάριν µείωσης της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. 
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Boost: Η Boost [Boost] είναι µια εκτενής βιβλιοθήκη δοµών δεδοµένων γραµµένη στη γλώσσα C++. 

Συνοδεύεται από επαρκή τεκµηρίωση όπως οδηγίες χρήσης, καταγραφή του API συγκεκριµένων 

βιβλιοθηκών, κατατοπιστικά παραδείγµατα κ.λ.π.. Από την Boost, µεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η βιβλιοθήκη υλοποίησης δοµών δεδοµένων και αλγορίθµων γράφων γνωστή και ως 

BGL (Boost Graph Library). Από την BGL χρησιµοποιείται µεταξύ άλλων η υλοποίηση του 

αλγορίθµου του Dijkstra για τα συντοµότερα µονοπάτια (Dijkstra’s shortest paths) για την εκτίµηση 

της χρονικής καθυστέρησης που έχουν τα συνδυαστικά µονοπάτια στις ειδικές λειτουργικές µονάδες.  

 

VFLib 2.0: Η VFLib 2.0 [Fog01] είναι µία βιβλιοθήκη αλγορίθµων ταιριάσµατος γράφων (graph 

matching) που έχει συνταχθεί σε C++. Περιλαµβάνει µεθόδους (αλγόριθµοι Schmidt-Druffel, 

Ullmann, VF, VF2) που επιλύουν το πρόβληµα του ακριβούς ταιριάσµατος γράφου-γράφου και 

γράφου-υπογράφου µε έλεγχο ισοµορφισµών. Οι γράφοι επιτρέπονται να φέρουν αυθαίρετα σύνθετες 

ιδιότητες κόµβων ή/και ακµών· για παράδειγµα ένας κόµβος µπορεί να έχει ως ετικέτα το είδος της 

εντολής στην οποία αντιστοιχεί όταν µιλάµε για γράφους εξάρτησης δεδοµένων στο επίπεδο IR ενός 

µεταγλωττιστή. Ενώ υπάρχουν και άλλες δωρεάν διαθέσιµες βιβλιοθήκες γενικότερα για γράφους και 

ειδικότερα για ισοµορφισµούς, η VFLib 2.0 ξεχωρίζει για την ευχρηστία της και την ευκολία στη 

σύνταξη και διατήρηση κώδικα που καλεί το API της VFLib 2.0.   

 

VCG: Η VCG [San94],[VCG] είναι µια διαµόρφωση για την περιγραφή γράφων σε αναγνώσιµη 

µορφή και µε το ίδιο όνοµα αναφέρεται το αντίστοιχο λογισµικό διάταξης (layout) γράφων για την 

αποτύπωσή τους µε τη µορφή εικόνων (BMP, GIF, EPS). Η διαµόρφωση VCG υποστηρίζεται από τα 

εργαλεία IAGF και YARDstick που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής (κεφ. 6).  

 

Graphviz: Πρόκειται για ένα εργαλείο διάταξης γράφων που υποστηρίζει τη διαµόρφωση “dot” 

[Gan93],[Graphviz], µε συγκρίσιµες δυνατότητες µε το VCG. Στις διαφορές τους συγκαταλέγονται τα 

εξής: υπάρχει ενεργός ανάπτυξη του Graphviz (συχνές νέες εκδόσεις, λίστα επικοινωνίας, σηµαντική 

βάση χρηστών) ενώ η δηµόσια έκδοση του VCG έχει µια ηλικία περί των 10 ετών, και η γραµµατική 

ιδιοτήτων του dot είναι ελαφρώς απλούστερη από του VCG. Όπως και η διαµόρφωση VCG έτσι και η 

dot υποστηρίζονται από τα πρωτότυπα εργαλεία ανάπτυξης του κεφ. 6. 

 

CDFGtool: Το CDFG toolkit [CDFGtool] αποτελεί µια βιβλιοθήκη χειρισµού γράφων ροής ελέγχου-

δεδοµένων (CDFG) γραµµένη σε C++. Αναπαραστάσεις τύπου CDFG χρησιµοποιούνται ως 

διαµόρφωση εισόδου σε συστήµατα σύνθεσης υλικού υψηλού επιπέδου (HLS εργαλεία όπως το  

SPARK [SPARK]) καθώς και για την καταγραφή της IR σε µεταγλωττιστές. Το CDFG toolkit 
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αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο εργασίας ΕΕΣ για την αυτόµατη χρονοδροµολόγηση γράφων εξάρτησης 

δεδοµένων µε στόχο τον υπολογισµό της µέγιστης και της µέσης έµφυτης παραλληλίας σε εµβέλεια 

βασικού µπλοκ. 

 

SystemC: Η SystemC [SystemC] αποτελεί µια σύγχρονη γλώσσα µοντελοποίησης που διευκολύνει 

σηµαντικά το έργο του σχεδιασµού σε επίπεδο συστήµατος, και η οποία βασίζεται στην C++4. Η 

SystemC αναπτύχθηκε µε σκοπό τον ενοποιηµένο σχεδιασµό του υλικού (σε πολλαπλά επίπεδα 

αφαίρεσης) και του λογισµικού ενός συστήµατος. Βρίσκει συχνή εφαρµογή στην προσοµοίωση 

συστηµάτων και γίνονται προσπάθειες από τρίτους ερευνητές προς την αυτόµατη σύνθεση υλικού 

(VHDL, Verilog) από περιγραφές που έχουν συνταχθεί σε κατάλληλο υποσύνολο της SystemC. Η 

βιβλιοθήκη SystemC χρησιµοποιήθηκε στη διατριβή µιας και αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση του 

εργαλείου ArchC. 

                                                           
4 Στην ουσία πρόκειται για βιβλιοθήκη γραµµένη στην C++. 
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Κεφάλαιο 3 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
 
 
 
Αντικείµενο του κεφαλαίου 3 είναι η ανάπτυξη, υλοποίηση και τεκµηρίωση τεχνικών ανάλυσης 

εφαρµογών/δοκιµασίας επιδόσεων υπό τη µορφή ολοκληρωµένης ροής ανάλυσης εφαρµογών, οι 

οποίες είναι στοχεύσιµες σε ΕΕΣ. Ο χαρακτηρισµός των εφαρµογών γίνεται µε τη χρήση της 

υποδοµής µεταγλωττιστή SUIF/MachSUIF στο επίπεδο της εικονικής µηχανής SUIF (SUIFvm). Για 

το έργο αυτό, αναπτύχθηκαν µια σειρά από περάσµατα µεταγλωττιστή MachSUIF για την εφαρµογή 

των απαιτούµενων αναλύσεων και µετασχηµατισµών στην IR των εφαρµογών. Επίσης αναπτύχθηκε 

κατάλληλη συντακτική διαµόρφωση (BNF) για τη διαχείριση της πληροφορίας ανά CDFG των 

εφαρµογών. Τα εξαγοµένα µετρικά (όπως συχνότητες εκτέλεσης, γράφοι εξάρτησης δεδοµένων και 

εγγενής παραλληλία επιπέδου εντολών βασικών µπλοκ) είναι αξιοποιήσιµα από τα επόµενα βήµατα 

της ροής ανάπτυξης/σχεδιασµού ΕΕΣ.  

 

3.1. Πρακτικά ζητήµατα στην ανάπτυξη µιας ροής ανάλυσης εφαρµογών 
 

Η ροή σχεδιασµού (ενότητα 3.3) έχει αναπτυχθεί γύρω από µια υποδοµή µεταγλωττιστή στοχεύοντας 

µια αντιπροσωπευτική βασική αρχιτεκτονική επεξεργαστή, τόσο για τη διαδικασία χαρακτηρισµού 

εφαρµογών όσο και για να αποτελέσει βάση ανάπτυξης των ΕΕΣ. Καθώς η πλειοψηφία των 

στοχευόµενων εφαρµογών (επεξεργασίας ψηφιακού σήµατος όπως εφαρµογές πολυµέσων και 

δικτύων) έχουν αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (ANSI C/C++) η χρήση 
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µεταγλωττιστή είναι απαραίτητη για την εξαγωγή κώδικα συµβολοµεταφραστή για τον 

προγραµµατισµό της αρχιτεκτονικής βάσης. Εκτός από τη διαδικασία της µεταγλώττισης, ένα πλήρες 

περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών για ΕΕΣ, το οποίο είναι µέρος της συνολικής ροής ανάπτυξης ΕΕΣ 

οφείλει να καλύπτει δυνατότητες δηµιουργίας του τελικού αντικείµενου κώδικα (συµβολοµετάφραση 

και σύνδεση των επιµέρους αντικείµενων αρχείων), αποσφαλµάτωσης (debugging) του εκτελέσιµου 

αρχείου, και µοντελοποίησης του ΕΕΣ για την προσοµοίωση της εκτέλεσης εφαρµογών µε ακρίβεια 

εντολής ή/και ακρίβεια κύκλου µηχανής πάνω σε αυτόν. 

Μία σύµβαση την οποία υιοθετούµε εδώ είναι ότι ο επεξεργαστής βάσης είναι αρχιτεκτονικής 

RISC, και υποστηρίζει λέξεις δεδοµένων εύρους 32-bit σε επίπεδο υλικού. Η σύµβαση αυτή είναι 

απαραίτητη καθώς: 

• οι περισσότερες από τις εντολές του RISC µπορούν να αντιστοιχηθούν µε τους τελεστές 

(όπως αριθµητικούς, λογικούς, διακλάδωσης/άλµατος υπό συνθήκη ή χωρίς) των συνήθων 

HLL που βρίσκουν χρήση στα ενσωµατωµένα συστήµατα (ANSI C κυρίως αλλά και C++, 

Java, BASIC, FORTRAN, Pascal).   

• η πλειοψηφία των σύγχρονων επεξεργαστών έχουν στοιχεία RISC (αρχιτεκτονική σταδίων 

διοχέτευσης, ορθογώνια κωδικοποίηση εντολών, οµογενής αρχιτεκτονική καταχωρητών) 

ακόµη και αν προέρχονται από παλιές CISC οικογένειες (Itanium, Coldfire/68k). 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τα συµπεράσµατα από την επισκόπηση των 

υπάρχοντων εργαλείων (κεφ. 2.3), αποφασίστηκε η χρήση της υποδοµής SUIF/MachSUIF 

[SUIF],[MachSUIF] αρκετά νωρίς στα πλαίσια της έρευνας. O SUIF (έκδοση 2.2.0-4) 

χρησιµοποιείται κυρίως ως frontend στον MachSUIF για τον υποβιβασµό από C σε ενδιάµεση 

αναπαράσταση (IR) υψηλού επιπέδου, η οποία ονοµάζεται High-SUIF. Η High-SUIF υποστηρίζει 

οντότητες όπως κόµβοι for, if-then-else µαζί µε εντολές χαµηλού επιπέδου (TAC). Ο Machine-SUIF 

(έκδοση 2.02.07.15) υποστηρίζει ως είσοδο την High-SUIF την οποία υποβιβάζει σε Low-SUIF και σε 

επόµενη φάση σε SUIFvm συµβολική assembly (εικονική µηχανή SUIF). Η SUIFvm έχει τη διττή 

ιδιότητα να αποτελεί IR πάνω στην οποία λειτουργούν τα περάσµατα βελτιστοποίησης και ανάλυσης 

που είναι συµβατά µε το API του MachSUIF αλλά και µια συµβολική αρχιτεκτονική RISC που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ως αρχιτεκτονική βάσης για την ανάλυση εφαρµογών.  

Αναπτύχθηκε πέρασµα για το MachSUIF µε το όνοµα “bbpart” [Kavhome], το οποίο εξάγει 

γράφους εξάρτησης δεδοµένων (DDG) για κάθε βασικό µπλοκ µιας εφαρµογής και το οποίο µεταξύ 

άλλων αξιοποιείται για την κατά προσέγγιση εκτίµηση επιδόσεων των εφαρµογών. Σε κάθε DDG 

γίνεται τοπολογική ταξινόµηση για τη χρονοδροµολόγηση των εντολών, και έτσι είναι δυνατή η 

εκτίµηση των κύκλων µηχανής που χρειάζονται για τη σειριακή εκτέλεση τους µη λαµβάνοντας 

υπόψη φαινόµενα όπως της απώλειας χρήσιµων κύκλων λόγω της αρχιτεκτονικής διοχέτευσης. Η 

κατά προσέγγιση εκτίµηση αποτυπώνει το άνω όριο επιδόσεων (ελάχιστο αριθµό κύκλων εκτέλεσης) 
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της εφαρµογής σε έναν SUIFvm επεξεργαστή. 

Ακριβέστερη εκτίµηση επιδόσεων είναι εφικτή µόνο µε τη χρήση προσοµοιωτών ακρίβειας 

κύκλου. Στην πραγµατικότητα, η ανάπτυξη εφαρµογών γίνεται µε χρήση «ζεύγους» προσοµοιωτών: 

ενός ακρίβειας εντολής και ενός ακρίβειας κύκλου. Ο προσοµοιωτής ακρίβειας εντολής 

χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί η ορθή εκτέλεση του εκτελέσιµου αρχείου της εφαρµογής µε 

χρήση του υποστηριζόµενου συνόλου εντολών του επεξεργαστή. Ο προσοµοιωτής ακρίβειας κύκλου 

µοντελοποιεί λεπτοµερώς τη µικροαρχιτεκτονική του επεξεργαστή και αποτυπώνει τη συµπεριφορά 

του σε κάθε κύκλο µηχανής. Προκειµένου την ανάπτυξη των απαιτούµενων προσοµοιωτών ακρίβειας 

κύκλου επιλέχθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης προσοµοιωτών ArchC [ArchC],[Aze05]. Η 

διαθεσιµότητα µεγάλου αριθµού µοντέλων για γνωστούς επεξεργαστές (MIPS, SPARC, PowerPC) 

βοηθά σηµαντικά στην εξοικείωση µε τη χρήση του περιβάλλοντος.  

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι στα πλαίσια της αναζήτησης περιβάλλοντος ανάπτυξης 

προσοµοιωτών εξετάστηκαν και άλλες λύσεις, και ιδιαίτερα τα περιβάλλοντα SimpleScalar 

[SimpleScalar],[Bur97],[Aus02] και Processor Designer [Coware], [Hof02].  

 

3.2. Αρχιτεκτονική SUIFvm 
 

3.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής SUIFvm 
Κεντρική θέση στη ροή ανάλυσης εφαρµογών έχει η αρχιτεκτονική SUIFvm καθώς εκφράζει την IR 

στην οποία η υποδοµή SUIF/MachSUIF αποδοµεί µια εφαρµογή αλλά και καθορίζει στοιχεία µιας 

αρχιτεκτονικής ενός αφαιρετικού επεξεργαστή σε επίπεδο εικονικής µηχανής.  

Η SUIFvm IR είναι οργανώσιµη σε διαφορετικές µορφές γράφων (Πίνακας 3.1) οι οποίες 

αντιµετωπίζουν τα βασικά µπλοκ ως κόµβους (nodes): τέτοιοι είναι οι γράφοι ροής ελέγχου (CFG) και 

τα CFG µε στατικές απλές αναθέσεις (SSA) [Cyt91]. Οι δύο αυτοί τύποι υποστηρίζονται από την 

επίσηµη διανοµή του MachSUIF. Σε κάθε συνάρτηση µιας εξεταζόµενης εφαρµογής αντιστοιχεί ένας 

γράφος CFG ή CFG-SSA. Τρίτοι ερευνητές έχουν προτείνει και υλοποιήσει την οργάνωση της 

SUIFvm IR σε µορφή στατικής απλής πληροφορίας (SSI) [Singe04] και CCDG (Συντεθειµένος 

Γράφος Εξάρτησης Ελέγχου) [She04], µε το τελευταίο να είναι ένας τύπος Γράφου Εξάρτησης 

Προγράµµατος (PDG) [Fer87]. Αναπαραστάσεις τύπου PDG έχουν το πλεονέκτηµα της καταγραφής 

της συµπεριφοράς µιας εφαρµογής από έναν µόνο κατάλληλα ιεραρχηµένο γράφο, κάτι που επιτρέπει 

την εφαρµογή βελτιστοποιήσεων σε ολόκληρο το πρόγραµµα. Καθώς όµως τα περάσµατα 

βελτιστοποίησης και ανάλυσης της διανοµής του MachSUIF και αυτά που αναπτύχθηκαν για τη 

διατριβή δέχονται τους τύπους CFG και SSA, δεν εξετάστηκε περαιτέρω η αξιοποίηση λογισµικού 

που αναφέρεται στις αναπαραστάσεις τύπου SSI και CCDG.  
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Πίνακας 3.1: ∆ιαφορετικοί τύποι γράφων ροής ελέγχου στους οποίους είναι οργανώσιµη η 
ενδιάµεση αναπαράσταση SUIFvm. 

Είδος γράφου Περιγραφή της Αναπαράστασης Αναφορά 

CFG Γράφος Ροής Ελέγχου [MachSUIF] 

CFG-SSA CFG Στατικής Απλής Ανάθεσης [MachSUIF] 

SSI Στατική Απλή Πληροφορία [Singe04] 

CCDG Συντεθειµένος Γράφος Εξάρτησης Ελέγχου [She04] 

 

Η αρχιτεκτονική SUIFvm διαθέτει ένα σύνολο εντολών µε χαρακτηριστικά κλασσικού RISC 

(κοντά στο πνεύµα των αρχιτεκτονικών MIPS [MIPS], DLX [Hen96], PowerPC, Nios 2 [Nios-II]) µε 

τη βασική διαφορά ότι υποστηρίζει απεριόριστους εικονικούς καταχωρητές (virtual registers). Στην 

ποιότητα κώδικα SUIFvm µπορούν να επιδράσουν περάσµατα βελτιστοποίησης όπως: για την 

εξουδετέρωση νεκρού κώδικα, εξουδετέρωση κοινής υποεκφράσεως, µετατροπή δήλωσης «αν» (if-

conversion), και κίνηση κώδικα (code motion) [EPFL-passes].   

 

3.2.2. Το σύνολο εντολών SUIFvm 
Το σύνολο εντολών της αρχιτεκτονικής εικονικής µηχανής SUIFvm δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 

3.2. Το SUIFvm έχει στοιχεία αρχιτεκτονικής φόρτωσης-αποθήκευσης (εντολές LOD, STR) όπως οι 

τυπικοί RISC. Η εντολή MEMCPY που µετακινεί δεδοµένα ανάµεσα σε µνήµες είναι µεν CISC 

χαρακτηριστικό, όµως η αυτόµατη επιλογή της δεν υποστηρίζεται κατά τη µετατροπή από High-SUIF 

σε SUIFvm. Επιπλέον παρατηρήσεις πάνω στο SUIFvm σετ εντολών έχουν ως εξής: 

• οι δυαδικές (ήτοι δεχόµενες δύο ορίσµατα πηγής) αριθµητικές (Α) και λογικές εντολές (Λ), 

όπως και οι εντολές ολίσθησης (Ο) και σύγκρισης (Σ) δέχονται ως ορίσµατα είτε δύο 

καταχωρητές, είτε ένα καταχωρητή και ένα άµεσο όρισµα (immediate). 

• Η MOD δεν χρησιµοποιείται. 

• Η MBR (διακλάδωση πολλαπλών επιλογών) προκύπτει από τον υποβιβασµό µιας δήλωσης 

switch από την ANSI C. Λόγω του ότι διαθέτει µεταβλητό αριθµό ορισµάτων, και η 

κωδικοποίηση µιας MBR n διευθύνσεων-στόχων θα απαιτούσε n λέξεις µηχανής, η χρήση 

της αποφεύγεται. Η αποδόµησή της σε απλές εντολές διακλάδωσης γίνεται από την 

αλληλουχία περασµάτων που κωδικοποιεί το έγγραφο (script) do_lower.  

• Η εντολή κλήσης υπορουτίνας (CAL) επίσης δέχεται µεταβλητό αριθµό ορισµάτων.  

• Οι εντολές ABS, MIN, MAX είναι σχετικά υψηλού επιπέδου και όπως η MEMCPY δεν 

είναι αυτόµατα επιλέξιµες από το frontend.  

• Οι εντολές ANY και MRK χρησιµοποιούνται εσωτερικά από το µεταγλωττιστή και δεν 

   56



 
         Ανάπτυξη Ροής Ανάλυσης των Εφαρµογών 

αντιστοιχούν σε πραγµατικές εντολές στο επίπεδο µηχανής. 

 
Πίνακας 3.2: Το σετ εντολών SUIFvm. 

Μνηµονικό Τύπος 
εντολής Περιγραφή Σύνταξη (BNF) 

NOP -- Καµία λειτουργία nop 

LDA Α Φόρτωσης άµεσης διεύθυνσης lda rdst, symbol 

LDC Α Φόρτωση σταθεράς ldc rdst, immed 

LOD Μ Φόρτωση καταχωρητή από διεύθυνση 
στη µνήµη lod rdst, addr 

STR Μ Αποθήκευση καταχωρητή σε 
διεύθυνση στη µνήµη str rsrc, addr 

MEMCPY Μ Αντιγραφή τιµής από διεύθυνση στη 
µνήµη σε διεύθυνση στη µνήµη memcpy addrsrc, addrdst  

MOV Α Μεταφορά από καταχωρητή σε 
καταχωρητή mov rdst, rsrc 

CVT -- 
Μετατροπή τύπου δεδοµένων και 
µεταφορά από καταχωρητή σε 
καταχωρητή 

cvt rdst, rsrc 

NEG Α Συµπλήρωµα ως προς 2 neg rdst, rsrc 

ADD Α Άθροιση add rdst, rsrc1, op2 

SUB Α Αφαίρεση sub rdst, rsrc1, op2 

MUL Α(Π) Πολλαπλασιασµός add rdst, rsrc1, op2 

DIV Α(∆) ∆ιαίρεση add rdst, rsrc1, op2 

REM Α(∆) Ακέραιο υπόλοιπο (όπως ο τελεστής 
% στην ANSI C) add rdst, rsrc1, op2 

MOD Α(∆) Ακέραιο υπόλοιπο (επιστρέφει πάντα 
θετική τιµή) add rdst, rsrc1, op2 

NOT Λ Λογικό ΟΧΙ not rdst, rsrc 

AND Λ Λογικό ΚΑΙ and rdst, rsrc1, op2 

IOR Λ Λογική Ή ior rdst, rsrc1, op2 

XOR Λ Λογικό αποκλειστικό-Ή xor rdst, rsrc1, op2 

ASR Ο Αριθµητική ολίσθηση προς τα δεξιά asr rdst, rsrc1, op2 

LSR Ο Λογική ολίσθηση προς τα δεξιά lsr rdst, rsrc1, op2 

LSL Ο Λογική ολίσθηση προς τα αριστερά lsl rdst, rsrc1, op2 

MIN Α Εύρεση ελάχιστης τιµής min rdst, rsrc1, op2 

MAX Α Εύρεση µέγιστης τιµής max rdst, rsrc1, op2 

ABS Α Απόλυτη τιµή abs rdst, rsrc 

ROT Ο Κυκλική ολίσθηση rot rdst, rsrc1, op2 

SEQ Σ Σύγκριση ισότητας seq rdst, rsrc1, op2 

SNE Σ Σύγκριση ανισότητας sne rdst, rsrc1, op2 

SL Σ Σύγκριση µικρότερο από sl rdst, rsrc1, op2 

SLE Σ Σύγκριση µικρότερο ή ίσο από sle rdst, rsrc1, op2 

JMP ∆1 Άλµα χωρίς συνθήκη jmp target 

JMPI ∆1 Έµµεσο άλµα χωρίς συνθήκη jmpi rsrc 

BTRUE ∆2 ∆ιακλάδωση αν η τιµή καταχωρητή 
είναι διάφορη του µηδενός btrue rsrc, target 
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BFALSE ∆2 ∆ιακλάδωση αν η τιµή καταχωρητή 
είναι ίση µε το µηδέν bfalse rsrc, target 

BEQ ∆2 ∆ιακλάδωση αν ίσο beq rsrc1, rsrc2, target 

BNE ∆2 ∆ιακλάδωση αν διαφορετικό από bne rsrc1, rsrc2, target 

BGE ∆2 ∆ιακλάδωση αν µεγαλύτερο ή ίσο από bge rsrc1, rsrc2, target 

BGT ∆2 ∆ιακλάδωση αν µεγαλύτερο από bgt rsrc1, rsrc2, target 

BLE ∆2 ∆ιακλάδωση αν µικρότερο ή ίσο από ble rsrc1, rsrc2, target 

BLT ∆2 ∆ιακλάδωση αν µικρότερο από blt rsrc1, rsrc2, target 

MBR ∆2 ∆ιακλάδωση µε πολλαπλές 
διευθύνσεις στόχους 

mbr rsrc, target1{, 
targetn}+ µε n>=2 

CAL Υ Κλήση υπορουτίνας cal func {, rdst}? {, 
rsrcn}* µε n>=0 

RET Υ Επιστροφή από υπορουτίνα ret {rsrc}? 

ANY -- Εντολή χωρίς προκαθορισµένη 
λειτουργία any -- 

MRK -- Εντολή για την εισαγωγή σηµειώσεων 
στον κώδικα συµβολοµεταφραστή  mrk -- 

 
Υπόµνηµα 3.2.1:

Συντόµευση Σηµασία = Τύπος εντολής Εναλλακτικός συµβολισµός 
Α, (Π, ∆) Αριθµητική. (Π) για πολλαπλασιασµού και 

(∆) για διαίρεσης (υποκατηγορίες) 
arith (multiply, division) 

Λ Λογική logical 
Σ Σύγκρισης set 
Ο Ολίσθησης shift 
Μ Μεταφοράς δεδοµένων από/προς τη µνήµη mem 
∆1 ∆ιακλάδωσης/Άλµατος χωρίς συνθήκη ubr 
∆2 ∆ιακλάδωσης/Άλµατος υπό συνθήκη cbr 
Υ ∆ιαχείρισης υπορουτίνας call/ret 
-- Άλλο other 

 
Υπόµνηµα 3.2.2:

Συντόµευση Σηµασία 
r(dst|src){[1-9][0-9]*}? Καταχωρητής προορισµού ή πηγής µε 

αύξοντα αριθµό n 
op2 Όρισµα πηγής µε αύξοντα αριθµό 2 που 

δίνεται από τη σύνταξη: rsrc2|immed 
immed Άµεσο όρισµα 
symbol Σύµβολο 
addr(src|dst) Έκφραση διεύθυνσης 
target[1-9][0-9]* ∆ιεύθυνση στόχος 
-- ∆εν έχει προκαθοριστεί 

 

Επίσης στο σύνολο εντολών SUIFvm, προστέθηκε η εντολή SELECT (εντολή επιλογής για 

προδικασµένη εκτέλεση). Η εντολή SELECT υλοποιεί τη λειτουργία της επιλογής της ανάθεσης σε 

καταχωρητή προορισµού από δύο πηγαία ορίσµατα µε την ίδια έννοια που αυτό γίνεται από έναν 

πολυπλέκτη (multiplexer). Η λειτουργία της SELECT µπορεί να αποδοθεί ως εξής: 

2,1, SELECT srcsrcconddst ←  όπου  
⎩
⎨
⎧

=
ψευδέςείναι    αν 2
αληθέςείναι    αν 1

condsrc
condsrc

dst

Οι εντολές SELECT εισάγονται στο επίπεδο SUIFvm εφόσον εφαρµοστεί πέρασµα 

µετασχηµατισµού τύπου if-conversion. Ο µετασχηµατισµός αυτός αντικαθιστά ορισµένες περιπτώσεις 
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if-then-else δηλώσεων στην ANSI C από εντολές SELECT µε τα κατάλληλα ορίσµατα. 

∆ηλαδή, η εφαρµογή του if-conversion έχει ως αποτέλεσµα τη συνένωση βασικών µπλοκ καθώς 

διαγράφονται οι εντολές διακλάδωσης που συνεπάγονται από τη µεταγλώττιση των if-then-else 

σε επίπεδο SUIFvm. Μεγαλύτερα βασικά µπλοκ προσφέρουν και περισσότερες ευκαιρίες για 

ανεύρεση ειδικών εντολών MISO ή MIMO, οι οποίες επιταχύνουν την εκτέλεση εφαρµογών στους 

ΕΕΣ. Η προσθήκη εντολών SELECT επίσης ευνοεί την ανάδειξη της εγγενούς παραλληλίας πολλών 

ενσωµατωµένων εφαρµογών και για το λόγο αυτό µετασχηµατισµοί if-conversion χρησιµοποιούνται 

ως επί το πλείστον από µεταγλωττιστές που στοχεύουν επεξεργαστές VLIW [Trimaran], 

[OpenIMPACT]. 

 

3.2.3. Τρόποι διευθυνσιοδότησης 
Η αρχιτεκτονική SUIFvm υποστηρίζει τους επτά διαφορετικούς τρόπους διευθυνσιοδότησης του 

Πίνακα 3.3, οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση σύνθετων τρόπων 

διευθυνσιοδότησης σε backend για κατάλληλους στοχευόµενους επεξεργαστές. Με ADDR_SYM 

συµβολίζεται η άµεση διευθυνσιοδότηση από συµβολική σταθερά, και χρησιµοποιείται για τη 

προσπέλαση µεταβλητών καθολικής και τοπικής εµβέλειας. Στην πράξη, η διαδικασία επιλογής 

SUIFvm κώδικα στον MachSUIF χρησιµοποιεί µόνο τους τρόπους ADDR_SYM και BASE_DISP.  

 

Πίνακας 3.3: Τρόποι διευθυνσιοδότησης στο σύνολο εντολών SUIFvm. 
Αρίθµηση Σύµβολο Είδος Λειτουργία 
1 ADDR_SYM Όρισµα addr_sym 
2 SYM_DISP Τρόπος 

διευθυνσιοδότησης 
addr_sym + disp 

3 INDEX_SYM_DISP -«- index + addr_sym + disp 
4 BASE_DISP -«- base + disp 
5 BASE_INDEX -«- base + index 
6 BASE_INDEX_DISP -«- base + index + disp 
7 INDEX_SCALE_DISP -«- index×scale + disp 
8 BASE_INDEX_SCALE_DISP -«- base + index×scale + disp 

 
Υπόµνηµα 3.3.1:

Συντόµευση Σηµασία 
addr_sym Συµβολική διεύθυνση 
disp Άµεσο ακέραιο όρισµα που δηλώνει µετατόπιση 
index Καταχωρητής δείκτη 
base Καταχωρητής βάσης 
scale Σταθερά κλιµάκωσης 

 
Οι τρόποι διευθυνσιοδότησης του Πίνακα 3.3 θα µπορούσαν να αντικατασταθούν από δύο µόνο 

βασικούς «υπερτύπους»:  

• Ο τύπος 3 (INDEX_SYM_DISP) είναι η γενική περίπτωση των τύπων 1-3 

• Ο τύπος 8 (BASE_INDEX_SCALE_DISP) είναι υπερσύνολο των τύπων 4-8 
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Οι δύο προϋποθέσεις ώστε να είναι αυτό εφικτό είναι η αποδοχή σταθερών καταχωρητών µε 

τιµή µηδέν καθώς και του «µηδενικού» (null) συµβόλου. Σταθεροί καταχωρητές (συνήθως µε τιµή 0 

ή/και 1) υποστηρίζονται από τους περισσότερους επεξεργαστές. 

 

3.2.4. Τύποι δεδοµένων 
Η αρχιτεκτονική SUIFvm υποστηρίζει τους βασικούς τύπους δεδοµένων του Πίνακα 3.4 για 

αναπαραστάσεις αριθµών ακέραιων και κινητής υποδιαστολής καθώς και για µεταβλητές 

δεικτοδότησης (pointers), οι οποίες εκφράζουν διευθυνσιοδότηση σε εντολές LOD και STR. Οι τύποι 

δεδοµένων είναι ρητώς εκπεφρασµένοι στον κώδικα SUIFvm. Για παράδειγµα για τις εντολές LOD 

και STR γνωστοποιείται το εύρος της µεταφοράς από και προς τη µνήµη δεδοµένων αλλά και για την 

εντολή µετατροπής τύπου (CVT) µε τον τρόπο αυτό δηλώνονται οι τύποι των καταχωρητών πηγής και 

προορισµού. Ένας συµβολικός καταχωρητής δίνεται από την έκφραση: ><>< mvpfsunvr ]||||.[$  

όπου: 

- Τα “u”,”s” δίνουν το πρόσηµο  

- Το “f” συµβολίζει αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής 

- To “p” την αναπαράσταση δεικτοδότησης 

- Το “v” συµβολίζει τον κενό τύπο (κατά το void της γλώσσας C)  

- είναι ο αύξοντας αριθµός του καταχωρητή >< n

- είναι το εύρος bit του καταχωρητή >< m

 

Πίνακας 3.4: Τύποι δεδοµένων στο σύνολο εντολών SUIFvm. 

Τύπος Συµβολισµός Επιτρεπόµενο 
εύρος bit 

void (κενός) v 0 

integer (ακέραιος) u (απρόσηµοι ακέραιοι) 
s (προσηµασµένοι ακέραιοι) 8, 16, 32, 64 

floating-point (κινητής υποδιαστολής) f 32, 64, 128 
pointer (δεικτοδότησης) p 32, 64 

 
 

3.2.5. Εκτέλεση/διερµηνεία εφαρµογών δοκιµής στην αρχιτεκτονική SUIFvm 
Η αρχιτεκτονική SUIFvm ως εικονική µηχανή υιοθετεί συµβάσεις όπως τη χρήση απεριόριστων 

καταχωρητών και την πολυσηµία εντολών1 κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαδικασία λήψης 

µετρήσεων για την εξαγωγή ποσοτικών χαρακτηριστικών των εφαρµογών δοκιµής. Έτσι, οι 

                                                           
1 Η οποία επιφέρει αναντιστοιχία του φαινοµενικού αριθµού εντολών µε τις πραγµατικές απαιτήσεις σε 
διαθέσιµους κώδικες λειτουργίας. 
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εφαρµογές θα πρέπει είτε να διερµηνευτούν είτε να εκτελεστούν σε προσοµοιωτή του συνόλου 

εντολών SUIFvm. Η διαδικασία της εκτέλεσης συνήθως ακολουθείται για πραγµατικές  

αρχιτεκτονικές επεξεργαστών καθώς απαιτεί τη δυνατότητα παραγωγής του αντίστοιχου εκτελέσιµου 

αρχείου. Το τελευταίο υπονοεί την αναγκαιότητα επαναστόχευσης του συµβολοµεταφραστή και του 

συνδέτη (as, ld) για τη συγκεκριµένη αρχιτεκτονική. Αυτό προϋποθέτει τον καθορισµό της 

κωδικοποίησης εντολών µέσα στα όρια του µήκους εντολής, κάτι που δεν µπορεί να συµβεί για την 

SUIFvm, για την οποία οι δείκτες καταχωρητών µπορούν να είναι αυθαίρετα µεγάλοι ακέραιοι. Η 

δεύτερη λύση (διερµηνεία προγράµµατος επιπέδου συµβολοµεταφραστή) είναι η µόνη εφαρµόσιµη. Ο 

διερµηνευτής/προσοµοιωτής θα πρέπει να δέχεται ως είσοδο αναπαράσταση SUIFvm και να την 

προσοµοιώνει θεωρώντας έναν πρότυπο επεξεργαστή SUIFvm. Για τη λύση αυτή επιλέχθηκε η χρήση 

του C backend (πέρασµα m2c) το οποίο αντιστοιχίζει µία-προς-µία, εντολές SUIFvm µε αναθέσεις 

TAC οι οποίες προσδιορίζονται από ένα περιορισµένο υποσύνολο της C. Έπειτα, το αρχείο αυτό 

µπορεί να µεταγλωττιστεί από τα εργαλεία (gcc, binutils) ενός τυπικού Linux/x86 συστήµατος 

ανάπτυξης λογισµικού. Ο Πίνακας 3.5 δίνει τις αντιστοιχίσεις εντολών SUIFvm µε αναθέσεις TAC σε 

C.  

 

Πίνακας 3.5: Αντιστοιχία εντολών SUIFvm µε αναθέσεις τριών διευθύνσεων (TAC) σε 
υποσύνολο της γλώσσας C. 

Εντολή Μορφή κώδικα τριών διευθύνσεων 
ADD, SUB, MUL, DIV, REM, LSL,  
LSR, ASR, AND, IOR, XOR, MIN, 
MAX 

rdst = rsrc1 binop op2; 

NEG, NOT, ABS rdst = unop rsrc1; 

SEQ, SNE, SL, SLE rdst = rsrc1 condop2 op2; 

RET return rsrc; 

CVT rdst = (castop)rsrc; 

LOD rdst = *addr; 

STR *addr = rsrc; 

BFALSE, BTRUE, BEQ, BNE, BLE, 
BLT, BGE, BGT if (src1 condop op2) goto target; 

JMP goto target; 

CAL {rdst =}? func-name ({arg1}? {, argn}*); 

 
Υπόµνηµα 3.5.1:

Συντόµευση Ερµηνεία Αντιστοίχιση 
binop ∆υαδικός τελεστής +, I, x, /, %, >>, <<, &, |, ^, min(), max() 
unop Μοναδικός τελεστής !, ~, abs() 
condop Τελεστής σύγκρισης ==, !=, >=, >, <=, < 
castop Τελεστής µετατροπής τύπου ( <ANSI C τύπος> ) 
condop2 Τελεστής σύγκρισης (υποσύνολο που 

χρησιµοποιείται από τις εντολές σύγκρισης) 
==, !=, <=, < 

selop Τελεστής επιλογής (σε τρίγραφη µορφή) ( συνθήκη ? τότε : αλλιώς ) 
 

Παρά το γεγονός ότι µπορεί να γίνει εκτίµηση επιδόσεων στο επίπεδο SUIFvm, ορισµένες 

φορές το ζητούµενο είναι ο χαρακτηρισµός των εφαρµογών σε έναν ενσωµατωµένο επεξεργαστή 
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αναφοράς.  Στα πλαίσια της διατριβής, αναπτύχθηκε µια ρεαλιστική2 αρχιτεκτονική ονόµατι SUIFrm 

(πραγµατική µηχανή SUIF) για την οποία υλοποιήθηκαν ένα MachSUIF backend και ο αντίστοιχος 

προσοµοιωτής ακρίβειας εντολής. Οι κύριες προσθήκες που απαιτήθηκαν είναι: 

• Εντολή LDCH (load constant high halfword) για τη φόρτωση των άνω 16-bit µιας 32-bit 

σταθεράς σε καταχωρητή. Επιτρέπει τη φόρτωση σταθερών 32-bit µε δύο εντολές (ldch, ior 

µε άµεσο όρισµα).  

• Οργάνωση του αρχείου καταχωρητών κατά το πρότυπο των DLX και MIPS R3000 οι 

οποίοι υποστηρίζουν οµογενές αρχείο καταχωρητών µε 32 θέσεις µε δείκτη στοίβας (r29), 

δείκτη πλαισίου (r30) και διεύθυνση επιστροφής (r31). 

• Η πολυσηµία της εντολής CVT η οποία περιλαµβάνει 28 διαφορετικές λειτουργίες 

µετατροπής (όσες είναι οι διατάξεις των 8-ανά-2) και µπορεί να περιοριστεί σε τέσσερις 

τύπους: τις εντολές ZXT (επέκταση µηδενός), SXT (επέκταση πρόσηµου), MOVE 

(µεταφορά) και TRUNC (αποκοπή από µεγάλο σε µικρό εύρος bit). 

Μια σηµαντική διαπίστωση που προέκυψε από τη διαδικασία αυτή είναι ότι µια αρχιτεκτονική 

SUIFrm παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε την απλή αρχιτεκτονική DLX στο επίπεδο 

συµβολοµεταφραστή. Αυτό συµπεραίνεται από το γεγονός ότι υπάρχει πεπερασµένο σύνολο 

µετασχηµατισµών που µετατρέπει κώδικα SUIFrm σε υποσύνολο του DLX και το αντίστροφο. Ο 

Πίνακας 3.6 συνοψίζει προτεινόµενους µετασχηµατισµούς οι οποίοι µπορούν να εφαρµοστούν µε τη 

χρήση κλασικών εργαλείων βελτιστοποίησης «κλειδαρότρυπας» (peephole optimization) [Aho86]. 

Ένα εύχρηστο εργαλείο αυτού του είδους είναι και ο “copt” [copt]. 

 

Πίνακας 3.6: Ορισµένοι από τους µετασχηµατισµούς από γλώσσα συµβολοµεταφραστή 
SUIFrm σε DLX και το αντίστροφο. 

Μοτίβο (pattern) εντολών ή µνηµονικό σε 
SUIFrm 

Αντίστοιχο µοτίβο εντολών ή µνηµονικό για 
τον DLX 

LODW, LODH, LODHU, LODB, LODBU, 
STRW, STRH, STRB LW, LH, LHU, LB, LBU, SW, SH, SB 

JMP, JMPI, CAL(R) J, JR, JAL(R) 

BFALSE, BTRUE BEQZ, BNEZ 

LSL, LSR, ASR SLL, SRL, SRA 

IOR, MUL OR, MULT 

NEG%1 %0, %2 SUB%1 %0, $zero, %2 
LDCH %0, %1 
IOR %0, %0, %1 

LHI %0, %hi(%1) 
ORI %0, %0, %lo(%1) 

SL%3 %0, %2, %1 SGT%3 %0, %1, %2 

SLE%3 %0, %2, %1 SGE%3 %0, %1, %2 

opcode %0, %1, #%2 LHI $at, %hi(%2) 

                                                           
2 Οι κύριες διαφορές από µια εικονική µηχανή είναι παράµετροι της αρχιτεκτονικής µνήµης όπως τοπολογία και χρονισµός, 
ο πεπερασµένος αριθµός καταχωρητών και η προσθήκη µηχανισµών χειρισµού στοίβας ορισµάτων. 
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ORI $at, $at, %lo(%2) 
opcode %0, $1, $at 

 
Υπόµνηµα 3.6.1:

Συντόµευση Σηµασία 
opcode Εντολή µε δύο πηγαία ορίσµατα 
$zero Καταχωρητής µε σταθερή τιµή µηδέν 
$at «Πρόχειρος» καταχωρητής που χρησιµοποιείται από 

τον συµβολοµεταφραστή 
 
 
3.3. Η ροή ανάλυσης εφαρµογών 

 

Μια διαδικασία ανάλυσης εφαρµογών αποσκοπεί στη δοκιµασία του κώδικα της στοχευόµενης 

εφαρµογής πάνω στην αρχιτεκτονική ενός αντιπροσωπευτικού επεξεργαστή για το σκοπό της 

διερεύνησης των υπολογιστικών απαιτήσεων. Η ροή ανάλυσης εφαρµογών πρέπει να εξασφαλίζει την 

ανάλυση της συµπεριφοράς των εφαρµογών υπό εξέταση, σε πολλαπλά επίπεδα ακρίβειας: να υπάρχει 

η δυνατότητα λήψης µετρήσεων κατά εκτίµηση κύκλων (cycle estimation), ακρίβεια εντολών 

(instruction-accurate) και ακρίβεια κύκλων (cycle-accurate). Αυτό είναι απαραίτητο καθώς τα 

διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας στην προσοµοίωση έχουν πολύ µεγάλες (τάξεις µεγέθους) διαφορές σε 

απαιτούµενο χρόνο επεξεργασίας µε Η/Υ και χρησιµοποιούνται στην εξαγωγή διαφορετικών 

χαρακτηριστικών των εφαρµογών.  

Η ροή ανάλυσης εφαρµογών που αναπτύχθηκε χρησιµοποιεί την υποδοµή µεταγλωττιστή 

SUIF/Machine-SUIF και την υποδοµή ανάπτυξης προσοµοιωτών ArchC αλλά δεν είναι δεσµευµένη 

σε αυτές. Κάποιος τρίτος θα µπορούσε να ακολουθήσει την προτεινόµενη ροή χρησιµοποιώντας τα 

εργαλεία ανάπτυξης (µεταγλωττιστής, προσοµοιωτής) της προτίµησής του. Έτσι θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί άλλος µεταγλωττιστής (π.χ. ο ανοικτού API/κλειστού κώδικα LANCE [LANCE] µε 

backend συνταγµένα για τον IBURG [IBURG] ή τον OLIVE [SPAM]) και άλλη υποδοµή 

προσοµοιωτών (όπως η δηµοφιλής σουίτα SimpleScalar). Η δυνατότητα αλλαγής των εργαλείων 

υποδοµής διασφαλίζει την µακροβιότητα της ροής ανάλυσης εφαρµογών.  

Στην ακόλουθη υποενότητα δίνεται αναλυτική περιγραφή της ροής ανάλυσης εφαρµογών. Σε 

ορισµένα σηµεία επισηµαίνονται πιθανές τροποποιήσεις (όπως αντικατάσταση εργαλείων) που µπορεί 

να προτιµηθούν από άλλους ερευνητές. 

 

3.3.1. Περιγραφή της ροής ανάλυσης εφαρµογών 
Η ροή ανάλυσης εφαρµογών είναι χρήσιµη σε πρώιµα στάδια του σχεδιασµού επεξεργαστών καθώς 

συνήθως οι µεταγλωττιστές και προσοµοιωτές δεν είναι διαθέσιµοι για όλο το φάσµα των 

αρχιτεκτονικών λύσεων που χρειάζεται να εξεταστούν. Προκειµένου τα αποτελέσµατα του 

χαρακτηρισµού εφαρµογών να είναι αξιοποιήσιµα για το σύνολο του πεδίου αρχιτεκτονικών επιλογών 

απαιτείται η χρήση µιας κοινής πλατφόρµας, στην προκειµένη περίπτωση είναι η αρχιτεκτονική 
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SUIFvm. Οι βασικές αρχές της ροής είναι η χρήση IR τύπου RISC, η καταγραφή της IR σε 

κατάλληλα διαχειρίσιµη µορφή, η δυνατότητα λήψης µετρήσεων σε διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας, η 

υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων λεπτοµέρειας στην καταγραφή των µικροαρχιτεκτονικών 

µοντέλων των επεξεργαστών καθώς και η επαναστοχευσιµότητα και επεκτασιµότητα των εργαλείων. 

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρµογή πρέπει να αποδοµηθεί στην IR της, η οποία αποτελείται από 

λειτουργίες (operations) ελάχιστης πολυπλοκότητας, γνωστές επίσης ως πρωταρχικές (primitive) ή 

ατοµικές (atomic) εντολές. Η IR αυτή είναι οργανώσιµη σε µορφή CDFG για κάθε συνάρτηση 

(function/procedure), ο οποίος είναι ένας ιεραρχικός γράφος δύο επιπέδων, όπως στο Σχήµα 3.1. Στο 

ανώτερο επίπεδο έχει τη µορφή Γράφου Ροής Ελέγχου (CFG) που είναι ένας κατευθυντικός γράφος 

έχοντας ως κόµβους τα βασικά µπλοκ και ως ακµές (edges) τις εξαρτήσεις ελέγχου µεταξύ αυτών. Στο 

κατώτερο επίπεδο, κάθε βασικό µπλοκ αντιπροσωπεύεται από το DDG του, το οποίο έχει ως κόµβους 

τις ατοµικές εντολές και ακµές οι οποίες καταγράφουν εξαρτήσεις ορισµάτων (έντελων) ανάµεσα σε 

εντολές.  

 

Σχήµα 3.1: CDFG για µια απλή συνάρτηση στην C. Κάθε κόµβος βασικού µπλοκ περικλείει 
γράφο εξάρτησης δεδοµένων. Τα βέλη σηµειώνουν εξαρτήσεις ελέγχου. 

 
 

Στο MachSUIF, η δυνατότητα ορθής εκτέλεσης του αρχικού προγράµµατος (π.χ. σε C) 

διατηρείται πλήρως (δηλαδή δεν υπάρχει απωλεσθείσα πληροφορία) µε την καταγραφή του ως 

SUIFvm IR. Ο αντίστοιχος SUIFvm κώδικας αποτελεί έτσι ένα είδος «εκτελέσιµης ενδιάµεσης 

αναπαράστασης» [Leu03] της εφαρµογής υπό ανάλυση. Ο δυναµικός χαρακτηρισµός της εφαρµογής 

µπορεί να γίνει σε µηχάνηµα-ξενιστή (host machine) όπως έναν τυπικό Η/Υ εκτελώντας µια C µορφή 

του SUIFvm IR, σύµφωνα µε την ενότητα 3.2.5 και τον Πίνακα 3.5. 
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Η υλοποιηθείσα ροή ανάλυσης εφαρµογών απεικονίζεται στο Σχήµα 3.2. Τα σκιασµένα µπλοκ 

αντιπροσωπεύουν εργαλεία που αναπτύχθηκαν στη διατριβή, τα διαγραµµισµένα, διαθέσιµα εργαλεία 

τα οποία τροποποιήθηκαν/επεκτάθηκαν από τον υποψήφιο διδάκτορα και τα λευκά, εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται στη µορφή διανοµής τους. Στη ροή υπάρχει πρόβλεψη για τη δυνατότητα 

δοκιµασίας επιδόσεων πάνω στους ειδικούς επεξεργαστές (επιλογές µε διαθέσιµο backend) που θα 

παραχθούν σύµφωνα µε τη µεθοδολογία σχεδιασµού των ΕΕΣ. Στις επόµενες παραγράφους της 

ενότητας αυτής περιγράφονται διεξοδικά τα βήµατα της διαδικασίας χαρακτηρισµού εφαρµογών. 

 

 

Σχήµα 3.2: Η υλοποιηθείσα ροή ανάλυσης εφαρµογών/ δοκιµασίας επιδόσεων. 
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Στο Βήµα 1 (Β1), ο C κώδικας της εφαρµογής (για C++ και Fortran υπάρχουν αντίστοιχα 

frontend) δίνεται ως είσοδος στο πέρασµα c2s που εκτελεί λειτουργίες του SUIF frontend. Στο στάδιο 

αυτό γίνεται προεπεξεργασία της εφαρµογής (µε τον προεπεξεργαστή της C, cpp) και λαµβάνεται 

στην έξοδο αναπαράσταση SUIF υψηλού επιπέδου (High-SUIF). Στο επίπεδο του High-SUIF (είδος 

AST) µπορούν να εφαρµοστούν βελτιστοποιήσεις που δεν εξαρτώνται από τη στοχευόµενη 

αρχιτεκτονική, όπως για διαγράµµιση συνάρτησης, και ξετύλιγµα βρόχων (loop unrolling). 

Εναλλακτική επιλογή είναι η χρησιµοποίηση περασµάτων που αναπτύχθηκαν από τρίτους για το 

SUIF1, αν και γενικά δε συνεργάζονται οµαλά µε το MachSUIF 2.  

Στο δεύτερο Βήµα (Β2), εκτελείται το έγγραφο do_lower το οποίο καθορίζει µια αλληλουχία 

µετασχηµατισµών ανεξάρτητων από τη στοχευόµενη αρχιτεκτονική για την αποσύνθεση των 

σύνθετων κόµβων (όπως δηλώσεις βρόχων) σε αναπαράσταση που χρησιµοποιεί µόνο ατοµικές 

λειτουργίες. Η παραγόµενη αναπαράσταση ονοµάζεται γενικά Low-SUIF σε αντίθεση µε το High-

SUIF του Β1.  

Στο Βήµα 3 (Β3), χρησιµοποιείται το MachSUIF πέρασµα s2m για τη µετατροπή από Low-

SUIF σε SUIFvm. Το s2m διαβαίνει την περιγραφή σε Low-SUIF που είναι σε µορφή AST και τη 

µετατρέπει σε SUIFvm, η οποία είναι σε µορφή TAC. Παρόµοιες διεργασίες µετατροπής γίνονται 

στους περισσότερους µεταγλωττιστές: το AST µετατρέπεται είτε σε συλλογή από δένδρα ροής 

δεδοµένων (DFTs) είτε από DDGs. Η διαφορά τους είναι ότι η µορφή DFT απαιτεί την εξουδετέρωση 

όλων των κοινών υποεκφράσεων ακόµη και αν αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες 

για τη διαδικασία επιλογής κώδικα. Αντίθετα, ένα DDG, το οποίο είναι DAG, διατηρεί τις κοινές 

υποεκφράσεις. Η µετατροπή από DAG σε DFT δηµιουργεί πολλαπλά αντίγραφα της κοινής 

υποεκφράσεως ως µια νέα βοηθητική µεταβλητή (µεταβλητή “t” στο Σχήµα 3.3). Αντίστοιχα, τα 

εργαλεία επιλογής κώδικα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: αυτά που πραγµατοποιούν τεχνικές 

τύπου ταιριάσµατος µοτίβου δένδρου (BURS [Fra92]) όπως τα BURG, IBURG, και OLIVE 

[IBURG],[SPAM] και αυτά που µπορούν να εργαστούν σε DAG όπως το MonoBURG [MonoBURG] 

και το νέο OORS [OORS]. Μια βασική διαφορά είναι ότι η δυνατότητα βέλτιστης επιλογής κώδικα 

πάνω σε κάθε DFT ξεχωριστά τεκµηριώνεται θεωρητικά, ενώ αυτό δεν ισχύει για γενικά DAGs καθώς 

το πρόβληµα αποδεικνύεται ότι είναι NP-πλήρες [Ert99]. Όπως όµως έχουµε αναφέρει ο MachSUIF 

δεν περιλαµβάνει εργαλείο επιλογής κώδικα κάτι που εξηγεί και τις χαµηλές επιδόσεις σε σχέση µε 

τους LCC [LCC], GCC [GCC], και VPO [VPO],[Bou01].  

Όπως φαίνεται από το Σχήµα 3.3, το DAG στο αριστερό µέρος του σχήµατος θα µπορούσε να 

ταυτοποιηθεί ως µια ειδική εντολή µε τρία ορίσµατα εισόδου από µεταβλητές (a, b, c), µία σταθερά 

(2) και δύο ορίσµατα εξόδου (x, y), από αλγόριθµο γέννησης εντολών. Η ειδική εντολή θα µπορούσε 

να αξιοποιηθεί κατά τη διαδικασία επιλογής εντολών µόνο στην περίπτωση που ο επιλογέας εντολών  

µπορεί να εργαστεί σε DAG. Αντίθετα, η ίδια ειδική εντολή δεν είναι δυνατό να καταγραφεί ως 

κανόνας επιλογέα εντολών που χρησιµοποιεί τεχνικές ταιριάσµατος µοτίβου δένδρου καθώς αυτός 
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µπορεί µόνο να διαβεί το κάθε DFT ξεχωριστά. 

 

 

Σχήµα 3.3: Ένα DAG και το αντίστοιχο του δάσος από DFT. Η µετατροπή από DAG σε 
δάσος DFT δηµιουργεί πολλαπλά αντίγραφα της κοινής υποεκφράσεως. 
 

Κατά το Β3, ο IR κώδικας δεν έχει χρονοδροµολογηθεί και δεν έχει διέλθει από φάση 

κατανοµής καταχωρητών. Αυτή η πρώιµη µορφή του SUIFvm κώδικα αποκλείει την ύπαρξη ψευδών 

εξαρτήσεων στην αναπαράσταση των βασικών µπλοκ όπως αυτές που επιβάλλονται από την έγχυση 

καταχωρητών στη µνήµη, κάτι που προκαλείται από τον κατανεµητή καταχωρητών όταν δεν 

υπάρχουν διαθέσιµοι αδέσµευτοι καταχωρητές [Cla03]. 

Στη διάρκεια του Βήµατος 4 (Β4) εφαρµόζονται µετασχηµατισµοί ανεξάρτητοι της 

αρχιτεκτονικής στο επίπεδο του SUIFvm όπως βελτιστοποίηση peephole, διάδοση σταθεράς, 

εξουδέτερωση νεκρού (ανενεργού) κώδικα, if-conversion, κίνηση κώδικα και, εφόσον αποφασιστεί, 

εξουδετέρωση κοινής υποεκφράσεως. 

Η βελτιστοποίηση peephole χρησιµοποιείται για την αντικατάσταση ακολουθιών κώδικα 

συµβολοµεταφραστή από άλλες ισοδύναµες οι οποίες είναι καλύτερες ως προς κάποιο µετρικό, 

συνήθως ως προς τον αριθµό (εκτιµώµενων) κύκλων εκτέλεσης. Το MachSUIF έχει την τάση να 

εισάγει πλεονάζουσες εντολές αναγωγής σε τύπο (CVT) πολλές από τις οποίες µπορούν να 

αποµακρυνθούν από τα αντίστοιχα περάσµατα (peep και το πιο επιθετικό peepdeux). Επίσης, το 

πέρασµα CSE έχει εµβέλεια βασικού µπλοκ, ενώ αντίστοιχο πέρασµα µπορεί να εφαρµοστεί και στο 

επίπεδο High-SUIF. Η εφαρµογή του if-conversion επεκτείνει το µέσο µέγεθος των βασικών µπλοκ 

αλλά όταν σκοπός είναι η µεταγλώττιση για έναν βασικό επεξεργαστή, ο απαιτούµενος χρόνος 

εκτέλεσης αυξάνεται καθώς µετά το if-conversion εκτελούνται και τα δύο εναλλακτικά µονοπάτια 

µιας δήλωσης if-then-else. 

Τελικά, κατά τη διάρκεια του Βήµατος 5 (Β5) µπορούν να συλλεχθούν τόσο στατικά όσο και 
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δυναµικά µετρικά για την υπό εξέταση εφαρµογή. Τα αντίστοιχα περάσµατα ανάλυσης δέχονται ως 

είσοδο SUIFvm οργανωµένο σε CFG. 

Το πέρασµα bbpart διαβαίνει κάθε κόµβο ενός CFG και κατασκευάζει το αντίστοιχο DDG. 

Είναι δυνατή η σύνθεση ενός ιεραρχικού CDFG έχοντας γνώση της οργάνωσης του αντίστοιχου CFG 

(πέρασµα print_cfg) η οποία και εξάγεται σε αναγνώσιµη µορφή. Για την αναγνώσιµη 

αναπαράσταση των CFG υιοθετήθηκε η διαµόρφωση που χρησιµοποιείται από τον MachSUIF ενώ 

για την έξοδο του bbpart αναπτύχθηκε κατάλληλη διαµόρφωση κατά την οποία η πληροφορία 

εξάρτησης δεδοµένων σηµειώνεται ρητώς. Οι BNF γραµµατικές των διαµορφώσεων αυτών 

καταγράφονται στην ενότητα 3.3.2. 

Το µίγµα στατικών εντολών, δηλαδή οι συχνότητες εµφάνισης των ατοµικών εντολών στον 

SUIFvm κώδικα καταγράφονται από το πέρασµα instrmix. Το πέρασµα bbcount εισάγει µετρητές 

στην SUIFvm IR στην αρχή κάθε βασικού µπλοκ και στη συνέχεια αυτή µετατρέπεται σε C µε απλές 

αναθέσεις από το m2c. Το C πρόγραµµα που προκύπτει χρησιµοποιείται για την καταγραφή του 

δυναµικού προφίλ της αναλυόµενης εφαρµογής µε την εξαγωγή των συχνοτήτων εκτέλεσης των 

βασικών µπλοκ. Με τη χρήση αυτών υπολογίζεται και το µίγµα δυναµικών εντολών της υπό εξέτασης 

εφαρµογής. 

Το πέρασµα liveanalysis υπολογίζει το χρόνο ζωής καταχωρητών σηµειώνοντας τους 

δεσµευµένους καταχωρητές κατά την είσοδο και έξοδο από κάθε βασικό µπλοκ της εφαρµογής, 

καλώντας αντίστοιχη ρουτίνα από τη βιβλιοθήκη cfa του MachSUIF. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

βοηθούν το σχεδιαστή ΕΕΣ στο να αποφασίσει τον απαιτούµενο αριθµό καταχωρητών. 

Ένα σηµαντικό µετρικό είναι η εύρεση της εγγενούς παραλληλίας της εφαρµογής (intrinsic 

ILP). Η δυνατότητα αυτή δεν υφίσταται στα περισσότερα περιβάλλοντα ανάλυσης εφαρµογών µε 

λίγες εξαιρέσεις όπως το Trimaran [Trimaran]. Στη ροή ανάλυσης εφαρµογών του προγράµµατος, 

αυτό είναι δυνατό µε τη χρήση εξωτερικών εργαλείων ανοικτού κώδικα για τη σύνθεση υψηλού 

επιπέδου (HLS) από CDFG. Το εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε τελικά είναι το “CDFG toolkit” 

[CDFGtool]. Ο υπολογισµός της µέγιστης και µέσης παραλληλίας στα βασικά µπλοκ των εφαρµογών 

γίνεται µε δροµολόγηση ASAP (As Soon As Possible) των εντολών-κόµβων του αντίστοιχου DDG 

(πέρασµα asapalap).   

Η ροή ανάλυσης εφαρµογής είναι αξιοποιήσιµη και για την εξαγωγή χαρακτηριστικών 

ποσοτήτων που απαιτούν την εκτέλεση των εφαρµογών σε µια πλήρη µικροαρχιτεκτονική. Για να 

είναι αυτό εφαρµόσιµο, απαιτείται η ύπαρξη αντίστοιχου backend. Μετρικά όπως αυτά που 

προκύπτουν από την ανάλυση κρυφής µνήµης (cache analysis) εξάγονται µε την εκτέλεση του 

αντίστοιχου εκτελέσιµου σε λειτουργικό προσοµοιωτή της αρχιτεκτονικής. Το περιβάλλον ArchC 

προσφέρει αρκετές δυνατότητες για την ανάπτυξη των απαιτούµενων προσοµοιωτών.  
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3.3.2. Η χρήση της υποδοµής µεταγλωττιστή στη ροή ανάλυσης εφαρµογών 
 
Η υποδοµή MachSUIF επιτρέπει την ανάπτυξη νέων περασµάτων ανάλυσης ή/και βελτιστοποίησης τα 

οποία µπορούν να κληθούν στο πλαίσιο µιας αλληλουχίας µεταγλώττισης (compilation sequence) 

κατά τον ίδιο τρόπο µε τα ήδη υπάρχοντα. Επίσης σηµαντική είναι η καλή τεκµηρίωση του API για τη 

συγγραφή νέων περασµάτων. 

 

3.3.2.1. Περάσµατα ανάλυσης και βελτιστοποίησης 
Ο Πίνακας 3.7 συνοψίζει τα περάσµατα µεταγλωττιστή που χρησιµοποιούνται για την ανάλυση των 

εφαρµογών. Στη δεύτερη στήλη δίνεται µια σύντοµη περιγραφή του καθενός, στην τρίτη το είδος 

(ανάλυση ή/και βελτιστοποίηση) και στην τελευταία δηλώνεται η προέλευση του αντίστοιχου πηγαίου 

κώδικα. Με “Α.Π.Θ.” σηµειώνονται τα περάσµατα που αναπτύχθηκαν για τη διατριβή. 

 
 
Πίνακας 3.7: Περάσµατα ανάλυσης ή/και βελτιστοποίησης για τον µεταγλωττιστή MachSUIF. 

Τίτλος Περιγραφή Είδος Προέλευση 

bbpart 

Παράγει γράφους εξάρτησης δεδοµένων (DDG) για 
κάθε βασικό µπλοκ των συναρτήσεων της 
εξεταζόµενης εφαρµογής στη διαµόρφωση ISeq.  
Παράγει VCG αναπαράσταση των DDG 
[San94],[VCG]. 

Ανάλυσης Α.Π.Θ. 

instrmix Παράγει το µίγµα στατικών εντολών για κάθε 
συνάρτηση. Ανάλυσης Α.Π.Θ. 

loopstr 
Καλεί τον ενσωµατωµένο, στο MachSUIF, αναλυτή 
φυσικών βρόχων [Aho86] που είναι διαθέσιµος από 
την cfa. 

Ανάλυσης Α.Π.Θ. 

strength_reduct Υποβιβάζει ορισµένες περιπτώσεις πολλαπλασιασµών 
και διαιρέσεων µε σταθερά σε ολισθήσεις. Βελτιστοποίησης Α.Π.Θ. 

bbcount Εισάγει µετρητές στην αρχή κάθε βασικού µπλοκ για τη 
λήψη των συχνοτήτων εκτέλεσης βασικών µπλοκ. 

Ανάλυσης 
(ενοργάνωση 
κώδικα) 

Α.Π.Θ. 

liveanalysis 
Κτίζει αλυσίδες ορισµού-χρήσης για κάθε µεταβλητή 
και εφαρµόζει ανάλυση χρόνου ζωής καταχωρητών 
βασιζόµενο στη cfa. 

Ανάλυσης Α.Π.Θ. 

cplx_locate 
Αντικαθιστά κλήσεις σε ορισµένες αριθµητικές 
συναρτήσεις (abs, min, max) µε χρήσεις των 
αντίστοιχων SUIFvm εντολών. 

Βελτιστοποίησης Α.Π.Θ. 

peepdeux 

Βελτιστοποιητής τύπου peephole για την 
εξουδετέρωση των πλεοναζουσών CVT και MOV 
εντολών καθώς και για την απλοποίηση άλλων 
εκφράσεων.  

Βελτιστοποίησης Α.Π.Θ. 

print_cfg Τυπώνει το CFG για κάθε συνάρτηση σε µορφή 
κειµένου. Ανάλυσης [MachSUIF] 

m2c Παράγει την αντίστοιχη C αναπαράσταση για κώδικα 
SUIFvm. Εξαγωγής κώδικα [MachSUIF] 

lcse Βελτιστοποίηση τοπικής εξουδετέρωσης κοινής 
υποεκφράσεως (local CSE). Βελτιστοποίησης [EPFL-

passes]  

if_conv 

Βελτιστοποίηση if-conversion η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από αρχιτεκτονικές που έχουν µερική 
υποστήριξη προδικασµένης εκτέλεσης (predicated 
execution). 

Βελτιστοποίησης [EPFL-
passes] 
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3.3.2.2. Βασική διαδικασία µεταγλώττισης από C σε SUIFvm 
Στο MachSUIF η διαδικασία της µεταγλώττισης γίνεται µε την ακολουθιακή εφαρµογή περασµάτων 

µεταγλωττιστή (passes). Το πρώτο πέρασµα (c2s του Β1 στο Σχήµα 3.2) δέχεται C είσοδο ενώ τα 

υπόλοιπα εργάζονται σε δυαδική µορφή της IR της εφαρµογής. Η παρακάτω ακολουθία 

µεταγλώττισης (Κώδικας 3.1) επιτελεί τη διαδικασία αυτή σε πηγαίο C αρχείο ονόµατι “source.c”.  

 
 
## SUIF frontend 
 
c2s source.c source.suif 
 
## Apply frontend optimizations 
## Place to apply SUIF1 passes on source.suif.  
## Result is written to source.suif as well. 
 
do_lower source.suif source.lsf 
 
## Machine-SUIF passes for SUIFvm construction  
## and optimization 
 
do_s2m source.lsf source.svm 
do_il2cfg source.svm source.afg 
 
## Peephole optimizations 
## Apply standard peep pass 
do_peep -const_prop source.afg source.af1 
do_dce source.af1 source.af1a 
## Peephole optimization, part deux.  
## Should be used if SUIFvm is emitted as target assembly. 
do_peepdeux source.af1a source.af1b 
do_dce source.af1b source.af2 
 
## abs, min, max function replacement 
do_cplx_locate source.af2 source.af3a 
do_dce source.af3a source.af3 
## Local CSE 
do_lcse source.af3b source.af3c 
do_dce source.af3c source.af3d 
## Strength reduction 
do_strength_reduct source.af3d source.af3e 
do_dce source.af3e source.af3 
 
## Machine-SUIF analysis and instrumentation passes 
 
## CFG text dump 
do_print_cfg -show_code source.af3 
## DDG construction for each basic block 
do_bbpart source.af3 
## Liveness analysis 
do_liveanalysis source.af3 
## Natural loop analysis 
do_loopstr source.af3 
## Static instruction mix 
do_instrmix source.af3 
## Generates SUIFvm assembly 
do_print source.af3 > source.asm 
## Adds basic-block counters 
do_bbcount source.af3 source.bbc 
do_cfg2il source.bbc source.il2 
## C backend emits with basic-block counters as meta-comments 
do_m2c source.il2 source_m2c.c 

 

 
Κώδικας 3.1: Παράδειγµα script για τη µεταγλώττιση από C σε SUIFvm, βελτιστοποίηση στο 
επίπεδο SUIFvm και εφαρµογή περασµάτων ανάλυσης. Το script χρησιµοποιείται σε 
περιβάλλον Linux/x86. 
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Ο SUIFvm κώδικας που παράγεται από το παραπάνω έγγραφο έχει ορισµούς και χρήσεις τόσο 

προσωρινών εικονικών καταχωρητών (µε πρόθεµα $vr) όσο και ορισµάτων συναρτήσεων (arguments) 

τα οποία είναι συµβολικές µεταβλητές τύπου SYM. Τα ορίσµατα SYM µπορούν να αντικατασταθούν 

στο σύνολό τους µε µετατροπή σε οργάνωση SSA και επαναµετατροπή της IR σε CFG όπως φαίνεται 

στο έγγραφο του Κώδικα 3.2. 

 
 
## Segment of a script 
## Converts CFG->SSA->CFG for the purpose of eliminating all uses of 
## symbolic operands (SYM_ADDR) 
## *.afg is in SUIFvm CFG form 
 
do_cfg2ssa -build_minimal_form -fold_copies -omit_useless_phi_nodes source.afg source.ssa 
do_ssa2cfg source.ssa source.afgb 
 

 
Κώδικας 3.2: Παράδειγµα script για τη µετατροπή CFG→SSA→CFG SUIFvm IR σε δυαδική 
µορφή. Στη νέα αναπαράσταση (source.afgb) γίνεται χρήση µόνο προσωρινών 
καταχωρητών και συµβολικών διευθύνσεων (ορίσµατα σε εντολές LDA).  
 

3.3.2.3. CDFG τυποποίηση για τις συναρτήσεις των αναλυόµενων εφαρµογών  
Για την καταγραφή της πληροφορίας κάθε συνάρτησης των εφαρµογών σε CDFG αποφασίστηκε αυτό 

να γίνεται σε επίπεδο διεπαφής αρχείου (file interface). Η απόφαση αυτή ελήφθη ώστε οι διαδικασίες 

“frontend” (ανάλυσης ροής εφαρµογών) και “backend” (γέννησης ειδικών εντολών) να είναι 

αποµονώσιµες, δηλαδή διαχωρίσιµες σε επίπεδο λογισµικού και ανεξάρτητα τροποποιήσιµες. Η 

τυποποίηση CDFG αποτελεί δε την κοινή γλώσσα επικοινωνίας των δύο µερών του πλαισίου 

εργασίας σχεδιασµού ΕΕΣ. Η καταγραφή του CDFG γίνεται από δύο αρχεία: 

• Το αρχείο .cfg παράγεται από το πέρασµα print_cfg και καταγράφει το CFG µιας 

συνάρτησης σε επίπεδο SUIFvm. Ένα απλό παράδειγµα ενός CFG παρατίθεται στο Σχήµα 

3.4 για την iabs, συνάρτησης υπολογισµού απόλυτης τιµής ακεραίου. Συγκεκριµένα στο 

Σχήµα 3.4.α δίνεται γραφική αναπαράσταση του CFG µε ένθετο κώδικα SUIFvm, και στο 

Σχήµα 3.4.β το αντίστοιχο CFG σε µορφή κειµένου. 

• Το αρχείο .iseq παράγεται από το πέρασµα bbpart και καταγράφει το σύνολο των βασικών 

µπλοκ της συνάρτησης µε τους γράφους εξάρτησης δεδοµένων τους. Η αναπαράσταση iseq 

για την iabs δίνεται στο Σχήµα 3.4.γ. 
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(α) 

 
 
**** CFG contains 6 blocks 
**** Node # 0:       p              s 1            l 1 
**** Node # 1: cbr   p 0            s 2 3          l 2 
 mov $vr2 <- iabs.a 
 ldc $vr3 <- 0 
 ble $vr2,$vr3,iabs._saveloadTmp1 
**** Node # 2: ubr   p 1            s 4            l 3 
 mov $vr4 <- $vr2 
 jmp iabs._saveloadTmp2 
**** Node # 3:       p 1            s 4            l 4 
iabs._saveloadTmp1: 
 neg $vr4 <- $vr2 
**** Node # 4: ret   p 3 2          s 5            
iabs._saveloadTmp2: 
 ret $vr4 
**** Node # 5:       p 4            s              
 

(β) 
 
 
Procedure name : iabs; 
BB name : 0; 
end bb; 
BB name : 1; 
iabs:1:edglst[0][1] =$vr0.s32; 
opcode=ldc;dst0=$vr0.s32;immint0=0; 
opcode=ble;src0=iabs.a;src1=$vr0.s32; 
end bb; 
BB name : 2; 
opcode=mov;dst0=iabs.temp;src0=iabs.a; 
opcode=jmp; 
end bb; 
BB name : 3; 
opcode=neg;dst0=iabs.temp;src0=iabs.a; 
end bb; 
BB name : 4; 
opcode=ret;src0=iabs.temp; 
end bb; 
BB name : 5; 
end bb; 
end procedure; 
 

(γ) 
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Σχήµα 3.4: Μια απλή συνάρτηση (iabs) στο επίπεδο SUIFvm. (α) Γραφική αναπαράσταση 
του CFG µε ένθετο τον κώδικα SUIFvm (η οπτικοποίηση έγινε µε το πρόγραµµα VCG 
[VCG]). (β) Το αντίστοιχο CFG σε αναγνώσιµη µορφή. (γ) Αναπαράσταση ISeq. 
 

Η γραµµατική του CFG ονοµάζεται cfginfo και απεικονίζεται σε µορφή BNF από τον Κώδικα 

3.3. Αντίστοιχα, η γραµµατική ISeq ονοµάζεται iseqinfo και σε µορφή BNF δίνεται από τον Κώδικα 

3.4. 

 
 
cfginfo_body    ::= [ cfginfo_body ] cfginfo_line 
 
cfginfo_line    ::= cfg_entry_line 
                  | bb_entry_line 
 
cfg_entry_line  ::= <****> <cfg> <contains> T_NUM block_entry 
 
block_entry     ::= <blocks> 
 
bb_entry_line   ::= bb_entry_prefix dep_entry <p> pred_num_list <s> succ_num_list 
 
bb_entry_prefix ::= <****> <node> <#> T_NUM <:> 
 
dep_entry       ::= [ <ubr> 
                  | <cbr> 
                  | <mbr> 
                  | <call> 
                  | <ret> ] 
 
pred_num_list   ::= [ T_NUM <i> 
                  | T_NUM <x> 
                  | T_NUM 
                  | pred_num_list T_NUM <i> 
                  | pred_num_list T_NUM <x> 
                  | pred_num_list T_NUM ] 
 
succ_num_list   ::= [ T_NUM <i> 
                  | T_NUM <x> 
                  | T_NUM 
                  | succ_num_list T_NUM <i> 
                  | succ_num_list T_NUM <x> 
                  | succ_num_list    
                  | succ_num_list T_NUM ] 
 
T_NUM           ::= {digit}+ 
 
where: 
 
digit matches to [0-9] 
 

Κώδικας 3.3: Γραµµατική BNF για τη διαµόρφωση cfginfo. 
 

 
iseqinfo_body           ::= { iseqinfo_line } iseqinfo_line 
 
iseqinfo_line           ::= decoded_instr_line 
                          | edglst_line 
                          | bb_name_line 
                          | end_bb_name_line 
                          | procedure_name_line 
                          | end_procedure_name_line 
                          | title_line 
 
title_line              ::= <title> ( <;> | any_name <;> ) 
 
edglst_line             ::= any_name <:> T_NUM <:> <edglst> edglst_dependency 
 
iseq_entry              ::= <[> src_node <]> <[> dst_node <]> 
 
edglst_dependency       ::= iseq_entry <=> any_name <;> 
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src_node                ::= T_NUM 
 
dst_node                ::= T_NUM 
 
decoded_instr_line      ::= ( node_id_assign opcode_assign | opcode_assign ) 
                            operand_assign_list 
 
operand_assign_list     ::= [ dst_assign_list src_assign_list immint_assign_list  
                          | dst_assign_list src_assign_list  
                          | dst_assign_list immint_assign_list  
                          | src_assign_list immint_assign_list  
                          | dst_assign_list  
                          | src_assign_list  
                          | immint_assign_list ] 
 
procedure_name_line     ::= <procedure> <name> <:> any_name <;> 
 
end_procedure_name_line ::= <end> <procedure> <;> 
 
bb_name_line            ::= <bb> <name> <:> T_NUM <;> 
 
end_bb_name_line        ::= <end> <bb> <;> 
 
node_id_assign          ::= <node_id> <=> prefixed_num <;> 
 
opcode_assign           ::= <opcode> <=> any_name <;> 
 
dst_assign_list         ::= { dst_assign } dst_assign 
 
dst_assign              ::= T_DST <=> any_name data_type_assign <;> 
 
src_assign_list         ::= { src_assign } src_assign 
 
src_assign              ::= T_SRC <=> any_name data_type_assign <;> 
 
immint_assign_list      ::= { immint_assign } immint_assign 
 
immint_assign           ::= T_IMMINT <=> prefixed_num <;> 
 
data_type_assign        ::= [ T_DT_NAME <]> ] 
 
prefixed_num            ::= [ <#> ] T_NUM 
 
any_name                ::= {anum} 
 
T_DT_NAME               ::= <[> {anum} 
 
T_NUM                   ::= {digit}+ 
 
T_DST                   ::= <dst>{digit}+ 
 
T_SRC                   ::= <src>{digit}+ 
 
T_IMMINT                ::= <immint>{digit}+ 
 
where: 
 
anum matches to [a-zA-Z][a-zA-Z0-9_.]* 
digit matches to [0-9] 
 
Κώδικας 3.4: Γραµµατική BNF για τη διαµόρφωση iseqinfo. 

Για τις γραµµατικές των κωδίκων 3.3 και 3.4 σηµειώνουµε ότι: 

- Οι τερµατικές οντότητες ή απλούστερα τερµατικά (terminals) εσωκλείονται σε <>. 

- Οι κανόνες (rules) µε πρόθεµα T_ απεικονίζουν µη-τερµατικά (non-terminals). 

- Τα τερµατικά καθώς και λεκτικές οντότητες όπως αλφαριθµητικά (anum) και ακέραιοι βάσης 

10 (digit) υποτίθεται ότι είναι αναγνωρίσιµα από τον λεκτικό αναλυτή.  
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Οι BNF

που συ ε την ταύτιση ενός 

 διαδικασία της ανάλυσης των εφαρµογών 

ια τις εφαρµογές του ενδιαφέροντος, τα χαρακτηριστικά µετρικά που θέλουµε να εκτιµήσουµε 

ιορίζεται από τις γενικές παραµέτρους 

αυτό θα επιτελεστεί. Στην υποενότητα 3.4.2 

παρου

ρακτηρισµού εφαρµογών και διαδικασία εξαγωγής τους 
Η δια  µεταγλώττισης από C σε SUIFvm επιδέχεται µία σειρά παραµέτρων για τη δηµιουργία 

 έκταση της 

εταγλώττισης από το MachSUIF προκειµένου την 
ξαγωγή στατικών και δυναµικών χαρακτηριστικών. 

Παράµετρος Περιγραφή Άµεση εξάρτηση Επίπεδο 

 γραµµατικές των κωδίκων 3.3 και 3.4 προέκυψαν από λεκτικούς και συντακτικούς κανόνες 

γγράφηκαν για τα γνωστά εργαλεία flex [flex] και bison [bison]. Μ

συντακτικού κανόνα επιτελείται η αντίστοιχη σηµασιολογική ανάλυση όπως µε την ενηµέρωση 

εσωτερικών δοµών δεδοµένων για τη διαχείριση της φερόµενης πληροφορίας από τα αρχεία .cfg και 

.iseq. 

 
 
3.4. Η
 
Γ

διαµορφώνουν το αρχιτεκτονικό πεδίο λύσεων το οποίο προσδ

και ιδιότητες των στοχευόµενων ΕΕΣ. Η ποσοτική τους αξιολόγηση είναι απαραίτητη για την 

εξαγωγή του γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος των ΕΕΣ. Επειδή το πεδίο λύσεων είναι 

πολυδιάστατο (µε διαστάσεις καθοριζόµενες από τις διαφορετικές παραµέτρους), δεν αναµένεται να 

υφίσταται µία µοναδική λύση σε κάθε πρόβληµα, αλλά οµάδες µερικά βέλτιστων λύσεων, 

διευθετηµένες σε αντίστοιχες καµπύλες Pareto [Gri03]. 

Στην υποενότητα 3.4.1 καταγράφεται το σύνολο των χαρακτηριστικών που οφείλεται να 

εκτιµηθούν και τεκµηριώνεται ο τρόπος µε τον οποίο 

σιάζονται οι εφαρµογές που επιλέχθηκαν προς ανάλυση· πρόκειται για εφαρµογίδια-πυρήνες 

που απαντώνται µε µεγάλη συχνότητα σε συγκεκριµένα πεδία χρήσης όπως επεξεργασία εικόνας και 

βίντεο. Τέλος, στην υποενότητα 3.4.3 παρουσιάζονται οι µετρήσεις για το χαρακτηρισµό των 

εφαρµογών και εκτιµώνται τα αντίστοιχα µετρικά. Η πληροφορία αυτή θα καθοδηγήσει τον 

καθορισµό των αρχιτεκτονικών και µικροαρχιτεκτονικών προτύπων για τους ΕΕΣ ανά εφαρµογή ή 

πεδίο εφαρµογών. 

 

3.4.1. Μετρικά χα
δικασία

διαφορετικών σηµείων λύσεων. Σε υψηλό επίπεδο λαµβάνονται αποφάσεις όπως για την

εφαρµογής ξετυλίγµατος βρόχων. Στον Πίνακα 3.8 δίνονται αναλυτικά οι παράµετροι που µπορούν να 

τεθούν κατά τη διαδικασία της µεταγλώττισης. 

 

Πίνακας 3.8: Παράµετροι της διαδικασίας µ
ε

από λογισµικό εφαρµογής 
IFC Επίδραση της εφαρµογής µετασχηµατισµού if-

conversion. 
if_conv MachSUIF 

CS Εξουδετέρωση κοιν άσεως τόσο µέσω 
SUIF2 (µε το pass JuanCSE [EXPRESS]) όσο και [  

SUIF2, MachSUIFE ής υποεκφρ JuanCSE 
EXPRESS], lcse
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µέσω Machine-SUIF. 
MOREPEEP η πλεοναζουσών εντολών ανάθεσης peepdeux MachSUIF Εξουδετέρωσ

τύπου 
CFGSSACFG 

 σε εικονικούς καταχωρητές. ssa2cfg 
MachSUIF Μετατροπή CFG→SSA→CFG για την ανάθεση 

όλων των µεταβλητών
ssa, cfg2ssa, 

INL ∆ιαγράµµιση συνάρτησης. J  uanInlining SUIF2 
UNL Ξετύλιγµα βρόχων σε ρυθµιζόµενη έκταση. Juan  

πηγ κα 

Loop ή µε
επεξεργασία 
αίου κώδι

SUIF2 

 

Για κάθε διαφορετικό σηµείο του πεδίου των µεταγλωττίσεων n space), η SUIFvm 

 καταγράφεται σε µορφή ISeq, ώστε την αυτόµατη παραγωγή του αρχείου 

για τη

λυση των εφαρµογών. 
τα (µία τιµή ή 

σειρά τιµών) 
Περιγραφή Άµεση εξάρτηση 

από λογισµικό 
Είδος 

χαρακτηριστικού 

 (compilatio

 αντίστοιχου C backend IR

ν εξαγωγή των δυναµικών χαρακτηριστικών. Ο Πίνακας 3.9 συνοψίζει τη διαδικασία εξαγωγής 

στατικών και δυναµικών χαρακτηριστικών από τις εφαρµογές. Για τα περισσότερα από αυτά (όλα 

πλην του LIFE) παρατίθενται αναλυτικές µετρήσεις στην υποενότητα 3.4.3. 

 
 

Πίνακας 3.9: Χαρακτηριστικές ποσότητες που εξάγονται κατά την ανά
Ποσότη

CDFG σε µορφή 
ISeq και cdfg 

Καταγραφή του CDFG για κάθε συνάρτηση σε 
κάθε εφαρµογή. Τα CDFG φέρουν επιπλέον 

bbpart, iseqinfo, 
cfginfo, ροή 

Στατικό (CDFG) και 
στατικό/δυναµικό 

[CDFGtool] πληροφορία τύπω  για τα ορίσµατα 
των εντολών. 

α
εφ

(κατανο ων 
δ

ν δεδοµένων νάλυσης 
αρµογών 

µή τύπ
εδοµένων) 

LIFE Χρόνος ζωής καταχωρητών. lifeanalysis Στατικό 
INUM Μέγεθος βασικών µπλοκ και συναρτήσεων. bbpart Στατικό 
BBC Αριθµός βασικών µπλοκ. bbcount Στατικό 
SIMIX Μίγµα στατικών εντολών. instrmix Στατικό 
FREQ c  Συχνότητες εκτέλεσης βασικών µπλοκ. bbcount, m2 ∆υναµικό
DIMIX Μίγµα δυναµικών εντολών. instrmix, FREQ  ∆υναµικό
MAXILP, AVGILP Μέγιστο και µέσο εγγενές ILP (παραλληλία 

 µπλοκ. 
, 
l, cdfg 

στατική 
οµολόγηση)απλών εντολών) για κάθε βασικό

asapalap
CDFGtoo

Στατικό (
χρονοδρ

 
 
3 ές

 υλοποιηθείσα ροή ανάλυσης εφαρµογών του Σχήµατος 3.2 χρησιµοποιήθηκε πάνω σε 

αρµογών (Πίνακας 3.10), οι οποίες εµφανίζονται συχνά σε δοκιµές 

 

.4.2. Εφαρµογ  δοκιµής 
Η

αντιπροσωπευτική οµάδα 9 εφ

επιδόσεων. Οι εφαρµογές έχουν συλλεχθεί από σουίτα εφαρµογών πυρήνων που αναπτύχθηκε για τις 

µετρήσεις που αναφέρονται στο [Kav08]. Η σουίτα ονοµάζεται ZOLCbench και περιλαµβάνει τις 

εφαρµογές crc, edgedet, fsme, fsp6c1, kmpskip, lcs, matmult, mc, tssme. Οι πυρήνες αυτοί 

απαντώνται σε εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας, βίντεο και ταύτισης/ανάλυσης σειρών δεδοµένων.  

 
Πίνακας 3.10: Σύνοψη των εφαρµογών δοκιµής για τη ροή ανάλυσης εφαρµογών. 

Εφαρµογή Περιγραφή Αναφορά 
crc Cyclic redundancy check -- 
fsme Αλγόριθµος εκτίµησης κίνησης πλήρους 

ανίχνευσης 
-- 

fsp6 Αλγόριθµος εκτίµησ ς 
µογή µετασχηµατισµών 

c1 ης κίνησης πλήρου
ανίχνευσης µετά την εφαρ
επαναχρησιµοποίησης δεδοµένων 

-- 

tssme µησης κίνησης µε λογαριθµική [Kog81] Αλγόριθµος εκτί
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αναζήτηση τριών βηµάτων 
matmult -- Πολλαπλασιασµός πινάκων κατά µπλοκ 
edgedet -- Ανίχνευση ακµών 
mc Αλγόριθµος αντιστάθµισης κίνησης -- 
kmpskip Αλγόριθµος ταύτισης αλυσίδων χαρακτήρων

Knuth-Morris-Pratt 
 [ChaLec] 

lcs Αλγόριθµος αναζήτησης µακρύτερης κοινής [Ch
υποαλυσίδας χαρακτήρων 

aLec] 

 

3.4.3. Χαρακτηρισµός τω

Επίδραση των βελτιστοποιήσεων µεταγλωττιστή στις επιδόσεις των 

µ  ις

συνδυασ ε

χρήση των περασµάτων: peep, peepdeux, cplx_locate, 

streng

ττιση µε 
η και την 

αλύτερη από αυτές που εφαρµόζουν ξετύλιγµα βρόχων. 

ν εφαρµογών 

3.4.3.1. 
εφαρµογών 
Οι δυνατότητες του χρησιµοποιούµενου µεταγλωττιστή επηρεάζουν ση αντικά τις επιδόσε  της 

εξεταζόµενης εφαρµογής (µέγεθος κώδικα, αριθµός δυναµικών εντολών) σε µό µ  την 

αρχιτεκτονική του επεξεργαστικού συστήµατος στο οποίο εκτελείται. Για παράδειγµα, σε έναν 

επεξεργαστή µε δυνατότητα ταυτόχρονης έκδοσης µίας εντολής, η επίδραση του ξετυλίγµατος 

βρόχων είναι αµελητέα, καθώς δεν µπορεί να εκµεταλλευτεί την αναδεικνυόµενη παραλληλία της 

εφαρµογής. Σε αντιδιαστολή, ένας n-way VLIW επεξεργαστής µπορεί να εκδώσει µέχρι n παράλληλες 

µικρολειτουργίες ταυτόχρονα, και µε έναν καλό µεταγλωττιστή µπορεί να αποδώσει ένα ILP που να 

πλησιάζει σε ορισµένες περιπτώσεις το n. 

Στον Πίνακα 3.11 δίνονται τα γενικά χαρακτηριστικά εφαρµογών από τον Πίνακα 3.10. Ως 

βασική βελτιστοποίηση αναφέρεται η 

th_reduct, και πολλαπλή χρήση του dce. Πρόσθετη βελτιστοποίηση κωδικοποιείται ως {IFC, 

CSE+LCSE, CFGSSACFG, INL, UNR}, µε τα ψηφία 1,0 να υποδεικνύουν τη χρήση ή µη, 

αντίστοιχα, των παραµέτρων αυτών. Αριθµητική τιµή διάφορη του 0 για το UNL υποδεικνύει την 

έκταση του ξετυλίγµατος βρόχων. Οι στήλες 3-6 δίνουν τα αναγραφόµενα χαρακτηριστικά. 

 
Πίνακας 3.11: Γενικά χαρακτηριστικά των εφαρµογών δοκιµής για µεταγλώ
MachSUIF. Για τις εφαρµογές δίνονται αποτελέσµατα για τη βασική βελτιστοποίησ
κ

Εφαρµογή  Βελτιστοποίηση 

Αριθµός 
δυναµικών 
εντολών 

Αριθµός 
στατικών 
εντολών Αριθµός BB Εντολές ανά BB 

crc 00000 33764 213 29 7.34 
crc 00008 59 10.97 33031 647 
edgedet 00000 129015 59 17 3.47 
edgedet 111018 16939 401 49 8.18 
fsme 34000000 08026 107 36 2.97 
fsme 01018 33 524 125 265504 4.19 
fsp6c1 00000 18990090 305 92 3.32 
fsp6c1 139 11018 16358078 941 6.77 
kmpskip 00000 32070 334 93 3.59 
kmpskip 11018 25045 305 80 3.81 
lcs 00000 1637984 140 34 4.12 
lcs 

 

11018 1409918 622 82 7.59 
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matmult 00000 870113 71 18 3.94 
matmult 12.44 01008 751329 224 18 
mc 00000 100062 177 24 7.38 
mc 01008 71709 12 14.05 22 87 
tssme 00000 4420183 184 44 4.18 
tssme 4 104 01008 362239 916 8.81 

  

Από τον Πίνα 1 διαπιστώ θετική επίδρα  ξετυλ ος βρόχων έσο 

αριθµ  ανά βασικό µπλοκ (BB). Η αύξηση του αριθµού των ΒΒ συµβαίνει όταν υπάρχουν 

αλλαγ

νική 

DLX. α

Πίνακας 3.12: Η επίδραση των βελτιστοποιήσεων στον GCC για τις εφαρµογές δοκιµής. 

Εφαρµογή  Βελτιστοποίηση # Εντολές % Μείωση 
εντολών 

Επιτάχυνση 
λόγω 

κα 3.1 νουµε τη ση του ίγµατ στο µ

ό εντολών

ές ροής προγράµµατος στο τµήµα κώδικα όπου εφαρµόζεται το ξετύλιγµα βρόχων (UNL). 

Προκειµένου να έχουµε περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα για την επίδραση του 

µεταγλωττιστή, οι ίδιες εφαρµογές µεταγλωττίστηκαν µε τον gcc-3.4.3 [GCC] για την αρχιτεκτο

Το DLX backend δεν βασίζεται σε κάποιο πό τα γνωστά backend του DLX3 αλλά συντάχθηκε 

στο πλαίσιο της διατριβής4. Στο DLX backend έχουν συµπεριληφθεί ορισµένες αρχιτεκτονικές 

επεκτάσεις όπως η εντολή SELECT. Οι παρακάτω µετρήσεις για τον DLX (Πίνακας 3.12) δεν 

επιδέχονται άµεσης σύγκρισης µε την αρχιτεκτονική SUIFvm, όπως αυτό δεν µπορεί να γίνει για τους 

MachSUIF και GCC. Αυτό οφείλεται στο ότι η SUIFvm δεν χρησιµοποιεί στοίβα ορισµάτων 

(argument stack) για τη διαχείριση της οποίας στον DLX (και σε κάθε κλασσικό RISC) απαιτούνται 

δαπανηρές ακολουθίες φόρτωσης και αποθήκευσης για ορίσµατα και σωζόµενους καταχωρητές, 

καθώς και ενηµέρωση του δείκτη στοίβας (SP: Stack Pointer), της διεύθυνσης επιστροφής (RA: 

Return Address) και ενδεχόµενα του δείκτη πλαισίου (FP: Frame Pointer). Επίσης για την SUIFvm 

έχει ήδη γίνει ανάθεση καταχωρητών (κατανοµή καταχωρητών µε άπειρους διαθέσιµους και χωρίς 

γέµιση/έγχυση από/στη µνήµη) που επίσης ευνοεί τις επιδόσεις του MachSUIF. Για τον GCC 

χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικές βελτιστοποιήσεις: -O0 (όπου δεν γίνεται κατανοµή διαθέσιµων 

καταχωρητών αλλά και καµία βελτιστοποίηση) και υψηλή: -O3 –fno-optimize-sibling-

calls -mhw-select (εφαρµογή υψηλής βελτιστοποίησης και χρήση εντολών SELECT). Η 

προσοµοίωση ακρίβειας εντολής έγινε για µοντέλο του DLX σε ArchC που αναπτύχθηκε για τη 

διατριβή [Kavhome]. 

 

µεταγλωττιστή 
crc -O0 53106 
crc υ  

1  
ψηλή 27979

47.3 1.90

edgedet -O0 304383 

 

υψηλή 91003 
70.10 3.34 

edgedet 

                                                           
3 Υπάρχουν 2: για τον gcc-1.39 και τον 2.7.2.3. 
4 Πρόκειται για ένα σχεδόν πλήρες backend για το ακέραιο υποσύνολο εντολών του DLX µε την εξαίρεση των 
λειτουργιών σε ποσότητες των 64-bit.  
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fsme 921-O0 85270 
fsme υψηλή 19

78.68 4.69 
652004 

fsp6c1 -O0 45464306 
fsp6c1 ή 

69.46 3.27 
υψηλ 13886096 

kmpskip -O0 93949 
kmpskip ή 

64.86 2.85 
υψηλ 33011 

lcs -O0 7356102 
lcs υψηλή 10

85.86 7.07 
40268 

matmult -O0 1203659 
matmult ή 

71.07 3.46 
υψηλ 348170 

mc -O0 602333 
mc υψηλή 

82.41 5.68 
105969 

tssme -O0 12777151 
tssme ή 1

84.99 6.66 
υψηλ 917263 

 

Η µ πιτάχυν  εφαρµογών είναι 4. γω της ε  των 

βελτιστοποιήσεων του GCC. Μπορούµε να πούµε ότι το αποτέλεσµα αυτό είναι τυπικό για ένα 

µεταγ η

 (DIMIX) εντολών 
ια την εξαγωγή των SIMIX και DIMIX χρησιµοποιείται η κατηγοριοποίηση των εντολών στα 

στήλη 3). Στο Σχήµα 3.5 

ς εφαρµογές (πλην της crc) µε 

κατά 

έση ε ση των δοκιµής 33 λό φαρµογής

λωττιστή µε ισχυρές βελτιστοποιήσεις όπως ο GCC, καθώς η κατά εκτίµησ  επιτάχυνση της 

εφαρµογής της τάξης του 4× συµφωνεί σε γενικές γραµµές µε τον εµπειρικό νόµο του Proebstring 

[Proe]. Η αντίστοιχη χαµηλή επιτάχυνση (1.15) για το πλαίσιο SUIF/MachSUIF περισσότερο 

υποδεικνύει την καλή αρχική επίδοση του “frontend” (µέχρι το σχηµατισµό SUIFvm IR) και λιγότερο 

επισηµαίνει την έλλειψη ισχυρών βελτιστοποιήσεων.  

 

3.4.3.2. Μίγµα στατικών (SIMIX) και δυναµικών
Γ

διαφορετικά είδη του Πίνακα 3.2 µε τους εναλλακτικούς συµβολισµούς (

δίνεται το µίγµα στατικών εντολών για την περίπτωση βασικής βελτιστοποίησης µε MachSUIF. Στο 

Σχήµα 3.6 δίνεται αντίστοιχα το µίγµα δυναµικών εντολών για τον υπολογισµό του οποίου 

χρησιµοποιήθηκαν οι συχνότητες βασικών µπλοκ για κάθε εφαρµογή. 

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 3.6 προκύπτει ότι στο µίγµα δυναµικών 

εντολών κυριαρχούν οι αριθµητικές (arith) εντολές σχεδόν για όλες τι

µέσο όρο συνεισφορά 52.5%. Κατά δεύτερο λόγο απαντώνται εντολές ολίσθησης (12.15%), 

διακλάδωσης (αθροιστική συνεισφορά από ubr και cbr: 12.12%) και προσπέλασης στη µνήµη 

δεδοµένων (9.4%). Το σηµαντικό ποσοστό των «άλλων» (other) εντολών (10.85%) οφείλεται στη 

µεγάλη συνεισφορά από εντολές ανάθεσης τύπου (CVT).  
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Σχήµα 3.5: Μίγµα στατικών εντολών για τις εφαρµογές δοκιµής. 
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Σχήµα 3.6: Μίγµα δυναµικών εντολών για τις εφαρµογές δοκιµής. 

 

3.4.3.3. Ανάλυση τύπων δεδοµένων 
Τα αρχεία iseqinfo που καταγράφουν τα DDG για τα ΒΒ κάθε εφαρµογής µπορούν να φέρουν και 

πληροφορία τύπων δεδοµένων (Τ∆) για τα έντελα SUIFvm εντολών. Οι επιτρεπόµενοι τύποι είναι 

αυτοί του Πίνακα 3.4. Η ρητή αναφορά του τύπου καταγράφεται ως ο συντακτικός κανόνας 

data_type_assign της BNF σύνταξης για τη διαµόρφωση iseqinfo. Οι ρητές αναφορές τύπων στα 

αρχεία iseqinfo των εφαρµογών συλλέγονται από λογισµικό εργαλείο και παράγονται στατιστικά κατά 

επιλογές. Οι διαθέσιµες επιλογές είναι του τύπου -dt-<mode>-<grouping> στην οποία 

συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω: 

-dt-static-proc: µέτρηση εµφανίσεων Τ∆ σε στατικές εντολές ανά συνάρτηση 

-dt-static-bb: όπως παραπάνω σε στατικές εντολές ανά ΒΒ 

-dt-dynamic-proc: όπως παραπάνω σε δυναµικές εντολές ανά συνάρτηση 
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-dt-dynamic-bb: όπως παραπάνω σε δυναµικές εντολές ανά ΒΒ 

Από τις τέσσερις προαναφερθείσες εκδοχές των στατιστικών των Τ∆, ιδιαίτερα χρήσιµη είναι η 

απεικόνιση dt-dynamic-proc, που καταγράφει τις χρήσεις ορισµάτων εντολών (άρα και των τύπων 

τους) ανά συνάρτηση, σε συνθήκες εκτέλεσης του προγράµµατος. Η πληροφορία που συλλέγεται έτσι 

χρησιµοποιείται για να αποφασιστούν τα εξής: 

• η απαίτηση για λειτουργικές µονάδες ακεραίων ή/και αριθµών κινητής υποδιαστολής 

• το εύρος bit του χειριστή δεδοµένων.  

Σε µεταγενέστερη φάση όταν οι ειδικές εντολές είναι πλέον γνωστές (κεφάλαιο 6) µπορεί να 

εξαχθεί πληροφορία Τ∆ ανά ειδική εντολή ή οµάδα ειδικών εντολών που χαρτογραφείται στην ίδια 

λειτουργική µονάδα. Από αυτή µπορεί να καθοριστεί το εύρος bit της λειτουργικής µονάδας και οι 

απαιτήσεις σε µονάδες αναγωγής εύρους bit (επέκταση ή αποκοπή) στο υλικό.  
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Σχήµα 3.7: Ποσοστιαίες (%) εµφανίσεις τύπων δεδοµένων σε δυναµικές εντολές ανά 
εφαρµογή. (α) Ανά Τ∆ κατά τον Πίνακα 3.4. (β) Με οµαδοποίηση σε απρόσηµους (u+p) και 
προσηµασµένους ακέραιους (s), κινητής υποδιαστολής (f) και άλλο (v).  

 

Στο Σχήµα 3.7 δίνονται αποτελέσµατα ανάλυσης Τ∆ µε τις συνολικές εµφανίσεις τύπων 

δεδοµένων ανά εφαρµογή. Υπολογίζονται µε άθροιση των επιµέρους εµφανίσεων ανά συνάρτηση (-

dt-dynamic-proc). Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η επάρκεια της ανάλυσης τύπων δεδοµένων 

εξαρτάται από τη χρησιµοποίηση κατάλληλων τύπων για κάθε µεταβλητή στο επίπεδο HLL. 

 

3.4.3.4. Εξαγωγή και χαρακτηρισµός των κρίσιµων βασικών µπλοκ των εφαρµογών 
Για την εξαγωγή των βασικών µπλοκ της εφαρµογής, έγινε κατάταξή τους (ranking) µε αυτόµατο 

εργαλείο, σύµφωνα µε τον αριθµό δυναµικών εντολών (αριθµός στατικών εντολών × συχνότητα 

εκτέλεσης ΒΒ). Στον Πίνακα 3.13 δίνονται: η αρίθµηση του ΒΒ ως συνδυασµός του αύξοντα αριθµού 

συνάρτησης και της θέσης του σε αυτή (#PROC-BB), ο αριθµός εντολών (# κµβ), και η % 

συνεισφορά του στο συνολικό αριθµό δυναµικών εντολών της αντίστοιχης εφαρµογής. Αυτό γίνεται 

για δύο διαφορετικούς συνδυασµούς βελτιστοποίησης µεταγλωττιστή (εκτός από τις εφαρµογές 

kmpskip και lcs για τις όποιες δίνεται η κωδικοποίηση 00000) κατά την ορολογία του Πίνακα 3.8. 

Παρατηρώντας την τελευταία στήλη του Πίνακα 3.13 (% συνολικός αριθµός εντολών) 

διαπιστώνουµε ότι κατά µέσο όρο, τα 5 ΒΒ µε την υψηλότερη κατάταξη καλύπτουν το 80.6% του 

συνολικού αριθµού εντολών των εφαρµογών. Η επίδραση του ξετυλίγµατος βρόχων, όταν υφίστανται 

αλλαγές ροής ελέγχου εντός της περιοχής κώδικα όπου εφαρµόζεται, έγκειται στη κατανοµή του 

περιεχοµένου των ΒΒ υψηλής βαρύτητας, σε µεγαλύτερο αριθµό βασικών µπλοκ µε σχετικά 

µικρότερες βαρύτητες µετά το µετασχηµατισµό. Αυτό δικαιολογεί τη µείωση του βάρους σε 

εφαρµογές όπως ο edgedet (11008) από 84.9% σε 30.5%. Αντίθετα σε περιπτώσεις όπου δεν 

υπάρχουν αλλαγές ροής ελέγχου σε εσωτερικό βρόχου όπου εφαρµόζεται ξετύλιγµα βρόχων, ο 

αριθµός εντολών (# κµβ) ανά ΒΒ αυξάνεται σηµαντικά. Αυτό συµβαίνει π.χ. στην περίπτωση του 

fsp6c1 (11008) όπου ο αριθµός εντολών αυξάνεται από 14 σε 115. 

Στη συνέχεια εξήχθησαν αρχεία iseqinfo για κάθε βασικό µπλοκ ξεχωριστά και έγινε αυτόµατη 

µετάφραση σε αναπαράσταση CDFG. Τα CDFG αυτά χρονοδροµολογήθηκαν κατά ASAP µε το 

εργαλείο asapalap. Για κάθε ΒΒ µπορούν να υπολογιστούν: 

• max_ilp: η µέγιστη παραλληλία εντολών SUIFvm σε ένα βήµα ελέγχου (control step)  

• min_csteps: ο ελάχιστος αριθµός των απαιτούµενων βηµάτων ελέγχου για τη 

χρονοδροµολόγηση του DFG κάθε ΒΒ  

• avg_ilp: η µέση παραλληλία εντολών, η οποία προκύπτει από την έκφραση  

min_csteps/max_ilp 



 

 

Πίνακας 3.13: Γενικά χαρακτηριστικά των «κρίσιµων» (hot) βασικών µπλοκ των εφαρµογών δοκιµής. Απεικονίζονται ως και τα 5 σηµαντικότερα 
ΒΒ για κάθε εφαρµογή. 

                  

Εφαρµογή Κωδικ. 

# 
PROC-
BB 

# 
κµβ 

% 
εντολών 

# 
PROC-
BB 

# 
κµβ 

% 
εντολών 

# 
PROC-
BB 

# 
κµβ 

% 
εντολών 

# 
PROC-
BB 

# 
κµβ 

% 
εντολών 

# 
PROC-
BB 

# 
κµβ 

% 
εντολών 

% συν. 
αριθµός  
εντολών 

crc              00000 1-5 36 27.30 0-4 8 24.26 0-3 4 24.26 75.82
crc            10000 0-3 18 72.04 1-5 36 18.01    90.05
edgedet              00000 1-5 14 44.45 1-7 13 34.37 1-11 7 6.11  84.93
edgedet               11008 1-5 15 6.57 1-31 16 6.03 1-21 16 5.99 1-11 16 5.99 1-36 16 5.91 30.49
fsme               00000 1-13 16 43.36 1-14 5 13.39 1-17 5 8.31 1-20 5 8.22 1-26 3 8.13 81.41
fsme               10000 1-13 16 39.02 1-14 5 12.06 1-16 5 11.97 1-22 5 11.88 1-18 5 11.88 86.81
fsp6c1             00000 1-81 14 67.94 1-82 3 14.56 1-67 13 9.45    91.95
fsp6c1              11008 1-129 115 80.99 1-115 43 9.89  90.88
kmpskip             00000 0-3 5 64.36 3-2 8 6.44 4-31 14 5.46   76.26
lcs 00000 1-5           6 24.01 1-6 5 20.01 1-11 17 18.65 1-13 6 17.42 1-14 2 5.81 85.90
matmult 00000 1-11 26          97.91     97.91
matmult 01008 1-11 179 97.58              97.58
mc             00000 1-9 11 45.03 1-14 20 30.70 1-16 20 19.19 94.92
mc            01008 1-9 11 7.85 1-77 20 5.35 1-68 20 5.35 1-59 20 5.35 1-50 20 5.35 29.25
tssme           00000 1-21 23 38.36 1-22 12 19.99 1-25 12 12.48 1-28 12 12.46   83.29
tssme             10000 1-21 23 33.16 1-22 12 17.30 1-24 12 17.26 1-26 12 17.21 1-30 5 7.17 92.10



 
          Ανάπτυξη Ροής Ανάλυσης των Εφαρµογών 

Στο Σχήµα 3.8 (α ως θ) δίνονται οι τρεις ποσότητες για δύο διαφορετικούς συνδυασµούς 

βελτιστοποίησης µεταγλωττιστή κατά την ορολογία του Πίνακα 3.13. 
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Σχήµα 3.8: Χαρακτηριστικά χρονοδροµολόγησης των «κρίσιµων» (hot) βασικών µπλοκ των 
εφαρµογών δοκιµής (ΒΒ 1 ως και 5). Απεικονίζεται η µέγιστη παραλληλία (max_ilp), µέση 
παραλληλία (avg_ilp), και ελάχιστος αριθµός βηµάτων ελέγχου (min_csteps) για κάθε ΒΒ. 
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          Ανάπτυξη Ροής Ανάλυσης των Εφαρµογών 

Εφαρµογές: (α) crc. (β) edgedet. (γ) fsme. (δ) fsp6c1. (ε) kmpskip. (στ) lcs. (ζ) matmult. (η) 
mc. (θ) tssme.  

 

Από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 3.8 διαπιστώνουµε τη θετική επίδραση του ξετυλίγµατος 

βρόχων (σε µικρότερο βαθµό αυτό ισχύει και για τις βελτιστοποιήσεις if-conversion και inlining) στην 

αύξηση της διαθέσιµης εγγενούς παραλληλίας σε επίπεδο εντολών/µικρολειτουργιών στις  εφαρµογές 

fsp6c1, matmult. Για να είναι µεγαλύτερη η επίδραση του ξετυλίγµατος βρόχων σε ορισµένες 

εφαρµογές (fsme, tssme) θα έπρεπε να αποµακρυνθούν αποφάσεις ελέγχου (εντολές cbr, ubr) από το 

εσωτερικό των αντίστοιχων βρόχων. Κάτι τέτοιο είναι πάντα εφικτό µόνο για αρχιτεκτονικές πλήρως 

προδικασµένες (fully predicated) ενώ η αρχιτεκτονική SUIFvm είναι µερικώς προδικασµένη (partially 

predicated). Οι τρεις αυτές βελτιστοποιήσεις είναι τα κύρια «όπλα» του µεταγλωττιστή για την 

ανάδειξη µεγαλύτερης εγγενούς παραλληλίας των εφαρµογών. 

Το µέγιστο ILP (max_ilp) αποδίδει το ανώτερο όριο παραλληλίας (σε παράλληλες 

µικρολειτουργίες) που θα ήταν ιδανικά εκµεταλλεύσιµη για την εκτέλεση της εφαρµογής. Αυτή η 

πλήρης εκµετάλλευση είναι δυνατή µόνο σε ορισµένες περιοχές κώδικα και υπό προϋποθέσεις 

σχετικά µε τη διαθεσιµότητα λειτουργικών µονάδων και καταχωρητών. Το µέσο ILP (avg_ilp) δίνει 

ένα ποιοτικό µέτρο της πραγµατικής παραλληλίας που µπορεί να επιτευχθεί σε όλη την έκταση του 

ΒΒ. Πιο χρήσιµο µετρικό είναι η µέση έµφυτη παραλληλία (avg_ilp) η οποία είναι περισσότερο 

ενδεικτική της δυνατότητας ανάδειξης υψηλών τιµών επιταχύνσεων αν και αυτή δεν λαµβάνει υπόψη 

τη δυνατότητα αλυσίδωσης (chaining) µεταξύ λειτουργιών εντός του ίδιου βήµατος ελέγχου. Ένα 

γενικό συµπέρασµα είναι ότι σε όλο το φάσµα των εφαρµογών η µέγιστη χρήσιµη παραλληλία στο 

υλικό θα ήταν 4 χωρίς, και 16 µε ξετύλιγµα βρόχων κλιµακώνοντας στην πλησιέστερη µεγαλύτερη 

δύναµη του 2. 

 

3.4.3.5. Οπτικοποίηση των DDG για κρίσιµα βασικά µπλοκ των εφαρµογών 
Η ροή ανάλυσης εφαρµογών προσφέρει και δυνατότητες εξαγωγής διαφορετικών όψεων (facets) της 

πληροφορίας µε τη µετατροπή της σε κατάλληλες διαµορφώσεις. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην πληροφορία των DDG, CFG και CDFG και για το λόγο αυτό συντάχθηκαν 

µετατροπείς iseqinfo→vcg [VCG] και iseqinfo→dot [Graphviz] που επιτρέπουν τη χρήση 

διαθέσιµων εργαλείων για τη διάταξη και οπτικοποίηση γράφων. Στο Σχήµα 3.9 απεικονίζονται τα 

DDG, για επιλεγµένα βασικά µπλοκ ορισµένων εφαρµογών. Για την απεικόνιση χρησιµοποιούνται 

διαφορετικοί χρωµατισµοί και σχήµατα για εντολές, ορίσµατα εισόδου/εξόδου και σταθερές.  
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          Ανάπτυξη Ροής Ανάλυσης των Εφαρµογών 

 
(α) edgedet-1-5 

 

 

(β) fsme-1-13 
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          Ανάπτυξη Ροής Ανάλυσης των Εφαρµογών 

 

(γ) lcs-1-11 

 

 

(δ) mc-1-9 
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          Ανάπτυξη Ροής Ανάλυσης των Εφαρµογών 

 

(ε) mc-1-14 

Σχήµα 3.9: Οπτικοποιηµένα DDG για επιλεγµένα κρίσιµα βασικά µπλοκ από τις εφαρµογές 
δοκιµής. (α) edgedet-1-5. (β) fsme-1-13. (γ) lcs-1-11. (δ) mc-1-9. (ε) mc-1-14. Η διάταξη και 
οπτικοποίηση των γράφων έγινε µε το πρόγραµµα VCG. Η χρωµατική/σχηµατική 
αποτύπωση γίνεται µε τις εξής επιλογές: εντολές (κίτρινο/έλλειψη), ορίσµατα εισόδου 
(πράσινο/παραλληλόγραµµο), σταθερές (πορφυρό/ρόµβος), ορίσµατα εξόδου 
(κυανό/τρίγωνο). 
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Κεφάλαιο 4 
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΕΕΣ 
 
 
 
Αντικείµενο του 4ου κεφαλαίου αποτελεί ο καθορισµός του γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος, 

το οποίο προσδιορίζει τις ελεύθερες χαρακτηριστικές παραµέτρους και το εύρος τιµών για τις 

συνιστώσες που απαρτίζουν την αρχιτεκτονική (ρεπερτόριο εντολών και µικροαρχιτεκτονική) των 

ΕΕΣ συνόλου εντολών, τους οποίους στοχεύει η µεθοδολογία. Το αρχιτεκτονικό περίγραµµα 

θεωρούµε ότι µπορεί να περιγραφεί από τις εξής συνιστώσες: 

1. το σύνολο εντολών 

2. το χειριστή δεδοµένων (datapath) 

3. το χειριστή ελέγχου (control path) 

4. την οργάνωση µνήµης  

5. την οργάνωση καταχωρητών 

6. τη διεπαφή µε τις επεκτάσεις υλικού ειδικού σκοπού (ASHEs) 

7. την αρχιτεκτονική διαύλου (bus architecture), προκειµένου τη διασύνδεση του ΕΕΣ σε 

επίπεδο SoC 

Κάθε µια από τις παραπάνω συνιστώσες χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο συστατικών 

παραµέτρων. Για παράδειγµα, στα πλαίσια της διερεύνησης του πεδίου λύσεων για το ποια είναι η 

κατάλληλη δοµή και ιδιότητες του χειριστή δεδοµένων, εξετάστηκε η οργάνωση, οι επιµέρους 

 



 
          Το Γενικό Αρχιτεκτονικό Περίγραµµα των ΕΕΣ 

ιδιότητες και ο τρόπος επικοινωνίας/διασύνδεσης των λειτουργικών µονάδων που τον απαρτίζουν και 

χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των εντολών. Αντίστοιχα, για τη διερεύνηση της κατάλληλης 

αρχιτεκτονικής διαύλου εξετάστηκαν τα επικρατώντα πρότυπα όσον αφορά χαρακτηριστικές τιµές για 

τις παραµέτρους τους όπως: τις υποστηριζόµενες τοπολογίες (crossbar switch, point-to-point και 

άλλες), το χρονισµό εναλλαγής αφέντη (master), το πρωτόκολλο διαιτησίας (arbitration protocol) 

καθώς και άλλες.  

Η διερεύνηση του πεδίου λύσεων για τον καθορισµό του γενικού αρχιτεκτονικού 

περιγράµµατος των ΕΕΣ περιλαµβάνει τα εξής: 

• Την εξέταση της οργάνωσης της αρχιτεκτονικής τοπικής µνήµης για τις ειδικές µονάδες 

των ΕΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί η οργάνωση καταχωρητών για την οποία είναι 

αναγκαίο να εκτιµηθούν παράµετροι που προκύπτουν από τη δυναµική ανάλυση των 

εφαρµογών δοκιµής (χρόνος ζωής καταχωρητών, αριθµός θυρών ανάγνωσης/εγγραφής). 

• ∆ιερεύνηση των αρχιτεκτονικών διαύλου που  

o καθορίζονται από πρότυπα (standards)  

o υφίστανται υλοποιήσεις αναφοράς τους σε γλώσσα περιγραφής υλικού (όπως VHDL)  

o είναι συνθέσιµες σε οποιαδήποτε τεχνολογία (FPGA, VLSI τυποποιηµένου κελιού) 

o είναι κατά προτίµηση διαθέσιµες και σε κατάλληλη µορφή για τη προσοµοίωσή τους 

µε ακρίβεια κύκλου (SystemC)  

o είναι διαθέσιµες κάτω από άδειες που προασπίζουν την ελεύθερη χρήση τους. 

Σκοπός της διερεύνησης αυτής είναι η σύγκριση των αρχιτεκτονικών διαύλου που θα 

µπορούσαν, χωρίς επιπρόσθετο κόστος, να χρησιµοποιηθούν για τη διασύνδεση των ΕΕΣ 

της µεθοδολογίας σε SoC. Ανάµεσα στις αρχιτεκτονικές διαύλου που θα εξεταστούν1 

είναι οι εξής: AMBA 2.0 (AHB) [AMBA],[Fly97], CoreConnect PLB/OPB 

[CoreConnect], SimpCon [SimpCon], και Wishbone [Wishbone].  

• ∆ιερεύνηση της εσωτερικής οργάνωσης (διασύνδεση/επικοινωνία) και του είδους 

(εσωτερική δοµή και εξυπηρετούµενες λειτουργίες) των λειτουργικών µονάδων των ΕΕΣ. 

Πραγµατοποιείται µε αποτίµηση των µετρικών από τη στατική και δυναµική ανάλυση των 

στοχευόµενων εφαρµογών, όπως οι χρησιµοποιούµενοι τύποι δεδοµένων και η συχνότητα 

εµφάνισης εντολών/λειτουργιών2.   

• Περιπτώσεις συστηµατικών παρεµβάσεων στο γενικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα. Οι 

παρεµβάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν το ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
                                                           
1 Ορισµένες από αυτές έχουν αποτελέσει αντικείµενο αντίστοιχων πρότερων µελετών [Pel03],[Uss01]. 

    92



 
          Το Γενικό Αρχιτεκτονικό Περίγραµµα των ΕΕΣ 

υποστηρίζονται σε γενικότερο πλαίσιο για τους χειριστές ελέγχου και δεδοµένων των ΕΕΣ. 

Ιδιαίτερα αναφέρουµε την περίπτωση της καινοτόµου αρχιτεκτονικής µονάδας ελέγχου 

βρόχων ZOLC που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της διατριβής [Kav05a],[Kav06b],[Kav08] 

(κεφ. 5). Η αρχιτεκτονική ZOLC επιτυγχάνει την εξάλειψη της επιβάρυνσης (σε κύκλους 

εκτέλεσης) που οφείλεται στην πραγµατοποίηση των λειτουργιών βρόχων3, καθώς αυτές 

εξυπηρετούνται  από τον ελεγκτή ZOLC  χωρίς την απαίτηση σε κύκλους µηχανής. 

Μορφές της ZOLC αρχιτεκτονικής ελέγχου δύνανται να χρησιµοποιηθούν τόσο σε µη-

προγραµµατιζόµενους [Kav05b] όσο και σε προγραµµατιζόµενους ΕΕΣ (δηλ. συνόλου 

εντολών) [Kav06b],[Kav08]. 

Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου γίνεται η καταγραφή του γενικού αρχιτεκτονικού 

περιγράµµατος και σκιαγραφείται η δοµή που προβλέπεται να έχει ένα SoC το οποίο περιλαµβάνει 

ΕΕΣ της µεθοδολογίας. Συνοψίζοντας, απαιτείται η ικανοποίηση των παρακάτω:  

• Καθορισµός της οργάνωσης τοπικής µνήµης. 

• Καθορισµός των προβλεπόµενων αρχιτεκτονικών καταχωρητών. 

• Καθορισµός της αρχιτεκτονικής διαύλου για ενσωµάτωση των ΕΕΣ επεξεργασιών σε 

πρότυπα/υποθετικά SoC. 

• Εξαγωγή των χαρακτηριστικών και της διασυνδεσιµότητας των λειτουργικών µονάδων του 

ΕΕΣ. 

• Προσδιορίζονται οι αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες που επιτρέπεται να περιλαµβάνει ένας 

ΕΕΣ της µεθοδολογίας. 

• Πραγµατοποιείται πρώτη εκτίµηση επιδόσεων. 

• Καθορισµός του γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος για ΕΕΣ. 

 
4.1. Σύνολο προκαθορισµένων παραµέτρων του γενικού αρχιτεκτονικού 

περιγράµµατος 
 

Στην πράξη, υφίσταται ένα ελάχιστο υποσύνολο χαρακτηριστικών του αρχιτεκτονικού περιγράµµατος 

το οποίο είναι αναγκαίο να προκαθοριστεί ώστε να είναι εφικτή η διαδικασία διερεύνησης των 

αντίστοιχων πεδίων λύσεων για τις παραµέτρους του. Έτσι δεχόµαστε ότι: 

• το ρεπερτόριο εντολών των ΕΕΣ είναι είτε επεκτάσιµο δηλαδή υφίσταται ένα βασικό 

σύνολο εντολών και οι ειδικές εντολές επιπροστίθενται ως εντολές επέκτασης είτε 

                                                                                                                                                                                     
2 Για παράδειγµα αν µια εντολή δεν εµφανίζεται σε καµία από τις εφαρµογές που στοχεύει ο ΕΕΣ, τότε 
επιτρέπεται η αφαίρεσή της από το υποστηριζόµενο ρεπερτόριο εντολών. 
3Αύξηση του δείκτη βρόχου, συνθήκη εξόδου από το βρόχο, και διακλάδωση στην αντίστοιχη διεύθυνση του 
απαριθµητή προγράµµατος. 
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σχεδιάζεται εκ του µηδενός (designed from scratch). 

• οι ΕΕΣ είναι τύπου RISC. Η ιδιότητα αυτή δεν απαγορεύει τη συνύπαρξη κάποιων 

«παραδοσιακών» στοιχείων των CISC επεξεργαστών, όπως είναι οι εντολές µε εκτέλεση 

πολλαπλών κύκλων. Τα RISC χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιλέξιµα για τους ΕΕΣ είναι 

τα εξής:  

o οι εντολές διαθέτουν κωδικοποίηση σταθερού εύρους bit ή εύρους το οποίο είναι 

ακέραιο πολλαπλάσιο ενός στοιχειώδους εύρους bit 

o οι ΕΕΣ ακολουθούν την αρχιτεκτονική µνήµης Harvard, δηλαδή η µνήµη εντολών 

είναι διαχωρισµένη από τη µνήµη δεδοµένων και δεν χρησιµοποιούν τον ίδιο δίαυλο 

για την επικοινωνία λέξεων διεύθυνσης και δεδοµένων. Οι µνήµες µπορεί να είναι 

διευθυνσιοδοτούµενες κατά byte ή/και κατά λέξη (byte-/word-addressable) 

o η αρχιτεκτονική καταχωρητών δεν περιορίζεται απαραίτητα σε υλοποίηση ως 

οµογενές αρχείο καταχωρητών. Οι καταχωρητές που είναι προσβάσιµοι από τον 

προγραµµατιστή (programmer’s view) µπορεί να έχουν διαφορετικό εύρος bit 

o επιτρέπονται οι εντολές πολλαπλών κύκλων 

o επιτρέπεται η δροµολόγηση εντολών σε περισσότερες της µιας χρονοθυρίδες (time-

slots) και αντίστοιχες λειτουργικές µονάδες 

o επιτρέπεται η ύπαρξη τοπικών διασυνδέσεων για την επικοινωνία µεταξύ των 

λειτουργικών µονάδων 

o οι ειδικές λειτουργικές µονάδες µπορούν να διαθέτουν στοιχεία τοπικής αποθήκευσης 

o η ανάκληση εντολής από τη µνήµη εντολών γίνεται είτε σε έναν κύκλο είτε σε ένα 

βήµα ελέγχου 

• οι ΕΕΣ διαθέτουν διεπαφή κατάλληλη για διασύνδεση σε επεξεργαστικό σύστηµα 

µέσω αρχιτεκτονικής διαύλου.  

• Η αλυσίδα εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού (software development toolchain) που 

στοχεύει τους ΕΕΣ να µπορεί να παραχθεί µε τη χρήση ελεύθερου 

λογισµικού/λογισµικού ανοικτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ). Ο περιορισµός αυτός τίθεται για 

δύο πρακτικούς λόγους: το κόστος απόκτησης της απαιτούµενης υποδοµής είναι µηδενικό, 

και η διαθεσιµότητα του πηγαίου κώδικα είναι βασική προϋπόθεση για τη δυνατότητα 

τροποποίησης και επέκτασης του λογισµικού υποδοµής κατά απαίτηση. 
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4.2. ∆ιερεύνηση της αρχιτεκτονικής διαύλου 
 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης για το γενικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα των ΕΕΣ είναι αναγκαίο να 

καθοριστεί και η διεπαφή (ο τρόπος επικοινωνίας/διασύνδεσης) στο πλαίσιο του SoC στο οποίο 

χρησιµοποιείται ένας συµβατός ΕΕΣ. Οι δύο επικρατούντες τρόποι διασύνδεσης SoC είναι η 

αρχιτεκτονική διαύλου (bus architecture) και το δίκτυο-σε-ολοκληρωµένο (NoC). Για τους ΕΕΣ της 

µεθοδολογίας θεωρούµε ότι πρόκειται κατ’ αρχάς να επικοινωνούν µέσω αρχιτεκτονικής διαύλου για 

τους εξής λόγους: 

• Τα NoC απευθύνονται σε αρκετά πολύπλοκα συστήµατα, µε αρκετές δεκάδες ή 

εκατοντάδες στοιχεία επεξεργασίας. Μάλιστα, καθώς η επικοινωνία γίνεται µέσω 

πακέτων, η επιβάρυνση κύκλων για τη διεκπεραίωση των µεταβιβάσεων µηνυµάτων σε 

ένα NoC ανέρχεται συνήθως σε δεκάδες κύκλων. Τα SoC που θεωρούνται στα πλαίσια του 

προγράµµατος, υποθέτουµε ότι συντίθενται από µικρό αριθµό στοιχείων επεξεργασίας 

(τυπικά 2-20) µε απαίτηση ταχείας µεταβίβασης δεδοµένων, διευθύνσεων και σηµάτων 

ελέγχου/χειραψίας.  

• Υπάρχουν καλώς τεκµηριωµένα πρότυπα και προδιαγραφές για αρχιτεκτονικές διαύλου. 

Στο χώρο των NoC δεν έχουν διαµορφωθεί πρότυπα επικυρωµένα από κάποια ανεξάρτητη 

αρχή και τα οποία να βρίσκονται σε εκτενή χρήση. 

• Για τα περισσότερα πρότυπα αρχιτεκτονικών διαύλου υφίστανται ελεύθερα διαθέσιµες 

υλοποιήσεις αναφοράς. Και πάλι αυτό δεν συµβαίνει για τα NoC. Αντίθετα, η ανάπτυξη 

για NoC στηρίζεται σε υποδοµές προσοµοίωσης (π.χ. NoCem [NoCem], Noxim [Noxim]), 

οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε δοκιµαστικό στάδιο. 

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστούν λύσεις αρχιτεκτονικής διαύλου οι οποίες ικανοποιούν 

κάποιες βασικές προϋποθέσεις: 

• Υιοθετούν σύγχρονο χρονισµό. 

• Είναι υλοποιήσιµα σε τεχνολογίες ολοκληρωµένων κυκλωµάτων FPGA και ASIC. 

• Υφίστανται υλοποιήσεις αναφοράς, κατά προτίµηση σε VHDL (για σύνθεση σε υλικό) και 

σε SystemC, σε επίπεδο RTL ή σε µορφή µοντέλου επιπέδου συναλλαγής (Transaction 

Level Model - TLM).  

• Υπάρχουν διαθέσιµες (ή είναι εύκολο να συνταχθούν) γέφυρες (bridges) για τη διεπαφή µε 

άλλα πρότυπα αρχιτεκτονικών διαύλου. Εφόσον αυτό συµβαίνει, πυρήνες IP (IP cores) που 

είχαν αρχικά σχεδιαστεί για αυτά τα πρότυπα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για το 

επιλεγµένο πρότυπο, µε χρήση λογικής περιτυλίγµατος. 
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• Συνοδεύονται από ικανή τεκµηρίωση. 

• ∆ιατίθενται υπό άδεια που εξασφαλίζει τη δωρεάν χρήση τους (εξασφάλιση της µη 

καταβολής οποιασδήποτε µορφής ποσοστιαίων επιβαρύνσεων όπως royalties). 

 
4.2.1. ∆ηµοφιλείς αρχιτεκτονικές διαύλου 
Οι αρχιτεκτονικές διαύλου που θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν είναι οι AMBA 2.0 AHB 

[Fly97],[AMBA] και η απλοποιηµένη µορφή της AHB-Lite [AHB-Lite], CoreConnect PLB/OPB 

[CoreConnect], Wishbone [Wishbone], SimpCon [SimpCon], Simplebus [Simplebus], και GreenBus 

[Greenbus]. 

 
AMBA  [Fly97],[AMBA],[ARM] 
Η προδιαγραφή αρχιτεκτονικής διαύλου AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) 

αναπτύχθηκε από την ARM [ARM] και καθορίζει ένα σύνολο προτύπων για το σχεδιασµό 

ενσωµατωµένων επεξεργαστικών συστηµάτων υψηλών επιδόσεων. Η περισσότερο δηµοφιλής και 

ώριµη εκδοχή είναι η AMBA 2.0.  

Το πρότυπο AMBA 2.0 καθορίζει τρεις διαφορετικές αρχιτεκτονικές διαύλων, τις AHB 

(Advanced High-Performance Bus), APB (Advanced Peripheral Bus) και ASB (Advanced System 

Bus). Η APB προσφέρει σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις και αρχικά προοριζόταν µόνο για τη 

διασύνδεση ελεγκτών περιφερειακών συσκευών µέσω γέφυρας (apb2ahb), ενώ το ASB είναι στην 

ουσία µια παλαιότερη εκδοχή του AHB. Έτσι, µόνο το πρότυπο AHB (το APB χρησιµοποιείται για 

ορισµένους ελεγκτές συσκευών) έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον. 

Η µεγάλη διάδοση του AMBA AHB, καθώς υφίσταται µεγάλος αριθµός από παραδείγµατα 

περιφερειακών [Opencores],[ARM] αλλά και ορισµένα εργαλεία αυτοµατοποίησης µέρους του 

σχεδιασµού της αρχιτεκτονικής διαύλου (όπως το λογισµικό ahb_system_generator [ASG]), αλλά και 

η ύπαρξη υλοποιήσεων αναφοράς τόσο σε VHDL όσο και σε SystemC, το καθιστούν ικανοποιητική 

επιλογή.   

 
AHB-Lite [AHB-Lite] 
Το πρότυπο AHB-Lite αποτελεί υποσύνολο της πλήρους AMBA 2.0 AHB προδιαγραφής. Το AHB-

Lite καθορίζει την αρχιτεκτονική διαύλου για συστήµατα µονού αφέντη (single-master). Αφέντες και 

σκλάβοι (slaves) µπορούν να ανταλλαχθούν εύκολα ανάµεσα σε ένα πλήρες AHB και ένα AHB-Lite 

σύστηµα. Οι µόνες περιπτώσεις που απαιτούν λογική περιτυλίγµατος είναι η χρήση ενός AHB-Lite 

master σε AHB σύστηµα και ενός AHB slave (ο οποίος δεν διαθέτει τα σήµατα διεπαφής Split/Retry) 

στο AHB-Lite. 

Στην ουσία, το AHB-Lite προσφέρει µία απλούστερη επιλογή, απολύτως συµβατή µε το AHB, 

για συστήµατα µονού αφέντη, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά των διαύλων AHB. 
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CoreConnect PLB/OPB [CoreConnect] 
Το πρότυπο CoreConnect [CoreConnect] περιλαµβάνει τις προδιαγραφές PLB (Processor Local Bus), 

OPB (On-chip Peripheral Bus) και DCR bus (Device Control Register bus) και περιγράφει µια 

ιεραρχικά δοµηµένη αρχιτεκτονική διαύλου που αναπτύχθηκε από την IBM. Το πρότυπο PLB 

(αντίστοιχο από πολλές απόψεις του AMBA AHB) υποστηρίζει οργάνωση διαύλου πολλαπλών 

master/ πολλαπλών slave µε κεντρική διαιτησία (central arbitration). Ο δίαυλος OPB (κατά το APB) 

επιτρέπει πολλαπλούς master/ πολλαπλούς slave αλλά οι µεταβιβάσεις είναι αποκλειστικά µονού 

κύκλου.  

Σήµερα, φαίνεται ότι από τα δύο κύρια πρότυπα CoreConnect (PLB, OPB) χρησιµοποιείται 

περισσότερο ο δίαυλος OPB (αν και τεχνικά κατώτερος) καθώς έχει επιλεχθεί από την Xilinx [Xilinx] 

ως το πρότυπο για την διασύνδεση συστηµάτων που κάνουν χρήση του ιδιοκτησιακού επεξεργαστή 

MicroBlaze [MicroBlaze]. Επίσης, ο σχεδιασµός γεφυρών από το OPB στο AHB και το αντίστροφο 

δεν είναι τετριµµένη διαδικασία. Για ορισµένα Xilinx FPGA (VirtexII-Pro, Virtex-5) που διαθέτουν 

προκαθορισµένο-στο-υλικό (hard-core) επεξεργαστή PowerPC, η διασύνδεση των τοπικών 

περιφερειακών του PowerPC γίνεται κατά το πρότυπο PLB. Το πρόβληµα µε αρκετούς από τους 

ελεγκτές περιφερειακών που διατίθενται από την Xilinx είναι ότι είναι συνθέσιµοι αποκλειστικά σε 

ιδιοκτησιακά FPGA. 

Γενικά, τα πρότυπα CoreConnect θεωρούνται πλήρη όσον αφορά το κοµµάτι των 

προδιαγραφών και της τεκµηρίωσης. Ένα µειονέκτηµα είναι ότι είναι περισσότερο πολύπλοκα από τα 

αντίστοιχα του AMBA και η υλοποίηση αναφοράς είναι σε Verilog [Verilog]. 

 
Wishbone [Wishbone] 
Η αρχιτεκτονική SoC διασύνδεσης Wishbone αποτελεί µια µεταφερτή διεπαφή που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη διασύνδεση IP αρθρωµάτων (modules) µε οργάνωση διαύλου. Οι 

προδιαγραφές Wishbone προβλέπουν ποικιλία τρόπων διασύνδεσης όπως σηµείο-σε-σηµείο (point-to-

point), ροής δεδοµένων (data flow), διαµοιρασµένου διαύλου (shared bus) και διασταυρωµένης 

µεταγωγής (crossbar switch). Πρόκειται για το µοναδικό πρότυπο που προσδιορίζει την οργάνωση 

διαύλου κατά τη ροή δεδοµένων4, ο οποίος είναι φυσικός τρόπος για τη διασύνδεση απλών µη-

προγραµµατιζόµενων αρθρωµάτων. Εισάγει επίσης την έννοια των πινακίδων (tags) για τη 

δευτερεύουσα επισήµανση κάποιων σηµάτων.  

Κάτι όµως που κάνει τις προδιαγραφές Wishbone αρκετά διαφορετικές από τις AMBA και 

CoreConnect είναι το γεγονός ότι προσφέρουν µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας στο σχεδιασµό 

διασυνδέσεων µεταξύ αρθρωµάτων υλικού που σηµαίνει ότι λιγότερες παράµετροι είναι 

οριστικοποιηµένες από το πρότυπο. Συνοπτικά, το Wishbone ορίζει µια σειρά από ΚΑΝΟΝΕΣ 

(RULES), ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ (RECOMMENDATIONS), ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (SUGGESTIONS), Α∆ΕΙΕΣ 
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(PERMISSIONS) και ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (OBSERVATIONS). Αυτό δηµιουργεί το πρόβληµα 

ενδεχόµενων ασυµβατοτήτων µεταξύ των διαύλων Wishbone και των αντίστοιχων αρθρωµάτων που 

εξυπηρετούν. Επίσης, αυτός ο παράγοντας αυξάνει τη δυσκολία στην ανάπτυξη γεφυρών και 

περιτυλιγµάτων γενικής χρήσης για επαναχρησιµοποίηση Wishbone IPs σε άλλους διαύλους και το 

αντίστροφο. 

Το Wishbone βρίσκεται στο δηµόσιο πεδίο (Public Domain) κάτι που εξασφαλίζει την 

απρόσκοπτη και χωρίς καµία δέσµευση χρήση του. Επίσης σήµερα υπάρχει πλήθος παραδειγµάτων 

µονάδων για τη σύνθεση συµβατών διαύλων (κυκλώµατα διαιτησίας, αποκωδικοποιητές 

διευθύνσεων), επεξεργαστών, και περιφερειακών [Wishbone],[Opencores] που ακολουθούν το 

πρότυπο Wishbone, µε βασικότερο παράδειγµα τον ανοικτό επεξεργαστή OpenRISC [OpenRISC] και 

τα SoC που τον χρησιµοποιούν. 

 
SimpCon [SimpCon] 
Το πρότυπο SimpCon [SimpCon] αποτελεί µία από τις απλούστερες υπάρχουσες αρχιτεκτονικές 

διαύλου και βασίζεται στη διασύνδεση σηµείου-σε-σηµείο µεταξύ ενός master και ενός slave. 

Αναπτύχθηκε στο περιθώριο του JOP (Java-Optimized Processor) και του SoC αναφοράς του [JOP] 

ως µια βελτίωση ενός υποσυνόλου του Wishbone. Σκοπός του SimpCon είναι η αντιµετώπιση δύο 

βασικών προβληµάτων που είναι κοινός τόπος σε όλες τις αρχιτεκτονικές διαύλου που προέρχονται 

ιστορικά από προδιαγραφές διαύλου για διασύνδεση εκτός του ολοκληρωµένου (off-chip) όπως είναι 

τα AMBA και Wishbone. Συγκεκριµένα, αυτά είναι ότι οι slaves πρέπει να διατηρούν έγκυρα 

δεδοµένα (αποτελέσµατα) µόνο για ένα κύκλο, ενώ οι masters πρέπει πάντα να διατηρούν τα 

δεδοµένα έγκυρα από την πλευρά τους σε όλη τη διάρκεια της µεταβίβασης, ακόµη και αν αυτή 

διαρκεί πάνω από ένα κύκλο και τα δεδοµένα αυτά έχουν ήδη διαβαστεί. 

Αν και κάποιες παράµετροι (όπως ο χειρισµός των διακοπών) δεν καλύπτονται από τις 

προδιαγραφές, το SimpCon έχει αρκετά πλεονεκτήµατα: η διανοµή (ανοικτής άδειας) περιλαµβάνει 

υλοποιήσεις αναφοράς για αρκετά περιφερειακά, ενώ παρέχονται γέφυρες για τα πρότυπα AHB και 

κλασσικές υλοποιήσεις του Wishbone.   

 
Simplebus [Simplebus] 
Το πρότυπο Simplebus [Simplebus] διαφέρει σηµαντικά από τα προηγούµενα. Πρόκειται για ένα 

σύνολο από προδιαγραφές που υφίστανται σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης (TLM ακρίβειας 

κύκλου) από όλους τους προαναφερθέντες διαύλους, και αναπτύχθηκε ως ένα παράδειγµα υλοποίησης 

προσοµοιωτών συστηµάτων σε SystemC [SystemC]. Η απλότητα του Simplebus δεν επιτρέπει την 

υποστήριξη για µεταβιβάσεις µε διοχέτευση, διαχωρίσιµες µεταβιβάσεις, πρωτόκολλο χειραψίας αλλά 

και άλλων χαρακτηριστικών που είναι κοινά στους περισσότερους από τους προηγούµενους διαύλους.  

                                                                                                                                                                                     
4 Σύνδεση των IP κατά τη ροή προώθησης των δεδοµένων όπως θα συνέβαινε σε µια γραµµή παραγωγής. 
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Αντίθετα, προσφέρεται ως εργαλείο για την άµεση και γρήγορη προτυποποίηση συστηµάτων στη 

SystemC, κάτι που συνήθως είναι επιθυµητό στα πρώτα στάδια της ροής σχεδιασµού ΕΕΣ, ενώ 

µπορεί να χρησιµοποιείται ως υλοποίηση αναφοράς για συγκρίσεις µε RTL υλοποιήσεις. 

 
GreenBus [Greenbus] 
Η προδιαγραφή GreenBus [Greenbus] έχει σηµαντικές οµοιότητες µε την Simplebus όµως προσφέρει 

περισσότερες δυνατότητες για τη µοντελοποίηση διαύλων σε SystemC. Στην ουσία καθορίζει ένα 

πλαίσιο εργασίας για τη γρήγορη προτυποποίηση αρχιτεκτονικών διαύλου σε SystemC και δεν 

πρόκειται για αυστηρή προδιαγραφή κάποιας συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής διαύλου. Είναι 

σηµαντικό ότι υλοποιήσεις του GreenBus µπορούν να υφίστανται τόσο σε επίπεδο TLM όσο και σε 

RTL, από το οποίο µια περιγραφή είναι θεωρητικά µετατρέψιµη από SystemC σε VHDL. 

 

Η απόφαση για την κατάλληλη αρχιτεκτονική διαύλου στην πραγµατικότητα δεν είναι 

µονοσήµαντη. ∆εν είναι άλλωστε καθόλου σπάνιο να συντίθενται συστήµατα για κάποιο µεν πρότυπο 

διαύλου αλλά να ενσωµατώνουν δε στοιχεία µε διεπαφές για άλλους διαύλους διαµέσου κατάλληλων 

γεφυρών. Οι παράγοντες που σταθµίζονται στην τελική επιλογή αρχιτεκτονικής διαύλου είναι: 

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά (τοπολογία, πρωτόκολλο διαιτησίας, πρωτόκολλο µεταβίβασης) 

• Το πλαίσιο χρήσης (διαθέσιµη τεκµηρίωση, υλοποιήσεις αναφοράς, ενσωµάτωση σε 

υφιστάµενες υποδοµές προσοµοίωσης/εξοµοίωσης) 

• ∆ιαθεσιµότητα υπαρχόντων IPs (προκειµένου την επαναχρησιµοποίησή τους) όπως γέφυρες 

διαύλων, λογική περιτυλίγµατος, και ελεγκτές περιφερειακών συσκευών. 

‘Επειτα από διεξοδική εξέταση των παραπάνω δεδοµένων αποφασίστηκε η επιλογή της 

αρχιτεκτονικής διαύλου AMBA 2.0 AHB ως το βασικό τρόπο οργάνωσης της διασύνδεσης σε SoC 

που πρόκειται να χρησιµοποιούν ΕΕΣ της µεθοδολογίας. Σηµειώνονται τα εξής: 

• Για SoC µε ένα master, επιτρέπεται η χρήση της απλοποιηµένης µορφής AHB-Lite. Αυτό 

προϋποθέτει τη µετατροπή της υλοποίησης αναφοράς του AHB-Lite από Verilog σε 

VHDL. 

• Επιτρέπεται η χρήση IPs συµβατών µε άλλους διαύλους (όπως µε Wishbone και SimpCon), 

καθώς υφίστανται διαθέσιµες γέφυρες και περιτυλίγµατα (wrappers) για την ενσωµάτωσή 

τους σε συστήµατα AMBA. 



 
           
 

 

 
Πίνακας 4.1: Περίληψη των αρχιτεκτονικών διαύλου που είναι δωρεάν διαθέσιµοι 
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AMBA 
AHB 2.0 ▬ ▬ ▬ ■ ▬ Μ Π Κατά 

περίπτωση 
32,64, 

128,256 32 ■ ■ ■ 

Single R/W 
Burst 

(4,8,16) 
B,H,W 
transfer 

∆εσµευτική 
άδεια 5 

VHDL 
SystemC 

(RTL) 
3 

AMBA  
AHB-Lite ▬ ▬ ▬ ■ ▬ Μ ▬ ▬ 32,64, 

128,256 32 ■ ■ ■ όπως 
παραπάνω 

∆εσµευτική 
άδεια 5   VHDL 3

CoreConnect 
PLB/OPB ▬ ■ ▬ ■ ▬ Μ Π Κατά 

περίπτωση 
32,64, 

128,256 32 ■ ■ ■ 

Single R/W 
Overlapped 

R/W 
Burst (16-

64) 

∆εσµευτική 
άδεια 5   Verilog 4

Wishbone ■ ■ ■ ▬ ■ Μ∆ ΠΤ Κατά 
περίπτωση 8-64 8-

64 ■ ▬ ▬ 

Single R/W 
Block 
RMW 
Event 

Public 
domain 5   VHDL 2

SimpCon ■ ▬ ▬ ▬ ▬ Μ Π ▬       32 32 ▬ ▬ ■ Single R/W Public 
domain 3 VHDL 1

Simplebus ■ ▬ ■ ■ ▬ Μ∆ ▬ Κατά 
περίπτωση Ν/Α Ν/Α ▬ ▬ ▬ Single R/W 

Burst R/W 
SystemC 

OSL 3 SystemC 
(TLM) 2 

GreenBus ■ ▬ ■ ■ ▬ Μ∆ Ν/Α Κατά 
περίπτωση Ν/Α Ν/Α ■ Ν/Α Ν/Α Single R/W 

Burst R/W Ν/Α  4 SystemC 
(TLM,RTL) 2 
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Υπόµνηµα 4.1.1: 
Συντόµευση Σηµασία 
∆ ∆ιπλός/∆ιπλή 
Μ Μονός/Μονή 
Π Πολυπλέκτες 
Τ Τρισταθείς πύλες 
R/W Ανάγνωση/Εγγραφή 
R/M/W Ανάγνωση/Τροποποίηση/Εγγραφή 
N/A Μη εφαρµόσιµος όρος/Άγνωστο 

 
 

4.3. ∆ιερεύνηση της οργάνωσης της αρχιτεκτονικής τοπικής µνήµης και 
καταχωρητών 

 

Για την εξέταση της οργάνωσης της αρχιτεκτονικής καταχωρητών είναι αναγκαίο να εκτιµηθούν 

παράµετροι που προκύπτουν από τη δυναµική ανάλυση των εφαρµογών δοκιµής, όπως:  

• Ο χρόνος ζωής καταχωρητών, ο οποίος δίνει τα διαστήµατα κατά την εκτέλεση µιας 

εφαρµογής στα οποία µια συγκεκριµένη µεταβλητή πρέπει να είναι αποθηκευµένη σε 

καταχωρητή.  

• Ο αριθµός θυρών ανάγνωσης (Ni)/εγγραφής (No) ενός αρχείου καταχωρητών.  

Στα πλαίσια της διερεύνησης για την κατάλληλη αρχιτεκτονική αρχείου καταχωρητών 

προτείνεται, για τους ASIP που σχεδιάζονται εκ του µηδενός, να εξετάζεται η χρήση της 

αρχιτεκτονικής Πολυθυρικού Αρχείου Καταχωρητών (Multi-Port Register File: MPRF). Μια 

αντίστοιχη αρχιτεκτονική αρχείου καταχωρητών, υλοποιήσιµη σε διατάξεις FPGA, προτάθηκε 

πρόσφατα στη σχετική βιβλιογραφία [Sag07]. Η απαίτηση σε ορίσµατα εισόδου/εξόδου είτε 

ικανοποιείται λόγω επάρκειας του πραγµατικού αριθµού θυρών ανάγνωσης/εγγραφής του αρχείου 

καταχωρητών είτε λόγω εικονικοποίησης (virtualization) της διαδικασίας µεταφοράς ορισµάτων από 

και προς το αρχείο καταχωρητών. Για την πραγµατοποίηση της διερεύνησης απαιτείται η χρήση 

τεχνικής γέννησης ειδικών εντολών, η οποία θα περιγραφεί ακολουθουµένη από αντίστοιχα 

παραδείγµατα για εφαρµογές δοκιµής στην ενότητα 6.3. Επίσης, στο κεφάλαιο 8 θα εξεταστούν οι 

επιδόσεις (ταχύτητα απόκρισης, επιφάνεια) του MPRF για διαφορετικές τιµές του αριθµού θυρών 

εισόδου/εξόδου. 

Σηµαντική συνιστώσα της αρχιτεκτονικής αποθήκευσης των ΕΕΣ αποτελεί το µοντέλο των 

πόρων αποθήκευσης που είναι προσβάσιµοι από τις ειδικές λειτουργικές µονάδες (ΕΛΜ) και κατά 

συνέπεια είναι διαθέσιµοι στις αντίστοιχες ειδικές εντολές. Σε συγκεκριµένες προσεγγίσεις που 

ασχολούνται µε προκαθορισµένες αρχιτεκτονικές όπως οι MIPS CorExtend [Leu06] και ARM 

OptimoDE [Cla05], οι ειδικές εντολές εξάγονται κάτω από περιορισµούς όπως της µη συµπερίληψης 

λειτουργιών φόρτωσης και αποθήκευσης από/προς τη µνήµη δεδοµένων. Για το σκοπό της 

διερεύνησης όµως, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ΕΕΣ της µεθοδολογίας, οι οποίοι δεν έχουν τέτοιες 
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δεσµεύσεις συµβατότητας, είναι χρήσιµο να εξετάζονται διαφορετικά µοντέλα συνέπειας της 

αρχιτεκτονικής µνήµης δεδοµένων (memory consistency) όπως αυτή ορίζεται στο [Bis07]. 

Ακολουθώντας τη σηµειολογία που εισήχθη στο [Bis07], για τη συνέπεια κατάστασης (state 

consistency) ανάµεσα στις ΕΛΜ µε τοπική αποθήκευση και τη µνήµη δεδοµένων θεωρούµε δύο 

διακριτά µοντέλα: 

• Τη συνεπή µνήµη δεδοµένων (consistent data memory), όπου η ΕΛΜ προσπελαύνει άµεσα 

τη µνήµη δεδοµένων και δεν υπάρχει ανάγκη για τοπική αποθήκευση. Επίσης κάνουµε τη 

συντηρητική υπόθεση ότι οι εντολές φόρτωσης και αποθήκευσης πρέπει πάντοτε να είναι 

σε σειρά (serialized).  

• Την ιδανική συνεπή µνήµη ΕΛΜ (ideal consistent AFU memory), όπου κάθε 

φόρτωση/αποθήκευση από/προς τη µνήµη δεδοµένων µετασχηµατίζεται σε µια 

προσπέλαση στην τοπική µνήµη ΕΛΜ. Θεωρούµε ότι η κατάσταση της µνήµης δεδοµένων 

ανανεώνεται µε προσπελάσεις DMA που συµβαίνουν παράλληλα ως προς τις εντολές του 

ΕΕΣ. Για τη διερεύνηση της επίδρασης του µοντέλου µνήµης στην επιτάχυνση των 

εφαρµογών (παρουσία των ειδικών εντολών), πρώτα παρήχθησαν ειδικές εντολές χωρίς 

επίτρεψη για τη συµπερίληψη τοπικής µνήµης (“noMEM”), έπειτα επιτράπηκε η προσθήκη 

τοπικής µνήµης και πραγµατοποιήθηκαν εκτιµήσεις για το µοντέλο συνεπούς µνήµης 

δεδοµένων (“CDM”) και εν συνεχεία υποτέθηκε το µοντέλο ιδανικής συνεπούς µνήµης 

AFU (“idealCAM”).  

Περίπτωση εφαρµογής αυτής της διερεύνησης δίνεται στην ενότητα 6.3.3.4. 

 

4.4. Καθορισµός των χαρακτηριστικών και της διασυνδεσιµότητας των 
λειτουργικών µονάδων των ΕΕΣ 
 

Ιδιαίτερα κρίσιµη για την επιτυχία της ροής σχεδιασµού ΕΕΣ συνόλου εντολών είναι η διεξοδική 

διερεύνηση τόσο της οργάνωσης (εσωτερική δοµή και εξυπηρετούµενες λειτουργίες) όσο και των 

τρόπων επικοινωνίας (διασύνδεση) των λειτουργικών µονάδων των ΕΕΣ. Όπως έχει αναφερθεί 

προηγουµένως, η µεθοδολογία στηρίζει δύο διακριτούς τύπους ΕΕΣ: 

• ΕΕΣ που ενισχύονται µε επέκταση συνόλου εντολών. Πρόκειται για ΕΕΣ µε βασικό 

σύνολο εντολών, ικανό να εξυπηρετεί πλήρως τους υπολογισµούς µε ακεραίους σε µια 

HLL όπως η ANSI C. Οι εντολές επέκτασης επιταχύνουν την εκτέλεση συγκεκριµένων 

τµηµάτων κώδικα αλλά µπορεί να µην αξιοποιούνται σε λειτουργίες διαχείρισης 

συστήµατος. Για αυτούς τους ΕΕΣ, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη πλήρους εργαλειοθήκης 

ανάπτυξης εφαρµογών. Παραδείγµατα τέτοιων ΕΕΣ είναι οι Xtensa LX [Tensilica], ARC 

710 [ARC], LEON2-CIS [LEON2-CIS] κ.α.. 
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• ΕΕΣ που σχεδιάζονται εκ του µηδενός. Πρόκειται συνήθως για ΕΕΣ µε περιορισµένο 

σύνολο εντολών, και στην βιβλιογραφία, αυτού του είδους οι ΕΕΣ αναφέρονται και ως 

προγραµµατιζόµενοι επιταχυντές (programmable accelerators). Για τους περισσότερους  

δεν αναµένεται η ύπαρξη πλήρους εργαλειοθήκης ανάπτυξης εφαρµογών· αυτό συνήθως 

ερµηνεύεται ως απουσία µεταγλωττιστή. Παραδείγµατα τέτοιων ΕΕΣ είναι ο ARM MOVE 

coprocessor (που διαθέτει σύνολο 6 εντολών για επιτάχυνση λειτουργιών εκτίµησης 

κίνησης) [MOVE], ο ASIP εκτίµησης κίνησης του [Geu05], ο AMEP [Mom06], και ο 

ICORE [Ric03]. 

Στις παρακάτω ενότητες, καθορίζονται οι παράµετροι (χαρακτηριστικές ιδιότητες) που θα 

εξετάζονται για την εσωτερική οργάνωση των ΕΛΜ (ενότητες 4.4.1-4.4.2) και ο τρόπος 

ενσωµάτωσης/διασύνδεσης τους σε επεξεργαστικά συστήµατα µε ΕΕΣ (4.4.3). 

 

4.4.1. Καθορισµός των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων για την εσωτερική οργάνωση των 
ειδικών λειτουργικών µονάδων 
Ο καθορισµός των χαρακτηριστικών των ΕΛΜ και ο εν γένει σχεδιασµός τους αποτελεί σύνθετη 

διαδικασία. Απαιτεί την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης των στοχευόµενων 

εφαρµογών, την εµπειρική αποτίµηση ορισµένων από αυτά, αλλά και την τροφοδότησή τους στην 

µετέπειτα διαδικασία της γέννησης και επιλογής εντολών. Κατά τη γέννηση και επιλογή εντολών, 

καθορίζονται αυστηρώς οι παρακάτω λεπτοµέρειες για την εσωτερική οργάνωση των λειτουργικών 

µονάδων, οι οποίες είναι και οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των ΕΛΜ όσον αφορά την εσωτερική τους 

οργάνωση: 

• Οι λειτουργίες που επιτελούνται (functionalities). 

• Η εσωτερική µικροαρχιτεκτονική οργάνωση όσον αφορά τον χρονισµό των επιτελούµενων 

µικρολειτουργιών: συνδυαστική (combinational), µε διοχέτευση (pipelined), πολλαπλών 

κύκλων/επαναληπτική (multi-cycle/iterative). 

• Αριθµός και οργάνωση (διευθυνσιοδότηση, προσπέλαση) τοπικών πόρων αποθήκευσης. 

• Ο αριθµός ορισµάτων εισόδου/εξόδου και το εύρος bit για κάθε µία είσοδο και έξοδο. Το 

πρώτο γίνεται αυτόµατα µε τα εργαλεία της διατριβής (κεφ. 6) ενώ το δεύτερο 

χειρωνακτικά από τον σχεδιαστή, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµο πέρασµα 

µεταγλωττιστή ανάλυσης εύρους ψηφίου (bitwidth analysis).  

• Το διαθέσιµο εύρος ζώνης για την ταυτόχρονη ανάγνωση/εγγραφή ορισµάτων 

εισόδου/εξόδου, αντίστοιχα. 

• Η δροµολόγηση των µικρολειτουργιών ανάγνωσης/εγγραφής ορισµάτων εισόδου/εξόδου, 

αντίστοιχα. 
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• Ο διαµοιρασµός πόρων (resource sharing) ανάµεσα σε δύο ή παραπάνω εντολές. 

• Ο χρονισµός για την ανάγνωση όλων των ορισµάτων εισόδου, ο συνολικός χρόνος (κύκλοι 

µηχανής) για την επεξεργασία των δεδοµένων (χρόνοι cadency5 και latency6), και ο ρυθµός 

παραγωγής αποτελεσµάτων (throughput).   

Σε ορισµένες περιπτώσεις θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στο σε επίπεδο SoC, µη-

προγραµµατιζόµενες λειτουργικές µονάδες (ASIC) που έχουν σχεδιαστεί εµπειρικά. Τέτοιες 

περιπτώσεις είναι: µονάδες για µετασχηµατισµούς πεδίου όπως FFT, DCT και χρωµατικού πεδίου 

(π.χ. YUV-to-RGB), υπολογισµού γωνιών και µετασχηµατισµών συντεταγµένων κατά CORDIC, 

υλοποίησης υπερβατικών αριθµητικών συναρτήσεων, και γενικά µονάδες για λειτουργίες που 

µπορούν να επιτελεστούν µε πλήρη αυτονοµία ως προς το χειριστή ελέγχου του ΕΕΣ. Επίσης, ένα 

άλλο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι υλοποιούν λειτουργικότητες που δεν µεταβάλλονται από 

εφαρµογή σε εφαρµογή. Για τέτοιους επιταχυντές διαδικασιών υπάρχει σηµαντικός αριθµός δωρεάν 

διαθέσιµων υλοποιήσεων [Opencores]. 

 

4.4.2. Καθορισµός της διασυνδεσιµότητας των ειδικών λειτουργικών µονάδων στους 
ΕΕΣ 
Μετά την επιτυχή εξαγωγή των κατάλληλων αρχιτεκτονικών επεκτάσεων υλικού (ASHEs), το έτερο 

ζητούµενο είναι ο κατάλληλος τρόπος ενσωµάτωσής τους στους ΕΕΣ. Η συστηµατική ενσωµάτωση 

των ΕΛΜ µε αυτοµατοποιήσιµο τρόπο εξασφαλίζεται µε τον αυστηρό καθορισµό των επιτρεπόµενων 

τρόπων (πρωτοκόλλων) επικοινωνίας των ΕΛΜ µε την υπόλοιπη λογική του ΕΕΣ.  

Για το σκοπό αυτό διακρίνουµε, στο σηµείο αυτό, τρεις διαφορετικούς τρόπους σύζευξης 

(coupling) των ΕΛΜ ως προς τον ΕΕΣ7. Οι κύριες διαφορές των τρόπων αυτών έγκεινται: 

• στην άµεση ή έµµεση διεπαφή τους µε τον ΕΕΣ 

• στην υλοποίηση της λογικής ελέγχου τους 

• στην εξάρτησή τους από ιδιότητες του ΕΕΣ όπως η συχνότητα χρονισµού (αν επιτρέπεται 

να χρονίζονται σε διαφορετική συχνότητα από αυτόν)  

• στη δροµολόγηση των λειτουργιών που επιτελούν ως προς τις λειτουργίες του ΕΕΣ 

Αναλυτικά οι αποδεκτοί τρόποι σύζευξης/διασύνδεσης των ΕΛΜ σε ένα SoC σύστηµα µε ΕΕΣ 

της µεθοδολογίας είναι οι εξής: 

1) ΕΛΜ σε στενή σύζευξη (tightly-coupled ASHEs) 
Οι ΕΛΜ της κατηγορίας αυτής ενσωµατώνονται εντός της αρχιτεκτονικής διοχέτευσης του ΕΕΣ, και ο 
                                                           
5 Χρόνος cadency: από την ανάγνωση της πρώτης εισόδου µέχρι το πέρας της επεξεργασίας. 
6 Χρόνος latency: από την ανάγνωση της πρώτης εισόδου µέχρι την παραγωγή της πρώτης εξόδου. 
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έλεγχός τους δεν διαφέρει από αυτόν των βασικών λειτουργικών µονάδων (ΒΛΜ) του ΕΕΣ. Για τη 

συστηµατοποίηση της διαδικασίας ενσωµάτωσής τους υιοθετείται ρυθµιζόµενο σύνολο σηµάτων 

διεπαφής. Κατά ένα τρόπο πρόκειται για γενίκευση της τακτικής ενσωµάτωσης των ειδικών εντολών 

στους επιτυχηµένους soft-core επεξεργαστές Nios II [Nios-II],[Nios-II-CI]. Η προσέγγιση του Nios II 

είναι καθορισµένη µε σαφήνεια ενώ έχει χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια 

τόσο σε εµπορικό όσο και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο [Nios-II-DCB]. Οι βασικές διαφορές των ΕΕΣ της 

µεθοδολογίας ως προς την προσέγγιση του Nios II είναι ο επιτυχής υπερκερασµός σηµαντικών 

περιορισµών: 

 ο αριθµός ορισµάτων εισόδου/εξόδου δεν περιορίζεται εκ προοιµίου σε 2 και 1, αντίστοιχα 

 επιτρέπεται η άµεση αλλά και η υπονοούµενη (implicit) διευθυνσιοδότηση τοπικών 

καταχωρητών 

 επιτρέπεται η διεπαφή µε τη µνήµη δεδοµένων 

Επίσης, οι ΕΛΜ της κατηγορίας ενδεχόµενα µπορούν να δροµολογηθούν σε ταυτόχρονα 

εξυπηρετούµενες χρονοθυρίδες ως προς τους ΒΛΜ του ΕΕΣ. Ένα ενδεικτικό σχήµα µιας τέτοιας 

διεπαφής ΕΛΜ σε στενή σύζευξη παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.1. 

 

 
Σχήµα 4.1: ΕΛΜ σε στενή σύζευξη: παράδειγµα διεπαφής για τις εντολές επέκτασης στον 
Nios II. 
 
2) ΕΛΜ σε σύζευξη τοπικού συνεπεξεργαστή (ASHEs with local coprocessor coupling) 
Οι ΕΛΜ της κατηγορίας αυτής δεν ενσωµατώνονται εντός της αρχιτεκτονικής διοχέτευσης του ΕΕΣ, 

αλλά τους διατίθεται τοπική διασύνδεση µε τον ΕΕΣ η οποία ακολουθεί εξειδικευµένο πρωτόκολλο. 

Τέτοια εξειδικευµένα πρωτόκολλα είναι το CPI (Coprocessor Interface) για τη σύζευξη 

                                                                                                                                                                                     
7 Η αναγκαιότητα της µη δέσµευσης σε ένα µόνο τρόπο σύζευξης έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία [Sir07]. 
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συνεπεξεργαστών (όπως η µονάδα κινητής υποδιαστολής [GRFPU] και ο κρυπτοεπεξεργαστής της 

αρχιτεκτονικής Thumbpod [Scha03]), αλλά και γενικευµένα πρωτόκολλα τοπικής διεπαφής όπως 

αυτά που περιγράφονται στα [Sin03] για τον επεξεργαστή LEON [Gaisler]. Ευρέως 

χρησιµοποιούµενος τρόπος διασύνδεσης της κατηγορίας αυτής περιλαµβάνει µονοκατευθυντικούς 

συνδέσµους FSL (Fast Simplex Link) [FSL] για την τοπική διασύνδεση συνεπεξεργαστών (όπως π.χ. 

µια µονάδα µονοδιάστατου DCT ή FFT) µε επεξεργαστή MicroBlaze. Για τους ΕΕΣ της µεθοδολογίας 

θα καθοριστεί διεπαφή για την τοπική σύζευξη ενός ή παραπάνω συνεπεξεργαστών, η οποία 

συνδυάζει στοιχεία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις που έχουν βάση το CPI του LEON αλλά και 

από κλασσικά πρωτόκολλα διασύνδεσης σηµείο-σε-σηµείο και σηµείο-σε-πολλαπλά-σηµεία.  

Για το τελευταίο, η διασύνδεση SimpCon [SimpCon] διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά: 

 Για τον master (π.χ. το στάδιο αποκωδικοποίησης εντολής του ΕΕΣ) υπάρχει απαίτηση για 

επικοινωνία µε το slave µόνο για ένα κύκλο. Αυτό σηµαίνει ότι έπειτα είναι ελεύθερος να 

συνεχίσει µε τις εσωτερικές του λειτουργίες. Έτσι, αυτή η προδιαγραφή θα τροποποιηθεί ώστε 

ο master να συνεχίζει µε την εκτέλεση εντολών σε ΒΛΜ ή ΕΛΜ σύζευξης τύπου 1, εφόσον 

αυτές έχουν δροµολογηθεί. 

 Οι slaves µπορούν να έχουν εσωτερική αρχιτεκτονική µε στάδια διοχέτευσης. 

 Ο master µπορεί να καθυστερήσει την αποδοχή των αποτελεσµάτων από τον τοπικό 

συνεπεξεργαστή για όσο αυτό είναι απαραίτητο. 

 Επιτρέπεται η πρόωρη σηµατοδότηση ολοκλήρωσης λειτουργιών στους τοπικούς 

συνεπεξεργαστές (slaves) κάτι που δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη προετοιµασία της 

απόκρισης του master. 

Ένα παράδειγµα τέτοιας διεπαφής δίνεται στο Σχήµα 4.2. Η σύζευξη τύπου-2 είναι επίσης 

στενή, δηλαδή διαδικασίες ελέγχου επιτελούνται από τη µονάδα ελέγχου του ΕΕΣ. 

 

 
Σχήµα 4.2: ΕΛΜ σε σύζευξη τοπικού συνεπεξεργαστή: παράδειγµα διεπαφής για τοπικό 
συνεπεξεργαστή FFT του MicroBlaze, διασύνδεση µέσω FSL (χρήση FIFO). 
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3) ΕΛΜ σε χαλαρή σύζευξη µέσω διαύλου (ASHEs with bus coupling) 
Οι ΕΛΜ της κατηγορίας αυτής διασυνδέονται µέσω του διαύλου του υποσυστήµατος του ΕΕΣ κατά 

το AMBA 2.0 AHB. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκουν οι (προγραµµατιζόµενοι ή µη) επιταχυντές 

υλικού (hardware accelerators) όπως µονάδες κρυπτογράφησης [OC-DES], και υλοποιήσεις CORDIC 

[OC-CORDIC], και CRC [UCRC]. 

Συνήθως για τη διασύνδεση ΕΛΜ µέσω διαύλου συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι: 

 Ο ΕΛΜ επιτελεί µια σειρά από εύκολα αυτονοµήσιµες (από τον ΕΕΣ) λειτουργίες που 

µπορούν να ελεγχθούν από σχετικά απλά FSM. 

 Ο θεωρούµενος ΕΛΜ χρειάζεται µεγάλο εύρος ζώνης και συχνές προσπελάσεις από/προς τη 

µνήµη δεδοµένων. 

 Ο ΕΛΜ υλοποιεί έναν αλγόριθµο ο οποίος χρησιµοποιείται χωρίς αλλαγές (είναι 

τυποποιηµένο µπλοκ) σε διαφορετικές εφαρµογές. 

Η διασύνδεση κατά τον τύπο-3 απεικονίζεται στο Σχήµα 4.3. 

 

 
Σχήµα 4.3: ΕΛΜ σε χαλαρή σύζευξη µέσω διαύλου: παράδειγµα µονάδας DMA για 
επικοινωνία µέσω AMBA 2.0 AHB µε επεξεργαστή LEON-2 SPARC-V8 συµβατό. 
 
 
4.5. Παράδειγµα γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος: Ο ΕΕΣ γενετικών 

αλγορίθµων VGP-I 
 

Ως υπόδειγµα γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος ΕΕΣ µπορεί να αναφερθεί η αρχιτεκτονική 
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επεξεργαστή ειδικού σκοπού VGP-I, η οποία αποτελεί µια νέα προγραµµατιζόµενη RISC 

αρχιτεκτονική επεξεργαστή για την επιτάχυνση της εκτέλεσης γενετικών αλγορίθµων (GA) σε 

ενσωµατωµένα συστήµατα [Gia05], [Kav07b]. Η αρχιτεκτονική VGP-I βασίστηκε στην προγενέστερη 

µικροαρχιτεκτονική SVGP-I, η οποία σχεδιάστηκε πλήρως σε υλικό (VHDL) στα πλαίσια της 

εργασίας [Gia05]. Για την αρχιτεκτονική VGP-I αναπτύχθηκε το γενικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα 

και σχεδιάστηκε προσοµοιωτής ακρίβειας κύκλου σε ArchC [Kav07b]. Σε σχέση µε άλλες µηχανές 

επιτάχυνσης GA, η προδιαγραφή VGP-I καθορίζει ένα συµπαγές σύνολο εντολών µε κλιµακούµενες 

κωδικοποιήσεις εντολών (16- ως 32-bit), καταχωρητές διαθέσιµους στον προγραµµατιστή και 

προαιρετικές επεκτάσεις. Οι GA αποτελούν τεχνικές διερεύνησης πεδίων λύσεων που χρησιµοποιούν 

µηχανισµούς οι οποίοι βασίζονται στη φυσική επιλογή [Gol89]. Ο VGP-I εκµεταλλεύεται το γεγονός 

ότι σε πολλές περιπτώσεις το µεγαλύτερο µέρος ενός GA είναι αγνωστικό ως προς τη συγκεκριµένη 

εφαρµογή, µε µόνη τη διεργασία αποτίµησης υποψήφιων, από µια δεξαµενή, λύσεων να χρειάζεται να 

γνωρίζει λεπτοµέρειες για τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου προβλήµατος. Έτσι, υλοποιήσεις 

των γενετικών τελεστών (διασταύρωση, µετάλλαξη, επιλογή) είναι επαναχρησιµοποιήσιµες ανάµεσα 

σε διαφορετικές εφαρµογές ή ακόµη και σε διαφορετικούς GAs και µόνο ο υπολογισµός της 

συνάρτησης καταλληλότητας (fitness function) χρήζει προσαρµογής στο ζητούµενο.  

Η αρχιτεκτονική VGP-I σχεδιάστηκε ως ένας ΕΕΣ µε επάρκεια εκτέλεσης εφαρµογίδιων GA 

χωρίς εξωτερική βοήθεια. Στη διαδικασία της ανάλυσης των εφαρµογών (η οποία δεν 

επαναλαµβάνεται εδώ) εξετάστηκαν αλγοριθµικοί πυρήνες και συναρτήσεις από τη λογισµική 

βιβλιοθήκη GAUL [GAUL]. Έτσι, αποφασίστηκε η υλοποίηση ειδικών εντολών για τους τελεστές 

διασταύρωσης, µετάλλαξης και επιλογής, καθώς και εντολές όπως για τον υπολογισµό της 

συνάρτησης καταλληλότητας για ένα µέλος του πληθυσµού, την εφαρµογή ενός κριτηρίου 

τερµατισµού του αλγορίθµου, και τη στρατηγική επιβίωσης/αντικατάστασης των απογόνων στον 

πληθυσµό. 

Στο πλαίσιο του γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος, το ζητούµενο είναι ο καθορισµός των 

αρχιτεκτονικών καταχωρητών του VGP-I και των βασικών χαρακτηριστικών των χειριστών 

δεδοµένων και ελέγχου. Από την ανάλυση πυρήνων από την GAUL, προέκυψε ότι οι περισσότεροι 

γενετικοί τελεστές µπορούν να εκτελεστούν σε έναν κύκλο, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 4.2. 

Καθώς τυπικά προφίλ εκτέλεσης GA δείχνουν συχνή χρήση των τελεστών αυτών, αυτό υποδεικνύει 

τη χρήση αρχιτεκτονικής διοχέτευσης. O VGP-I διαθέτει αρχιτεκτονική διοχέτευσης 3 σταδίων 

(Ανάκληση Εντολής, Αποκωδικοποίηση Εντολής, και Εκτέλεση) µε το τελευταίο στάδιο να 

υποστηρίζει λειτουργία πολλαπλών κύκλων. Το αρχιτεκτονικό περίγραµµα δίνεται στο Σχήµα 4.4 ενώ 

ο χάρτης των αρχιτεκτονικών καταχωρητών δίνεται από τον Πίνακα 4.3. 

Αναλυτικά, οι ειδικές λειτουργικές µονάδες της επιλογής, διασταύρωσης, µετάλλαξης και 

επιλογής υποστηρίζουν ταυτόχρονα τους αντίστοιχους πολλαπλούς τύπους του Πίνακα 4.2, µε 

πρόθεµα CR, MT και SL, αντίστοιχα. Οι τέσσερις πρώτοι καταχωρητές του Πίνακα 4.3 (PSIZE, 
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NCHROM, CLEN, ASIZE) µαζί µε τους καταχωρητές πιθανότητας εφαρµογής τελεστή (CPROB, 

MPROB, PRNGR) παρέχουν τις παραµέτρους υλοποίησης του εκάστοτε GA. Οι καθαυτό 

αρχιτεκτονικοί καταχωρητές είναι οι FCRA, MCRA, οι οποίοι διατηρούν τις διευθύνσεις των µελών 

του πληθυσµού που υπολογίζονται από την διαδικασία επιλογής. Τα µέλη του πληθυσµού 

αποθηκεύονται στο αρχείο καταχωρητών CRB, ενώ οι αντίστοιχες τιµές καταλληλότητας στο FRB. 

Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης είτε ολόκληρων χρωµοσωµάτων σε ένα φυσικό καταχωρητή του 

CRB, είτε σε κάθε καταχωρητή να αντιστοιχείται ένα µόνο γονίδιο (allele). Οι καταχωρητές BFITx 

χρησιµοποιούνται από τις µονάδες συνάρτησης καταλληλότητας και κριτηρίου τερµατισµού. Ο PCSR 

είναι ο καταχωρητής ελέγχου/κατάστασης για τη διατήρηση των απαραίτητων σηµαιών για τον 

επεξεργαστή. Οι καταχωρητές TxCRD και TFITx χρησιµοποιούνται µόνον από µηχανισµούς 

επιβίωσης ατόµων του πληθυσµού.  

Στο Σχήµα 4.4 παρατηρούµε ότι οι µηχανισµοί υλοποίησης της συνάρτησης καταλληλότητας 

και του κριτηρίου τερµατισµού δεν θεωρούνται τµήµα της αυστηρής προδιαγραφής VGP-I. Αντί για 

αυτό, µόνο το πρότυπο διεπαφής των µονάδων αυτών µε τον VGP-I έχει καθοριστεί. Η διεπαφή 

γίνεται µέσω των αρχιτεκτονικών καταχωρητών BFITD, BFITA και BFITP. Σε πολλές περιπτώσεις, 

για τις οποίες δεν είναι εκ των προτέρων γνωστή µια τοπικά ή ολικά βέλτιστη τιµή καταλληλότητας, ο 

καταχωρητής BFITP δεν χρησιµοποιείται. 

 

Πίνακας 4.2: Περιγραφή και χαρακτηριστικά των ειδικών εντολών του ΕΕΣ VGP-I. 

Μνηµονικό εντολής Περιγραφή Εντολές 
στον MIPS-I

Κύκλοι στον 
VGP-I 

CRCSP ∆ιασταύρωση µονού σηµείου 63 1 
CRCDP ∆ιασταύρωση διπλού σηµείου 114 1 
CRMX Μίξη χρωµοσωµάτων 75 1 
CRAMX Μίξη γονιδίων 56 na+1 

CRMN 
∆ιασταύρωση µε εξαγωγή µέσου 
όρου κατά τµήµατα 61 1 

MTSPD 
Μετάλλαξη µε ολίσθηση τιµής µονού 
σηµείου 95 1 

MTSPR 
Μετάλλαξη µε τυχαιοποίηση τιµής 
µονού σηµείου 90 1 

MTMP Μετάλλαξη πολλαπλών σηµείων 167 na+1 

MTAP 
Καθολική µετάλλαξη (εφαρµογή σε 
όλα τα γονίδια ενός χρωµοσώµατος) 128 na+1 

SLRNO Επιλογή ενός γονέα µε τυχαίο τρόπο 53 1 
SLRNT Επιλογή δύο γονέων µε τυχαίο τρόπο 86 1 

SLB2O 
Επιλογή ενός γονέα µε τουρνουά δύο 
συµµετοχών 136 1 

SLB2T 
Επιλογή δύο γονέων µε τουρνουά δύο 
συµµετοχών (για τον κάθε ένα γονέα) 198 2 

 
Υπόµνηµα 4.4.1: 

Συµβολισµός Σηµασία 
na Αριθµός γονιδίων ανά χρωµόσωµα 
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Πίνακας 4.3: Η αρχιτεκτονική καταχωρητών VGP-I. 

Πόρος αποθήκευσης Περιγραφή 

[C|F]RB[·] Αρχείο καταχωρητών χρωµοσωµάτων/τιµών 
καταλληλότητας 

PSIZE Μέγεθος του πληθυσµού 
NCHROM Αριθµός χρωµοσωµάτων ανά άτοµο του πληθυσµού 
CLEN Μήκος χρωµοσώµατος 
ASIZE Μέγεθος γονιδίων (allele size) 

[F|M]CRA ∆ιεύθυνση χρωµοσώµατος τρέχοντος γονέα 1/2 
(father/mother)  

BFIT[D|A] ∆εδοµένα/διεύθυνση καλύτερης τρέχουσας τιµής 
καταλληλότητας 

BFITP Βέλτιστη εφικτή τιµή καταλληλότητας 
PRNGR Αναλυτικότητα (σε εύρος bit) των τιµών πιθανότητας 
[C|M]PROB Πιθανότητα διασταύρωσης/µετάλλαξης 

PCSR 

Καταχωρητής ελέγχου/κατάστασης επεξεργαστή 
bit 0: Σηµαία αιτήµατος ακινητοποίησης 
bit 1/2: Ενεργοποίηση της χρήσης [C|M]PROB 
bit 3: Ρητοί µηχανισµοί επιβίωσης 
bit 4: Προσαρµογή του µεγέθους των γονιδίων κατά το 
χρόνο εκτέλεσης (on-the-fly) 

T[S|D]CRD Προσωρινή αποθήκευση χρωµοσώµατος απόγονου 1/2 
(son/daughter) 

TFIT[D|A] Προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων/διεύθυνσης τιµής 
καταλληλότητας 

 

 

 

Σχήµα 4.4: ∆ιάγραµµα βαθµίδων για το γενικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα του επεξεργαστή 
γενετικών αλγορίθµων VGP-I. 
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4.6. Σύνοψη του γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος των ΕΕΣ 
 

Στην ενότητα αυτή, συνοψίζεται το γενικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα, το οποίο και παρουσιάζεται 

στο Σχήµα 4.5.  Ειδικότερα, στο Σχήµα 4.5 απεικονίζεται ένα πρότυπο SoC µε αρχιτεκτονική διαύλου 

AMBA 2.0 AHB. Το SoC διαθέτει έναν ΕΕΣ (που στοχεύει εφαρµογές πολυµέσων, όπως αυτές της 

σουίτας εφαρµογίδιων ZOLCbench), και ο οποίος επικοινωνεί µε αρχιτεκτονικές επεκτάσεις υλικού 

(ASHEs) σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 

• σε στενή σύζευξη (ΕΛΜ1), κατά την οποία οι ΕΛΜ ενσωµατώνονται στον ΕΕΣ στα στάδια 

διοχέτευσής του. Οι ΕΛΜ του τύπου αυτού µπορούν να διαθέτουν τοπικούς καταχωρητές, 

να επικοινωνούν µε τη µνήµη δεδοµένων µε λειτουργίες φόρτωσης/αποθήκευσης 

ενταγµένες σε ειδικές εντολές. Η αποκωδικοποίηση των ειδικών εντολών για τους ΕΛΜ 

στενής σύζευξης γίνεται από τον ΕΕΣ.   

• σε σύζευξη τοπικού συνεπεξεργαστή (ΕΛΜ2), κατά την οποία οι ΕΛΜ επικοινωνούν µε τον 

ΕΕΣ µέσω τοπικής διασύνδεσης µε ειδικές θύρες εισόδου/εξόδου του ΕΕΣ. 

Μεταβιβάζονται σήµατα ελέγχου από τον ΕΕΣ στον/στους ΕΛΜ ενώ οι θύρες αυτές 

χρησιµοποιούνται για τη µεταβίβαση ορισµάτων από και προς τους ΕΛΜ.   

• σε χαλαρή σύζευξη µέσω διαύλου (ΕΛΜ3), κατά την οποία οι ΕΛΜ επικοινωνούν µέσω 

διαύλου. Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως επιταχυντές εφαρµογών τα χαρακτηριστικά των 

οποίων δεν µεταβάλλονται από πρότυπο σε πρότυπο.  

Οι ΕΛΜ όλων των κατηγοριών µπορούν να διαθέτουν εσωτερική µικροαρχιτεκτονική µε 

στάδια διοχέτευσης και στοιχεία τοπικής αποθήκευσης. Η αρχιτεκτονική µνήµης για τον ΕΕΣ τυπικά 

περιλαµβάνει διαχωρισµένες µνήµες για εντολές και δεδοµένα, που µπορεί να επικοινωνούν µε µια 

µεγαλύτερη, ενιαία, κεντρική µνήµη. Αν πρόκειται για κρυφές µνήµες µπορούν να έχουν σχετικά 

µικρό µέγεθος (από 128 ως 8K bytes), ενώ αν αποτελούν τη συνολική µνήµη του συστήµατος έχουν 

τυπικά µέγεθος από 32-64ΚΒ. Στην περίπτωση υλοποίησης σε ASIC, η ενιαία µνήµη (µε πρόσβαση 

απλού κύκλου) είναι τυπικά 256Kbytes, ενώ για διατάξεις FPGA το µέγεθος της µνήµης περιορίζεται 

από τον αριθµό των διαθέσιµων block RAM (κατά την ορολογία των Xilinx FPGA).  

Για τον ΕΕΣ επίσης θεωρούµε ότι διαθέτει ένα (αρκετά περιορισµένο µεν) βασικό σύνολο 

εντολών το οποίο του επιτρέπει να υποστηρίζει όλες τις ακέραιες πράξεις σε γνωστές γλώσσες 

προγραµµατισµού (ANSI C) στο πνεύµα των DLX και SABRE [SABRE]. Ο ΕΕΣ είναι ένας RISC µε 

τον κατάλληλο αριθµό στοιχείων διοχέτευσης. Η οργάνωση των σταδίων διοχέτευσής του µπορεί να 

είναι ετερογενής µε τυπικό µέγιστο αριθµό σταδίων διοχέτευσης από 5 ως 9. Η λογική ελέγχου του 

ΕΕΣ µπορεί να διαθέτει επιµέρους λογική ZOLC για την εντατική επεξεργασία δεδοµένων σε 

βρόχους. 

Ουσιαστικός στόχος της µεθοδολογίας είναι η επιτάχυνση των στοχευόµενων εφαρµογών 
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µε χρήση του ΕΕΣ κατά βαθµό 2x-20x. Για την επίτευξη των µεγαλύτερων δυνατών επιταχύνσεων 

εφαρµογών θα πρέπει να αξιοποιηθούν ΕΛΜ και στα τρία επίπεδα. 

 

Σχήµα 4.5: Γενικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα πρότυπου SoC µε ΕΕΣ (επεξεργαστή ειδικού 
σκοπού) της µεθοδολογίας. Ο χρησιµοποιούµενος ΕΕΣ στοχεύει εφαρµογίδια πολυµέσων 
(σουίτα ZOLCbench). 
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Κεφάλαιο 5 
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ZOLC 
 
 
 
 
Οι λειτουργίες εκτέλεσης βρόχων επιβάλλουν σηµαντικούς περιορισµούς στην επίτευξη υψηλότερων 

υπολογιστικών επιδόσεων για τις ενσωµατωµένες εφαρµογές. Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος 

αυτού, στα πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκε καινοτόµα αρχιτεκτονική Ελέγχου Μηδενικής 

Επιβάρυνσης Βρόχων (Zero-Overhead Loop Controller – ZOLC) [Kav05a],[Kav06b],[Kav08], η 

οποία υποστηρίζει αυθαίρετα πολύπλοκες δοµές βρόχων µε κόµβους πολλαπλών εισόδων (multi-

entry) και πολλαπλών εξόδων (multi-exit), και που βελτιώνει σηµαντικά τις επιδόσεις 

ενσωµατωµένων επεξεργαστών RISC. 

Η µονάδα ZOLC έχει ενσωµατωθεί σε διάφορα µοντέλα RISC γενικού σκοπού αλλά και ΕΕΣ 

σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης (RTL VHDL και ArchC [ArchC]) χωρίς να σηµειώνεται µείωση 

στη µέγιστη συχνότητα χρονισµού του επεξεργαστή. Μια µέση βελτίωση των επιδόσεων (σε χρόνο 

εκτέλεσης) κατά 25.5% και 44%, αντίστοιχα, επιτεύχθηκε για έναν ενσωµατωµένο RISC γενικού 

σκοπού και έναν ΕΕΣ που στοχεύουν εφαρµογές-πυρήνες όπως είναι οι εφαρµογές της εκτίµησης και 

αντιστάθµισης κίνησης (motion estimation and compensation) που απαντώνται στη συµπίεση βίντεο 

κατά τα πρότυπα MPEG. Μια αντίστοιχη βελτίωση της τάξης του 10% επιτεύχθηκε για τον 

προαναφερθέντα RISC γενικού σκοπού για ένα υποσύνολο των εφαρµογών δοκιµής MiBench 

[MiBench] στις οποίες δεν συναντώνται απαραίτητα τα παραπάνω, απαιτητικά όσον αφορά τις 

επιδόσεις σε λειτουργίες βρόχων, εφαρµογίδια. 



 
       Η Αρχιτεκτονική Ελέγχου ZOLC 

Το βασικό µειονέκτηµα στην εξυπηρέτηση των λειτουργιών βρόχων τόσο σε DSP (Motorola 

56300, ST120, και TMS320C54x) όσο και σε αρχιτεκτονικές GPP (ARM, MIPS32) είναι ότι οι 

παρεχόµενες λύσεις, όταν υφίστανται, εστιάζουν στην εκτέλεση κανονικοποιηµένων βρόχων οι οποίοι 

συναντώνται σε κλασσικές DSP εφαρµογές. Έτσι, ένα µειονέκτηµα των περισσότερων DSP της 

αγοράς είναι ότι είναι ικανοί στο χειρισµό µόνο τέλειων πλήρως φωλιασµένων δοµών βρόχων οι 

οποίες αποτελούνται από στατικούς βρόχους µονής εισόδου. ∆ιαµορφώσιµοι επεξεργαστές όπως οι 

ARCTangent-A4 [ARC] και Xtensa-LX [Tensilica] είναι ακόµη περισσότερο περιοριστικοί καθώς 

περιλαµβάνουν µηχανισµούς µηδενικής επιβάρυνσης βρόχων για απλούς βρόχους µόνο. Στις 

περιπτώσεις αυτές, το αρχιτεκτονικό περίγραµµα δεν υποστηρίζει την προσθήκη εναλλακτικών 

λύσεων για τη βελτίωση των µηχανισµών ελέγχου για τους βρόχους. Μια λύση στο επίπεδο του 

ενσωµατωµένου λογισµικού είναι το ξετύλιγµα βρόχων, το οποίο αποτελεί µια τεχνική 

βελτιστοποίησης µεταγλωττιστή που αποµακρύνει την επιβάρυνση βρόχων µε µικρό σχετικά αριθµό 

επαναλήψεων. Όµως, η τεχνική αυτή δεν είναι εφαρµόσιµη σε περιπτώσεις που υφίστανται 

λειτουργίες ελέγχου ροής προγράµµατος σε εσωτερικά επίπεδα φωλιάσµατος σε µια δοµή βρόχων, ή 

σε περιπτώσεις µε όρια βρόχων που δεν είναι υπολογίσιµα κατά τη µεταγλώττιση του HLL κώδικα 

για τη δοµή βρόχου.  

Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική λύση ZOLC αντιµετωπίζει το πρόβληµα στη γενικευµένη του 

µορφή, επιτυγχάνοντας τα µέγιστα κέρδη όσον αφορά τις επιδόσεις. Η µονάδα ZOLC χρησιµοποιείται 

στο στάδιο ανάκλησης εντολής ενός επεξεργαστή και µπορεί να εφαρµοστεί για αυθαίρετα 

πολύπλοκες δοµές βρόχων που αποτελούνται από φυσικούς ή µη-µειώσιµους βρόχους µε κόµβους 

πολλαπλών-εισόδων/πολλαπλών-εξόδων. Για την αξιοποίηση της µονάδας ZOLC αναπτύχθηκαν  

• µεταφερτή (portable) περιγραφή της σε µορφή ψευδοκώδικα, η οποία και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την αυτόµατη σύνθεση µιας µονάδας ZOLC σε επίπεδο RTL καθώς και 

για την προσοµοίωσή της  

• ένας φορµαλισµός γράφου των διεργασιών (tasks) που απαρτίζουν µια δοµή βρόχων  

• πρακτική ροή µεταγλώττισης για τη γέννηση ZOLC-συµβατού κώδικα, η οποία βασίζεται 

σε εργαλεία ανάπτυξης ανοικτού κώδικα.  

Επίσης, µε την τεχνική ZOLC υποστηρίζονται και δοµές ελέγχου µε δυναµικούς βρόχους των οποίων 

οι τιµές των παραµέτρων (αρχική τιµή, τιµή βήµατος, τελική τιµή) οριστικοποιούνται κατά την 

εκτέλεση.  

Για τη δοκιµή της τεχνικής ZOLC, µονάδες ZOLC ενσωµατώθηκαν σε διάφορους επεξεργαστές 

RISC: στον XiRisc [Cam01], έναν 32-bit διαµορφώσιµο µικροεπεξεργαστή που είναι διαθέσιµος σε 

VHDL πηγαίο κώδικα, όπως και σε γλώσσα περιγραφής αρχιτεκτονικής (ArchC) για άλλους 

επεξεργαστές, όπως ο MIPS R3000 και ένας ASIP για τις εφαρµογές εκτίµησης και αντιστάθµισης 

κίνησης.  
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5.1. Αναπαράσταση για εφαρµογές µε εντατική επεξεργασία βρόχων 
 
Η πληροφορία ροής ελέγχου για κάθε συνάρτηση σε µια δοθείσα εφαρµογή συλλαµβάνεται από τον 

αντίστοιχο γράφο ροής ελέγχου της (CFG). Για την παραγωγή κώδικα από IR µεταγλωττιστή µορφής 

γράφου, απαιτείται η επεξεργασία του CDFG για κάθε συνάρτηση της εφαρµογής. Προκειµένου η 

αρχιτεκτονική ZOLC να εκτελεί τις διεργασίες βρόχου, ο µεταγλωττιστής θα πρέπει να επιτελεί τα 

παρακάτω βήµατα: 

a) Αποµάκρυνση των εντολών επιβάρυνσης βρόχων από το αρχικό CDFG 

b) Παραγωγή εντολών για την αρχικοποίηση των στοιχείων αποθήκευσης του ZOLC 

c) Εισαγωγή εντολών για τη δυναµική ανανέωση των τιµών βήµατος και ορίων βρόχου, και το 

χειρισµό δυναµικών αποφάσεων ροής ελέγχου που προκύπτουν σε εξώτερες δοµές ελέγχου 

if-then-else. 

Για τον καθορισµό των τιµών των παραµέτρων ώστε τη βέλτιστη ρύθµιση του ZOLC (όσον 

αφορά αριθµό βρόχων και το µέγιστο αριθµό εισόδων/εξόδων ανά βρόχο) κάτω από περιορισµούς 

επιφάνειας υλικού, υπονοείται η ανάγκη µιας διαδικασίας διερεύνησης πεδίου σχεδιασµού (DSE) 

ώστε τον υπολογισµό όλων των σηµείων που αποτελούν υποψήφιες λύσεις. Για την αποτίµηση ενός 

σηµείου στο πεδίο λύσεων, η υπολογιστική πολυπλοκότητα που συνδέεται µε την εκτέλεση των 

βηµάτων (a) ως (c) µπορεί να ελαττωθεί σηµαντικά εκτελώντας τα (b) και (c) σε µια περισσότερο 

βολική αναπαράσταση γράφου για την εξεταζόµενη εφαρµογή.  

Η αναπαράσταση αυτή θα µπορούσε να µοντελοποιεί µόνο τις εκφράσεις µεταφοράς ελέγχου 

(CTEs) ανάµεσα σε τµήµατα κώδικα που είναι τοποθετηµένα σε οριακές θέσεις σε ένα βρόχο. Οι  

λίστες εντολών που απαρτίζουν αυτά τα τµήµατα κώδικα αποτελούν τις ∆ιεργασίες Επεξεργασίας 

∆εδοµένων (DPTs) του αλγορίθµου τον οποίο εκφράζει η εφαρµογή. Οι CTEs µοντελοποιούν 

αφαιρετικές λειτουργίες ελέγχου. Στην περίπτωσή µας, οι CTEs είτε αντιστοιχούν σε σήµατα του 

ZOLC σε επίπεδο υλικού είτε σε συνθήκες που εκδίδονται από εντολές του επεξεργαστή όπως 

συµβαίνει µε τις δυναµικές λειτουργίες διακλάδωσης. Αυτός ο τύπος γράφου είναι ο Γράφος Ροής 

Ελέγχου ∆ιεργασιών (Task Control Flow Graph – TCFG) και ορίζεται ακολούθως: 

Ορισµός 5.1. Καλείται  ο κατευθυντικός γράφος που αναπαριστά τη ροή ελέγχου σε 

µια αυθαίρετα σύνθετη δοµή φωλιασµένων βρόχων ενός προγράµµατος εφαρµογής· κάθε κόµβος V 

αναπαριστά ακριβώς µια στοιχειώδη (primitive) DPT, κάθε κόµβος V’ µια σύνθετη (composite) DPT 

που προκύπτει ως αποτέλεσµα της εφαρµογής ενός τελεστή µετασχηµατισµού που εξαρτάται από το 

υλικό σε ένα υποσύνολο των DPT· οι ακµές E αναπαριστούν εξαρτήσεις ελέγχου ανάµεσα στις 

διεργασίες επεξεργασίας δεδοµένων. 

( EVVTCFG ,′∪ )

Οι διεργασίες οι οποίες δεν περιλαµβάνουν ακολουθία εντολών επιβάρυνσης βρόχου 

προσδιορίζονται ως στοιχειώδεις εµπροσθοκατευθυντικές διεργασίες (FDPTs), ενώ αυτές που 
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περιλαµβάνουν ακριβώς µία τέτοια ακολουθία ονοµάζονται στοιχειώδεις οπισθοκατευθυντικές 

διεργασίες (BDPTs). Οι υπόλοιπες διεργασίες προσδιορίζονται ως σύνθετες διεργασίες (CDPTs) και 

εµφανίζονται ως αποτέλεσµα µετασχηµατισµών γράφου οι οποίοι εφαρµόζουν κανόνες που 

εξαρτώνται από το υλικό. Μια τέτοια περίπτωση περιγράφεται διεξοδικά στην ενότητα 5.2.3.  

Ως κινητήριο παράδειγµα, ας θεωρήσουµε τον πυρήνα εκτίµησης κίνησης πλήρους ανίχνευσης 

(fsme), ο οποίος χρησιµοποιείται στη συµπίεση MPEG για την αποµάκρυνση µέρους του χρονικού 

πλεονασµού σε µια ακολουθία video. Ο αλγόριθµος αποτελείται από έξι φωλιασµένους βρόχους µε το 

αντίστοιχο διάγραµµα εµφώλευσης βρόχων να απεικονίζεται στο Σχήµα 5.1.β και το TCFG στο 

Σχήµα 5.1.δ. Τα BDPTs σηµειώνονται ως bwdi όπου i είναι η τρέχουσα απαρίθµηση στη δοµή 

βρόχων, ξεκινώντας από το 1 καθώς το µηδενικό επίπεδο δεσµεύεται για τις προηγηθείσες και 

διάδοχες δηλώσεις στη δοµή. Τα CDPTs διακρίνονται από σήµανση συνεχούς περιοχής κατά bwdm – 

bwdn, ή από σήµανση λίστας µε {bwdm,…,bwdn}, µε την τελευταία να χρησιµοποιείται για µη 

διαδοχικές BDPTs. Οι FDPTs σηµειώνονται ως fwdi(j), όπου i είναι ο αύξων αριθµός βρόχου και το j 

επιλέγει µια συγκεκριµένη διεργασία του τύπου αυτού από τον i-οστό βρόχο. Αυτός ο φορµαλισµός 

για το διαχωρισµό των τύπων διεργασιών χρησιµοποιείται από τις εσωτερικές δοµές δεδοµένων ενός 

περάσµατος µεταγλωττιστή για το σχηµατισµό TCFGs. Το σήµα loopend καταγράφει µια συνθήκη 

τερµατισµού βρόχου κατά το χρονικό σηµείο που η εκτέλεση βρίσκεται σε µια bwd διεργασία. Το 

σήµα θα πρέπει να παράγεται από τη µονάδα ZOLC για την οδήγηση της µεταγωγής διεργασιών. 

 

 
(α) 

 

 
(β) 
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(γ) 

 

 
(δ) 

Σχήµα 5.1: ∆οµές βρόχων και όψεις TCFG αλγοριθµικών πυρήνων µε εντατική επεξεργασία 
βρόχων. Για τις CTEs, χρησιµοποιείται ANSI C σηµειογραφία. (α) Χρησιµοποιούµενη 
σηµειογραφία για τα Σχήµατα 5.1.β και 5.1.γ. (β) ∆ιάγραµµα εµφώλευσης βρόχων για µια 
πλήρως φωλιασµένη δοµή (fsme). (γ) Μια σύνθετη δοµή βρόχων που συναντάται σε 
διορθογώνιο φίλτρο κυµατιδίου (biorthogonal wavelet filter). (δ) TCFG για τον αλγόριθµο 
fsme. 
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5.2. Περιπτώσεις χρήσης του ελέγχου ZOLC 
 

5.2.1. Περίπτωση µελέτης: Πολλαπλασιασµός πινάκων κατά µπλοκ σε ένα DSP µε 
λειτουργίες ZOLC 
Ως ένα τυπικό παράδειγµα χρήσης ελέγχου ZOLC θέτουµε έναν υποθετικό (για τον οποίο όµως 

σχεδιάστηκε λειτουργικό µοντέλο ακρίβειας κύκλου) επεξεργαστή DSP, ονόµατι hDSP. Ο hDSP 

διαθέτει ετερογενή οργάνωση αποθήκευσης (δυαδική συστοιχία µνήµης, εξειδικευµένους 

καταχωρητές), πολλαπλασιασµό-και-συσσώρευση ενός κύκλου, γεννήτρια διευθύνσεων (AGU) και 

αρχιτεκτονική βαθµίδων διοχέτευσης µε 5 στάδια εµπνευσµένη από τον κλασσικό σχεδιασµό του 

DLX. 

Μια πληθώρα από εφαρµογές πολυδιάστατης επεξεργασίας σήµατος όπως η µετατροπή 

χρωµατικού πεδίου, οι µετασχηµατισµοί πεδίου συχνότητας-χρόνου, και το φιλτράρισµα εικόνας, 

συνεπάγονται την επεξεργασία σε στοιχειώδεις πολλαπλασιασµούς πίνακα-µε-πίνακα, οι οποίοι 

υλοποιούνται από τριπλά φωλιασµένους βρόχους που περιέχονται σε άλλους εξώτερους βρόχους για 

το σκανάρισµα των µπλοκ που πολλαπλασιάζονται. Ένας τέτοιος πυρήνας είναι κρίσιµος για τις 

επιδόσεις της εφαρµογής που τον περιέχει και για αυτό είναι συνήθως συντεταγµένος σε γλώσσα 

συµβολοµεταφραστή του επεξεργαστή. Στο Σχήµα 5.2.α δίνεται ο κώδικας αναφοράς σε C. Το Σχήµα 

5.2.β δείχνει το βελτιστοποιηµένο τµήµα κώδικα για την εφαρµογή-πυρήνα όπου µε AGU 

συµβολίζονται οι ακέραιες πράξεις στη µονάδα γέννησης διευθύνσεων, ‘@’ είναι η τρέχουσα 

διεύθυνση για την προσπέλαση µιας µεταβλητής τύπου πίνακα σε συστοιχία µνήµης (X ή Y), ‘||’ 

χρησιµοποιείται για τις παράλληλα εκτελούµενες µικρολειτουργίες, RI, RF, RX, RP είναι οι 

κατηγορίες καταχωρητών για την αρχική και τελική παράµετρο βρόχου, την τρέχουσα τιµή δείκτη και 

για τις γενικές λειτουργίες, αντίστοιχα, και ACC είναι ο καταχωρητής συσσώρευσης.  

Για λειτουργίες διακλάδωσης µε απαίτηση 3 κύκλων, η συνολική απαίτηση σε αριθµό κύκλων 

για τον εσώτερο βρόχο του Σχήµατος 5.2.β είναι 10 κύκλοι µηχανής. Το πλεονέκτηµα της χρήσης του 

ZOLC είναι ότι οι λειτουργίες της αύξησης δείκτη (INC) και σύγκρισης-και-διακλάδωσης (BNE), οι 

οποίες χρειάζονται 4 κύκλους, µπορούν να αποµακρυνθούν και να αντικατασταθούν από λειτουργία 

µεταγωγής διεργασίας συνδεδεµένη µε την ανάκληση της τελευταίας χρήσιµης εντολής στον εσώτερο 

βρόχο (MAC ACC, @CEOFF, @IMAGE). Όταν χρησιµοποιείται η µονάδα ZOLC, ο εσώτερος 

βρόχος εκτελείται σε 6 κύκλους, το οποίο σηµαίνει κατά προσέγγιση 40% βελτίωση στις επιδόσεις 

κύκλων µηχανής. Γενικά, η πληροφορία που δεν είναι διαθέσιµη κατά το χρόνο µεταγλώττισης πρέπει 

να καταχωρείται στα στοιχεία αποθήκευσης του ZOLC κατά την εκτέλεση, κάτι που αποκαλύπτει την 

ανάγκη για εντολές επέκτασης για τους επεξεργαστές που σχεδιάζονται για αυτό το σκοπό. Τέτοιοι 

βρόχοι ονοµάζονται ηµιστατικοί και δεν µπορούν να ξετυλιχτούν κατά το χρόνο µεταγλώττισης. Είναι 

κοινοί σε ορισµένες εφαρµογές όπως το διορθογώνιο (2,2) Cohen-Daubencies-Feauveau φίλτρο 

κυµατιδίου (Σχήµα 5.1.β) που χρησιµοποιείται στη συµπίεση εικόνας µε WSQ [Kum00].  
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Για τη χρήση του ZOLC, η πληροφορία που σχετίζεται µε τις DPTs πρέπει να είναι 

αποθηκευµένη σε τοπικά αρχεία καταχωρητών. Τα δεδοµένα που αποδίδονται σε κάθε διεργασία 

αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία δίνονται µε τη µορφή της εγγραφής (record) 

TaskContext του Σχήµατος 5.2.γ.: 

• Η διεύθυνση εισόδου απαριθµητή προγράµµατος (PC entry address) η οποία µπορεί να 

είναι σχετική (ως προς την τρέχουσα τιµή του PC) ή απόλυτη ανάλογα µε τη συγκεκριµένη 

ZOLC υλοποίηση. Για διεργασίες πολλαπλών εισόδων υφίστανται περισσότερες της µιας 

τέτοιες διευθύνσεις. 

• Η διεύθυνση εξόδου PC, δηλαδή η διεύθυνση της τελευταίας χρήσιµης, υπολογιστικά, 

εντολής στη διεργασία. Οι διεργασίες πολλαπλών-εξόδων µπορούν να έχουν περισσότερες 

από µία πιθανές διευθύνσεις εξόδου PC. 

• Οι κωδικοποιήσεις για τα πιθανά διάδοχα DPTs. Η απόφαση µεταγωγής λαµβάνεται κατά 

το χρόνο εκτέλεσης µε παρατήρηση της συνθήκης τερµατισµού βρόχου (για bwd 

διεργασίες) ή πιθανόν µιας συνθήκης δυναµικής εµπροσθοκατευθυντικής διακλάδωσης 

(για fwd διεργασίες). 

• Η διεύθυνση βρόχου στην οποία αντιστοιχούνται πιθανές διάδοχες διεργασίες. 

• Ο τύπος διεργασίας (fwd/bwd) για αυτές τις διεργασίες. 

Το Σχήµα 5.2.δ απεικονίζει τις τιµές περιεχοµένου (context values) για τις πιο σηµαντικές 

διεργασίες του αλγορίθµου matmult: fwd4(0), bwd5 και bwd4. 

 

 
(α) 
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(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

Σχήµα 5.2: Αποτύπωση εφαρµογής κατά ZOLC για τον αλγόριθµο πολλαπλασιασµού 
πινάκων κατά µπλοκ (matmult). (α) ANSI C κώδικας αναφοράς. (β) hDSP κώδικας 
συµβολοµεταφραστή που έχει βελτιστοποιηθεί χειρωνακτικά. (γ) Η εγγραφή TaskContext 
περιέχει την εγγενή πληροφορία που επισυνάπτεται σε µια DPT. (δ) Οι τιµές των 
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TaskContext και GlobalContext για διεργασίες του αλγορίθµου που είναι κρίσιµες για την 
συνολική επίδοση του matmult. 

 

Η αρχικοποίηση του ZOLC για την προετοιµασία του επεξεργαστή για την είσοδο σε 

κατάσταση όπου όλες οι λειτουργίες βρόχων ελέγχονται από το ZOLC µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

από ακολουθία εντολών που παράγεται από πέρασµα µεταγλωττιστή το οποίο επεξεργάζεται την 

TCFG αναπαράσταση (ενότητα 5.4). Οι απαιτούµενες εντολές επέκτασης για αυτό είναι αντικείµενο 

συζήτησης της ενότητας 5.4.2. Για ολόκληρο τον matmult (ο οποίος διαθέτει 5 φωλιασµένους 

βρόχους) οι απαιτούµενοι κύκλοι αρχικοποίησης υπολογίζονται µε βάση τα εξής: 

• 16 εντολές για την αποθήκευση των διευθύνσεων PC εισόδου και εξόδου για την 

επισήµανση των ορίων των διεργασιών 

• 14 εντολές για την αρχικοποίηση της πληροφορίας µεταγωγής διεργασιών όταν η εκτέλεση 

έχει προχωρήσει στην αντίστοιχη δοµή βρόχων. Στην περίπτωση αυτή, το περιεχόµενο µιας 

διεργασίας αναπαρίσταται από τη συνένωση της απαρίθµησης της διεργασίας (task 

enumeration) και της τιµής της συνθήκης τερµατισµού βρόχου για τον τρέχοντα βρόχο. Η 

πληροφορία µεταγωγής διεργασιών αποτελείται από την απαρίθµηση διεργασίας, τον τύπο 

διεργασίας (task type) και τη διεύθυνση βρόχου (loop address) για µια πιθανή διάδοχη 

διεργασία. 

• 15 εντολές για τη διαµόρφωση της αρχικής, τελικής και τιµής βήµατος ενός βρόχου. 

• Μια επιπρόσθετη εντολή χρειάζεται για τον προσδιορισµό ενός καταχωρητή-µάσκα που 

χρησιµοποιείται για την ρύθµιση των εκφράσεων δείκτη που είναι συνδεδεµένες µε κάθε 

bwd διεργασία στην αριθµητική/λογική µονάδα (ALU) υπολογισµού δείκτη. Εφόσον δεν 

αναφέρεται διαφορετικά, οι λειτουργίες της ALU αυτής είναι πρόσθεση και αφαίρεση. 

Ο συνολικός αριθµός των απαιτούµενων κύκλων (46) είναι αµελητέος σε σύγκριση µε τους άνω 

των 5.7 εκατοµµυρίων που χρειάζονται για τον matmult σε CIF (352×288) εικόνες (για τη συνιστώσα 

φωτεινής έντασης) όταν η διαδικασία συντελείται κατά πίνακες 8x8. Για έναν αλγόριθµο µε 20 

βρόχους όπως ο fsme_dr του Πίνακα 5.4, οι κύκλοι επιβάρυνσης λόγω της αρχικοποίησης 

περιορίζονται σε 164, ήτοι τρεις τάξεις µεγέθους λιγότεροι από οποιαδήποτε άλλη µέθοδο 

συµπεριλαµβανοµένης και της [Tal03]. Επίσης, η προσέγγιση ZOLC έχει και άλλες θετικές συνέπειες: 

βελτιώνει την απόκριση του επεξεργαστή σε περιορισµούς πραγµατικού χρόνου (real-time 

constraints) καθώς µειώνει τη διαφορά µεταξύ του βέλτιστου και χείριστου εκτιµώµενου χρόνου 

εκτέλεσης (BCET-WCET). Επιπρόσθετα, η χρήση του ελέγχου ZOLC είναι ακόµη πιο σηµαντική για 

αρχιτεκτονικές µε παράλληλη επεξεργασία δεδοµένων και εσώτερους βρόχους µικρής έκτασης. Για 

την αρχιτεκτονική MorphoSys που περιλαµβάνει ένα διδιάστατο πίνακα από επαναπροσδιορίσιµα 

στοιχεία, έχει αναφερθεί βαθµός επιτάχυνσης στην εκτέλεση εφαρµογών της τάξης του 4 
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αποκλειστικά εξαιτίας της µηδενικής επιβάρυνσης βρόχων για συχνά εκτελούµενες διεργασίες, όπως 

αυτές που περιέχουν µεταφορές δεδοµένων κατά µπλοκ [Pan03]. 

 

5.2.2. Υποστήριξη βρόχων πολλαπλών εισόδων για λειτουργία ZOLC 
Οι βρόχοι πολλαπλών εισόδων αποτελούν µη-µειώσιµες περιοχές του CFG, οι οποίες δεν είναι 

ανιχνεύσιµες από τον κλασσικό αλγόριθµο ανάλυσης φυσικών βρόχων [Aho86] που χρησιµοποιείται 

από αρκετούς επαναστοχεύσιµους µεταγλωττιστές [Ben88],[SmiM02],[Sta02]. Η βασική συνέπεια 

αυτού είναι ότι για τις περιοχές αυτές δεν µπορούν να εφαρµοστούν οικείες τεχνικές βελτιστοποίησης 

κώδικα. Η κύρια προσέγγιση για να ξεπεραστεί αυτό είναι η χρησιµοποίηση της τεχνικής 

διαχωρισµού κόµβων (node splitting) [Aho86] που θεωρητικά αυξάνει εκθετικά το µέγεθος κώδικα 

και για αυτό αποφεύγεται στην πλειοψηφία των µεταγλωττιστών. Βελτιωµένες εκδοχές του 

διαχωρισµού κόµβων έχουν προταθεί πρόσφατα [Ung02] οι οποίες χρησιµοποιούν έναν ειδικό τύπο 

γράφου για την ανάθεση µοναδικών κλάσεων στις οπισθόδροµες ακµές ενός CFG. ΄Ένα µειονέκτηµα 

είναι ότι η τεχνική αυτή επιβάλλει την ανάγκη για εκτεταµένες τροποποιήσεις στους υπάρχοντες 

µεταγλωττιστές ώστε να λαµβάνουν υπόψη τέτοιου είδους αναπαράσταση. 

Προκειµένου τη διερεύνηση βρόχων πολλαπλών εισόδων για ενδεχόµενη λειτουργία κατά 

ZOLC, η δοµή βρόχων του κώδικα του Σχήµατος 5.3.α µοντελοποιείται επακριβώς από την 

αναπαράσταση TCFG του Σχήµατος 5.3.β. Έτσι, οι πρέπουσες εντολές θα αποµακρυνθούν από όλες 

τις bwd διεργασίες και τις fwd που περιέχουν αλληλουχίες εντολών για την αρχικοποίηση παραµέτρων 

βρόχου. Έπειτα από αυτό, µε απλή απαρίθµηση ακµών, µπορεί να εξαχθεί η απαραίτητη πληροφορία 

µεταγωγής/διαδοχής των διεργασιών για την αρχικοποίηση του ZOLC. 

 

 

(α) 
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(β) 

Σχήµα 5.3: Αντιπροσωπευτικός πηγαίος κώδικας σε C και το αντίστοιχό του TCFG για µια 
περίπτωση βρόχων πολλαπλών εισόδων. (α) Πηγαίος κώδικας σε C για το παράδειγµα. (β) 
Το αντίστοιχο TCFG. 

 

Η TCFG είναι µια οµογενής αναπαράσταση για σύνθετες δοµές βρόχων, και συγκρινόµενη µε 

τις καλύτερες µεθόδους για το χειρισµό των µη-µειώσιµων βρόχων, όχι µόνο επιτυγχάνεται η 

αποφυγή της εκτεταµένης αύξησης του κώδικα, αλλά µειώνονται τόσο το µέγεθος κώδικα όσο και ο 

αριθµός των δυναµικών εντολών που εκτελούνται για την εφαρµογή. 

 

5.2.3. Υποστήριξη για εναλλακτικά µοντέλα λειτουργιών βρόχων στο υλικό (hardware 
looping) 
Μια ενδιαφέρουσα εφαρµογή της τεχνικής ελέγχου ZOLC είναι η συνεργατική της χρήση µε άλλες 

τεχνικές υλοποίησης λειτουργιών βρόχων στο υλικό. Μια τέτοια περίπτωση είναι η υποστήριξη της 

ανανέωσης πολλαπλών δεικτών µέσα σε ένα κύκλο ρολογιού [Tal03],[HWLU]. Για την εφαρµογή 

fsme, τέσσερις διαδοχικές bwd διεργασίες µπορούν να συνενωθούν στην σύνθετη διεργασία ‘bwd1-

bwd4’ όπως αυτό φαίνεται στο Σχήµα 5.4. Έτσι, απαιτείται συνολικά ένας αριθµός από σήµατα 

τερµατισµού βρόχου ίσος µε τον αριθµό των βρόχων στον fsme. Στον Κώδικα 5.1 απεικονίζονται σε 

µορφή ψευδοκώδικα οι κανόνες που υλοποιούν τις προαναφερθείσες διεργασίες. Στην περίπτωση της 

σύνθετης διεργασίας, η αντίστοιχη µονάδα µετασχηµατισµού είναι ικανή να αναδοµεί ένα δοσµένο 

TCFG µε τη συνένωση διαδοχικών BDPTs.  
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Σχήµα 5.4: TCFG για µια υλοποίηση του fsme που χρησιµοποιεί τη µονάδα υλικού 
ανανέωσης δείκτη του [Tal03]. 
 
 
PrimitiveBackwardTask() 
begin 
  useful computation operations in this task; 
  if index[m] equals loop-final[m] then 
    reset index[m] to loop-initial[m] 
  else 
    increment index[m] 
  endif 
end 
 
CompositeBackwardTask() 
begin 
  useful computation operations in this task; 
  if index[m] equals loop-final[m] then 
    index[m]..index[n] := loop-initial[m]..loop-initial[n] 
  elsif index[$m$+1] equals loop-final[m+1] then 
    increment index[m] 
    index[m+1]..index[n] := loop-initial[m+1]..loop-initial[n] 
  ... 
  elsif index[n] equals loop-final[n] then 
    increment index[n-1] 
    index[n] := loop-initial[n] 
  else 
    increment index[n] 
  endif 
end 

 
Κώδικας 5.1: Ανανέωση δείκτη σε στοιχειώδεις (PrimitiveBackwardTask) και σύνθετες 
(CompositeBackwardTask) οπισθοκατευθυντικές διεργασίες, αντίστοιχα. 
 
5.3. Ενσωµάτωση της µονάδας ZOLC σε προγραµµατιζόµενους επεξεργαστές 
 

5.3.1. Άποψη περιγράµµατος ενός επεξεργαστή ενισχυµένου από λειτουργίες ZOLC 
Ένα διάγραµµα βαθµίδων που απεικονίζει το πώς η προτεινόµενη αρχιτεκτονική ZOLC µπορεί να 

ενσωµατωθεί στο χειριστή ελέγχου ενός τυπικού RISC επεξεργαστή φαίνεται στο Σχήµα 5.5. Ο 

σκοπός του ZOLC είναι να παρέχει την κατάλληλη υποψήφια διεύθυνση PC στη µονάδα 

αποκωδικοποίησης του PC, για κάθε λειτουργία βρόχου που έχει αντικατασταθεί ως προς τον αρχικό 

κώδικα της εφαρµογής. Τυπικά, ο σχεδιασµός του αποκωδικοποιητή εντολών, της µονάδας 
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αποκωδικοποίησης PC, και της αρχιτεκτονικής αρχείου καταχωρητών απαιτεί τροποποιήσεις λόγω 

της παρουσίας του ZOLC. Η µονάδα ZOLC αποτελείται από τη µονάδα επιλογής διεργασίας (task 

selection unit), που καθορίζει το ποια είναι η κατάλληλη επόµενη τιµή του PC όταν η εκτέλεση 

βρίσκεται σε µια δοµή βρόχων, τους πίνακες αναζήτησης παραµέτρων βρόχων (loop parameter tables) 

όπου διατηρούνται οι παράµετροι βρόχου και τη µονάδα υπολογισµού δείκτη. 

 

 

Σχήµα 5.5: Ενσωµατώνοντας την αρχιτεκτονική ZOLC σε προγραµµατιζόµενους RISC 
επεξεργαστές. 
 

Από τη µεριά του ZOLC διακρίνονται δύο τρόποι λειτουργίας του. Στη λειτουργία 

«αρχικοποίησης», οι πόροι αποθήκευσης του ZOLC αρχικοποιούνται από εντολές που χρησιµοποιούν 

µια εξειδικευµένη διαµόρφωση για προσπέλαση σελίδας (paged-access) οι οποίες πρέπει να έχουν 

προστεθεί στο ρεπερτόριο εντολών του επεξεργαστή. Στην «ενεργό» λειτουργία, η µονάδα ZOLC: 

• Καθορίζει την ακόλουθη διεργασία 

• Εκδίδει µια νέα τιµή-στόχο για τον PC και ένα σύνολο από υποψήφιες τιµές διεύθυνσης 

εξόδου (για την περίπτωση βρόχων πολλαπλών εξόδων) προς τη µονάδα 

αποκωδικοποίησης PC 

• Ανανεώνονται οι δείκτες βρόχων και γράφονται είτε σε διακεκριµένους καταχωρητές του 

γενικού αρχείου καταχωρητών είτε σε µια ξεχωριστή συστοιχία καταχωρητών δείκτη. 

Η πληροφορία της αλληλουχίας διεργασιών αποθηκεύεται σε έναν πίνακα αναζήτησης (LUT) 
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εντός της µονάδας επιλογής διεργασίας. Με την ολοκλήρωση µιας DPT, εκδίδεται σήµα τερµατισµού 

διεργασίας (task end) από τη µονάδα αποκωδικοποίησης PC και επιλέγεται µια καταχώρηση από το 

LUT για τη διευθυνσιοδότηση της διάδοχης DPT και των παραµέτρων βρόχου, µε βάση το ποια 

διεργασία µόλις ολοκληρώθηκε και την κατάσταση του τρέχοντος βρόχου. Οι παράµετροι βρόχου 

χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της τρέχουσας τιµής δείκτη και τον καθορισµό του αν ο βρόχος 

έχει τερµατιστεί. 

 

5.3.2. Αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες για τα στοιχεία του ZOLC 
Όπως φαίνεται από το Σχήµα 5.5, η µονάδα ZOLC δέχεται ένα διάνυσµα ελέγχου από τον 

τροποποιηµένο αποκωδικοποιητή εντολών, το οποίο αποτελείται από σήµατα επίτρεψης εγγραφής για 

τα αρχεία καταχωρητών της, την επιλογή σελίδας και τη διεύθυνση για την επιλογή ενός 

συγκεκριµένου καταχωρητή. Αυτή είναι η απαιτούµενη πληροφορία ελέγχου την οποία η µονάδα 

επιλογής διεργασίας, οι πίνακες παραµέτρων βρόχου, και το τροποποιηµένο αρχείο καταχωρητών 

δέχονται από τις αποκωδικοποιηµένες εντολές. Για την περίπτωση του RISC επεξεργαστή XiRisc, το 

διάνυσµα αποκωδικοποίησης εντολής επεκτείνεται για την παραγωγή kent+kext+7 επιπρόσθετων bit για 

τον χειρισµό των πόρων του ZOLC, όπου kent και kext είναι ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός 

εισόδων/εξόδων (αντίστοιχα) για κάθε βρόχο. 

Αναφορικά µε τους καταχωρητές δείκτη σε έναν επεξεργαστή που χρησιµοποιεί µονάδα ZOLC, 

υφίστανται δύο πιθανότητες: οι δείκτες να κατανέµονται ως µια ξεχωριστή κλάση καταχωρητών 

δεσµεύοντας υποσύνολο του αρχείου καταχωρητών γενικού σκοπού ή µια (αποκλειστική) συστοιχία 

καταχωρητών δείκτη που θα πρέπει να εισαχθεί ως στοιχείο του αρχιτεκτονικού περιγράµµατος του 

επεξεργαστή. Η πρότερη περίπτωση προτιµάται καθώς δεν απαιτεί εντολές επέκτασης για την 

αρχικοποίησή τους. Στην πράξη, χρησιµοποιήθηκαν για τον hDSP, µια κλάση 16 καταχωρητών στο 

γενικό αρχείο καταχωρητών του (64 θέσεις), και αντίστοιχα 8 δείκτες στον XiRisc (32 θέσεις στη 

µονάδα επιλογής διεργασίας) χωρίς αρνητική επίπτωση στις επιδόσεις των εφαρµογών δοκιµής που 

εξετάστηκαν, συµπέρασµα που ενισχύεται από τα αποτελέσµατα ανάλυσης χρόνου ζωής 

καταχωρητών που ελήφθησαν µε τον MachSUIF. Αν ακολουθηθεί η προσέγγιση της συστοιχίας 

καταχωρητών δείκτη, απαιτούνται 3 επιπρόσθετα bit στις κωδικοποιήσεις των εντολών, κάτι που 

µπορεί και να µην είναι εφικτό. Οι πίνακες παραµέτρων βρόχου χρησιµοποιούνται για την 

αποθήκευση των οριακών τιµών και της τιµής βήµατος των βρόχων. Τιµές αυτών που είναι άγνωστες 

κατά το χρόνο µεταγλώττισης είναι διαχειρίσιµες µε δυναµικές ανανεώσεις. Έτσι, σχεδιάζεται ένας 

δεύτερος τµηµατικός χειριστής δεδοµένων για τη µεταφορά του περιεχοµένου των καταχωρητών 

γενικού σκοπού στους αντίστοιχους σελιδοποιηµένους καταχωρητές. Απλές εντολές µετακίνησης 

χρησιµοποιούνται για την ανανέωση των παραµέτρων βρόχου κατά τη φυσιολογική ροή 

προγράµµατος. 
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Η µονάδα επιλογής διεργασίας ενσωµατώνει ένα κατετµηµένο LUT για την επιλογή της 

διάδοχης διεργασίας, διεύθυνσης βρόχου και τύπου διεργασίας. Ο αριθµός των καταχωρήσεων σε 

αυτό το LUT είναι 2(nt-1) όπου nt είναι ο µέγιστος αριθµός διεργασιών που υποστηρίζεται. Στην πιο 

ακραία περίπτωση, nt=2nl+1 όπου nl είναι ο µέγιστος αριθµός βρόχων που υποστηρίζεται σε µια 

συγκεκριµένη υλοποίηση του ZOLC. Το µήκος της λέξης δεδοµένων για αυτά τα LUT είναι log2(nl) + 

1, log2(nl) και 1, αντίστοιχα, καθώς είναι ανούσιος ο προσδιορισµός µεταγωγής διεργασιών µε το 

bwd0 ως πηγή. Έτσι, ο αριθµός των διεργασιών που είναι ικανά να οδηγήσουν τη µεταγωγή 

διεργασιών δίνεται από τη σχέση nt’ = 2×nl. Για απρόσηµα άµεσα ορίσµατα των 16-bit, µια 

καταχώρηση για κάθε DPT ενός αλγορίθµου των 128 βρόχων θα µπορούσε να ανατεθεί µε µία και 

µόνο εντολή. 

Επίσης, τα kent εξειδικευµένα αρχεία καταχωρητών για τον καθορισµό του PC στόχου για τη 

διάδοχη διεργασία και οι kext υποψήφιες τιµές PC για τη συνθήκη πολλαπλής εξόδου είναι 

τοποθετηµένα στην ίδια µονάδα. Αν δεν είναι απαραίτητη η υποστήριξη βρόχων πολλαπλών εξόδων, 

τότε kent = kext = 1. Η επιβάρυνση για την αποθήκευση πολλαπλών τιµών για τον PC που συνήθως δεν 

χρησιµοποιούνται µπορεί να αντιµετωπιστεί µε µια βελτιωµένη υλοποίηση που αξιοποιεί 

καταχωρήσεις-κλειδιά για τις διευθύνσεις PC εισόδου/εξόδου µιας διεργασίας. Σε κάθε διεργασία 

ανατίθεται ένα διπλό κλειδί (keyent, keyext) επισηµαίνοντας τον αριθµό εισόδων και εξόδων για τη 

συγκεκριµένη διεργασία. Οι πραγµατικές διευθύνσεις PC τότε προσπελαύνονται σε αυξητικές 

διευθύνσεις από το κλειδί. Ο PC στόχος καθορίζεται µέσα από kext πιθανές επιλογές µε βάση την τιµή 

του διανύσµατος επιλογής PC εισόδου διεργασίας όπως δείχνεται στο Σχήµα 5.5. Οι απλοί συγκριτές 

ισότητας που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του αποτελέσµατος της συνθήκης πολλαπλής 

εξόδου ανήκουν στη µονάδα αποκωδικοποίησης PC.  

Η µονάδα υπολογισµού δείκτη αποτελείται από ένα FSM δύο καταστάσεων (µονάδα ελέγχου 

δείκτη) για τη γνωστοποίηση της κατάστασης του τρέχοντος βρόχου (πρώτη ή ακόλουθη επανάληψη) 

και από τη συνδυαστική υποµονάδα ανανέωσης δείκτη (Σχήµα 5.6) [Kav02],[Kav05b]. Η µονάδα 

υπολογισµού δείκτη, υπολογίζει την τρέχουσα τιµή του δείκτη βρόχου προσθέτοντας την τιµή 

βήµατος στην αρχική ή σε ενδιάµεση τιµή του δείκτη βρόχου. Η ανανέωση δείκτη πραγµατοποιείται 

µόνο µε την ολοκλήρωση µιας bwd διεργασίας. Οι πολυπλέκτες MUX1 και MUX2 χρησιµοποιούνται 

για τη διαβίβαση των κατάλληλων τιµών δείκτη, αρχικών ή ενδιάµεσων. Με την έναρξη της 

εκτέλεσης µιας διεργασίας, το σήµα loopend εφαρµόζεται στον MUX2 ώστε τη διαβίβαση της τιµής 

initial για τον τρέχοντα βρόχο ενώ κατά την επόµενη επανάληψη του βρόχου, το σήµα ελέγχου 

mux_sel (το οποίο προέρχεται από τη µονάδα ελέγχου δείκτη) επιλέγει το αν θα προστεθεί η αρχική 

(initial) ή µια ενδιάµεση τιµή στην τιµή βήµατος (step) ώστε την παραγωγή της επόµενης τιµής 

δείκτη. Η λειτουργία της µονάδας ελέγχου δείκτη έγκειται στη γνωστοποίηση της κατάστασης του 

τρέχοντος βρόχου στη µονάδα ανανέωσης δείκτη. Οι ακόλουθες τιµές δείκτη υπολογίζονται µε 

επαναληπτική πρόσθεση του βήµατος στα ενδιάµεσα αποτελέσµατα. Το γενικού σκοπού αρχείο 
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καταχωρητών τροποποιείται ώστε να υποστηρίζει µια θύρα ανάγνωσης και µια εγγραφής αφιερωµένες 

στις µεταφορές δεικτών βρόχων (στο Σχήµα 5.6 εικονίζονται µόνο αυτές οι θύρες). Η εγγραφή νέας 

τιµής ελέγχεται από το σήµα FSMbwd που ενεργοποιείται για την αντίστοιχη bwd διεργασία. Η 

έξοδος του συγκριτή ισότητας (loopend_next) είναι ενεργή όταν η τιµή δείκτη για την επόµενη 

επανάληψη είναι η τελική τιµή (final) για το δεδοµένο βρόχο. Το σήµα loopend_next αποθηκεύεται σε 

καταχωρητή κατάστασης ώστε να είναι διαθέσιµο κατά την επόµενη επανάληψη του ίδιου βρόχου ως 

το σήµα loopend. 

 

 

Σχήµα 5.6: ∆ιάγραµµα βαθµίδων της µονάδας ανανέωσης δείκτη. 

 

Ο αριθµός των bit αποθήκευσης για τον προσδιορισµό του ZOLC µπορεί να εξαχθεί εύκολα 

από τη σύνοψη των µονάδων που εισάγονται στην αρχιτεκτονική του επεξεργαστή λόγω του ZOLC 

και η οποία δίνεται στον Πίνακα 5.1. Στην ακόλουθη έκφραση, η απαρίθµηση των bit αποθήκευσης 

υπολογίζεται αθροίζοντας τη συνεισφορά της κάθε µονάδας όπως αυτή δίνεται από το γινόµενο της 

ποσότητας αντιτύπων (Number of instances: Quantity) µε τον αριθµό καταχωρήσεων (Num. Entries) 

και τα bit ανά καταχώρηση (Bits per entry): 
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(5.1)

όπου: 

- nl, kent, kext έχουν ήδη οριστεί στο κείµενο 

- DW είναι το εύρος της λέξης δεδοµένων του επεξεργαστή 

- PCW αναφέρεται στο εύρος του απαριθµητή προγράµµατος 

Πίνακας 5.1: Σύνοψη των επιπρόσθετων πόρων αποθήκευσης που εισάγονται λόγω του 
ZOLC στον XiRisc. 

Μονάδα Συνιστώσα Ποσότητα Αριθµός 
καταχωρήσεων Bits ανά καταχώρηση 

LUT (task_d) 1 2· tn′  ( )tn′2log  

LUT (ttsel) 1 2· tn′  1 

LUT (loop_a) 1 2· tn′  ( )ln2log  

Καταχωρητής εξόδου 1 1 
( )tn′2log +

+1 ( )ln2log
Αρχείο καταχωρητών 
PCent_m entk  tn′  PCW 

Μονάδα 
επιλογής 
διεργασίας 

Αρχείο καταχωρητών 
PCext_m extk  tn′  PCW 

Πίνακες 
παραµέτρων 
βρόχου 

Αρχεία καταχωρητών 3 ln  DW 

Μονάδα 
υπολογισµού 
δείκτη 

Καταχωρητής µάσκα 1 1 ln  

 
 

5.3.3. Προδιαγραφές σε επίπεδο RTL για τους µηχανισµούς ZOLC 
Προκειµένου την αυτοµατοποίηση της εφαρµογής του ZOLC, αναπτύχθηκε σηµειογραφία για τη 

µεθοδική περιγραφή των λειτουργιών µιας µονάδας ZOLC σε µικροαρχιτεκτονικό επίπεδο. Η 

περιγραφή αυτή, η οποία είναι εκµεταλλεύσιµη για σκοπούς σύνθεσης υψηλού επιπέδου (HLS) ASIP 

που στοχεύουν DSP εφαρµογές δίνεται στον Κώδικα 5.2. Ο Πίνακας 5.2 συνοψίζει τη σήµανση που 

χρησιµοποιείται για τα σήµατα και τους πόρους αποθήκευσης του ZOLC. Οι απαιτούµενοι πόροι 

αποθήκευσης είναι: 

• Το LUT επιλογής διεργασίας (ttlut_m) 

• Η συστοιχία καταχωρητών δείκτη (IXRB) 

• Η συστοιχία καταχωρητών δυναµικής σηµαίας (dynamic flag) αποτελούµενη από 

καταχωρήσεις των 2-bit που κωδικοποιούν πληροφορία για τις fwd διεργασίες (DFRB) 

• Ένας καταχωρητής κατάστασης για τον υπολογισµό δείκτη (muxsel_m)  
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• Οι καταχωρητές παραµέτρων βρόχου (lparams_m). 

• Αριθµός NUM_ENTRIES=kent και NUM_EXITS=kext αρχείων καταχωρητών που 

απαιτούνται για τον καθορισµό του PC στόχου για τη διάδοχη διεργασία και τις υποψήφιες 

τιµές PC εξόδου όταν πρέπει να υποστηρίζονται συνθήκες πολλαπλής εξόδου, αντίστοιχα. 

Κατά την αποκωδικοποίηση του PC µε το ZOLC σε λειτουργία, εκδίδεται η τιµή task_d και η τιµή 

του PC συγκρίνεται µε τις καταχωρήσεις PCext_m για το ίδιο task_d (για όλες τις εν δυνάµει εξόδους 

από την τρέχουσα διεργασία). Το διάνυσµα taskend_t κωδικοποιεί το αποτέλεσµα αυτής της 

παράλληλης σύγκρισης, ενώ zolc_trg είναι η δυαδική του κωδικοποίηση. Το taskend είναι ενεργό 

όταν υπάρχει τουλάχιστον µία ταύτιση µε διεύθυνση εξόδου από διεργασία. Σε τέτοια περίπτωση, το 

ZOLC χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της τιµής του ακόλουθου PC και οι απαιτούµενες 

λειτουργίες διαχωρίζονται στις διαδικασίες LoopParams, IndexCalculation και TaskSelection. Ως 

αποτέλεσµα αυτών των υπολογισµών προκύπτει µέσα σε έναν κύκλο ρολογιού, µια υπολογισθείσα 

τιµή PC_zolc η οποία ανατίθεται στον PC και είναι διαθέσιµη κατά τον επόµενο κύκλο. 

Το έργο της LoopParams είναι η προσπέλαση των παραµέτρων τρέχοντος βρόχου από τις 

αντίστοιχες καταχωρήσεις των συστοιχιών καταχωρητών, οι οποίες διευθυνσιοδοτούνται από το 

loop_a. Για το σκοπό αυτό, ο καταχωρητής κατάστασης muxsel_m σηµειώνει το για ποιο βρόχο 

πρέπει να αρχικοποιηθεί ο δείκτης βρόχου κατά την επόµενη ανανέωση δείκτη. Το σήµα loopend, που 

επίσης υπολογίζεται από τη µονάδα υπολογισµού δείκτη, ανακοινώνει την τελική επανάληψη ενός 

βρόχου. Η TaskSelection περιγράφει τον ουσιαστικό µηχανισµό για τη µεταγωγή διεργασιών. Για τις 

bwd και τις τετριµµένες (αυτές που δεν τερµατίζονται υπό συνθήκη) fwd διεργασίες, η διεύθυνση 

διεργασίας (task_a) για τη διάδοχη διεργασία σχηµατίζεται µε τη συνένωση (concatenation) των 

σηµάτων task_d και loopend. Για την έξοδο από fwd διεργασίες µε δυναµικές διακλαδώσεις 

απαιτείται επιπρόσθετη πληροφορία για το στόχο της διακλάδωσης, η οποία κωδικοποιείται στον 

καταχωρητή κατάστασης DFRB. Στην παρουσία ενός ενεργού taskend, η πληροφορία για τη διάδοχη 

διεργασία διαβάζεται από το LUT επιλογής διεργασίας. Τα αρχεία καταχωρητών PCent_m και 

PCext_m διευθυνσιοδοτούνται από το task_d. Οι συγκεκριµένες καταχωρήσεις για τη διεύθυνση 

στήλης zolc_trg από τα PCent_m και PCext_m παρέχουν το κατάλληλο PC_zolc και τον PC εξόδου 

διεργασίας για την διάδοχη διεργασία, αντίστοιχα. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί ότι το LUT επιλογής 

διεργασίας µπορεί να αναγνωστεί ασύγχρονα. 

 

 
// PC decoding operations 
PCDecoding() 
begin 
  for i in 0..NUM_EXITS-1 do 
    if PC equals PCext_m[task_d].i then 
      taskend_t[i] := 1 
    else 
      taskend_t[i] := 0 
    endif 
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  endfor 
 
  N = NUM_ENTRIES = NUM_EXITS 
  zolc_trg := encoder-N-to-log2-N(taskend_t) 
  taskend := selector-N-to-1(zolc_trg) 
 
  if PC_task_ext equals PC and ZOLC enabled then 
    LoopParams() 
    IndexCalculation() 
    TaskSelection() 
    PC := PC_zolc 
  elsif a branch or jump has occured then 
    usual PC decoding operations 
  else 
    PC := PC + word-size-in-bytes 
  endif 
end 
 
 
// accessing current loop parameters 
LoopParams() 
begin 
  initial := lparams_m[loop_a].INITIAL 
  step    := lparams_m[loop_a].STEP 
  final   := lparams_m[loop_a].FINAL 
end 
 
 
// current loop index update 
IndexCalculation() 
begin 
  if not(muxsel_m[loop_a]) then 
    index_t := initial + step 
  else 
    index_t := IXRB_m[loop_a] + step 
  endif 
 
  if index_t greater than final then 
    loopend := 1 
  else 
    loopend := 0 
  endif 
 
  if not(loopend) and not(ttsel) then 
    IXRB_m[loop_a] := index_t 
  elsif loopend and not(ttsel) then 
    IXRB_m[loop_a] := initial 
  endif 
 
  if taskend and not(ttsel) and not(loopend) and not(muxsel_m[loop_a]) then 
    muxsel_m[loop_a] := 1 
  elsif taskend and not(ttsel) and loopend then 
    muxsel_m[loop_a] := 0 
  endif 
end 
 
 
// task switching mechanism 
TaskSelection() 
begin 
  if not(ttsel) then 
    task_a := task_d concat loopend 
  else 
    switch on DFRB[task_d] 
      when 0: task_a := task_d concat loopend 
      when 1: task_a := task_d concat 0 
      when 2: task_a := task_d concat 1 
    endswitch 
  endif 
 
  if taskend then 
    task_d := ttlut_m[task_a].TASK_DATA 
    ttsel := ttlut_m[task_a].TTSEL 
    loop_a := ttlut_m[task_a].LOOP_A 
  endif 
 
  PC_zolc := PCent_m[task_d].zolc_trg 
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  PC_task_ext := PCext_m[task_d].zolc_trg 
end 
 

ώδΚ ικας 5.2: Ψευδοκώδικας για τις λειτουργίες ZOLC σε µικροαρχιτεκτονικό επίπεδο. 

Πίνακας 5.2: Σήµανση που χρησιµοποιείται στον ψευδοκώδικα του Κώδικα 5.2. 

 

Όνοµα Περιγραφή 
{όνοµα}_a Σήµα διεύθυνσης 
{όνοµα}_d Σήµα δεδοµένων 
{όνοµα}[ent|ext] ο/έξοδο βρόχου Αναφορά σε είσοδ
{όνοµα}_m Πόρος (αρχείου) καταχωρητών/µνήµης 
{όνοµα}_t Προσωρινή µεταβλητή 
*.{όνοµα µε κεφαλαία} Όνοµα πεδίου 
*.{όνοµα µε µικρά} Επιλογή στήλης σε διδιάστατους πίνακες 

 

5.4. ∆ιεξοδική µελέτη των απαιτήσεων για την υποστήριξη του ZOLC στο υλικό 

.4.1. Αυτοµατοποιώντας τις βελτιστοποιήσεις ZOLC εντός πλαισίου εργασίας 

, απαιτούνται κατάλληλα 

Προκειµένου να αποδείξουµε τη δυνατότητα υποστήριξης του ZOLC σε ένα αυτοµατοποιηµένο 

πλαίσ

Το Σχήµα 5.7 απεικονίζει τη διαδικασία γέννησης κώδικα, όπως αυτή ενσωµατώνεται στη ροή 

µεταγ

από

και στο λογισµικό 
 

5
µεταγλωττιστή-βελτιστοποιητή επιπέδου συµβολοµεταφραστή 
Για να υποστηριχθεί επαρκώς ενδεχόµενη χρήση της µονάδας ZOLC

εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών ώστε να διευκολυνθεί η γέννηση κώδικα από γλώσσες HLL. Για τις 

καλύτερες, το δυνατόν, επιδόσεις, ένα επιπρόσθετο πέρασµα µεταγλωττιστή θα πρέπει να εκτελείται 

για την εκµετάλλευση του ZOLC, προηγούµενο της κατανοµής καταχωρητών και αµέσως µετά την 

οικοδόµηση του βελτιστοποιηµένου CFG. Σκοπός του είναι η εκποµπή κώδικα αρχικοποίησης του 

ZOLC και η εισαγωγή των εντολών µετακίνησης που απαιτούνται για τους βρόχους µε δυναµικώς 

καθοριζόµενες οριακές τιµές.   

ιο εργασίας µεταγλωττιστή, αναπτύχθηκε πέρασµα ανάλυσης και επισήµανσης για τον 

MachSUIF [MachSUIF]. Το πέρασµα αυτό εργάζεται στο επίπεδο CFG και χρησιµοποιείται ώστε να 

περαστούν µετα-εντολές και επιπρόσθετη πληροφορία σε ένα πέρασµα µετασχηµατισµού για το 

εργαλείο µετασχηµατισµού κώδικα συµβολοµεταφραστή SALTO [SALTO],[Roh96] ώστε την 

οριστικοποίηση της ακολουθίας εντολών αρχικοποίησης του ZOLC. Η στοχευόµενη αρχιτεκτονική 

για αυτό το πλαίσιο εργασίας επίδειξης είναι η «πραγµατική µηχανή SUIF» (SUIFrm) για την οποία 

έχουν αναπτυχθεί (κεφ. 3) ένα πειραµατικό MachSUIF backend, συµβολοµεταφραστής και  συνδέτης, 

και ένα σύνολο από προσοµοιωτές ακρίβειας εντολής και κύκλου για την υποδοµή ArchC [ArchC].   

λώττισης, η οποία αποτελείται από ένα SUIF frontend και το MachSUIF backend, 

συµπληρωµένα  τα περάσµατα για τις βελτιστοποιήσεις ZOLC τα οποία γράφτηκαν για τα 

MachSUIF και SALTO σύµφωνα µε τα API τους. Η λειτουργία µπορεί να διαχωριστεί στα ακόλουθα 

στάδια: 
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Σχήµα 5.7: Τµήµα ροής µεταγλώττισης που υποστηρίζει την αυτοµατοποίηση της γέννησης 
κώδικα µε ενδεχόµενη χρήση των µηχανισµών ZOLC. 

 

∆ιαγράµµιση συνάρτησης 

Γίνεται επιλεκτική διαγράµµιση συνάρτησης ώστε να εκτεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 

βασικά µπλοκ στη συνάρτηση του προγράµµατος εφαρµογής που βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο, 

εντός κάποιων ορίων µεγέθους κώδικα. 

Επιλογή της µονάδας βελτιστοποίησης 

Ως συνέπεια της λειτουργίας πάνω σε CFG και όχι σε µορφές IR τύπου PDG, είναι αναγκαίο να 

επιλέγεται µία συνάρτηση κάθε φορά για την εφαρµογή των βελτιστοποιήσεων ZOLC. Η µονάδα 

βελτιστοποίησης επιλέγεται µε βάση το προφίλ συχνοτήτων εκτέλεσης βασικών µπλοκ της 

αναλυόµενης εφαρµογής. 

Οικοδόµηση του CDFG 

Κατασκευάζεται η συλλογή των CDFG ολόκληρης της εφαρµογής. Υποτίθεται εδώ ότι µπορεί 

να εφαρµοστεί δροµολόγηση εντολών τουλάχιστον σε τοπική εµβέλεια (εντός των βασικών µπλοκ). 

Ανάλυση βρόχων 
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Το βήµα αυτό στοχεύει στην αναγνώριση των δηλώσεων βρόχων της εφαρµογής, είτε µε την 

τεχνική της ανάλυσης φυσικών βρόχων [Aho86] που υποστηρίζεται στον MachSUIF είτε κατά 

προτίµηση από µεθόδους για την ανίχνευση βρόχων πολλαπλών εισόδων. Η παραγόµενη αναφορά 

φυσικής ανάλυσης βρόχων περιλαµβάνει το βάθος εµφώλευσης βρόχων (loop nesting depth) και τρεις 

επιπρόσθετες σηµαίες για τον καθορισµό των: α) αν ένας βρόχος αρχίζει από τον συγκεκριµένο κόµβο 

(begin_node), β) αν ένας βρόχος τερµατίζεται στον συγκεκριµένο κόµβο (end_node), και γ) αν είναι 

εφικτή η έξοδος από το βρόχο από τον συγκεκριµένο κόµβο (exit_node). Τεχνικές γενικευµένης 

ανάλυσης βρόχων που ανιχνεύουν βρόχους µε πολλαπλές εισόδους/εξόδους από/σε µη-ακολουθιακά 

βασικά µπλοκ, θα απαιτούσαν επιπλέον, τη γνώση του σε ποιο βασικό µπλοκ µεταφέρεται ο έλεγχος 

από το προγενέστερο βασικό µπλοκ εξόδου από βρόχο. Ελάχιστες υποδοµές µεταγλωττιστή 

υποστηρίζουν την άµεση ανίχνευση βρόχων πολλαπλών εισόδων [Bro04].  

Κύρια γένεση κώδικα 

Στη συνέχεια χρησιµοποιούνται, ο επιλογέας εντολών (πέρασµα ‘do_gen’) και ο κατανεµητής 

καταχωρητών (‘do_raga’). Ο επιλογέας εντολών του MachSUIF αναλαµβάνει την αποτύπωση του 

SUIFvm IR σε κώδικα SUIFrm. Ο κατανεµητής καταχωρητών υλοποιεί τη γνωστή µέθοδο της 

επαναληπτικής συνάσπισης καταχωρητών [Geo96]. Με το πέρας του σταδίου αυτού µπορεί να 

εκπεµφθεί SUIFrm κώδικας συµβολοµεταφραστή.  

Οικοδόµηση TCFG (πέρασµα tcfggen [Kavhome]) 

Με βάση τα αποτελέσµατα της ανάλυσης βρόχων αποτυπώνεται η ροή ελέγχου της εφαρµογής 

στα TCFG της. Επιπλέον, το στάδιο αυτό προωθεί τη στατική πληροφορία των βρόχων της εφαρµογής 

σε επόµενο στάδιο, αυτό δε γίνεται µε χρήση τεσσάρων διαφορετικών τύπων µετα-εντολών. Μια 

LDST εντολή ενσωµατώνει όλη την απαιτούµενη πληροφορία για τη δηµιουργία µιας καταχώρησης 

στο LUT επιλογής διεργασίας: για µια δοσµένη κωδικοποίηση διεργασίας (current-task_d), δίνονται η 

διάδοχη διεργασία (next-task_d), ο τύπος της (next-ttsel) και η διεύθυνση βρόχου (next-loop_a). Οι 

εντολές DPTI σηµειώνουν το πρώτο και τελευταίο βασικό µπλοκ µιας διεργασίας, ενώ µια εντολή 

LOOP παρέχει µια δοσµένη διεύθυνση βρόχου, τον καταχωρητή δείκτη βρόχου, και τις παραµέτρους 

βρόχου. Η σήµανση OVERHEAD σηµειώνει το αν η επόµενη ψευδο-εντολή της θα πρέπει να 

διατηρηθεί στο πρόγραµµα (προεπιλογή), να αντικατασταθεί από NOP, ή να αποµακρυνθεί εντελώς. 

Οριστικοποίηση του κώδικα ZOLC (πέρασµα zolcgen [Kavhome]) 

Το πέρασµα zolcgen για το SALTO παράγει τον κώδικα αρχικοποίησης του ZOLC ο οποίος 

πρέπει να εισαχθεί σε ένα προγενέστερο, στο δένδρο επικράτησης (dominator tree), βασικό µπλοκ της 

δοµής βρόχων για την ανανέωση των πόρων αποθήκευσης του ZOLC. Αυτό είναι συνήθως το πρώτο 

βασικό µπλοκ στη στοχευόµενη συνάρτηση. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 Μετατροπή των ψευδοεντολών LOOP σε µια ακολουθία LDSA-LDSI-LDSS-LDSF 

εντολών και την επανατοποθέτησή τους. Οι εντολές LDS[I|S|F] εξηγούνται στον Πίνακα 5.3 
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ενώ η LDSA (Set index register alias) αντιστοιχίζει τον καταχωρητή γενικού σκοπού που 

χρησιµοποιείται για την δεικτοδότηση σε ένα δεδοµένο βρόχο µε την τιµή loop_a. Οι LDSA 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη στατική µετονοµασία σε περίπτωση αρχιτεκτονικής µε 

αφιερωµένους καταχωρητές δείκτη βρόχου. Για οµογενή αρχιτεκτονική καταχωρητών αυτή 

η πληροφορία θα αποτυπωνόταν σε ένα µικρό LUT για την παροχή της συσχέτισης των 

καταχωρητών δεικτοδότησης µε τις αντίστοιχές τους διευθύνσεις βρόχων. 

 Γίνεται διαχείριση των εντολών επιβάρυνσης και οι αντίστοιχοι ενδείκτες αποµακρύνονται. 

 Οι διευθύνσεις PC εισόδου/εξόδου από διεργασία υπολογίζονται και δηµιουργούνται οι 

αντίστοιχες εντολές LDS[N|X] (Set a PC entry/exit address). 

 
Πίνακας 5.3: Εντολές επέκτασης για την υποστήριξη του ZOLC στον επεξεργαστή XiRisc. 

Μνηµονικό Περιγραφή 
LDSL Ανάθεση καταχώρησης του LUT µεταγωγής διεργασιών 
LDSNi Ανάθεση διεύθυνσης PC εισόδου για kent = i 
LDSXi Ανάθεση διεύθυνσης PC εξόδου για kext = i 
LDSM Ανάθεση καταχωρητή µάσκας για το σήµα muxsel_m και 

την αρχικοποίηση της ALU υπολογισµού δείκτη 
LDS[I|S|F] Ανάθεση αρχικής/βήµατος/τελικής παραµέτρου βρόχου 
MOVG2[I|S|F] Μεταφορά ενός καταχωρητή γενικού σκοπού σε έναν 

καταχωρητή αρχικής/βήµατος/τελικής παραµέτρου 
βρόχου 

MOV[I|S|F]2G Μεταφορά ενός καταχωρητή αρχικής/βήµατος/τελικής 
παραµέτρου βρόχου σε έναν καταχωρητή γενικού σκοπού 

 

5.4.2. Αναλύοντας διεξοδικά τις επιπλοκές του ZOLC στο υλικό και στο λογισµικό των 
ενσωµατωµένων επεξεργαστών 
Η τεχνική ZOLC συνιστά βελτίωση του χειριστή ελέγχου και είναι εφαρµόσιµη στους 

ενσωµατωµένους επεξεργαστές µε ολοκλήρωση-σε-σειρά (in-order completion). Συγκεκριµένα 

ζητήµατα που αφορούν τη χρήση του ZOLC επισηµαίνονται στις αµέσως επόµενες παραγράφους. 

 

Ενσωµάτωση του ZOLC σε επεξεργαστές VLIW 

Θεωρητικά, η τεχνική ZOLC θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε επεξεργαστές VLIW, µε τη 

διαφορά της κατά πολύ αυξηµένης επιβάρυνσης για την παρακολούθηση της πλεονάζουσας 

κατάστασης λόγω της επίδρασης της λογισµικής διοχέτευσης (software pipelining), η οποία υπονοεί 

ότι, σε κάθε στιγµή, ένα περιεχόµενο πολλαπλών δεικτών είναι ενεργό1. Όπως έχει αναφερθεί 

[Eyr00], οι VLIW DSP τείνουν να παραβλέπουν τα ZOL χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, η 

οικογένεια TMS320C62 (µε 8 θυρίδες έκδοσης εντολών) δεν υποστηρίζει εντολές τύπου ZOL αλλά 

απαιτεί από τον επεξεργαστή να εκτελέσει τις λειτουργίες επιβάρυνσης βρόχου χρησιµοποιώντας τις 

διαθέσιµες εντολές. Αυτό είναι αποδεκτό στην περίπτωση των VLIW γιατί είναι ικανοί να εκτελούν 

                                                           
1 ∆ηλαδή βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές επαναλήψεις βρόχων κατά το ίδιο βήµα ελέγχου. 
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σηµαντικό αριθµό εντολών σε παραλληλία. Οι λειτουργίες που χρειάζονται για τη διαχείριση του 

βρόχου µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα ως προς άλλους αριθµητικούς υπολογισµούς, 

υποθέτοντας ότι ο µεταγλωττιστής για τον επεξεργαστή µπορεί να καταλήξει σε πλεονεκτική 

δροµολόγηση εντολών. Για µια αισιόδοξη περίπτωση δροµολόγησης, θα µπορούσαν να επιτευχθούν 

οι ίδιες επιδόσεις (όσον αφορά την επιβάρυνση βρόχων) µε τους επεξεργαστές που διαθέτουν τέτοια 

υποδοµή στο υλικό. 

 

Ενσωµάτωση της εξαγωγής TCFG για την γέννηση κώδικα ZOLC στους υπάρχοντες 

µεταγλωττιστές 

Ένα έµφυτο χαρακτηριστικό της IR µεταγλωττιστή τύπου CDFG είναι η αναπαράσταση κάθε 

συνάρτησης από ένα CFG, κάτι που περιπλέκει την εξαγωγή TCFG και που άµεσα επηρεάζει την 

ποιότητα της παραγωγής κώδικα ZOLC. Η έκταση στην οποία πρέπει να εφαρµόζονται 

βελτιστοποιήσεις όπως είναι η διαγράµµιση συνάρτησης, είναι ένα από τα βασικά προβλήµατα αυτής 

της προσέγγισης. Από την άλλη πλευρά, η αναπαράσταση PDG [Fer87] επιτρέπει αλγορίθµους 

ανάλυσης εξαρτήσεων ελέγχου που λαµβάνουν υπόψη όλες τις συναρτήσεις της εξεταζόµενης 

εφαρµογής, κάτι που είναι περισσότερο συµβατό µε τις προϋποθέσεις για την εξαγωγή ενός TCFG µε 

εµβέλεια προγράµµατος.  

 

Επέκταση ρεπερτορίου εντολών για την υποστήριξη ZOLC 

Για την αρχικοποίηση του ZOLC από το λογισµικό, απαιτείται ένα µικρό σύνολο εντολών 

επέκτασης για την εκτέλεση εξειδικευµένων εντολών αποθήκευσης στο επιπρόσθετο υλικό του 

ZOLC. Έτσι, για την προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την ενσωµάτωση του ZOLC στον XiRisc, 

σχεδιάστηκαν τρεις νέες εντολές (LDS, MOVG2X, MOVX2G) µε τη διαµόρφωση του Σχήµατος 5.8. 

Όλες οι εντολές που προστέθηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 5.3. 

 

Επιλογή αρχιτεκτονικής καταχωρητή 

Παραδοσιακά, οι DSP αρχιτεκτονικές χρησιµοποιούν συστοιχίες καταχωρητών δείκτη το οποίο 

επιτρέπει περισσότερο αποδοτική χρησιµοποίηση σύνθετων τρόπων διευθυνσιοδότησης. Όµως, η 

ευκολία της κατανοµής καταχωρητών για οµογενείς αρχιτεκτονικές καταχωρητών στους πρώτους 

RISC, κατέστησε ασύµφορη τη χρήση κατανεµηµένων πόρων αποθήκευσης για τις λειτουργίες 

καταχώρησης. Για το λόγο αυτό, η προσέγγιση της συστοιχίας καταχωρητών δείκτη είναι βιώσιµη 

µόνο σε νέους ASIP χωρίς απαίτηση συµβατότητας (δυαδικής ή κώδικα συµβολοµεταφραστή) µε 

παλαιότερες αρχιτεκτονικές. Παρ’ όλα αυτά, η έτερη τεχνική (νέα κλάση καταχωρητών δείκτη που 

βρίσκονται στο γενικό αρχείο καταχωρητών) µπορεί να εφαρµοστεί σε οικογένειες ενσωµατωµένων 
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επεξεργαστών, παρέχοντας συµβατότητα σε επίπεδο συµβολοµεταφραστή η οποία διατηρείται µε 

κατάλληλους µετασχηµατισµούς. Επειδή συνήθως οι τιµές δείκτη χρειάζονται µειωµένο εύρος bit, η 

εκτιµώµενη επιφάνεια υλικού αλλά και η κατανάλωση ισχύος µπορούν να µειωθούν σηµαντικά. Σε 

ένα τέτοιο σχήµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν καταχωρητές περιορισµένου εύρους bit σε µια 

οµογενή αρχιτεκτονική µε τον τρόπο που αυτό γίνεται πράξη σε ασυµµετρικά αρχεία καταχωρητών 

[Agg03] µε σηµαντικά οφέλη ιδιαίτερα στην κατανάλωση ισχύος. 

 

Μεταγωγή διεργασιών πάνω σε εντολές πολλαπλών κύκλων ή εντολές µε χρονισµό εξαρτώµενο 

από τα δεδοµένα 

Η επιλογή της διάδοχης διεργασίας πραγµατοποιείται µε δυναµικό τρόπο κατά την ανάκληση 

εντολής. Οι µικρολειτουργίες όµως µε τις οποίες περιγράφηκε αυτό στην υποενότητα 5.3.3, επαρκούν 

για τις απλούστερες περιπτώσεις λειτουργικών µονάδων του επεξεργαστή, καθώς υποθέτουµε ότι η 

τελευταία εντολή σε ένα DPT είναι ενός κύκλου και ο επεξεργαστής υποστηρίζει µόνο ολοκλήρωση-

σε-σειρά. Για εντολές πολλαπλών κύκλων γνωστού χρονισµού, η απόφαση τερµατισµού της 

τρέχουσας διεργασίας πρέπει να φρουρείται µέχρι τον κατάλληλο αριθµό κύκλων πριν την 

αποδέσµευση της εκτελούµενης εντολής. Για παράδειγµα, για έναν πολλαπλασιασµό 4-κύκλων, η 

δυναµική αυτή απόφαση πρέπει να ενεργοποιείται 3 κύκλους µετά την ανάκληση της εντολής από τη 

µνήµη προγράµµατος. Εντολές για τις οποίες ο χρονισµός είναι άγνωστος κατά το χρόνο 

µεταγλώττισης (π.χ. ο πολλαπλασιασµός στον ARM7TDMI απαιτεί 2 ως 5 κύκλους µηχανής στο 

στάδιο εκτέλεσης ανάλογα µε τις τιµές των έντελων), µειώνουν τις επιδόσεις του ZOLC και, το 

δυνατόν, θα πρέπει να δροµολογούνται σε κατάλληλες χρονοθυρίδες από το µεταγλωττιστή, για την 

εξουδετέρωση της επιρροής τους. 

 

 
Σχήµα 5.8: Προτεινόµενη διαµόρφωση εντολής για την αρχικοποίηση του ZOLC. Υποτίθεται 
ότι kent = kext = 4. 

 

5.5. Εκτίµηση επιδόσεων για RISC µικροεπεξεργαστές που διαθέτουν 
µηχανισµούς ZOLC 
 
5.5.1. Απαιτήσεις σε υλικό για την υλοποίηση µηχανισµών ZOLC σε ενσωµατωµένους 
επεξεργαστές 

Για το σκοπό της εκτίµησης επιδόσεων, υλοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές εκδοχές µιας µηχανής 

ZOLC. Ως ZOLCfull αναφέρεται η εκδοχή πλήρων δυνατοτήτων που υποστηρίζει 32 καταχωρήσεις 

για µεταγωγές διεργασιών (επίσης αντιστοιχεί σε 16 DPT µιας εισόδου) και είναι ικανή να 
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καταγράψει το σύνολο της πληροφορίας ZOLC για αυθαίρετες δοµές µε µέγιστο 8 βρόχων και 4 

εισόδους/εξόδους ανά διεργασία. Η εκδοχή ZOLClite διαφοροποιείται από την ZOLCfull καθώς 

ελλείπεται της υποστήριξης βρόχων πολλαπλών εισόδων/εξόδων. Η uZOLC είναι η µινιµαλιστική 

εκδοχή µιας µηχανής ZOLC που είναι χρησιµοποιήσιµη µόνο για ένα βρόχο κάθε φορά. Και οι τρεις 

διαφορετικές εκδοχές ενσωµατώθηκαν στη VHDL περιγραφή του XiRisc, η βασική υλοποίηση του 

οποίου ονοµάζεται XRdefault. Οι τέσσερις αυτές υλοποιήσεις του XiRisc συντέθηκαν σε διεργασία 

τυποποιηµένου κελιού STM 0.13µm. ∆οθέντος ότι τα αποτελέσµατα ελήφθησαν πριν το στάδιο 

τοποθέτησης-και-διασύνδεσης (place-and-route), η µέγιστη συχνότητα ρολογιού για τον επεξεργαστή 

δεν βρέθηκε να επηρεάζεται και είναι ~170MHz σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι ως κρίσιµο µονοπάτι παρέµεινε αυτό που διέρχεται από τον πολλαπλασιαστή του XiRisc (1/1 

throughput/latency).  

Η επιβάρυνση σε επιφάνεια συνδυαστικού υλικού µετρήθηκε από τις λίγες εκατοντάδες πύλες 

(298 για τον uZOLC) στις λίγες χιλιάδες πύλες (4428 για τον ZOLCfull και 4056 για τον ZOLClite) 

ενώ ο µη τροποποιηµένος XiRisc συντίθεται σε 21309 ισοδύναµες NAND πύλες2 παρέµεινε να είναι 

αυτό που διέρχεται από τον πολλαπλασιαστή του XiRisc. Για τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις του 

XiRisc (PCW=16, DW=32) µπορούν εύκολα να εξαχθούν οι απαιτήσεις σε πόρους αποθήκευσης για 

τις τρεις εκδοχές της µηχανής ZOLC. Όπως προκύπτει από την αναλυτική έκφραση (5.1), χρειάζονται 

171, 1552, και 3088 bit αποθήκευσης για τις εκδοχές uZOLC, ZOLClite και ZOLCfull, αντίστοιχα. 

Αν και κάτι τέτοιο δεν υλοποιήθηκε, ο αριθµός των bit αποθήκευσης θα µειωνόταν σηµαντικά αν 

χρησιµοποιούνταν κυκλώµατα επέκτασης µεγέθους για τις (σχετικές) αποστάσεις διακλάδωσης που 

αποθηκεύονταν στους πίνακες PC εισόδου και εξόδου διεργασίας (οι αποθηκευµένες τιµές πρέπει να 

είναι στα 8-bit, επεκτάσιµες σε PCW). Αν αυτό είχε εφαρµοστεί, θα είχε εξοικονοµηθεί το 22.8% των 

bit αποθήκευσης. 

 
5.5.2. Επιδόσεις σε κύκλους µηχανής για έναν MIPS-I επεξεργαστή µε αρχιτεκτονικές 
τροποποιήσεις κατά ZOLC 
Καθώς ο XiRisc διαθέτει ρεπερτόριο εντολών συµβατό µε την αρχιτεκτονική MIPS-I, τροποποιήθηκε 

ένα ήδη υπάρχον ArchC µοντέλο για επεξεργαστή MIPS R3000 στο οποίο προστέθηκε η 

συµπεριφορά των λειτουργιών ZOLC µε βάση τον ψευδοκώδικα της ενότητας 5.3.3 ώστε την 

δηµιουργία ενός προσοµοιωτή ακρίβειας κύκλου για τον XiRisc. 

Για την εκτίµηση επιδόσεων καθορίστηκαν δύο σύνολα από εφαρµογές δοκιµής, οι οποίες 

περιγράφονται λεπτοµερώς στον Πίνακα 5.4 µαζί µε τον αριθµό δυναµικών εντολών τους, για την 

εκτέλεση χωρίς χρήση ZOLC. Το πρώτο σύνολο αποτελείται από 10 εφαρµογές-πυρήνες µε εντατική 

επεξεργασία δεδοµένων σε δοµές βρόχων οι οποίες είναι κοινές σε µεγάλο αριθµό εφαρµογών. Κάθε 

µία από αυτές αποτελείται από ένα αρχείο σε ANSI C µε ενσωµατωµένα, στον πηγαίο κώδικα, τα 

                                                           
2 Περιλαµβάνοντας το αρχείο καταχωρητών γενικού σκοπού και τους καταχωρητές διοχέτευσης. 

   138



 
       Η Αρχιτεκτονική Ελέγχου ZOLC 

απαραίτητα δεδοµένα εισόδου. Η σουίτα αυτή των εφαρµογίδιων αναφέρεται ως ZOLCbench. Το 

δεύτερο σύνολο αποτελείται από 10 εφαρµογές της δηµοφιλούς σουίτας MiBench [Gut01], για τις 

οποίες χρησιµοποιήθηκαν οι λεγόµενες «µικρές» είσοδοι (small inputs). Όλες οι εφαρµογές δοκιµής 

µεταγλωττίστηκαν από τον gcc µε τις επιλογές “-O3 -mips1” µε εξαίρεση τις εφαρµογές 

επεξεργασίας εικόνας susan-* για τις οποίες ενεργοποιήθηκε η προσοµοίωση των πράξεων κινητής 

υποδιαστολής από ρουτίνες που περιλαµβάνουν αποκλειστικά πράξεις ακεραίων (-msoft-float 

[SoftFloat]). Για τις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκαν οι εκδοχές uZOLC και ZOLClite. Για τις εφαρµογές 

fsme_dr (20 βρόχοι) και rcdct (14 βρόχοι), εφαρµόστηκε (χειρωνακτικά) µετασχηµατισµός κατανοµής 

βρόχου (loop distribution) ώστε τον κατάλληλο διαχωρισµό σε µικρότερες δοµές βρόχων.   

 
Πίνακας 5.4: Σύνοψη των εφαρµογών δοκιµής που εξετάστηκαν. 

Εφαρµογή δοκιµής Περιγραφή Αριθµός δυναµικών 
εντολών 

Πυρήνες εντατικής επεξεργασίας δεδοµένων 
fsme Αλγόριθµος εκτίµησης κίνησης πλήρους ανίχνευσης 22,030,675 
tssme Αλγόριθµος εκτίµησης κίνησης µε λογαριθµική 

αναζήτηση τριών βηµάτων 2,101,005 

fsme_dr Αλγόριθµος εκτίµησης κίνησης πλήρους ανίχνευσης 
µετά την εφαρµογή µετασχηµατισµών 
επαναχρησιµοποίησης δεδοµένων 

13,052,691 

rcdct ∆ιακριτός µετασχηµατισµός συνηµιτόνου µε 
αποδόµηση κατά σειρές και στήλες (row-column 
decomposition DCT) 

836,568 

matmult Πολλαπλασιασµός πινάκων κατά µπλοκ 374,355 
edgedet Ανίχνευση ακµών 91,091 
mc Αλγόριθµος αντιστάθµισης κίνησης 113,382 
kmpskip Αλγόριθµος ταύτισης αλυσίδων χαρακτήρων Knuth-

Morris-Pratt 30,437 

lcs Αλγόριθµος αναζήτησης µακρύτερης κοινής 
υποαλυσίδας χαρακτήρων 1,313,236 

wsqc Συµπίεση εικόνας µε το πρότυπο WSQ (Wavelet 
Scalar Quantization) 479,956 

Ενσωµατωµένες εφαρµογές 
adpcm-encode Κωδικοποιητής φωνής ADPCM 34,628,152 
adpcm-decode Αποκωδικοποιητής φωνής ADPCM 27,256,674 
dijkstra Υπολογισµός συντοµότερων µονοπατιών µεταξύ 

ζευγών κόµβων µε τον αλγόριθµο του Dijkstra 59,354,952 

rijndael-encode Κωδικοποιητής AES (Advanced Encryption Standard) 33,697,370 
rijndael-decode Αποκωδικοποιητής AES (Advanced Encryption 

Standard) 34,666,810 

sha Αλγόριθµος Secure Hash που παράγει επιτοµή 
µηνύµατος (digest) των 160-bit για δοθείσα είσοδο 13,036,406 

stringsearch Ταύτιση αλυσίδων χαρακτήρων χωρίς διάκριση σε 
κεφαλαία/µικρά 279,725 

susan-corners Ανίχνευση γωνιών µε το πακέτο επεξεργασίας 
εικόνων SUSAN 3,469,990 

susan-edges Ανίχνευση γωνιών µε το πακέτο επεξεργασίας 
εικόνων SUSAN 6,898,760 

susan-smoothing Μείωση θορύβου εικόνας µε διατήρηση δοµής µε το 
πακέτο επεξεργασίας εικόνων SUSAN 35,331,316 

 
 

Οι σχετικές µετρήσεις για τους κύκλους εκτέλεσης των εφαρµογών δοκιµής δίνονται στο Σχήµα 

5.9. Από τις µετρήσεις προκύπτει ότι η υλοποίηση ZOLClite είναι υπεύθυνη για µέση µείωση του 

αριθµού κύκλων εκτέλεσης κατά 25.5% και 10% για τους πυρήνες (kernels) και τις εφαρµογές 
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MiBench, αντίστοιχα. Για ορισµένους αλγορίθµους (rcdct, matmult), η βελτίωση στις επιδόσεις 

ξεπερνά το 40% λόγω της χρήσης του ZOLC. Επίσης, συµπεραίνεται ότι η εκδοχή uZOLC αποτελεί 

έναν ικανοποιητικό συµβιβασµό για τις περισσότερες εφαρµογές-πυρήνες, ιδιαίτερα για αυτές που 

χαρακτηρίζονται από πλήρως φωλιασµένους βρόχους, όπου ένας µόνο εσώτερος βρόχος αποτελεί 

αντικείµενο ενδιαφέροντος για βελτιστοποίηση κατά ZOLC, καθώς επιφέρει µέση επιτάχυνση κατά 

17.5%.  

 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα 5.9: Αποτελέσµατα επιδόσεων κύκλων εκτέλεσης για τις εξετασθείσες εφαρµογές 
δοκιµής. (α) Εφαρµογές-πυρήνες. (β) Εφαρµογές δοκιµής που επιλέχθηκαν από την σουίτα 
MiBench. 
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Προκειµένου την ακόµη καλύτερη υποστήριξη της επάρκειας του ZOLC, ελήφθησαν µετρήσεις 

για έναν κορυφαίο διαµορφώσιµο επεξεργαστή RISC της αγοράς ο οποίος διαθέτει βελτιστοποιήσεις 

ZOL για απλούς βρόχους, ονόµατι LX 1.0 ο οποίος ανήκει στην οικογένεια Xtensa [Tensilica]. Ο 

µεταγλωττιστής των επεξεργαστών Xtensa, xt-xcc, είναι µια ενισχυµένη έκδοση της gcc. Όλες οι 

εφαρµογές-πυρήνες καθώς και 7 από τις 10 εφαρµογές MiBench µεταγλωττίστηκαν επιτυχώς µε (-

Ο3) και χωρίς (-Ο3 -mno-zero-cost-loop) ZOL υποστήριξη και επίσης ενεργοποιώντας (-

xpres) και απενεργοποιώντας την αυτόµατη γέννηση ειδικών εντολών µε την τεχνολογία XPRES.  

Τα αποτελέσµατα για τις επιδόσεις του LX 1.0 κάτω από τις διαφορετικές αυτές ρυθµίσεις 

δίνονται στο Σχήµα 5.9 σε αντιπαράθεση µε τις µετρήσεις για τον ενισχυµένο, κατά ZOLC, XiRisc. 

Από τις µετρήσεις προκύπτει ότι η επιτάχυνση της εφαρµογής λόγω του ZOL στον Xtensa 

περιορίζεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα (3-7.5%). Η κύρια αιτία για την οποία συµβαίνει αυτό είναι η 

ανεπάρκεια του xt-xcc στην ανεύρεση ευκαιριών για εκµετάλλευση του ZOL όταν οι υποψήφιες, για 

αυτό, περιοχές κώδικα ενσωµατώνουν ροή ελέγχου υπό συνθήκη. Σε αντίθεση µε αυτό, στην 

περίπτωση του ZOLC, ροή ελέγχου υπό συνθήκη υποστηρίζεται άµεσα σε bwd διεργασίες. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις (sha), η τεχνική ZOL για τον Xtensa εµφανίζεται να αποδίδει καλύτερα από το 

ZOLC, αλλά αυτό συµβαίνει λόγω των πιο επιθετικών βελτιστοποιήσεων που διαθέτει ο xt-xcc που 

έχουν ως αποτέλεσµα την µείωση των κύκλων µηχανής για τα επίµαχα DPT.  

Επίσης αναλύθηκαν ορισµένες µικροεφαρµογές δοκιµής για τη µελέτη της συµπεριφοράς του 

ZOLC όσον αφορά εφαρµογές µε µη-µειώσιµες περιοχές ροής ελέγχου: 

• Μια υλοποίηση του επινοήµατος του Duff (duff) παρµένη από τη σουίτα WCETbench 

[WCETbench] 

• Τρεις παραλλαγές του βασικού µη-µειώσιµου γράφου ροής ελέγχου που αποτελεί 

αντικείµενο συζήτησης στο [Jan97] για διαφορετικά µεγέθη των DPT, υλοποιηµένα σε 

γλώσσα συµβολοµεταφραστή του MIPS-I. 

Καθώς οι υπάρχοντες µεταγλωττιστές που βασίζονται στον gcc δεν βελτιστοποιούν τέτοιες 

περιοχές, οι στοχευόµενοι επεξεργαστές δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν βελτιστοποιήσεις που 

αφορούν την εκτέλεση εντός τέτοιων βρόχων. Για µικρά µεγέθη των DPT, τα κέρδη στις επιδόσεις 

από τη χρήση της εκδοχής ZOLCfull είναι ιδιαιτέρως σηµαντικά, αν δε το µέγεθος του DPT αυξηθεί 

σε 10 εντολές, ο βαθµός µείωσης των κύκλων ελαττώνεται, παραµένει όµως υπολογίσιµος όπως και 

προκύπτει µελετώντας τον Πίνακα 5.5. 
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Πίνακας 5.5: Αποτελέσµατα επιδόσεων για περιπτώσεις µη-µειώσιµης ροής ελέγχου. 
Εφαρµογή 
δοκιµής 

Περιγραφή Κύκλοι µε  
ZOL (ZOLC για 
τον MIPS-I) 

Κύκλοι χωρίς 
ZOL (ZOLC για 
τον MIPS-I) 

% διαφορά 

duff Επινόηµα του Duff (Duff’s device) στον 
MIPS-I 1241 1750 29.1 

duff Επινόηµα του Duff στον Xtensa LX 1300 1300 0.0 
bifg1 Μη-µειώσιµο CFG µε µέγεθος DPT = 1 12 64 81.25 
bifg5 Μη-µειώσιµο CFG µε µέγεθος DPT = 5 60 119 49.6 
bifg10 Μη-µειώσιµο CFG µε µέγεθος DPT = 10 120 175 31.4 

 
 
5.5.3. Πειράµατα για τον hDSP ASIP 
Οι εύκολα επαναστοχεύσιµες προδιαγραφές του ZOLC της ενότητας 5.3.3 επαναχρησιµοποιήθηκαν 

για τη σύνταξη ενός προσοµοιωτή ακρίβειας κύκλου σε ArchC για τον επεξεργαστή hDSP. Ο hDSP 

διαθέτει εντολές επέκτασης όπως ‘απόλυτης διαφοράς και συσσώρευσης’ (dabsa) για την επιτάχυνση 

της εκτέλεσης κρίσιµων, για τις συνολικές επιδόσεις, πυρήνων, όπως είναι για παράδειγµα το κριτήριο 

SAD στους αλγορίθµους εκτίµησης κίνησης. Η µέση έκταση βασικού µπλοκ και DPT µειώνεται 

σηµαντικά εξαιτίας της χρήσης των εντολών επέκτασης. 

Για τον hDSP εξετάστηκε ένα µικρό σύνολο εφαρµογών δοκιµής αποτελούµενο από 2 

συνθετικά και 3 πραγµατικά εφαρµογίδια, µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα να απεικονίζονται στον 

Πίνακα 5.6. Στον Πίνακα 5.6 δίνεται επίσης το µέσο µέγεθος διεργασίας και ο αριθµός κύκλων 

αρχικοποίησης του ZOLC. Βρέθηκε έτσι, ότι η αύξηση των επιδόσεων κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 

44.15% για τα πραγµατικά εφαρµογίδια, ενώ επιταχύνσεις του 75% επιτυγχάνονται για τις ακραίες 

περιπτώσεις (loop4, loop8) της µιας χρήσιµης υπολογιστικά εντολής ανά DPT για τον θεωρούµενο 

ASIP3. 

 
Πίνακας 5.6: Αποτελέσµατα επιδόσεων για τα εξετασθέντα εφαρµογίδια στον hDSP. 

Εφαρµογή 
δοκιµής 

Μέσο µέγεθος 
διεργασίας 

Κύκλοι 
αρχικοποίησης 

Κύκλοι µε ZOLC Κύκλοι χωρίς 
ZOLC 

% διαφορά 

loop4 1 48 12,786 52,092 75.45 
loop8 1 92 1,368,237 5,658,686 75.82 
fsme 2.3 58 51,791,075 76,144,025 31.98 
matmult 1.6 47 5,184,473 8,992,559 42.35 
fsme_dr 2.23 164 20,296,016 48,470,213 58.13 

 

 

                                                           
3 Εννοείται ότι η ακολουθία εντολών επιβάρυνσης βρόχου χρειάζεται 4 κύκλους µηχανής. 
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Κεφάλαιο 6 
ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ 
 
 
 
 
Αντικείµενο του 6ου κεφαλαίου αποτελεί η επέκταση τεχνικών γέννησης και επιλογής ειδικών 

εντολών και γενικότερα ειδικών αρχιτεκτονικών επεκτάσεων υλικού (ASHEs) της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Οι τεχνικές αυτές εργάζονται στο επίπεδο της ενδιάµεσης αναπαράστασης 

επαναστοχεύσιµου µεταγλωττιστή. Η διαδικασία της γέννησης και επιλογής εντολών έχει ιδιαίτερη 

σηµασία σε µια ροή σχεδιασµού ΕΕΣ προκειµένου την επιλογή των πλεονεκτικότερων ASHEs ώστε 

αυτές να ικανοποιούν συγκεκριµένα κριτήρια αναφορικά µε τις επιδόσεις του επεξεργαστή (ταχύτητα 

επεξεργασίας, κατανάλωση ισχύος, κατάληψη επιφάνειας ολοκληρωµένου).  

Συγκεκριµένα, επεκτάθηκαν δύο κύριες τεχνικές γέννησης εντολών:  

• Ο αλγόριθµος εξαγωγής εντολών MaxMISO [Poz00]. Οι γράφοι MaxMISO διαθέτουν ένα 

κόµβο εξόδου και αντιπροσωπεύουν εντολές µε Nin ορίσµατα ανάγνωσης (εισόδου) και ένα 

το πολύ όρισµα εγγραφής (εξόδου).  

• Ο αλγόριθµος αναγνώρισης µονής τοµής (Single-Cut Identification – SCI) για την εξαγωγή 

εντολών MIMO [Poz06]. Οι γράφοι MIMO διαθέτουν Nin ορίσµατα εισόδου και Nout 

ορίσµατα εξόδου και στην περίπτωση της τεχνικής αυτής, αναπαρίστανται από δοµές 

DAG. Οι εντολές µε δοµή MaxMISO αποτελούν υποπερίπτωση των ΜΙΜΟ. 

Οι υλοποιήσεις των αλγορίθµων σε µορφή λογισµικών εργαλείων, οι οποίες περιγράφονται 

αντίστοιχα στις ενότητες 6.2 και 6.3, προσθέτουν εκτενή παραµετροποίηση µε τον ορισµό νέων 

περιορισµών χρήστη για τον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας εξαγωγής εντολών. Ιδιαίτερα ο 



 
          Γέννηση και Επιλογή Ειδικών Εντολών 

αλγόριθµος MIMO η οποία είναι εκθετικής υπολογιστικής πολυπλοκότητας, συµπληρώθηκε από 

ευρεστική τεχνική η οποία εκµεταλλεύεται προϋπόθεση µονοτονικής συµπεριφοράς των MIMO 

γράφων για τη σηµαντική επιτάχυνση της διαδικασίας εξαγωγής εντολών. Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων χρήσης της ευρεστικής τεχνικής, τα αποτελέσµατα είναι ίδια µε αυτά 

του βέλτιστου SCI. 

Οι δύο τεχνικές εξαγωγής εντολών MaxMISO και MIMO ενσωµατώθηκαν σε πρωτότυπα 

εργαλεία γέννησης ειδικών εντολών. Για τις εντολές MaxMISO συντάχθηκε το εργαλείο IAGF 

[Kav06a] στις γλώσσες προγραµµατισµού C/C++ (ενότ. 6.2), και του οποίου η ανάπτυξη απαίτησε 

περί τα 2 ανθρωποέτη (Σεπτ. 2004-Ιούνιος 2006). Για τις εντολές MIMO συντάχθηκε το εργαλείο 

YARDstick [Kav07a], [YARDstick] στις γλώσσες προγραµµατισµού C/C++/Tcl-Tk (ενότ. 6.3), και 

του οποίου η ανάπτυξη απαίτησε 10 ανθρωποµήνες εργασίας (Οκτ. 2006-Ιούλιος 2007). Τα εργαλεία 

αυτά ενσωµατώνουν και µηχανισµούς επιλογής των ειδικών εντολών µε χρήση άπληστης επιλογής 

(greedy selection) κάτω από συναρτήσεις προτεραιότητας (κόστους). Οι συναρτήσεις αυτές 

λαµβάνουν υπόψη κυρίως τους απαιτούµενους κύκλους εκτέλεσής τους για δεδοµένο υλικό, τη 

χρονική διάρκεια του κύκλου και την επιφάνεια του απαιτούµενου υλικού. 

Επίσης, τα εργαλεία IAGF και YARDstick δεν είναι δεσµευµένα προς χρήση µε ένα 

συγκεκριµένο µεταγλωττιστή. Το δε YARDstick είναι πλήρως επαναστοχεύσιµο ως προς την IR 

µεταγλωττιστή προκειµένου να µπορούν να αξιοποιηθούν και τρίτοι µεταγλωττιστές µέσω εξωτερικής 

διεπαφής όπως οι GCC [GCC] και COINS [COINS].  

 

6.1. Βασικές έννοιες και ορισµοί για τις ειδικές εντολές 
6.1.1. Oρισµοί για τις βασικές δοµές γράφων που χρησιµοποιούνται στη γέννηση 
ειδικών εντολών 

6.1.1.1. Βασικοί τύποι γράφων και τοµών 
Κατά τη συνήθη πρακτική της εξαγωγής ειδικών εντολών, τα βασικά µπλοκ των συναρτήσεων των 

εφαρµογών αναπαρίστανται υπό µορφή DAG. Ένα DAG καταγράφει τις εξαρτήσεις δεδοµένων 

µεταξύ των στοιχειωδών λειτουργιών (βασικών εντολών) εντός ενός βασικού µπλοκ. Για αυτά τα 

DAG ισχύει ο Ορισµός 6.1. 

Ορισµός 6.1 (DAG βασικού µπλοκ). Καλούνται G(V,E) οι κατευθυνόµενοι άκυκλοι γράφοι 

(DAGs) που αναπαριστούν τη ροή και τις εξαρτήσεις δεδοµένων σε κάθε βασικό µπλοκ·  οι κόµβοι V 

αναπαριστούν στοιχειώδεις λειτουργίες και οι ακµές Ε αναπαριστούν εξαρτήσεις δεδοµένων. Κάθε 

γράφος G συνδέεται µε ένα γράφο ( )+++ ∪∪ EEVVG , , ο οποίος περιλαµβάνει επιπρόσθετους 

κόµβους V+ και επιπρόσθετες ακµές E+. Οι επιπρόσθετοι κόµβοι V+ αναπαριστούν µεταβλητές 

(έντελα/ορίσµατα) εισόδου και εξόδου από το βασικό µπλοκ. Οι επιπρόσθετες ακµές Ε+ συνδέουν 
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κόµβους του V+ µε κόµβους του V, και κόµβους V µε τους V+. 

Μία υποψήφια ειδική εντολή, αναγνωρίσιµη εντός βασικού µπλοκ, αποτελεί τοµή (cut) του 

γράφου G. Έτσι έχουµε: 

Ορισµός 6.2 (Τοµή του DAG βασικού µπλοκ). Μία τοµή S είναι ένας παρακινούµενος 

(induced) υπογράφος του G: .  GS ⊆

Υπάρχουν 2|V| δυνατές τοµές, όπου |V| είναι ο αριθµός των κόµβων του G. Μία αυθαίρετη 

συνάρτηση M(S) καταµετρά την αξία (merit) µιας τοµής S. Η έκφραση M(S) αποτελεί την 

αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος βελτιστοποίησης το οποίο στη γενική του εκδοχή 

αποτελεί το πρόβληµα γέννησης των βέλτιστων ειδικών εντολών υπό περιορισµούς. Η M(S) 

αναπαριστά τυπικά µια εκτίµηση της επιτυγχανόµενης επιτάχυνσης εφαρµογής λόγω της υλοποίησης 

της τοµής S από ειδική εντολή. 

Ονοµάζουµε IN(S) τον αριθµό των προηγηθέντων κόµβων από τους οποίους εισέρχονται ακµές 

στην τοµή S από το υπόλοιπο του γράφου G+. Αναπαριστούν τον αριθµό των µεταβλητών εισόδου 

που χρησιµοποιούνται (διαβάζονται) από τις λειτουργίες στην S. Παρόµοια, OUT(S) είναι ο αριθµός 

των κόµβων στην S, από τους οποίους εκπορεύονται ακµές που εξέρχονται από την S. Αναπαριστούν 

τον αριθµό των τιµών που παράγονται στην S και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άλλες 

λειτουργίες, είτε στον G εκτός της S είτε σε άλλα βασικά µπλοκ. 

Ορισµός 6.3 (Κυρτότητα τοµής). Μία τοµή S καλείται κυρτή (convex) όταν δεν υφίσταται 

µονοπάτι από ένα κόµβο  προς άλλο κόµβο Su∈ Sv∈  το οποίο να περιλαµβάνει κόµβο . Ένα 

παράδειγµα µη κυρτής τοµής δίνεται στο Σχήµα 6.1.β.  

Sw∉

Επίσης, οι τιµές Nin, Nout εκφράζουν χαρακτηριστικά της µικροαρχιτεκτονικής και πιο 

συγκεκριµένα δίνουν τον αριθµό θυρών ανάγνωσης και εγγραφής, αντίστοιχα, του αρχείου 

καταχωρητών (του υποτιθέµενου επεξεργαστή) οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τις ειδικές 

εντολές. 

 

 

(α) 

 

(β) 
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(γ) 

 

(δ) 

Σχήµα 6.1: (α) Τοπολογικά ταξινοµηµένος γράφος. (β) Παράδειγµα µη-κυρτής τοµής. (γ)  
Μια τοµή που παραβιάζει τον έλεγχο αριθµού εξόδων για Nout=1. (δ) Μία τοµή που 
παραβιάζει τον έλεγχο του αριθµού των µόνιµων εισόδων για Nin=1. 

 

Ακόµη, λόγω µικροαρχιτεκτονικών περιορισµών, υπάρχει η περίπτωση κάποιοι τύποι 

λειτουργιών να µην επιτρέπεται να συµπεριλαµβάνονται σε µια ειδική εντολή, πάντα σε εξάρτηση µε 

την υποτιθέµενη οργάνωση της µικροαρχιτεκτονικής. Αυτό µπορεί για παράδειγµα να αντικατοπτρίζει 

την παρουσία ή απουσία θυρών µνήµης δεδοµένων που να έχουν άµεση συνδεσιµότητα µε τις ΕΛΜ. 

Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει οι εντολές φόρτωσης και αποθήκευσης να αποκλείονται από τη 

συµπερίληψή τους σε πιθανές τοµές. Ονοµάζουµε F (µε ) το σύνολο των απαγορευµένων 

κόµβων οι οποίοι δεν πρέπει να αποτελέσουν σε καµία περίπτωση µέρος της τοµής S. 

VF ⊆

6.1.1.2. Κατάλληλοι τύποι τοµών για ειδικές εντολές 
Η κατηγοριοποίηση µιας τοµής προσδιορίζεται από τις δυνατές τιµές των IN(S), OUT(S) για τις 

µεταβλητές εισόδου και εξόδου της. Έτσι µπορούµε να διακρίνουµε τις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

• τοµές MISO (Nout=1)  

• τοµές MIMO 

• µέγιστες τοµές MISO (Ορ. 6.5) ή MaxMISO 

• µέγιστες τοµές MIMO ή MaxMIMO 
 

Ο επίσηµος ορισµός για τους υπογράφους MISO έχει ως εξής: 

Ορισµός 6.4 (Τοµές MISO). Έστω ο υπογράφος iii EVG ,=  όπου Vi είναι το σύνολο των 

κόµβων στον Gi και Ei το σύνολο όλων των ακµών που εξέρχονται από αυτούς τους κόµβους. Μία 

ακµή ei ∈ Ei αναγνωρίζεται από τον κόµβο πηγής της ( )ii
k Vv ∈  και τον κόµβο προορισµού  και 

σηµειώνεται µε e

i
lv

i(k,l). Αν για όλους τους  µε εξαίρεση τον ένα κόµβο  είναι αληθές ότι: ii
k Vv ∈ i

Ov
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( ) ii
l

ii VvElke ∈∈∀ ,,  

τότε o G αποτελεί MISO. Σηµειώνουµε έναν MISO ως Mi µε τον  να είναι ο κόµβος εξόδου του. 

Σηµειώνεται επίσης ότι κάθε κόµβος του V

i
Ov

i µπορεί να έχει εισερχόµενες ακµές που προέρχονται από 

κόµβους που δεν ανήκουν στον Vi. 

Από τον ορισµό του υπογράφου MISO (Ορ. 6.4) προκύπτει άµεσα ο ορισµός του υπογράφου 

MaxMISO: 

Ορισµός 6.5 (Τοµές MaxMISO). Ένας υπογράφος MaxMISO MMi είναι ένας MISO ο οποίος 

δεν περιλαµβάνεται πλήρως σε οποιονδήποτε άλλον MISO. 

Το Θεώρηµα 6.1 αφορά το αδύνατο της µερικής ή ολικής αλληλεπικάλυψης δύο υπογράφων 

MaxMISO και έχει αποδειχτεί στη βιβλιογραφία [Poz00].  

Θεώρηµα 6.1. ∆ύο MaxMISO MMi, MMj δεν µπορεί να αλληλεπικαλύπτονται µερικώς (άρα 

και ολικώς).  

Ο επίσηµος ορισµός για ένα γράφο MIMO είναι απλούστερος λόγω της έλλειψης 

περιοριστικών συνθηκών. Ένας γράφος MIMO ορίζεται κατά τον Ορ. 6.2 ως κυρτή τοµή S’ του 

γράφου G (DDG ενός βασικού µπλοκ) και χαρακτηρίζεται από τις ποσότητες IN(S) και OUT(S) οι 

οποίες µπορούν να είναι και µεγαλύτερες του 1. 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι πέραν του µέγιστου αριθµού εξόδων, οι γράφοι MISO και MIMO 

διαφέρουν ως προς το γεγονός ότι ένας ΜΙΜΟ µπορεί να είναι ασύνδετος (disjoint) ενώ οι MISO 

είναι συνδεδεµένοι (αποδεικνύεται ως πόρισµα). 

Παρόµοια µε τις τοµές MaxMISO ορίζονται και τοµές MaxMIMO: 

Ορισµός 6.6 (Τοµές MaxMIMO). Ένας υπογράφος MaxMIMO MMMi είναι ένας MIMO ο 

οποίος δεν περιλαµβάνεται πλήρως σε οποιονδήποτε άλλον MIMO. 

6.1.1.3. Θεµελιώδη προβλήµατα γέννησης και επιλογής εντολών 
 
Θεωρώντας κάθε βασικό µπλοκ ξεχωριστά, το πρόβληµα της αναγνώρισης µιας τοµής επιλέξιµης για 

υλοποίηση ως ειδική εντολή δηλώνεται ως εξής: 

Ορισµός 6.7 (Πρόβληµα της αναγνώρισης µονής τοµής). ∆οθέντος ενός γράφου G+, των 

µικροαρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών Nin, Nout και του συνόλου F, ζητείται η ανεύρεση της τοµής S 

η οποία µεγιστοποιεί την συνάρτηση αξίας M(S) κάτω από τους παρακάτω περιορισµούς: 

1)  inNSIN ≤)(

2)   outNSOUT ≤)(

3)  Ø=∩ SF
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4) Η S είναι κυρτή. 
Ο περιορισµός κυρτότητας (4) προσφέρει έλεγχο εγκυρότητας της τοµής S και χρειάζεται για τη 

διασφάλιση του εφικτού της δροµολόγησης των λειτουργιών της S. Όπως δείχνει το Σχήµα 6.1.γ, αν 

όλες οι είσοδοι µιας ειδικής εντολής υποτίθεται ότι πρέπει να είναι διαθέσιµες κατά το χρόνο έκδοσης 

και όλα τα αποτελέσµατα παράγονται στο τέλος της εκτέλεσής της, δεν υπάρχει εφικτή δροµολόγηση 

η οποία να µπορεί να σεβαστεί τις εξαρτήσεις του γράφου αυτού εφόσον η S καταρρεύσει σε έναν 

κόµβο (σύνθετης) εντολής. 

Το πρόβληµα της επιλογής των τελικών ειδικών εντολών από το σύνολο των υποψηφίων 

ειδικών εντολών ορίζεται ως εξής: 

Ορισµός 6.8 (Πρόβληµα της επιλογής ειδικών εντολών). ∆οθέντος των γράφων  όλων 

των βασικών µπλοκ και των µικροαρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών N

+
iG

in, Nout, και F, ζητείται η εύρεση 

έως Ninstr τοµών Sj ώστε να µεγιστοποιείται το ∑ j jSM )(  κάτω από τους ίδιους περιορισµούς µε τον 

Ορ. 6.7 για κάθε τοµή Sj. 

 

6.1.2. Αλγόριθµοι γέννησης ειδικών εντολών 

6.1.2.1. Βασικός αλγόριθµος εξαγωγής τοµών MaxMISO 
Ο βασικός αλγόριθµος για την εξαγωγή MaxMISO εργάζεται σε DAG το οποίο αναπαριστά τις 

εξαρτήσεις δεδοµένων εντός ενός βασικού µπλοκ.  

 
 
foreach Node that belongs to Nodes_to_be_analyzed do 
{ 

Generate_MAXMISO(Node); 
Nodes_to_be_analyzed -= Nodes_in_MAXMISO; 

} 
 
Generate_MAXMISO(Node) 
{ 

foreach Parent_of_Node do 
{ 
  if (fanout == 1) 
  { 
    include(Parent_of_Node); 
    Generate_MAXMISO(Parent_of_Node); 
  } 
  else 
  { 
    fanout--; 
  } 
} 

} 
 

Κώδικας 6.1: Ψευδοκώδικας του αλγορίθµου για την εξαγωγή όλων των MaxMISO από ένα 
DAG. 
 

Ο Κώδικας 6.1 απεικονίζει τον ψευδοκώδικα για τη γέννηση όλων των MaxMISO εντός ενός 

τοπολογικά ταξινοµηµένου DAG βασικού µπλοκ. Ο αλγόριθµος εργάζεται σε δύο βήµατα: πρώτα, 
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επιλέγεται ένας κόµβος ώστε να είναι ο κόµβος εξόδου, και έπειτα το πρόγραµµα ενεργοποιεί µια 

συνάρτηση η οποία χτίζει την MaxMISO που έχει ως ρίζα τον κόµβο εξόδου. Οι κόµβοι εξόδου 

επιλέγονται από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή εκκινώντας από τις εξόδους (κόµβοι χωρίς διάδοχους) 

του DAG. Αρχικά, το σύνολο των Nodes_to_be_analysed συµπίπτει µε το σύνολο των κόµβων του 

DAG· εν συνεχεία, όταν παράγεται µία MaxMISO, οι συνιστώντες κόµβοι της αποµακρύνονται από 

το σύνολο Nodes_to_be_analysed. Η συνάρτηση Generate_MAXMISO αρχίζει από τον επιλεγµένο 

κόµβο εξόδου και αναδροµικά προσπαθεί να συµπεριλάβει τους γονείς του στη MaxMISO υπό 

γέννηση. Η αναδροµή ολοκληρώνεται όταν ο κόµβος που απαντάται δεν είναι έγκυρος (π.χ. είναι 

απαγορευµένη  εντολή) ή δεν έχει επανασυγκλίνον φορτίο εξόδου (fan-out). 

Προκειµένου τη βελτιστοποίηση του κώδικα που υλοποιεί τον αλγόριθµο γέννησης MaxMISO, 

η αναγνώριση µιας περίπτωσης στην οποία συναντάται ένα µη-επανασυγκλίνον φορτίο εξόδου έχει 

υλοποιηθεί ως εξής: Κάθε φορά που η συνάρτηση επισκέπτεται έναν κόµβο που έχει φορτίο εξόδου 

µεγαλύτερο του ενός, η τιµή της µεταβλητής fanout µειώνεται κατά 1. Τώρα, αν και µόνο αν η 

συνάρτηση επισκέπτεται τον κόµβο fanout φορές, (και έτσι µία κλήση συνάρτησης επισκέπτεται τον 

κόµβο όταν η τιµή της fanout έχει µειωθεί στο ένα) ο κόµβος συµπεριλαµβάνεται στη MaxMISO, 

καθώς αυτό υπονοεί ότι επιτυγχάνεται σύγκλιση. Όταν ο κόµβος έχει αριθµό επισκέψεων µικρότερο 

του fanout, τότε µπορεί µόνο να είναι κόµβος εξόδου κάποιας άλλης MaxMISO, και δεν µπορεί να 

συµπεριληφθεί στην τρέχουσα. Ο αλγόριθµος δείχνει µια υπολογιστική πολυπλοκότητα που είναι 

γραµµική µε τον αριθµό των κόµβων εντολών στο εξετασθέν DAG. Αυτό προκύπτει από το Θεώρηµα 

6.1: καθώς οι MaxMISO δεν µπορούν να αλληλεπικαλύπτονται, κάθε κόµβος διαβαίνεται ως 

υποψήφιος κόµβος εξόδου µιας MaxMISO µόνο µία φορά.  

6.1.2.2. Βασικός αλγόριθµος εξαγωγής δοµών MIMO (αναγνώριση µονής τοµής) 
 
Ο βασικός αλγόριθµος αναγνώρισης ΜΙΜΟ τοµών [Poz06] ονοµάζεται αλγόριθµος αναγνώρισης 

µονής τοµής (SCI). Σε µία εφαρµογή του αλγορίθµου, είναι δυνατό να αναγνωριστεί µέχρι µία ΜΙΜΟ 

ειδική εντολή. Ολοκληρώνοντας την τρέχουσα επανάληψη της διαδικασίας αναγνώρισης, η ΜΙΜΟ 

εντολή που τυχόν αναγνωρίστηκε στο DAG του βασικού µπλοκ υπό εξέταση, αντικαθίσταται µε 

σύνθετο κόµβο και η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί, θεωρώντας τον σύνθετο κόµβο ως µη 

επισκέψιµο (απαγορευµένο). 

Η διεξοδική απαρίθµηση όλων των πιθανών τοµών δεν είναι υπολογιστικά εφικτή για µεγάλα 

βασικά µπλοκ καθώς η αντίστοιχη υπολογιστική πολυπλοκότητα είναι εκθετική µε τον αριθµό των 

κόµβων του DAG. Στο σηµείο αυτό περιγράφεται ένας ακριβής (exact) αλγόριθµος ο οποίος εξερευνά 

το πεδίο αναζήτησης σε όλη την έκτασή του µεν αλλά ανιχνεύει µε επάρκεια και απορρίπτει 

υποπεριοχές του πεδίου αναζήτησης οι οποίες αποδεδειγµένα δεν οδηγούν σε εφικτές λύσεις. Ο 

αλγόριθµος λύνει ακριβώς το πρόβληµα που τίθεται από τον Ορ. 6.7 (Πρόβληµα της αναγνώρισης 

µονής τοµής).  
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Ο αλγόριθµος ξεκινά µε τοπολογική ταξινόµηση πάνω στον γράφο G: Οι κόµβοι του G 

ταξινοµούνται έτσι ώστε αν ο G περιέχει µία ακµή (u, v) τότε ο u εµφανίζεται µετά τον v στην 

κατάταξη. Η σχέση αυτή µεταξύ των κόµβων γράφεται ως . Το Σχήµα 6.1.α δείχνει έναν τέτοιο 

τοπολογικά ταξινοµηµένο γράφο. Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µία αναδροµική συνάρτηση 

αναζήτησης βασισµένη σε αυτήν την κατάταξη προκειµένου την εξερεύνηση ενός αφηρηµένου 

δένδρου αναζήτησης. 

vu

Το δένδρο αναζήτησης είναι ένα δυαδικό δένδρο µε κόµβους που αναπαριστούν πιθανές τοµές. 

Το δένδρο δοµείται ξεκινώντας από έναν κόµβο-ρίζα που αναπαριστά την κενή τοµή, και κάθε ζεύγος 

κλάδων που σηµειώνεται µε 1 και 0 στο επίπεδο i αναπαριστά την προσθήκη ή όχι του κόµβου στον G 

που έχει τοπολογική κατάταξη i, στην τρέχουσα τοµή που αντιπροσωπεύεται από το γονεϊκό κόµβο. 

Οι κόµβοι του δένδρου αναζήτησης που ακολουθούν άµεσα µιας διακλάδωσης µε µηδενική τιµή 

αναπαριστούν την ίδια τοµή µε τον άµεσο γονιό τους και µπορούν να αγνοηθούν στη διαδικασία της 

αναζήτησης. Το Σχήµα 6.2 απεικονίζει το δένδρο αναζήτησης για τον γράφο G του Σχήµατος 6.1.α µε 

κάποιους κόµβους να φέρουν επιγραφή µε τις τιµές τοµής τους. Η αναζήτηση προχωρά ως διάβαση 

προκατάταξης (preorder traversal) του δένδρου αναζήτησης. Μπορεί να δειχθεί ότι σε ορισµένες 

περιπτώσεις δεν υπάρχει ανάγκη διακλάδωσης προς τα χαµηλότερα επίπεδα, και έτσι επιτυγχάνεται η 

σύντµηση του πεδίου αναζήτησης. 

 

 
Σχήµα 6.2: ∆ένδρο αναζήτησης τοµών για τον γράφο του Σχήµατος 6.1.α. 

 

Μία τετριµµένη περίπτωση, για την οποία είναι περιττή η εξερεύνηση του υποδένδρου που 

εκπορεύεται από ένα συγκεκριµένο κόµβο του δένδρου αναζήτησης, προκύπτει όταν ένας τέτοιος 

κόµβος αναπαριστά µία τοµή S, η οποία περιέχει έναν απαγορευµένο κόµβο. Είναι προφανές ότι στην 

περίπτωση αυτή η S δεν µπορεί να αποτελεί λύση στο πρόβληµα του Ορ. 6.7 αλλά ούτε µπορεί να 

υπάρξει οποιαδήποτε νέα λύση η οποία συντίθεται µε περαιτέρω προσθήκη κόµβων. 

Η πραγµατική χρησιµότητα αυτής της διάταξης διάβασης µπορεί να γίνει κατανοητή από την 

ακόλουθη συζήτηση. Ας υποτεθεί για παράδειγµα ότι ο περιορισµός ορισµάτων εξόδου έχει ήδη 

παραβιαστεί από την τοµή που καθορίζεται από ένα συγκεκριµένο κόµβο δένδρου. Στην περίπτωση 

αυτή η πρόσθεση κόµβων οι οποίοι εµφανίζονται σε επόµενες θέσεις της τοπολογικής κατάταξης δεν 
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µπορούν να ελαττώσουν τον αριθµό των εξόδων από την τοµή. Ένα παράδειγµα αυτού δίνεται στο 

Σχήµα 6.1.γ όπου ένας περιορισµός ορισµάτων εξόδου (No=1) παραβιάζεται µε τη συµπερίληψη του 

κόµβου µε αύξοντα αριθµό 1 και έτσι δεν µπορεί να ανακτηθεί η ικανοποίηση του περιορισµού αυτού 

για την τοµή. Παρόµοια, αν ο περιορισµός κυρτότητας παραβιάζεται σε ένα συγκεκριµένο κόµβο, δεν 

υπάρχει τρόπος ώστε να ανακτηθεί η ιδιότητα της κυρτότητας µε την εισαγωγή επιπλέον κόµβων του 

G οι οποίοι εµφανίζονται σε επόµενες θέσεις της τοπολογικής κατάταξης. Αν θεωρήσουµε το γράφο 

του Σχήµατος 6.1.β µετά τη συµπερίληψη του κόµβου 3, οι µόνοι τρόποι για την ανάκτηση της 

κυρτότητας είναι είτε να συµπεριληφθεί και ο κόµβος 2 είτε να αφαιρεθούν οι κόµβοι 0 ή 3 από την 

τοµή. Εξαιτίας της χρήσης της τοπολογικής ταξινόµησης, και οι δύο λύσεις είναι ανέφικτες σε ένα 

βήµα της διαδικασίας αναζήτησης µετά την εισαγωγή του κόµβου 3. Ως συνέπεια αυτού, όταν οι 

περιορισµοί ορισµάτων εξόδου ή κυρτότητας παραβιάζονται κατά τη διάβαση από ένα συγκεκριµένο 

κόµβο του δένδρου αναζήτησης, το υποδένδρο που έχει ρίζα τον κόµβο αυτό µπορεί να µην 

λαµβάνεται υπόψη στο πεδίο αναζήτησης.  

Η παραπάνω συζήτηση για τις επιµέρους ιδιότητες των έγκυρων τοµών που προκύπτουν µε τη 

διαδικασία αναζήτησης µπορεί να τυποποιηθεί µε δύο απλά θεωρήµατα (πλήρεις αποδείξεις 

βρίσκονται στο [Poz06]) τα οποία δικαιολογούν τη χρήση της προαναφερθείσας διάταξης διάβασης.  

∆οθέντων δύο τοµών S1 και S2 του G, σηµειώνουµε ως  τον παρακινούµενο γράφο του 

G, ο οποίος περιέχει όλους τους κόµβους των S

21 SS ∪

1 και S2. 

Θεώρηµα 6.2 (Μονοτονικότητα του αριθµού ορισµάτων εξόδου). Έστω S1 και S2 δύο 

διαχωρισµένες τοµές του G έτσι ώστε για κάθε κόµβο 11 Su ∈  και 22 Su ∈  να είναι . Τότε 

είναι: . 

12 uu

( ) ( 121 SOUTSSOUT ≥+ )

Θεώρηµα 6.3 (Μονοτονικότητα της κυρτότητας). Έστω S1 και S2 δύο διαχωρισµένες τοµές 

του G έτσι ώστε για κάθε κόµβο  και 11 Su ∈ 22 Su ∈  να είναι . Αν η τοµή S12 uu 1 είναι µη-κυρτή 

(non-convex), τότε και η S1∪S2 είναι µη-κυρτή. 

Επιπρόσθετα, η έκταση του πεδίου αναζήτησης µειώνεται όταν υφίστανται παραβιάσεις του 

περιορισµού ορισµάτων εισόδου. Για αυτό σηµειώνουµε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που οι ακµές που 

εισέρχονται σε µία τοµή S από το γράφο G+ δεν µπορούν να αφαιρεθούν από το σύνολο IN(S) µε 

περαιτέρω προσθήκη κόµβων τοµής του G οι οποίοι εµφανίζονται αργότερα στην τοπολογική 

κατάταξη. Ο αριθµός των προηγηθέντων κόµβων των ακµών αυτών που εισέρχονται στην S από το 

υπόλοιπο του G+ ονοµάζεται INf(S) και: 1) ανήκουν στο V+ ή στο F (δηλαδή είτε προέρχονται από 

πρωτογενείς µεταβλητές εισόδου είτε από απαγορευµένους κόµβους) ή 2) είναι κόµβοι που έχουν ήδη 

θεωρηθεί κατά τη διάβαση δένδρου και τους έχει ανατεθεί µηδενικό στην τοµή, δηλαδή έχουν 

εξαιρεθεί από τη συµπερίληψή τους στην τοµή. Στην πρώτη περίπτωση, δεν υπάρχει κόµβος στο 

υπόλοιπο του G ο οποίος µπορεί να αποµακρύνει αυτήν την τιµή εισόδου. Στη δεύτερη περίπτωση, 
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κόµβοι οι οποίοι θα µπορούσαν να αποµακρύνουν τις εισόδους υπάρχουν, αλλά έχουν ήδη αφαιρεθεί 

από την τοµή. Προφανώς, ισχύει πάντα ότι ( ) ( )SINSIN f ≤  και οι είσοδοι αυτές ονοµάζονται 

µόνιµες (permanent) είσοδοι. 

Ως παράδειγµα, θεωρούµε το γράφο του Σχήµατος 6.1.δ. Για το γράφο αυτό µε τη συµπερίληψη 

του κόµβου 2, η τοµή έχει συσσωρεύσει δύο µόνιµες εισόδους: από αυτές η µία είναι η εξωτερική 

είσοδος του κόµβου 2 και η άλλη είναι η είσοδος του κόµβου 0, η οποία µετατράπηκε σε µόνιµη όταν 

ο κόµβος 1 εξαιρέθηκε από την τοµή. Παρόµοια µε ότι συµβαίνει για τους περιορισµούς θυρών 

εξόδου και κυρτότητας, όταν ο αριθµός των µόνιµων εισόδων INf(S) παραβιάζει τον περιορισµό 

θυρών εισόδου όταν απαντάται (κατά τη διάβαση) ένας συγκεκριµένος κόµβος στο δένδρο 

αναζήτησης, το υποδένδρο που έχει αυτόν τον κόµβο ως ρίζα µπορεί να αφαιρεθεί από το πεδίο 

αναζήτησης.  

Ο Κώδικας 6.2 δίνει τον αλγόριθµο της αναγνώρισης µονής τοµής επιγραµµατικά σε C. Το 

δένδρο αναζήτησης κατασκευάζεται έµµεσα µε τη χρήση της αναδροµικής συνάρτησης search. Η 

παράµετρος current_choice ορίζει την κατεύθυνση της διακλάδωσης, και η παράµετρος current_index 

ορίζει το δείκτη του κόµβου γράφου και το επίπεδο του δένδρου στο οποίο λαµβάνεται η διακλάδωση. 

Η συνάρτηση forbidden επιστρέφει «αληθές» όταν η S περιέχει τουλάχιστον έναν κόµβο του F. Οι 

συναρτήσεις input_port_check, permanent_input_port_check, και output_port_check επιστρέφουν 

αληθή τιµή όταν, αντίστοιχα, IN(S)≤Nin, INf(S)≤Nin, και OUT(S)≤Nout. Η συνάρτηση convexity_check 

επιστρέφει αληθή τιµή όταν η S είναι κυρτή. Όταν αποτυγχάνει κάποιος από τους ελέγχους 

εγκυρότητας (αριθµού εξόδων, αριθµού µόνιµων εισόδων και κυρτότητας), ο αλγόριθµος 

οπισθοδροµεί (backtracking). Η βέλτιστη λύση ενηµερώνεται µόνο όταν όλοι οι περιορισµοί έχουν 

ικανοποιηθεί για την τρέχουσα τοµή. 

 
identification()  
{ 
  for (i = 0; i < NODES; i++) 
    cut[i] = 0; 
 
  topological_sort(); 
  search(1, 0); 
  search(0, 0); 
} 
 
search(current_choice, current_index)  
{ 
  cut[current_index] = current_choice; 
 

if (current_choice == 1)  
{ 

    if (forbidden()) 
      return; 
    if (!output_port_check()) 
      return; 
    if (!permanent_input_port_check()) 
      return; 
    if (!convexity_check()) 
      return; 
    if (input_port_check())  
    { 
      calculate_speedup(); 
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      update_best_solution(); 
    } 
  } 
 
  if ((current_index + 1) == NODES) 
    return; 
 
  current_index = current_index + 1; 
  search(1, current_index); 
  search(0, current_index); 
} 
 

Κώδικας 6.2: Ο αλγόριθµος εξαγωγής MIMO εντολών µε αναγνώριση µονής τοµής. 

Το Σχήµα 6.3 απεικονίζει την εφαρµογή του αλγορίθµου στον γράφο που δίνεται στο Σχήµα 

6.1.α out in

 

 

για N =1 και N =1. Μόνο τέσσερις τοµές περνούν επιτυχώς όλους τους ελέγχους περιορισµών, 

ενώ έξι τοµές βρίσκεται να παραβιάζουν τουλάχιστον ένα περιορισµό, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα 

την εξαίρεση πέντε τοµών επιπλέον. Ανάµεσα στις 16 πιθανές τοµές, µόνο 10 από αυτές χρειάζεται να 

εξεταστούν από τον αλγόριθµο (η κενή τοµή δεν εξετάζεται).  

 
α 6.3: Ίχνος εκτέλεσης του αλγόριθµου αναγνώρισης µονής τοµής για τον γράφοΣχήµ  του 

Οι κόµβοι γράφων περιέχουν Ο(1) καταχωρήσεις στη λίστα γειτνίασής τους κατά µέσο όρο, 

καθώς

σε ν  το

                                                          

Σχήµατος 6.1.α, για Nout=1 και Nin=1. Να σηµειωθεί ότι η τοµή 1100 που αντιστοιχεί στον 
υπογράφο που απεικονίζεται στο Σχήµα 6.1.γ παραβιάζει τον περιορισµό εξόδου, και η τοµή 
1010 που αντιστοιχεί στον υπογράφο του Σχήµατος 6.1.δ αποτυγχάνει στον έλεγχο αριθµού 
µόνιµων εισόδων. 
 

 ο αριθµός των εισόδων ενός κόµβου γράφου είναι περιορισµένος1. Οι συναρτήσεις 

input_port_check, permanent_input_port_check, output_port_check, convexity_check και 

calculate_speedup,  συνδυασµό µε την εισαγωγή ε ός κόµβου ανά βήµα υ αλγορίθµου µπορούν 

να υλοποιηθούν σε χρόνο Ο(1) χρησιµοποιώντας κατάλληλες δοµές δεδοµένων. Η συνολική 

πολυπλοκότητα του αλγορίθµου είναι της τάξης του O(2|V|), όµως παρ’ όλο που είναι εκθετική στη 

θεωρία, στην πράξη για πολλές εφαρµογές δοκιµής [Poz06] επιδεικνύει ασυµπτωτικά πολυωνυµική 

πολυπλοκότητα.  

 
1 Εξαίρεση αυτού αποτελούν οι κόµβοι µεταβλητού βαθµού cal και mbr του SUIFvm IR που είναι µεταβλητού 
αριθµού έντελων εισόδου και πιθανόν αυτό συµβαίνει αντίστοιχα και για άλλα IR µεταγλωττιστή. 
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6.2. Γέννηση και επιλογή εντολών µε το πλαίσιο εργασίας IAGF 
 
6.2.1. Γενική άποψη του IAGF 
Το πλαίσιο εργασίας IAGF (Instruction/AFU Generation Framework) παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.4 

και αποτελεί επέκταση της ροής ανάλυσης εφαρµογών του Σχήµατος 3.2. Κεντρικό ρόλο 

διαδραµατίζει η χρήση CDFG IR καθώς επιτρέπει τη µετάφραση επιµέρους δοµών της εφαρµογής 

προκειµένου τη σύνθεση υψηλού επιπέδου για επιταχυντές υλικού καθώς και τη γέννηση κώδικα για 

προγραµµατιζόµενους επεξεργαστές. Πρώτα, γίνεται επεξεργασία του C/C++ κώδικα της εφαρµογής 

από το SUIF frontend, διαδικασία που συµπεριλαµβάνει τη κατασκευή του AST µε κόµβους SUIF, 

και µετασχηµατισµούς του SUIF για την αποδόµηση εκφράσεων της C/C++ σε απλούστερες. Έπειτα, 

η εξαγόµενη αναπαράσταση εισάγεται στο πέρασµα s2m για την εκποµπή SUIFvm IR. Πάνω στο 

SUIFvm IR εφαρµόζονται περάσµατα µεταγλωττιστή για το MachSUIF, που είναι ανεξάρτητα της 

αρχιτεκτονικής, για τη βελτιστοποίησή του. 

Η πληροφορία του στατικού και δυναµικού προφίλ της εφαρµογής λαµβάνεται αυτόµατα µε τη 

βοήθεια περασµάτων ανάλυσης που δέχονται ως είσοδο SUIFvm IR σε µορφή cfg. Η λήψη των 

αποτελεσµάτων (όπως συχνότητες εκτέλεσης βασικών µπλοκ) δυναµικού χαρακτηρισµού γίνεται µε 

εκτέλεση κώδικα C τριών διευθύνσεων που προκύπτει από τη µετατροπή του SUIFvm µε το πέρασµα 

m2c ή µε µετατροπή του κώδικα συµβολοµεταφραστή για την αρχιτεκτονική (όταν αυτό είναι εφικτό) 

σε αντικείµενο κώδικα και εκτέλεση σε προσοµοιωτή ακρίβειας εντολής. 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι γενικά δεν είναι σκόπιµη η αναζήτηση υποψήφιων ειδικών 

εντολών σε ακολουθίες κώδικα χειρισµού στοίβας, λόγω των λανθανόντων εξαρτήσεων δεδοµένων 

που ανακύπτουν στους αντίστοιχους γράφους σε επίπεδο βασικού µπλοκ [Cla03]. Παρά το γεγονός 

αυτό, υφίστανται περιπτώσεις που καθιστούν σκόπιµη την εξαγωγή ειδικών εντολών από κώδικα 

συµβολοµεταφραστή: για λόγους που επιβάλλουν τη συµπίεση αντικείµενου κώδικα ή για τη 

µετατροπή κώδικα επιπέδου µηχανής ώστε την εκτέλεσή του σε ανανεωµένες αρχιτεκτονικές που 

διαθέτουν εξειδικευµένα χαρακτηριστικά2. 

Η διαδικασία αναγνώρισης υποψήφιων εντολών λαµβάνει χώρα στο επόµενο βήµα, 

ακολουθούµενη από την επιλογή ειδικών εντολών. Η µηχανή αναγνώρισης µοτίβων και γέννησης 

ειδικών εντολών υλοποιεί παραµετροποιηµένη παραλλαγή του αλγορίθµου MaxMISO 

[Poz00],[Kav05b]. Ο MaxMISO (κεφ. 6.1) αναγνωρίζει τους µέγιστους µη-αλληλεπικαλυπτόµενους 

συνδεδεµένους υπογράφους του DAG εξάρτησης δεδοµένων που παράγουν ένα υπολογιστικό 

αποτέλεσµα. Ο MaxMISO στην αρχική του µορφή δέχεται ως περιορισµούς χρήστη µόνο το µέγιστο 

αριθµό ορισµάτων εισόδου τα οποία µπορούν να παραληφθούν από την ΕΛΜ, αλλά η υλοποίηση του 

IAGF, ονόµατι GENMISO, είναι ενισχυµένη µε περισσότερες δυνατότητες παραµετροποίησης ώστε 

                                                           
2 Στο εργαλείο YARDstick (κεφ. 6.3) είναι εφικτή η γέννηση ειδικών εντολών από κώδικα µε λανθάνουσες 
εξαρτήσεις (π.χ. κώδικας συµβολοµεταφραστή ή αντικείµενος κώδικας) για µια εφαρµογή. 
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να είναι καταλληλότερη για τη διαδικασία της γέννησης εντολών σε ένα πρακτικό περιβάλλον. Αυτές 

οι επιπρόσθετες παράµετροι στον MaxMISO συµπεριλαµβάνουν: 

 

 
Σχήµα 6.4: Ροή ανάλυσης εφαρµογών και παραµετροποιηµένης γέννησης εντολών στο
πλαίσιο εργασίας IAGF. 
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1) Το µέγιστο αριθµό κόµβων βασικών εντολών που µπορούν να συµπεριληφθούν σε µια MISO. 

2) Την καθιέρωση δύο τύπων περιορισµών κόµβων οι οποίοι είναι εφαρµόσιµοι σε οποιαδήποτε 

κατηγορία εντολών: 

κόµβου τύπου-Α. Ο περιορισµός κόµβου τύπου-Α ή συνοριακού κόµβου 

[Kav05b] απαγορεύει την ανάπτυξη µιας τοµής γράφου που απαρτίζεται από 

b.  τύπου-Β ή συµπερίληψης 

κόµβου [Kav05b] δεν επιτρέπει τη συµπερίληψη της σηµειωθείσας εντολής στην 

3) Την εφ

εκτέλεση µιας ειδικής εντολής. Οι εντολές µονού κύκλου απαιτούν µικρές µόνο 

ν

4)  κατάστασης 

χρήστη καθώς και για την περίπτωση µονάδων µε ιδανική οργάνωση διοχέτευσης3. Όταν 

5) οποιήσεις του χειριστή ελέγχου λόγω προσθήκης 

µηχανισµών ZOLC. ∆υνατότητες εκτίµησης κύκλων µηχανής έχουν υλοποιηθεί και για 

6) ς άπληστης επιλογής εντολών κάτω από περιορισµούς επιφάνειας υλικού υπό 

προκαθορισµένες συναρτήσεις προτεραιότητας. Για το IAGF οι εξωτερικοί περιορισµοί 

a. Περιορισµός 

στοιχειώδεις εντολές πέραν της σηµειωθείσας εντολής. Έχει παρατηρηθεί ότι η 

εφαρµογή του σε εντολές µεταφοράς δεδοµένων ευνοεί τη γένεση ειδικών εντολών 

που υλοποιούν σύνθετους τρόπους διευθυνσιοδότησης.  

Περιορισµός κόµβου τύπου-Β. Ο περιορισµός κόµβου

υποψήφια ειδική εντολή που βρίσκεται υπό αναγνώριση. Συνήθως εφαρµόζεται σε 

εντολές µεταφοράς ελέγχου (CTI) όπως είναι οι διακλαδώσεις υπό και χωρίς συνθήκη 

και τα άλµατα, καθώς και οι λειτουργίες κλήσης και επιστροφής από υποσυνάρτηση.  

αρµογή ενός ορίου για το µέγιστο αριθµό κύκλων µηχανής που απαιτούνται για την 

τροποποιήσεις στην κύρια λογική αποκωδικοποίησης εντολών ενώ οι εντολές πολλαπλών 

κύκλων απαιτού  επιπρόσθετες λειτουργίες ελέγχου (πιθανόν υλοποιηµένες µε FSM) και 

είναι ενδεχόµενη η χρήση καταχωρητών κατάστασης χρήστη (user-state registers)  για την 

προσωρινή αποθήκευση ορισµάτων [Cla03],[Bis04],[NIOS-II-CI]. 

Επιτρέπει την ακριβή εκτίµηση επιδόσεων όταν γίνεται χρήση καταχωρητών

ενεργοποιείται αυτή η πρώτη επιλογή οι ταυτόχρονες αναγνώσεις από το αρχείο 

καταχωρητών περιορίζονται σε δύο και οι εγγραφές σε µία, για κάθε κύκλο µηχανής. Για τη 

δεύτερη επιλογή το εύρος bit για τη µνήµη δεδοµένων είναι µία θύρα ανάγνωσης/µία θύρα 

εγγραφής. Με την επιλογή της ιδανικής διοχέτευσης υποτίθεται ότι CPI=1, υποθέτοντας ότι η 

αρχιτεκτονική διοχέτευσης διαθέτει πληρότητα για τους κύκλους µηχανής για τους οποίους η 

συγκεκριµένη CI είναι υπό εξυπηρέτηση. 

Γίνεται εκτίµηση επιδόσεων για βελτιστ

τεχνικής µηδενικής επιβάρυνσης βρόχου που απαντώνται σε γνωστούς επεξεργαστές DSP 

[Kav05b].  

∆υνατότητε
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επιφάνειας εκφράζονται σε όρους της κατάληψης επιφάνειας ενός 32x32-bit πολλαπλασιαστή 

µονού κύκλου µε αποτέλεσµα συντετµηµένο στα 32-bit.  

 

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του IAGF συµπεριλαµβάνουν: 

1) Υποστήριξη της αρχιτεκτονικής SUIFrm και του συνόλου εντολών ARMv4, γνωστή 

MI.  

οιούνται ακριβή κόστη χρόνων 

3) 

εξαίρεση) µετά την κύρια διαδικασία γέννησης εντολών. 

ού γράφου, π.χ. 

 

5) 

ήκευσης µπορεί να αντιστοιχηθεί 

τ

ή

                                                                                                                                                                                    

υλοποίηση του οποίου είναι ο επεξεργαστής ARM7TD

2) Βελτιστοποίηση πολλαπλασιασµού µε απλή σταθερά σύµφωνα µε τον αλγόριθµο του 

Bernstein [Ber86],[Bri94] µε τη διαφορά ότι χρησιµοπ

καθυστέρησης διάδοσης (θετικοί πραγµατικοί αριθµοί) αντί για κόστη σε κύκλους µηχανής 

(ακέραιοι αριθµοί). 

Βελτιστοποιήσεις άθροισης πολλαπλών ορισµάτων [Beu04] οι οποίες εφαρµόζονται 

χειρωνακτικά (κατά 

4) Εφαρµογή αλγορίθµων ισοµορφισµού γράφου και γράφου-υπογράφου, υλοποιηµένες στη 

βιβλιοθήκη ταύτισης γράφων VFLib2 [Fog01]. Η εφαρµογή του ισοµορφισµ

µε χρήση του αλγόριθµου VF2 [Fog01] αποµακρύνει τις πλεονάζουσες εµφανίσεις των 

υπογράφων των υποψηφίων ειδικών εντολών, ενώ ισοµορφισµοί γράφου-υπογράφου 

εφαρµόζονται για την ταυτοποίηση εκείνων των µοτίβων για τα οποία µπορεί να γίνει 

διαµοιρασµός πόρων (να υλοποιηθούν σε µία κοινή ΕΛΜ).  

Υποστήριξη για ρύθµιση ρεπερτορίου εντολών µε κατηγοριοποίηση πόρων όπως αυτή που 

χρησιµοποιείται στο [Goo03]. Ένας τελεστής ή πόρος αποθ

σε µια κατηγορία πόρων σύµφωνα µε συγκεκριµένες ιδιότητές του. Το IAGF διαθέτει 3 

βασικές κατηγορίες: κατηγορία κώδικα λειτουργίας (opcode) όπου κάθε opcode καθορίζει 

διαφορετική κατηγορία, κατηγορία λειτουργικής οµάδας στην οποία κατατάσσονται εντολές 

µε κοινά χαρακτηριστικά, και κατηγορία επεξεργαστικής οµάδας όπου µπορούν να 

καταταχθούν εντολές µε µικρότερες συγγένειες. Τυπικές κατηγορίες λειτουργικής οµάδας 

καθορίζονται από τις εν ολές ALU, πολλαπλασιασµού, διακλάδωσης, φόρτωσης/ 

αποθήκευσης, ολίσθησης κ.λ.π.. ∆ιαφορετικές εντολές οι οποίες διαθέτουν κώδικες 

λειτουργίας που ανήκουν στην ίδια κατηγορία πόρων ταυτοποιούνται θεωρώντας ότι θα 

υλοποιηθούν από ένα κοινό πόρο  λειτουργική µονάδα. Τέτοιες µονάδες συναντώνται σε 

VLIW επεξεργαστές στους οποίους συνήθως θεωρείται ότι καταλαµβάνουν µία θυρίδα 

εκτέλεσης. 

 
3 Θεωρείται ότι οι ΕΛΜ ολοκληρώνουν µία ειδική εντολή ανά κύκλο και δεν σηµειώνονται απώλειες κύκλων 
στην αρχιτεκτονική διοχέτευσης. 
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6) Το IAGF παρέχει ένα αριθµό από backend για τη µετάφραση των εξαγόµενων ειδικών 

εντολών/ΕΛΜ για σκοπούς οπτικοποίησης και εκτίµησης υλικού. Για την οπτικοποίηση 

γράφων υποστηρίζονται οι διαµορφώσεις VCG [VCG] και dot [Graphviz], ενώ υφίσταται και 

πειραµατικό C backend για λόγους προσοµοίωσης ακρίβειας εντολής. Υπάρχει επίσης η 

δυνατότητα γέννησης κώδικα VHDL είτε από την C περιγραφή είτε µέσω µετατροπής στη 

διαµόρφωση CDFG που υποστηρίζεται από δωρεάν διαθέσιµο εργαλείο ανοικτού κώδικα 

(CDFG toolset [CDFGtool]). 

 

6.2.2. ∆υνατότητες χρήσης του αλγορίθµου GENMISO εντός του IAGF 
Η διαδικασία γέννησης ειδικών εντολών ελέγχεται από ένα σύνολο παραµέτρων ρύθµισης 

(configuration parameters) και περιορισµών (constraints). Αυτές διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: α) 

παράµετροι µέγιστης τιµής/περιοχής τιµών, β) παράµετροι µικροαρχιτεκτονικού περιγράµµατος,  και 

γ) διάφορες ρυθµίσεις. Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζεται η σηµειογραφία και οι περιγραφές των 

παραµέτρων ρύθµισης οι οποίες είναι διαθέσιµες στον χρήστη του IAGF. 

 

Πίνακας 6.1: Οι σηµαντικότερες παράµετροι ρύθµισης του IAGF. 
 Παράµετρος ρύθµισης Περιγραφή 

ni Μέγιστος αριθµός µοναδικών ορισµάτων εισόδου 
για έναν υπογράφο εξάρτησης δεδοµένων 

nn Μέγιστος αριθµός κόµβων βασικών εντολών που 
απαρτίζουν έναν υπογράφο εξάρτησης δεδοµένων 

limit-area Όριο συνολικής επιφάνειας για τις παραγόµενες 
ειδικές εντολές/ΕΛΜ 

limit-instrs Μέγιστος αριθµός µοναδικών ειδικών εντολών 

Π
αρ

άµ
ετ
ρο

ι 
µέ
γι
στ
ης

 τ
ιµ
ής

/ 
π
ερ
ιο
χή

ς 
τι

µώ
ν 

limit-cycles Όριο του αριθµού κύκλων µηχανής για κάθε MISO 
constraint-[a|b] <list> Περιορισµοί κόµβων τύπου-Α (συµπερίληψη 

κόµβου) ή τύπου-Β (συνοριακού κόµβου) για 
δοθείσα λίστα opcode βασικών εντολών 
(επιτρέπεται η ταυτόχρονη εφαρµογή περιορισµών 
και των δύο τύπων) 

user-state-regs Αποτίµηση της επίδρασης λειτουργιών 
φόρτωσης/αποθήκευσης από/προς καταχωρητές 
κατάστασης χρήστη στις επιδόσεις σε κύκλους 
µηχανής των ΕΕΣ 

opt-pipelining Γίνεται υπόθεση χρήσης των σταδίων διοχέτευσης 
εκτέλεσης ώστε για όλες τις εντολές να είναι  CPI=1 

isa-context Ρύθµιση του βασικού ρεπερτορίου εντολών (µία 
επιλογή από SUIFvm, SUIFrm και ARMv4 [ARM]) 

Π
αρ

άµ
ετ
ρο

ι µ
ικ
ρο

αρ
χι
τε
κτ
ον
ικ
ού

 
π
ερ
ιγ
ρά

µµ
ατ
ος

 

zolc Υπόθεση ότι έχουν εφαρµοστεί µετασχηµατισµοί για 
µηδενική επιβάρυνση βρόχων σύµφωνα µε την 
αρχή ZOLC 

opt-const-mul Ενεργοποίηση βελτιστοποίησης πολλαπλασιασµού 
µε απλή σταθερά κατά τον αλγόριθµο του Bernstein 
(υλοποίηση Briggs-Harvey) 

∆
ιά
φ
ορ

ες
 

ρυ
θµ
ίσ
ει
ς 

isomorph-<case>-
<subcase>-
<subsubcase> 

Εφαρµογή αλγόριθµου ισοµορφισµού γράφου 
(οριζόµενος από <case>) ή ισοµορφισµού γράφου-
υπογράφου (οριζόµενος από <subcase>) στα 

   158



 
          Γέννηση και Επιλογή Ειδικών Εντολών 

παραχθέντα µοτίβα υποψηφίων εντολών. Οι 
ιδιότητες που µπορούν να ταυτοποιηθούν 
(κατηγοριοποίηση πόρων) καθορίζονται από το 
πεδίο <subsubcase>. 

iselect[-<priority 
function>]-<method> 

Επιλογή ειδικών εντολών κάτω από δοθείσα 
συνάρτηση προτεραιότητας και συγκεκριµένη 
πολιτική (π.χ. άπληστη) 

 

Επιπλέον, το πλαίσιο εργασίας IAGF επιτρέπει την υλοποίηση διαφόρων σχηµάτων γέννησης 

ειδικών εντολών που έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Έτσι, επιπρόσθετα µε την 

τροποποίηση GENMISO του αρχικού αλγορίθµου MaxMISO, η ρύθµιση του IAGF για την 

υλοποίηση τέτοιων τεχνικών είναι εύκολη. Οι τεχνικές που µπορούν να υλοποιηθούν είναι:  

• η τεχνική “bbgrow” [Cas04]  

• µια απλοποιηµένη εκδοχή του αλγορίθµου επιλογής µοτίβων του [Con04] για µη-

αλληλεπικαλυπτόµενα µοτίβα   

• ο αλγόριθµος εξαγωγής επικρατούντων µοτίβων (prevalent dataflow pattern extraction) 

[Sas04] 

• η γέννηση αλυσιδωτών λειτουργιών [Goo03]  

• µια στατική εκδοχή αλγoρίθµου γέννησης εντολών που βασίζεται σε γράφους ροής 

δεδοµένων [Bra04] 

• η γέννηση µοτίβων για την επέκταση ενός επεξεργαστή RISC µε επαναδιαµορφώσιµη 

λειτουργική µονάδα [Vas05].  

Ο Πίνακας 6.2 συνοψίζει τις επιλογές ρυθµίσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των 

προαναφερθεισών µεθόδων γέννησης ειδικών εντολών. 

 

Πίνακας 6.2: Επιλογές ρυθµίσεων για την υποστήριξη τεχνικών γέννησης µοτίβων από τη 
σχετική βιβλιογραφία. 
Μέθοδος γέννησης ειδικών 

εντολών Επιλογές ρυθµίσεων 

 #είσοδοι #κόµβοι #σταθερές #κύκλοι 
µηχανής 

Περιορισµός 
κόµβων 
τύπου-Α 

Περιορισµός 
κόµβων 
τύπου-Β 

Ταύτιση 
τελεστή 

MaxMISO [Poz00] N – – – καµία καµία Απλά 
opcodes 

Από «µινι-γράφους» ροής 
δεδοµένων (data-flow 
minigraphs) [Bra04] 

2 – – – 
cti, 
φορτώσεις, 
αποθηκεύσεις 

καµία Απλά 
opcodes 

“bbgrow” [Cas04] – – – – καµία καµία Απλά 
opcodes 

Γέννηση εντολών επέκτασης 
για τον ReRISC [Vas05] 4 8 4 – cti, µεταφορά 

µνήµη-µνήµη 
φορτώσεις, 
αποθηκεύσεις 

Απλά 
opcodes 

Αλγόριθµος του Cong για µη 
επικαλυπτόµενους γράφους 
[Con04] 

N (=4) – – M (=4) καµία καµία Απλά 
opcodes 

Εξαγωγή επικρατούντων 
µοτίβων ροής δεδοµένων 
(prevalent dataflow patterns) 

8 – – – καµία καµία 
Τύποι 
λειτουργικής 
µονάδας 
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[Sas04] 
Μέρος του αλγορίθµου 
AutoTIE (γέννηση 
συγχωνευµένων λειτουργιών) 
[Goo03] 

2 – – 1 
cti, 
φορτώσεις, 
αποθηκεύσεις 

καµία 
Τύποι 
λειτουργικής 
µονάδας 

 

6.2.3. Ένα πλήρες παράδειγµα: Ανάλυση του αλγορίθµου συµπίεσης µορφής κατά 
MPEG-4 και σχεδιασµός της µονάδας για τη λειτουργία «ανεύρεσης διανυσµάτων 
κίνησης» 
Για το παράδειγµα αυτό, η εφαρµογή του ενδιαφέροντος είναι ένας κωδικοποιητής µορφής για το 

πρότυπο συµπίεσης video MPEG-4 [MPEG4],[MPEG4senc],[Kav05c]. Ο κωδικοποιητής επιτρέπει τις 

απωλεστικές αποφάσεις στην κωδικοποίηση της πληροφορίας µορφής, και ελέγχεται από δύο 

παραµέτρους: την motion_th που σχετίζεται µε το διάνυσµα κίνησης και την alpha_th που εκφράζει 

το βαθµό των απωλειών. Η παράµετρος motion_th επιτρέπει τον έλεγχο της ακρίβειας των 

διανυσµάτων κίνησης: motion_th=0 αντιστοιχεί στη µέγιστη δυνατή ακρίβεια, ενώ µία µη-µηδενική 

motion_th υπονοεί ότι για µπλοκ εικονοστοιχείων µε χαµηλή κίνηση, κωδικοποιείται ένα διάνυσµα 

πρόβλεψης για το µέτρο της κίνησης και δεν εκτελείται η πλήρης διαδικασία εκτίµησης κίνησης. Ο 

παράγοντας κατωφλίου για τα µπλοκ, alpha_th, επιτρέπει την απωλεστική συµπίεση: κάθε µπλοκ 

ορίζεται ως όλα-0 (πλήρες µπλοκ) ή όλα-255 (κενό µπλοκ) ανάλογα µε το συντελεστή επιτρεπόµενης 

ποιότητας (Accepted Quality – ACQ) και συγκρίνεται µε την τιµή κατωφλίου.  

Για την εφαρµογή (mpeg4_senc) καταγράφηκε το δυναµικό προφίλ για τις 16 περιπτώσεις 

εκτέλεσης που προσδιορίζονται από το παραµετρικό πεδίο: {alpha_th, motion_th}={0, 32, 64, 256}. 

Έτσι, εξήχθη ότι τα πιο κρίσιµα βασικά µπλοκ (άνω του 70% των συνολικών εκτιµώµενων κύκλων 

εκτέλεσης) είναι τα BB #40 and #41 της συνάρτησης find_vects, που περιλαµβάνει τον καθ’ αυτό 

κώδικα για τον υπολογισµό του κριτηρίου του αθροίσµατος απολύτων διαφορών (SAD). Ο Πίνακας 

6.3 συνοψίζει τα στατιστικά για τις αυτόµατα παραγµένες ειδικές εντολές µονής εξόδου και τους 

σχετικούς κύκλους δροµολόγησης για αυτές, για 3 διαφορετικά σενάρια περιορισµών και 

συγκεκριµένο, κάθε φορά, µέγιστο αριθµό ορισµάτων εισόδου (στήλη “#είσοδοι”). Στις στήλες 

“#MISO” και “Μέγεθος MISO”, δίνονται αντίστοιχα ο αριθµός των στατικών εµφανίσεων και το 

µέγεθος (ως αριθµός στοιχειωδών λειτουργιών) των ειδικών εντολών. Από τα αποτελέσµατα του 

Πίνακα 6.3 συµπεραίνουµε ότι ο περιορισµός στον αριθµό εισόδων ανά ειδική εντολή διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στο µέγεθος της παραγόµενης εντολής. Οι επιτυγχανόµενες επιταχύνσεις κυµαίνονται 

από 1.07 ως 3.50, µε την τελευταία περίπτωση (απεριόριστες είσοδοι) να είναι δυνατό να υλοποιηθεί, 

για παράδειγµα, µε χρήση MPRF ή µε τοπικούς καταχωρητές που µειώνουν σηµαντικά την απαίτηση 

σε ορίσµατα εισόδου από το αρχείο καταχωρητών του ΕΕΣ. 
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Πίνακας 6.3: Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις παραχθείσες ειδικές εντολές όπως 
εξήχθησαν από τα κρίσιµα βασικά µπλοκ του κωδικοποιητή µορφής. 
 

Περιορισµοί 
κόµβου Βασικό µπλοκ #είσοδοι 

Τύπος A Τύπος B
#MISO Μέγεθος 

MISO 

Εκτιµ. 
Σχετικοί 
%κύκλοι 

Επιτάχυνση

find_vects.40 2 str cal 5 2
find_vects.41 2 str cal 2 2

73.68 1.36 

find_vects.40 2 str, lod cal 5 2
find_vects.41 2 str, lod cal 2 2

73.68 1.36 

find_vects.40 2 str, lod cti 5 2
find_vects.41 2 str, lod cti 2 2

86.61 1.15 

find_vects.40 4 str cal 6 2.33
find_vects.41 4 str cal 2 3

47.37 2.11 

find_vects.40 4 str, lod cal 6 2.67
find_vects.41 4 str, lod cal 2 3

47.37 2.11 

find_vects.40 4 str, lod cti 6 2.67
find_vects.41 4 str, lod cti 2 2.5

65.22 1.53 

find_vects.40 ∞ str cal 1 16
find_vects.41 ∞ str cal 1 6

28.57 3.50 

find_vects.40 ∞ str, lod cal 3 4.67
find_vects.41 ∞ str, lod cal 2 3

43.61 2.29 

find_vects.40 ∞ str, lod cti 3 4.67
find_vects.41 ∞ str, lod cti 2 3

48.78 2.05 

 

Από το σηµείο αυτό, σε κάθε βασικό µπλοκ ανατίθεται µοναδικό όνοµα µε τη διαµόρφωση: 

<procedure_name>.<basic_block_number>. Το Σχήµα 6.5.α δείχνει τον DDG για τη MISO µέγιστης 

επιτάχυνσης που αναγνωρίστηκε για το βασικό µπλοκ find_vects.40 κάτω από τους περιορισµούς 

συνοριακού κόµβου (Τύπος-A) και συµπερίληψης κόµβου (Τύπος-B): {Τύπος-A, Τύπος-B} = {str, 

cal}. Οι εκτιµήσεις επιφάνειας υλικού και χρονικής καθυστέρησης (area, delay) του Σχήµατος 6.5 

έχουν κανονικοποιηθεί ως προς τις τιµές ενός πολλαπλασιαστή µονού κύκλου 32×32-bit που 

επιστρέφει αποτέλεσµα εύρους 64-bit (µη συντετµηµένο). Παρατηρώντας το γράφο του Σχήµατος 

6.5.α εξάγονται σηµαντικά συµπεράσµατα: 

1) Υπάρχουν τρεις διακριτές εµφανίσεις άθροισης πολλαπλών ορισµάτων µε 3-, 4- και 5- 

ορίσµατα. Θα µπορούσαν να εξαχθούν και εκτενέστερες δοµές άθροισης πολλαπλών 

ορισµάτων µε τη συµπερίληψη και των πολλαπλασιασµών-µε-σταθερά που εµφανίζονται 

στην ειδική εντολή. Οι αθροιστές πολλαπλών ορισµάτων έχουν χαρακτηριστεί από µία 

δηµόσια VHDL βιβλιοθήκη [Beu04] για τις εκτιµήσεις επιδόσεων. Το Σχήµα 6.5.β δείχνει τη 

MISO (ενότητα 6.1) µε όλες τις εµφανίσεις άθροισης πολλαπλών ορισµάτων να έχουν 

αντικατασταθεί από συµπιεστές αποθήκευσης κρατουµένου n-σε-2. 

2) ∆εν υπάρχει καµία εµφάνιση πολλαπλασιασµού µεταξύ µεταβλητών παρά µόνο 

πολλαπλασιασµοί µε σταθερά. Η σταθερά είναι το εύρος του πλαισίου εικόνας (#352 για την 

ακολουθία δοκιµής “stefan”). Τυπικά εύρη πλαισίου για ρεύµα video είναι τα: 120 (SQCIF), 

176 (QCIF), 352 (CIF), και 704 (4CIF). Στο Σχήµα 6.5.γ απεικονίζεται ο DFG για υλοποίηση 

ΕΛΜ που ελαττώνει περαιτέρω τη συνδυαστική καθυστέρηση και επιφάνεια σε σχέση µε το 
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Σχήµα 6.5.β αξιοποιώντας πολλαπλασιαστές-µε-σταθερά. Στην περίπτωση που πρέπει να 

υποστηρίζεται σύνολο σταθερών από κάθε τέτοιο άρθρωµα, θα πρέπει να σχεδιαστούν 

πολλαπλασιαστές πολλαπλών σταθερών.   

3) Οι δύο εντολές φόρτωσης (lod) µπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα µόνο σε περίπτωση που 

η µνήµη δεδοµένων διαθέτει άνω της µίας θύρες µε επίτρεψη παράλληλης προσπέλασης. 

4) Ο εγγενής ILP του DDG του Σχήµατος 6.5.α είναι αρκετά χαµηλός (1.6) ενώ ILP του 2.18 

σηµειώνεται4 για την όλη εφαρµογή. Ο µεταγλωττιστής είναι ο gcc-2.7.2.3 στοχευµένος στην 

αρχιτεκτονική SimpleScalar PISA µε ενεργοποιηµένες βελτιστοποιήσεις επιπέδου -O3. Η 

ύπαρξη χαµηλού ILP ευνοεί την εκµετάλλευση των αλυσιδωτών (chained) λειτουργιών σε 

σχέση µε την παράλληλη εκτέλεση τους από VLIW εντολές. Σε αντίθεση µε τις VLIW 

αρχιτεκτονικές που εκδίδουν απλές ανεξάρτητες λειτουργίες µε την κάθε µια να δεσµεύει µία 

θυρίδα εκτέλεσης ανά βήµα ελέγχου, οι επεξεργαστές µε εντολές επέκτασης που υλοποιούν 

αλυσιδωτές λειτουργίες, αξιοποιούν εξαρτώµενες, µεταξύ τους, εντολές. Σηµειώνεται ότι 

εφαρµογές πολυµέσων όπως οι MPEG-4 visual (εκδοχή 1 and 2), και H.264/AVC έχουν 

χαµηλό εγγενές ILP (περίπου 2 για τις λειτουργίες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης) 

[Fri04] το οποίο δεν είναι εκµεταλλεύσιµο από τυπικούς επεξεργαστές VLIW.  

 

 
(α) 

                                                           
4 Προσοµοίωση για την αρχιτεκτονική SimpleScalar/PISA µε 4 θυρίδες εκτέλεσης στον SimpleScalar 3.0d. 

   162



 
          Γέννηση και Επιλογή Ειδικών Εντολών 

 

 
(β) 

 

 
(γ) 
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(δ) 

Σχήµα 6.5: Βήµατα προς τη βελτιστοποίηση της ΕΛΜ για την ειδική εντολή που 
αναγνωρίστηκε στο βασικό µπλοκ find_vects.40. (α) Αρχικό DFG. (β) Εµφανίσεις άθροισης 
πολλαπλών ορισµάτων στο DFG. (γ) Εκµετάλλευση των πολλαπλασιασµών-µε-σταθερά. (δ) 
Εκµετάλλευση καταχωρητών κατάστασης για τοπική αποθήκευση ορισµάτων 
εισόδου/εξόδου. 

 

Το τελικό υλικό για την ΕΛΜ (Σχήµα 6.5.δ) της ειδικής εντολής του Σχήµατος 6.5.α µπορεί να 

βελτιωθεί ακόµη περισσότερο µε τη χειροκίνητη προσθήκη καταχωρητών κατάστασης, όπως 

υπονοείται από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ζωής καταχωρητών. Οι µέγιστες επιδόσεις µπορούν 

να προσεγγιστούν µε την προσθήκη 8 καταχωρητών κατάστασης (Σχήµα 6.5.γ). Επίσης το εύρος bit 

των τελεστών επιλέχθηκε να είναι τα 8 bit για τους sub και abs και για τους υπόλοιπους τα 16 bit. 

Συνολικά, ο συνδυασµός, αυτόµατων και µη, βελτιστοποιήσεων επιφέρει µείωση κατά 85% και 40% 

σε επιφάνεια και χρονική απόκριση, αντίστοιχα. 

 

6.2.4. Αυτοµατοποιηµένα σενάρια διερεύνησης πεδίου λύσεων για την επέκταση 
ενσωµατωµένων επεξεργαστών 
 
Στο σηµείο αυτό γίνεται αποτίµηση του πλαισίου εργασίας IAGF για τη γέννηση ειδικών εντολών για 

ενσωµατωµένους επεξεργαστές. Για τα επόµενα πειράµατα χρησιµοποιήθηκε ως σουίτα δοκιµής 

επιδόσεων ένα σύνολο γνωστών ενσωµατωµένων εφαρµογών που αποτελείται από 4 κρυπτογραφικές 

εφαρµογές (crc, gost, rc5, sha), 9 εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των πολυµέσων (3ss, 

adpcm_dec, adpcm_enc, fs, jpeg_decode, mpeg4_senc, susan, wsq_compress, wsq_decompress), και 7 
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οι οποίες κυριαρχούνται από λειτουργίες ελέγχου (compress, dijkstra, engine, g3fax, patricia, pocsag, 

stringsearch). Αυτές οι εφαρµογές δοκιµής έχουν συλλεγεί από διάφορες πηγές: α) τη σουίτα 

εφαρµογών MiBench [MiBench], β) τη σουίτα PowerStone [LeeL99], και γ) από πηγές του δηµόσιου 

πεδίου. ∆εν κατέστη εφικτή η χρήση όλων των εφαρµογών από ολόκληρες σουίτες (όπως η MiBench) 

λόγω ασυµβατοτήτων κάποιων από τις εφαρµογές µε το frontend του Machine-SUIF5. Ο Πίνακας 6.4 

παρέχει σύντοµες περιγραφές για την κάθε εφαρµογή δοκιµής. 

 
Πίνακας 6.4: Σύνοψη των εφαρµογών δοκιµής. 

Συντόµευση Περιγραφή εφαρµογής Αναφορά ∆υναµικές εντολές
Εφαρµογές δοκιµής κρυπτογράφησης (ασφάλειας) 

crc ‘Ελεγχος κυκλικού πλεονασµού (Cyclic 
redundancy check) 

Powerstone 24,276 

gost Αλγόριθµος κρυπτογράφησης GOST [Char94] 88,697,924 
rc5 Ο αλγόριθµος κρυπτογράφησης RC5 [Riv94] 111,736,947 
sha Αλγόριθµος Secure Hash που παράγει επιτοµή 

µηνύµατος (digest) των 160-bit για δοθείσα 
είσοδο 

MiBench 27,501,214 

Εφαρµογές πολυµέσων 
3ss Αλγόριθµος εκτίµησης κίνησης µε λογαριθµική 

αναζήτηση τριών βηµάτων 
[Kog81] 134,061,502 

adpcm_dec Κωδικοποιητής φωνής ADPCM MiBench 334,849,208 
adpcm_enc Κωδικοποιητής φωνής ADPCM MiBench 558,065,396 
fs Εκτίµηση κίνησης πλήρους ανίχνευσης µε 

ταύτιση µπλοκ 
-- 1,113,677,881 

jpeg_decode Πρότυπο JPEG για την αποκωδικοποίηση 
εικόνων των 24-bit 

Powerstone 1,264,008 

mpeg4_senc Context-based κωδικοποιητής µορφής για το 
MPEG-4 

[MPEG4senc] 2,794,785,603 

susan_smoothing Το πακέτο αναγνώρισης µοτίβων σε εικόνες, 
SUSAN  

MiBench 856,211,074 

wsq_compress Συµπίεση εικόνας µε το πρότυπο Wavelet/Scalar 
Quantization 

[Kum00] 39,594,690 

wsq_decompress Αποσυµπίεση εικόνας µε το πρότυπο 
Wavelet/Scalar Quantization 

[Kum00] 64,349,266 

Ενσωµατωµένες (κυριαρχούµενες από λειτουργίες ελέγχου) εφαρµογές 
compress Η UNIX εφαρµογή “compress” Powerstone 73,860 
dijkstra Υπολογισµός συντοµότερων µονοπατιών µεταξύ 

ζευγών κόµβων µε τον αλγόριθµο του Dijkstra 
MiBench 383,438,928 

engine Εφαρµογή ελέγχου µηχανής Powerstone 245,031 
g3fax Group 3 FAX αποκωδικοποιητής Powerstone 965,013 
patricia Αναζήτηση σε πίνακες δροµολόγησης (routing 

tables) για εφαρµογές δικτύων, οι οποίοι 
αναπαρίστανται ως δοµές δεδοµένων “Patricia 
tries”. 

MiBench 10,489,292 

pocsag POCSAG πρωτόκολλο για εφαρµογές 
σελιδοποίησης 

Powerstone 29,625 

stringsearch Ταύτιση αλυσίδων χαρακτήρων χωρίς διάκριση 
σε κεφαλαία/µικρά 

MiBench 228,519 

 

Τα επόµενα σχήµατα (Σχήµατα 6.5-6.8) παρουσιάζουν τα πειραµατικά αποτελέσµατα για τις 

µελέτες διερεύνησης πεδίου λύσεων σχετικά µε τη γέννηση ειδικών εντολών κάτω από διαφορετικούς 
                                                           
5 Ένας λόγος είναι η αυστηρότητα του c2s SUIF frontend όσον αφορά τις GNU C επεκτάσεις που 
χρησιµοποιούν οι περισσότερες εφαρµογές µεγάλης έκτασης. Ένας ακόµη λόγος ήταν η ανεπάρκεια του 
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περιορισµούς. Συνελλέγησαν κύκλοι εκτέλεσης και αντίστοιχες επιταχύνσεις εφαρµογών, κέρδη 

κύκλων βασικών µπλοκ, και µετρήσεις επιφάνειας ΕΛΜ για ένα σύνολο 4 βασικών σεναρίων 

διερεύνησης:  

1) γέννηση ειδικών εντολών για διαφορετικό αριθµό εισόδων 

2) γέννηση ειδικών εντολών για περιορισµούς που σχετίζονται µε τους επιλεγόµενους κόµβους 

3) εκµετάλλευση πολλαπλασιαστών απλής σταθεράς για τη βελτιστοποίηση της χρονικής 

καθυστέρησης και επιφάνειας των ΕΛΜ 

4) άπληστη επιλογή εντολών κάτω από διαφορετικές συναρτήσεις προτεραιότητας  

Τα παραπάνω σενάρια καταγράφονται στον Πίνακα 6.4. 

 

Πίνακας 6.4: Σενάρια διερεύνησης πεδίου σχεδιασµού. 
Επιλογή διερεύνησης Περιγραφή 
1 Γέννηση εντολών για διαφορετικούς αριθµούς εισόδων 
1A Βασικό σύνολο επιλογών για την προεπιλογή των περιορισµών 

κόµβων 
1B Καταχωρητές κατάστασης χρήστη 
1C Καταχωρητές κατάστασης χρήστη και ιδανικές συνθήκες 

διοχέτευσης 
2 ∆ιαφορετικοί περιορισµοί κόµβου 
2A Τύπου-Α: καµία / Τύπου-Β: καµία 
2B Τύπου-Α: εντολές cti / Τύπου-Β: καµία 
2C Τύπου-Α: cal, ret / Τύπου-Β: memcpy 
2D Τύπου-Α: εντολές cti / Τύπου-B: εντολές αποθήκευσης 
2E Τύπου-Α: εντολές cti / Τύπου-B: εντολές φόρτωσης και 

αποθήκευσης 
2F Τύπου-Α: εντολές cti, φόρτωσης και αποθήκευσης / Τύπου-Β: 

εντολές cti, φόρτωσης και αποθήκευσης 
3 Εκµετάλλευση πολλαπλασιαστών απλής σταθεράς για 

διαφορετικούς αριθµούς ορισµάτων εισόδου και περιορισµούς 
κόµβων 

4 Άπληστη επιλογή εντολών κάτω από δοθείσα συνάρτηση 
προτεραιότητας 

4A Συνάρτηση προτεραιότητας: Cycle gain 
4B Συνάρτηση προτεραιότητας: Cycle gain per area 

 
   

6.2.4.1. Γέννηση εντολών για διαφορετικούς αριθµούς εισόδων 
Το Σχήµα 6.5 δείχνει τις εκτιµώµενες επιταχύνσεις εφαρµογών για τις εξετασθείσες εφαρµογές για 

τους εξής αριθµούς ορισµάτων εισόδου: { }.,8,6,5,4,3,2 ∞=in  Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

επιταχύνσεις έχουν ληφθεί µε εκτίµηση κύκλων εκτέλεσης για ένα θεωρητικό επεξεργαστή RISC µε n 

στάδια διοχέτευσης, ρυθµιζόµενη απαίτηση κύκλων του πολλαπλασιαστή (1 ως 4 κύκλοι) και τις 

                                                                                                                                                                                     
περάσµατος m2c για τη γέννηση C κώδικα χαµηλού επιπέδου για την εξαγωγή του προφίλ των εφαρµογών. 
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περισσότερες λειτουργίες ροής ελέγχου να έχουν επιβάρυνση ενός επιπρόσθετου κύκλου6. Για τις 

αναφερόµενες επιταχύνσεις, δεν έχουν ληφθεί υπόψη περιορισµοί στη συνολική επιφάνεια της 

θεωρούµενης διάταξης υλοποίησης του επεξεργαστή (ASIC ή FPGA) και έτσι κάθε φορά όλες οι 

επιλεγόµενες εντολές λαµβάνονται υπόψη στις τελικές εκτιµήσεις.  

 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήµα 6.5: (α) Επιτάχυνση εφαρµογής για διαφορετικούς αριθµούς ορισµάτων εισόδου. (β) 
Μέγιστη επιτάχυνση σε σχέση µε τη χρήση καταχωρητών κατάστασης χρήστη (καταχωρητές 
«σκιάς») και ιδανική διοχέτευση. 
                                                           
6 Αυτό συµβαίνει στον επεξεργαστή MIPS-I R3000 όταν γίνεται πλήρης εκµετάλλευση των θυρίδων 
καθυστέρησης. 
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Με παρατήρηση του Σχήµατος 6.5.α εξάγεται ότι η σχέση µεταξύ των επιτυγχανόµενων 

επιταχύνσεων εφαρµογής και την αύξηση του ορίου για τα ορίσµατα εισόδου είναι µονότονη αλλά το 

ποσόν της αυξητικής επιτάχυνσης εξαρτάται από την εκάστοτε περίπτωση εφαρµογής. Το 

συµπέρασµα αυτό υποστηρίζει την αναγκαιότητα για λεπτοµερή διερεύνηση κάθε εφαρµογής 

ξεχωριστά. 

Το Σχήµα 6.5.β αναλύει την επίδραση της εισαγωγής των καταχωρητών κατάστασης χρήστη 

και της θεώρησης για ιδανική διοχέτευση για την εκτέλεση ειδικών εντολών χωρίς περιορισµούς για 

τα ορίσµατα εισόδου. Υπολογίζεται ότι οι περιορισµένες θύρες του αρχείου καταχωρητών (2 θύρες 

ανάγνωσης/ 1 θύρα εγγραφής) επιδρούν αρνητικά στην επιτάχυνση εφαρµογής της περίπτωσης 1Α 

του Πίνακα 6.4 κατά 8.5%, η οποία επιβάρυνση µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτή για την υποστήριξη 

ειδικών εντολών µε 3 ή περισσότερα ορίσµατα εισόδου. Για συγκεκριµένες εφαρµογές (3ss, fs, susan, 

g3fax, pocsag), ο συνδυασµός της χρήσης καταχωρητών κατάστασης χρήστη και ιδανικής 

διοχέτευσης (σηµειώνεται ότι δεν γίνεται συνεκτίµηση των κινδύνων δεδοµένων) παρέχει 

επιταχύνσεις στο ίδιο επίπεδο ή και καλύτερες της περίπτωσης 1Α (για απεριόριστο εύρος δεδοµένων 

από και προς τις ΕΛΜ και µε επίτρεψη εκτέλεσης πολλαπλών κύκλων). Αυτό δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι, σε αυτές τις εφαρµογές, οι εντολές πολλαπλών κύκλων συνεισφέρουν σηµαντικά στη 

συνολική επιτάχυνση εφαρµογής και ότι τέτοιες υψηλές επιταχύνσεις µπορούν να προσεγγιστούν µε 

ένα σχετικά περιορισµένο αριθµό ορισµάτων εισόδου.    

 

6.2.4.2. Επιτάχυνση εφαρµογής κάτω από διαφορετικούς περιορισµούς κόµβων 
Η διερεύνηση των διαφορετικών περιορισµών κόµβων αναφέρεται στη ρύθµιση των περιορισµών 

συµπερίληψης κόµβου καθώς και συνοριακού κόµβου όπως αυτοί καθορίστηκαν στην ενότητα 6.2.1. 

Στο Σχήµα 6.6 παρουσιάζονται αποτελέσµατα από τη µελέτη πλήθους συνδυασµών περιορισµών 

κόµβων αναφορικά µε λειτουργίες µεταφοράς δεδοµένων και ροής ελέγχου για τις εξετασθείσες 

εφαρµογές δοκιµής. Παρατηρείται ότι η περίπτωση άνευ περιορισµών έχει καλύτερες επιδόσεις από 

τις υπόλοιπες εναλλακτικές κατά µία εκτιµώµενη µέση τιµή του 15.3%. Με την εξαίρεση των 

εφαρµογών 3ss and fs, για τις οποίες τα βέλτιστα µετρικά επιτάχυνσης λαµβάνονται για την 

περίπτωση 2E, καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται για χαλαρότερους περιορισµούς. Η έκβαση 

αυτή µπορεί να ερµηνευθεί από το γεγονός ότι οι εντολές ροής ελέγχου έχουν χαµηλή προτεραιότητα 

σε τοπολογική ταξινόµηση εντολών σε ένα βασικό µπλοκ. Έτσι, είναι συχνό να έχουν αναπτυχθεί 

ειδικές εντολές τύπου MISO µε µία cti εντολή ως κόµβο εξόδου, µε περισσότερες εντολές µεταφοράς 

δεδοµένων να έχουν απορριφθεί από την MISO εξαιτίας περιορισµού στον αριθµό ορισµάτων 

εισόδου. Όταν η cti εξαιρείται από συµπερίληψη, είναι πιθανό, παρά το γεγονός ότι η ακριβής έκταση 

της επίδρασης κυµαίνεται κατά περίπτωση, ότι ο αλγόριθµος θα επιλέξει υπολογιστικές δοµές 

µεγαλύτερων διαστάσεων για το ίδιο όριο στον αριθµό ορισµάτων εισόδου. Επίσης, η εισαγωγή 

σύνθετων εντολών ροής ελέγχου (περίπτωση 2Α) προσφέρει βελτίωση στην επιτάχυνση εφαρµογής 
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κατά 15.5% σε σχέση µε την περίπτωση 2Β. Παρ’ όλα αυτά η συµπερίληψη εντολών κλήσης και 

επιστροφής από ρουτίνα µπορεί να επισύρει σηµαντική επιβάρυνση στις επιδόσεις, η οποία δεν µπορεί 

να εκτιµηθεί από την τρέχουσα έκδοση του IAGF. 

 

 
(α) 

 

 
(β) 

Σχήµα 6.6: Επιτάχυνση εφαρµογής για εναλλακτικούς περιορισµούς κόµβων: (α) 
, (β) 4, =MAXin 8, =MAXin . 
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6.2.4.3. Επίδραση βελτιστοποιήσεων πολλαπλασιασµού απλής σταθεράς 
Ο σκοπός αυτού του σεναρίου διερεύνησης είναι η ποσοτικοποίηση της επίδρασης των 

βελτιστοποιήσεων πολλαπλασιασµού απλής σταθεράς στην επιτάχυνση εφαρµογής. Από τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα προκύπτει ότι µόνο 8 από τις 20 εφαρµογές που έχουν εξεταστεί µπορούν 

να ωφεληθούν από την αριθµητική βελτιστοποίηση αυτού του τύπου. Οι εφαρµογές αυτές είναι οι: 

3ss, adpcm_dec_ifc (adpcm_dec µετά την εφαρµογή βελτιστοποίησης if-conversion), dijkstra, fs, 

mpeg4_senc, pocsag, wsq_compress, και wsq_decompress. Βρέθηκε ότι η άµεση εφαρµογή αυτής της 

βελτιστοποίησης προσφέρει µόνο 2.84% επιπρόσθετης επιτάχυνσης κατά µέσο όρο για τις 

προαναφερθείσες 8 εφαρµογές µε µέγιστο του 5.2% για την pocsag. Η αιτιολόγηση για το 

αποτέλεσµα αυτό είναι: α) το γεγονός ότι ο πολλαπλασιασµός µεταξύ µεταβλητών (συνδυαστική 

καθυστέρηση διάδοσης στην ASIC διεργασία STM 0.13µm: 2.16 ns) είναι µόνο 3.16 φορές πιο αργός 

από την τοπολογία αθροιστή που χρησιµοποιείται από το χρησιµοποιούµενο εργαλείο λογικής 

σύνθεσης (LeonardoSpectrum) για τις εκτιµήσεις υλικού βασικών τελεστών, β) η έλλειψη 

βελτιστοποιήσεων εύρους bit οι οποίες θα µπορούσαν να µειώσουν περαιτέρω τόσο τη χρονική 

καθυστέρηση όσο και την επιφάνεια των ΕΛΜ. Αυτές οι τιµές βελτιώνονται ελαφρώς όταν έχει 

χρησιµοποιηθεί (κατά την εξαγωγή της SUIFvm IR) το πέρασµα strength_reduct για την απλοποίηση 

περιπτώσεων διαίρεσης µε σταθερά και πολλαπλασιασµούς που ανάγονται σε δυνάµεις του 2, αλλά 

παραµένουν κάτω του 8% της αθροιστικής επιτάχυνσης εφαρµογής. 

 

6.2.4.4. Επιλογή ειδικών εντολών – Λύση µε άπληστη τεχνική υπό περιορισµό 
αριθµού ειδικών εντολών και διαφορετικών µετρικών προτεραιότητας  
Για την υλοποίηση ενός άπληστου επιλογέα εντολών, υιοθετήθηκε ο ευρεστικός αλγόριθµος που 

περιγράφεται στο [Yu04b]. Η βασική ιδέα είναι η ανάθεση προτεραιοτήτων στις υποψήφιες ειδικές 

εντολές. Τότε επιλέγονται οι περισσότερο ωφέλιµες εντολές αρχίζοντας από αυτές µε την υψηλότερη 

προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό ορίστηκαν δύο συναρτήσεις προτεραιότητας: 

Cycle gain (κέρδος κύκλων): { }∑∑ ×=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

j
jijiji fPC ,,

j
,Priority                                            (6.1) 

η οποία επιβάλλει τις βέλτιστες επιδόσεις σε ταχύτητα εκτέλεσης ανεξάρτητα των απαιτήσεων σε 

επιφάνεια των ΕΛΜ και: 

Cycle gain/Area (κέρδος κύκλων ανά επιφάνεια): { } AfPC i
j

jijiji ∑∑ ×=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
,,

j
,Priority  (6.2) 

όπου Ci,j σηµειώνει την i-οστή υποψήφια ειδική εντολή µε j διαφορετικά αντίτυπα (εµφανίσεις) σε 

ολόκληρο το πρόγραµµα εφαρµογής, fi,j είναι η συχνότητα εκτέλεσης βασικού µπλοκ που συνδέεται 

µε το συγκεκριµένο αντίτυπο και Αi το κόστος επιφάνειας για την υποψήφια CI. Αυτές οι συναρτήσεις 

προτεραιότητας επιβάλλουν διαφορετικά αντικείµενα: η εξίσωση (6.1) µεγιστοποιεί το κέρδος σε 
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επιδόσεις για κάθε ισοµορφική υποψήφια CI στην εφαρµογή όταν δεν εξετάζεται η επιφάνεια υλικού 

ως κριτήριο ενώ η εξίσωση (6.2) ποσοτικοποιεί και την αξιοποίηση της επιφάνειας υλικού. 

Το Σχήµα 6.7 παρουσιάζει εκτενή αποτελέσµατα για δύο τυπικές εφαρµογές από τα πεδία των 

πολυµέσων και της ασφάλειας, ονόµατι fs και sha για δύο διαφορετικές τιµές του περιορισµού 

αριθµού ορισµάτων εισόδου: { }4, .in = ∞  Παρ’ όλο που αναγνωρίζονται δεκάδες υποψήφιες εντολές 

για αυτές τις εφαρµογές, µόνο λίγες (4 και 12 αντίστοιχα για την κάλυψη του 95% της µέγιστης 

επιτάχυνσης εφαρµογής) συνεισφέρουν σηµαντικά στο χρόνο εκτέλεσης της αντίστοιχης εφαρµογής 

για οποιανδήποτε συνάρτηση προτεραιότητας από τις δύο. Ο αριθµός των απαιτούµενων ΕΛΜ για 

την επίτευξη των προαναφερθέντων επιπέδων επιτάχυνσης κυµαίνεται από 3 (fs) ως 22 

(wsq_decompress), ενώ η απαίτηση επιφάνειας για την υλοποίηση CI σε αντίστοιχες ΕΛΜ είναι 

µικρότερη των 5 πολλαπλάσιων της επιφάνειας πολλαπλασιαστή για όλες τις εφαρµογές. Μια σύνοψη 

των αποτελεσµάτων για το σύνολο εφαρµογών δοκιµής δίνεται στον Πίνακα 6.5. 

Τέλος το Σχήµα 6.8 συγκρίνει άµεσα τα υπέρ και τα κατά των συναρτήσεων προτεραιότητας 

που χρησιµοποιούνται στη διαδικασία επιλογής ειδικών εντολών. Για την εφαρµογή fs, το µετρικό 

επιτάχυνσης κλιµακώνει περίπου µε τον ίδιο τρόπο για τα δύο διαφορετικά αντικείµενα, αλλά µπορεί 

να φανεί ότι το ‘Cycle gain/Area’ µπορεί να θεωρηθεί το καλύτερο, καθώς για την ίδια περίπου 

επιτάχυνση, οι απαιτήσεις επιφάνειας είναι σηµαντικά µειωµένες. Τέτοια δεν είναι η περίπτωση και 

του sha, καθώς υφίσταται εµφανές όφελος στην επιτάχυνση για τη συνάρτηση προτεραιότητας ‘Cycle 

gain’ έναντι της ‘Cycle gain/Area’, µιας και οποιεσδήποτε διαφορές στην κατάληψη επιφάνειας είναι 

ελαφρώς µικρότερες. Αυτό συµβαίνει καθώς 2 λιγότερες εντολές πρέπει να επιλέγονται για την 

επίτευξη του 95% της συνολικής επιτάχυνσης εφαρµογής για το προαναφερθέν αντικείµενο. 

 
Πίνακας 6.5: Επιτάχυνση εφαρµογής και απαιτήσεις επιφάνειας για αύξοντα αριθµό των 
επιλεγµένων ΕΛΜ. Οι τιµές λαµβάνονται ως µέση τιµή των ακόλουθων περιπτώσεων: (α) 
‘Cycle gain’, (β) ‘Cycle gain/Area’ µε ni={4,8, ∞}.  

(α) 
Εφαρµογή 
δοκιµής 

Στο 95% της 
µέγιστης 
επιτάχυνσης 

Επιφάνεια ΕΛΜ 
σε µονάδες 
πολλαπλασιαστή 

Στο 100% της 
µέγιστης 
επιτάχυνσης 

Επιφάνεια ΕΛΜ 
σε µονάδες 
πολλαπλασιαστή 

crc 4 0.705 19 2.349 
gost 8 1.827 16 2.532 
rc5 8 3.087 23 7.771 
sha 9 2.964 22 6.050 
3ss 5 2.836 28 17.479 
adpcm_dec 6 0.527 8 0.771 
adpcm_enc 8 0.356 10 0.835 
fs 3 0.560 27 14.091 
jpeg_decode 14 5.372 35 12.084 
mpeg4_senc 9 8.420 50 30.221 
susan 3 2.656 16 12.102 
wsq_compress 13 3.295 39 11.650 
wsq_decompress 18 9.006 37 13.141 
compress 17 5.769 26 7.521 
dijkstra 4 0.864 10 1.573 
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engine 11 2.460 23 11.004 
g3fax 6 0.832 16 3.061 
patricia 4 0.441 4 0.441 
pocsag 18 1.173 28 2.110 
stringsearch 5 0.909 11 1.703 

 
(β) 

Εφαρµογή 
δοκιµής 

Στο 95% της 
µέγιστης 
επιτάχυνσης 

Επιφάνεια ΕΛΜ 
σε µονάδες 
πολλαπλασιαστή 

Στο 100% της 
µέγιστης 
επιτάχυνσης 

Επιφάνεια ΕΛΜ 
σε µονάδες 
πολλαπλασιαστή 

crc 4 0.705 19 2.349 
gost 10 1.471 16 2.532 
rc5 9 3.087 23 7.771 
sha 12 2.976 22 6.050 
3ss 6 2.892 28 17.479 
adpcm_dec 6 0.527 8 0.771 
adpcm_enc 8 0.356 10 0.835 
fs 3 0.560 27 14.091 
jpeg 16 4.529 35 12.084 
mpeg4_senc 12 5.893 50 30.221 
susan_smoothing 3 2.656 16 12.102 
wsq_compress 15 3.000 39 11.650 
wsq_decompress 20 8.182 37 13.141 
compress 18 2.262 26 7.521 
dijkstra 4 0.864 10 1.573 
engine 12 2.578 23 11.004 
g3fax 6 0.811 16 3.061 
patricia 4 0.441 4 0.441 
pocsag 19 1.190 28 2.110 
stringsearch 7 0.851 11 1.703 

 
 

 
(α) 
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(β) 

Σχήµα 6.7: Επιλογή ειδικών εντολών υπό το µετρικό προτεραιότητας ‘Cycle gain’ για: (α) 
Την εφαρµογή fs, (β) Την εφαρµογή sha. 
 

 
(α) 
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(β) 

Σχήµα 6.8: Επιλογή ειδικών εντολών υπό διαφορετικά µετρικά προτεραιότητας: ‘Cycle gain’  
vs ‘Cycle gain/Area’ για: (α) fs (ni=∞), (b) sha (ni=∞). 
 
 

6.3. Γέννηση και επιλογή εντολών µε το YARDstick 
 

6.3.1. Πρακτικά ζητήµατα στη γέννηση/επιλογή ειδικών εντολών 
Κατά τους τελευταίους 18 µήνες της διατριβής αναπτύχθηκε ένα πληρέστερο εργαλείο για τη γέννηση 

και επιλογή εντολών µε το όνοµα YARDstick (Your ASIP is Ready to Deploy) [Kav07a], 

[YARDstick]. Το YARDstick µπορεί να θεωρηθεί ως ένα δοµικό στοιχείο (building block) της 

ανάπτυξης ΕΕΣ το οποίο ενοποιεί τα επιµέρους βήµατα της ανάλυσης των εφαρµογών και της 

γέννησης και επιλογής εντολών για IR µεταγλωττιστή της επιλογής του χρήστη. Σε ένα περιβάλλον 

σχεδιασµού το οποίο ενσωµατώνει το YARDstick, συγκεκριµένα προβλήµατα που απαντώνται στον 

παραδοσιακό σχεδιασµό ΕΕΣ αντιµετωπίζονται µε επάρκεια: 

• Η υποδοµή διερεύνησης του πεδίου σχεδιασµού (DSE) απελευθερώνεται από 

ιδιοσυγκρασιακές αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο επίπεδο του µεταγλωττιστή και του 

προσοµοιωτή. 

• Ο σχεδιαστής ΕΕΣ ενισχύεται µε την ελευθερία της καταγραφής των αρχιτεκτονικών 

στόχων της επιλογής του και της προσθήκης νέων υλοποιήσεων, τόσο αναλύσεων όσο και 

τεχνικών γέννησης/επιλογής ειδικών εντολών. 

Προκειµένου την ανάδειξη των δυνατοτήτων της προσέγγισης YARDstick εξετάζονται 
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ενδιαφέροντα σενάρια διερεύνησης: η ποσοτικοποίηση της επίδρασης βελτιστοποιήσεων του 

µεταγλωττιστή που είναι ανεξάρτητες της αρχιτεκτονικής και της επιλογής στοιχείων του 

αρχιτεκτονικού περιγράµµατος-στόχου (σε όρους του συνόλου βασικών λειτουργιών και του 

µοντέλου µνήµης) πάνω στη γέννηση/επιλογή ειδικών εντολών κάτω από διαφορετικούς 

περιορισµούς εισόδου/εξόδου.  

Αποτελεί συχνά παρατηρούµενο φαινόµενο στο σχεδιασµό ΕΕΣ να µην αντιµετωπίζονται 

πρακτικά ζητήµατα που αναδεικνύονται από στοιχεία της ροής σχεδιασµού που υποτίθεται ότι είναι 

αµετάβλητα (invariant elements) σε οποιαδήποτε περίπτωση: 

a) Οι υποθέσεις για την IR στην οποία χαρτογραφείται ο κώδικας της στοχευόµενης εφαρµογής 

(ή οµάδας εφαρµογών) επηρεάζουν άµεσα την ποιότητα της λύσης του προβλήµατος 

σύνθεσης εντολών. 

b) Η υποδοµή διερεύνησης είναι δέσµια των συµβάσεων των λογισµικών εργαλείων ανάπτυξης 

εφαρµογών και κυρίως του µεταγλωττιστή και των προσοµοιωτών. 

c) Η ανάγκη για προσαρµοστικότητα σε διαφορετικούς µεταγλωττιστές και προσοµοιωτές. 

d) Η υποστήριξη για εφαρµογές που έχουν συνταχθεί σε περιγραφή χαµηλού επιπέδου (κώδικας 

συµβολοµεταφραστή) για σκοπούς όπως η µετανάστευση εφαρµογής (application/code 

migration) ανάµεσα σε επεξεργαστές-µέλη µιας οικογένειας επεξεργαστών και αντίστροφης 

µηχανικής (reverse engineering). 

Όλα τα παραπάνω ζητήµατα αντιµετωπίζονται µε επιτυχία από το πρωτότυπο εργαλείο 

YARDstick το οποίο ενοποιεί τεχνικές γέννησης και επιλογής ειδικών εντολών µε µία ευέλικτη 

υποδοµή IR που επιτρέπει τον αντικατοπτρισµό αποφάσεων του χρήστη οι οποίες είναι δύσκολο να 

εφαρµοστούν µε άλλο τρόπο. Για παράδειγµα η χρήση µιας IR µε εγγενή υποστήριξη για λειτουργίες 

επιπέδου bit µπορεί να αποδώσει σηµαντικά διαφοροποιηµένες ειδικές εντολές (π.χ. ως ISEs) σε 

σχέση µε µία IR που δεν προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, στο YARDstick είναι εφικτό να 

µετρηθεί άµεσα η επίδραση συγκεκριµένων µετασχηµατισµών µεταγλωττιστή που είναι εξαρτώµενοι 

από την αρχιτεκτονική, όπως είναι η κατανοµή καταχωρητών, στην ποιότητα και τις επιπτώσεις των 

παραγώµενων ειδικών εντολών, ένα ζήτηµα που αναγνωρίζεται αλλά δεν ποσοτικοποιείται σε άλλες 

εργασίες [Cla03],[Cas04]. Επιπλέον, το YARDstick παρέχει όλες τις δυνατότητες µιας πλήρους ροής 

ανάλυσης εφαρµογών. Η είσοδος της εφαρµογής µπορεί να είναι από γλώσσα υψηλού ή χαµηλού 

επιπέδου όπως γλώσσα συµβολοµεταφραστή για µια αρχιτεκτονική-στόχο ή εικονική µηχανή. Ένας 

αριθµός από πρόσφατες τεχνικές αναγνώρισης και επιλογής ειδικών εντολών έχουν υλοποιηθεί εντός 

του YARDstick ενώ παρέχονται εκτιµητές επιδόσεων υλικού για τον υπολογισµό του χρόνου 

διάδοσης/εκτέλεσης και της επιφάνειας υλικού των ΕΛΜ και διεπαφές για τρίτα εργαλεία για το 

σκοπό της σύνθεσης των ειδικών µονάδων σε υλικό (σε VHDL) από αναπαραστάσεις CDFG. 
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6.3.2. Στα εσώτερα του YARDstick 
Ο κύριος ρόλος του YARDstick είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση της DSE σε ετερογενείς ροές 

σχεδιασµού ΕΕΣ όπου τα εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών σε πολλές περιπτώσεις ελλείπονται 

δυνατοτήτων ή έχουν σχεδιαστεί µε διαφορετικές ή ασταθείς7 διεπαφές αρχείων ή API. Έτσι είναι 

συχνό το φαινόµενο να απαιτούνται σηµαντικοί ανθρώπινοι και οικονοµικοί πόροι για την προσθήκη 

δυνατοτήτων ετεροχρονισµένα (after-thoughts) και την αντιµετώπιση προβληµάτων διεργαστικότητας 

(interoperability) µεταξύ των εργαλείων ανάπτυξης, ιδιαίτερα όταν αυτό συµβαίνει στις διεπαφές µε 

το µεταγλωττιστή και τον προσοµοιωτή.  

 

6.3.2.1. Ο πυρήνας του YARDstick 
 
Η τρέχουσα υποδοµή YARDstick, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 6.9, απαρτίζεται από τρεις διακριτές 

συνιστώσες (libByoX, libPatCUTE, libmachine), και συµπληρώνεται από ένα σύνολο από backend 

για την εξαγωγή γράφων ροής ελέγχου, βασικών µπλοκ και ειδικών εντολών προκειµένου την 

οπτικοποίηση, την προσοµοίωση και τη σύνθεση τους σε υλικό από το επίπεδο CDFG/RTL. Οι 

προαναφερθείσες συνιστώσες του YARDstick αποτελούν λογισµικές βιβλιοθήκες των οποίων ο 

πηγαίος κώδικας είναι σε C/C++ και λειτουργικές εκδόσεις τους έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα ανάπτυξης και λειτουργικά συστήµατα (MS Windows, Cygwin/x86, Linux/x86). Οι 

βιβλιοθήκες libByoX και libPatCUTE είναι ανεξάρτητες της στοχευόµενης κάθε φορά αρχιτεκτονικής  

και µόνο η βιβλιοθήκη libmachine πρέπει να επαναστοχεύεται για διαφορετικές προδιαγραφές IR.  

 

 
Σχήµα 6.9: Η υποδοµή YARDstick. 

 

libByoX  

Η βιβλιοθήκη libByoX υλοποιεί το βασικό µέρος του YARDstick API και παρέχει κατάλληλα 

frontend και µεθόδους για το χειρισµό (αρχικοποίηση, ενηµέρωση, κατάργηση) εσωτερικών δοµών 

δεδοµένων όπως για τη διατήρηση της πληροφορίας που προκύπτει από την ανάλυση µιας εφαρµογής 

                                                           
7 Αλλάζουν συχνά, π.χ. περισσότερες των µία φορές στον κύκλο ανάπτυξης του ίδιου ΕΕΣ. 
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δοκιµής. Η βασική διαµόρφωση στην οποία καταγράφεται η πληροφορία για τις αναλυόµενες 

εφαρµογές είναι η ISeq (“InstructionSequence”). Πιο λεπτοµερώς, η βιβλιοθήκη ByoX (πρόκειται για 

σύντµηση του ευφηµισµού “Bring Your Own Compiler and Simulator”) παρέχει τα εξής: 

• Το συντακτικό αναλυτή (parser) ISeqinfo για τη διαµόρφωση αρχείου ISeq. Το ISeq είναι 

µια διαµόρφωση IR µεταγλωττιστή για την καταγραφή CDFG επίπεδης µορφής των 

αναλυόµενων εφαρµογών µε δυνατότητα υποστήριξης SSA. Μια ιδιαιτερότητα του ISeq 

είναι η ρητή καταγραφή των DDG των βασικών µπλοκ των εφαρµογών µε τη µορφή 

λίστας ακµών (edge list).  

• Το συντακτικό αναλυτή CFGinfo για τη διαµόρφωση αρχείου CFG στην οποία 

καταγράφονται οι εξαρτήσεις ελέγχου (και οι τύποι των αντίστοιχων CTE) µεταξύ των 

βασικών µπλοκ στα CFG των εφαρµογών.  

• Απλή και εύκολα διαχειρίσιµη διεπαφή αρχείου για τις διαµορφώσεις ISeq και CFG όσο 

και για τα αποτελέσµατα από αναλύσεις µεταγλωττιστή, όπως αναλύσεις ροής 

ελέγχου/δεδοµένων για το χρόνο ζωής καταχωρητών και τους φυσικούς βρόχους, τα οποία 

µπορούν να εισαχθούν στο YARDstick σύµφωνα µε τις αντίστοιχες BNF γραµµατικές 

τους.  

• Ένα API για το χειρισµό της IR το οποίο επιτρέπει τη συγγραφή εξωτερικών περασµάτων 

αναλύσεων και βελτιστοποιήσεων. 

• Παραµετροποίηση για ένα αρχιτεκτονικό µοτίβο χωρίς έµφυτους περιορισµούς για το 

ρεπερτόριο εντολών. 

Στη διαµόρφωση ISeq καταγράφεται η ακόλουθη πληροφορία µιας εφαρµογής: 

• Ο πίνακας συµβόλων καθολικής εµβέλειας (global symbol table). 

• Η λίστα των συναρτήσεων (procedure list). Σε κάθε συνάρτηση αντιστοιχεί ένας CFG για 

τον οποίο καταγράφονται οι καταχωρήσεις εξαρτήσεων δεδοµένων, εξάγεται ο πίνακας 

συµβόλων τοπικής εµβέλειας, και η λίστα των αναθέσεων. Είναι σηµαντικό ότι είναι 

εφικτή η αυτόµατη εξαγωγή διαφορετικών όψεων του πίνακα τοπικών συµβόλων, π.χ. µε 

απλές αναφορές ανά κατεύθυνση (είσοδος ή έξοδος) για κάθε µεταβλητή ή µε επίτρεψη, σε 

άλλη περίπτωση, πολλαπλών σηµείων ορισµού για την ίδια µεταβλητή.  

Με το συνδυασµό των αναπαραστάσεων ISeq και CFG ανακτάται η πληροφορία από κάθε 

συνάρτηση µιας εφαρµογής στο επίπεδο CDFG. 

 
libPatCUTE  

Στο YARDstick έχει υλοποιηθεί ένας αριθµός από µεθόδους γέννησης και επιλογής εντολών ως 
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τµήµα της βιβλιοθήκης PatCUTE (Pattern-based Custom UniT Exploration). Η γέννηση ειδικών 

εντολών περιλαµβάνει την αναγνώριση MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) ή MISO (Multiple-

Input Single-Output) µοτίβων ISeq κάτω από περιορισµούς που θέτει ο χρήστης. Οι τεχνικές γέννησης 

εντολών στην τρέχουσα έκδοση της libPatCUTE είναι οι εξής: 

• Η MaxMISO [Poz00] για την αναγνώριση των υπογράφων µέγιστων διαστάσεων µε ένα 

κόµβο εξόδου µε τη χρήση αλγορίθµου γραµµικής πολυπλοκότητας.  

• ∆ιερεύνηση για εντολές τύπου MISO υπό περιορισµούς για το µέγιστο αριθµό ορισµάτων 

εισόδου/εξόδου, και για δύο τύπους περιορισµών που σχετίζονται µε τη γειτνίαση κόµβων 

[Kav05b] (κεφ. 6.2). 

• Γέννηση ειδικών εντολών τύπου MIMO µε βέλτιστο τρόπο. Στην περίπτωση του 

YARDstick δεν γίνεται αναζήτηση για µέγιστα µοτίβα MIMO, παρά χρήση µιας γρήγορης 

ευρεστικής τεχνικής, παρόµοια µε αυτή του [Pot07]. Ο αλγόριθµος εύρεσης MIMO 

εντολών χρησιµοποιεί την υπόθεση ότι το κέρδος σε χρόνο εκτέλεσης για την εφαρµογή 

λόγω της MIMO (και που είναι ανάλογο του κέρδους σε κύκλους εκτέλεσης εφόσον δεν 

µεταβάλλεται η µέγιστη συχνότητα λειτουργίας του στοχευόµενου επεξεργαστή) είναι 

µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει για κάθε άλλη ΜΙΜΟ που αποτελεί υπογράφο της. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης του YARDstick απενεργοποιήσει την επιβολή της 

ευρεστικής υπόθεσης, τότε χρησιµοποιείται ο βασικός αλγόριθµος αναγνώρισης ΜΙΜΟ 

µοτίβων που έχει εκθετική πολυπλοκότητα. Πρόσφατα αποδείχτηκε η µονοτονικότητα του 

µοντέλου επιτάχυνσης [Ver07] κάτι στο οποίο βασίστηκε αρχικά η ευρεστική υπόθεση του 

[Pot07]. Το θεώρηµα υπαγορεύει ότι το µοντέλο επιτάχυνσης που διέπει τη γέννηση 

ειδικών εντολών επέκτασης για έναν επεξεργαστή RISC είναι µονοτονικό (δηλ. 

µεγαλύτεροι κυρτοί υπογράφοι επιφέρουν και µεγαλύτερες επιταχύνσεις) υπό την µόνη 

προϋπόθεση ότι SW(S)≥HW(S) όπου S είναι ο υπογράφος και SW(S), HW(S) οι 

επιταχύνσεις λόγω της υλοποίησής του σε λογισµικό και υλικό, αντίστοιχα. 

• Μη-βέλτιστος αλγόριθµος γραµµικής πολυπλοκότητας για τη γέννηση ΜΙΜΟ εντολών 

κάτω από περιορισµούς. Οι κόµβοι εξετάζονται κατά σειρά κατάταξης για την 

συµπερίληψή τους ή όχι στην υπό κατασκευή MIMO.  

Όταν ενεργοποιείται η διαδικασία γέννησης ειδικών εντολών, κατασκευάζεται µια λίστα από 

ειδικές εντολές από τα εξαγόµενα ISeq µοτίβα, η οποία µπορεί να φιλτραριστεί µέσω ελέγχων 

ισοµορφισµών γράφου και γράφου-υπογράφου [Fog01] κατά τη διαδικασία αποµάκρυνσης των 

πλεοναζόντων µοτίβων (δηλαδή αυτών για τα οποία έχουν ήδη αναγνωριστεί ήδη ισοµορφικά τους). 

Για την επιλογή ειδικών εντολών υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης ενός πολύ γρήγορου άπληστου 

επιλογέα όπως στο περιβάλλον IAGF.  

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του YARDstick είναι ότι οι CIs µπορούν να εκφραστούν σε 
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µορφή ISeq µε τον ίδιο τρόπο που αυτό γίνεται για τµήµατα των αρχικών εφαρµογών (CFG, βασικά 

µπλοκ) ώστε οι ίδιες δοµές δεδοµένων και αναλύσεις να επαναχρησιµοποιούνται εκ νέου για 

αναλύσεις των παραγόµενων ειδικών εντολών. Για παράδειγµα, βιβλιοθήκες (λίστες) από ειδικές 

εντολές µπορούν να εισαχθούν στο YARDstick, όπως για την οπτικοποίηση ή περαιτέρω ανάλυσή 

τους.  

 
libmachine  

Η βιβλιοθήκη libmachine αποτελεί τη µόνη βασική συνιστώσα του YARDstick για την οποία 

απαιτείται η επαναστόχευσή της για διαφορετικές αρχιτεκτονικές-στόχους που καθορίζονται από το 

χρήστη. Η απαιτούµενη πληροφορία για τις αρχιτεκτονικές στόχους προσδιορίζεται µε τη 

διαµόρφωση BXIR (ByoX IR) η οποία υποστηρίζει τα απαραίτητα σηµασιολογικά στοιχεία για τον 

καθορισµό πληροφορίας καθολικής εµβέλειας (τύποι δεδοµένων, οµάδες βασικών λειτουργιών) και 

επιπέδου λειτουργίας (ορίσµατα/έντελα, διερµηνεία της λειτουργίας του κάθε τελεστή, κόστος σε 

επιφάνεια και χρονισµό για αντίστοιχες υλοποιήσεις σε υλικό). 

 
Backends  

Στα πλαίσια του YARDstick έχει αναπτυχθεί µεγάλος αριθµός από συµβατά backend για την 

εξαγωγή και µετατροπή αποτελεσµάτων της διαδικασίας γέννησης και επιλογής εντολών σε χρήσιµες 

διαµορφώσεις. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών από τρίτα 

εργαλεία και θεωρείται σηµαντική συνιστώσα του YARDstick σε πρακτικό επίπεδο.  

Τα υποστηριζόµενα backend κατά την έκδοση του YARDstick όπως αυτό παρουσιάστηκε στο 

University Booth του διεθνούς έγκριτου Ευρωπαϊκού συνεδρίου DATE 2007 [Kav07a] είναι τα εξής: 

• Backend που υποστηρίζει την εξαγωγή των ειδικών εντολών σε υποσύνολο της ANSI C. Η 

δυνατότητα αυτή είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη προκειµένου την ενσωµάτωση των ειδικών 

εντολών σε τρίτα εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών για τον θεωρούµενο ASIP όπως 

προσοµοιωτές/εξοµοιωτές, κ.λ.π. 

• Εξαγωγή πληροφορίας σε διαµόρφωση GDL (VCG) [VCG] για την οπτικοποίηση CFG, 

BB και CIs. 

• Εξαγωγή σε διαµόρφωση dot (Graphviz) [Graphviz] για τους προαναφερθέντες σκοπούς 

οπτικοποίησης. 

• Μετατροπή σε µια επέκταση της διαµόρφωσης CDFG [CDFGtool] που επιτρέπει την 

δροµολόγηση (scheduling), κατανοµή (allocation) και δέσµευση (binding) πόρων των 

αντίστοιχων αναπαραστάσεων γράφου για τις CI, είναι δε εφαρµόσιµο και για ολόκληρα 

βασικά µπλοκ. Στόχος αυτού είναι η εν τέλει µετατροπή των ειδικών εντολών σε 

συνθέσιµη VHDL.  
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• Μετατροπή σε XML αναπαράσταση τύπου GGX [AGG] προκειµένου την εφαρµογή 

αλγεβρικών µετασχηµατισµών γράφου (οι κανόνες µετασχηµατισµού συντάσσονται από 

τον σχεδιαστή πάλι σε διαµόρφωση GGX) σε CFGs, BBs και CIs. 

Σηµειωτέον ότι εξετάζεται η προσθήκη και άλλων backend προκειµένου την περαιτέρω αύξηση 

των δυνατοτήτων του YARDstick. Η επέκταση του YARDstick (πέρα από τις τωρινές δυνατότητες) 

είναι ένα έργο που απαιτεί καθηµερινή ενηµέρωση γύρω από τα (δωρεάν) εργαλεία ανοικτού κώδικα 

µε τα οποία θα µπορούσε να συνεργαστεί και έχει προοπτική σε βάθος χρόνου. Γενικά, πάντα 

εξετάζεται η προσθήκη υποστήριξης για  

• Άλλους (νέους) µεταγλωττιστές και κυρίως frontend µε επιθυµητά χαρακτηριστικά και 

δυνατότητες. 

• Επιπλέον διαµορφώσεις που επιτρέπουν τη σύνθεση λειτουργικών µονάδων σε VHDL από 

τα αντίστοιχα εργαλεία. 

 

6.3.2.2. ∆οµή ενός περιβάλλοντος YARDstick 
 
Το Σχήµα 6.10 δείχνει το πλαίσιο εργασίας που ενσωµατώνει το YARDstick εντός του οποίου 

αξιοποιούνται εργαλεία µεταγλώττισης και προσοµοίωσης τρίτων. Το frontend στο επίπεδο 

µεταγλωττιστή (π.χ. GCC [GCC], COINS [COINS], LANCE [LANCE], SUIF/MachSUIF 

[SUIF],[MachSUIF]) δέχεται ως είσοδο κώδικα εφαρµογών σε C/C++ ή και σε άλλες HLL γλώσσες. 

Ο κώδικας της εφαρµογής εισόδου µεταγλωττίζεται σε IR χαµηλού επιπέδου η οποία µπορεί να 

απεικονιστεί σε κείµενο ως µια µορφής συµβολικής assembly έπειτα από την επεξεργασία από το 

frontend, µετατροπή στην εσωτερική IR, εφαρµογή βελτιστοποιήσεων που είναι ανεξάρτητες από την 

αρχιτεκτονική, και από ένα σύνολο διεργασιών του µεταγλωττιστή στο επίπεδο του backend. Μόνο η 

επιλογή κώδικα πρέπει να έχει ήδη εφαρµοστεί.  

Εάν ο κώδικας της εφαρµογής είναι επιπέδου συµβολοµεταφραστή, τότε ο παραγόµενος 

κώδικας επιπέδου IR µπορεί να µακρο-επεκταθεί, να εισαχθούν υπορουτίνες εξαγωγής µετρικών για 

τη λήψη προφίλ και να µετατραπεί σε διαµόρφωση ISeq από κατάλληλο πέρασµα που έχει συνταχθεί 

για την υποδοµή εργαλείων µετασχηµατισµού κώδικα συµβολοµεταφραστή SALTO [SALTO]. Αυτή 

η ροή προϋποθέτει την υποστήριξη της στοχευόµενης αρχιτεκτονικής από αντίστοιχη backend 

βιβλιοθήκη για την υποδοµή SALTO. Ο κώδικας συµβολοµεταφραστή είναι συµβατός µε τα γνωστά 

εργαλεία ανάπτυξης binutils και τα παραγόµενα εκτελέσιµα αρχεία8 µπορούν να εκτελεστούν σε 

προσοµοιωτή ακρίβειας κύκλου (π.χ. ArchC [ArchC]). Εναλλακτικά, αρχεία ISeq θα µπορούσαν να 

παραχθούν απευθείας από κατάλληλα τροποποιηµένο µεταγλωττιστή για την αρχιτεκτονική-στόχο. 

Αυτή είναι και η περίπτωση που έχει βρει περισσότερο χρήση σε συνεργασία µε το YARDstick. Πιο 

                                                           
8 Για τις ενσωµατωµένες αρχιτεκτονικές στόχους της µεθοδολογίας χρησιµοποιείται η διαµόρφωση ELF. 
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συγκεκριµένα γίνεται χρήση µιας τροποποιηµένης έκδοσης του Machine-SUIF [MachSUIF] για την 

οποία το προφίλ εκτέλεσης βασικών µπλοκ λαµβάνεται µε πλήρως αυτόµατο τρόπο µε µετατροπή του 

IR σε περιγραφή σε υποσύνολο της C και εκτέλεση του C κώδικα χαµηλού επιπέδου9 στο ίδιο το 

µηχάνηµα-ξενιστή (MS Windows-Linux/x86).   

 

Σχήµα 6.10: Άποψη υψηλού επιπέδου ενός πλαισίου εργασίας που βασίζεται στο 
YARDstick. 
 

Στη διεπαφή µε τον προσοµοιωτή, το YARDstick αναµένει πληροφορία για το δυναµικό προφίλ 

της εφαρµογής πάνω στην στοχευόµενη αρχιτεκτονική. Στα πλαίσια του YARDstick, τα στατικά και 

δυναµικά µετρικά των εφαρµογών µπορούν να εκτιµηθούν, να αξιολογηθούν και να οπτικοποιηθούν. 

Ένας αναλυτής εφαρµογών (εργαλείο iseqtool) και ένας γεννήτορας/επιλογέας ειδικών εντολών 

(igensel) που συνδέονται µε τις βιβλιοθήκες libByoX και libPatCUTE, χρησιµοποιούνται για την 

λήψη του τελικού προφίλ των στοχευόµενων εφαρµογών και των ειδικών εντολών, αντίστοιχα. 

 

6.2.2.3. Χρήση του YARDstick API 
 
Το API του YARDstick παρέχει µεθόδους για το χειρισµό των οντοτήτων ISeq και την εξαγωγή 

χρήσιµης πληροφορίας για εσωτερικές δοµές δεδοµένων όπως λίστες τοπικών ορισµάτων και την 

εφαρµογή επιµέρους διεργασιών ενός backend. Ο Κώδικας 6.3 δείχνει ένα παράδειγµα χρήσης του 

API για την ενηµέρωση των σχετιζόµενων δοµών δεδοµένων προκειµένου τη γέννηση ειδικών 

                                                           
9 Περιλαµβάνει δείκτες ενός επιπέδου και αναθέσεις τριών διευθύνσεων, αναπαράσταση γνωστή ως TAC ή 
«τετράδες» (quadruples). 
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εντολών σε επίπεδο βασικού µπλοκ. 

 
void evaluate_bb_ci(ISeq bb) 
{ 

... 
// Setup operand list 
UIOCList Lopnd = init_opnd_library(); 
 
// Find unique I/O registers and constants 

  find_input_opnds(bb, Lopnd, input_opnds); 
  find_output_opnds(bb, Lopnd, output_opnds, instr_has_successor); 

find_cnst_opnds(bb, Lopnd, cnst_opnds); 
 
if (unique I/O instances for operands/constants) 
  collapse_to_unique_opnds(); 
 
// Clear the best cut container 
clear_best_cut(); 
 
// CI generation for the BB 
if (MIMO method) 
  MIMO_identification(bb); 
else if (MaxMISO or constrained MISO method) 
  MAXMISO_identification(bb); 

} 
 

Κώδικας 6.3: Ενηµέρωση των εσωτερικών δοµών δεδοµένων για τη γέννηση ειδικών 
εντολών σε επίπεδο ΒΒ. 

 

Σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια, ένα βασικό µπλοκ στο επίπεδο ISeq συµβολίζεται µε bb. Πρώτα, η 

ρουτίνα init_opnd_library αρχικοποιεί µια κενή λίστα ορισµάτων, ονοµαζόµενη Lopnd η οποία 

ενηµερώνεται µε κλήσεις στις συναρτήσεις find_<type>_opnds, όπου µε <type> συµβολίζεται ο 

τύπος ορίσµατος που µπορεί να είναι ένας από input, output, και cnst (σταθερά). Όταν η επιλογή για 

µοναδική αναπαράσταση ορισµάτων καταχωρητή και σταθεράς είναι ενεργοποιηµένη, µε εφαρµογή 

της ρουτίνας collapse_to_unique_opnds τα ορίσµατα θεωρούνται ότι διαθέτουν µονή αναπαράσταση 

ανά υπολίστα εισόδου και εξόδου (αποµακρύνονται οι πλεονάζουσες αναφορές). Μετά τον καθαρισµό 

της ενδιάµεσης αποθήκευσης του βέλτιστου µοτίβου τοµής (best cut) που πρόκειται να αναγνωριστεί 

κατά την τρέχουσα επανάληψη ή αναδροµή του αλγορίθµου γέννησης CI, µπορεί να επιλεχθεί 

µέθοδος για την αναγνώριση ΜΙΜΟ ή MISO υποψηφίων εντολών. 

 

6.3.3. Περιπτώσεις διερεύνησης πεδίου λύσεων µε το YARDstick 
Χάριν αποδείξεως της εφαρµοσιµότητας του YARDstick, έγινε χρήση του κάτω από διάφορα σενάρια 

που αντικατοπτρίζουν ρεαλιστικά προβλήµατα στη διερεύνηση και αποτίµηση του πεδίου λύσεων 

όταν γίνεται ανάπτυξη νέων ΕΕΣ ή εµπλουτισµός τροποποιήσιµων αρχιτεκτονικών ειδικού σκοπού. 

Για τις περιπτώσεις µελέτης αυτής της ενότητας χρησιµοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές αρχιτεκτονικές 

στόχοι: 

1) Η SUIFvm IR [MachSUIF] ενισχυµένη από ένα σύνολο αυξητικών επεκτάσεων σε αυτή, µε 

την προκύπτουσα αρχιτεκτονική να καλείται SUIFvmenh. 
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2) Η αρχιτεκτονική SUIFrmenh η οποία βασίζεται στη SUIFvmenh µε τις αντίστοιχες 

επεκτάσεις που εισάγει η SUIFrm στη SUIFvm (κεφ. 3). 

3) Υποσύνολο iDLX του συνόλου εντολών ακέραιας αριθµητικής της αρχιτεκτονικής DLX για 

το οποίο ο κώδικας συµβολοµεταφραστή µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος IR. 

 
Τα χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών IR που επιλέχθηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 6.6. 

Στα πειράµατα των ακόλουθων υποενοτήτων, όλες οι εντολές µεταφοράς ελέγχου (beqz, bnez, j, jr, 

jal, jalr) έχουν αποκλειστεί από τη συµπερίληψή τους σε ειδικές εντολές για το iDLX IR, ενώ για τις 

αρχιτεκτονικές της οικογένειας SUIF, οι εντολές διακλάδωσης επιτρέπονται, αντίστοιχα. Τα δύο 

διαφορετικά σύνολα περιορισµών για τον αποκλεισµό λειτουργιών επιλέχθηκαν ώστε να τονιστούν 

διαφορετικές ενδεχόµενες απαιτήσεις στη διερεύνηση πεδίου λύσεων και δεν θεωρούνται άµεσα 

συγκρίσιµα. Η IR που βασίζεται στην αρχιτεκτονική DLX θα ήταν πιθανή επιλογή όταν το 

αντικείµενο είναι η βελτιστοποίηση προϋπάρχοντος κώδικα συµβολοµεταφραστή (ή αντικείµενου 

κώδικα) για έναν επεξεργαστή DLX. Αντίθετα, η SUIFvmenh υλοποιεί µία αντιπροσωπευτική IR για 

RISC επεξεργαστές χωρίς να περιορίζεται περαιτέρω το αρχιτεκτονικό περίγραµµα αυτών των RISC, 

το οποίο είναι καταλληλότερο για την ανάπτυξη ASIP από µηδενικής βάσης. 

 
Πίνακας 6.6: Ρυθµίσεις για τις διαφορετικές IR που χρησιµοποιήθηκαν στη διαδικασία 
γέννησης ειδικών εντολών. 

IR Λειτουργίες 
SUIFvmenh SUIFvm και επιπλέον: µετατροπής τύπου (sxt, zxt), 

µερικώς προδικασµένες (select), διαχείρισης επιπέδου bit 
(bitinsert, bitextract, concat) 

SUIFrmenh SUIFvmenh µε πεπερασµένο σύνολο καταχωρητών (12, 
16, 32, ή 64 καταχωρητές)· στην προκειµένη περίπτωση 
χρησιµοποιούνται 32 

iDLX Το υποσύνολο εντολών ακεραίων του DLX 
 

Για τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν εφαρµογές δοκιµής από ένα σύνολο ενσωµατωµένων 

εφαρµογών δοκιµής επιδόσεων που αποτελείται από 5 κρυπτογραφικές (crc32, deraiden, enraiden, 

idea, sha) και 5 εφαρµογές που βρίσκουν χρήση στα πολυµέσα (adpcmdec, adpcmenc, fir, fsme, mc) 

οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.7. 

 
Πίνακας 6.7: Σύνοψη των εφαρµογών δοκιµής που εξετάστηκαν. 

Εφαρµογή δοκιµής Περιγραφή 
crc32 Cyclic redundancy check 
enraiden Κρυπτογράφηση µε τον cipher raiden 
deraiden Αποκρυπτογράφηση µε τον cipher raiden 
idea Κρυπτογραφικός πυρήνας IDEA 
sha Αλγόριθµος Secure Hash που παράγει επιτοµή 

µηνύµατος (digest) των 160-bit για δοθείσα είσοδο 
adpcmenc Κωδικοποιητής φωνής ADPCM 
adpcmdec Αποκωδικοποιητής φωνής ADPCM 
fir Φίλτρο πεπερασµένης απόκρισης 
fsme Αλγόριθµος εκτίµησης κίνησης πλήρους ανίχνευσης 
mc Αλγόριθµος αντιστάθµισης κίνησης 
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6.3.3.1. Εισαγωγικό παράδειγµα εξαγωγής ειδικής εντολής: Ανίχνευση ακµής µε απλή 
παράγωγο 
Ο Κώδικας 6.4 παρουσιάζει το κύριο µέρος απλού αλγορίθµου ανίχνευσης ακµών µε χρήση 

παραγώγου (gradient-based edge detector). Πρώτα, οι διπλά φωλιασµένοι βρόχοι (που 

δεικτοδοτούνται από τις µεταβλητές x, y) σκανάρουν τα εικονοστοιχεία (pixel) της εικόνας εισόδου 

“source” (διαστάσεων NSIZE×MSIZE) από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά. Από 

την source επιλέγεται το εικονοστοιχείο p1 µε διεύθυνση p1_addr. Στη συνέχεια, το p1 συγκρίνεται 

µε δύο γειτονικά του εικονοστοιχεία: το p2a (βρίσκεται στην ίδια στήλη, αλλά στην αµέσως 

προηγούµενη σειρά) και το p2b (αµέσως προηγούµενο στην ίδια σειρά). Στη συνέχεια συγκρίνεται το 

p1 µε τα p2a και p2b για την ανίχνευση οριζόντιων και κάθετων ακµών, αντίστοιχα. Εφόσον 

υπολογίζεται απόλυτη τιµή διαφοράς µεγαλύτερη από µία τιµή κατωφλίου (threshold), είτε στην 

περίπτωση κάθετης είτε οριζόντιας ακµής, η διεύθυνση του εικονοστοιχείου p1 επισηµαίνεται ως 

διεύθυνση που βρίσκεται πάνω σε ακµή. 

 
  for (x=0; x<NSIZE; x++)    /* Scan the Image Pixel by pixel */ 
  { 
    for (y=0; y<MSIZE; y++) 
    { 
      /* An edge is found if the difference between the value of the 
       * pixel and the pixel to its left or the pixel on top of it is 
       * greater than a given threshold value 
       */ 
      p1_addr = x*MSIZE+y; 
      p2a_addr = p1_addr - MSIZE; 
      p2b_addr = p1_addr - 1; 
 
      p1 = source[p1_addr]; 
      if (p2a_addr < 0) 
        p2a = 0; 
      else 
        p2a = source[p2a_addr]; 
      if (p2b_addr < 0) 
        p2b = 0; 
      else 
        p2b = source[p2b_addr]; 
 
      if (iabs(p1 - p2a)>threshold ||  /* Detect a horizontal edge */ 
          iabs(p1 - p2b)>threshold)    /* Detect a vertical edge */ 
      { 
        /* If an edge is found, mark it as a black pixel in the output */ 
        dest[p1_addr] = N; 
      } 
      else 
      { 
        /* If no edge is found, mark it as a white pixel in the ouput */ 
        dest[p1_addr] = W; 
      } 

Κώδικας 6.4: Τµήµα του κώδικα της εφαρµογής ανιχνευτή ακµών. 
 

Για περιορισµό ορισµάτων εισόδου/εξόδου Ni/No=4/1 και επίτρεψη συµπερίληψης σε CIs όλων 

των εντολών εκτός των: {bfalse, btrue, beq, bne, ble, blt, bge, bgt, jmp, jmpi, cal, ret}, µία από τις 4 

αναδεικνυόµενες ειδικές εντολές χρησιµοποιώντας τον ευρεστικό ανάδειξης MIMO είναι και η 

σύνθετη λειτουργία της ανίχνευσης κάθετης και οριζόντιας ακµής. Στο επίπεδο του πηγαίου κώδικα, 
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το αντίστοιχο τµήµα δίνεται από την έκφραση 

(iabs(p1 - p2a)>threshold || iabs(p1 - p2b)>threshold) 

 
όπου iabs η λειτουργία υπολογισµού απόλυτης τιµής ακεραίων ενώ η απεικόνιση VCG όπως 

παράγεται από το YARDstick δίνεται στο Σχήµα 6.11. Αυτή η ειδική εντολή µπορεί να ονοµαστεί 

DETEDGS (DETect EDGeS) και να υλοποιηθεί ως ΕΛΜ πέντε ορισµάτων. Θα πρέπει να δέχεται ως 

ορίσµατα ανάγνωσης τους καταχωρητές που αντιστοιχούν στα p1, p2a, p2b, threshold και ως όρισµα 

εγγραφής, τέταρτο καταχωρητή για την αποθήκευση του αποτελέσµατος της έκφρασης.  

 

 
Σχήµα 6.11: ∆ιάταξη γράφου από αρχείο VCG για την ειδική εντολή DETEDGS. 

 

Στην προκειµένη περίπτωση, η εξαγωγή του αρχείου ISeq έγινε µε το πέρασµα bbpart για την 

αρχιτεκτονική SUIFvm. Η DETEDGS είναι µονού κύκλου, µειώνει τον αριθµό κύκλων εκτέλεσης 

κατά 35% και έχει επιφάνεια υλικού ίση µε 1.23 φορές ενός 32x32-bit πολλαπλασιαστή. 

 

6.3.3.2. Αποτίµηση των επιδράσεων του µεταγλωττιστή: Περίπτωση µελέτης για 
πυρήνες εφαρµογών πολυµέσων 
Έχει πρόσφατα καταγραφεί [Bon06] ότι οι παραδοσιακοί µετασχηµατισµοί βελτιστοποίησης των 

µεταγλωττιστών σε συνδυασµό µε την τετριµµένη επιλογή του να εφαρµόζεται η αναγνώριση ειδικών 

εντολών µετά το πέρας του συνόλου των περασµάτων βελτιστοποίησης, δεν αποδίδουν απαραίτητα 

τις βέλτιστες επιδόσεις όταν στοχεύουν ΕΕΣ. Αντιθέτως, στην περίπτωση των ΕΕΣ χρειάζονται 

εναρµονισµένοι µετασχηµατισµοί στο επίπεδο της IR αλλά και στο επίπεδο πηγαίου κώδικα για την 

ανάδειξη των ωφέλιµων ASHEs. Σε αυτή την υποενότητα, τονίζεται η επίδραση των επιλογών όσον 

αφορά τις επιµέρους διαδικασίες στις φάσεις µεταγλώττισης µε αφορµή δηµοφιλείς περιπτώσεις 

εφαρµογών µελέτης: ενός κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή ADPCM, ενός FIR φίλτρου, και τυπικών 
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υλοποιήσεων σε ενσωµατωµένο λογισµικό, βασικών αλγορίθµων εκτίµησης και αντιστάθµισης 

κίνησης. Ιδιαίτερα, γίνεται διερεύνηση για την καταλληλότητα χρήσης ενός µεταγλωττιστή υψηλής 

βελτιστοποίησης όπως είναι ο GCC, στοχεύοντας τον DLX που είναι η περίπτωση εδώ, σε σχέση µε 

ένα γνωστό ερευνητικό µεταγλωττιστή (MachSUIF που στοχεύει SUIFrmenh). Ο τελευταίος έχει 

χρησιµοποιηθεί εκτενώς για τη διερεύνηση του πεδίου µετασχηµατισµών ώστε την ανάδειξη νέων 

CIs. 

Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη µόνο οι πραγµατικές εξαρτήσεις δεδοµένων ανάµεσα στις 

στοιχειώδεις λειτουργίες, είναι απαραίτητο να αποµακρυνθούν όλες οι λανθάνουσες εξαρτήσεις που 

προκύπτουν όταν σκανάρεται η λίστα λειτουργιών σε γραµµικό χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται µε ένα 

απλό πέρασµα επιπέδου IR, το οποίο συµπεριλαµβάνει τη χρήση του ψευδοκώδικα του Κώδικα 6.5. Ο 

αλγόριθµος του Κώδικα 6.5 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δροµολόγηση εντολών σε σειρά (in-order), 

ήτοι δεν επιτρέπονται οπισθόδροµες εξαρτήσεις δεδοµένων εντός των βασικών µπλοκ. Για δοθέν 

σύνολο ακµών εξαρτήσεων  ανάµεσα στις εντολές mi(i), mi(j) µε αύξοντες αριθµούς i, j 

αντίστοιχα, θεωρείται το διάστηµα [i, j]. Τα ορίσµατα προορισµού των εντολών που είναι εντός του 

διαστήµατος συγκρίνονται διαδοχικά µε το όρισµα (opnd) για το οποίο θέλουµε να αποµακρύνουµε 

όλες τις λανθάνουσες εξαρτήσεις, έχοντας το ίδιο το opnd ως το έντελο εξάρτησης. Εάν το opnd 

ορίζεται τουλάχιστον µία φορά, τότε αναγνωρίζεται µία λανθάνουσα εξάρτηση (και σηµειώνεται ως 

TRUE), οπότε και αναιρείται η αντίστοιχη ακµή εξάρτησης δεδοµένων. 

( ){∪ kji → }

 
 
boolean is_false_dependency(BB *bb, InstrID mi_lpos, mi_hpos, LOpnd opnd) 
{ 

boolean false_dependency_f = FALSE; 
... 
// Iterate through the [mi_lpos...mi_hpos] range 
foreach machine instruction (mi) in range do 
  if the current mi is within the specified range 
    get destination operand dstop of mi 
    if dstop is ((a base register or address symbol) and writes memory) 
      if dstop is equal to opnd 
        // A false dependency has been found 
        false_dependency_f |= TRUE; 
      fi 
    fi 
  fi 
od 
 
return false_dependency_f; 

} 
 

Κώδικας 6.5: ∆ιαδικασία αποµάκρυνσης των λανθανουσών ακµών εξάρτησης δεδοµένων 
από βασικά µπλοκ. 
 
 

Το Σχήµα 6.12 απεικονίζει τα αποτελέσµατα για τις σχετικές επιταχύνσεις εφαρµογής όσον 

αφορά διαφορετικούς αριθµούς ορισµάτων καταχωρητή εισόδου/εξόδου για τις δύο επιλεχθείσες 

αρχιτεκτονικές. Επίσης, τέθηκε και η περίπτωση του απεριόριστου αριθµού εισόδων και τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα ήταν εντός του 0.4% των µετρήσεων για την περίπτωση Ni=8. Η διαφοροποίηση στη 
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µέση επιτάχυνση για τους δοθέντες αριθµούς εισόδων για την ίδια εφαρµογή είναι περίπου 44% 

(κυµαινόµενη από 20% ως 61%). Αυτό οφείλεται µερικώς στο γεγονός ότι κατανοµή των ορισµάτων 

στοίβας που εφαρµόζεται µόνο για τον iDLX προσθέτει εντολές προσπέλασης µνήµης για την 

αποθήκευση και επαναφορά ορισµάτων συναρτήσεων τα οποία συνήθως δεν συµπεριλαµβάνονται σε 

νέες CIs. Ακόµη και όταν αναγνωρίζονται MIMO εντολές που συµπεριλαµβάνουν την ακολουθία για 

αποθήκευση µεταβλητών από καλούµενο (callee-saved sequence) η οποία αποτελεί µια σειρά από 

εντολές sw, οι λαµβανόµενες επιταχύνσεις περιορίζονται σηµαντικά από το εύρος δεδοµένων µνήµης.  

 
(α) Ni = 4 

 
(β) Ni = 8 

Σχήµα 6.12: Επιτάχυνση εφαρµογών για διαφορετικούς αριθµούς ορισµάτων καταχωρητή 
εισόδου/εξόδου στις αρχιτεκτονικές SUIFvmenh και IDLX. 
 

6.3.3.3. Περίπτωση µεταχηµατισµού σε καταλληλότερη IR 
Παρ’ όλο που δεν έχει γίνει ρητή αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία (πλην της πρόσφατης εξαίρεσης 
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[Scho07] όπου το πρόβληµα εντοπίζεται στο ίδιο πλαίσιο µε αυτό της παρούσας διατριβής), η επιλογή 

της IR επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα των παραγόµενων ειδικών εντολών. Στο YARDstick, 

µπορούν να παραχθούν αυτόµατα οι αναπαραστάσεις γράφου για ISeq µοτίβα, συµβατές µε το 

πρότυπο GGX XML [AGG] και να µετασχηµατιστούν από AGG κανόνες επανεγγραφής γράφων 

προκειµένου τη χρήση διαφορετικών IR τελεστών επιτυγχάνοντας την ισοδύναµη λειτουργική 

συµπεριφορά. Οι περισσότεροι µεταγλωττιστές (µε την εξαίρεση του εµπορικού CoSy [ACE]) δεν 

λαµβάνουν υπόψη χειρισµούς επιπέδου bit οι οποίοι είναι επιθυµητοί σε πεδία εφαρµογών όπως είναι 

οι εφαρµογές δικτύων και οι γενετικοί αλγόριθµοι (GAs). Για να αντιµετωπιστεί η ανεπάρκεια αυτή, 

στα πλαίσια της διατριβής ορίστηκαν τρεις εξειδικευµένοι τελεστές IR ονόµατι bitinsert, bitextract, 

και concat κατά τη σηµασιολογία του Πίνακα 6.8. Ως κινητήρια παραδείγµατα, χρησιµοποιήθηκαν οι 

τελεστές διασταύρωσης single-point (crcsp) και double-point (crcdp), οι οποίοι απαντώνται σε 

τυπικούς GA όπως είναι ο Απλός Γενετικός Αλγόριθµος (SGA) [Gol89]. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 

ANSI C υλοποιήσεις των τελεστών διασταύρωσης βελτιστοποιήθηκαν χειρωνακτικά µε 

τροποποιήσεις όπως η µετατροπή όλων των κλήσεων σε συναρτήσεις εντός των crcsp και crcdp σε 

µακρο-εισαγωγές. Το Σχήµα 6.13 δείχνει το αποτέλεσµα της εφαρµογής ενός κανόνα 

µετασχηµατισµού στο AGG [AGG] για την αντικατάσταση ενός τµήµατος της SUIFvmenh IR (Σχήµα 

6.13.α) από τη χρήση ενός τελεστή bitextract όπως φαίνεται από το λαµβανόµενο γράφο µετά το 

µετασχηµατισµό (Σχήµα 6.13.β). Προκειµένου την ανάδειξη της σηµασίας της κατάλληλης επιλογής 

για την IR µεταγλωττιστή, το Σχήµα 6.14 οπτικοποιεί τις VCG αναπαραστάσεις ειδικής εντολής που 

εξάγονται από τον crcsp, χωρίς (Σχήµα 6.14.α) αλλά και µε τη χρήση των τελεστών IR επιπέδου bit 

(Σχήµα 6.14.β).  

 
Πίνακας 6.8: Εξειδικευµένοι IR τελεστές για τη βελτίωση της υποστήριξης λειτουργιών 
επιπέδου bit σε µεταγλωττιστές. rd, rs είναι ορίσµατα καταχωρητή, hpos, lpos δηλώνουν ένα 
διάστηµα bit, και n είναι ο αριθµός ορισµάτων ενός τελεστή µεταβλητού βαθµού (variadic).  

Τελεστής Σηµασιολογία 
bitinsert [ ] sd rhposlposr ⇐…  
bitextract [ ]hposlposrr sd …⇐  
concat 

)1()1()0( &&& −⇐ nsssd rrrr …  

 
 

 
(α)  
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(β) 

Σχήµα 6.13: Ένα παράδειγµα επανεγγραφής IR γράφου µε κανόνες µετασχηµατισµών AGG. 
(α) Οπτικοποίηση ενός SUIFvmenh IR γράφου ξενιστή. (β) Ο γράφος που προκύπτει µετά 
την εφαρµογή κανόνα µετασχηµατισµού για τον τελεστή bitextract. 

 

 
(α) 

 
(β) 
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Σχήµα 6.14: Οπτικοποίηση του γενετικού τελεστή crcsp ως ειδική εντολή για διαφορετικά IR 
µεταγλωττιστή. (α) Για IR που δεν χρησιµοποιεί λειτουργίες επιπέδου bit. (β) Για IR που 
χρησιµοποιεί λειτουργίες επιπέδου bit. 
 

Τα κέρδη σε επιδόσεις όταν γίνεται χρήση του υλικού που υλοποιεί τις CI εξαρτώνται σε 

µεγάλο βαθµό από την IR στόχο όπως γίνεται εµφανές από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 6.9. Στον 

Πίνακα 6.9, οι τρεις πρώτες στήλες είναι αυτο-εξηγούµενες. Η στήλη ‘Κύκλοι (ακολουθιακή…’ 

σηµειώνει τους κύκλους που απαιτούνται για ακολουθιακή δροµολόγηση του αντίστοιχου GA 

τελεστή, θεωρώντας ότι γίνεται κατάλληλη χρήση των CI που παρήχθησαν. Οι δύο τελευταίες στήλες 

δείχνουν τον αριθµό κύκλων και την επιφάνεια υλικού για την CI ξεχωριστά. Η απαίτηση επιφάνειας 

υπολογίζεται σχετικώς µε την επιφάνεια (µονάδα επιφάνειας πολλαπλασιαστή ή MAU) ενός 32-bit 

πολλαπλασιαστή µονού κύκλου που επιστρέφει αποτέλεσµα των 64-bit. 

 
Πίνακας 6.9: Χαρακτηριστικά των CI για χειρωνακτικά βελτιστοποιηµένες ANSI C 
υλοποιήσεις των crcsp και crcdp.  

Τελεστής GA Λειτουργίες 
επιπέδου bit 

Περιορισµοί 
γέννησης CI 

(Ni/No) 

Κύκλοι 
(ακολουθιακή 
δροµολόγηση) 

Κύκλοι CI Επιφάνεια CI 
(MAU) 

crcsp 
crcsp 
crcsp 

Όχι 
Όχι 
Όχι 

4/1 
8/1 
8/2 

76 
41 
5 

-- 
3 
3 

-- 
0.977 
1.867 

crcsp 
crcsp 
crcsp 

Ναι 
Ναι 
Ναι 

4/1 
8/1 
8/2 

13 
6 
1 

-- 
1 
1 

-- 
0.142 
0.153 

crcdp 
crcdp 
crcdp 

Όχι 
Όχι 
Όχι 

4/1 
8/1 
8/2 

111 
58 
5 

-- 
3 
3 

-- 
1.466 
2.800 

crcdp 
crcdp 
crcdp 

Ναι 
Ναι 
Ναι 

4/1 
8/1 
8/2 

18 
8 
1 

-- 
1 
1 

-- 
0.147 
0.164 

 
 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις από τη δροµολόγηση των CI µε απεριόριστους πόρους (εργαλείο 

asapalap), εάν δεν χρησιµοποιούνται οι λειτουργίες επιπέδου bit, ο ελάχιστος αριθµός κύκλων για τον 

τελεστή crcsp είναι 76 για ακολουθιακή δροµολόγηση και 12 για απεριόριστους πόρους, ενώ για τον 

crcdp είναι 111 και 14, αντίστοιχα. Με χρήση των λειτουργιών επιπέδου bit, οι ακολουθιακές 

χρονοδροµολογήσεις πριν την εισαγωγή των ειδικών εντολών απαιτούν 13 και 18 κύκλους για crcsp 

και crcdp αντίστοιχα, µε ASAP δροµολόγηση των 5 κύκλων και για τα δύο. Στην τελευταία 

περίπτωση, αναγνωρίζεται µια ειδική εντολή MIMO µονού κύκλου για κάθε γενετικό τελεστή για 

περιορισµό ορισµάτων Ni/No=8/2, επίσης µε εντυπωσιακά θετικά αποτελέσµατα σε επιφάνεια υλικού.  

 

6.3.3.4. Επίδραση του µοντέλου προσπελάσεων µνήµης δεδοµένων 
 
Με χρήση του εργαλείου YARDstick είναι εφικτή η διερεύνηση για το µοντέλο πόρων τοπικής 

αποθήκευσης για την εξυπηρέτηση των ΕΛΜ. Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός ΕΕΣ είναι χρήσιµο 

να εξετάζονται διαφορετικά µοντέλα συνέπειας µνήµης ανάµεσα στις ΕΛΜ µε τοπική αποθήκευση 

   190



 
          Γέννηση και Επιλογή Ειδικών Εντολών 

και τη µνήµη δεδοµένων. Θεωρούµε (όπως και στο κεφ. 4) δύο διακριτά µοντέλα συνέπειας της 

µνήµης δεδοµένων. Για τη διερεύνηση της επίδρασης του µοντέλου µνήµης στην επιτάχυνση των 

εφαρµογών, παρουσία των ειδικών εντολών, πρώτα παρήχθησαν ειδικές εντολές χωρίς επίτρεψη για 

τη συµπερίληψη τοπικής µνήµης (“noMEM”), έπειτα επιτράπηκε η προσθήκη τοπικής µνήµης και 

πραγµατοποιήθηκαν εκτιµήσεις για το µοντέλο συνεπούς µνήµης δεδοµένων (“CDM”) και εν 

συνεχεία υποτέθηκε το µοντέλο ιδανικής συνεπούς µνήµης AFU (“idealCAM”). Τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Σχήµα 6.15 για ενδεικτικούς συνδυασµούς (Ni/No) για 

επεξεργαστή ΕΕΣ µε βάση τις αρχιτεκτονικές SUIFvmenh, DLX, µε µονή έκδοση εντολής. 

 

 
(α) Ni/No = 4/2 

 
(β) Ni/No = 8/4 
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Σχήµα 6.15: Επίδραση των προσπελάσεων στη µνήµη δεδοµένων πάνω στην επιτάχυνση 
εφαρµογής που οφείλεται στις ειδικές εντολές. Οι προσπελάσεις στη µνήµη δεδοµένων 
απαιτούν επιβάρυνση ενός κύκλου µηχανής. 

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, η συµπερίληψη λειτουργιών φόρτωσης και 

αποθήκευσης στις παραγόµενες ειδικές εντολές έχει σηµαντικά θετική επίδραση: η επιτάχυνση 

εφαρµογών αυξάνεται κατά 15.5 ως 33.3% για τους δοσµένους περιορισµούς αριθµού ορισµάτων 

εισόδου/εξόδου. Ιδιαίτερα για την αρχιτεκτονική SUIFvmenh, οι βελτιώσεις στην επιτάχυνση 

εφαρµογών είναι γύρω στο 43.4%. Άλλη σηµαντική παρατήρηση είναι ότι το µοντέλο συνεπούς 

µνήµης AFU έχει περιορισµένη επίδραση (βελτιώσεις µέχρι 6.3% κατά µέσο όρο και 8.9% για τις 

εφαρµογές SUIFvm µόνο). Όµως, για µεγαλύτερη επιβάρυνση σε αριθµό κύκλων της προσπέλασης 

δεδοµένων από µνήµη, οι επιταχύνσεις είναι περισσότερο αξιοσηµείωτες. Σε δύο άλλα παραδείγµατα 

διερεύνησης, τέθηκε καθυστέρηση ίση µε 2 και 5 κύκλους, αντίστοιχα. Εδώ υποτέθηκε ότι η 

προσπέλαση γίνεται µέσω τοπικού διαύλου (ένας κύκλος διευθυνσιοδότησης ακολουθούµενος είτε 

από ένα κύκλο δεδοµένων µήκους πλήρους λέξης είτε από διαδοχικούς κύκλους προσπέλασης εύρους 

ενός byte κάθε φορά). Στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζονται σηµαντικά υψηλότερες επιταχύνσεις. 

Συγκεκριµένα, η περίπτωση “CDM” αποδίδει καλύτερα από την “noMEM” κατά 34.7% και 49.9% 

αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις των επιβαρύνσεων κατά 2 και 5 κύκλους. Όταν συγκρίνονται µεταξύ 

τους τα µοντέλα που επιτρέπουν στις λειτουργίες φόρτωσης/αποθήκευσης να είναι µέρος των ειδικών 

εντολών, οι αντίστοιχες τιµές είναι 7% και 20.9% υπέρ του µοντέλου “idealCAM” για τις δοθείσες 

επιβαρύνσεις προσπέλασης. 

 

6.3.3.5. Άπληστη επιλογή ειδικών εντολών υπό µετρικών προτεραιότητας 
Μια σύνοψη των µετρήσεων για το σύνολο των θεωρούµενων εφαρµογών δοκιµής δίνεται στον 

Πίνακα 6.10. Παίρνοντας την sha.dlx για παράδειγµα, παρ’ όλο που αναγνωρίζονται δεκάδες 

υποψηφίων ειδικών εντολών, λίγες από αυτές (7 για την επίτευξη του 95% της µέγιστης επιτάχυνσης 

σε σύγκριση µε τον αριθµό των 20 που χρειάζεται για την κάλυψη του 100%) συνεισφέρουν 

σηµαντικά στο χρόνο εκτέλεσης της εφαρµογής για οποιοδήποτε µετρικό προτεραιότητας. Ο αριθµός 

των απαιτούµενων επεκτάσεων για την κάλυψη της επιτάχυνσης εφαρµογής στο επίπεδο του 95% 

κυµαίνεται από 2 (fir.dlx) ως 40 (idea.dlx), ενώ η απαίτηση σε επιφάνεια υλικού είναι µικρότερη από 

3.4 MAU. Αυτό ισχύει για όλες τις εφαρµογές µε εξαίρεση την idea.dlx για την οποία η απαίτηση 

αυτή φτάνει τις 10.23 MAU. 

 
Πίνακας 6.10: Επιτάχυνση εφαρµογής/κατάληψη επιφάνειας υλικού για ‘Cycle Gain/Cycle 
Gain per Area’ για περιορισµό ορισµάτων εισόδου/εξόδου Ni/No={8/4}. 

Εφαρµογή 
δοκιµής 

0.95× της 
µέγιστης 

επιτάχυνσης 

Επιφάνεια 
(MAU) 

Για τη µέγιστη 
επιτάχυνση 

Επιφάνεια 
(MAU) 

adpcmdec 4/4 0.895/0.895 6 0.983 
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adpcmdec.dlx 11/11 1.123/1.123 17 1.721 
adpcmenc 4/4 0.998/0.998 6 1.086 
adpcmenc.dlx 16/16 1.475/1.375 22 2.074 
crc32.dlx 3/3 0.12/0.12 3 0.12 
deraiden 4/4 2.657/2.657 4 2.657 
enraiden 3/3 1.949/1.949 3 1.949 
fir 4/4 1.398/1.398 5 1.398 
fir.dlx 2/2 0.155/0.155 2 0.155 
fsme 9/9 1.143/1.143 11 1.546 
fsme.dlx 6/6 1.03/1.03 10 1.65 
idea.dlx 40/50 10.23/9.325 69 13.002 
mc 5/5 1.824/1.824 7 2.53 
mc.dlx 7/7 1.489/1.489 12 2.516 
sha.dlx 7/7 1.671/1.671 20 3.378 

 
Τελικά, στο Σχήµα 6.16 συγκρίνονται τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των συναρτήσεων 

προτεραιότητας που χρησιµοποιούνται για τη διαδικασία της επιλογής ειδικών εντολών για το 

παράδειγµα της εφαρµογής sha.dlx. Έτσι, για την εφαρµογή sha στην αρχιτεκτονική iDLX η επιλογή 

ειδικών εντολών κάτω από το µετρικό ‘Cycle gain’ επιτυγχάνει το 95% της µέγιστης επιτάχυνσης για 

µία ειδική εντολή λιγότερη και µικρή αύξηση στην επιφάνεια (0.04 MAU) σε σχέση µε το µετρικό 

‘Cycle gain/Area’. 

 

 
Σχήµα 6.16: Επιλογή ειδικών εντολών κάτω από µετρικά προτεραιότητας για την εφαρµογή 
sha (Νi/Νo={∞/∞}).  

 

6.3.4. Περιβάλλον χρήσης του YARDstick 
Το YARDstick έχει χρησιµοποιηθεί µαζί µε τους µεταγλωττιστές SUIF/MachSUIF 

[SUIF],[MachSUIF], GCC [GCC], COINS [COINS] και την υποδοµή προσοµοίωσης ArchC [ArchC]. 
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Προσοµοιωτές ακρίβειας εντολής και ακρίβειας κύκλου που έχουν παραχθεί µε τις εκδόσεις 1.5.1 ή 

1.6.0 της ArchC µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το YARDstick χωρίς καµία περαιτέρω 

τροποποίηση. Το µεγαλύτερο µέρος της λειτουργικότητας του YARDstick είναι προσβάσιµο από ένα 

γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) συµβατό µε πρόσφατες εκδόσεις της Tcl/Tk (8.5). Οι 

υποστηριζόµενες πλατφόρµες ανάπτυξης συµπεριλαµβάνουν το GNU/Linux (RedHat 9.0 και πιθανόν 

και άλλες διανοµές/εκδόσεις), Cygwin/x86 και Win32 (Windows/XP SP2) σε x86-συµβατούς 

επεξεργαστές. 
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Κεφάλαιο 7 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΕΣ 
 
 
 

7.1. Στοιχεία του ειδικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος των ΕΕΣ 
 

Η διαδικασία της εξαγωγής της απαιτούµενης πληροφορίας, για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης 

αρχιτεκτονικής που υλοποιεί ο ΕΕΣ (ρεπερτόριο εντολών και µικροαρχιτεκτονική), από τις γενικές 

προδιαγραφές του (κεφ. 4) και τη στοχευόµενη εφαρµογή, αποτελεί θεµελιώδες ζητούµενο στις ροές 

ανάπτυξης/σχεδιασµού ΕΕΣ. Αντικείµενο του κεφαλαίου 7 είναι ο καθορισµός της αρχιτεκτονικής 

(των κοινών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών) των ΕΕΣ που µπορούν να στοχευτούν από τη 

µεθοδολογία. Προκειµένου την τεκµηρίωση των ΕΕΣ, συντάχθηκαν η ArchC περιγραφή και το 

συνθέσιµο VHDL µοντέλο για την οικογένεια των επεξεργαστών αυτών, για τα οποία πιστοποιήθηκε 

η ορθή λειτουργία κατά τις προδιαγραφές.  

Ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία ενός ΕΕΣ σε συνθήκες τελικού προϊόντος διαδραµατίζει η 

δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών για αυτόν. Το εν λόγω ζήτηµα έγκειται κυρίως στη δυνατότητα 

ανάπτυξης µεταγλωττιστή για τη στόχευση προγραµµάτων σε γλώσσες HLL στον θεωρούµενο ΕΕΣ. 

Στην πράξη υφίσταται ένα ελάχιστο υποσύνολο εντολών (περίπου 25-30 εντολές ακέραιας 

αριθµητικής) το οποίο επαρκεί για την πλήρη υποστήριξη της γραµµατικής µιας HLL όπως η C, 

FORTRAN, BASIC, και Pascal. Για παράδειγµα, το σύνολο εντολών του πολύ απλού επεξεργαστή 

RISC µε το όνοµα SABRE αποτελείται από 28 εντολές ακεραίας αριθµητικής (14 αριθµητικές, 7 

διακλάδωσης/άλµατος και 4 φόρτωσης/αποθήκευσης) και καλύπτει πλήρως το ακέραιο υποσύνολο 
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της C [SABRE]. Άλλα παραδείγµατα αρκετά περιορισµένων συνόλων εντολών συναντώνται σε 

απλούς επεξεργαστές RISC όπως οι DLX (εµφανίζονται διαφοροποιήσεις του από εκδοχή σε εκδοχή· 

µία τέτοια είναι και ο ASPIDA [ASPIDA]), MIPS-I1, και οι νεωτεριστικοί πλάσιµοι επεξεργαστές 

MicroBlaze [MicroBlaze], Nios-II [Nios-II] και Mico32 [Lattice]. Η απαίτηση αυτή αποτελεί 

πρακτική συνθήκη για τη βιωσιµότητα των ΕΕΣ όταν και εφόσον ζητηθεί να αξιοποιηθούν ΕΕΣ της 

µεθοδολογίας σε ρεαλιστικές συνθήκες χρήσης (εµπορικό προϊόν ή έργο περιγραφής υλικού µε 

διάθεση υπό άδεια για εµπορική χρήση) πέραν των συνθηκών προτυποποίησης σε συγκεκριµένες 

πλατφόρµες ανάπτυξης FPGA. 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων, οι ΕΕΣ της µεθοδολογίας διαθέτουν κοινό 

υποσύνολο εντολών το οποίο υπονοεί την ανάγκη θέσπισης µιας θεµελιώδους αρχιτεκτονικής. 

Συγκεκριµένες παράµετροι για τις υλοποιήσεις των ΕΕΣ σε µικροαρχιτεκτονικό επίπεδο µπορούν να 

ρυθµιστούν πριν την εξαγωγή της τελικής περιγραφής τους σε VHDL.  

 

7.1.1. Επιθυµητές χαρακτηριστικές παράµετροι/ιδιότητες των ΕΕΣ 
Το ειδικό αρχιτεκτονικό περίγραµµα για τους ΕΕΣ έχει τα χαρακτηριστικά που συνοψίζονται αµέσως 

παρακάτω, ενώ στην ενότητα 7.2 δίνεται και η αναλυτική και αυστηρότερη περιγραφή των ΕΕΣ της 

µεθοδολογίας. Αρκετές από τις παραµέτρους αφορούν την εκµετάλλευση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που χαρακτηρίζουν τις χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες υλοποίησης (ASIC, FPGA) 

που χρησιµοποιούνται. Καθώς η προτυποποίηση των ASIP µπορεί να γίνει άµεσα µόνο σε FPGA, 

δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην καλύτερη εκµετάλλευση των πόρων υλικού που προσφέρουν οι 

προγραµµατιζόµενες αυτές διατάξεις. 

Οι ΕΕΣ της µεθοδολογίας έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: 

• Οι ΕΕΣ δεν διαθέτουν κεντρικό αποκωδικοποιητή εντολών. Για τις βασικές εντολές γίνεται 

µερική αποκωδικοποίηση πεδίων της εντολής κατά απαίτηση στα αντίστοιχα στάδια 

διοχέτευσης. Αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά όσον αφορά τον αριθµό των bit αποθήκευσης 

που χρειάζονται ως καταχωρητές διοχέτευσης αλλά προσφέρει σηµαντικές διευκολύνσεις 

στην αυτοµατοποίηση της αλλαγής υλοποίησης ορισµένων εντολών (όπως της 

αντικατάστασης τοπολογίας πολλαπλασιαστή). Η λειτουργία της µερικής 

αποκωδικοποίησης βασίζεται στις τιµές των πρωτευόντων και δευτερευόντων κωδικών 

λειτουργίας (primary/secondary opcodes) των εντολών. Οι ειδικές εντολές απαιτούν ένα 

δεύτερο στάδιο διοχέτευσης αποκωδικοποίησης εντολής για την εξαγωγή πληροφορίας 

ελέγχου για τα ορίσµατα εισόδου και εξόδου των ειδικών εντολών από πίνακα αναζήτησης 

(LUT) στον οποίο είναι προαποθηκευµένη. 

                                                           
1 Η υλοποίηση R3000 είχε υπάρξει ως επιτυχηµένο προϊόν στα τέλη της δεκαετίας του ‘80. 
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• Για τους στοχευόµενους ΕΕΣ, το κεντρικό αρχείο καταχωρητών πρέπει να διαθέτει αριθµό 

θυρών εγγραφής/ανάγνωσης αρκούντως µεγάλο ώστε όλες οι ειδικές εντολές που έχουν 

υλοποιηθεί στον εν λόγω ΕΕΣ να µπορούν να αντλήσουν και αποθηκεύσουν ορίσµατα 

χωρίς απώλειες σε κύκλους εκτέλεσης. Η σκοπιµότητα της δυνατότητας αυτής 

υποστηρίζεται στην πρόσφατη βιβλιογραφία [Jon06] και είναι θεµελιώδης για την 

εκµετάλλευση των ειδικών εντολών τύπου MISO και MIMO.  Σε µικροαρχιτεκτονικό 

επίπεδο, η υλοποίηση τέτοιων αρχείων καταχωρητών έχει δυσκολίες οι οποίες διαφέρουν 

ανάλογα µε τη διεργασία υλοποίησης. Στο κεφ. 9, υποστηρίζεται ότι 8 θύρες ανάγνωσης 

και 8 εγγραφής επαρκούν ώστε την επίτευξη του 92% της µέγιστης θεωρητικά επιτάχυνσης 

για το λογισµικό εφαρµογών ενός υποθετικού ενσωµατωµένου συστήµατος λόγω των 

ειδικών εντολών.  

• Το κεντρικό αρχείο καταχωρητών στους τυπικούς RISC επεξεργαστές των 32-bit διαθέτει 

32 καταχωρητές, ορισµένοι από αυτούς δε έχουν ειδική χρήση2. Για τους ΕΕΣ της 

µεθοδολογίας προκαθορισµένη χρήση έχουν οι καταχωρητές zero, one, at, gp, sp, fp, και 

ra. Η λειτουργία του κάθε ενός από αυτούς εξηγείται παρακάτω, στο πλαίσιο της 

αναλυτικής περιγραφής της αρχιτεκτονικής των ΕΕΣ. 

• Ο αριθµός καταχωρητών στο γενικής-χρήσης αρχείο καταχωρητών µπορεί να καθοριστεί 

από 16 ως 256 (σε δύναµη του 2). Επιλογή της τιµής αυτής µεγαλύτερης του 32 έχει 

επιπτώσεις στην κωδικοποίηση εντολών καθώς π.χ. ενδέχεται να µειωθεί το εύρος bit των 

άµεσων ορισµάτων. Παράλληλα, όµως επιτρέπει την αντιστοίχηση µεγαλύτερου αριθµού 

µεταβλητών µε ζωντανούς καταχωρητές κάτι που µειώνει σηµαντικά τις λειτουργίες 

έγχυσης/γεµίσµατος προς και από τη µνήµη δεδοµένων. 

• Εκτός από τις λειτουργικές µονάδες για τις αυτόµατα εξαγόµενες ειδικές εντολές (π.χ. από 

το YARDstick), ο χρήστης της ροής σχεδιασµού ΕΕΣ δύναται να ενσωµατώσει τις δικές 

του, εµπειρικά σχεδιασµένες, λειτουργικές µονάδες στο υλικό επέκτασης των ΕΕΣ, 

τηρώντας τις προδιαγραφές της αντίστοιχης διεπαφής. Σε αντίστοιχη ενότητα δίνεται 

πλήθος παραδειγµάτων (όπως οι µονάδες bitinsert και bitextract και η µονάδα popcount για 

την απαρίθµηση πληθυσµού) βελτιστοποιηµένων υλοποιήσεων τέτοιων µονάδων. 

• Η αρχιτεκτονική µνήµης είναι τύπου Harvard, δηλαδή οι µνήµες προγράµµατος και 

δεδοµένων βρίσκονται σε διαφορετικές φυσικές µνήµες και έτσι δεν υφίστανται δοµικοί 

κίνδυνοι (structural hazards) στις προσπελάσεις σε αυτές. Και οι δύο τύποι µνήµης 

θεωρείται ότι αποτελούνται από ένα τουλάχιστον τµήµα, το οποίο είναι στο ολοκληρωµένο 

(στην περίπτωση του FPGA, υλοποιηµένο σε block RAM) µε ενδεχόµενη επέκταση για 

προσθήκη εξωτερικής µνήµης.  

                                                           
2 Αυτό µπορεί να επιβάλλεται από το ίδιο το υλικό ή να είναι µια σύµβαση σε επίπεδο λογισµικού/ABI. 
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• Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ΕΕΣ καλούνται να εξυπηρετήσουν εξειδικευµένες 

εφαρµογές µε περιορισµένο µέγεθος κώδικα. Αυτό συνήθως συµβαίνει σε ετερογενείς 

αρχιτεκτονικές συστηµάτων (heterogeneous SoC) όπου το RTOS και το «περιτύλιγµα» του 

εφαρµογίδιου που εξυπηρετείται στον ΕΕΣ, εκτελούνται σε ενσωµατωµένο GPP (MIPS32 

συµβατό, ARMv4 και άνω, LEON3 SPARC-V8 συµβατό, επεξεργαστή PPU της 

αρχιτεκτονικής Cell). Αυτός ο περιορισµός του εύρους χρήσης επιτρέπει µία σειρά από 

παραµετροποιήσεις στη βασική αρχιτεκτονική του ΕΕΣ: 

o Χρήση κρυφών µνηµών (caches). Καθώς οι κρυφές µνήµες είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικές σε επιφάνεια υλικού, ορισµένοι εµπορικοί σχεδιασµοί ΕΕΣ τις 

αποφεύγουν. Ένα παράδειγµα εµπορικού cacheless επεξεργαστή είναι ο 108Mini της 

σειράς Diamond της Tensilica [Tensilica]. Η υπόθεση της µη χρήσης κρυφών µνηµών 

είναι λογική στην περίπτωση που ολόκληρη η ενσωµατωµένη εφαρµογή που 

εκτελείται από τον ΕΕΣ µπορεί να είναι προαποθηκευµένη στην αρχή του χρόνου 

εκτέλεσης, ή να αποθηκεύεται κατά τη διαδικασία εκκίνησης, σε block RAM ή σε 

εξωτερική µνήµη SRAM/SDRAM.  

o Χρήση εντολών άλµατος (χωρίς και υπό συνθήκη) για την αποκλειστική 

διευθυνσιοδότηση απόλυτων διευθύνσεων του PC. 

o Υλοποίηση εντολών κλήσης συστήµατος (syscall στους MIPS-I, MIPS32). 

• Υποστήριξη της αρχιτεκτονικής βρόχου µηδενικής επιβάρυνσης (ZOLC [Kav05b], 

[Kav06b],[Kav08]) για την επιτάχυνση της εκτέλεσης των µικρολειτουργιών βρόχων µε 

αυθαίρετη πολυπλοκότητα. Μία αντίστοιχη πρόσφατη εργασία η οποία βασίζεται στην 

ανάλυση της δοµής βρόχων µε χρήση θεωρίας Ζ-πολυέδρων (Z-polyhedra) έχει επίσης 

οδηγήσει σε πρωτότυπο εργαλείο [cloogvhdl] το οποίο θα ήταν ενδεχόµενα αξιοποιήσιµο 

για τη σύνθεση του VHDL κώδικα αρχιτεκτονικής ελέγχου βρόχων από το 

αντιπροσωπευτικό της αυτόµατο.  

• Προδιαγραφές της διεπαφής για την ενσωµάτωση αρχιτεκτονικών επεκτάσεων υλικού 

ειδικού σκοπού (ASHEs). Η διεπαφή λαµβάνει υπόψη την κωδικοποίηση εντολών για τους 

ΕΕΣ.  

• Προδιαγραφές της διεπαφής µε συνεπεξεργαστές σε τοπική διασύνδεση. Οι συγκεκριµένες 

προδιαγραφές καθορίστηκαν µε δηµιουργική σύνθεση ιδεών κατάλληλα προσαρµοσµένων 

στην περίπτωση των ΕΕΣ οι οποίες συναντώνται σε γνωστές αρχιτεκτονικές RISC που 

διαθέτουν πρόβλεψη επέκτασης µέσω συνεπεξεργαστών (ARM, SPARC V8, MIPS32). Η 

επέκταση των ΕΕΣ µέσω συνεπεξεργαστών βρίσκει χρήση σε ορισµένες περιπτώσεις όπως 

για την υποστήριξη FPU (Floating-Point Unit) καθώς και του συνεπεξεργαστή ελέγχου 

συστήµατος στην περίπτωση των επεξεργαστών MIPS. Επίσης διευκολύνει την 
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ενσωµάτωση στο σύστηµα του ΕΕΣ έτοιµων IP block ανοικτού κώδικα (όπως αριθµητικοί 

συνεπεξεργαστές, επιτάχυνσης επεξεργασίας πολυµέσων κ.α.). 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία απαρτίζουν την αρχιτεκτονική των ΕΕΣ της µεθοδολογίας. Για τις 

επιµέρους αυτές παραµέτρους δίνεται εκτενής αναφορά στις αντίστοιχες υποενότητες. 

 

7.2. Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή ειδικού σκοπού ByoRISC 
 
Με βάση τις γενικές προδιαγραφές που τέθηκαν στην ενότητα 7.1, στα πλαίσια της διδακτορικής 

διατριβής αναπτύχθηκε η πρωτότυπη αρχιτεκτονική επεξεργαστή ByoRISC. Το όνοµα της 

αρχιτεκτονικής προκύπτει ως σύντµηση της φράσης “Build Your Own RISC” (Χτίσε τον ∆ικό Σου 

RISC). Οι επεξεργαστές που είναι συµβατοί µε τις προδιαγραφές ByoRISC είναι ΕΕΣ συνόλου 

εντολών που µπορούν να στοχευτούν από τη µεθοδολογία. Στην πραγµατικότητα, ο όρος ByoRISC 

δεν περιγράφει ένα µόνο είδος επεξεργαστή, αλλά µια οικογένεια επεξεργαστών µε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά για το κάθε µέλος. Η διαφορετικότητα των µελών έγκειται στο ότι οι διαφορετικοί 

ΕΕΣ στοχεύουν τις αντίστοιχες οµάδες εφαρµογών. 

Η αρχιτεκτονική ByoRISC διαθέτει τα εξής γενικά χαρακτηριστικά: 

• 32-bit µήκος εντολής και λέξης δεδοµένων 

• 22 θεµελιώδεις εντολές οι οποίες υποστηρίζονται από όλα τα µέλη των ByoRISC 

• 44 εντολές συνολικά εντάσσονται στο βασικό ρεπερτόριο εντολών ενός ByoRISC 

• υποστηρίζονται ως 256 διαφορετικοί λειτουργικοί κωδικοί (opcodes), µε το λιγότερο 192 

να είναι διαθέσιµοι για τις ειδικές εντολές. Οι κωδικοποιήσεις των ειδικών εντολών 

µπορούν να έχουν δευτερεύοντα λειτουργικό κώδικα (secondary opcode) καθώς και να 

απαρτίζονται από άλλα πεδία 

• υποστηρίζονται από µία ως 224 διαφορετικές ειδικές εντολές, µε 224 ως µία χρήσεις στο 

σύνολο των ενσωµατωµένων εφαρµογών (αντιστρόφως ανάλογα) που στοχεύονται σε έναν 

ByoRISC. Γενικά ισχύει ότι  όπου k είναι δείκτης στο 

ρεπερτόριο εντολών, CI µία ειδική εντολή µε δείκτη k, και µε instances (αντίτυπα) 

δηλώνεται ο αριθµός των εµφανίσεων της ειδικής εντολής CI

242instances =⋅∑
∈ nsinstructiok

kkCI

k στο σύνολο των 

ενσωµατωµένων εφαρµογών που πρόκειται να εξυπηρετήσει ο ASIP. 

• οι διευθυνσιοδοτήσιµοι καταχωρητές µπορούν να κυµανθούν από 16 ως 256 (κλιµάκωση 

κατά τις δυνάµεις του 2) 

• ο αριθµός των θυρών ανάγνωσης/εγγραφής του αρχείου καταχωρητών είναι παράµετρος 

της αρχιτεκτονικής. Ο αριθµός αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 2/1. Για 
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παράδειγµα υλοποιήσεις επεξεργαστών ByoRISC µπορεί να διαθέτουν 8 θύρες ανάγνωσης 

και 4 ή 8 εγγραφής. 

 
7.2.1. Η κωδικοποίηση εντολών των επεξεργαστών ByoRISC 
Η κωδικοποίηση εντολών στους ByoRISC έχει σχεδιαστεί µε κύριο γνώµονα να είναι κατά το 

δυνατόν ορθογώνια (orthogonal encoding) ώστε την απλούστερη, σε απαιτήσεις υλικού, 

αποκωδικοποίηση. Η ορθογωνιότητα µειώνει και την πολυπλοκότητα αντίστοιχων λειτουργιών 

αποκωδικοποίησης στα εργαλεία ανάπτυξης (συµβολοµεταφραστής, αποσυµβολοµεταφραστής). Για 

το σκοπό αυτό, τα πεδία των εντολών έχουν µήκος ακέραιο πολλαπλάσιο του ενός byte, αν και για 

ευκολία του προγραµµατιστή για τις εντολές ανάθεσης τύπου (cvt) ονοµάζονται και υποπεδία εντολής 

(εύρος bit, πρόσηµο). Οι διαµορφώσεις των εντολών ByoRISC δίνονται στο Σχήµα 7.1. 

 

 

Σχήµα 7.1: Οι διαµορφώσεις των εντολών ByoRISC. 

 

Για το βασικό ρεπερτόριο εντολών του ByoRISC υποστηρίζονται πέντε διαµορφώσεις: 

• R-format για εντολές µε δύο ορίσµατα πηγής και ένα προορισµού 
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• S-format για εντολές ολίσθησης µε ένα όρισµα πηγής και προορισµού από καταχωρητή 

και ένα άµεσο όρισµα των 8-bit για τη δήλωση της ποσότητας ολίσθησης 

• I-format για τη φόρτωση άµεσων ορισµάτων των 16-bit 

• J-format για τις εντολές άλµατος 

• C-format για τις εντολές ανάθεσης τύπου. 

Οι ειδικές εντολές κωδικοποιούνται στο B-format. Το πεδίο ciocc δεικτοδοτεί τη συγκεκριµένη 

εµφάνιση µιας χρήσης ειδικής εντολής σε εφαρµογή που στοχεύει ο ΕΕΣ ώστε την ανάκτηση της 

απαιτούµενης πληροφορίας ελέγχου (ορίσµατα εισόδου/εξόδου) από ειδικό LUT (ενότητα 7.2.4). 

 

7.2.2. Συµβάσεις για την αρχιτεκτονική καταχωρητών όσον αφορά την κλήση 
υπορουτινών 
‘Οσον αφορά τις συµβάσεις κλήσης υπορουτινών για την αρχιτεκτονική ByoRISC προβλέπεται: 

• Για ειδική χρήση έχουν δεσµευτεί οι καταχωρητές διεύθυνσης επιστροφής ($ra) και 

απαρίθµησης προγράµµατος ($pc). Στις περισσότερες υλοποιήσεις ByoRISC ο $pc δεν 

είναι διευθυνσιοδοτούµενος αλλά ούτε και διαθέσιµος στον προγραµµατιστή. Αυτό ισχύει 

για όλες τις υλοποιήσεις ByoRISC που υποστηρίζουν κλήσεις υπορουτινών. Σε εκείνες τις 

αρχιτεκτονικές που οι κλήσεις υπορουτινών δεν είναι διαθέσιµες στο σύνολο εντολών, ο 

$pc είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιµος στον προγραµµατιστή, για την εξοµοίωση τους 

µε το διαθέσιµο υποσύνολο εντολών. Στην περίπτωση αυτή, ως $pc χρησιµοποιείται ο 

$(2n) (π.χ. $32 ή $128), όπου n ο αριθµός των bit που χρησιµοποιούνται για την 

διευθυνσιοδότηση των υπόλοιπων καταχωρητών. Ο καταχωρητής αυτός δεν εκχωρείται 

από το αρχείο καταχωρητών γενικού σκοπού του επεξεργαστή. 

• Ανάµεσα σε όλες τις αρχιτεκτονικές ByoRISC, προκειµένου την ικανοποίηση απαιτήσεων 

συµβατότητας σε επίπεδο συµβολοµεταφραστή, ίδια αντιστοίχιση έχουν οι εξής 

καταχωρητές: 

o $zero: r0 

o $one: r1 

o $at: r2 

o $gp: r28 

o $sp: r29 

o $fp: r30 

o $ra: r31 
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• Ο αριθµός των καταχωρητών ορισµάτων συναρτήσεων ($a<num>), καταχωρητών 

επιστρεφόµενων τιµών από συνάρτηση ($v<num>), προσωρινών καταχωρητών 

σωζώµενων από την καλούµενη συνάρτηση ($s<num>) ή µη ($t<num>), και καταχωρητών 

λειτουργικού συστήµατος ($k<num>) καθορίζεται µε βάση τις απαιτήσεις της 

στοχευόµενης αρχιτεκτονικής ByoRISC ανά περίπτωση. Είναι όµως απαραίτητο να 

υπάρχει τουλάχιστον ένας καταχωρητής επιστρεφόµενης τιµής από συνάρτηση ($v0 ή τιµή 

επιστροφής $rv). 

 

7.2.3. Το σύνολο εντολών ByoRISC 
Το ρεπερτόριο εντολών ByoRISC εισάγει σηµαντικές καινοτοµίες στο σχεδιασµό ενσωµατωµένων 

επεξεργαστών, ενώ εκεί που κρίνεται ότι είναι ωφέλιµο, συνθέτει δηµιουργικά στοιχεία από τις 

αρχιτεκτονικές DLX [Hen96], MIPS-I και MIPS32 [MIPS], MMIX [Knu99] και SABRE [SABRE].  

Η αρχιτεκτονική ByoRISC έχει στοιχεία αρχιτεκτονικής φόρτωσης-αποθήκευσης. Σε 

αντιδιαστολή µε τις τυπικές αρχιτεκτονικές RISC, οι εντολές φόρτωσης άµεσου ορίσµατος είναι οι 

µόνες εντολές που χειρίζονται σταθερές, εκτός και αν ενεργοποιηθεί αντίστοιχη επιλογή 

(HAVE_SMALL_IMM του Πίνακα 7.5). Οι βασικές εντολές έχουν δυνατότητα άµεσης χρήσης µόνο 

των σταθερών 0 και 1 που είναι προαποθηκευµένες στους καταχωρητές $zero (r0) και $one (r1). Οι 

ειδικές εντολές έχουν πρόσβαση στους $zero και $one, αλλά και σε οποιεσδήποτε σταθερές 

καθορίζονται µέσω υπονοούµενης κωδικοποίησης (implicit encoding). 

Οι εντολές χωρίζονται στις εξής κατηγορίες όσον αφορά τη λειτουργικότητά τους: 

• αριθµητικές (Α), πολλαπλασιασµού (Π), διαίρεσης (∆), λογικές (Λ), σύγκρισης (Σ), 

φόρτωσης άµεσου ορίσµατος (Φ), µεταφοράς δεδοµένων (M), ανάθεσης τύπου (Τ),  

ολίσθησης (Ο), διακλάδωσης/άλµατος χωρίς/υπό συνθήκη (∆1, ∆2), και διαχείρισης 

υπορουτίνας (Υ). 

• οι ειδικές εντολές σηµειώνονται µε (Ε). 

Το σύνολο εντολών της κοινής αρχιτεκτονικής ByoRISC δίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 7.1.  

 
Πίνακας 7.1: Το σετ εντολών ByoRISC. 

Μνηµονικό Τύπος 
εντολής 

Περιγραφή Σύνταξη (BNF) 

LLI Φ Φόρτωση (προσηµασµένης) κάτω 
halfword σταθεράς 

lli rt, imm 

LΗI Φ Φόρτωση άνω halfword σταθεράς lhi rt, imm 

LOLI Φ Φόρτωση κάτω halfword σταθεράς 
χωρίς σβήσιµο των πρότερων 
περιεχοµένων 

loli rt, imm 

LW Μ Φόρτωση καταχωρητή από διεύθυνση 
στη µνήµη µε ποσότητα word 

lw rt, (rs) 

    202



 
          Καθορισµός της Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασµός του ΕΕΣ 

SW Μ Αποθήκευση καταχωρητή σε 
διεύθυνση στη µνήµη ποσότητας word 

sw rt, (rs) 

LB Μ Φόρτωση καταχωρητή από διεύθυνση 
στη µνήµη µε προσηµασµένη 
ποσότητα byte 

lb rt, (rs) 

LBU Μ Φόρτωση καταχωρητή από διεύθυνση 
στη µνήµη µε απρόσηµη ποσότητα 
byte 

lbu rt, (rs) 

LH Μ Φόρτωση καταχωρητή από διεύθυνση 
στη µνήµη µε προσηµασµένη 
ποσότητα half 

lh rt, (rs) 

LHU Μ Φόρτωση καταχωρητή από διεύθυνση 
στη µνήµη µε απρόσηµη ποσότητα 
half 

lhu rt, (rs) 

SB Μ Αποθήκευση καταχωρητή σε 
διεύθυνση στη µνήµη ποσότητας byte 

sb rt, (rs) 

SH Μ Αποθήκευση καταχωρητή σε 
διεύθυνση στη µνήµη ποσότητας half 

sh rt, (rs) 

ADD Α Άθροιση add rd, rs, rt 

ADDU Α Άθροιση (απρόσηµων ποσοτήτων) addu rd, rs, rt 

SUB Α Αφαίρεση sub rd, rs, rt 

SUBU Α Αφαίρεση (απρόσηµων ποσοτήτων) subu rd, rs, rt 

CVT -- Μετατροπή τύπου δεδοµένων και 
µεταφορά από καταχωρητή σε 
καταχωρητή 

cvt<ds><db><ts><tb> rd,rt 

MUL Α(Π) Πολλαπλασιασµός mul rd, rs, rt 

MULU Α(Π) Πολλαπλασιασµός (απρόσηµων 
ποσοτήτων) 

mulu rd, rs, rt 

DIV Α(∆) ∆ιαίρεση div rd, rs, rt 

DIVU Α(∆) ∆ιαίρεση (απρόσηµων ποσοτήτων) divu rd, rs, rt 

AND Λ Λογικό ΚΑΙ and rd, rs, rt 

OR Λ Λογικό Ή or rd, rs, rt 

XOR Λ Λογικό αποκλειστικό-Ή xor rd, rs, rt 

NOR Λ Λογικό ΟΧΙ-‘Η nor rd, rs, rt 

SRAV Ο Αριθµητική ολίσθηση προς τα δεξιά 
κατά όρισµα καταχωρητή 

srav rd, rs, rt 

SRLV Ο Λογική ολίσθηση προς τα δεξιά κατά 
όρισµα καταχωρητή 

srlv rd, rs, rt 

SLLV Ο Λογική ολίσθηση προς τα αριστερά 
κατά όρισµα καταχωρητή 

sllv rd, rs, rt 

SRA Ο Αριθµητική ολίσθηση προς τα δεξιά 
κατά άµεσο όρισµα 

sra rd, rt, shamt 

SRL Ο Λογική ολίσθηση προς τα δεξιά κατά 
άµεσο όρισµα 

srl rd, rt, shamt 

SLL Ο Λογική ολίσθηση προς τα αριστερά 
κατά άµεσο όρισµα 

sll rd, rt, shamt 

SEQ Σ Σύγκριση ισότητας seq rd, rs, rt 

SNE Σ Σύγκριση ανισότητας sne rd, rs, rt 

SLT Σ Σύγκριση µικρότερο από slt rd, rs, rt 

SLTU Σ Σύγκριση µικρότερο από για 
απρόσηµες ποσότητες 

sltu rd, rs, rt 

SLE Σ Σύγκριση µικρότερο ή ίσο από sle rd, rs, rt 

SLEU Σ Σύγκριση µικρότερο ή ίσο από για 
απρόσηµες ποσότητες 

sleu rd, rs, rt 

J ∆1 Άλµα χωρίς συνθήκη j addr 

JR ∆1 Έµµεσο άλµα χωρίς συνθήκη jr rs 

BNEZ ∆2 ∆ιακλάδωση αν η τιµή καταχωρητή 
είναι διάφορη του µηδενός 

bnez rt, imm 

BEQZ ∆2 ∆ιακλάδωση αν η τιµή καταχωρητή bfalse rt, imm 
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είναι ίση µε το µηδέν 
JAL Υ Κλήση υπορουτίνας jal addr 

SYSCAL -- Κλήση συστήµατος  syscall imm 

BREAK -- Πρόκληση εξαίρεσης από breakpoint break imm 

HALT -- ∆ιακοπή εκτέλεσης halt 

 
Υπόµνηµα 7.1.1:

Συντόµευση Σηµασία = Τύπος εντολής Εναλλακτικός συµβολισµός 
Α, (Π, ∆) Αριθµητική. (Π) για πολλαπλασιασµού και 

(∆) για διαίρεσης (υποκατηγορίες) 
arith (multiply, division) 

Φ Φόρτωσης άµεσου ορίσµατος load_imm 
T Ανάθεσης τύπου convert 
Λ Λογική logical 
Σ Σύγκρισης set 
Ο Ολίσθησης shift 
Μ Μεταφοράς δεδοµένων από/προς τη µνήµη mem 
∆1 ∆ιακλάδωσης/Άλµατος χωρίς συνθήκη ubr 
∆2 ∆ιακλάδωσης/Άλµατος υπό συνθήκη cbr 
Υ ∆ιαχείρισης υπορουτίνας call/ret 
E Εντολή ειδικού σκοπού custom (ci) 
-- Άλλο other 

 

Από τις παραπάνω, οι θεµελιώδεις εντολές, οι οποίες υποστηρίζονται από όλους τους ByoRISC 

είναι οι εξής 22: add, addu, sub, subu, and, or, xor, lw, sw, lli, lhi, loli, srav, srlv, sllv, slt, sltu, j, jr, 

bnez, beqz, halt. Οι υπόλοιπες εντολές είναι επιλέξιµες (εντός του βασικού συνόλου εντολών) και 

κατατάσσονται στις 9 επιµέρους οµάδες του Πίνακα 7.2.  

 
Πίνακας 7.2: Επεκτάσεις εντός του βασικού συνόλου εντολών του ByoRISC. 

Συντόµευση Περιγραφή Εντολές 
OPTIONAL_LS Εντολές φόρτωσης/αποθήκευσης 

για βασικούς τύπους δεδοµένων 
πλην του word 

lb, lbu, lh, lhu, sb, 
sh 

OPTIONAL_SHIFT Εντολές ολίσθησης κατά άµεσο 
όρισµα 

sra, srl, sra 

OPTIONAL_CTI Εντολές µεταφοράς ελέγχου µε 
κλήση υπορουτίνας 

jal 

OPTIONAL_CVT Ανάθεση τύπου cvt 
OPTIONAL_MUL Εντολές πολλαπλασιασµού mul, mulu 
OPTIONAL_DIV Εντολές διαίρεσης div, divu 
OPTIONAL_SET Εντολές σύγκρισης seq, sne, sle, sleu 
OPTIONAL_LOGIC Λογικές εντολές nor 
OPTIONAL_MISC ∆ιάφορες εντολές syscal, break 

 

Στο σηµείο αυτό παρατίθεται και ο συνοπτικός χάρτης των κωδικών λειτουργίας (opcode map) 

του Πίνακα 7.3. Σε λευκά πλαίσια δίνονται οι θεµελιώδεις εντολές, σε φόντο ανοικτού γκρι οι 

υπόλοιπες βασικές εντολές και οι προκαθορισµένες εντολές συνεπεξεργαστή (κωδικοί: 0x30-0x35), 

σε διαγραµµισµένα οι δεσµευµένοι κωδικοί για µελλοντική χρήση και σε φόντο σκούρου γκρι η 

περιοχή των κωδικών για τις ειδικές εντολές.  



 
           

 

  

 
Πίνακας 7.3: Χάρτης λειτουργικών κωδικών της βασικής αρχιτεκτονικής ByoRISC. 
 

Bits (3:0) 
 Opcode                 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 0x6 0x7 0x8 0x9 0xA 0xB 0xC 0xD 0xE 0xF

0x0    sllv srlv srav  sll srl sra  j jal     jr beqz bnez loli    lhi lli
0x1       add addu sub subu slt sltu mul mulu div divu     and or xor nor  
0x2 lb lh  lw lbu lhu sb sh  sw seq sne sle sleu cvt syscal break  halt
0x3 cfcx ctcx mfcx mtcx lwcx swcx           
0x4 abs min max select bitext bitins signum popcnt clip clo clz ablend     
…                 

B
its

 (7
:4

) 

0xF                 
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7.2.4. Υποστήριξη ειδικών εντολών σε επεξεργαστές ByoRISC 
Για την αποκωδικοποίηση των ειδικών εντολών στους επεξεργαστές ByoRISC, οι οποίοι ακολουθούν 

τη διαµόρφωση B-format, εισήχθη η έννοια του ∆ευτερεύοντος Αποκωδικοποιητή Εντολών (SID). Η 

µονάδα SID διευθυνσιοδοτείται από το πεδίο ciocc της διαµόρφωσης B-format, το οποίο αποτελεί 

στην ουσία µία διεύθυνση για την ανάγνωση των διευθύνσεων για τα έντελα/ορίσµατα εισόδου και 

εξόδου. Μία καταχώρηση στον πίνακα αναζήτησης SID (SID LUT) έχει τη µορφή του Σχήµατος 7.2, 

όπου: 

• NR είναι ο αριθµός των καταχωρητών που διαθέτει το ενιαίο αρχείο καταχωρητών 

ακεραίας αριθµητικής 

• ni, no ο αριθµός των ορισµάτων εισόδου και εξόδου αντίστοιχα 

• dst0…dstno-1 είναι οι διευθύνσεις των καταχωρητών που αποτελούν ορίσµατα εξόδου 

• src0…srcni-1 είναι οι διευθύνσεις των καταχωρητών που αποτελούν ορίσµατα εισόδου 

• we_v είναι το διάνυσµα επίτρεψης εγγραφής για τα ορίσµατα εξόδου 

• re_v είναι το διάνυσµα επίτρεψης ανάγνωσης για τα ορίσµατα εισόδου 

 

 
 
Σχήµα 7.2: Η διαµόρφωση των καταχωρήσεων στον πίνακα αναζήτησης SID. 
 

Στη γενική περίπτωση, ni θυρών εισόδου και no εξόδου στο αρχείο καταχωρητών, κάθε 

καταχώρηση στο SIDLUT έχει εύρος: 

( ) ( )( )1log 2 +⋅+ NRnn oi  

το οποίο γίνεται:  για ( )( )1log2 2 +⋅ NRn nnn oi == . 

Για n=8 και NR=256, η οποία είναι µια τυπική περίπτωση αρχιτεκτονικής ByoRISC που θα 

θεωρήσουµε στο κεφάλαιο 9, κάθε καταχώρηση έχει εύρος 144 bit. Σε FPGA τεχνολογίας Spartan 3 

είναι εφικτή η δέσµευση 2 µόνο block RAM για τη χρήση τους ως πίνακα αναζήτησης µε 256 

καταχωρήσεις των 144 bit (2 παράλληλα προσπελάσιµες block RAM σε λειτουργία 256×72, µε θύρα 

µόνο ανάγνωσης).  

 

Κεντρικό ρόλο στο σχεδιασµό της διεπαφής των ειδικών εντολών µε τη µικροαρχιτεκτονική 

του ByoRISC έχει το ενιαίο αρχείο ακέραιων καταχωρητών, η οποία κερδίζει έδαφος στη διεθνή 
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βιβλιογραφία [Jon06],[Sag07]. Το αρχείο καταχωρητών θα πρέπει είτε να προσφέρει διεπαφή για την 

ανάγνωση και εγγραφή του καθορισµένου µέγιστου αριθµού ορισµάτων (π.χ. 8 εισόδων και 8 εξόδων) 

είτε να προσφέρει τη δυνατότητα εξοµοίωσης της συµπεριφοράς αυτής.  

Για την άµεση υποστήριξη των πολλαπλών ορισµάτων στο υλικό, το αρχείο καταχωρητών είναι 

διαθέσιµο στις ΕΛΜ. Για την οργάνωση του αρχείου καταχωρητών υφίστανται οι εξής δυνατότητες: 

• Μονολιθικό αρχείο καταχωρητών µε τους καταχωρητές να υλοποιούνται µε χρήση ενός 

µπλοκ µνήµης. Για την προσπέλαση των m ορισµάτων εισόδου και n εξόδου, το αρχείο 

καταχωρητών διαθέτει ξεχωριστά δικτυώµατα πολυπλεκτών. Ένα τέτοιο δικτύωµα είναι 

υλοποιήσιµο µε πολυπλέκτες n-σε-1 των 32-bit (π.χ. ως crossbar switch) είτε ως δίκτυο 

διασύνδεσης (π.χ. Benes [Bene64],[LeeR01]) το οποίο έχει το πλεονέκτηµα της χρήσης 

πολυπλεκτών 2-σε-1 αλλά απαιτεί πολύπλοκο έλεγχο. Μια τέτοια λύση έχει αποδειχτεί 

εφικτή για τεχνολογίες ASIC [LeeR01], όµως δεν είναι πρακτικά υλοποιήσιµη στα FPGA 

fine-grain δοµής που κυριαρχούν σήµερα καθώς δεν µπορούν να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις σε πολυπλέκτες. 

• Κατανεµηµένο αρχείο καταχωρητών µε τους καταχωρητές να υλοποιούνται µε χρήση 

κατανεµηµένων block µνήµης για µονά αντίγραφα. Γενικά, απαιτούνται n µπλοκ µνήµης, 

κάθε ένα από το οποίο διαθέτει 1 θύρα ανάγνωσης και 1 εγγραφής. Τα περιεχόµενα κάθε 

καταχωρητή χρειάζεται να διατηρούνται σε µία µοναδική θέση, σε κάποιο από τα µπλοκ 

µνήµης. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της τοπολογίας είναι ότι δεν απαιτείται καθόλου 

πολύπλεξη για την προσπέλαση των ορισµάτων από τις ΕΛΜ, ο µέγιστος αριθµός 

χρήσιµων καταχωρητών είναι n×NR, και ότι το αντίστοιχο υλικό είναι σαφέστατα πιο 

γρήγορο (χαµηλότερη καθυστέρηση διάδοσης). Τα µειονεκτήµατα είναι ότι απαιτείται η 

δέσµευση µεγάλου αριθµού block RAM, και κυρίως το ότι δεν εξασφαλίζεται εκ των 

προτέρων η δυνατότητα ταυτόχρονης άντλησης και ανανέωσης των απαιτούµενων 

ορισµάτων από µία ειδική εντολή. Για παράδειγµα, σε περίπτωση που δύο ορίσµατα 

εισόδου είναι αποθηκευµένα στην ίδια συστοιχία µνήµης, απαιτούνται δύο κύκλοι για την 

ανάγνωση τους καθώς επιβάλλεται ακινητοποίηση (stall) για έναν κύκλο. Το πρόβληµα 

µπορεί να αντιµετωπιστεί µε χρήση κατάλληλου αλγορίθµου κατανοµής καταχωρητών, ο 

οποίος να λαµβάνει υπόψη τις περιπτώσεις stall και να φροντίζει είτε για την αποθήκευση 

των µεταβλητών που τις προκαλούν σε κατανεµηµένους καταχωρητές είτε για τη 

δηµιουργία πολλαπλών αντιγράφων σε διαφορετικές συστοιχίες. 

• Τρίτη λύση είναι η χρήση κατανεµηµένου αρχείου καταχωρητών µε τους καταχωρητές να 

υλοποιούνται µε χρήση κατανεµηµένων block µνήµης για πολλαπλά αντίγραφα [Sag07]. 

Γενικά, απαιτούνται m×n block µνήµης, κάθε ένα από τα οποία διαθέτει 1 θύρα ανάγνωσης 

και 1 εγγραφής. Τα περιεχόµενα κάθε καταχωρητή χρειάζεται να διατηρούνται σε 
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πολλαπλές θέσεις καθώς κάθε συστοιχία µνήµης διατηρεί ένα αντίγραφο του αρχείου 

καταχωρητών. Τα κύρια πλεονεκτήµατα αυτής της τοπολογίας είναι ότι η προσπέλαση των 

ορισµάτων χωρίς απώλεια κύκλου/κύκλων είναι εξασφαλισµένη. Τα µειονεκτήµατα είναι 

ότι απαιτείται η δέσµευση ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού block RAM, σε σηµείο που να είναι 

ανεφάρµοστη σε FPGA µικρών και µεσαίων προδιαγραφών και να µπορεί να εξεταστεί ως 

ενδεχόµενη λύση µόνο στα µεγαλύτερα από αυτά. Καθώς κάθε συστοιχία µνήµης 

χρησιµοποιείται για την αποθήκευση NR/m από το συνολικό αριθµό των καταχωρητών, 

γίνεται υποεκµετάλλευση των πόρων των block RAM. Για την καλύτερη εκµετάλλευσή 

τους θα ήταν χρήσιµη η υιοθέτηση τεχνικής παραθύρων καταχωρητών, η µεταγωγή µεταξύ 

των οποίων είναι εφικτή µε µηχανισµούς save και restore όπως στους επεξεργαστές 

SPARC V8 [SPARC]. 

Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις αυτές, το SID LUT παρέχει τις διευθύνσεις των ορισµάτων για 

τις ειδικές εντολές, στο αρχείο καταχωρητών. 

 

7.2.5. Υποστήριξη επικοινωνίας των ΕΛΜ µε τη µνήµη δεδοµένων 
Στους επεξεργαστές ByoRISC, υπάρχει η δυνατότητα ώστε οι ΕΛΜ να επικοινωνούν άµεσα µε τη 

µνήµη δεδοµένων. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη συµπερίληψη λειτουργιών φόρτωσης (LOD) και 

αποθήκευσης (STR) σε ειδικές εντολές, κάτι που δεν συµβαίνει στις αρχιτεκτονικές ΕΕΣ της 

βιβλιογραφίας. Η διασύνδεση µεταξύ ΕΛΜ και µνήµης δεδοµένων υλοποιείται στο στάδιο 

διοχέτευσης MEM του επεξεργαστή, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλαπλούς διαδοχικούς 

κύκλους από την ίδια ειδική εντολή. Έτσι, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις κατηγορίες καταστάσεων 

στις οποίες µπορεί να βρίσκεται µια ειδική εντολή ανάλογα µε το στάδιο διοχέτευσης στο οποίο 

βρίσκεται: 

• Μόνο για το στάδιο EX: 
o Κατάσταση COMPUTATION(n) όπου n ο αύξων αριθµός της τρέχουσας 

κατάστασης, στην οποία εκτελούνται αριθµητικές, λογικές, ολίσθησης και άλλες 

λειτουργίες οι οποίες δεν έχουν απαίτηση προσπέλασης στη µνήµη 

• Για το στάδιο MEM: 
o Κατάσταση COMPUTATION(n) όπως παραπάνω 

o Κατάσταση LOAD(n) όπου n ο αύξων αριθµός της τρέχουσας φόρτωσης ενός 

καταχωρητή από τη µνήµη δεδοµένων 

o Κατάσταση STORE(n) όπου n ο αύξων αριθµός της τρέχουσας αποθήκευσης της 

τιµής ενός καταχωρητή στη µνήµη δεδοµένων  

o Κατάσταση SPECIAL_CS(n) όπου n ο αύξων αριθµός µιας κατάστασης για την 
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ειδική περίπτωση κατά την οποία εκτελούνται πρώτα µία ή περισσότερες λειτουργίες 

τύπου COMPUTATION και η τελευταία, τοπολογικά, λειτουργία είναι µία 

αποθήκευση στη µνήµη. Ο τύπος αυτός κατάστασης λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι 

σε σύγχρονες τεχνολογίες FPGA, οι πόροι αποθήκευσης τύπου block RAM είναι 

σύγχρονης ανάγνωσης και εγγραφής. 

Προκειµένου την υλοποίηση των καταστάσεων τύπου LOAD, STORE, και SPECIAL_CS 

χρειάζεται κατάλληλη διεπαφή σε επίπεδο υλικού ανάµεσα στις ΕΛΜ και στη µνήµη δεδοµένων. Στον 

Πίνακα 7.4 συνοψίζονται τα σήµατα θυρών της διεπαφής. Σηµειώνεται ότι δεν δίνεται αναλυτικά η 

πολύπλεξη των αντίστοιχων σηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη όταν στον επεξεργαστή 

εξυπηρετούνται πάνω από µία ΕΛΜ.  

 

Πίνακας 7.4: Τα σήµατα θυρών για τη διεπαφή ΕΛΜ – µνήµης δεδοµένων (Μ∆). 
Σήµα Εύρος Κατευθυντικότητα Απαίτηση Περιγραφή 

opd_lod Μήκος λέξης 
δεδοµένων (32) ΕΛΜ  Μ∆ Λειτουργίες 

φόρτωσης 
∆εδοµένα φόρτωσης από 
µνήµη 

opd_str Μήκος λέξης 
δεδοµένων (32) ΕΛΜ  Μ∆ Λειτουργίες 

αποθήκευσης 
∆εδοµένα αποθήκευσης 
στη µνήµη 

addr_ls Μήκος λέξης 
διεύθυνσης (12-32) ΕΛΜ  Μ∆ Όλες ∆ιεύθυνση µνήµης 

δεδοµένων 

mode_ls Τυπικά: 4 ΕΛΜ  Μ∆ Όλες 
Επίτρεψη µικρότερης 
διευθυνσιοδοτούµενης 
οντότητας δεδοµένων 

 
 

7.2.6. Υποστήριξη συνεπεξεργαστών σε τοπική διασύνδεση µε επεξεργαστές 
ByoRISC 
Η υποστήριξη συνεπεξεργαστών σε τοπική διασύνδεση µε ενσωµατωµένους επεξεργαστές προσφέρει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα στο σχεδιασµό ενσωµατωµένων SoC καθώς  

• δίνει τη δυνατότητα προσθήκης επεκτάσεων µεγάλης κλίµακας σε έναν επεξεργαστή, οι 

οποίες όµως εξακολουθούν να είναι ορατές, µακροσκοπικά, από το προγραµµατιστή 

• επιτρέπει τη χρησιµοποίηση προϋπάρχοντων βελτιστοποιηµένων µπλοκ λογικής που 

υλοποιούν γνωστά πρότυπα (π.χ. αριθµητική κινητής υποδιαστολής κατά IEEE 754) 

• επεκτείνει το χρόνο ζωής στην αγορά, ενός ενσωµατωµένου επεξεργαστή µε τη βελτίωση 

των επιδόσεών του σε εφαρµογές οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη διαδικασία 

σχεδιασµού του 

Οι περισσότερες αρχιτεκτονικές ενσωµατωµένων επεξεργαστών που βρίσκουν θέση και σε 

συστήµατα ειδικού σκοπού υποστηρίζουν έναν ή περισσότερους συνεπεξεργαστές σύµφωνα µε 

κάποιο πρότυπο τοπικής διεπαφής. Για παράδειγµα, η αρχιτεκτονική MIPS32 υποστηρίζει έως 4 

συνεπεξεργαστές, µε τις θέσεις 0, 1, και 3 να είναι όµως δεσµευµένες για το συνεπεξεργαστή ελέγχου 
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συστήµατος, αριθµητικής κινητής υποδιαστολής και επεκτάσεων για αριθµητική κινητής 

υποδιαστολής σε 64-bit αρχιτεκτονικές (MIPS64), αντίστοιχα. Επίσης, οι αρχιτεκτονικές ARM, 

[ARM], LEON [Gaisler] και COFFEE [COFFEE], µεταξύ άλλων παρέχουν υποστήριξη τοπικών 

συνεπεξεργαστών µε διαφορετικό, σε κάθε περίπτωση, πρότυπο διεπαφής. Συνήθως, ο 

ενσωµατωµένος επεξεργαστής και ο συνεπεξεργαστής δύνανται να εκτελούν λειτουργίες σε 

παραλληλία, και δεν υφίσταται ανάγκη παύσης της λειτουργίας του συνεπεξεργαστή εφόσον δεν 

υπάρχουν εξαρτήσεις δεδοµένων και δέσµευσης πόρων ανάµεσά τους. 

Στους επεξεργαστές ByoRISC, υποστηρίζονται αρχικά 4 συνεπεξεργαστές αν και δεν υφίσταται 

πρακτικός περιορισµός (π.χ. στη διαµόρφωση εντολής) για υποστήριξη µέχρι και 256 

συνεπεξεργαστών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την χρήση ενός επιπλέον πεδίου στη διαµόρφωση εντολής 

για τη δεικτοδότηση του συνεπεξεργαστή, στον οποίο απευθύνεται η εντολή η οποία εκδίδεται από 

τον πυρήνα ByoRISC. 

Μια δεύτερη και σηµαντικότερη καινοτοµία που εισάγει η αρχιτεκτονική ByoRISC στο θέµα 

της διασύνδεσης συνεπεξεργαστών είναι η χρήση εξειδικευµένου προτύπου διασύνδεσης τύπου 

σηµείο-σε-σηµείο (point-to-point) και σηµείο-σε-πολλαπλά-σηµεία (point-to-multipoint), κάτι που 

επιτρέπει την εύκολη κλιµάκωση της διασύνδεσης από τον έναν στους 256 συνεπεξεργαστές. 

Συγκεκριµένα, η αρχιτεκτονική ByoRISC δανείζεται στοιχεία από το πρότυπο SoC διασύνδεσης 

SimpCon [SimpCon] το οποίο εκτός από την παραπάνω δυνατότητα έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα 

έναντι των άλλων προτύπων διασύνδεσης διαύλου.  

• ∆εν χρειάζεται ο master (αφέντης) να διατηρεί τα σήµατα διευθυνσιοδότησης και ελέγχου 

µέχρις ότου ο slave (σκλάβος) να παράγει αποτέλεσµα ή σήµα γνωστοποίησης 

(acknowledgement). Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στον master να µετακινηθεί (π.χ. 

για τον έλεγχο κάποιου άλλου συνεπεξεργαστή) στον αµέσως επόµενο κύκλο ρολογιού. 

Έτσι, γίνεται εφικτή η εξυπηρέτηση αιτηµάτων µε διοχέτευση. 

• Υπάρχει δυνατότητα γνωστοποίησης εκ µέρους του slave του αριθµού των εναποµεινάντων 

κύκλων µηχανής για την τέλεση µιας διεργασίας. 

• Χρήση σήµατος ετοιµότητας (rdy_cnt στο SimpCon) για την οργάνωση διοχέτευσης 

πολλαπλών σταδίων (εκ µέρους του master), το οποίο καθορίζει την καθυστέρηση ανάµεσα 

στη διεύθυνση και τα δεδοµένα σε µια ανάγνωση που σηµατοδείται από τον slave. 

• Επιτρέπει τη διατήρηση έγκυρων δεδοµένων (αποτελεσµάτων) σε slaves πέραν του πρώτου 

κύκλου (που είναι ο κύκλος γνωστοποίησής τους). Αυτό παρέχει τη δυνατότητα στον 

master να είναι επιλεκτικός για το πότε θα γίνει η ανάγνωση εκ µέρους του, των δεδοµένων 

που έχουν παραχθεί στον slave. 

Το κύριο µειονέκτηµα του προτύπου SimpCon (όπως και του AMBA AHB [AMBA]) είναι η 
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καθυστερηµένη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων κατά ένα κύκλο σε σχέση µε τα Wishbone, 

Avalon και OPB όταν δεν γίνεται χρήση διοχέτευσης του διαύλου.  

 

7.3. Η µικροαρχιτεκτονική των επεξεργαστών ByoRISC 
 
Η αρχιτεκτονική ByoRISC, η οποία περιγράφεται διεξοδικώς στην ενότητα 7.2, υλοποιήθηκε πλήρως 

σε επίπεδο µικροαρχιτεκτονικής ως ένας RISC µε 5/6 στάδια διοχέτευσης, ο οποίος µπορεί να 

διευθυνσιοδοτήσει ένα πεδίο διευθύνσεων από 11 (το ελάχιστο) ως 32 bit. Η διάταξη των σταδίων 

διοχέτευσης του ByoRISC παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.3. 

 

Σχήµα 7.3: Η διάταξη των σταδίων διοχέτευσης του ByoRISC. 
 

Η διάταξη των σταδίων διοχέτευσης του ByoRISC στηρίζεται στον κλασσικό σχεδιασµό των 5 

σταδίων διοχέτευσης των MIPS συµβατών (όπως ο MIPS R3000)3. Η κύρια διαφορά σε 

µακροσκοπικό επίπεδο είναι η προσθήκη ενός επιπλέον σταδίου διοχέτευσης, του σταδίου SID 

(∆ευτερεύουσα Αποκωδικοποίηση Εντολής) αµέσως µετά το στάδιο Ανάκλησης Εντολής και πριν το 

στάδιο Αποκωδικοποίησης Εντολής. Στο στάδιο SID πραγµατοποιείται η αποκωδικοποίηση των 

ορισµάτων πηγής/προορισµού, τα οποία χρησιµοποιούνται από τις ειδικές εντολές. Το στάδιο SID 

προστίθεται µόνο στην περίπτωση που είναι επιθυµητή η υποστήριξη ειδικών εντολών.  

Αναλυτικά τα στάδια διοχέτευσης του Σχήµατος 7.3 έχουν ως εξής: 

o IF (Instruction Fetch): Ανάκληση Εντολής 

                                                           
3 Στους νεότερους MIPS32 4Κ χρησιµοποιείται διοχέτευση 5 σταδίων µε τη διαφορά ότι τα στάδια ανάκλησης 
και αποκωδικοποίησης εντολής έχουν ενωθεί σε ένα και αµέσως µετά το στάδιο προσπέλασης µνήµης 
ακολουθεί στάδιο για την ευθυγράµµιση και συσσώρευση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων. 
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o SID (Secondary Instruction Decode): ∆ευτερεύουσα Αποκωδικοποίηση Εντολής 

o ID (Instruction Decode): (Κύρια) Αποκωδικοποίηση Εντολής και Ανάκληση Ορισµάτων 

o EX (Execute): Εκτέλεση Εντολής 

o MEM (Memory Access): Προσπέλαση Μνήµης 

o WB (Write-Back): Αποθήκευση Ορισµάτων Καταχωρητή 
 

Η δεύτερη σηµαντική διαφορά από τις τυπικές RISC µικροαρχιτεκτονικές είναι ότι τα στάδια 

EX και MEM επιτρέπεται να επιτελούν λειτουργίες πολλαπλών κύκλων. Όταν εµφανίζεται αυτή η 

απαίτηση σε κάποιο από τα δύο στάδια διοχέτευσης, τα προηγούµενα στάδια διοχέτευσης 

ακινητοποιούνται (stall). Επίσης τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία αποθήκευσης (µνήµη προγράµµατος, 

µνήµη δεδοµένων, αρχείο καταχωρητών, πίνακας αναζήτησης ορισµάτων ειδικών εντολών, και όλοι 

οι καταχωρητές) επιτρέπουν µόνο τη σύγχρονη ανάγνωση. Αυτό σηµαίνει ότι η τιµή που βρίσκεται 

στην είσοδο δεδοµένων (για καταχωρητές) ή που διευθυνσιοδοτείται (για µνήµες) γίνεται διαθέσιµη 

στον επόµενο και όχι στον ίδιο κύκλο ρολογιού. Το χαρακτηριστικό αυτό επιβάλλεται ώστε να γίνεται 

χρήση των πόρων αποθήκευσης τύπου block και σύγχρονων καταχωρητών (flip-flop) και να 

αποκλείεται η χρήση µανδαλωτών (latches) που δεν ενδείκνυται στο σύγχρονο σχεδιασµό. Αυτό 

επιλέχθηκε για την καλύτερη εκµετάλλευση των πόρων του FPGA (οι διαφορές σε επιφάνεια είναι 

δραµατικές ανάµεσα στις δύο περιπτώσεις), για την επίτευξη καλύτερων χρονικών χαρακτηριστικών 

και κυρίως µεγαλύτερης µέγιστης συχνότητας ρολογιού, αλλά και για την καλύτερη αξιοπιστία της 

µεταβίβασης δεδοµένων εντός του επεξεργαστή. Σαφώς, η δέσµευση για χρήση µόνο στοιχείων 

σύγχρονης ανάγνωσης περιπλέκει το σχεδιασµό της µικροαρχιτεκτονικής του επεξεργαστή όσον 

αφορά τις διαδικασίες της ακινητοποίησης, ακύρωσης, και προώθησης δεδοµένων. 

 
7.3.1. Οργάνωση της αρχιτεκτονικής διοχέτευσης για τη µικροαρχιτεκτονική 
υλοποίηση ενός ByoRISC 
Το διάγραµµα βαθµίδων της αρχιτεκτονικής υλοποίησης ενός ByoRISC σύµφωνα µε ότι αναφέρθηκε 

παραπάνω δίνεται στο Σχήµα 7.4. Ο ByoRISC διαθέτει αρχιτεκτονική σταδίων διοχέτευσης που 

επιδέχεται ρυθµίσεων: η βασική εκδοχή των 5 σταδίων χρησιµοποιείται όταν δεν απαιτείται η 

υποστήριξη ειδικών εντολών και τοπικών συνεπεξεργαστών, η δε εκδοχή των 6 σταδίων (προσθήκη 

του σταδίου SID) καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στόχευσης του ByoRISC. Για τη βασική εκδοχή 

υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης ή µη της υποστήριξης για εντολές πολλαπλών κύκλων. Η 

προσθήκη του σταδίου SID υπαγορεύθηκε από το γεγονός ότι, σε άλλη περίπτωση, το στάδιο ID θα 

επιβαρυνόταν σηµαντικά λόγω του ότι στις κύρια στοχευόµενες τεχνολογίες που είναι τα FPGA, τα 

στοιχεία µνήµης τύπου µπλοκ (block RAM) είναι µόνο σύγχρονης ανάγνωσης. Έτσι ήταν αναγκαία 

είτε η τροποποίηση του σταδίου ID ώστε οι ειδικές εντολές να το χρησιµοποιούν σε δύο διαδοχικούς 

κύκλους, κάτι που θα οδηγούσε σε απώλεια κύκλων (λόγω ακινητοποίησης) σε κάθε περίπτωση, είτε 

η προσθήκη ενός σταδίου διοχέτευσης για τη µετάδοση των ορισµάτων των ειδικών εντολών, στη 
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συνέχεια, στο στάδιο ID. Στην περίπτωση αυτή, απώλειες κύκλων συµβαίνουν µόνο όταν δεν γίνεται 

προώθηση δεδοµένων ανάµεσα σε ειδικές και βασικές εντολές και µόνο το κόστος σε ακυρωµένες 

εντολές (όταν συµβαίνει αλλαγή ροής ελέγχου λόγω της εκτέλεσης εντολής διακλάδωσης) είναι 

αυξηµένο κατά ένα κύκλο. 

 

 
Σχήµα 7.4: ∆ιάγραµµα βαθµίδων της µικροαρχιτεκτονικής των επεξεργαστών ByoRISC. 

 

Στο στάδιο IF ανακαλείται εντολή από τη µνήµη προγράµµατος, η οποία δεικτοδοτείται από 

την τρέχουσα διεύθυνση του απαριθµητή προγράµµατος. Το στάδιο IF µεταδίδει προς το επόµενο 

στάδιο, την ανακληθείσα εντολή (instr_ifsid) και την τιµή του PC (pc_sid). Ο υπολογισµός της 

επόµενης διεύθυνσης του PC είναι ευθύνη της µονάδας υπολογισµού PC (pc_unit). Σε επεξεργαστές 

ByoRISC που διαθέτουν αρχιτεκτονική ελέγχου ZOLC για την εξουδετέρωση των επιβαρύνσεων από 
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τις λειτουργίες για την υλοποίηση βρόχων, η pc_unit οδηγείται από τη µονάδα ZOLC. Η ενσωµάτωση 

ελέγχου ZOLC σε επεξεργαστές ByoRISC εξετάσθηκε σε επίπεδο προσοµοίωσης εκτίµησης κύκλων. 

Στην περίπτωση που το επόµενο στάδιο δεν είναι το ID (δηλ. υποστηρίζονται ΕΛΜ ειδικών 

εντολών), λαµβάνουν χώρα λειτουργίες δευτερεύουσας αποκωδικοποίησης εντολής (στάδιο SID). Η 

αναγνώριση της κατηγορίας της τρέχουσας εντολής γίνεται βάση του κωδικού λειτουργίας της: οι 

θέσεις 0x40-0xFF έχουν δεσµευθεί για τις ειδικές εντολές. Το στάδιο SID διαθέτει τους πίνακες 

αναζήτησης για τα ορίσµατα των ειδικών εντολών (ενότητα 7.2.4). Σε περίπτωση που η εντολή 

βρίσκεται στο στάδιο SID, χρησιµοποιείται το πεδίο ciocc των εντολών αυτών για τη 

διευθυνσιοδότηση των δύο πινάκων αναζήτησης (για τα ορίσµατα πηγής και προορισµού αντίστοιχα) 

και διαβάζονται οι αντίστοιχες διευθύνσεις καταχωρητών. Αυτές µαζί µε άλλη πληροφορία (τιµές PC, 

instr) µεταβιβάζονται στο στάδιο ID. Οι βασικές εντολές δεν εξετάζονται στο στάδιο SID. 

Στο στάδιο ID πραγµατοποιείται η κύρια αποκωδικοποίηση, η οποία αφορά τις βασικές εντολές  

και περιλαµβάνει την αποκωδικοποίηση όλων των πεδίων και την ανάκληση καταχωρητών για όλες 

τις εντολές. Προκειµένου την ανάκληση καταχωρητών για ειδικές εντολές, το αρχείο καταχωρητών 

πρέπει να υποστηρίζει τον επιθυµητό µέγιστο αριθµό ορισµάτων πηγής (εισόδου) και προορισµού 

(εξόδου). Οι τοπολογίες για την οργάνωση του αρχείου καταχωρητών αναλύονται στην ενότητα 7.2.4. 

Οι 6 εντολές συνεπεξεργαστή (κώδικες λειτουργίας: 0x30-0x35) για τη διεπαφή της οργάνωσης 

διοχέτευσης του ByoRISC µε τους τοπικούς συνεπεξεργαστές, όταν αυτοί υπάρχουν στο σύστηµα, 

αποκωδικοποιούνται σε αυτό το στάδιο. 

Στη συνέχεια, στο στάδιο EX γίνεται η εκτέλεση των βασικών εντολών, οι δε εντολές τύπου 

φόρτωσης/αποθήκευσης χρησιµοποιούν και το στάδιο MEM. Ως ορίσµατα πηγής (εισόδου) για την 

εκτέλεση των εντολών του ByoRISC χρησιµοποιούνται οι προωθηµένες τιµές, σε περίπτωση που έχει 

ενεργοποιηθεί κατά τη λογική σύνθεση της συνθέσιµης περιγραφής του επεξεργαστή, µονάδα 

προώθησης δεδοµένων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προγραµµατιστής (ή ο µεταγλωττιστής) θα πρέπει 

να φροντίσουν για την προσθήκη των απαιτούµενων ψευδοεντολών µη-λειτουργίας (NOP). Το στάδιο 

EX διαθέτει το λιγότερο: 

• Αριθµητική/Λογική Μονάδα (ALU) για την εκτέλεση των εντολών: add, addu, sub, subu, 

slt, sltu, and, or, xor. Επίσης εξυπηρετεί τις προαιρετικές βασικές εντολές: seq, sne, sle, 

sleu, nor. 

• Ολισθητή για την εκτέλεση των εντολών: sllv, srlv, srav. Επίσης εξυπηρετεί τις 

προαιρετικές βασικές εντολές: sll, srl, sra. 

• Μονάδα διακλάδωσης (branch unit) για τις εντολές beqz και bnez. 

Για τις βασικές εντολές φόρτωσης/αποθήκευσης (προαιρετικές και µη) υποστηρίζεται µόνο ο 

τρόπος άµεσης διευθυνσιοδότησης από καταχωρητή (register direct addressing). Στην περίπτωση αυτή 
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η διεύθυνση που πρόκειται να προσπελαστεί στη µνήµη δεδοµένων είναι αποθηκευµένη σε 

καταχωρητή. 

Η ύπαρξη πολλαπλασιαστή και διαιρέτη είναι προαιρετική καθώς οι αντίστοιχες εντολές (mul, 

mulu, div, divu) µπορούν να υλοποιηθούν από αντίστοιχες ρουτίνες εξοµοίωσης, επιτυγχάνοντας 

σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις σε σχέση µε την υλοποίησή τους σε υλικό. Για τον ByoRISC 

αναπτύχθηκαν δύο τοπολογίες του πολλαπλασιαστή: απλού κύκλου και πολλαπλών (4) κύκλων, οι 

οποίες δεσµεύουν 3 ενσωµατωµένους πολλαπλασιαστές των 18x18-bit σε Xilinx FPGA Spartan-3. Η 

χρήση της δεύτερης τοπολογίας απαιτεί την ενεργοποίηση της υποστήριξης της λειτουργίας 

πολλαπλών κύκλων του σταδίου EX. 

Γενικά, το στάδιο EX (όπως υπάρχει η δυνατότητα και για το MEM) µπορεί να ρυθµιστεί για 

λειτουργία σε πολλαπλούς κύκλους. Για την επίτευξη ορθής λειτουργίας του επεξεργαστή σε αυτή την 

περίπτωση, γίνεται ακινητοποίηση των προηγηθέντων σταδίων του επεξεργαστή ώστε την διατήρηση 

της τρέχουσας κατάστασης στα στοιχεία αποθήκευσής τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε φρούρηση της 

εγγραφής στα στοιχεία αποθήκευσης και παραγωγή κατάλληλου σήµατος χρονισµού ακινητοποίησης 

(stall clock). Η εφαρµογή της ακινητοποίησης γίνεται από τον πρώτο κύκλο για τον οποίο η τρέχουσα 

εντολή στο στάδιο EX είναι πολλαπλών κύκλων, µέχρι και τον προτελευταίο. Ο τελευταίος 

(τερµατικός) κύκλος µιας εντολής πολλαπλών κύκλων σηµατοδοτείται µε ευθύνη του υλικού που 

εξυπηρετεί την ειδική εντολή. Επίσης, το στάδιο EX επικοινωνεί µε τους τοπικούς συνεπεξεργαστές 

µε χρήση διεπαφής SimpCon κατάλληλα τροποποιηµένης για µεγαλύτερη παραλληλία για τη 

µεταφορά δεδοµένων. 

Στο στάδιο MEM (Προσπέλασης Μνήµης) οι εντολές τύπου φόρτωσης (lb, lbu, lh, lhu, lw) και 

αποθήκευσης (sb, sh, sw) ανακαλούν και αποθηκεύουν δεδοµένα από/προς τη µνήµη δεδοµένων, 

αντίστοιχα. Θεωρητικά, πολλαπλές προσπελάσεις (µέχρι µία ανάγνωσης και µία εγγραφής ανά κύκλο) 

είναι εφικτές για ειδικές εντολές που χρησιµοποιούν το στάδιο ΜΕΜ σε λειτουργία πολλαπλών 

κύκλων.   

Στο στάδιο WB (Αποθήκευση Ορισµάτων Καταχωρητή) αποθηκεύονται τα ορίσµατα 

προορισµού όπως αυτά υπολογίζονται από βασικές εντολές, ειδικές εντολές και από εντολές που 

υλοποιούνται µε τη βοήθεια τοπικών συνεπεξεργαστών.  

Η µονάδα προώθησης δεδοµένων (forwarding_unit) αναλαµβάνει τη προώθηση των 

ενδιάµεσων αποτελεσµάτων (από τις εξόδους των καταχωρητών διοχέτευσης ανάµεσα στα στάδια 

EX/MEM και MEM/WB) στο στάδιο EX. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να ικανοποιηθούν άµεσα οι 

εξαρτήσεις δεδοµένων τύπου RAW (Read-After-Write) ώστε να εξουδετερώνονται οι αντίστοιχοι 

κίνδυνοι δεδοµένων (data hazards). Στους επεξεργαστές ByoRISC υποστηρίζονται δύο επιλογές: 

απουσία µονάδας προώθησης, κάτι που επιβάλλει την προσθήκη επιπλέον εντολών NOP, και 

υλοποίηση πλήρους µονάδας προώθησης. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι δυνατή η προώθηση 
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δεδοµένων για όλους τους συνδυασµούς ανάµεσα σε  πηγές (στο στάδιο EX) και προορισµούς (στο 

στάδιο WB) ορισµάτων. Η χρήση µιας παραµετρικής και πλήρων δυνατοτήτων µονάδας προώθησης 

µπορεί να επηρεάσει τη µέγιστη συχνότητα λειτουργίας του επεξεργαστή µε το να αποτελέσει µέρος 

του κρίσιµου µονοπατιού ή ακόµη και να το επιδεινώσει. Για το λόγο αυτό απαιτείται παραµετρική 

µελέτη της µονάδας προώθησης για διαφορετικές τιµές αριθµού ορισµάτων πηγής και προορισµού.  

Στα πλαίσια της διατριβής, αναπτύχθηκε καινοτόµα κλιµακούµενη αρχιτεκτονική προώθησης 

δεδοµένων/παράκαµψης καταχωρητών (Scalable Register Bypassing – SRB) η οποία είναι 

εφαρµόσιµη σε σηµαντικό εύρος ενσωµατωµένων επεξεργαστών. Η αρχιτεκτονική ρυθµίζεται από 

παραµέτρους επιπέδου RTL, καθώς είναι πλήρως παραµετρική όσον αφορά τον αριθµό των θυρών 

εισόδου και εξόδου του κεντρικού αρχείου καταχωρητών του επεξεργαστή και τον αριθµό των 

σταδίων διοχέτευσης εκτέλεσης που µεσολαβούν ανάµεσα στο στάδιο αποκωδικοποίησης εντολής και 

ανάκλησης ορισµάτων ως το στάδιο αποθήκευσης ορισµάτων καταχωρητή. Αναλυτική περιγραφή της 

αρχιτεκτονικής SRB δίνεται στην ενότητα 7.3.3.3. 

 

7.3.2. Το πεδίο µικροαρχιτεκτονικού σχεδιασµού των επεξεργαστών ByoRISC 
Ένα από τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν σηµαντικά τους ειδικούς επεξεργαστές τεχνολογίας 

ByoRISC από συµβατικούς πλάσιµους επεξεργαστές οι οποίοι προορίζονται για χρήση σε 

ενσωµατωµένα συστήµατα (LEON2/3, Plasma MIPS [mlite], OpenRISC 1000) είναι ότι διαθέτουν 

µεγάλο αριθµό παραµέτρων οι οποίες είναι επιλέξιµες κατά τη λογική σύνθεση του επεξεργαστή. 

Κάθε επεξεργαστής ByoRISC οφείλει να υποστηρίζει τις 22 διαφορετικές παραµέτρους του Πίνακα 

7.5, οι οποίες ρυθµίζουν τις δυνατότητες της συγκεκριµένης µικροαρχιτεκτονικής υλοποίησης που 

επιλέγεται κατά τη διαδικασία λογικής σύνθεσης. 

 
Πίνακας 7.5: Το σύνολο των παραµέτρων που καθορίζουν το πεδίο µικροαρχιτεκτονικού 
σχεδιασµού του ByoRISC. Καταγράφονται όλες οι παράµετροι που υλοποιήθηκαν σε 
επίπεδο RTL VHDL. 

Μικροαρχιτεκτονική 
παράµετρος 

Περιγραφή Επίπτωση σε επίπεδο RTL VHDL 

HAVE_CI Υποστήριξη ειδικών εντολών Προσθήκη σταδίου SID, το αρχείο 
καταχωρητών επιτρέπεται να 
διαθέτει περισσότερες από 2 θύρες 
ανάγνωσης και µία εγγραφής 

HAVE_COP Υποστήριξη τοπικών 
συνεπεξεργαστών µέσω 
προσαρµοσµένης αρχιτεκτονικής 
διασύνδεσης τύπου SimpCon 

Προσθήκη αντίστοιχης λογικής στα 
στάδια ID, EX, MEM και WB για το 
χειρισµό των εντολών τοπικού 
συνεπεξεργαστή. Προσθήκη υλικού 
για τη διασύνδεση του βασικού 
επεξεργαστή µε τους τοπικούς 
συνεπεξεργαστές καθώς και οι ίδιοι 
οι τοπικοί συνεπεξεργαστές.  

HAVE_ZOLC Αρχιτεκτονική ελέγχου µηδενικής 
επιβάρυνσης βρόχου (ZOLC) 

Προσθήκη των µονάδων του ZOLC 
στα στάδια IF (οι περισσότερες 
αλλαγές/προσθήκες) και ID. 
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HAVE_SMALL_IMM Υποστήριξη 8-bit άµεσου 
ορίσµατος σε αριθµητικές εντολές 
και σε εντολές 
φόρτωσης/αποθήκευσης 

Προσθήκη λογικής για την 
αποκωδικοποίηση (στάδιο ID) και τις 
λειτουργίες διαδρόµου δεδοµένων 
(στάδιο EX) του νέου τρόπου 
διευθυνσιοδότησης. 

FORWARDING Προώθηση δεδοµένων Ρύθµιση του αριθµού θυρών 
εισόδου, εξόδου και των βαθµίδων 
διοχέτευσης για τη 
συγκεκριµενοποίηση της 
κλιµακούµενης αρχιτεκτονικής 
προώθησης δεδοµένων 

BRANCH_EARLY Επιλογή για την εξαγωγή της 
σηµατοδοσίας για αλλαγή ροής 
ελέγχου λόγω εντολής 
διακλάδωσης (πριν ή µετά τον 
καταχωρητή διοχέτευσης EX/MEM) 

Ανάθεση του σήµατος για την 
αλλαγή ροής ελέγχου πριν ή µετά 
τον καταχωρητή διοχέτευσης 
EX/MEM 

IMEMSIZE ∆ιαστάσεις µνήµης προγράµµατος Ρύθµιση του µεγέθους της µνήµης 
προγράµµατος (2KB ή 8KB) 

DMEMSIZE ∆ιαστάσεις µνήµης δεδοµένων Ρύθµιση του µεγέθους της µνήµης 
δεδοµένων (2KB ή 8KB) 

OW Εύρος bit κώδικα λειτουργίας 
(opcode width) 

Ρύθµιση του εύρους bit του πεδίου 
λειτουργικού κώδικα (6 ως 8) 

RAW Εύρος bit διεύθυνσης καταχωρητή 
(register address width) 

Ρύθµιση του εύρους bit του πεδίου 
διεύθυνσης καταχωρητή (5 ως 8). 
Καθορίζει έµµεσα το µέγιστο αριθµό 
διευθυνσιοδοτήσιµων καταχωρητών 
γενικού σκοπού σε 32 ως 256, σε 
δυνάµεις του 2, αντίστοιχα. 

NWP Αριθµός θυρών εγγραφής του 
αρχείου καταχωρητών (number of 
write ports) 

Ρύθµιση του αριθµού ορισµάτων 
προορισµού (εξόδου) που µπορεί να 
έχει µία εντολή. Τυπικές τιµές: 1-8 
(δεν µπορεί να έχει τιµή µικρότερη 
του 1). 

NRP Αριθµός θυρών ανάγνωσης του 
αρχείου καταχωρητών (number of 
read ports) 

Ρύθµιση του αριθµού ορισµάτων 
πηγής (εισόδου) που µπορεί να έχει 
µία εντολή. Τυπικές τιµές: 2-8 (δεν 
µπορεί να έχει τιµή µικρότερη του  
2). 

OPTIONAL_LS Εντολές φόρτωσης/αποθήκευσης 
για βασικούς τύπους δεδοµένων 
πλην του word 

Προσθήκη υλικού για τις εντολές: lb, 
lbu, lh, lhu, sb, sh 

OPTIONAL_SHIFT Εντολές ολίσθησης κατά άµεσο 
όρισµα 

Προσθήκη υλικού για τις εντολές: 
sra, srl, sra 

OPTIONAL_CTI Εντολές µεταφοράς ελέγχου µε 
κλήση υπορουτίνας 

Προσθήκη υλικού για τις εντολές: jal 

OPTIONAL_CVT Ανάθεση τύπου Προσθήκη υλικού για τις εντολές: cvt 

OPTIONAL_MUL Εντολές πολλαπλασιασµού Προσθήκη υλικού για τις εντολές: 
mul, mulu 

OPTIONAL_DIV Εντολές διαίρεσης Προσθήκη υλικού για τις εντολές: 
div, divu 

OPTIONAL_SET Εντολές σύγκρισης Προσθήκη υλικού για τις εντολές: 
seq, sne, sle, slue 

OPTIONAL_LOGIC Λογικές εντολές Προσθήκη υλικού για τις εντολές: nor 

MULT_TOPOLOGY Τοπολογία του πολλαπλασιαστή Ρύθµιση της τοπολογίας του 
πολλαπλασιαστή σε απλού κύκλου ή 
4 κύκλων (ως 4 εσωτερικά στάδια 
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διοχέτευσης στο στάδιο EX) 

SHIFTER_TOPOLOGY Τοπολογία του ολισθητή Ρύθµιση της τοπολογίας του 
ολισθητή απλού κύκλου. 
Υποστηρίζονται τρεις διαφορετικοί 
τύποι: τύπου funnel, τύπου barrel, 
και µεµονωµένων ολισθητών 

 

7.3.3. Μικροαρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες των επεξεργαστών ByoRISC 

7.3.3.1. Η αρχιτεκτονική ZOLC 

Η αρχιτεκτονική ελέγχου ZOLC, η οποία παρουσιάστηκε διεξοδικά στο 5ο κεφάλαιο προσφέρει τη 

δυνατότητα εξουδετέρωσης των εντολών ελέγχου βρόχων (αύξηση του δείκτη βρόχου, σύγκριση µε 

την τελική τιµή επανάληψης και διακλάδωση) µε την προσθήκη υλικού στο στάδιο ανάκλησης 

εντολής. Καθώς η τεχνική έχει εφαρµοστεί σε επίπεδο VHDL σε RISC επεξεργαστές MIPS-I (XiRisc 

[Cam01]), θα µπορούσε να εφαρµοστεί εξίσου για την αρχιτεκτονική διοχέτευσης των βασικών 

εντολών σε ByoRISC επεξεργαστές. Αυτό προϋποθέτει ότι α) οι ειδικές εντολές του ByoRISC δεν 

συµπεριλαµβάνουν λειτουργίες µεταφοράς ελέγχου και β) ότι η αρχιτεκτονική διοχέτευσης είναι 

βαθµωτή σε-σειρά (scalar in-order). Η χρήση ZOLC στην αρχιτεκτονική ByoRISC ενσωµατώθηκε και 

εξετάστηκε εκτενώς στο επίπεδο προσοµοίωσης ακρίβειας και εκτίµησης κύκλου. 

7.3.3.2. Τεχνικές αποκωδικοποίησης εντολών 
Οι επεξεργαστές ByoRISC προορίζονται να είναι συνθέσιµοι µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες 

εντός µιας ροής σχεδιασµού ΕΕΣ, κάτι που επιβάλλει την απλοποίηση της οργάνωσης της 

αρχιτεκτονικής ελέγχου όσον αφορά την αποκωδικοποίηση εντολών. Αυτό προκύπτει ως ανάγκη 

καθώς: 

• Εντολές µε εκτέλεση πολλαπλών κύκλων µε ανάγκη για βαθύτερη αρχιτεκτονική 

διοχέτευσης µπορεί να προστεθούν στο φυλασσόµενο χώρο κωδικοποιήσεων για τις 

βασικές εντολές (0x38-0x3F) ή στις ειδικές εντολές (0x40-0xFF). Γενικά, σε ΕΕΣ 

ByoRISC, ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν διαφορετικοί αριθµοί σταδίων διοχέτευσης και 

τύποι λειτουργικών µονάδων. 

• Εντολές που ενδέχεται να προστεθούν µπορεί να περιπλέξουν το σχεδιασµό της µονάδας 

προώθησης δεδοµένων. Για τον ίδιο λόγο, οι µικροαρχιτεκτονικές ByoRISC δεν διαθέτουν 

µονάδα ανίχνευσης κινδύνου φόρτωσης δεδοµένων (load data hazard). Ο προγραµµατιστής 

πρέπει να εισάγει µία NOP µετά από την εντολή φόρτωσης που προκαλεί τον κίνδυνο 

δεδοµένων. 

Η κατανεµηµένη αποκωδικοποίηση εντολών γίνεται µε αποκωδικοποίηση, εκ νέου, του κώδικα 

λειτουργίας σε κάθε στάδιο διοχέτευσης, ώστε την εξαγωγή της πληροφορίας ελέγχου που χρειάζεται 

σε κάθε στάδιο. Το µοντέλο ενός επεξεργαστή ByoRISC αποτελείται από µια ακολουθία σταδίων 
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διοχέτευσης, κάθε ένα από τα οποία εκτελεί τοπικές λειτουργίες αποκωδικοποίησης ελέγχου. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι επεξεργαστές ByoRISC µπορεί να συντίθενται από διαφορετικό αριθµό 

σταδίων, η κατανοµή του ελέγχου καθιστά περισσότερο εύκολη και ελέγξιµη την αυτόµατη σύνθεση 

του κώδικα RTL του επεξεργαστή από προδιαγραφές. Για παρόµοιους λόγους, οι επεξεργαστές που 

συντίθενται από το ακαδηµαϊκό εργαλείο ASIP-Meister [ASIPmeister],[Itoh00a] για το οποίο έχει 

διακοπεί η διάθεση νέων ακαδηµαϊκών εκδόσεων, ή από τα εµπορικά εργαλεία που 

εµπορευµατοποίησαν την τεχνολογία ASIP-Meister (One-Day-Designed Processors [ASIP-Solutions]) 

ακολουθούν αυτό το µοντέλο ελέγχου. Μάλιστα, οι επεξεργαστές που υποστηρίζονται από το ASIP-

Meister, δεν διαθέτουν δυνατότητα προώθησης δεδοµένων και η εισαγωγή των απαιτούµενων NOP 

λειτουργιών είναι ευθύνη του προγραµµατιστή ή του µεταγλωττιστή. 

Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα της τεχνικής αυτής είναι ότι επηρεάζει αρνητικά τη µέγιστη 

συχνότητα ρολογιού που επιτυγχάνεται σε τεχνολογίες fine-grain FPGA. Αντίθετα, όταν ο 

επεξεργαστής στοχεύεται σε τεχνολογίες coarse-grain, για τις οποίες το κόστος των διασυνδέσεων σε 

χρονική καθυστέρηση αλλά και των αλλεπάλληλων σταδίων λογικής εντός ενός σταδίου διοχέτευσης 

είναι σηµαντικά µικρότερο, η µείωση αυτή είναι σηµαντικά µικρότερη. 

7.3.3.3. Κλιµακούµενη αρχιτεκτονική προώθησης δεδοµένων για πλάσιµους 
επεξεργαστές 
Με αφορµή το πρότυπο επεξεργαστών ByoRISC, αναπτύχθηκαν οι προδιαγραφές και 

πραγµατοποιήθηκε ο σχεδιασµός της κλιµακούµενης και παραµετρικής αρχιτεκτονικής προώθησης 

δεδοµένων SRB. Η οργάνωση µιας µικροαρχιτεκτονικής προώθησης δεδοµένων SRB που πρόκειται 

να χρησιµοποιηθεί σε έναν επεξεργαστή ByoRISC ή σε άλλον πλάσιµο επεξεργαστή (όπως Nios-II, 

MicroBlaze, LEON3) µπορεί να ρυθµιστεί ως προς τον επιθυµητό µέγιστο υποστηριζόµενο αριθµό 

θυρών εισόδου/εξόδου του κεντρικού αρχείου καταχωρητών και τον αριθµό των σταδίων 

διοχέτευσης. Η κύρια συνεισφορά στην υπάρχουσα τεχνική από την ανάπτυξη της προδιαγραφής SRB 

είναι οι εξής: 

• Ανάπτυξη µιας ρητής προδιαγραφής παράκαµψης καταχωρητών η οποία να είναι πλήρως 

παραµετρική και εύκολα προσαρµόσιµη σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Ειδικότερα, 

αναµένεται να είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος για σχεδιαστές νέων/ανερχόµενων 

αρχιτεκτονικών επεξεργαστών. 

• Γίνεται προσεκτική και διεξοδική µελέτη της επίδρασης του κυκλώµατος παράκαµψης και 

του απαιτούµενου πολυθυρικού αρχείου καταχωρητών στα χρονικά χαρακτηριστικά και 

την επιφάνεια ολοκληρωµένου ενός αντιπροσωπευτικού επεξεργαστή. Στη συναφή 

βιβλιογραφία είτε µοντελοποιείται ένα µέρος του επεξεργαστή (για παράδειγµα ο χειριστής 

δεδοµένων µε ένα αρχείο καταχωρητών) είτε αποκλειστικά οι µηχανισµοί παράκαµψης. 

• Τονίζονται συγκεκριµένα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή της 
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προδιαγραφής SRB σε υλοποιήσεις πλάσιµων επεξεργαστών σε σύγχρονες διατάξεις 

FPGA. Τα FPGA ως µέσο υλοποίησης αγνοούνται ακόµη και από τις πιο πρόσφατες 

δηµοσιεύσεις στο αντικείµενο αυτό. 

Το γενικό µοντέλο ενσωµατωµένων πλάσιµων επεξεργαστών που στοχεύεται για χρήση της 

αρχιτεκτονικής SRB δίνεται στο Σχήµα 7.5. Οι επεξεργαστές ακολουθούν το πρότυπο RISC και 

διαθέτουν αρχιτεκτονική σταδίων διοχέτευσης, η οποία αποτελείται από: 

• Ένα στάδιο ανάκλησης εντολής (IF), το οποίο δεν δείχνεται στο Σχήµα 7.5 µιας, πιθανώς, 

ευρείας εντολής, η οποία ενσωµατώνει µία ή περισσότερες µικρολειτουργίες προς 

εκτέλεση από τις αντίστοιχές τους θυρίδες εκτέλεσης 

• Ένα στάδιο αποκωδικοποίησης εντολής και ανάκλησης ορισµάτων για την ανάγνωση NRP 

ορισµάτων καταχωρητή 

• NPIPE στάδια εκτέλεσης µε τουλάχιστον ένα από αυτά να έχει άµεση πρόσβαση στη 

µνήµη δεδοµένων (µέσω εντολών τύπου φόρτωσης και αποθήκευσης) 

• Ένα στάδιο αποθήκευσης ορισµάτων καταχωρητή (WB) για την εγγραφή NWP ορισµάτων 

καταχωρητή 

Η βασική υπόθεση είναι ότι το πρώτο από τη σειρά των σταδίων διοχέτευσης λαµβάνει µέχρι 

NRP ορίσµατα ανάγνωσης από ένα, εν γένει, πολυθυρικό αρχείο καταχωρητών και παράγει ένα 

διάνυσµα αποτελεσµάτων, το οποίο αποτελείται, το πολύ, από NWP ορίσµατα εγγραφής καταχωρητή. 

Τα διάδοχα στάδια εκτέλεσης δέχονται το διάνυσµα ενδιάµεσων αποτελεσµάτων από το προηγούµενό 

τους στάδιο, το οποίο είναι εύρους NWP×DW, όπου DW είναι το εύρος της λέξης δεδοµένων στην 

αρχιτεκτονική. Ακόµη, µπορεί να καθοριστεί ότι διαβάζουν µέχρι NRP από τα προωθηµένα ορίσµατα 

ανάγνωσης, δοθέντος ότι αυτά έχουν αποθηκευτεί στους καταχωρητές διοχέτευσης του προηγούµενου 

σταδίου. Το τελικό στάδιο διοχέτευσης είναι υπεύθυνο για την κατάθεση του τελικού διανύσµατος 

αποτελεσµάτων στο αρχείο καταχωρητών. Επιπρόσθετοι υπολογισµοί δεν µπορούν να λάβουν χώρα 

στο στάδιο αυτό, για αυτό και δεν είναι απαραίτητη η ανάγνωση του διανύσµατος ορισµάτων 

ανάγνωσης και των αντίστοιχων διευθύνσεων καταχωρητή (τα διανύσµατα διευθύνσεων καταχωρητή 

δεν δείχνονται στο Σχήµα 7.5). Οποιοδήποτε από τα NPIPE στάδια εκτέλεσης µπορεί να ρυθµιστεί για 

λειτουργία πολλαπλών κύκλων, ακινητοποιώντας τα προηγηθέντα στάδια για τον απαιτούµενο αριθµό 

κύκλων.  

Το δικτύωµα παράκαµψης (bypass network) παράγει τα σήµατα ελέγχου των πολυπλεκτών που 

χρησιµοποιούνται στο πρώτο στάδιο εκτέλεσης (EX1 ή EX όταν NPIPE=2) για την προώθηση των 

κατάλληλων δεδοµένων. Αυτά προέρχονται είτε άµεσα από το αρχείο καταχωρητών, είτε είναι 

ενδιάµεσα αποτελέσµατα από έναν από τους καταχωρητές διοχέτευσης που πρόκειται να γραφούν 

στην ίδια φυσική διεύθυνση καταχωρητή σε επόµενο στάδιο. Το στάδιο ΕΧ1 ενσωµατώνει ένα 
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σύνολο πολυπλεκτών για την επιλογή µιας από τις προωθηµένες τιµές ανά θύρα ανάγνωσης του 

κεντρικού αρχείου καταχωρητών. 

Το µοντέλο αυτό αντιπροσωπεύει τη µεγάλη πλειοψηφία των υπαρχόντων πλάσιµων 

επεξεργαστών (µε την εξαίρεση πολυνηµατικών αρχιτεκτονικών όπως είναι οι OpenSPARC T1 και 

T2 [OpenSPARC]). Περιλαµβάνει ακόµη και πρόνοιες για µελλοντικές αρχιτεκτονικές 

ενσωµατωµένων επεξεργαστών, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν, να επεξεργάζονται 

και να καταθέτουν πολλά ορίσµατα είτε στον ίδιο κύκλο είτε στο ίδιο βήµα ελέγχου.  

 
Σχήµα 7.5: Γενικό µικροαρχιτεκτονικό µοντέλο, αντιπροσωπευτικό µοντέρνων πλάσιµων 
επεξεργαστών, το οποίο εστιάζει στην προώθηση δεδοµένων από ενδιάµεσα αποτελέσµατα. 

 

Προκειµένου τη διευκόλυνση της εφαρµογής των µηχανισµών SRB, στο σηµείο αυτό 

παρουσιάζεται καταγραφή των προδιαγραφών υπό µορφή ψευδοκώδικα. Οι προδιαγραφές ενέπνευσαν 

τη σύνταξη µιας συνθέσιµης περιγραφής επιπέδου RTL η οποία έχει αξιοποιηθεί στο σχεδιασµό των 

ενσωµατωµένων επεξεργαστών ByoRISC, των οποίων η βασική µορφή (για την εκτέλεση του 

βασικού συνόλου εντολών) µοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά µε τους επεξεργαστές DLX, MIPS-I 

[Hen96] (όσον αφορά το σύνολο εντολών) και MMIX [Knu99] (όσον αφορά την ορθογωνιότητα των 

κωδικοποιήσεων εντολών) έχει ισχυρές οµοιότητες. Μια µεθοδική αναπαράσταση των λειτουργιών 

του SRB σε επίπεδο µικροαρχιτεκτονικής είναι εκµεταλλεύσιµη από τη σκοπιά του σχεδιασµού 

µοντέρνων ενσωµατωµένων πλάσιµων επεξεργαστών ή ακόµη για την ενσωµάτωση αρχιτεκτονικών 
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παραλλαγών σε µια υπάρχουσα οικογένεια επεξεργαστών. 

Σε αδρές γραµµές, η αρχιτεκτονική SRB είναι πλήρως παραµετροποιηµένη όσον αφορά τον 

αριθµό θυρών ανάγνωσης (NRP) και εγγραφής (NWP) του συνόλου καταχωρητών το οποίο είναι 

ορατό από τον προγραµµατιστή, καθώς και τον αριθµό των σταδίων διοχέτευσης εκτέλεσης 

λειτουργιών (NPIPE). Στην περίπτωση ενός τυπικού επεξεργαστή ByoRISC (τον ονοµάζουµε στην 

ενότητα αυτή ως ‘OurRISC’), είναι NPIPE=2. Το υλικό της SRB αποτελείται κατά βάση από τις εξής 

συνιστώσες: 

• NRP, τον αριθµό, (NPIPE×NWP + 1)-σε-1 πολυπλέκτες που είναι τοποθετηµένοι στο 

πρώτο στάδιο εκτέλεσης του επεξεργαστή για την επιλογή του κατάλληλου προωθηµένου 

δεδοµένου ανά θύρα ανάγνωσης. 

• NRP×NPIPE×NWP συγκριτές για την αποτίµηση των σηµάτων ελέγχου για τους 

παραπάνω πολυπλέκτες. Στην περίπτωση υποστήριξης λειτουργίας πολλαπλών κύκλων, 

το αποτέλεσµα από κάθε συγκριτή φρουρείται από µία σηµαία, η οποία γίνεται ενεργή 

µόνο κατά τον κύκλο στον οποίο ολοκληρώνεται η λειτουργία πολλαπλών κύκλων, η 

οποία διατελείται στο θεωρούµενο στάδιο διοχέτευσης. 

Κάθε ένας από τους πολυπλέκτες απαιτεί σήµα ελέγχου µε εύρος ίσο µε 

. Η διαµόρφωση του σήµατος ελέγχου των πολυπλεκτών 

διαιρείται σε δύο πεδία: στο πεδίο ‘pipe_sel’ το οποίο επιλέγει το κατάλληλο στάδιο εκτέλεσης για 

την αποκοµιδή ενός ενδιάµεσου αποτελέσµατος, µε τη µηδενική τάξη (EX0) να αναφέρεται στο 

στάδιο ανάκλησης ορισµάτων, και στο πεδίο ‘wp_sel’ για τη σηµείωση του αύξοντος αριθµού µιας 

θύρας εγγραφής. Η διαµόρφωση παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.6. 

( )⎡ ⎤ (⎡ 1loglog 22 ++ NPIPENWP )⎤

 

 

Σχήµα 7.6: ∆ιαµόρφωση του σήµατος ελέγχου για τους πολυπλέκτες του πρώτου σταδίου 
εκτέλεσης (στον ψευδοκώδικα του Κώδικα 7.1 σηµειώνεται ως alu_opd_v_sel). 

 

Ο ψευδοκώδικας για την αρχιτεκτονική προώθησης δεδοµένων SRB, η οποία δίνεται στο 

Σχήµατος 7.5, αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος (BypassNetwork) περιγράφει την καθ’ 

αυτό µονάδα προώθησης δεδοµένων, η οποία αποτελεί ένα άρθρωµα συνδυαστικής λογικής που 

απαιτείται για τον υπολογισµό των σηµάτων ελέγχου των πολυπλεκτών προώθησης δεδοµένων. Το 

δεύτερο µέρος (DataForwardingMultiplexers) υλοποιεί τους αναφερόµενους πολυπλέκτες. Στον 

παρακάτω ψευδοκώδικα (Κώδικας 7.1), αµοιβαία αποκλειόµενες (mutually-exclusive) επιλογές οι 

οποίες µπορούν να αποφασιστούν παράλληλα συµβολίζονται από δηλώσεις for…choice, το οποίο 
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σηµαίνει ότι οι υπονοούµενες επαναλήψεις µπορούν να υλοποιηθούν µε παραλληλοποιηµένο υλικό. 

Εξαρτάται από τη συγκεκριµένη υλοποίηση, το αν για την υποστήριξη µιας δήλωσης for…choice 

απευθείας σε υλικό χρησιµοποιηθεί µια ισορροπηµένη (balanced) δοµή ή ένας κωδικοποιητής 

προτεραιότητας. Μια δήλωση for…choice µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως έκφραση δεξιού µέλους 

(right-hand side – RHS), όπως για την υλοποίηση εµφωλευµένων δηλώσεων υπό συνθήκη για έναν 

καθοριζόµενο αριθµό επιλογών, οι οποίες ελέγχουν αναθέσεις σε µία οντότητα (µεταβλητή αριστερού 

µέλους). Αυτές οι δηλώσεις ειδικού τύπου µπορούν να υλοποιηθούν από µία δήλωση υπό συνθήκη 

case-when ή if-elsif-else-end if στη VHDL και από switch-case µπλοκ δηλώσεων στην ANSI C. 

Επιπλέον, η συνάρτηση βιβλιοθήκης bitvector χρησιµοποιείται παρόµοια µε την 

conv_std_logic_vector(x,y) της VHDL-93, όπου ο x είναι ακέραιος και ο y δίνει το εύρος bit που 

ανατίθεται για τη δυαδική αναπαράσταση του x. Τα διανύσµατα έχουν κατάληψη ‘_v’, έτσι ώστε τα 

προθέµατα rdata, wdata, raddr, waddr να δηλώνουν ορίσµατα και διευθύνσεις, ανάγνωσης και 

εγγραφής, αντίστοιχα. Πρόκειται για διδιάστατα διανύσµατα· πίνακες, των οποίων η πρώτη διάσταση 

σηµειώνει την απαρίθµηση του διευθυνσιοδοτούµενου σταδίου διοχέτευσης και η δεύτερη 

διευθυνσιοδοτεί ένα πεδίο bit της καταχώρησης στον πίνακα για το συγκεκριµένο στάδιο διοχέτευσης. 

Το alu_opd_v_sel είναι το µονοδιάστατο διάνυσµα που αντιπροσωπεύει το σήµα ελέγχου των 

πολυπλεκτών προώθησης δεδοµένων. Όπως είναι φανερό, ο τελεστής concat συνενώνει δύο 

διανύσµατα, κατά τις συµβάσεις του τελεστή ‘&’ στη VHDL. Το σύµβολο ‘:’ χρησιµοποιείται για την 

αναφορά σε πεδίο bit µε τον ίδιο τρόπο που αυτό γίνεται στη γλώσσα Verilog-HDL, και αντιστοιχεί 

σε δήλωση εύρους bit που χρησιµοποιεί τη λέξη-κλειδί downto στη VHDL. 

Ο Πίνακας 7.6 συνοψίζει τη σηµειογραφία που χρησιµοποιείται για παραµέτρους, σήµατα και 

αρχιτεκτονικούς πόρους της προδιαγραφής SRB.  

 

 
BypassNetwork() 
begin 

for i in 0..NRP-1 do 
  alu_opd_v_sel[(log2(NWP)+log2(NPIPE+1))·(i+1)-1:(log2(NWP)+log2(NPIPE+1))·i]      
    for j in 0..NWP-1 choice 

        for k in 1..NPIPE choice 
          bitvector(j,log2(NWP)) concat bitvector(k,log2(NPIPE+1)) when 
            (a register write is permitted) and 
            (waddr_v[k,RAW·(j+1)-1:RAW·j] 
            equals raddr_v[0,RAW·(i+1)-1:RAW·i]); 
          endwhen 
        endfor 
      endfor 
    endfor 
  end 
 
DataForwardingMultiplexers() 
begin 
  for i in 0..NRP-1 do 
    rdata_v[1,DW·(i+1)-1:DW·i]   
      for j in 0..NWP-1 choice 
        for k in 0..NPIPE choice 
          if k equals 0 
            rdata_v[0,DW·(i+1)-1:DW·i]; 
          else 
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            wdata_v[k,DW·(NWP-(j-1))-1:DW·(NWP-j)] when 
              (alu_opd_v_sel[(log2(NWP)+log2(NPIPE+1))·(i+1)-1:(log2(NWP)+log2(NPIPE+1))·i] 
              equals bitvector(2^NPIPE·(NWP-j),log2(NWP)+log2(NPIPE+1))); 
            endwhen 
          endif 
        endfor 
      endfor 
  endfor 
end 
 
 

Κώδικας 7.1: Ψευδοκώδικας της προδιαγραφής κλιµακούµενης αρχιτεκτονικής παράκαµψης 
καταχωρητών (SRB). 

 

Πίνακας 7.6: Σηµειογραφία που χρησιµοποιείται στον ψευδοκώδικα του Κώδικα 7.1. 
Όνοµα Περιγραφή 

RAW Εύρος διεύθυνσης καταχωρητή 
DW Εύρος λέξης δεδοµένων 
NWP Αριθµός θυρών εγγραφής αρχείου καταχωρητών 
NRP Αριθµός θυρών ανάγνωσης αρχείου καταχωρητών 
NPIPE Αριθµός σταδίων διοχέτευσης ανάµεσα στα στάδια 

αποκωδικοποίησης εντολής και ανάγνωσης ορισµάτων 
και εγγραφής ορισµάτων καταχωρητή 

 

7.4. Εµπειρικός σχεδιασµός ειδικών λειτουργικών µονάδων 
 

Συµπληρωµατικά µε την επέκταση του συνόλου εντολών ενός επεξεργαστή ByoRISC µε 

αυτοµατοποιηµένη διεργασία (π.χ. µε χρήση του εργαλείου YARDstick) σε ορισµένες περιπτώσεις το 

ζητούµενο είναι η επέκταση ενός ByoRISC µε ήδη γνωστές ειδικές εντολές και ΕΛΜ. Τέτοιες ειδικές 

εντολές µπορεί να έχουν αποφασιστεί µε βάση την εµπειρική γνώση του σχεδιαστή, και να έχει 

αξιολογηθεί ότι εµφανίζονται αρκετά συχνά στις εφαρµογές ενός ολόκληρου πεδίου (domain) όπως 

είναι π.χ. τα πολυµέσα (multimedia). Συλλογές από ειδικές εντολές οι οποίες έχουν εξαχθεί µε 

αυτόµατους τρόπους είναι επίσης καταχωρήσιµες σε διαµόρφωση ISeq. 

Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα παραθέτουµε ορισµένες εντολές οι οποίες προκύπτουν σε 

αρκετές εφαρµογές ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος. Για τις εντολές αυτές είναι χρήσιµο να είναι 

διαθέσιµες υλοποιήσεις τους είτε ως µακροαντικαταστάσεις είτε ως συναρτήσεις υπό µορφή 

βιβλιοθήκης (συνήθως σε συνδυασµό C και γλώσσας συµβολοµεταφραστή ByoRISC) προκειµένου να 

διατηρείται η µεταφερτότητα των προγραµµάτων ανάµεσα σε επεξεργαστές ByoRISC, µε ή χωρίς τις 

αντίστοιχες επεκτάσεις, στο επίπεδο του κώδικα συµβολοµεταφραστή. Ο Πίνακας 7.7 συνοψίζει 

ορισµένες από τις εντολές που καθορίστηκαν εµπειρικά, και υλοποιήθηκαν σε προσοµοιωτή ακρίβειας 

κύκλου ή και σε επίπεδο VHDL.   
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Πίνακας 7.7: Εντολές επέκτασης που υλοποιήθηκαν σε επεξεργαστές ByoRISC, οι οποίες 
έχουν προσδιοριστεί εµπειρικά. 

Μνηµονικό Περιγραφή Συνήθης σύνταξη (BNF). Στην 
αρχιτεκτονική ByoRISC η 
σύνταξη είναι: 
customx imm 

Τυπικοί κύκλοι 
εκτέλεσης 

ABLEND Ανάµειξη τιµών ablend rd0, rs0 1 
ABS Απόλυτη τιµή abs rd0, rs0 1 
CLIP Περιορισµός τιµής ανάµεσα σε 

δύο όρια 
clip rd0, rs0, rs1, rs2 1 

CLO Απαρίθµηση 
προπορευόµενων άσσων 

clo rd0, rs0 1 (ASIC) 
1-2 (FPGA) 

CLZ Απαρίθµηση 
προπορευόµενων µηδενικών 

clz rd0, rs0 1 (ASIC) 
1-2 (FPGA) 

MAX Εξαγωγή µεγαλύτερης τιµής max rd0, rs0, rs1 1 
MIN Εξαγωγή µικρότερης τιµής min rd0, rs0, rs1 1 
POPCNT Απαρίθµηση πληθυσµού popcnt rd0, rs0 1 (ASIC)  

1-4 (FPGA) 
SELECT Επιλογή τιµής από δύο πηγές select rd0, rs0, rs1, 

rs2 
1 

SIGNUM Εξαγωγή προσήµου signum rd0, rs0 1 
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Κεφάλαιο 8 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΕΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι σχεδιαζόµενοι ASIP είναι υλοποιήσιµοι είτε σε τεχνολογίες ASIC 

τυποποιηµένου κελιού είτε σε διατάξεις FPGA µε λογική σύνθεση των τελικών VHDL περιγραφών 

τους. Αν και πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για διεργασίες CMOS, αυτές έχουν πολύ διαφορετικά 

χαρακτηριστικά: για παράδειγµα, στις τεχνολογίες τυποποιηµένου κελιού, το κόστος των 

διασυνδέσεων ανάµεσα στα λογικά κελιά είναι αµελητέο όσον αφορά την επιφάνεια και την 

καθυστέρηση διάδοσης, σε σχέση µε τα FPGA όπου οι διασυνδέσεις είναι υπεύθυνες για το 50%-90% 

της συνολικής καθυστέρησης διάδοσης. 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές κάνουν επιτακτική την ανάγκη χαρακτηρισµού τόσο των 

συνιστωσών µονάδων (λειτουργικές µονάδες, πόροι αποθήκευσης) όσο και των επεξεργαστών 

ByoRISC για κάθε περίπτωση τεχνολογίας ξεχωριστά. Ιδιαίτερα για την περίπτωση των λειτουργικών 

µονάδων (αναλυτικά στην ενότητα 8.1) τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού αξιοποιούνται από το 

YARDstick και αποτελούν τµήµα του backend για την κάθε IR. Συγκεκριµένα, οι προδιαγραφές 

BXIR (ByoX IR) που χρησιµοποιούνται για την επαναστόχευση του YARDstick σε διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές-στόχους περιλαµβάνουν χαρακτηριστικές ποσότητες για κάθε τελεστή: χρονική 

καθυστέρηση διάδοσης (delay), αριθµός κύκλων ακολουθιακής εκτέλεσης (latency), και επιφάνεια 

υλικού (area) για το αντίστοιχο εύρος bit του τελεστή (bitwidth). 

Στην περίπτωση του ASIC, ο χαρακτηρισµός µιας µονάδας υλικού ανάγεται στην εκτίµηση δύο 

βαθµωτών παραµέτρων: της χρονικής (συνδυαστικής) καθυστέρησης διάδοσης (delay/latency) και της 
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επιφάνειας υλικού (σε µm2 ή αριθµό ισοδύναµων πυλών NAND 2 εισόδων) για ένα δεδοµένο εύρος 

λέξης bit. Στην περίπτωση µιας διάταξης FPGA, µε αντίστοιχο τρόπο το εργαλείο λογικής σύνθεσης 

(για παράδειγµα Xilinx ISE Webpack) δίνει εκτίµηση της χρονικής καθυστέρησης και της 

αποσύνθεσής της σε επιµέρους καθυστερήσεις λόγω α) λογικής και β) διασυνδέσεων. Η εκτίµηση του 

κόστους σε επιφάνεια ολοκληρωµένου για ένα µοντέρνο FPGA οφείλει να συνεκτιµά την κατάληψη 

πόρων όλων των τύπων (LUT, ενσωµατωµένοι πολλαπλασιαστές 18x18, block RAM των 16Kbit, για 

τις οικογένειες Spartan-3, Spartan-3E και µονάδων DSP48 για τις Virtex-4/5). Προκειµένου την 

εξαγωγή µιας βαθµωτής ποσότητας (από 0 για µηδενική κατάληψη έως 100 για την πλήρη κατάληψη) 

επινοήθηκε η εξής γραµµική συνάρτηση κόστους, ισχύει για τις οικογένειες Spartan-3 και Spartan-3E: 
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 (8.1) 

όπου: 

• nLUT, LUTmax ο αριθµός των LUT που χρησιµοποιούνται και ο συνολικός αριθµός τους, 

αντίστοιχα 

• nBRAM, BRAMmax ο αριθµός των ενσωµατωµένων RAM µπλοκ που χρησιµοποιούνται και 

ο συνολικός αριθµός τους, αντίστοιχα 

• nBMULT, BMULTmax ο αριθµός των ενσωµατωµένων πολλαπλασιαστών διαστάσεων 

18x18-bit που χρησιµοποιούνται και ο συνολικός αριθµός τους, αντίστοιχα 

• α, β, γ είναι οι συντελεστές βαρύτητας για τα LUT, τις block RAM και τους 

ενσωµατωµένους πολλαπλασιαστές, αντίστοιχα. 

Προφανώς για διατάξεις FPGA µε διαφορετικούς συνιστώντες τύπους πόρων, η συνάρτηση κόστους 

διαφοροποιείται κατάλληλα. Έτσι για την οικογένεια Virtex-4 της Xilinx, η συνάρτηση κόστους 

διαµορφώνεται ως εξής: 

( ) ( )
( ) ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

+−⋅+−⋅
−=

maxmax

maxmaxmaxmax100
DSPXnDSPXDSPX

BRAMnBRAMBRAMLUTnLUTLUT
Area

γ
βα

 (8.2) 

όπου: 

• nDSPX, DSPXmax ο αριθµός των δοµικών µπλοκ ειδικού σκοπού τύπου DSP48, που 

χρησιµοποιούνται και ο συνολικός αριθµός τους, αντίστοιχα 

Οι υπόλοιποι συµβολισµοί χρησιµοποιούνται κατά την εξίσωση (8.1). 
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8.1. Χαρακτηρισµός λειτουργικών µονάδων 
 

Στο Σχήµα 8.1 δίνονται οι τιµές καθυστέρησης διάδοσης και επιφάνειας υλικού για ορισµένους 

τελεστές (add, and, bitextract, bitinsert, mul, not, select) για διεργασία ASIC (Σχήµα 8.1.α) και FPGA 

(Σχήµα 8.1.β). Και στις δύο περιπτώσεις το θεωρούµενο εύρος bit ισούται µε 32. 

Τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 8.1 υποδεικνύουν την ανάγκη για προσεκτικό χαρακτηρισµό 

κάθε στοχευόµενης τεχνολογίας υλοποίησης ξεχωριστά. Συγκεκριµένα, όχι µόνο µεταβάλλονται οι 

λόγοι των τιµών ανάµεσα σε οποιουσδήποτε δύο τελεστές, αλλά αυτό συµβαίνει αλλάζοντας 

δραµατικά και τους συσχετισµούς τους (τη σχετική κατάταξη). Για παράδειγµα, στην τεχνολογία 

ASIC, ο τελεστής µε τη µεγαλύτερη καθυστέρηση διάδοσης είναι ο πολλαπλασιασµός (mul) ο οποίος 

και µπορεί να επιλεγεί ως ο τελεστής που καθορίζει την περίοδο του ρολογιού του επεξεργαστή, 

χρησιµοποιείται δε σε διαδικασίες κανονικοποίησης τιµών εντός του YARDstick. Αντίθετα, στο 

FPGA λόγω του ότι ο τελεστής mul υλοποιείται µε χρήση 3 ενσωµατωµένων πολλαπλασιαστών 

(BMULT) είναι ταχύτερος των bitinsert και bitextract. Ανάλογα, µε τις ρυθµίσεις του χρήστη, θα 

µπορούσε στο FPGA να χρησιµοποιηθεί ένας εκ των δύο τελευταίων για τις ρυθµιστικές 

κανονικοποιήσεις, κάτι που επηρεάζει το χρονισµό των παραγόµενων ειδικών εντολών. Επίσης, ενώ 

στο ASIC οι λογικοί τελεστές διαφοροποιούνται ως προς την καθυστέρηση διάδοσης, η οποία εν γένει 

είναι πολύ µικρή, στο FPGA η ελάχιστη καθυστέρηση διάδοσής τους καθορίζεται από την απόκριση 

του ενός LUT και είναι  µεγαλύτερη σε αναλογία. 

 

 
(α) Τεχνολογία STM 0.13µm (ASIC) 
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(β) Xilinx FPGA XC3S200 (οικογένεια Spartan-3) σε περίβληµα τύπου FT256 και για 

διαβάθµιση ταχύτητας (speed grade) -4. 

Σχήµα 8.1: Χαρακτηριστικές τιµές καθυστέρησης διάδοσης και επιφάνειας υλικού για 
ορισµένους αριθµητικούς τελεστές σε διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης. 
 

Για τις παραπάνω µετρήσεις όπως και για αυτές του Πίνακα 8.1, συντάχθηκαν περιγραφές των 

τελεστών σε VHDL (RTL επίπεδο) οι οποίες είναι ανεξάρτητες της στοχευόµενης αρχιτεκτονικής. 

Ιδιαίτερα στα FPGA, υφίστανται σηµαντικά περιθώρια βελτιστοποίησης των τελεστών (για κάθε 

συγκεκριµένη διάταξη ξεχωριστά) σε περιπτώσεις τις οποίες τα υπάρχοντα εργαλεία λογικής 

σύνθεσης αδυνατούν να συνάγουν από γενικές περιγραφές (inference). Για τα FPGA των σειρών 

Spartan-3 και Spartan-3E αυτό ισχύει όσον αφορά την αξιοποίηση του carry-chain σε κάθε δοµικό 

slice, των δοµών καταχωρητή ολίσθησης SRL16 αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. 

Στον Πίνακα 8.1 δίνονται οι χαρακτηριστικές τιµές (delay, area) για όλους τους αριθµητικούς 

τελεστές. Για στοιχειώδεις εντολές που προσπελαύνουν στοιχεία αποθήκευσης χωρίς υπολογισµούς 

στο υλικό, οι αντίστοιχες τιµές θεωρούνται ίσες µε το µηδέν. Για παράδειγµα, για τις στοιχειώδεις 

λειτουργίες lod, str, γίνεται προσπέλαση σε µνήµη δεδοµένων, η οποία θεωρείται ότι είναι 

χρονιζόµενη µε το ίδιο ρολόι µε τον επεξεργαστή και ότι γίνεται χωρίς απώλειες κύκλων λόγω 

καταστάσεων αναµονής. Αν και µετρήσιµες, αυτές οι καθυστερήσεις θεωρούνται κατά προσέγγιση 

ίσες µε το µηδέν. Αντίθετα, η συνεισφορά του τρόπου διευθυνσιοδότησης στις λειτουργίες αυτές θα 

υπολογιζόταν κανονικά, εφόσον περιλάµβανε αριθµητικές λειτουργίες.   
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Πίνακας 8.1: Χαρακτηριστικές τιµές χρονικής καθυστέρησης διάδοσης (delay) και επιφάνειας 
υλικού (area) για όλους τους αριθµητικούς τελεστές. 

(α) Τεχνολογία STM 0.13µm (ASIC) 

Τελεστής Καθυστέρηση (ns) 
Επιφάνεια 
(µm2) 

abs 0.778 1301.2 
add 0.853 3732.5 
and 0.047 221.2 
asr 0.681 2512.5 
bitextract 1.080 5584 
bitinsert 1.540 5541 
div 3.604 17902.1 
ior 0.081 221.2 
lsl 0.911 1781.6 
lsr 0.878 1781.6 
max 0.863 2533.2 
min 0.862 2471 
mov 0.000 0.0 
mul 2.110 62678 
neg 0.788 876.1 
not 0.034 110.6 
rem 3.692 18192.4 
select 0.097 302.3 
seq 0.693 644.5 
sge 0.903 1140.5 
sgt 0.856 1140.5 
sle 0.856 1140.5 
slt 0.856 1140.5 
sne 0.529 644.5 
sub 0.879 2738.9 
xor  0.120 387.1 

 

(β) Xilinx FPGA XC3S200 (οικογένεια Spartan-3) σε περίβληµα τύπου FT256 και για 
διαβάθµιση ταχύτητας (speed grade) -4. 

Τελεστής Καθυστέρηση (ns) 
Επιφάνεια (0-
100% της 
διάταξης) 

abs 5.502 0.36 
add 4.214 0.37 
and 0.890 0.37 
asr 7.524 1.72 
bitextract 24.179 4.03 
bitinsert 16.175 4.02 
div 80.151 4.39 
ior 0.890 0.37 
lsl 7.223 1.67 
lsr 6.323 1.70 
max 6.356 0.74 
min 6.356 0.74 
mov 0.000 0.00 
mul 

 
 

9.416 3.50 
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neg 3.811 0.00 
not 0.551 0.00 
rem 84.813 4.76 
select 0.890 0.37 
seq 2.589 0.19 
sge 3.613 0.37 
sgt 4.965 0.37 
sle 3.613 0.37 
slt 4.965 0.37 
sne 2.589 0.19 
sub 4.214 0.37 
xor 0.890 0.37 

 

8.2. Χαρακτηρισµός της µονάδας προώθησης δεδοµένων 
 

Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην ικανότητα κλιµάκωσης των επεξεργαστών ByoRISC ως προς τον 

µέγιστο αριθµό των υποστηριζόµενων ορισµάτων εισόδου και εξόδου από τις ειδικές εντολές, έχει η 

µονάδα προώθησης δεδοµένων, η οποία ακολουθεί την αρχιτεκτονική SRB. Η µονάδα προώθησης 

δεδοµένων είναι παραµετροποιηµένη ως προς τον αριθµό θυρών ανάγνωσης (NRP) και εγγραφής 

(NWP) ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιεσδήποτε τιµές των παραµέτρων αυτών.  

Στο Σχήµα 8.2 δίνονται οι τιµές καθυστέρησης διάδοσης για τη µονάδα προώθησης δεδοµένων 

για τεχνολογία ASIC (Σχήµα 8.2.α) και FPGA (Σχήµα 8.2.β). Στο Σχήµα 8.3 δίνονται αντίστοιχα οι 

τιµές επιφάνειας υλικού για τεχνολογία ASIC (Σχήµα 8.3.α) και FPGA (Σχήµα 8.3.β). Για την 

αποτίµηση της επιφάνειας υλικού στο FPGA χρησιµοποιείται η εξίσωση (8.1). Σε όλες τις 

περιπτώσεις το θεωρούµενο εύρος bit για τις διευθύνσεις καταχωρητών ισούται µε 8. 

 

 
(α) Τεχνολογία STM 0.13µm (ASIC) 
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(β) Xilinx FPGA XC3S1500 (Spartan-3) για τη διαβάθµιση χαµηλότερης ταχύτητας. 

Σχήµα 8.2: Τιµές καθυστέρησης διάδοσης για τη µονάδα προώθησης δεδοµένων των 
επεξεργαστών ByoRISC σε διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης. 
 

 
(α) Τεχνολογία STM 0.13µm (ASIC) 

 
(β) Xilinx FPGA XC3S1500 (Spartan-3) για τη διαβάθµιση χαµηλότερης ταχύτητας. 
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Σχήµα 8.3: Τιµές επιφάνειας υλικού για τη µονάδα προώθησης δεδοµένων των 
επεξεργαστών ByoRISC σε διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης. 
 

8.3. Χαρακτηρισµός του αρχείου καταχωρητών 
 

Κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική των επεξεργαστών ByoRISC έχει το αρχείο καταχωρητών το 

οποίο για την υποστήριξη ειδικών εντολών µε µοτίβα τύπου ΜΙΜΟ πρέπει να είναι πολυθυρικό 

(multi-port). Σε µικροαρχιτεκτονικό επίπεδο υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για τη σύνθεση ενός 

πολυθυρικού αρχείου καταχωρητών οι οποίοι και αναφέρονται διεξοδικά στην ενότητα 7.2.4. Όπως 

και για τη µονάδα προώθησης δεδοµένων, η οποία είναι συνυφασµένη µε τις ανάγκες του αρχείου 

καταχωρητών σε θύρες ανάγνωσης και εγγραφής, το αρχείο καταχωρητών είναι παραµετροποιηµένο 

ως προς τον αριθµό θυρών ανάγνωσης (NRP) και εγγραφής (NWP) ώστε να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για οποιεσδήποτε τιµές των παραµέτρων αυτών. Άλλες παράµετροι του αρχείου 

καταχωρητών είναι το εύρος διεύθυνσης καταχωρητών (RAW) και ο αριθµός καταχωρητών (Number 

of Registers: NR). 

Σε τεχνολογίες ASIC δεν υφίσταται θεµελιώδης περιορισµός για τις παραµέτρους του αρχείου 

καταχωρητών, αν και χρειάζεται να ληφθεί υπόψη το γεγονός της πολυωνυµικής εξάρτησης της 

κατανάλωσης ισχύος ως προς τον αριθµό των θυρών ανάγνωσης-εγγραφής [Rix99]. Στην τεχνολογία 

FPGA, πρακτικά ο κύριος περιορισµός οφείλεται στο πλήθος των block RAM και τον αριθµό των 

θυρών ανάγνωσης/εγγραφής των, που είναι διαθέσιµες σε ένα τέτοιο ολοκληρωµένο. Αν WL και DW 

είναι το µήκος λέξης και το εύρος δεδοµένων του αρχείου καταχωρητών και των block RAM, 

αντίστοιχα, η υλοποίηση ενός αρχείου καταχωρητών µε Μ θύρες ανάγνωσης και Ν θύρες εγγραφής 

απαιτεί ⎡ ⎤ NMDWWL ××/  BRAMs [Sag07], καθώς κάθε block RAM διαθέτει µία θύρα ανάγνωσης 

και µία εγγραφής. Για τους επεξεργαστές ByoRISC αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά παραµετρικά 

µοντέλα αρχείων καταχωρητών µε επιλέξιµο αριθµό θυρών ανάγνωσης/εγγραφής και σχεδιάστηκαν 

σε VHDL: ένα για την περίπτωση στόχευσης τεχνολογιών ASIC και ένα σύµφωνα µε την περιγραφή 

του [Sag07] για τη στόχευση τεχνολογίας FPGA.  

Στο Σχήµα 8.4 δίνονται οι τιµές καθυστέρησης διάδοσης για το αρχείο καταχωρητών 

δεδοµένων για τεχνολογία ASIC (Σχήµα 8.4.α) και FPGA (Σχήµα 8.4.β). Η διάταξη FPGA που 

χρησιµοποιήθηκε για τις εκτιµήσεις είναι η XC4VLX25-FF668-10 από την οικογένεια Virtex-4 καθώς 

καλύπτει µέχρι και την περίπτωση υλοποίησης αρχείου καταχωρητών µε 8 θύρες ανάγνωσης και 8 

εγγραφής. Στο Σχήµα 8.5 δίνονται αντίστοιχα οι τιµές επιφάνειας υλικού για τις τεχνολογίες ASIC 

(Σχήµα 8.5.α) και FPGA (Σχήµα 8.5.β). Για την αποτίµηση της επιφάνειας υλικού στο FPGA 

χρησιµοποιείται η εξίσωση (8.2). Σε όλες τις περιπτώσεις το θεωρούµενο εύρος bit για τις διευθύνσεις 

καταχωρητών ισούται µε 5 (RAW=5) και ο αριθµός των καταχωρητών είναι 32 (NR = 2RAW = 32). 
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(α) Τεχνολογία STM 0.13µm (ASIC) 

 

 
(β) Xilinx FPGA XC4VLX25 (Virtex-4) για τη διαβάθµιση χαµηλότερης ταχύτητας. 

Σχήµα 8.4: Τιµές καθυστέρησης διάδοσης για το ακέραιο αρχείο καταχωρητών των 
επεξεργαστών ByoRISC σε διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης. 

 

 
(α) Τεχνολογία STM 0.13µm (ASIC) 
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(β) Xilinx FPGA XC4VLX25 (Virtex-4) για τη διαβάθµιση χαµηλότερης ταχύτητας. 

Σχήµα 8.5: Τιµές επιφάνειας υλικού για το ακέραιο αρχείο καταχωρητών των επεξεργαστών 
ByoRISC σε διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης. 

 

8.4. Χαρακτηρισµός ενός επεξεργαστή ByoRISC 
 

Στο σηµείο αυτό µπορούµε να χαρακτηρίσουµε έναν τυπικό επεξεργαστή ByoRISC, ο οποίος έχει 

υλοποιηθεί σε γλώσσα VHDL, όσον αφορά το κρίσιµο µονοπάτι καθυστέρησης και την επιφάνεια 

υλικού. Ο επεξεργαστής ByoRISC του παραδείγµατος έχει ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις εξής τιµές 

παραµέτρων (ονοµατολογία σύµφωνα µε τον Πίνακα 7.4) για τη διαδικασία της λογικής σύνθεσης: 

• HAVE_CI, HAVE_COP, OPTIONAL_LS, OPTIONAL_MUL, OPTIONAL_SHIFT, 

OPTIONAL_CTI, OPTIONAL_LOGIC ίσα µε 1. 

• BRANCH_EARLY, OPTIONAL_CVT, OPTIONAL_DIV, OPTIONAL_SET ίσα µε 0. 

• IMEMSIZE και DMEMSIZE είναι ίσα µε 8KB. 

• OW, RAW είναι ίσα µε 8. 

• SHIFTER_TOPOLOGY έχει την τιµή “FUNNEL”.  

• MULT_TOPOLOGY έχει την τιµή “MULT32X32-PIPELINED” και επιλέγει µία 

τοπολογία πολλαπλασιαστή των 32-bit µε διοχέτευση 4 εσωτερικών σταδίων. 

 

Η παρακάτω διερεύνηση πραγµατοποιείται για τις διαφορετικές τιµές των ελεύθερων 

παραµέτρων: FORWARDING (0, 1), NRP (2, 4, 8), και NWP (1, 2, 4, 8) για NRP > NWP. 
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(α) Τεχνολογία STM 0.13µm (ASIC) 

 
(β) Xilinx FPGA XC4VLX25 (Virtex-4) για τη διαβάθµιση χαµηλότερης ταχύτητας. 

Σχήµα 8.6: Τιµές µέγιστης συχνότητας ρολογιού (σε MHz) για διαφορετικές ρυθµίσεις ενός 
επεξεργαστή ByoRISC σε διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης. 

 

 
(α) Τεχνολογία STM 0.13µm (ASIC) 
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(β) Xilinx FPGA XC4VLX25 (Virtex-4) για τη διαβάθµιση χαµηλότερης ταχύτητας. 

Σχήµα 8.7: Τιµές επιφάνειας υλικού (% αναλογία) για διαφορετικές ρυθµίσεις ενός 
επεξεργαστή ByoRISC σε διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης. Οι αναγραφόµενες τιµές 
αντιστοιχούν στη σειρά “% επιφάνεια (µε forwarding)”. 

 

Στο Σχήµα 8.6 δίνονται οι τιµές καθυστέρησης διάδοσης για το αρχείο καταχωρητών 

δεδοµένων για ASIC (Σχήµα 8.6.α) και FPGA (Σχήµα 8.6.β) τεχνολογία. Στο Σχήµα 8.7 δίνονται 

αντίστοιχα οι τιµές επιφάνειας υλικού για ASIC (Σχήµα 8.7.α) και FPGA (Σχήµα 8.7.β) τεχνολογία. 

Για την αποτίµηση της επιφάνειας υλικού στο FPGA χρησιµοποιείται η εξίσωση (8.2). 

Από τα παραπάνω σχήµατα διαπιστώνεται ότι, ο αριθµός θυρών ανάγνωσης/εγγραφής 

κλιµακώνει την απαιτούµενη επιφάνεια σε ολοκληρωµένο τύπου FPGA κατά περίπου µία τάξη 

µεγέθους και συγκεκριµένα από το 6 έως το 50%. Για το ASIC, εάν δεν συνυπολογίσουµε την 

επιφάνεια του αρχείου καταχωρητών, το εύρος αυτής της κλιµάκωσης για την επιφάνεια είναι περίπου 

3 φορές, από 18k σε 60k περίπου ισοδύναµες πύλες NAND 2 εισόδων. Επίσης, η ύπαρξη δικτυώµατος 

πλήρους προώθησης δεδοµένων, συντελεί στη µείωση της µέγιστης επιτυγχανόµενης συχνότητας 

χρονισµού κατά 17.9%.  Σε αντιπαραβολή, η επιβάρυνση αυτή για την ASIC διεργασία είναι µόνο 

5%. Αποµονώνοντας επίσης την διαφορά ανάµεσα στην περίπτωση µε τις λιγότερες και περισσότερες 

θύρες (1/2 και 8/8), είναι 19% και 9.7%, για το FPGA, χωρίς, και µε τη χρήση µονάδας προώθησης 

δεδοµένων, αντίστοιχα. Αυτές οι επιβαρύνσεις είναι αρκετά έως πολύ µικρές σε σχέση µε την 

κλιµάκωση των επεξεργαστών σε επιφάνεια. Αν και αυτό δεν τέθηκε ως κρίσιµος στόχος της 

µεθοδολογίας, από τη µελέτη των παραπάνω αποτελεσµάτων, αλλά και για τις µεµονωµένες µονάδες 

των προηγούµενων ενοτήτων αυτού του κεφαλαίου, και κρίνοντας µε βάση την υπάρχουσα τεχνική 

και τους περιορισµούς τόσο της δοµής των FPGA αλλά και των εργαλείων σύνθεσης, µπορεί να 

ειπωθεί ότι η περιγραφή υλικού των επεξεργαστών ByoRISC είναι πραγµατικά πολύ υψηλών 

επιδόσεων. Αυτό καθιστά το όλο εγχείρηµα του σχεδιασµού µιας βελτιστοποιήσιµης αρχιτεκτονικής 

ASIP από µηδενικής βάσης, επιτυχές. 
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Κεφάλαιο 9 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 
 
 

9.1. Το ενσωµατωµένο σύστηµα IPCN 
 

Προκειµένου να επιδειχθεί η χρήση της µεθοδολογίας πάνω σε ρεαλιστικές εφαρµογές, στην ενότητα 

αυτή αναπτύσσεται και σχεδιάζεται ένας ΕΕΣ µε βάση την αρχιτεκτονική ByoRISC ο οποίος στοχεύει 

εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας. Ο ΕΕΣ είναι υπεύθυνος για το υπολογιστικό µέρος των 

αρµοδιοτήτων ενός υποθετικού ενσωµατωµένου συστήµατος, το οποίο ονοµάζουµε IPCN (Image 

Processing Computational Node). Το διάγραµµα βαθµίδων ενός συστήµατος IPCN απεικονίζεται στο 

Σχήµα 9.1.  

Σύµφωνα µε το Σχήµα 9.1, το IPCN αποτελείται από έναν αισθητήρα εικόνας (image sensor) 

τεχνολογίας CMOS ο οποίος καταγράφει εικόνες από το περιβάλλον σε ανάλυση MSIZE×NSIZE1.  Το 

IPCN έχει δυνατότητα για full-duplex ασύρµατη επικοινωνία µε σταθµό βάσης από τον οποίο µπορεί 

να λάβει και στον οποίο µπορεί να στείλει δεδοµένα εικόνας (σειρές εικονοστοιχείων) σε µορφή 

πακέτων. Στο σταθµό βάσης γίνεται η απεικόνιση των δεδοµένων, τα οποία έχει συλλέξει το IPCN 

από το περιβάλλον, σε έγχρωµη οθόνη τεχνολογίας VGA/CRT ή LCD. Στην ενότητα αυτή εστιάζουµε 

στις υπολογιστικές δυνατότητες του IPCN και δεν εξετάζονται διεξοδικά το υποσύστηµα του 

                                                           
1 Τυπικές αναλύσεις που θα θεωρήσουµε από εδώ και στο εξής είναι οι: 64×64, 256×256, 320×240, 512×512 και 
512x480. 
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αισθητήρα, το πρωτόκολλο επικοινωνίας µε το σταθµό βάσης και τα χαρακτηριστικά του καναλιού 

επικοινωνίας. 

 

 
Σχήµα 9.1: Το ενσωµατωµένο σύστηµα IPCN για επεξεργασία εικόνας. 
 

Σε περιπτώσεις όπου η αποστολή όλων των δεδοµένων από το IPCN δεν κρίνεται απαραίτητη 

κυρίως για λόγους χρόνου µετάδοσης και κατανάλωσης ισχύος (εφόσον η λειτουργία του βασίζεται σε 

φορητή πηγή ενέργειας), είναι αναγκαίο να δύναται να επεξεργαστεί τα δεδοµένα τα οποία έχει 

συλλέξει ώστε να αποστέλλει µόνο ότι απαιτείται στο σταθµό βάσης. Για το λόγο αυτό, αλλά και για 

να µπορεί να λαµβάνει εντολές αλλά και δεδοµένα εικόνας όπως για σύγκριση, είναι αναγκαίο να 

µπορεί να εξυπηρετήσει ένα σύνολο εφαρµογών, επιτυγχάνοντας επαρκείς επιδόσεις. Επίσης, καθώς η 

αποστολή/λήψη δεδοµένων από το IPCN γίνεται µε ασύρµατο τρόπο, θα πρέπει να υποστηρίζει 

κάποια τεχνική κρυπτογράφησης και ανάκτησης δεδοµένων για την ασφάλεια των δεδοµένων από 

ανεπιθύµητους παραλήπτες. 

Το ενσωµατωµένο λογισµικό του IPCN αποτελείται από ένα πολύ βασικό RTOS, το οποίο 

χειρίζεται τις χρονοθυρίδες εξυπηρέτησης του λογισµικού εφαρµογών το οποίο αποτελείται από 

εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας, συµπίεσης/ αποσυµπίεσης δεδοµένων και κρυπτογράφησης/ 

αποκρυπτογράφησης δεδοµένων. Συγκεκριµένα στο IPCN εκτελούνται οι εφαρµογές: 

• fsdither: διτονική απόδοση εικόνας κατά Floyd-Steinberg για τη µείωση των επιπέδων του 

γκρι σε µια greyscale εικόνα από 256 σε 2 [EEMBC]. Ο fsdither πλεονεκτεί σε σχέση µε 

µια απλή εφαρµογή επιβολής κατωφλίου (image thresholding) καθώς εξασφαλίζει την 

προσέγγιση της αρχής χρωµατικής απόδοσης µε τεχνική διάχυσης σφαλµάτων (error 

diffusion). 
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• hilcurv: παραµετρική γεννήτρια καµπυλών Hilbert. Οι καµπύλες Hilbert ανήκουν στην 

κατηγορία των καµπυλών πλήρωσης χώρου και η χρήση τους που ενδιαφέρει εδώ είναι η 

παραγωγή εικόνων δοκιµής για τον έλεγχο λειτουργίας της συσκευής IPCN. 

• htpack: η εφαρµογή htpack (halftone packer) συµπιέζει µη-απωλεστικά µια διτονική 

εικόνα (οι RGB κωδικοποιήσεις των δύο θεωρούµενων τόνων µπορούν να 

προγραµµατιστούν) κατά 8 φορές. O αλγόριθµος htpack στοιβάζει 8 ψηφία ανά byte 

συµπιεσµένων δεδοµένων καθώς οι δύο τόνοι µπορούν να αποδοθούν από ένα µόνο bit. 

Στην πράξη χρησιµοποιούµε την htpack για τη συµπίεση µιας greyscale εικόνας στην οποία 

έχει πρώτα εφαρµοστεί η fsdither. 

• htunpack: η εφαρµογή htunpack (halftone unpacker) αποσυµπιέζει µια διτονική εικόνα η 

οποία έχει προηγουµένως συµπιεστεί από την htpack. Όπως και στην htpack, οι 

κωδικοποιήσεις RGB των δύο θεωρούµενων τόνων µπορούν να προγραµµατιστούν και 

ακόµη να είναι και διαφορετικές από αυτές της htpack. O htunpack αποσυµπιέζει 8 

εικονοστοιχεία ανά byte συµπιεσµένων δεδοµένων. 

• xteaenc: εφαρµογή κρυπτογράφησης κατά τον αλγόριθµο XTEA (eXtended Tiny 

Encryption Algorithm) [Nee97]. Ο κωδικοποιητής XTEA είναι τύπου block cipher µε 

µήκος κλειδιού 128 bit και µέγεθος µπλοκ 64 bit. Χρησιµοποιεί δοµή δικτύου Feistel και ο 

αριθµός των χρησιµοποιούµενων γύρων είναι ίσος µε 32 (64 γύροι Feistel). Ο αλγόριθµος 

προτάθηκε από τους D. Wheeler και R. Needham για την αντιµετώπιση των αδυναµιών του 

προγενέστερου TEA. Ο XTEA επιλέχθηκε καθώς α) δεν υπόκειται σε καθεστώς πατέντας 

(ανήκει στο δηµόσιο πεδίο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον οποιονδήποτε), β) λόγω 

του πολύ µικρού µεγέθους του και ιδιαίτερα των περιορισµένων απαιτήσεών του σε RAM 

και γ) δεν έχει κρυπταναλυθεί πλήρως, άρα προσφέρει κάποια αξιοπιστία στην ασφάλεια 

δεδοµένων. Μέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευτεί αναφορές επιτυχούς µερικής µόνο (26 από 

τους 64 γύρους) κρυπτανάλυσης του XTEA [Nee97]. 

• xteadec: εφαρµογή αποκρυπτογράφησης κατά τον αλγόριθµο XTEA. Η λειτουργία του 

αποκωδικοποιητή είναι σχεδόν συµµετρική µε αυτή του κωδικοποιητή. 

 

Μία περίπτωση χρήσης του IPCN σε ρεαλιστικές συνθήκες σκιαγραφείται στο Σχήµα 9.2. Ο 

αισθητήρας εικόνας καταγράφει µια εικόνα ανάλυσης 128×128 εικονοστοιχείων από το περιβάλλον. 

Στη συνέχεια, η εικόνα υπόκειται εντός του ΕΕΣ σε επεξεργασία διτονικής απόδοσης, µη-απωλεστική 

συµπίεση (halftone packing) και κρυπτογράφηση κατά τον αλγόριθµο XTEA. Στη συνέχεια, τα 

δεδοµένα της συµπιεσµένης και κρυπτογραφηµένης εικόνας µπορούν να σταλούν στο σταθµό βάσης. 
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Σχήµα 9.2: Περίπτωση χρήσης του IPCN για επεξεργασία, συµπίεση και κρυπτογράφηση 
δεδοµένων εικόνας. 
 

Το ζητούµενο είναι η ανάδειξη των ειδικών εντολών για το σχεδιασµό των κατάλληλων ΕΛΜ 

για τον επεξεργαστή ΕΕΣ του IPCN ώστε την επιτάχυνση των εφαρµογών κατά το περισσότερο 

δυνατό. Τα χαρακτηριστικά και οι περιορισµοί του IPCN δίνονται στον Πίνακα 9.1. 

 
Πίνακας 9.1: Χαρακτηριστικά και περιορισµοί του IPCN. 

Παράµετρος Περιγραφή Τιµή 

IMEMSIZE Μνήµη προγράµµατος 8ΚΒ 

DMEMSIZE Μνήµη δεδοµένων 8KB-1MB 

ASIC_AREA 
Συνολική επιφάνεια 
ολοκληρωµένου για υλοποίηση σε 
τεχνολογία ASIC 

επιπλέον 100,000µm2 του βασικού 
ByoRISC 

FPGA_AREA 
Συνολική επιφάνεια 
ολοκληρωµένου για υλοποίηση σε 
τεχνολογία FPGA 

50% της επιφάνειας του XC3S200 

 

9.2. Ανάλυση του λογισµικού εφαρµογών του IPCN 
 

Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία, το πρώτο βήµα στη διαδικασία ανάπτυξης και σχεδιασµού του ΕΕΣ 

αποτελεί η ανάλυση των εφαρµογών του ενδιαφέροντος, των οποίων τα γενικά χαρακτηριστικά 

συνοψίζονται στον Πίνακα 9.2. Ο µεταγλωττιστής που χρησιµοποιήθηκε είναι ο MachSUIF 

στοχεύοντας την αρχιτεκτονική SUIFvm (IR), ενώ οι εφαρµογές καταγράφηκαν και σε γλώσσα 

συµβολοµεταφραστή (ASM), πραγµατοποιώντας χειροκίνητα τα βήµατα ενός backend 

µεταγλωττιστή. Ο θεωρούµενος επεξεργαστής για τις αντίστοιχες µέτρησεις πάνω σε κώδικα 

συµβολοµεταφραστή είναι η βασική αρχιτεκτονική ByoRISC. Για τη µεταγλώττιση υπό τον 

MachSUIF χρησιµοποιήθηκαν τα περάσµατα βελτιστοποίησης: ifconversion, lcse, cfg2ssa, ssa2cfg, 

peep, peepdeux, cplx_locate, strength_reduct, και έγινε πολλαπλή χρήση του dce. 
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Πίνακας 9.2: Γενικά χαρακτηριστικά του λογισµικού εφαρµογών του IPCN. 
Εφαρµογή Αναφορά # εντολών 

(IR) 
# εντολών 

(ASM) 
# ΒΒ (IR) # ΒΒ 

(ASM) 
∆υναµικές 
εντολές 
(ASM) 

Κύκλοι 
εκτέλεσης 

(IR)* 

Κύκλοι 
εκτέλεσης 

(ASM) 
fsdither [EEMBC] 80 83 8 12 223503 287116 250248 
hilcurv [War02] 51 56 4 7 667665 164877 725009 
htpack -- 87 109 4 3 39818 40976 51421 
htunpack -- 96 117 4 3 45410 44562 57013 
xteaenc [Nee97] 132 86 6 10 584217 692760 619033 
xteadec [Nee97] 144 84 6 10 553494 686636 588310 

 

Ο πηγαίος κώδικας για τις 6 εφαρµογές του ενδιαφέροντος δίνεται από τους Κώδικες 9.1.α ως 

9.1.στ, µε τη σειρά που αναφέρονται οι εφαρµογές στον Πίνακα 9.2, αντίστοιχα. Κοινό 

χαρακτηριστικό των εφαρµογών είναι ότι αποτελούνται κυρίως από απλά ή διπλά πλήρως 

φωλιασµένους βρόχους. 

 
 
void fsdither(unsigned int threshold) 
{ 
  int i,j; 
  int error; 
  int x,q; 
 
  for (i=0; i<NSIZE; i++) 
  { 
    for (j=0; j<MSIZE; j++) 
    { 
      source_word[i*MSIZE+j] = source[i*MSIZE+j]; 
    } 
  } 
 
  for (i=0; i<NSIZE; i++) 
  { 
    for (j=0; j<MSIZE; j++) 
    { 
      x = source_word[i*MSIZE+j]; 
 
      dest[i*MSIZE+j] = ((x > threshold-1) ? 0xff : 0x00); 
      q = dest[i*MSIZE+j]; 
 
      error = x - q; 
 
      source_word[i*MSIZE+(j+1)    ] += (error * 7) >> 4; 
      source_word[(i+1)*MSIZE+(j-1)] += (error * 3) >> 4; 
      source_word[(i+1)*MSIZE+(j  )] += (error * 5) >> 4; 
      source_word[(i+1)*MSIZE+(j+1)] += (error    ) >> 4; 
    } 
  } 
} 
 

(α) fsdither. 

 
 
  for (s = 0; s < N; s++) 
  { 
    state = 0; 
    x = 0; 
    y = 0; 
 
    for (i = 2*n - 2; i >= 0; i -= 2) 
    { 
      row = (state << 2) | (s >> i) & 3; 
      x = (x << 1) | (0x936C >> row) & 1; 
      y = (y << 1) | (0x39C6 >> row) & 1; 

   243



 
          Σχεδιασµός Ενσωµατωµένου Συστήµατος για Εφαρµογές Επεξεργασίας Εικόνας 

      state = (0x3E6B94C1 >> (row << 1)) & 3; 
    } 
     
    dest[x*MSIZE+y] = 0xFF; 

} 
 

(β) hilcurv. 

 
 

void htpack(unsigned int one, unsigned int zero) 
{ 
  unsigned int i; 
  unsigned int temp0, temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6, temp7; 
  unsigned int temp0_or, temp1_or, temp2_or, temp3_or, temp4_or, temp5_or, temp6_or,  
               temp7_or; 
  unsigned int temp_val; 
  unsigned int base_addr; 
 
  for (i=0; i<NSIZE*MSIZE/8; i++) 
  { 
    base_addr = 8*i; 
    temp_val  = 0x00; 
 
    temp0 = source[base_addr  ]; 
    temp1 = source[base_addr+1]; 
    temp2 = source[base_addr+2]; 
    temp3 = source[base_addr+3]; 
    temp4 = source[base_addr+4]; 
    temp5 = source[base_addr+5]; 
    temp6 = source[base_addr+6]; 
    temp7 = source[base_addr+7]; 
 
    if (temp0 == one) 
    { 
      temp0_or = (1 << 0); 
    } 
    else 
    { 
      temp0_or = (0 << 0); 
    } 
 
    if (temp1 == one) 
    { 
      temp1_or = (1 << 1); 
    } 
    else 
    { 
      temp1_or = (0 << 1); 
    } 
 
    if (temp2 == one) 
    { 
      temp2_or = (1 << 2); 
    } 
    else 
    { 
      temp2_or = (0 << 2); 
    } 
 
    if (temp3 == one) 
    { 
      temp3_or = (1 << 3); 
    } 
    else 
    { 
      temp3_or = (0 << 3); 
    } 
 
    if (temp4 == one) 
    { 
      temp4_or = (1 << 4); 
    } 
    else 
    { 
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      temp4_or = (0 << 4); 
    } 
 
    if (temp5 == one) 
    { 
      temp5_or = (1 << 5); 
    } 
    else 
    { 
      temp5_or = (0 << 5); 
    } 
 
    if (temp6 == one) 
    { 
      temp6_or = (1 << 6); 
    } 
    else 
    { 
      temp6_or = (0 << 6); 
    } 
 
    if (temp7 == one) 
    { 
      temp7_or = (1 << 7); 
    } 
    else 
    { 
      temp7_or = (0 << 7); 
    } 
 
    temp_val = temp0_or | temp1_or | temp2_or | temp3_or | temp4_or | temp5_or | temp6_or |  
               temp7_or; 
    dest[i] = temp_val; 
  } 
} 
 

(γ) htpack. 

 
 

void htunpack(unsigned int one, unsigned int zero) 
{ 
  unsigned int i; 
  unsigned int temp0, temp1, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6, temp7; 
  unsigned int cond0, cond1, cond2, cond3, cond4, cond5, cond6, cond7; 
  unsigned int temps0, temps1, temps2, temps3, temps4, temps5, temps6, temps7; 
  unsigned int temp_val; 
 
  for (i=0; i<NSIZE*MSIZE/8; i++) 
  { 
    temp_val  = source[i]; 
 
    temp0 = (temp_val & 0x01); 
    temp1 = (temp_val & 0x02) >> 1; 
    temp2 = (temp_val & 0x04) >> 2; 
    temp3 = (temp_val & 0x08) >> 3; 
    temp4 = (temp_val & 0x10) >> 4; 
    temp5 = (temp_val & 0x20) >> 5; 
    temp6 = (temp_val & 0x40) >> 6; 
    temp7 = (temp_val & 0x80) >> 7; 
 
    cond0 = temp0 == 1; 
    cond1 = temp1 == 1; 
    cond2 = temp2 == 1; 
    cond3 = temp3 == 1; 
    cond4 = temp4 == 1; 
    cond5 = temp5 == 1; 
    cond6 = temp6 == 1; 
    cond7 = temp7 == 1; 
 
    if (cond0) 
    { 
      temps0 = one; 
    } 
    else 
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    { 
      temps0 = zero; 
    } 
 
    if (cond1) 
    { 
      temps1 = one; 
    } 
    else 
    { 
      temps1 = zero; 
    } 
 
    if (cond2) 
    { 
      temps2 = one; 
    } 
    else 
    { 
      temps2 = zero; 
    } 
 
    if (cond3) 
    { 
      temps3 = one; 
    } 
    else 
    { 
      temps3 = zero; 
    } 
 
    if (cond4) 
    { 
      temps4 = one; 
    } 
    else 
    { 
      temps4 = zero; 
    } 
 
    if (cond5) 
    { 
      temps5 = one; 
    } 
    else 
    { 
      temps5 = zero; 
    } 
 
    if (cond6) 
    { 
      temps6 = one; 
    } 
    else 
    { 
      temps6 = zero; 
    } 
 
    if (cond7) 
    { 
      temps7 = one; 
    } 
    else 
    { 
      temps7 = zero; 
    } 
     
    dest[8*i  ] = temps0; 
    dest[8*i+1] = temps1; 
    dest[8*i+2] = temps2; 
    dest[8*i+3] = temps3; 
    dest[8*i+4] = temps4; 
    dest[8*i+5] = temps5; 
    dest[8*i+6] = temps6; 
    dest[8*i+7] = temps7; 
  } 
} 
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(δ) htunpack. 

 
 

void encode_xtea(unsigned int v[2], unsigned int result[2]) 
{ 
  unsigned int y, z, DELTA; 
  unsigned int sum; 
  unsigned int i; 
 
  y = v[0]; 
  z = v[1]; 
  DELTA = 0x9e3779b9; 
  sum = 0; 
 
  for (i=0; i<N; i++) 
  { 
    y   += ((z<<4 ^ z>>5) + z) ^ (sum + keystr[sum & 3]); 
    sum += DELTA; 
    z   += ((y<<4 ^ y>>5) + y) ^ (sum + keystr[(sum>>11) & 3]); 
  } 
 
  result[0] = y; 
  result[1] = z; 
} 
 

(ε) xteaenc. 

 
 

void decode_xtea(unsigned int v[2], unsigned int result[2]) 
{ 
  unsigned int y, z, DELTA; 
  unsigned long sum; 
  unsigned int i; 
 
  y = v[0]; 
  z = v[1]; 
  DELTA = 0x9e3779b9; 
  sum = DELTA * (N); 
 
  for (i=0; i<N; i++) 
  { 
    z   -= ((y<<4 ^ y>>5) + y) ^ (sum + keystr[(sum>>11) & 3]); 
    sum -= DELTA; 
    y   -= ((z<<4 ^ z>>5) + z) ^ (sum + keystr[sum & 3]); 
  } 
 
  result[0] = y; 
  result[1] = z; 
} 
 

(στ) xteadec. 

Κώδικας 9.1: Πηγαίος κώδικας για το λογισµικό εφαρµογών του IPCN. Ως source 

Η διαδικασία ανάλυσης των εφαρµογών συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω ενέργειες οι οποίες και 

πραγµ

αναφέρονται δεδοµένα τύπου U8, source_word δεδοµένα εικόνας τύπου U32 ή S32 για τις 
εικόνες που δίνονται ως είσοδο στην αντίστοιχη εφαρµογή και dest δεδοµένα τύπου U8 που 
αντιστοιχούν στην επεξεργασµένη/συµπιεσµένη/κρυπτογραφηµένη εικόνα. Οι διαστάσεις των 
εικόνων δίνονται σε συνάρτηση µε τα NSIZE και MSIZE που για την εικόνα δοκιµής είναι ίσα 
µε 64. Ο τύπος δεδοµένων (unsigned) long αντιστοιχεί στον MachSUIF τύπο (U|S)32. 

 

ατοποιούνται πλήρως αυτόµατα µε τη χρήση του εργαλείου YARDstick: 

   247



 
          Σχεδιασµός Ενσωµατωµένου Συστήµατος για Εφαρµογές Επεξεργασίας Εικόνας 

• εξαγωγή στατικού µίγµατος εντολών 

• εξαγωγή δυναµικού µίγµατος εντολών 

• εξαγωγή δυναµικών εµφανίσεων τύπων δεδοµένων 

• ανάδειξη κρίσιµων βασικών µπλοκ (κατάταξη των βασικών µπλοκ κατά φθίνουσα σειρά 

αριθµού εκτιµώµενων κύκλων) 

• εξαγωγή γράφων σε απεικονίσεις VCG και Graphviz (dot) για όλα τα βασικά µπλοκ και 

γράφους ροής ελέγχου (CFG) των εφαρµογών υπό ανάλυση  

• εκτίµηση της µέγιστης και µέσης παραλληλίας βασικών λειτουργιών (εντολές της SUIFvm 

IR) για τα κρίσιµα βασικά µπλοκ (maximum ILP, average ILP) 

Η διαδικασία (εκτός της εξαγωγής των δεικτών ILP) πραγµατοποιείται σε χρόνο ίσο µε 61 sec 

µε χρήση προσωπικού υπολογιστή (επεξεργαστής Pentium-4, 2,8 GHz, 368 MB RAM) σε περιβάλλον 

Cygwin/x86 (έκδοση 1.5.15). Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι οι ίδιες ακριβώς αναλύσεις είναι επιλέξιµες 

και στην περίπτωση ανάλυσης εφαρµογών που είναι υπό µορφή κώδικα συµβολοµεταφραστή. 

 

9.2.1. Μίγµα στατικών εντολών (SIMIX) και µίγµα δυναµικών εντολών (DIMIX) 
Για την εξαγωγή των SIMIX και DIMIX χρησιµοποιείται η κατηγοριοποίηση των εντολών του 

Πίνακα 3.2 (στήλη 3). Στο Σχήµα 9.3 δίνεται το µίγµα στατικών εντολών για την περίπτωση βασικής 

βελτιστοποίησης µε MachSUIF. Στο Σχήµα 9.4 δίνεται αντίστοιχα το µίγµα δυναµικών εντολών για 

τον υπολογισµό του οποίου χρησιµοποιήθηκαν οι συχνότητες βασικών µπλοκ για κάθε εφαρµογή. 

 

 

Σχήµα 9.3: Μίγµα στατικών εντολών για το λογισµικό εφαρµογών του IPCN. Ο συµβολισµός 
cti (control-transfer instructions) χρησιµοποιείται για το άθροισµα των εντολών διακλάδωσης 
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µε (cbr) ή χωρίς (ubr) συνθήκη. Οι λοιπές (other) εντολές συµπεριλαµβάνουν κυρίως 
λειτουργίες ανάθεσης τύπου (cvt) και φόρτωσης συµβόλου/διεύθυνσης (lda). 

 

 

Σχήµα 9.4: Μίγµα δυναµικών εντολών για το λογισµικό εφαρµογών του IPCN. 
 

Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσµατα του Σχήµατος 9.3 προκύπτει ότι στο µίγµα δυναµικών 

εντολών κυριαρχούν οι αριθµητικές (arith) εντολές, για σχεδόν όλες τις εφαρµογές, πλην της crc, µε 

κατά µέσο όρο συνεισφορά 52.7%. Κατά δεύτερο λόγο απαντώνται εντολές προσπέλασης στη µνήµη 

δεδοµένων (12.13%), ολίσθησης (8.97%), σύγκρισης (7.15%), και διακλάδωσης (5.83%). Το 

σηµαντικό ποσοστό των «άλλων» (other) εντολών (10.82%) οφείλεται εν µέρει στη συνεισφορά από 

εντολές ανάθεσης τύπου (CVT). Το ποσοστό των «άλλων» εντολών γενικά περιορίζεται µε τη χρήση 

του περάσµατος peepdeux, παρουσιάζεται δε αυξηµένο για τις xteaenc και xteadec. 

 

9.2.2. Ανάλυση τύπων δεδοµένων 
Αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι να καταγραφεί η αναλογία των δυναµικών εµφανίσεων των διαφόρων 

τύπων δεδοµένων σε όλη τη διάρκεια µιας εφαρµογής. Στο Σχήµα 9.5 δίνονται αποτελέσµατα 

ανάλυσης Τ∆ µε τις συνολικές εµφανίσεις τύπων δεδοµένων ανά εφαρµογή. Υπολογίζονται µε 

άθροιση των επιµέρους εµφανίσεων ανά συνάρτηση (-dt-dynamic-proc). Οι επιτρεπόµενοι τύποι 

δεδοµένων δίνονται από τον Πίνακα 3.4. 

∆ιαπιστώνουµε ότι οι εφαρµογές χρησιµοποιούν µόνο ακέραιους τύπους δεδοµένων ενώ οι 

συχνότητες εµφάνισης τύπων δεδοµένων κυριαρχούνται από τους τύπους U32, S32, P32 και U8. 

Ιδιαίτερα, οι χρήσεις απρόσηµης αριθµητικής φαίνεται ότι είναι σηµαντικά περισσότερες (δυναµικές 

εµφανίσεις των αντίστοιχων Τ∆: 72.5%) από τις χρήσεις προσηµασµένης αριθµητικής. 
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(α) 

 

 
(β) 

Σχήµα 9.5: % εµφανίσεις τύπων δεδοµένων σε δυναµικές εντολές ανά εφαρµογή για το 
λογισµικό εφαρµογών του IPCN. (α) Ανά τύπο δεδοµένων. (β) Με οµαδοποίηση σε 
απρόσηµους (u+p) και προσηµασµένους ακέραιους (s), κινητής υποδιαστολής (f) και άλλο 
(v).  
 
 

9.2.3. Εξαγωγή και χαρακτηρισµός των κρίσιµων βασικών µπλοκ των εφαρµογών 
Για τον προσδιορισµό των κρίσιµων βασικών µπλοκ της εφαρµογής, έγινε κατάταξή τους, σύµφωνα 

µε τον αριθµό δυναµικών κύκλων (αριθµός στατικών κύκλων ΒΒ × συχνότητα εκτέλεσης ΒΒ). Στον 

Πίνακα 9.3 δίνονται:  

• το όνοµα της εφαρµογής, της υπορουτίνας και ο αύξων αριθµός του κρίσιµου BB 

• ο αριθµός στατικών εντολών του 

• ο αριθµός εκτιµώµενων δυναµικών κύκλων 
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• το ποσοστό που καταλαµβάνουν οι κύκλοι εκτέλεσης επί των κύκλων της συνολικής 

εφαρµογής. 

 

Παρατηρώντας την τελευταία στήλη του Πίνακα 9.3 (% κύκλων ΒΒ επί της συνολικής 

εφαρµογής) διαπιστώνουµε ότι κατά µέσο όρο, το κρισιµότερο βασικό µπλοκ καταλαµβάνει το 95%. 

Αυτό το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό και οφείλεται στα χαρακτηριστικά των εφαρµογών, και πιο 

συγκεκριµένα στο ότι υλοποιούν επεξεργασία πάνω σε πολυδιάστατες σειρές δεδοµένων (εικόνες). 

Επίσης το µέγεθος των βασικών µπλοκ είναι αρκετά µεγάλο (49, το οποίο είναι πολύ πάνω από τη 

µέση τιµή του ~5 που έχει παρατηρηθεί εµπειρικά για τις εφαρµογές γενικού σκοπού) αλλά αυτό είναι 

κάτι που καθορίζεται εν µέρει επίσης από τη χρησιµοποιούµενη IR. Η χρήση µετασχηµατισµού if-

conversion συνεισφέρει στη συνένωση βασικών µπλοκ µε λειτουργίες προδικασµού (predication) 

όπως στη περίπτωση αυτή είναι οι εντολές select. Για τον ίδιο λόγο χρησιµοποιούνται και τεχνικές 

ξετυλίγµατος βρόχων. 

 

Πίνακας 9.3: Γενικά χαρακτηριστικά των «κρίσιµων» (hot) βασικών µπλοκ του λογισµικού 
εφαρµογών του IPCN. Απεικονίζονται τα σηµαντικότερα ΒΒ για κάθε εφαρµογή (λογίζονται 
ως αυτά που συνεισφέρουν άνω του 5% των συνολικών κύκλων εκτέλεσης). 
 

Εφαρµογή Όνοµα 
υπορουτίνας 

Αύξων 
αριθµός 
ΒΒ 

Αριθµός 
εντολών 

Αριθµός εκτιµώµενων 
δυναµικών κύκλων 

% συνολικής 
εφαρµογής 

fsdither fsdither 5 59 237568 85.19 
fsdither fsdither 2 10 40960 14.69 
hilcurv main 3 30 712704 94.56 
hilcurv main 4 10 40960 5.43 
htpack htpack 2 80 40448 99.98 
htunpack htunpack 2 88 44032 99.98 
xteaenc encode_xtea 2 44 638976 95.63 
xteaenc main 2 59 29184 4.37 
xteadec decode_xtea 2 44 638976 94.76 
xteadec main 2 71 35328 5.24 

 

Στο σηµείο αυτό, και για την καλύτερη εποπτεία των εφαρµογών του IPCN δίνονται πρώτα στο 

Σχήµα 9.6 οι CFG για τις συναρτήσεις των εφαρµογών που περιλαµβάνουν τα κρίσιµα βασικά µπλοκ, 

και έπειτα στο Σχήµα 9.7 οι DDG των 10 κρίσιµων βασικών µπλοκ. 
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(α) fsdither:fsdither. 

 

(β) hilcurv:main. 

 

(γ) htpack:htpack. 

   

 

(δ) htunpack:htunpack. 

 

(ε) xteaenc:encode_xtea. 

 

(στ) xteaenc:main. 
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(ζ) xteadec:decode_xtea.  (η) xteadec:main. 

Σχήµα 9.6: Οπτικοποιηµένοι γράφοι ροής ελέγχου (CFGs) για συναρτήσεις των εφαρµογών 
του IPCN οι οποίες περιλαµβάνουν τα κρίσιµα βασικά µπλοκ. Τα ονόµατα των συναρτήσεων 
κωδικοποιούνται ως εξής: translation-unit:procedure. Μία µονάδα µετάφρασης (translation 
unit) αντιστοιχεί σε ένα αρχείο πηγαίου κώδικα C και περιλαµβάνει (στην περίπτωσή µας) µια 
ολόκληρη εφαρµογή. Για τη χρωµατική απόδοση χρησιµοποιούνται οι εξής επιλογές: 
ψευδοκόµβος πηγής/προορισµού (κόκκινο/διαµάντι), βασικό µπλοκ (πορτοκαλί/διαµάντι). Οι 
ακµές ελέγχου φέρουν µία από τις ετικέτες “u” (χωρίς-συνθήκη), “t” (αληθές) και “f” (ψευδές). 

 

Παρατηρώντας τα CFG του Σχήµατος 9.6 µπορούµε άµεσα να διακρίνουµε τα CFG µε διπλά  

(περιπτώσεις α,β) και απλά φωλιασµένους βρόχους (γ-η). Σε κάθε περίπτωση σηµειώνονται και οι 

συµβολικοί κόµβοι πηγής (source) και καταβόθρας (sink) που χρησιµοποιούνται κατά σύµβαση από 

αλγορίθµους ανάλυσης ροής ελέγχου.  

Στο Σχήµα 9.6 απεικονίζονται τα DDG για επιλεγµένα βασικά µπλοκ ορισµένων εφαρµογών. 

Για τη διάταξη και οπτικοποίηση χρησιµοποιείται το λογισµικό VCG. Για την απεικόνιση 

χρησιµοποιούνται διαφορετικοί χρωµατισµοί και σχήµατα για εντολές, ορίσµατα εισόδου/εξόδου και 

σταθερές. 

 

 

(α) fsdither:fsdither:2. 
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(β) fsdither:fsdither:5. 
 

 

(γ) hilcurv:main:3. 
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(δ) htpack:htpack:2. 
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(ε) htunpack:htunpack:2. 
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(στ) xteaenc:encode_xtea:2. 

 

 
(ζ) xteadec:decode_xtea:2. 
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Σχήµα 9.7: Οπτικοποιηµένα DDG για επιλεγµένα κρίσιµα βασικά µπλοκ από το λογισµικό 
εφαρµογών του IPCN. Η διάταξη των γράφων έγινε µε το πρόγραµµα VCG. Η 
χρωµατική/σχηµατική αποτύπωση γίνεται µε τις εξής επιλογές: εντολές (κίτρινο/έλλειψη), 
ορίσµατα εισόδου (πράσινο/κατωφερές τρίγωνο), σταθερές (πορφυρό/ρόµβος), ορίσµατα 
εξόδου (κυανό/ανωφερές τρίγωνο), ετικέτες (γκρι/παραλληλόγραµµο), συµβολικές 
διευθύνσεις (πράσινο/παραλληλόγραµµο). 

 

Στη συνέχεια εξήχθησαν αρχεία iseqinfo για κάθε βασικό µπλοκ ξεχωριστά και έγινε αυτόµατη 

µετάφραση σε αναπαράσταση CDFG. Τα CDFG αυτά χρονοδροµολογήθηκαν κατά ASAP µε 

εργαλείο asapalap. Για κάθε ΒΒ µπορούν να υπολογιστούν (ενότητα 3.4.3.4) τα µετρικά: max_ilp, 

min_csteps, και avg_ilp. Στο Σχήµα 9.8 δίνονται αναλυτικά οι τρεις ποσότητες όπως αυτές 

υπολογίζονται για τα κρίσιµα βασικά µπλοκ των εφαρµογών που εκτελούνται στον ΕΕΣ του IPCN. 

 

Σχήµα 9.8: Χαρακτηριστικά χρονοδροµολόγησης των «κρίσιµων» (hot) βασικών µπλοκ του 
λογισµικού εφαρµογών του IPCN. Απεικονίζεται η µέγιστη παραλληλία (max_ilp), µέση 
παραλληλία (avg_ilp), και ελάχιστος αριθµός βηµάτων ελέγχου (min_csteps) για κάθε ΒΒ.  

 

Μια παρατήρηση είναι ότι µε εξαίρεση την εφαρµογή fsdither, η µέγιστη χρήσιµη παραλληλία 

στο υλικό είναι πάνω από 10 το οποίο δείχνει το βαθµό ανεξαρτησίας µεταξύ των αντίστοιχων 

λειτουργιών που µπορούν να δροµολογηθούν στο ίδιο βήµα ελέγχου.  

 

9.3. Καθορισµός του γενικού αρχιτεκτονικού περιγράµµατος, γέννηση και 
επιλογή εντολών 
 

Στο επόµενο βήµα της µεθοδολογίας γίνεται καθορισµός2 του αρχιτεκτονικού περιγράµµατος του 

επεξεργαστή. Το αρχιτεκτονικό περίγραµµα βασίζεται στην αρχιτεκτονική ByoRISC µε τις εξής 
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επισηµάνσεις: 

• δεν χρησιµοποιούνται τοπικοί συνεπεξεργαστές (HAVE_COP=0) 

• δεν χρησιµοποιείται η πρόωρη σηµατοδοσία διακλάδωσης (BRANCH_EARLY=0) 

• ισχύουν οι εξής τιµές παραµέτρων: IMEMSIZE=8KB, DMEMSIZE=8KB (στον 

προσοµοιωτή εκτίµησης κύκλων µπορούν να ρυθµιστούν µέχρι τα αρκετά MB), OW=8, 

RAW=8 

• Οι παράµετροι NRP, NWP θα καθοριστούν από τα αποτελέσµατα του επόµενου σταδίου 

της µεθοδολογίας (γένεση ειδικών εντολών). 

• OPTIONAL_LS=1 καθώς χρησιµοποιούνται και άλλοι τύποι δεδοµένων πλην των 

[U|S|P]32. 

• OPTIONAL_DIV=0. 

Για τη διαδικασία της γέννησης και επιλογής ειδικών εντολών, όλες οι CTI εντολές (-forbid 

beqz bnez j jr jal) έχουν αποκλειστεί από τη συµπερίληψή τους σε ειδικές εντολές για τον 

ByoRISC. Στη συνέχεια και κάτω από τις παραπάνω προϋποθέσεις, χρησιµοποιείται το εργαλείο 

YARDstick [Kav07a] για τη γέννηση και επιλογή MIMO εντολών. Ο αντίστοιχος αλγόριθµος 

χρησιµοποιεί αναδροµική αναζήτηση πάνω σε δυαδικό δένδρο αποφάσεων, για το αν πρέπει να 

συµπεριληφθεί ή όχι ο τρέχων κόµβος ενός βασικού µπλοκ σε ειδική εντολή [Poz06], κάνοντας όµως 

χρήση µιας γρήγορης ευρεστικής τεχνικής, παρόµοιας µε αυτή της εργασίας [Pot07]. Για την 

ενεργοποίηση του αλγορίθµου χρησιµοποιούνται οι επιλογές (-mimo -fast). Εντός των βασικών 

µπλοκ, οι κόµβοι δροµολογούνται µε τοπολογική ταξινόµηση (-topsort). Για τη γέννηση ειδικών 

εντολών τύπου MIMO µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ο αλγόριθµος γραµµικής πολυπλοκότητας της 

ενότητας 6.3.2.1.   

Τα εξαγόµενα ΜΙΜΟ µοτίβα φιλτράρονται µέσω ελέγχων ισοµορφισµών γράφου (-

isomorph-vf2) για την αποµάκρυνση των πλεοναζόντων µοτίβων για τα οποία έχουν ήδη 

αναγνωριστεί ισοµορφικά τους. Για την επιλογή ειδικών εντολών χρησιµοποιείται ένας άπληστος 

επιλογέας (-iselect-cycgain-greedy-fastexit) για τη συνάρτηση προτεραιότητας 

κέρδους κύκλων.  

Η διερεύνηση διεξάγεται για δύο διαφορετικά µοντέλα προσπέλασης στη µνήµη δεδοµένων:   

• Το µοντέλο συνεπούς µνήµης δεδοµένων, όπου η ΕΛΜ προσπελαύνει άµεσα τη µνήµη 

δεδοµένων για το οποίο κάνουµε τη συντηρητική υπόθεση ότι οι εντολές φόρτωσης και 

αποθήκευσης πρέπει πάντοτε να είναι σε σειρά (-memmodel 0). Η εκδοχή αυτή 

                                                                                                                                                                                     
2 Για τον οποίο θα µπορούσε να διεξαχθεί και διερεύνηση του πολυδιάστατου αρχιτεκτονικού πεδίου λύσεων µε 
αποτίµηση καµπυλών Pareto. 
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σηµειώνεται µε “CDM”. 

• Το µοντέλο ιδανικής συνεπούς µνήµης ΕΛΜ, όπου κάθε φόρτωση/αποθήκευση προς/από 

τη µνήµη δεδοµένων µετασχηµατίζεται σε διαφανή προσπέλαση στην τοπική µνήµη ΕΛΜ 

(-memmodel 1). Η εκδοχή αυτή σηµειώνεται µε “idealCAM”.  

Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης των διαφορετικών µοντέλων προσπέλασης µνήµης 

δεδοµένων για ενδεικτικούς συνδυασµούς αριθµού έντελων εισόδου/εξόδου (Ni/No) δίνονται στο 

Σχήµα 9.9 για τις 6 εφαρµογές του IPCN. Στον Πίνακα 9.4 δίνονται αναλυτικά οι µετρήσεις των 

σχετικών επιταχύνσεων για τις ίδιες εφαρµογές και στον Πίνακα 9.5 δίνεται η αυξητική επιτάχυνση 

για τις ειδικές εντολές µε τη σηµαντικότερη συνεισφορά, όπως αυτές προκύπτουν από την επιλογή 

ειδικών εντολών. 

 
(α) fsdither. 

 

 
(β) hilcurv. 
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(γ) htpack. 

 

 
(δ) htunpack. 

 

 
(ε) xteaenc. 
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(στ) xteadec. 

Σχήµα 9.9: Επίδραση των προσπελάσεων στη µνήµη δεδοµένων πάνω στην επιτάχυνση 
εφαρµογής που οφείλεται στις ειδικές εντολές. Οι προσπελάσεις στη µνήµη δεδοµένων 
απαιτούν επιβάρυνση ενός κύκλου µηχανής. 

Πίνακας 9.4: Οι εκτιµήσεις που ελήφθησαν µε το YARDstick για την επιτάχυνση εφαρµογών 
λόγω της χρήσης των εξαγόµενων ειδικών εντολών για το λογισµικό εφαρµογών του IPCN. 

 
Πίνακας 9.5: Αυξητική επιτάχυνση εφαρµογών λόγω των ειδικών εντολών για την 
περίπτωση Ni/No = 8/8 και MemModel=CDM. 

Εφαρµογή Κατάταξη ειδικής εντολής 
(κατά φθίνουσα σειρά 

σηµαντικότητας) fsdither hilcurv htpack htunpack xteaenc xteadec 

1η ειδική εντολή 2.69 5.46 7.25 7.39 4.70 5.34 
2η ειδική εντολή 3.87 6.82 ΝΑ ΝΑ 5.43 5.37 

 

Παράµετρος Εφαρµογή 
Ni No MemModel fsdither hilcurv htpack htunpack xteaenc xteadec 

2 1 idealCAM 1.01 1.08 1.00 1.00 1.03 1.02 
2 1 CDM 1.01 1.08 1.00 1.00 1.01 0.99 
2 2 idealCAM 1.01 1.08 1.00 1.00 1.03 1.02 
2 2 CDM 1.01 1.08 1.00 1.00 1.01 0.99 
4 1 idealCAM 1.25 1.58 8.86 1.07 1.09 1.07 
4 1 CDM 1.11 1.58 5.32 1.01 1.06 1.04 
4 2 idealCAM 1.15 1.19 13.27 1.07 1.09 1.07 
4 2 CDM 1.11 1.19 6.65 1.00 1.06 1.04 
4 4 idealCAM 1.17 1.19 15.92 1.07 1.09 1.07 
4 4 CDM 1.13 1.19 7.26 1.00 1.06 1.04 
8 1 idealCAM 1.25 1.58 8.86 1.12 3.08 2.97 
8 1 CDM 1.11 1.58 5.32 1.06 2.84 2.74 
8 2 idealCAM 1.67 2.51 13.27 1.28 3.37 3.25 
8 2 CDM 1.43 2.51 6.65 1.19 3.05 2.93 
8 4 idealCAM 3.33 5.62 15.92 1.82 5.31 4.98 
8 4 CDM 2.50 5.62 7.26 1.66 4.54 4.24 
8 8 idealCAM 6.33 6.82 15.92 12.30 6.63 6.51 
8 8 CDM 3.88 6.82 7.26 7.39 5.48 5.30 
∞ ∞ idealCAM 6.33 6.82 15.92 22.09 6.73 6.67 
∞ ∞ CDM 3.88 6.82 7.26 10.07 5.54 5.41 

 



 
                

 

         

 

Χαρακτηριστικά DDG ειδικής εντολής

Εφαρµογή 
Κωδικοποίηση ειδικής 
εντολής Nn Ne Ni No Ns Nc

Κέρδος 
κύκλων 

Αυξητική 
επιτάχυνση 
εφαρµογής 

Κύκλοι 
SW 

Κύκλοι 
HW 

Εκτίµηση 
χρόνου 
HW 

Επιφάνεια 
υλικού  
(MAU) 

fsdither fsdither_cfg0_bb5_ise8  57 64 5 2 2 9 180224 2.69 57 13 12.38 4.56
fsdither              fsdither_cfg0_bb2_ise2 9 6 3 2 2 2 32768 3.87 9 1 0.40 0.18
hilcurv             main_cfg0_bb3_ise2 28 25 5 5 0 8 638976 5.46 28 2 1.25 0.35
htpack            htpack_cfg0_bb2_ise2 78 82 3 2 2 14 35328 7.25 78 9 8.55 1.10
htunpack             htunpack_cfg0_bb2_ise1 81 87 5 0 2 12 36864 5.79 81 9 8.24 1.33
xteaenc             encode_xtea_cfg0_bb2_ise1 38 38 6 5 1 7 540672 4.55 38 5 4.08 0.83
xteadec             decode_xtea_cfg0_bb2_ise1 38 38 6 5 1 7 540672 4.70 38 5 4.52 0.78

Πίνακας 9.6: Χαρακτηριστικά των κυριότερων ειδικών εντολών όπως αυτές προέκυψαν για το λογισµικό εφαρµογών του IPCN. 
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Όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα, ένας αριθµός Ni/No = 8/8 επαρκεί για την κάλυψη του 

92% της µέγιστης ασυµπτωτικά επιτάχυνσης εφαρµογής για την περίπτωση απεριόριστων εισόδων 

και εξόδων για τις ειδικές εντολές. Μάλιστα για 5 από τις 6 εφαρµογές, η διαφορά αυτή είναι 

µικρότερη από το 2.5% από το ιδανικό και µόνο για την htunpack είναι αξιοσηµείωτη (περίπου 44%). 

Συνεπώς, για τη θεωρούµενη υλοποίηση ByoRISC δεχόµαστε ότι NRP=NWP=8. Αντίθετα, η 

αντίστοιχη διαφορά ανάµεσα στις περιπτώσεις 8/4 και 8/8 είναι της τάξης του 28%.  

Επίσης, η σύγκριση των µοντέλων προσπέλασης µνήµης δεδοµένων αναδεικνύει την επίδραση 

των πραγµατικών περιορισµών µιας µονάδας φόρτωσης/αποθήκευσης, οι οποίοι υφίστανται σε έναν 

µοντέρνο επεξεργαστή RISC. Η µέση διαφορά στις µέγιστες επιτυγχανόµενες επιταχύνσεις ανάµεσα 

στα δύο µοντέλα είναι ίση µε 14.5% µε τις εφαρµογές xteaenc, xteadec να παρουσιάζουν την 

µεγαλύτερη απόκλιση (38.75%). Επίσης (Πίνακας 9.5) για όλες τις εφαρµογές επαρκούν 2 ειδικές 

εντολές για την κάλυψη του 96.6% της µέγιστης επιτάχυνσης για το µοντέλο προσπέλασης µνήµης 

CDM και κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση του µοντέλου idealCAM (96.5%). 

Τα αναλυτικά στοιχεία για τις 7 σηµαντικότερες από τις 10 ειδικές εντολές του Πίνακα 9.5 οι 

οποίες αναδείχθηκαν µε τη διαδικασία της γέννησης και επιλογής ειδικών εντολών δίνονται στον 

Πίνακα 9.6. Οι ειδικές εντολές επιλέχθηκαν ώστε να συνεισφέρουν (αθροιστικά) τουλάχιστον το 80% 

των επιταχύνσεων σύµφωνα µε την κατάταξη του Πίνακα 9.5.  

Καθώς οι ειδικές εντολές (εκτός της 2ης του Πίνακα 9.6) απαιτούν εκτέλεση πολλαπλών κύκλων 

µε συµπερίληψη λειτουργιών φόρτωσης και αποθήκευσης, τα στάδια EX και MEM του επεξεργαστή 

ByoRISC θα πρέπει να επιτρέπουν λειτουργία πολλαπλών κύκλων µε ακινητοποίηση των 

προηγηθέντων σταδίων διοχέτευσης. 

Στο Σχήµα 9.10 απεικονίζονται τα DDG των ειδικών εντολών που αναφέρονται στον Πίνακα 

9.6. 

 

 
(α) fsdither_cfg0_bb2_ise2 
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(β) fsdither_cfg0_bb5_ise8 

 

 
(γ) hilcurv_cfg0_bb3_ise2 
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(δ) htpack_cfg0_bb2_ise2 

   266



 
           Σχεδιασµός Ενσωµατωµένου Συστήµατος για Εφαρµογές Επεξεργασίας Εικόνας 

 

(ε) htunpack_cfg0_bb2_ise1 
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(στ) encode_xtea_cfg0_bb2_ise1 

 
(ζ) decode_xtea_cfg0_bb2_ise1 
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Σχήµα 9.10: Οπτικοποιηµένα DDG των επιλεγµένων ειδικών εντολών για την επιτάχυνση 
του λογισµικού εφαρµογών του IPCN. Η διάταξη των γράφων έγινε µε το πρόγραµµα 
Graphviz. Η χρωµατική/σχηµατική αποτύπωση γίνεται µε τις επιλογές του Σχήµατος 9.7. 

 

Ο Πίνακας 9.7 συγκρίνει τις εκτιµήσεις υψηλού επιπέδου όπως προκύπτουν από την ανάλυση 

των εφαρµογών και την γέννηση ειδικών εντολών από το επίπεδο της SUIFvm IR µε τις µετρήσεις 

αριθµού κύκλων εκτέλεσης στο προσοµοιωτή ArchC για τις εφαρµογές του IPCN. Παρατηρούµε ότι 

λόγω της προσθήκης των επιλεγµένων ειδικών εντολών έχουµε µια εκτιµώµενη επιτάχυνση ίση µε 

περίπου 6 φορές (6.02) ενώ η πραγµατική αποτιµάται σε λίγο µεγαλύτερη από 5 (5.09). Εξαιτίας της 

έλλειψης επαναστοχεύσιµου µεταγλωττιστή (η προσθήκη υποστήριξης ενός νέου επεξεργαστή 

συνήθως απαιτεί πολλούς ανθρωποµήνες ενασχόλησης όσον αφορά υποδοµές µεταγλωττιστή όπως οι 

GCC, LLVM και SUIF/MachSUIF), οι εφαρµογές του IPCN µεταγλωττίστηκαν σε κώδικα assembly 

του ByoRISC χειρωνακτικά µε βάση τον κώδικα στην C και την εµπειρία του προγραµµατιστή. Παρά 

την ύπαρξη αυτής της πηγής ανοµοιογένειας και το γεγονός ότι µία IR µεταγλωττιστή (οι θεµελιώδεις 

λειτουργίες της) δεν έχει απαραίτητα ένα-προς-ένα ταύτιση µε εντολές επιπέδου 

συµβολοµεταφραστή, κατά µέσο όρο η εκτίµηση της επιτάχυνσης εφαρµογής αποκλίνει κατά 9.1% σε 

σχέση µε τις τιµές που προκύπτουν από την προσοµοίωση του επεξεργαστή ByoRISC. Είναι 

σηµαντικό το γεγονός ότι η απόκλιση αυτή είναι µονότονη, δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις η 

εκτίµηση επιτάχυνσης εφαρµογής είναι µεγαλύτερη (κατά 1.3% ως 16.8%) από την επιτάχυνση που 

δίνει ο προσοµοιωτής. Μάλιστα για ορισµένες εφαρµογές, ο µετασχηµατισµός της ενδιάµεσης 

αναπαράστασης από µορφή CFG σε CFG/SSA και πάλι σε CFG (για την αποµάκρυνση εγχύσεων/ 

πληρώσεων προσωρινών µεταβλητών προς/από τη µνήµη δεδοµένων και τη µετάθεσή τους σε 

προσωρινούς καταχωρητές) συνεισφέρει σε εντολές µετακίνησης (move). Αυτές οι εντολές 

µετακίνησης (σε ορισµένες εφαρµογές το φαινόµενο είναι εντονότερο από ότι σε άλλες) όταν 

συµπεριλαµβάνονται σε ειδικές εντολές, συντελούν σε µεγαλύτερες επιταχύνσεις λόγω της (σχεδόν) 

µηδενικής τους συνεισφοράς στο κρίσιµο µονοπάτι καθυστέρησης του υλικού που υλοποιεί την ειδική 

εντολή. Αντίθετα αυτή η επίδραση αυτή δεν εµφανίζεται απαραίτητα όταν ο προγραµµατιστής 

συντάσσει τον κώδικα συµβολοµεταφραστή χειρωνακτικά και χωρίς να πραγµατοποιεί την µετατροπή 

σε µορφή CFG/SSA. 

 

Πίνακας 9.7: Σύγκριση εκτιµώµενων-πραγµατικών κύκλων εκτέλεσης και επιταχύνσεων 
εφαρµογών για το λογισµικό εφαρµογών του IPCN. 

 Benchmark  
 fsdither hilcurv htpack htunpack xteaenc xteadec Αποτίµηση 
Αρχικοί κύκλοι  
εκτέλεσης (ArchC) 250248 725009 51421 57013 619033 588310  
Κύκλοι εκτέλεσης µε ειδικές  
εντολές (ArchC-CI) 74133 143377 7183 8207 158230 144406  
Επιτάχυνση εφαρµογής  
(ArchC-CI) 3.38 5.06 7.16 6.95 3.91 4.07 

Μέση τιµή: 
5.09 

Επιτάχυνση εφαρµογής  3.87 5.46 7.25 7.39 4.70 4.55 Μέση τιµή: 
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(YARDstick-CI) 6.02 
Κύκλοι εκτέλεσης µε ειδικές  
εντολές και ZOLC  
(ArchC-CI-ZOLC) 37269 114705 6671 6671 141334 110614  
Επιτάχυνση εφαρµογής  
(ArchC-CI-ZOLC) 6.71 6.32 7.71 8.55 4.38 5.32 

Μέση τιµή: 
6.50 

%σφάλµα µεταξύ ArchC-CI και  
YARDstick-CI 12.77 7.39 1.26 6.00 16.76 10.46 

Μέσο σφάλµα: 
9.1 

 

Προκειµένου τη διευκόλυνση στην ανάπτυξη προσοµοιωτών (αλλά και άλλων εργαλείων· 

ακόµη και µεταγλωττιστών), ώστε να ενηµερώνονται µε τις περιγραφές των ειδικών εντολών, µπορεί 

να παραχθεί αυτόµατα, από κάθε ειδική εντολή, πρωτότυπος κώδικας προσοµοίωσης µε εκτίµηση 

αριθµού κύκλων (υπό µορφή ντιρεκτίβας #pragma). Στον Κώδικα 9.2 δίνονται οι µακροεντολές για 

όλους τους επιτρεπόµενους τρόπους φόρτωσης και αποθήκευσης τιµών από και προς τη µνήµη 

δεδοµένων (DM) του ArchC µοντέλου του επεξεργαστή ByoRISC. Στον Κώδικα 9.3 δίνονται οι ANSI 

C κώδικες για την προσοµοίωση των ειδικών εντολών του Πίνακα 9.6 και Σχήµατος 9.10. 

 
 

#define LODB(address)      (DM.read_byte(address)) 
#define LODBU(address)     ((unsigned char)DM.read_byte(address)) 
#define LODH(address)      (DM.read_half(address)) 
#define LODHU(address)     ((unsigned short)DM.read_half(address)) 
#define LODW(address)      (DM.read(address)) 
#define STRB(address,data) (DM.write_byte(address,data)) 
#define STRH(address,data) (DM.write_half(address,data)) 
#define STRW(address,data) (DM.write(address,data)) 
 

Κώδικας 9.2: Μακροαντικαταστάσεις για την προσοµοίωση λειτουργιών φόρτωσης και 
αποθήκευσης µε το ArchC µοντέλο του επεξεργαστή ByoRISC. 
 
 

void fsdither_5( 
  int *d0 
  ,int *d1 
  ,int s0 
  ,int s1 
  ,int s2 
  ,unsigned int * s3 
  ,unsigned int * s4 
) 
{ 
  int vr403_s32; 
  int vr404_s32; 
  unsigned int * vr405_p32; 
  unsigned int * vr408_p32; 
  unsigned char vr409_u8; 
  unsigned int vr412_u32; 
  int vr515_s32; 
  int vr516_s32; 
  int vr416_s32; 
  int vr421_s32; 
  unsigned int * vr422_p32; 
  unsigned int * vr425_p32; 
  int vr428_s32; 
  unsigned int * vr429_p32; 
  unsigned int * vr432_p32; 
  unsigned char vr433_u8; 
  int vr436_s32; 
  int vr440_s32; 
  int vr441_s32; 
  unsigned int * vr442_p32; 
  unsigned int * vr445_p32; 
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  unsigned char vr446_u8; 
  int vr449_s32; 
  int vr451_s32; 
  int vr452_s32; 
  int vr455_s32; 
  int vr457_s32; 
  int vr459_s32; 
  int vr460_s32; 
  unsigned int * vr461_p32; 
  unsigned int * vr464_p32; 
  unsigned char vr465_u8; 
  int vr468_s32; 
  int vr470_s32; 
  int vr471_s32; 
  int vr476_s32; 
  int vr477_s32; 
  unsigned int * vr478_p32; 
  unsigned int * vr481_p32; 
  unsigned char vr482_u8; 
  int vr485_s32; 
  int vr487_s32; 
  int vr488_s32; 
  int vr493_s32; 
  int vr496_s32; 
  unsigned int * vr497_p32; 
  unsigned int * vr500_p32; 
  unsigned char vr501_u8; 
  int vr504_s32; 
  int vr505_s32; 
  *d1 = 64; 
  vr497_p32 = (void *)&s3; 
  vr478_p32 = (void *)&s3; 
  vr461_p32 = (void *)&s3; 
  vr459_s32 = s0-1; 
  vr455_s32 = s2+1; 
  vr493_s32 = vr455_s32<<6; 
  vr476_s32 = vr455_s32<<6; 
  vr477_s32 = vr476_s32+s0; 
  vr481_p32 = vr478_p32+vr477_s32; 
  vr482_u8 = LODBU(vr481_p32); 
  vr457_s32 = vr455_s32<<6; 
  vr460_s32 = vr457_s32+vr459_s32; 
  vr464_p32 = vr461_p32+vr460_s32; 
  vr465_u8 = LODBU(vr464_p32); 
  vr442_p32 = (void *)&s3; 
  vr440_s32 = s0+1; 
  *d0 = vr440_s32; 
  vr496_s32 = vr493_s32+vr440_s32; 
  vr500_p32 = vr497_p32+vr496_s32; 
  vr501_u8 = LODBU(vr500_p32); 
  vr429_p32 = (void *)&s4; 
  vr422_p32 = (void *)&s4; 
  vr516_s32 = 0; 
  vr515_s32 = 255; 
  vr405_p32 = (void *)&s3; 
  vr403_s32 = s2<<6; 
  vr441_s32 = vr403_s32+vr440_s32; 
  vr445_p32 = vr442_p32+vr441_s32; 
  vr446_u8 = LODBU(vr445_p32); 
  vr428_s32 = vr403_s32+s0; 
  vr432_p32 = vr429_p32+vr428_s32; 
  vr433_u8 = LODBU(vr432_p32); 
  vr436_s32 = s1-vr433_u8; 
  vr504_s32 = vr436_s32>>4; 
  vr505_s32 = vr501_u8+vr504_s32; 
  STR(vr500_p32,vr505_s32); 
  vr485_s32 = vr436_s32*5; 
  vr487_s32 = vr485_s32>>4; 
  vr488_s32 = vr482_u8+vr487_s32; 
  STR(vr481_p32,vr488_s32); 
  vr468_s32 = vr436_s32*3; 
  vr470_s32 = vr468_s32>>4; 
  vr471_s32 = vr465_u8+vr470_s32; 
  STR(vr464_p32,vr471_s32); 
  vr449_s32 = vr436_s32*7; 
  vr451_s32 = vr449_s32>>4; 
  vr452_s32 = vr446_u8+vr451_s32; 
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  STR(vr445_p32,vr452_s32); 
  vr421_s32 = vr403_s32+s0; 
  vr425_p32 = vr422_p32+vr421_s32; 
  vr404_s32 = vr403_s32+s0; 
  vr408_p32 = vr405_p32+vr404_s32; 
  vr409_u8 = LODBU(vr408_p32); 
  vr412_u32 = (unsigned char)vr409_u8; 
  if (vr412_u32) { 
     vr416_s32 = vr515_s32; 
  } else { 
     vr416_s32 = vr516_s32; 
  } 
  STR(vr425_p32,vr416_s32); 
#pragma cycles_est_total = 13 
} 

(α) fsdither_cfg0_bb5_ise8 

 
 

void fsdither_2( 
  int *d0 
  ,int *d1 
  ,int s0 
  ,unsig nt ned i s1 * 
  ,unsigned int * s2 
) 
{ 
  unsigned int * vr142_p32; 
  unsigned int * vr145_p32; 
  unsigned char vr146_u8; 
  unsigned int * vr148_p32;  
  unsigned int * vr151_p32; 
  int vr153_s32; 
  *d1 = 4096; 
  vr153_s32 = s0+1; 
  *d0 = vr153_s32; 
  vr148_p32 = (void *)&s2; 
  vr151_p32 = vr148_p32+s0; 
  vr142_p32 = (void *)&s1; 
  vr145_p32 = vr142_p32+s0; 
  vr146_u8 = LOD(vr145_p32); 
  STRB(vr151_p32,vr146_u8); 
#pragma cycles_est_total = 1 
} 
 

(β) fsdither_cfg0_bb2_ise2 

 
 

  void main_3( 
  unsigned int *d0 
  ,unsigned int *d1 
  ,unsigned int *d2 
  ,int *d3 
  ,int *d4 
  ,unsigned int s0 
  ,unsigned int s1 
  ,int s2 
  ,unsigned int s3 
  ,unsigned int s4 
) 
{ 
  int vr170_s32; 
  unsigned int vr172_u32; 
  unsigned int vr174_u32; 
  unsigned int vr176_u32; 
  unsigned int vr177_u32; 
  int vr178_s32; 
  unsigned int vr180_u32; 
  int vr181_s32; 
  int vr183_s32; 
  int vr185_s32; 
  unsigned int vr187_u32; 
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  int vr188_s32; 
  unsigned int vr190_u32; 
  int vr191_s32; 
  int vr193_s32; 
  int vr195_s32; 
  unsigned int vr197_u32; 
  int vr198_s32; 
  int vr199_s32; 
  unsigned int vr201_u32; 
  int vr203_s32; 
  int vr205_s32; 
  int vr208_s32; 
  *d4 = 0; 
  vr208_s32 = s2+(-2); 
  *d3 = vr208_s32; 
  vr199_s32 = 1; 
  vr198_s32 = 1047237825; 
  vr191_s32 = 14790; 
  vr188_s32 = 1; 
  vr190_u32 = s4<<vr188_s32; 
  vr181_s32 = 37740; 
  vr178_s32 = 1; 
  vr180_u32 = s3<<vr178_s32; 
  vr174_u32 = ((unsigned long)s1) >>s2; 
  vr176_u32 = vr174_u32&3; 
  vr170_s32 = 2; 
  vr172_u32 = s0<<vr170_s32; 
  vr177_u32 = vr172_u32|vr176_u32; 
  vr201_u32 = vr177_u32<<vr199_s32; 
  vr203_s32 = vr198_s32>>vr201_u32; 
  vr205_s32 = vr203_s32&3; 
  *d2 = vr205_s32; 
  vr193_s32 = vr191_s32>>vr177_u32; 
  vr195_s32 = vr193_s32&1; 
  vr197_u32 = vr190_u32|vr195_s32; 
  *d1 = vr197_u32; 
  vr183_s32 = vr181_s32>>vr177_u32; 
  vr185_s32 = vr183_s32&1; 
  vr187_u32 = vr180_u32|vr185_s32; 
  *d0 = vr187_u32; 
#pragma cycles_est_total = 2 
} 
 

(γ) hilcurv_cfg0_bb3_ise2 

 
 

void htpack_2( 
  unsigned int *d0 
  ,unsigned int *d1 
  ,unsigned int s0 
  ,unsigned int * s1  
  ,unsigned int * s2 
) 
{ 
  unsigned int vr234_u32; 
  unsigned int * vr236_p32;  
  unsigned int * vr239_p32; 
  unsigned char vr240_u8; 
  unsigned int vr242_u32; 
  unsigned int vr244_u32; 
  unsigned int * vr245_p32;  
  unsigned int * vr248_p32; 
  unsigned char vr249_u8; 
  unsigned int vr251_u32; 
  unsigned int vr253_u32; 
  unsigned int * vr254_p32;  
  unsigned int * vr257_p32; 
  unsigned char vr258_u8; 
  unsigned int vr260_u32; 
  unsigned int vr262_u32; 
  unsigned int * vr263_p32;  
  unsigned int * vr266_p32; 
  unsigned char vr267_u8; 
  unsigned int vr269_u32; 
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  unsigned int vr271_u32; 
  unsigned int * vr272_p32;  
  unsigned int * vr275_p32; 
  unsigned char vr276_u8; 
  unsigned int vr278_u32; 
  unsigned int vr280_u32; 
  unsigned int * vr281_p32;  
  unsigned int * vr284_p32; 
  unsigned char vr285_u8; 
  unsigned int vr287_u32; 
  unsigned int vr289_u32; 
  unsigned int * vr290_p32;  
  unsigned int * vr293_p32; 
  unsigned char vr294_u8; 
  unsigned int vr296_u32; 
  unsigned int vr298_u32; 
  unsigned int * vr299_p32;  
  unsigned int * vr302_p32; 
  unsigned char vr303_u8; 
  unsigned int vr305_u32; 
  unsigned int vr362_u32; 
  unsigned int vr363_u32; 
  unsigned int vr307_u32; 
  unsigned int vr364_u32; 
  unsigned int vr365_u32; 
  unsigned int vr310_u32; 
  unsigned int vr366_u32; 
  unsigned int vr367_u32; 
  unsigned int vr313_u32; 
  unsigned int vr368_u32; 
  unsigned int vr369_u32; 
  unsigned int vr316_u32; 
  unsigned int vr370_u32; 
  unsigned int vr371_u32; 
  unsigned int vr319_u32; 
  unsigned int vr372_u32; 
  unsigned int vr373_u32; 
  unsigned int vr322_u32; 
  unsigned int vr374_u32; 
  unsigned int vr375_u32; 
  unsigned int vr325_u32; 
  unsigned int vr376_u32; 
  unsigned int vr377_u32; 
  unsigned int vr328_u32; 
  unsigned int vr330_u32; 
  unsigned int vr331_u32; 
  unsigned int vr332_u32; 
  unsigned int vr333_u32; 
  unsigned int vr334_u32; 
  unsigned int vr335_u32; 
  unsigned int vr336_u32; 
  unsigned int * vr338_p32;  
  unsigned int * vr341_p32; 
  int vr342_s32; 
  unsigned int vr344_u32; 
  *d1 = 512; 
  vr342_s32 = 1; 
  vr344_u32 = s0+vr342_s32; 
  *d0 = vr344_u32; 
  vr338_p32 = (void *)&s2; 
  vr341_p32 = vr338_p32+s0; 
  vr377_u32 = 0; 
  vr376_u32 = 128; 
  vr375_u32 = 0; 
  vr374_u32 = 64; 
  vr373_u32 = 0; 
  vr372_u32 = 32; 
  vr371_u32 = 0; 
  vr370_u32 = 16; 
  vr369_u32 = 0; 
  vr368_u32 = 8; 
  vr367_u32 = 0; 
  vr366_u32 = 4; 
  vr365_u32 = 0; 
  vr364_u32 = 2; 
  vr363_u32 = 0; 
  vr362_u32 = 1; 
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  vr299_p32 = (void *)&s1; 
  vr290_p32 = (void *)&s1; 
  vr281_p32 = (void *)&s1; 
  vr272_p32 = (void *)&s1; 
  vr263_p32 = (void *)&s1; 
  vr254_p32 = (void *)&s1; 
  vr245_p32 = (void *)&s1; 
  vr236_p32 = (void *)&s1; 
  vr234_u32 = s0<<3; 
  vr298_u32 = vr234_u32+7; 
  vr302_p32 = vr299_p32+vr298_u32; 
  vr303_u8 = LODBU(vr302_p32); 
  vr305_u32 = (unsigned char)vr303_u8; 
  if (vr305_u32) { 
     vr328_u32 = vr376_u32; 
  } else { 
     vr328_u32 = vr377_u32; 
  } 
  vr289_u32 = vr234_u32+6; 
  vr293_p32 = vr290_p32+vr289_u32; 
  vr294_u8 = LODBU(vr293_p32); 
  vr296_u32 = (unsigned char)vr294_u8; 
  if (vr296_u32) { 
     vr325_u32 = vr374_u32; 
  } else { 
     vr325_u32 = vr375_u32; 
  } 
  vr280_u32 = vr234_u32+5; 
  vr284_p32 = vr281_p32+vr280_u32; 
  vr285_u8 = LODBU(vr284_p32); 
  vr287_u32 = (unsigned char)vr285_u8; 
  if (vr287_u32) { 
     vr322_u32 = vr372_u32; 
  } else { 
     vr322_u32 = vr373_u32; 
  } 
  vr271_u32 = vr234_u32+4; 
  vr275_p32 = vr272_p32+vr271_u32; 
  vr276_u8 = LODBU(vr275_p32); 
  vr278_u32 = (unsigned char)vr276_u8; 
  if (vr278_u32) { 
     vr319_u32 = vr370_u32; 
  } else { 
     vr319_u32 = vr371_u32; 
  } 
  vr262_u32 = vr234_u32+3; 
  vr266_p32 = vr263_p32+vr262_u32; 
  vr267_u8 = LODBU(vr266_p32); 
  vr269_u32 = (unsigned char)vr267_u8; 
  if (vr269_u32) { 
     vr316_u32 = vr368_u32; 
  } else { 
     vr316_u32 = vr369_u32; 
  } 
  vr253_u32 = vr234_u32+2; 
  vr257_p32 = vr254_p32+vr253_u32; 
  vr258_u8 = LODBU(vr257_p32); 
  vr260_u32 = (unsigned char)vr258_u8; 
  if (vr260_u32) { 
     vr313_u32 = vr366_u32; 
  } else { 
     vr313_u32 = vr367_u32; 
  } 
  vr244_u32 = vr234_u32+1; 
  vr248_p32 = vr245_p32+vr244_u32; 
  vr249_u8 = LODBU(vr248_p32); 
  vr251_u32 = (unsigned char)vr249_u8; 
  if (vr251_u32) { 
     vr310_u32 = vr364_u32; 
  } else { 
     vr310_u32 = vr365_u32; 
  } 
  vr239_p32 = vr236_p32+vr234_u32; 
  vr240_u8 = LODBU(vr239_p32); 
  vr242_u32 = (unsigned char)vr240_u8; 
  if (vr242_u32) { 
     vr307_u32 = vr362_u32; 
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  } else { 
     vr307_u32 = vr363_u32; 
  } 
  vr330_u32 = vr307_u32|vr310_u32; 
  vr331_u32 = vr330_u32|vr313_u32; 
  vr332_u32 = vr331_u32|vr316_u32; 
  vr333_u32 = vr332_u32|vr319_u32; 
  vr334_u32 = vr333_u32|vr322_u32; 
  vr335_u32 = vr334_u32|vr325_u32; 
  vr336_u32 = vr335_u32|vr328_u32; 
  STR(vr341_p32,vr336_u32); 
#pragma cycles_est_total = 9 
} 
 

(δ) htpack_cfg0_bb2_ise2 

 
 

void htunpack_2( 
  unsigned int s0 
  ,unsigned int s1 
  ,unsigned int s2 
  ,unsigned int s3  * 
  ,unsigned int * s4  
) 
{ 
  unsigned int * vr330_p32; 
  unsigned int * vr333_p32; 
  unsigned char vr334_u8; 
  unsigned int vr338_u32; 
  unsigned int vr340_u32; 
  int vr341_s32; 
  unsigned int vr343_u32; 
  unsigned int vr345_u32; 
  int vr346_s32; 
  unsigned int vr348_u32; 
  unsigned int vr350_u32; 
  int vr351_s32; 
  unsigned int vr353_u32; 
  unsigned int vr355_u32; 
  int vr356_s32; 
  unsigned int vr358_u32; 
  unsigned int vr360_u32; 
  int vr361_s32; 
  unsigned int vr363_u32; 
  unsigned int vr365_u32; 
  int vr366_s32; 
  unsigned int vr368_u32; 
  unsigned int vr370_u32; 
  int vr371_s32; 
  unsigned int vr373_u32; 
  int vr375_s32; 
  unsigned int vr376_u32; 
  int vr378_s32; 
  unsigned int vr379_u32; 
  int vr381_s32; 
  unsigned int vr382_u32; 
  int vr384_s32; 
  unsigned int vr385_u32; 
  int vr387_s32; 
  unsigned int vr388_u32; 
  int vr390_s32; 
  unsigned int vr391_u32; 
  int vr393_s32; 
  unsigned int vr394_u32; 
  int vr396_s32; 
  unsigned int vr397_u32; 
  unsigned int vr399_u32; 
  unsigned int vr401_u32; 
  unsigned int vr403_u32; 
  unsigned int vr405_u32; 
  unsigned int vr407_u32; 
  unsigned int vr409_u32; 
  unsigned int vr411_u32; 
  unsigned int vr413_u32; 
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  unsigned int vr416_u32; 
  unsigned int * vr417_p32;  
  unsigned int * vr420_p32;  
  unsigned int vr425_u32; 
  unsigned int * vr426_p32; 
  unsigned int * vr429_p32; 
  unsigned int vr434_u32; 
  unsigned int * vr435_p32; 
  unsigned int * vr438_p32; 
  unsigned int vr443_u32; 
  unsigned int * vr444_p32; 
  unsigned int * vr447_p32; 
  unsigned int vr452_u32; 
  unsigned int * vr453_p32; 
  unsigned int * vr456_p32; 
  unsigned int vr461_u32; 
  unsigned int * vr462_p32; 
  unsigned int * vr465_p32; 
  unsigned int vr470_u32; 
  unsigned int * vr471_p32; 
  unsigned int * vr474_p32; 
  unsigned int vr479_u32; 
  unsigned int * vr480_p32; 
  unsigned int * vr483_p32; 
  vr480_p32 = (void *)&s4; 
  vr471_p32 = (void *)&s4; 
  vr462_p32 = (void *)&s4; 
  vr453_p32 = (void *)&s4; 
  vr444_p32 = (void *)&s4; 
  vr435_p32 = (void *)&s4; 
  vr426_p32 = (void *)&s4; 
  vr417_p32 = (void *)&s4; 
  vr416_u32 = s2<<3; 
  vr479_u32 = vr416_u32+7; 
  vr483_p32 = vr480_p32+vr479_u32; 
  vr470_u32 = vr416_u32+6; 
  vr474_p32 = vr471_p32+vr470_u32; 
  vr461_u32 = vr416_u32+5; 
  vr465_p32 = vr462_p32+vr461_u32; 
  vr452_u32 = vr416_u32+4; 
  vr456_p32 = vr453_p32+vr452_u32; 
  vr443_u32 = vr416_u32+3; 
  vr447_p32 = vr444_p32+vr443_u32; 
  vr434_u32 = vr416_u32+2; 
  vr438_p32 = vr435_p32+vr434_u32; 
  vr425_u32 = vr416_u32+1; 
  vr429_p32 = vr426_p32+vr425_u32; 
  vr420_p32 = vr417_p32+vr416_u32; 
  vr371_s32 = 7; 
  vr366_s32 = 6; 
  vr361_s32 = 5; 
  vr356_s32 = 4; 
  vr351_s32 = 3; 
  vr346_s32 = 2; 
  vr341_s32 = 1; 
  vr330_p32 = (void *)&s3; 
  vr333_p32 = vr330_p32+s2; 
  vr334_u8 = LODBU(vr333_p32); 
  vr370_u32 = vr334_u8&128; 
  vr373_u32 = ((unsigned long)vr370_u32) >>vr371_s32; 
  vr396_s32 = vr373_u32==1; 
  vr397_u32 = (int)vr396_s32; 
  if (vr397_u32) { 
     vr413_u32 = s0; 
  } else { 
     vr413_u32 = s1; 
  } 
  STR(vr483_p32,vr413_u32); 
  vr365_u32 = vr334_u8&64; 
  vr368_u32 = ((unsigned long)vr365_u32) >>vr366_s32; 
  vr393_s32 = vr368_u32==1; 
  vr394_u32 = (int)vr393_s32; 
  if (vr394_u32) { 
     vr411_u32 = s0; 
  } else { 
     vr411_u32 = s1; 
  } 
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  STR(vr474_p32,vr411_u32); 
  vr360_u32 = vr334_u8&32; 
  vr363_u32 = ((unsigned long)vr360_u32) >>vr361_s32; 
  vr390_s32 = vr363_u32==1; 
  vr391_u32 = (int)vr390_s32; 
  if (vr391_u32) { 
     vr409_u32 = s0; 
  } else { 
     vr409_u32 = s1; 
  } 
  STR(vr465_p32,vr409_u32); 
  vr355_u32 = vr334_u8&16; 
  vr358_u32 = ((unsigned long)vr355_u32) >>vr356_s32; 
  vr387_s32 = vr358_u32==1; 
  vr388_u32 = (int)vr387_s32; 
  if (vr388_u32) { 
     vr407_u32 = s0; 
  } else { 
     vr407_u32 = s1; 
  } 
  STR(vr456_p32,vr407_u32); 
  vr350_u32 = vr334_u8&8; 
  vr353_u32 = ((unsigned long)vr350_u32) >>vr351_s32; 
  vr384_s32 = vr353_u32==1; 
  vr385_u32 = (int)vr384_s32; 
  if (vr385_u32) { 
     vr405_u32 = s0; 
  } else { 
     vr405_u32 = s1; 
  } 
  STR(vr447_p32,vr405_u32); 
  vr345_u32 = vr334_u8&4; 
  vr348_u32 = ((unsigned long)vr345_u32) >>vr346_s32; 
  vr381_s32 = vr348_u32==1; 
  vr382_u32 = (int)vr381_s32; 
  if (vr382_u32) { 
     vr403_u32 = s0; 
  } else { 
     vr403_u32 = s1; 
  } 
  STR(vr438_p32,vr403_u32); 
  vr340_u32 = vr334_u8&2; 
  vr343_u32 = ((unsigned long)vr340_u32) >>vr341_s32; 
  vr378_s32 = vr343_u32==1; 
  vr379_u32 = (int)vr378_s32; 
  if (vr379_u32) { 
     vr401_u32 = s0; 
  } else { 
     vr401_u32 = s1; 
  } 
  STR(vr429_p32,vr401_u32); 
  vr338_u32 = vr334_u8&1; 
  vr375_s32 = vr338_u32==1; 
  vr376_u32 = (int)vr375_s32; 
  if (vr376_u32) { 
     vr399_u32 = s0; 
  } else { 
     vr399_u32 = s1; 
  } 
  STR(vr420_p32,vr399_u32); 
#pragma cycles_est_total = 9 
} 
 

(ε) htunpack_cfg0_bb2_ise1 

 
 

void encode_xtea_2( 
  unsigned int *d0 
  ,unsigned int *d1 
  ,unsigned int *d2 
  ,unsigned int *d3 
  ,unsigned int *d4  
  ,unsigned int s0 
  ,unsigned int s1 
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  ,unsigned int s2 
  ,unsigned int * s3  
  ,unsigned int s4 
  ,unsigned int s5 
) 
{ 
  int vr149_s32; 
  unsigned int vr151_u32; 
  int vr152_s32; 
  unsigned int vr154_u32; 
  unsigned int vr155_u32; 
  unsigned int vr156_u32; 
  unsigned int vr158_u32; 
  int vr159_s32; 
  unsigned int * vr160_p32;  
  unsigned int * vr163_p32;  
  unsigned int vr164_u32; 
  unsigned int vr166_u32; 
  unsigned int vr167_u32; 
  unsigned int vr168_u32; 
  unsigned int vr169_u32; 
  int vr170_s32; 
  unsigned int vr172_u32; 
  int vr173_s32; 
  unsigned int vr175_u32; 
  unsigned int vr176_u32; 
  unsigned int vr177_u32; 
  int vr178_s32; 
  unsigned int vr180_u32; 
  unsigned int vr182_u32; 
  int vr183_s32; 
  unsigned int * vr184_p32; 
  unsigned int vr187_p32; * 
  unsigned int vr188_u32; 
  unsigned int vr190_u32; 
  unsigned int vr191_u32; 
  unsigned int vr192_u32; 
  int vr193_s32; 
  unsigned int vr195_u32; 
  *d4 = 32; 
  vr193_s32 = 1; 
  vr195_u32 = s5+vr193_s32; 
  *d3 = vr195_u32; 
  vr184_p32 = (v *)&s3; oid 
  vr178_s32 = 11; 
  vr173_s32 = 5; 
  vr170_s32 = 4; 
  vr169_u32 = s2+s4; 
  *d2 = vr169_u32; 
  vr180_u32 = ((unsigned long)vr169_u32) >>vr178_s32; 
  vr182_u32 = vr180_u32&3; 
  vr183_s32 = vr182_u32<<2; 
  vr187_p32 = vr184_p32+vr183_s32; 
  vr188_u32 = LOD(vr187_p32); 
  vr190_u32 = vr169_u32+vr188_u32; 
  vr160_p32 = (void *)&s3; 
  vr158_u32 = s2&3; 
  vr159_s32 = vr158_u32<<2; 
  vr163_p32 = vr160_p32+vr159_s32; 
  vr164_u32 = LOD(vr163_p32); 
  vr166_u32 = s2+vr164_u32; 
  vr152_s32 = 5; 
  vr154_u32 = ((unsigned long)s0) >>vr152_s32; 
  vr149_s32 = 4; 
  vr151_u32 = s0<<vr149_s32; 
  vr155_u32 = vr151_u32^vr154_u32; 
  vr156_u32 = vr155_u32+s0; 
  vr167_u32 = vr156_u32^vr166_u32; 
  vr168_u32 = s1+vr167_u32; 
  *d1 = vr168_u32; 
  vr175_u32 = ((unsigned long)vr168_u32) >>vr173_s32; 
  vr172_u32 = vr168_u32<<vr170_s32; 
  vr176_u32 = vr172_u32^vr175_u32; 
  vr177_u32 = vr176_u32+vr168_u32; 
  vr191_u32 = vr177_u32^vr190_u32; 
  vr192_u32 = s0+vr191_u32; 
  *d0 = vr192_u32; 
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#pragma cycles_est_total = 5 
} 
 

(στ) encode_xtea_cfg0_bb2_ise1 

 
 

void decode_xtea_2( 
  unsigned int *d0 
  ,unsigned int *d1 
  ,unsigned int *d2 
  ,unsigned int *d3 
  ,unsigned int *d4 
  ,unsigned int s0  
  ,unsigned int s1 
  ,unsigned int s2 
  ,unsigned int * s3  
  ,unsigned int s4 
  ,unsigned int s5 
) 
{ 
  int vr163_s32; 
  unsigned int vr165_u32; 
  int vr166_s32; 
  unsigned int vr168_u32; 
  unsigned int vr169_u32; 
  unsigned int vr170_u32; 
  int vr172_s32; 
  unsigned int vr174_u32; 
  unsigned int vr176_u32; 
  int vr177_s32; 
  unsigned int * vr178_p32;  
  unsigned int * vr181_p32; 
  unsigned int vr182_u32; 
  unsigned int vr185_u32; 
  unsigned int vr186_u32; 
  unsigned int vr187_u32; 
  unsigned int vr189_u32; 
  int vr190_s32; 
  unsigned int vr192_u32; 
  int vr193_s32; 
  unsigned int vr195_u32; 
  unsigned int vr196_u32; 
  unsigned int vr197_u32; 
  unsigned int vr200_u32; 
  int vr201_s32; 
  unsigned int vr202_p32; * 
  unsigned int * vr205_p32;  
  unsigned int vr206_u32; 
  unsigned int vr209_u32; 
  unsigned int vr210_u32; 
  unsigned int vr211_u32; 
  int vr212_s32; 
  unsigned int vr214_u32; 
  *d4 = 32; 
  vr212_s32 = 1; 
  vr214_u32 = s5+vr212_s32; 
  *d3 = vr214_u32; 
  vr202_p32 = (void *)&s3; 
  vr193_s32 = 5; 
  vr190_s32 = 4; 
  vr189_u32 = s2-s4; 
  *d2 = vr189_u32; 
  vr200_u32 = vr189_u32&3; 
  vr201_s32 = vr200_u32<<2; 
  vr205_p32 = vr202_p32+vr201_s32; 
  vr206_u32 = LOD(vr205_p32); 
  vr209_u32 = vr189_u32+vr206_u32; 
  vr178_p32 = (void *)&s3; 
  vr172_s32 = 11; 
  vr174_u32 = ((unsigned long)s2) >>vr172_s32; 
  vr176_u32 = vr174_u32&3; 
  vr177_s32 = vr176_u32<<2; 
  vr181_p32 = vr178_p32+vr177_s32; 
  vr182_u32 = LOD(vr181_p32); 
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  vr185_u32 = s2+vr182_u32; 
  vr166_s32 = 5; 
  vr168_u32 = ((unsigned long)s0) >>vr166_s32; 
  vr163_s32 = 4; 
  vr165_u32 = s0<<vr163_s32; 
  vr169_u32 = vr165_u32^vr168_u32; 
  vr170_u32 = vr169_u32+s0; 
  vr186_u32 = vr170_u32^vr185_u32; 
  vr187_u32 = s1-vr186_u32; 
  *d1 = vr187_u32; 
  vr195_u32 = ((unsigned long)vr187_u32) >>vr193_s32; 
  vr192_u32 = vr187_u32<<vr190_s32; 
  vr196_u32 = vr192_u32^vr195_u32; 
  vr197_u32 = vr196_u32+vr187_u32; 
  vr210_u32 = vr197_u32^vr209_u32; 
  vr211_u32 = s0-vr210_u32; 
  *d0 = vr211_u32; 
#pragma cycles_est_total = 5 
} 
 

(ζ) decode_xtea_cfg0_bb2_ise1 

Κ µοίωσης σε ANSI C για τις επιλεγµένες ειδικές εντολές του 
λογισµικού εφαρµογών του IPCN. 

 

µετατροπής τους από τη διαµόρφωση ISeq στην cdfg του εργαλείου CDFGtool [CDFGtool] ώστε 

έπειτα να είναι εφικτή η µετατροπή τους σε VHDL µε το εργαλείο cdfg2vhdl. Το εργαλείο αυτό 

υποστηρίζει ισ

 VHDL 

και Κώδικα 9.3. Πρόκειται για την 2η 

ειδική εντολή της εφαρµογής fsdither και την ειδική εντολή που εξάγεται για τη γεννήτρια καµπύλων 

Hilbert (hilcurv). 

ς  

2

ς

ώδικας 9.3: Κώδικες προσο

Προκειµένου τη σύνθεση των ΕΛΜ σε VHDL, το YARDstick προσφέρει τη δυνατότητα 

 τις ειδικές εντολές που εξάγονται από το YARDstick µε κάποιους περιορ µούς (εντολές 

select της IR, πόροι αποθήκευσης, εκτέλεση σε πολλαπλούς κύκλους). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

σύνθεσης του κώδικα των ΕΛΜ απευθείας από τον κώδικα προσοµοίωσης σε C, 

χρησιµοποιώντας τα δωρεάν εργαλεία σύνθεσης υψηλού επιπέδου SPARK [SPARK] και GAUT 

[GAUT], εντός των περιορισµών που αυτά επιβάλλουν. 

Στον Κώδικα 9.4 δίνονται δύο ενδεικτικές περιπτώσεις κώδικα VHDL για δύο αρκετά σύνθετες 

ΕΛΜ που αντιστοιχούν στις (β) και (γ) στα Σχήµατα 9.10 

Οι υλοποιήσεις του Κώδικα 9.4 είναι τύπου FSMD (Finite-State Machine with 

Datapath) [Bai01]. Στην περίπτωση τη  ειδικής εντολής fsdither_cfg0_bb2_ise2, δίνεται και ο 

κώδικας της διεπαφής της ειδικής εντολής µε το υποσύστηµα φόρτωσης/αποθήκευσης µνήµης 

δεδοµένων (το οποίο βρίσκεται στο στάδιο διοχέτευσης MEM του επεξεργαστή). Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, η εντολή fsdither_cfg0_bb _ise2 έχει υλοποιηθεί µε 3 καταστάσεις καθώς οι λειτουργίες 

φόρτωσης (LOAD_0) και αποθήκευσης (STORE_0) που απαιτούνται έχουν µετατεθεί σε ξεχωριστές 

καταστάσεις διάρκεια  ενός κύκλου µηχανής. 

 

 
library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
use IEEE.std_logic_arith.all; 
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entity ci_fsdither0 is 
  generic ( 
    OW       : integer := 8; 
    WIDTH    : integer := 32 
  ); 
  port ( 
    clk      : in  std_logic; 
    reset    : in  std_logic; 
    ci_en    : in  std_logic; 
    opcode   : in  std_logic_vector(OW-1 downto 0); 
    opd_src0 : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_src1 : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_src2 : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_dst0 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_dst1 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_lod  : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_str  : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    addr_ls  : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    mode_ls  : out std_logic_vector(3 downto 0); 
    done     : out std_logic 
  ); 
end ci_fsdither0; 
 
 
architecture synth_mcycle of ci_fsdither0 is 
  -- 
  -- Type declarations 
  type STATE_TYPE is (COMPUTATION_0, LOAD_0, STORE_0); 
  -- 
  -- Signal declarations 
  signal current,following : STATE_TYPE; 
  signal start             : std_logic; 
  signal ci_cycle          : std_logic_vector(7 downto 0); 
  signal vr142_p32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr145_p32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr146_u8          : std_logic_vector(7 downto 0); 
  signal vr148_p32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr151_p32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr153_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  -- 
begin 
 
  -- Formation of multi-cycle controller (FSM) start signal 
  start <= '1' when (opcode = X"81" and ci_en = '1' and ci_cycle =  
           conv_std_logic_vector(0,8)) else '0'; 
 
  -- Next state logic 
  process (current, start) 
  begin 
    case current is 
      when COMPUTATION_0 => 
        if (start = '1') then 
          following <= LOAD_0; 
        else 
          following <= COMPUTATION_0; 
        end if; 
      when LOAD_0 => 
        following <= STORE_0; 
      when STORE_0 => 
        following <= COMPUTATION_0; 
    end case; 
  end process; 
 
  -- Current state logic 
  process (clk, reset) 
  begin 
    if (reset = '1') then 
      current  <= COMPUTATION_0; 
    elsif (clk'event and clk='1') then 
      current  <= following; 
    end if; 
  end process; 
 
  -- Miscellaneous synchronous logic 
  process (clk, reset) 
  begin 
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    if (reset = '1') then 
      ci_cycle <= (others => '0'); 
    elsif (clk'event and clk='1') then 
      ci_cycle <= ci_cycle + 1; 
    end if; 
  end process; 
 
  -- Output logic 
  process (current) 
  begin 
    case current is 
      when COMPUTATION_0 => 
        -- 
        opd_dst1  <= conv_std_logic_vector(4096,WIDTH); 
        vr153_s32 <= opd_src0 + 1; 
        opd_dst0  <= vr153_s32; 
        vr148_p32 <= opd_src2; 
        vr151_p32 <= vr148_p32 + opd_src0; 
        vr142_p32 <= opd_src1; 
        vr145_p32 <= vr142_p32 + opd_src0; 
        ci_cycle  <= ci_cycle + 1; 
        done      <= '0'; 
      when LOAD_0 => 
        -- 
        -- vr146_u8 = LOD(vr145_p32); 
        addr_ls   <= vr145_p32; 
        vr146_u8  <= opd_lod(7 downto 0); 
        mode_ls   <= "1000"; 
        ci_cycle  <= ci_cycle + 1; 
        done      <= '0'; 
      when STORE_0 => 
        -- 
        -- DM.write_byte(vr151.p32,vr146.u8); 
        opd_str   <= (WIDTH-1 downto 8 => '0') & vr146_u8; 
        addr_ls   <= vr151_p32; 
        mode_ls   <= "1000"; 
        ci_cycle  <= (others => '0'); 
        done <= '1'; 
    end case; 
  end process; 
 
end synth_mcycle; 
 

(α) fsdither_cfg0_bb2_ise2 

 
 

library IEEE; 
use IEEE.std_logic_1164.all; 
use IEEE.std_logic_unsigned.all; 
use IEEE.numeric_std.all; 
use WORK.useful_functions_pkg.all; 
 
 
entity ci_hilcurv0 is 
  generic ( 
    OW       : integer := 8; 
    WIDTH    : integer := 32 
  ); 
  port ( 
    clk      : in  std_logic; 
    reset    : in  std_logic; 
    ci_en    : in  std_logic; 
    opcode   : in  std_logic_vector(OW-1 downto 0); 
    opd_src0 : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_src1 : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_src2 : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_src3 : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_src4 : in  std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_dst0 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_dst1 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_dst2 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_dst3 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    opd_dst4 : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0); 
    done     : out std_logic 
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  ); 
end ci_hilcurv0; 
 
 
architecture synth_mcycle of ci_hilcurv0 is 
  -- 
  -- Type declarations 
  type STATE_TYPE is (COMPUTATION_0, COMPUTATION_1); 
  -- 
  -- Signal declarations 
  signal current,following : STATE_TYPE; 
  signal start             : std_logic; 
  signal ci_cycle          : std_logic_vector(7 downto 0); 
  signal vr170_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr172_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr174_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr176_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr177_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr178_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr180_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr181_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr183_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr185_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr187_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr188_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr190_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr191_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr193_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr195_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr197_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr198_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr199_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr201_u32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr203_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr205_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr208_s32         : std_logic_vector(31 downto 0); 
  -- 
  signal vr177_u32_r       : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr178_s32_r       : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr183_s32_r       : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr188_s32_r       : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr193_s32_r       : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr198_s32_r       : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal vr199_s32_r       : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal opd_src3_r        : std_logic_vector(31 downto 0); 
  signal opd_src4_r        : std_logic_vector(31 downto 0); 
  -- 
begin 
 
  -- Formation of multi-cycle controller (FSM) start signal 
  start <= '1' when (opcode = X"82" and ci_en = '1' and ci_cycle = X"00") else '0'; 
 
  -- Current state logic 
  process (clk, reset) 
  begin 
    if (reset = '1') then 
      current  <= COMPUTATION_0; 
    elsif (clk'event and clk='1') then 
      current  <= following; 
    end if; 
  end process; 
 
  -- Miscellaneous synchronous logic 
  process (clk, reset) 
  begin 
    if (reset = '1') then 
      ci_cycle    <= (others => '0'); 
      vr177_u32_r <= (others => '0'); 
      vr178_s32_r <= (others => '0'); 
      vr183_s32_r <= (others => '0'); 
      vr188_s32_r <= (others => '0'); 
      vr193_s32_r <= (others => '0'); 
      vr198_s32_r <= (others => '0'); 
      vr199_s32_r <= (others => '0'); 
      opd_src3_r  <= (others => '0'); 
      opd_src4_r  <= (others => '0'); 
    elsif (clk'event and clk='1') then 
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      ci_cycle    <= ci_cycle + 1; 
      vr177_u32_r <= vr177_u32; 
      vr178_s32_r <= vr178_s32; 
      vr183_s32_r <= vr183_s32; 
      vr188_s32_r <= vr188_s32; 
      vr193_s32_r <= vr193_s32; 
      vr198_s32_r <= vr198_s32; 
      vr199_s32_r <= vr199_s32; 
      opd_src3_r  <= opd_src3; 
      opd_src4_r  <= opd_src4; 
    end if; 
  end process; 
 
  -- Next state logic 
  process (current, start) 
  begin 
    case current is 
      when COMPUTATION_0 => 
        if (start = '1') then 
          following <= COMPUTATION_1; 
        else 
          following <= COMPUTATION_0; 
        end if; 
      when COMPUTATION_1 => 
        following <= COMPUTATION_0; 
    end case; 
  end process; 
 
  -- Output logic 
  process (current) 
    -- Variable declarations 
    variable shamt1, shamt2 : integer range 0 to WIDTH-1; 
    variable shamt3, shamt4 : integer range 0 to WIDTH-1; 
    variable shamt5, shamt6 : integer range 0 to WIDTH-1; 
    variable shamt7, shamt8 : integer range 0 to WIDTH-1; 
    -- 
  begin 
    case current is 
      when COMPUTATION_0 => 
        -- 
        opd_dst4  <= X"00000000"; 
        vr208_s32 <= opd_src2 - X"00000010"; 
        opd_dst3  <= vr208_s32; 
        vr199_s32 <= X"00000001"; 
        vr198_s32 <= X"3E6B94C1"; 
        vr191_s32 <= X"000039C6"; 
        vr188_s32 <= X"00000001"; 
        vr181_s32 <= X"000093C6"; 
        vr178_s32 <= X"00000001"; 
--        vr174_u32 <= ((unsigned long)s1) >>s2; 
        shamt1 := to_integer(unsigned(opd_src2(log2c(WIDTH-1) downto 0))); 
        vr174_u32 <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(opd_src1),shamt1)); 
        vr176_u32 <= vr174_u32 and X"00000011"; 
        vr170_s32 <= X"00000010"; 
--        vr172_u32 = s0<<vr170_s32; 
        shamt2 := to_integer(unsigned(vr170_s32(log2c(WIDTH-1) downto 0))); 
        vr172_u32 <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(opd_src0),shamt2)); 
        vr177_u32 <= vr172_u32 or vr176_u32; 
--        vr193_s32 <= vr191_s32>>vr177_u32; 
        shamt3 := to_integer(unsigned(vr177_u32(log2c(WIDTH-1) downto 0))); 
        if (vr191_s32(WIDTH-1) = '1') then 
          vr193_s32 <= not(std_logic_vector(shift_right(unsigned(not vr191_s32),shamt3))); 
        else 
          vr193_s32 <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(vr191_s32),shamt3)); 
        end if; 
--        vr183_s32 <= vr181_s32>>vr177_u32; 
        shamt4 := to_integer(unsigned(vr177_u32(log2c(WIDTH-1) downto 0))); 
        if (vr181_s32(WIDTH-1) = '1') then 
          vr183_s32 <= not(std_logic_vector(shift_right(unsigned(not vr181_s32),shamt4))); 
        else 
          vr183_s32 <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(vr181_s32),shamt4)); 
        end if; 
        -- 
        -- 
        done      <= '0'; 
      when COMPUTATION_1 => 
        -- 
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--        vr190_u32 <= s4<<vr188_s32; 
        shamt5 := to_integer(unsigned(vr188_s32_r(log2c(WIDTH-1) downto 0))); 
        vr190_u32 <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(opd_src4_r),shamt5)); 
--        vr180_u32 <= s3<<vr178_s32; 
        shamt6 := to_integer(unsigned(vr178_s32_r(log2c(WIDTH-1) downto 0))); 
        vr180_u32 <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(opd_src3_r),shamt6)); 
--        vr201_u32 = vr177_u32<<vr199_s32; 
        shamt7 := to_integer(unsigned(vr199_s32_r(log2c(WIDTH-1) downto 0))); 
        vr201_u32 <= std_logic_vector(shift_left(unsigned(vr177_u32),shamt7)); 
--        vr203_s32 = vr198_s32>>vr201_u32; 
        shamt8 := to_integer(unsigned(vr201_u32(log2c(WIDTH-1) downto 0))); 
        if (vr198_s32_r(WIDTH-1) = '1') then 
          vr203_s32 <= not(std_logic_vector(shift_right(unsigned(not vr198_s32_r),shamt8))); 
        else 
          vr203_s32 <= std_logic_vector(shift_right(unsigned(vr198_s32_r),shamt8)); 
        end if; 
        vr205_s32 <= vr203_s32 and X"00000011"; 
        opd_dst2  <= vr205_s32; 
        vr195_s32 <= vr193_s32 and X"00000001"; 
        vr197_u32 <= vr190_u32 or vr195_s32; 
        opd_dst1  <= vr197_u32; 
        vr185_s32 <= vr183_s32_r and X"00000001"; 
        vr187_u32 <= vr180_u32 or vr185_s32; 
        opd_dst0  <= vr187_u32; 
        -- 
        done      <= '1'; 
    end case; 
  end process; 
 
end synth_mcycle; 
 

(β) hilcurv_cfg0_bb3_ise2 

Κ L επιπέδου RTL για επιλεγµένες ειδικές εντολές που προέκυψαν 
α ς µεθοδολογίας στο λογισµικό εφαρµογών του IPCN. 
 

9.4. Εκτέλεση του λογισµικού µοιωτή εκτίµησης κύκλου 

πεξεργαστή ByoRISC. Το µοντέλο προσοµοίωσης του ByoRISC διαθέτει αρκετή µνήµη (4MB) ώστε 

ί 

ρόβληµα. Για κάθε ειδική εντολή, το µοντέλο προσοµοίωσης χρειάζεται να ενηµερωθεί µε την 

ώδικας 9.4: Κώδικες VHD
πό εφαρµογή τη

 εφαρµογών σε προσο
 
Το λογισµικό εφαρµογών του IPCN δοκιµάστηκε στον προσοµοιωτή εκτίµησης κύκλου για τον 

ε

η επεξεργασία εικόνων των µεγαλύτερων διαστάσεων για τις δοκιµές (512×512) να µην αποτελε

π

προσθήκη της καταχώρησης ονόµατος εντολής, αποκωδικοποίησης, διαµόρφωσης και συµπεριφοράς 

για την αντίστοιχη ΕΛΜ. Στον Κώδικα 9.5 δίνονται τα αντίστοιχα τµήµατα κώδικα, τα οποία 

εισήχθησαν στην ArchC περιγραφή του προσοµοιωτή, για τη γνωστοποίηση σε αυτόν, της ειδικής 

εντολής “hilcurv0” (πλήρες όνοµα για το YARDstick: hilcurv_cfg0_bb3_ise2).  

 

 
ac_instr<Type_B> hilcurv0; 
 

(α) Καταχώρηση ονόµατος εντολής 

 
hilcurv0.set_decoder(op=0x52); 
 

(β) Καταχώρηση αποκωδικοποίησης εντολής 
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hilcurv0.set_asm("hilcurv0 %exp", occ); 
 

(γ) Καταχώρηση διαµόρφωσης εντολής 

 
//!Instruction hilcurv0 behavior method. 
void ac_behavior( hilcurv0 ) 
{ 
  my_ac_cycle += 2; 
  dbg_printf("hilcurv0 %d\n", occ); 
 
  // Read operands from SID storage 
  decode_sid_src(ci_src, ci_src_addr, occ); 
   
  dbg_printf("Source operand addresses = %#x, %#x, %#x, %#x, %#x\n", 
  ci_src_addr[0], ci_src_addr[1], ci_src_addr[2], ci_src_addr[3], ci_src_addr[4]); 
   
  dbg_printf("Source operands = %#x, %#x, %#x, %#x, %#x\n", 
  ci_src[0], ci_src[1], ci_src[2], ci_src[3], ci_src[4]); 
 
  // 
  // CI: hilcurv0 
  // 
  // row = (state << 2) | (s >> i) & 3; 
  // x = (x << 1) | (0x936C >> row) & 1; 
  // y = (y << 1) | (0x39C6 >> row) & 1; 
  // state = (0x3E6B94C1 >> (row << 1)) & 3; 
  // 
  // v8 = row, 
  // v6 = x, v7 = y, v5 = state, v4 = i, v3 = s 
  // 
  // READ : v6, v7, v5, v3, v4 
  // WRITE: v6, v7, v5 
  // hilcurv0  $6, $7, $5, $6, $7, $5, $3, $4 
  // 
  int x, y, row, state, s, i; 
 
  x           = ci_src[0]; 
  y           = ci_src[1]; 
  state       = ci_src[2]; 
  s           = ci_src[3]; 
  i           = ci_src[4]; 
 
  row = (state << 2) | (s >> i) & 3; 
  x = (x << 1) | (0x936C >> row) & 1; 
  y = (y << 1) | (0x39C6 >> row) & 1; 
  state = (0x3E6B94C1 >> (row << 1)) & 3; 
 
  ci_dst[0] = x; 
  ci_dst[1] = y; 
  ci_dst[2] = state; 
 
  decode_sid_dst(ci_dst, ci_dst_addr, occ); 
 
  dbg_printf("Dest operand addresses = %#x, %#x, %#x\n", 
  ci_dst_addr[0], ci_dst_addr[1], ci_dst_addr[2]); 
 
  dbg_printf("Result = %#x, %#x, %#x\n", RB[ci_dst_addr[0]], RB[ci_dst_addr[1]],   
  RB[ci_dst_addr[2]]); 
}; 
 

(δ) Καταχώρηση συµπεριφοράς εντολής 

Κώδικας  της 
ει

Με το πέρας της πρ λλο σηµείο αυτό ζητηθεί, 

χήµα 9.11 δίνονται οι αρχικές εικόνες δοκιµής, οι οποίες είναι greyscale 

 9.5: Ενηµέρωση της περιγραφής του επεξεργαστή σε ArchC µε την περιγραφή
. δικής εντολής “hilcurv0”

 

οσοµοίωσης, αλλά και σε οποιοδήποτε ά

µπορούµε να οπτικοποιήσουµε τα περιεχόµενα µέρους (από δοσµένη αρχική µέχρι τελική διεύθυνση) 

της µνήµης δεδοµένων. Στο Σ
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256 επιπέδων: fruits (διαστάσεων 512×480), lenna (512×512), και monarch (256×256). Για τις 

εφαρµ

ποτελεί εξαίρεση καθώς δεν επεξεργάζεται την αρχική εικόνα. Στην 

περίπτωση

ογές htpack, htunpack και xteadec, χρησιµοποιούνται ως εικόνες εισόδου, οι προκύπτουσες 

εικόνες από την εφαρµογή των fsdither, htpack και xteaenc, αντίστοιχα. Οι εικόνες  αυτές 

διακρίνονται από τις καταλήξεις fsd, htp και cbc, αντίστοιχα. Οι εφαρµογές htunpack και xteadec 

είναι συµπληρωµατικές των htpack και xteaenc, αντίστοιχα, µε αποτέλεσµα οι προκύπτουσες εικόνες 

να είναι ακριβώς ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν ως είσοδοι στις δεύτερες. Στα Σχήµατα 9.12-

9.15 δίνονται απεικονίσεις των αποτελεσµάτων από την επεξεργασία που επιτελείται από κάθε 

εφαρµογή στις διαφορετικές εικόνες δοκιµής. Σε κάθε περίπτωση, η ορθότητα των περιεχοµένων της 

µνήµης δεδοµένων επιβεβαιώθηκε µε δύο διαφορετικές συγκρίσεις: α) ως προς τα αποτελέσµατα της 

εκτέλεσης του αντικείµενου κώδικα που παράγεται από τον πηγαίο κώδικα αναφοράς της εφαρµογής, 

και β) ως προς τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης του VHDL κώδικα του επεξεργαστή στα 

περιβάλλονται Modelsim [Modelsim] και GHDL-0.26 [GHDL]. Όλες οι µετρήσεις ελήφθησαν σε 

περιβάλλον Windows-XP/x86. 

Να σηµειωθεί ότι στις εφαρµογές εκτός της hilcurv, το άνω µέρος (άνω σελίδα µνήµης) της 

εικόνας απεικονίζει τα αρχικά περιεχόµενα της µνήµης δεδοµένων και το κάτω µέρος (κάτω σελίδα 

µνήµης) τα αποτελέσµατα λόγω της εφαρµογής του αλγορίθµου από την επεξεργασία της αρχικής 

εικόνας. Η εφαρµογή hilcurv α

 αυτή, τα αποτελέσµατα της hilcurv, γράφονται στην άνω σελίδα µνήµης. Για την hilcurv 

λαµβάνεται στιγµιότυπό της έπειτα από 985 επαναλήψεις του εξώτερου βρόχου της, ώστε να είναι 

ευδιάκριτη η λειτουργία της ως καµπύλη πλήρωσης χώρου. 

 

 
 

 

(γ) monarch. (α) fruits. (β) lenna. 

Σχήµα 9.11: Αρχικές εικόνες για τις εφαρµογές fsdither και xteaenc. (α) fruits (512×480), (β
lenna (512×512) και (γ) monarch (256×256). 
  
 

) 
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(α) fruits_fsd. (β) lenna_fsd. (γ) monarch_fsd. 

 
Σχήµα 9. ατα της fsdither για fruits, (β) lenn . 12: Αποτελέσµ  τις εικόνες: (α) a και (γ) monarch
 
 

 
 

 

(α) fruits_hil. (β) lenna_hil. (γ) monarch_hil. 

Σχήµα 9.1 ο της εκτέλεσης τη ilcurv για τις ε (β) 
lenna και (γ) monarch. 

 
ς εφαρµογής h3: Στιγµιότυπ ικόνες: (α) fruits, 

 

 
 

 

(α) fruits_htp. (β) lenna_htp. (γ) monarch_htp. 

Σχήµα 9. ατα της htpack για β) le ch, 
δεχόµενη ως εισόδους τις αντίστοιχες εικόνες του Σχήµατος 9.12. 

 
 τις εικόνες: (α) fruits, (14: Αποτελέσµ nna και (γ) monar
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(α) fruits_cbc. (β) lenna_cbc. (γ) monarch_cbc. 

 
Σχήµα 9.15: Αποτελέσµατα της xteaenc για τις εικόνες: (α) fruits, (β) lenna και (γ) monarch. 
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Κεφάλαιο 10 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
 
 

10.1. Ανασκόπηση και συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής 
 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή αναπτύχθηκε µία µεθοδολογία ανάπτυξης επεξεργαστών ειδικού 

σκοπού (ΕΕΣ), η οποία ενσωµατώνει σηµαντικές καινοτοµίες στα επιµέρους στάδια της ροής 

εφαρµογής της. Στόχος της µεθοδολογίας, η ανάπτυξη ενός σαφούς πλαισίου για το σχεδιασµό ΕΕΣ, 

στοχεύοντας ιδιαίτερα στο υποσύνολο των προγραµµατιζόµενων ΕΕΣ. Οι ΕΕΣ της µεθοδολογίας 

αποτελούν µία πρόσφορη λύση σε ένα από τα κυριότερα ζητήµατα που υπεισέρχονται στην επιτυχή 

ανάπτυξη ενσωµατωµένων συστηµάτων, και πιο συγκεκριµένα του ικανού σχεδιασµού της µονάδας 

επεξεργασίας ώστε την επίτευξη αυξηµένων επιδόσεων. Τα Ενσωµατωµένα Συστήµατα µπορούν να 

αποτελέσουν µοχλό τεχνολογικής, και κατά επέκταση οικονοµικής, ανάπτυξης τόσο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και του ελληνικού κράτους κάτι που έχει τονιστεί στα πλαίσια της προγραµµατικής 

περιόδου 2007-2013 (7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο – FP7) από επίσηµους φορείς. Τα Ενσωµατωµένα 

Συστήµατα είναι µία από τις κατευθυντήριες γραµµές αειφόρου ανάπτυξης προκειµένου η Ελλάδα να 

επιτύχει και να παγιωθεί ως µια υψηλά εξαγωγική βιοµηχανία που βασίζεται στις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ικανής να παράγει µια σειρά προϊόντων µε αυξηµένη υπεραξία. Τα 

Ενσωµατωµένα Συστήµατα είναι σήµερα απανταχού παρόντα: σε βιοµηχανικά περιβάλλοντα, στη 

διάθεση του οικιακού χρήστη µε τη µορφή καταναλωτικών προϊόντων (συσκευές οικιακής χρήσης, 

τηλεοράσεις, DVD players, παιχνιδοµηχανές, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί), σε ιατρικά όργανα, στον 
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εξοπλισµό για ασύρµατες επικοινωνίες παντός φύσεως, χωρίς αυτή η λίστα να είναι εξαντλητική. 

Οικονοµικοτεχνικές αναλύσεις που έχουν υποβληθεί από ανεξάρτητους φορείς δείχνουν ότι οι 

επιµέρους τοµείς στους οποίους βρίσκουν χρήση τα ενσωµατωµένα συστήµατα δεν µπορούν παρά 

µόνο να γνωρίσουν περαιτέρω άνθηση µε σταθερή αύξηση του µεγέθους της οικονοµικής πίτας για τα 

επόµενα 12 µε 15, τουλάχιστον χρόνια. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η έµπρακτη 

υποστήριξη της έρευνας, βασικής και εφαρµοσµένης, σε ζητήµατα που επαφίενται της επιστήµης των 

υπολογιστών και της ανάπτυξης ενσωµατωµένων υπολογιστικών συστηµάτων, αντίστοιχα, αποτελεί 

µία λογική και επιβεβληµένη επένδυση για κάθε σύγχρονη κρατική οντότητα. 

Οι προγραµµατιζόµενοι επεξεργαστές ειδικού σκοπού, οι οποίοι µνηµονεύονται διεθνώς µε τη 

σύντµηση ASIP, αποτελούν έναν πλεονεκτικό συµβιβασµό ανάµεσα στις δύο παραδοσιακές λύσεις 

για το σχεδιασµό επεξεργαστικών µονάδων: των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων ειδικού σκοπού 

(ASIC) και των επεξεργαστών γενικού σκοπού (GPP). Οι λύσεις ASIC έχουν τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνουν υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας σε συνδυασµό µε χαµηλή κατανάλωση ισχύος, χωρίς 

όµως να είναι εφικτός ο επαναπρογραµµατισµός τους. Ένα ASIC εκτελεί µόνο τους αλγορίθµους οι 

οποίοι είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασµό του. ∆εν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 

εξελισσόµενα πρότυπα, όπως αυτό συµβαίνει στα πλαίσια ανανέωσης ενός προϊόντος για την 

ευθυγράµµιση µε νέες απαιτήσεις (όπως νέα πρότυπα συµπίεσης ήχου, εικόνας και video). 

Παράλληλα ο χρόνος ανάπτυξής τους είναι απαγορευτικός για όποιες µεταγενέστερες µετατροπές. Οι 

επεξεργαστές γενικού σκοπού χαρακτηρίζονται από την απαιτούµενη ευελιξία λόγω της δυνατότητας 

προγραµµατισµού τους πλην όµως παρουσιάζουν συγκριτικά χαµηλές επιδόσεις, σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις των ενσωµατωµένων συστηµάτων.  

Αντίθετα µε τα παραπάνω, οι ASIP συνδυάζουν τις απαιτούµενες προδιαγραφές φορητότητας, 

ικανής επεξεργαστικής ισχύος και προσαρµοστικότητας/ευελιξίας για την εξυπηρέτηση των 

στοχευόµενων εφαρµογών. Ένας ASIP σχεδιάζεται είτε για µία εφαρµογή είτε για ένα σύνολο 

εφαρµογών µε κοινά χαρακτηριστικά. Κρίσιµη στην επιτυχία ενός ASIP είναι η µείωση του χρόνου 

που µεσολαβεί από τη σύλληψη των προδιαγραφών µέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασµού και τη 

δοκιµή του σε πραγµατικές συνθήκες. Η θέσπιση µεθοδολογίας σχεδιασµού προσφέρει τα εχέγγυα για 

το ελέγξιµο της όλης διαδικασίας, την αποφυγή αρνητικών εκπλήξεων και καθυστερήσεων, τη 

βελτίωση της προβλεψιµότητας των τελικών επιδόσεων του επεξεργαστή και την εύκολη 

επαναληψιµότητα επιµέρους σταδίων της ροής σχεδιασµού όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η 

µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στη διατριβή ικανοποιεί σε σηµαντικό βαθµό αυτές τις προϋποθέσεις, 

ενώ µε τη χρήση πολλαπλών παραδειγµάτων γίνεται σαφές ότι έχει υψηλή αξία επαναχρησιµοποίησης 

στο σχεδιασµό νέων ASIP.  

Σε γενικές γραµµές, αναπτύχθηκε καινοτόµος γενική µεθοδολογία σχεδιασµού επεξεργαστών 

ειδικού σκοπού για την επιτάχυνση της εκτέλεσης ενσωµατωµένων εφαρµογών του ενδιαφέροντος 

(εφαρµογές ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος όπως συµπίεση/αποσυµπίεση στατικής και κινούµενης 
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εικόνας, κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση δεδοµένων, αλλά και άλλες εφαρµογές). Κύριο 

χαρακτηριστικό της µεθοδολογίας είναι ο λεπτοµερής καθορισµός των χαρακτηριστικών των 

επεξεργαστών από ιδιότητες που εξάγονται από τις στοχευόµενες εφαρµογές. Η µεθοδολογία 

χρησιµοποιείται για την εξαγωγή τόσο του συνόλου εντολών όσο και για την καθοδήγηση του 

σχεδιασµού της µικροαρχιτεκτονικής των επεξεργαστών. Για την εφαρµογή της αναπτύχθηκε 

πρωτότυπο πλαίσιο εργασίας για την ανάλυση των εφαρµογών, τη γέννηση και επιλογή ειδικών 

εντολών, το σχεδιασµό των αντίστοιχών τους ειδικών αρχιτεκτονικών επεκτάσεων υλικού και την 

αποτίµηση της επίδρασής τους στην επιφάνεια υλικού και στη βελτίωση των επιδόσεων του 

επεξεργαστή. Επίσης, αναπτύχθηκαν οι προδιαγραφές και σχεδιάστηκε εκ του µηδενός σε VHDL, 

επεξεργαστής βάσης, ο οποίος είναι επεκτάσιµος από τις ειδικές αρχιτεκτονικές επεκτάσεις υλικού 

(ASHEs) υπό τη µορφή ΕΛΜ ή τοπικών συνεπεξεργαστών. Για τους επεξεργαστές που ακολουθούν 

τη µεθοδολογία, έγιναν εκτενείς δοκιµές τους σε επίπεδο προσοµοίωσης ενώ έγινε λογική σύνθεση 

για ολοκληρωµένα τύπου FPGA και δοκιµάστηκαν επιτυχώς σε αναπτυξιακά συστήµατα FPGA, σε 

κάθε περίπτωση εκτελώντας τις στοχευόµενες εφαρµογές. 

Οι καινοτοµίες της διατριβής ανάγονται σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής και 

µικροαρχιτεκτονικής των θεωρούµενων επεξεργαστών ειδικού σκοπού, και στο επίπεδο των 

µηχανισµών διερεύνησης των αρχιτεκτονικών επεκτάσεων ειδικού σκοπού, που υποστηρίζονται από 

τους επεξεργαστές, µε χρήση πρωτότυπων εργαλείων. Όσον αφορά την οργάνωση των επεξεργαστών 

που µπορεί να στοχεύσει η µεθοδολογία, δόθηκε η λύση του σχεδιασµού µιας κατηγορίας 

(οικογένειας) επεξεργαστών οι οποίοι είναι, κάθε φορά, εξειδικεύσιµοι για τις εκάστοτε εφαρµογές 

του ενδιαφέροντος.  

Σε πρώτη ανάγνωση αντιµετωπίστηκε το ζήτηµα της βέλτιστης εξυπηρέτησης τυπικών 

εφαρµογών από το πεδίο της ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος και ιδιαίτερα εφαρµογών 

προερχόµενων από τα πολυµέσα (συµπίεση/αποσυµπίεση εικόνας, στατικής και κινούµενης) και τις 

επικοινωνίες. Οι εφαρµογές αυτές, όσον αφορά κρίσιµους, για τις συνολικές επιδόσεις, 

υπολογιστικούς πυρήνες, χαρακτηρίζονται από σύνθετες δοµές βρόχων οι οποίες επιτελούν εντατική 

επεξεργασία δεδοµένων. Οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούν χωρίζονται στις χρήσιµες υπολογιστικά 

(αυτές που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της λογικής του αλγορίθµου) και στις υποστηρικτικές, 

οι οποίες σε σηµαντικό βαθµό είναι λειτουργίες δεικτοδότησης προκειµένου τη διευθυνσιοδότηση 

δεδοµένων από πολυδιάστατες σειρές. Με την ανάπτυξη της πρωτότυπης αρχιτεκτονικής ZOLC (κεφ. 

5) το βάρος αυτών των λειτουργιών µεταφέρθηκε στο στάδιο ανάκλησης της τελευταίας χρήσιµης, 

υπολογιστικά, εντολής για τον τρέχοντα βρόχο. Έτσι, οι λειτουργίες ανανέωσης των δεικτών, 

σύγκρισης µε οριακές τιµές και διακλάδωσης στη νέα διεύθυνση προγράµµατος, µπορούν να 

εκτελεστούν χωρίς την ανάλωση κύκλων µηχανής. Παράλληλα, οι απαιτήσεις σε υλικό για την 

υλοποίηση της τεχνικής, είναι λογικές και σε κάθε περίπτωση ποσοτικοποιήθηκαν ώστε να αποτελούν 

χρήσιµο οδηγό για τους σχεδιαστές ενσωµατωµένων επεξεργαστών. Σε εφαρµογίδια, η τεχνική αυτή 
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αποδείχτηκε ότι επιφέρει ποσοστιαία βελτίωση κατά 25 µε 45, περίπου, ποσοστιαίες µονάδες, ενώ σε 

εφαρµογές µεγάλης κλίµακας, παρατηρούνται επιταχύνσεις της τάξης του 10%, για πολύ µικρή 

επιβάρυνση σε επιφάνεια υλικού. 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας πάνω στο ZOLC, η έρευνα βρέθηκε σε κοµβικό σηµείο. Το 

ζητούµενο σε αυτή τη φάση ήταν η επιτάχυνση των εφαρµογών µε την εκµετάλλευση ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα υπολογιστικώς εντατικά τµήµατά τους. Αυτή η διαδικασία 

απαιτεί κατάλληλες τεχνικές για την ανάλυση των εφαρµογών, την εξαγωγή χρήσιµων µετρικών για 

αυτές και την ποσοτικοποίηση των απαιτήσεών τους σε κρίσιµες λειτουργίες. Πρόκειται για µια 

διαδικασία που στην ουσία διαγράφει τη ραχοκοκαλιά της µεθοδολογίας καθώς περιλαµβάνει 

στοιχεία ανάλυσης εφαρµογών (κεφ. 3), διερεύνησης αρχιτεκτονικού πεδίου λύσεων (κεφ. 4, 6, 7) και 

γέννησης και αποτίµησης αρχιτεκτονικών επεκτάσεων υλικού (κεφ. 7, 8, 9). Κρίσιµα στοιχεία όπως η 

δυνατότητα ανάλυσης των εφαρµογών, η αναγνώριση των συµβαλλόµενων παραµέτρων 

διαµόρφωσης του συνολικού πεδίου λύσεων, και η εξέταση σηµειακών λύσεων σε αυτό, έχουν την 

κοινή απαίτηση (όπως ισχύει για κάθε πειραµατικό περιβάλλον) της αξιοπιστίας και της 

επαναληψιµότητας. Μαζί µε αυτά, υπάρχει πρακτική ανάγκη ώστε η όλη διαδικασία να είναι 

αυτοµατοποιηµένη και ταχεία (rapid) λόγω των υφιστάµενων χρονικών περιορισµών που σε 

πραγµατικές συνθήκες τίθενται από τον παράγοντα time-to-market.  

Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω, κρίθηκε επιβεβληµένη η ανάπτυξη πρωτότυπων 

εργαλείων, τα οποία να αντανακλούν διαδικασίες από τα επιµέρους βήµατα της µεθοδολογίας. Η 

ανάπτυξή τους απαίτησε µεγάλη επένδυση ανθρώπινου κόπου (σταδιακή διαδικασία που διήρκεσε 

γύρω στα 3 χρόνια), όµως πραγµατικά διεύρυναν την εµβέλεια εφαρµογής της µεθοδολογίας. Ο 

αναγνώστης µπορεί να διαπιστώσει ότι σε όλη την έκταση της διατριβής, χρησιµοποιούνται 

πραγµατικές εφαρµογές, µε όλη την πολυπλοκότητα που µπορεί να έχουν (µιας γενικής-χρήσης 

προστακτικής γλώσσας προγραµµατισµού), χωρίς εκπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, δεν 

υφίσταται θεµελιώδης περιορισµός στη διερεύνηση ρεαλιστικών, τωρινών και µελλοντικών, 

εφαρµογών, από σύγχρονα και από ανερχόµενα πεδία.   

Με την ανάπτυξη των πλαισίων εργασίας για την ανάλυση εφαρµογών (κεφ. 3), τη γέννηση 

εντολών µονής εξόδου IAGF (κεφ. 6.2) και το γενικότερο πλαίσιο εργασίας γέννησης ειδικών 

εντολών YARDstick (κεφ. 6.3), ήταν πια διαθέσιµα τα µέσα για την αναγνώριση και την εκτίµηση 

επιδόσεων, κρίσιµων τµηµάτων των εφαρµογών για τις δυνατότητες ενός ASIP.  

Στο δεύτερο κοµβικό σηµείο της έρευνας, έπρεπε να ληφθεί η εξής απόφαση: αν ένας 

προϋπάρχων επεξεργαστής µπορεί να αποτελέσει στέρεα βάση για την ανάπτυξη των ASIP (ως 

επεκτάσεων αυτού) ή αν ήταν προτιµότερη η ανάπτυξη ενός νέου αρχιτεκτονικού περιγράµµατος, από 

µηδενικής βάσεως, για το σκοπό αυτό. Είναι αλήθεια ότι η δεύτερη λύση αρχικά έµοιαζε περισσότερο 

µε ταξίδι σε αχαρτογράφητα νερά. Είναι όµως επίσης αλήθεια ότι ήταν η µόνη λύση η οποία δεν 
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επέβαλλε δεσµεύσεις στην ελευθερία του ερευνητή. Έτσι, η εν λόγω απόφαση δεν ήταν τελικά 

δύσκολη, ούτε σε τεχνικούς όρους, καθώς τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν οι υπάρχουσες λύσεις 

είναι εµφανή1, αλλά ούτε και δεοντολογικά καθώς η µεθοδολογία οφείλει να θέτει τους υψηλότερους 

στόχους. Στα κεφάλαια 4 και 7 αναλύονται αντίστοιχα το γενικό αρχιτεκτονικό πλαίσιο για τους 

επεξεργαστές ειδικού σκοπού και η µετουσίωσή του σε συγκεκριµένες και ρητά καθορισµένες 

προδιαγραφές υπό τη µορφή παραµέτρων ρύθµισης και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών ικανών να 

υποστηρίξουν µια ενιαία βάση ανάπτυξης νέων ASIP. 

Η βασική αρχιτεκτονική των ASIP είναι οµότιµη µε έναν τυπικό ενσωµατωµένο επεξεργαστή 

RISC όπως είναι ο MIPS32 4K, και η προγενέστερη µορφή του MIPS R3000 (υλοποίηση του MIPS-I 

συνόλου εντολών), και ο DLX, ενσωµατώνοντας δηµιουργικά µαζί µε τα στοιχεία αυτά, την 

ορθογωνιότητα του MMIX. Η βασική αρχιτεκτονική υλοποιεί ένα λιτό υπόδειγµα επεξεργαστή χωρίς 

µονάδα κινητής υποδιαστολής, µονάδα διαχείρισης εικονικής µνήµης, και άµεση υποστήριξη κρυφών 

µνηµών. Η αρχιτεκτονική αυτή επιδέχεται αυστηρά δοµηµένες επεκτάσεις για τη στόχευσή της σε 

συγκεκριµένες εφαρµογές προκειµένου την ελεγχόµενη σύνθεση των ASIP. Οι επεκτάσεις αυτές 

είναι: 

• Η υποστήριξη άνω των 20 παραµέτρων ρύθµισης όπως για τη χρήση αρχιτεκτονικής 

προώθησης δεδοµένων, το µέγεθος των µνηµών προγράµµατος και δεδοµένων, την 

ακινητοποίηση σταδίων διοχέτευσης λόγω εκτέλεσης πολλαπλών κύκλων, και τα 

χαρακτηριστικά των υποστηριζόµενων επεκτάσεων υλικού ειδικού σκοπού. 

• Η υποστήριξη εκτέλεσης δοµών σύνθετων λειτουργιών µε πολλαπλά έντελα εισόδου και 

εξόδου, αποδεικνύοντας ότι το αντίστοιχο κόστος στο υλικό κυµαίνεται σε λογικά επίπεδα, 

για τεχνολογίες ASIC και FPGA.  

• Η χρήση εµβόλιµου σταδίου διοχέτευσης, µετά το στάδιο ανάκλησης εντολής και πριν το 

στάδιο αποκωδικοποίησης εντολής, για την αποκωδικοποίηση των σύνθετων ειδικών 

εντολών. Στα σηµερινά FPGA, η αρχιτεκτονική που σχεδιάστηκε κλιµακώνει χωρίς 

επιβαρύνσεις (χρήση 2 block RAM σε παραλληλία χωρίς περαιτέρω πολύπλεξη) µέχρι τα 8 

ορίσµατα εισόδου και τα 8 εξόδου. Υποστήριξη περισσότερων ορισµάτων είναι επίσης 

εφικτή. 

• Ο σχεδιασµός διαφορετικών δοµών παραµετρικού πολυθυρικού αρχείου καταχωρητών για 

την άµεση υποστήριξη των ειδικών εντολών πολλαπλών ορισµάτων, χωρίς απώλειες σε 

κύκλους για τη µεταγωγή των δεδοµένων από και προς το αρχείο καταχωρητών. 

                                                           
1 ‘Ενα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο περιορισµός των θυρών εισόδου/εξόδου στο αρχείο καταχωρητή και 
κατά επέκταση η υιοθέτηση περίπλοκων τεχνικών για την παράκαµψη του θεµελιώδους αυτού προβλήµατος. 
Επίσης πρόβληµα αποτελεί και η τροχοπέδη της προς-τα-πίσω συµβατότητας, αποτέλεσµα της διττής χρήσης 
των αντίστοιχων επεξεργαστών, τόσο σε συστήµατα γενικού σκοπού µε υφιστάµενη βάση λογισµικού, όσο και 
σε νέα ενσωµατωµένα συστήµατα. 
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• Η θέσπιση κλιµακούµενης αρχιτεκτονικής προώθησης δεδοµένων για την αξιοποίηση 

ενδιάµεσων αποτελεσµάτων από µεταγενέστερα στάδια διοχέτευσης. Η αρχιτεκτονική 

αυτή είναι πλήρως παραµετροποιηµένη όσον αφορά τον αριθµό έντελων εισόδου και 

εξόδου και τον αριθµό των σταδίων διοχέτευσης που αναλαµβάνουν την εκτέλεση των 

λειτουργιών του επεξεργαστή. Η επιβάρυνση της µέγιστης συχνότητας ρολογιού του 

επεξεργαστή αποδείχθηκε γύρω στο 15%, κάτι που την καθιστά βιώσιµη λύση, εφόσον 

αποδεικνύεται ότι συνεισφέρει στη σηµαντική αύξηση των επιτυγχανόµενων 

επιταχύνσεων. 

• Η υποστήριξη συνεπεξεργαστών σε τοπική διασύνδεση τύπου σηµείου-σε-πολλαπλά-

σηµεία, έχοντας την έµπνευση να χρησιµοποιηθεί µια βελτιστοποιηµένη στα 

χαρακτηριστικά χρονισµού της, αρχιτεκτονική τοπικής διασύνδεσης σε ολοκληρωµένο. 

• Η υποστήριξη ειδικών εντολών πολλαπλών κύκλων που ενσωµατώνουν πολλαπλές 

λειτουργίες φόρτωσης ή/και αποθήκευσης από/προς τη µνήµη δεδοµένων και µάλιστα όχι 

απαραίτητα σε σειρά. Για το σκοπό αυτό περιγράφηκαν οι επιτρεπόµενες καταστάσεις για 

τα αντίστοιχα στάδια διοχέτευσης, προσφέροντας έτσι ένα γενικό πλαίσιο καθορισµού της 

λειτουργίας των ASIP που χρησιµοποιούν αυτή τη δυνατότητα. 

Συνοψίζοντας, οι τεχνικές που προαναφέρθηκαν βρήκαν εφαρµογή σε µια περίπτωση µελέτης 

µεγάλης κλίµακας· ένα παράδειγµα συνόλου ενσωµατωµένων εφαρµογών, για το οποίο και 

σχεδιάστηκε ο ASIP σε επίπεδο προσοµοιωτή αλλά και σε VHDL, και έγινε ποσοτικοποίηση των 

επιταχύνσεων των εφαρµογών σε σχέση µε την αρχιτεκτονική βάσης.  

 

10.2. Μελλοντική έρευνα 
 

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής δόθηκαν καινοτόµες λύσεις σε προβλήµατα που 

υπεισέρχονται στο σχεδιασµό επεξεργαστών ειδικού σκοπού. Σε όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στο κείµενο της διατριβής, κάθε επιµέρους λύση συνοδεύεται από υπόδειγµα 

πραγµατικής υλοποίησης και εφαρµογής της. Η παρούσα διατριβή προσθέτει σηµαντικά στην αιχµή 

της τεχνολογικής έρευνας στο πεδίο των επεξεργαστών ειδικού σκοπού, αλλά δεν αποτελεί την 

τελευταία λέξη που θα ειπωθεί ποτέ στο αντικείµενό αυτό. Υπό την έννοια αυτή, πρόκειται για ένα 

ερευνητικό πεδίο µε ανοικτές προοπτικές, οι οποίες διαµορφώνονται από τις κυρίαρχες τάσεις στην 

ανάπτυξη ενσωµατωµένων συστηµάτων: την αύξηση των υπολογιστικών απαιτήσεων (από 

τηλεπικοινωνίες µε βάση το CDMA µεταβαίνουµε σε τεχνικές µε βάση το OFDM, αντίστοιχα στην 

επεξεργασία πολυµέσων, το πρότυπο MPEG-4/AVC είναι τουλάχιστον δύο φορές πιο απαιτητικό από 

το MPEG-4 visual), την απαίτηση για σµίκρυνση του φυσικού µεγέθους των συστηµάτων, και την 

αδυναµία πρόβλεψης για το ποιες θα είναι οι «καυτές» εφαρµογές του άµεσου µέλλοντος. Έχει 
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εκτιµηθεί ότι η πλειοψηφία των εφαρµογών που θα είναι σε χρήση σε 5 χρόνια από σήµερα, δεν είναι 

ακόµη γνωστές. Μπορούµε να εικάσουµε ότι αυξηµένο ενδιαφέρον θα παρουσιάσουν µια σειρά από 

εφαρµογές όπως: 

• προσωπικοί ροµποτικοί βοηθοί 

• αυτοπλοηγούµενα µεταφορικά συστήµατα 

• εξατοµικευµένες ιατρικές προγνώσεις µε χρήση ανάλυσης βιοϊατρικής πληροφορίας 

• σηµασιολογική ανάλυση περιεχοµένου, κυρίως για εφαρµογές πολυµέσων 

• εφαρµογές µικτής/επαυξηµένης πραγµατικότητας (mixed/augmented reality) 

αλλά µένει να αποδειχθεί στο µέλλον η επιτυχία αυτής της πρόβλεψης. 

Η προσωπική µελλοντική έρευνα ως φυσική προέκταση της διδακτορικής διατριβής µπορεί να 

κινηθεί σε ορισµένους κατευθυντήριους άξονες. Ο εµπειρικός νόµος του Moore, παρουσιάζεται να 

εγγυάται τη δυνατότητα ολοκλήρωσης ολοένα και περισσότερων τρανζίστορ ανά ολοκληρωµένο 

τύπου ASIC για 15 µε 20 χρόνια ακόµη, για τις τεχνολογίες υλικών που γνωρίζουµε. Τα FPGA 

ακολουθούν αυτή τη τάση και σε κάθε γενιά εµφανίζονται νέες, µεγαλύτερες διατάξεις µε βελτιωµένα 

χαρακτηριστικά ταχύτητας επεξεργασίας και κατανάλωσης ισχύος. Η δυνατότητα 

επαναπρογραµµατισµού τους και η αυξανόµενη ανταγωνιστικότητά τους ως προς τα ASIC, τα 

κατέστησαν λύση επιλογής για τις διαστηµικές υπηρεσίες NASA και ESA σε όλες τις µη 

επανδρωµένες διαστηµικές αποστολές τους τα τελευταία χρόνια. Έτσι, το επόµενο λογικό βήµα στην 

έρευνα είναι η ανάπτυξη πολυπυρηνικών επεξεργαστών (multi-core processors) προκειµένου την 

εκµετάλλευση της έµφυτης παραλληλίας των εφαρµογών σε επίπεδο συναρτήσεων ή νηµάτων  

επεξεργασίας (processing threads). Η αρχιτεκτονική των πολυπυρηνικών επεξεργαστών που θα 

χρησιµοποιούνται σε ενσωµατωµένα συστήµατα θα είναι ετερογενής ώστε να είναι εξειδικεύσιµη στις 

εφαρµογές του ενδιαφέροντος. Σηµαντικό ρόλο θα έχει η ανάπτυξη και αυτοµατοποίηση τεχνικών για 

τη διερεύνηση καταµερισµού εργασίας ανάµεσα στους επεξεργαστές. Επίσης ένα ακόµη ζήτηµα είναι 

η διερεύνηση της αρχιτεκτονικής διασύνδεσης των µονάδων (δίαυλος ή δίκτυο-σε-ολοκληρωµένο) και 

ιδιαίτερα για τη δεύτερη περίπτωση, ο καθορισµός της δοµής του πακέτου δεδοµένων/ελέγχου και της 

πολιτικής µεταγωγής. Το δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα στην ανάπτυξη πολυπυρηνικών SoC είναι η 

οργάνωση µνήµης, η οποία θα πρέπει να µπορεί να αποδώσει µεγάλο εύρος προσπέλασης για τις 

επεξεργαστικές µονάδες. Για παράδειγµα, ο πολυπυρηνικός επεξεργαστής Cell, ο οποίος αποτελεί 

παράδειγµα ετερογενούς αρχιτεκτονικής διαθέτει εύρος προσπέλασης ίσο µε 96 bytes ανά κύκλο 

διαύλου. Αυτοί οι δύο άξονες επεκτείνουν την έρευνα που έγινε στα πλαίσια της διατριβής στο χώρο 

των πολυπυρηνικών επεξεργαστών. 
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Άλλα θέµατα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας έχουν να κάνουν µε την ενίσχυση των 

δυνατοτήτων των ΕΕΣ και των πρωτότυπων εργαλείων που αναπτύχθηκαν στη διατριβή. Έτσι θα 

εξεταστεί η ανάπτυξη νέων τεχνικών γέννησης ειδικών εντολών σε εµβέλεια µεγαλύτερη από αυτή 

του βασικού µπλοκ. Ακόµη, είναι σκόπιµο το εργαλείο YARDstick να επεκταθεί κατάλληλα από 

ισχυρό αυτόνοµο εργαλείο, ώστε την απευθείας µετατροπή των ISeq περιγραφών σε συνθέσιµη 

VHDL, µε ταυτόχρονη παραγωγή των χειριστών δεδοµένων και ελέγχου. Οι παραγώµενες περιγραφές 

σε VHDL θα διαθέτουν κατάλληλη διεπαφή για τη διασύνδεση των αντίστοιχων ειδικών 

αρχιτεκτονικών µονάδων σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές στόχους, και όχι µόνο σε επεξεργαστές 

ByoRISC. Στο πλαίσιο αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενσωµατωµένοι επεξεργαστές MicroBlaze 

και PowerPC 405, οι οποίοι υποστηρίζονται σε πλάσιµη και προκαθορισµένη µορφή, αντίστοιχα, σε 

διατάξεις Xilinx FPGA. Για την περίπτωση του MicroBlaze, οι παραγόµενες ASHEs θα πρέπει να 

διαθέτουν διεπαφή για τη διασύνδεση τους µέσω καναλιών FSL µε τον επεξεργαστή. Αντίστοιχα, 

στον PowerPC ακολουθείται το µοντέλο του συνεπεξεργαστή, η επικοινωνία µε τον οποίο ελέγχεται 

από ελεγκτή βοηθητικών επεξεργαστικών µονάδων (APU controller), ο οποίος διέπεται από σαφώς 

καθορισµένες προδιαγραφές.   

Στα πλαίσια της έρευνας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι µετασχηµατισµοί κώδικα υψηλού 

επιπέδου προκειµένου τη διαµόρφωση του κώδικα µιας στοχευόµενης εφαρµογής ώστε να 

αναδεικνύει πλεονεκτικές χρήσεις προκαθορισµένου υλικού, είτε αυτό έχει σχεδιαστεί εµπειρικά είτε 

έχε παραχθεί αυτόµατα (µε γέννηση ειδικών εντολών) και καταχωρηθεί σε βιβλιοθήκη λειτουργικών 

µονάδων. Ακόµη, αν και από περισσότερο πρακτική σκοπιά, είναι επιβεβληµένη η ανάπτυξη 

µεταγλωττιστή ο οποίος να εκµεταλλεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ASIP. Οι 

επαναστοχεύσιµοι µεταγλωττιστές αποτελούν ερευνητικό πεδίο µε έντονο βιοµηχανικό ενδιαφέρον. 

Ιδανικά, µεταγλωττιστής, λοιπά εργαλεία ανάπτυξης εφαρµογών, προσοµοιωτής και το συνθέσιµο 

µοντέλο του επεξεργαστή, πρέπει να παράγονται από ένα κοινό µοντέλο αναφοράς, πιθανότατα σε 

κάποια γλώσσα περιγραφής αρχιτεκτονικής (ADL). Σήµερα, δεν διαφαίνεται ότι κάποια από τις 

διαθέσιµες ADL καλύπτει όλο το απαιτούµενο εύρος και ίσως η ανάπτυξη µιας νέας ADL να δώσει 

λύση στο πρόβληµα.  

Γενικά, το πεδίο των ενσωµατωµένων συστηµάτων και ειδικά τα επιµέρους ερευνητικά θέµατα 

που διέπουν το σχεδιασµό επεξεργαστών ειδικού σκοπού παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για 

ενασχόληση στο άµεσο µέλλον. 
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Α. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ BYORISC 
 

 

Στο Παράρτηµα Α παρουσιάζεται η σύνοψη του κοινού ρεπερτορίου εντολών των επεξεργαστών 

ByoRISC. Το κείµενο αυτό αποτελεί µέρος του εγχειριδίου αναφοράς της αρχιτεκτονικής ByoRISC 

και παρατίθεται στην Αγγλική γλώσσα.  

 

Α1. Εγχειρίδιο για το ρεπερτόριο εντολών ByoRISC 
 

ADD Add Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
ADD 
0x10 rt rd rs 

 
Format:  ADD rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] + RB[rt] 

Add 32-bit integers. The 32-bit word value in RB rt is added to the 32-bit value in RB rs to 
produce a 32-bit result in 32-bit 2’s complement arithmetic. In case of an integer overflow, an 
exception occurs, otherwise the result is stored in the destination register. 
 
Exceptions: Integer Overflow.  

 

 

ADDU Add Unsigned Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
ADDU 
0x11 rt rd rs 

 
Format:  ADDU rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] + RB[rt] 

Add 32-bit integers. The 32-bit word value in RB rt is added to the 32-bit value in RB rs to 
produce a 32-bit result in 32-bit 2’s complement arithmetic. 
 
Exceptions: None.  



 
           Παράρτηµα Α: Η αρχιτεκτονική ByoRISC 

AND Logical AND
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
AND 
0x1B rt rd rs 

 
Format:  AND rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] and RB[rt] 

Perform the logical AND operation between the 32-bit word value in RB rt with 32-bit value in 
RB rs to produce a 32-bit result in the destination register RB rd. 
 
Exceptions: None.  

 

 

BEQZ Branch if Equal to Zero
 
 

31 24 23 16 15  0 
BEQZ 
0x0A rt imm 

 
Format:  BEQZ rt, imm Control-transfer (Mandatory)

 

Description: if (RB[rt] == 0) then PC  PC + (imm >> 2) 

Test the RB rt register for equality to 0. If the condition is true (RB[rt] equals to 0), a 18-bit 
signed offset is added to the address of the instruction to form a PC-relative effective target 
address for branching within a 256-KB aligned region. The effective target address is formed 
by the lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 bits.  
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: The two instructions immediately following the branch (at PC+4 and 
PC+8 program addresses, respectively) are flushed. 

 

 

 

 

 

 

 

   300



 
           Παράρτηµα Α: Η αρχιτεκτονική ByoRISC 

BNEZ Branch if Not Equal to Zero
 
 

31 24 23 16 15  0 
BNEZ 
0x0B rt imm 

 
Format:  BNEZ rt, imm Control-transfer (Mandatory)

 

Description: if (RB[rt] != 0) then PC  PC + (imm >> 2) 

Test the RB rt register for not being equal to 0. If the condition is true (RB[rt] not equal to 0), 
a 18-bit signed offset is added to the address of the instruction to form a PC-relative effective 
target address for branching within a 256-KB aligned region. The effective target address is 
formed by the lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 bits.  
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: The two instructions immediately following the branch (at PC+4 and 
PC+8 program addresses, respectively) are flushed. 

 

 

CFCx Move Control Word from 
Coprocessor x

 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
CFCx 
0x30 rt rd copix 

 
Format:  CFCx rt, rd Coprocessor (Optional)

 

Description: RB[rt]  COPxCCR[f(rd)] 

Copy a word from a Coprocessor x (locally addressed by index copix) control register to an 
integer register. The 32-bit word from the Coprocessor x (COPx) control register denoted by 
the rd field and addressed by the mapping function f(rd) is the source operand. 
 
Exceptions: RESOURCE UNAVAILABLE if f(rd) specifies a register that does not exist.  
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CTCx Move Control Word to 
Coprocessor x

 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
CTCx 
0x31 rt rd copix 

 
Format:  CTCx rt, rd Coprocessor (Optional)

 

Description: COPxCCR[f(rd)]  RB[rt] 

Copy a word from the RB integer register denoted by the rt field to a Coprocessor x (locally 
addressed by index copix) control register. The Coprocessor x (COPx) control register which 
is denoted by the rd field and addressed by the mapping function f(rd) is the destination 
operand. 
 
Exceptions: RESOURCE UNAVAILABLE if f(rd) specifies a register that does not exist.  

 

 

CVT Convert Type
 
 

31 24 23 16 15 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
CVT 
0x2C rt rd rds rdb rts rtb rsv. 

 
Format:  
CVT<rds><rdb><rts><rtb> rd, rt Misc (Optional)

 

Description: RB[rd]  (destination type)RB[rt] 

Convert type and move register. The 32-bit quantity in RB rt is assigned to the contents of 
the RB rd destination register after its type is converted to the defined destination type. The 
source type of RB rt is declared by the fields rts (sign) and rtb (bitwidth). The destination type 
of RB rd is declared by the fields rds (sign) and rdb (bitwidth).  
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: 
1. Source and destination register sign is specified as follows: 

Sign type Arithmetic value Mnemonic used in syntax 

Unsigned 0 u 

Signed 1 s 
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2. Source and destination register bitwidth is specified as follows: 
Bitwidth Arithmetic value Mnemonic used in syntax 

Byte 0 b 

Halfword (short) 1 h 

Word 2 w 

 

3. There are four basic operation types for assigning a type to a variable (type casting): sign-
extension, zero-extension, move, and truncation. All the type casting operations that can 
be applied by a convert (CVT) ByoRISC instruction can be reduced to these basic types. 
The following instruction sequences provide these associations with the help of mandatory 
basic ByoRISC instructions. 
cvthsbs rd, rt 
cvtwsbs rd, rt 
cvtwubs rd, rt 
cvtwshs rd, rt 
cvtwuhs rd, rt 

Lmove: 
move rd, rt 
 

cvthsbu rd, rt 
cvthubu rd, rt 
cvtwsbu rd, rt 
cvtwubu rd, rt 

Lzero_extend_byte: 
lli $at, 0xFF 
and rd, rt, $at 

cvthubs rd, rt 
cvtwshu rd, rt 
cvtwuhu rd, rt 

Lzero_extend_half: 
lli $at, 0xFFFF 
and rd, rt, $at 

cvtbubs rd, rt 
cvthuhs rd, rt 
cvtwuws rd, rt 
cvtbsbu rd, rt 
cvthshu rd, rt 
cvtwswu rd, rt 

Lmove: 
move rd, rt 

cvtbshs rd, rt 
cvtbuhs rd, rt 
cvtbsws rd, rt 
cvtbuws rd, rt 
cvtbshu rd, rt 
cvtbuhu rd, rt 
cvtbswu rd, rt 
cvtbuwu rd, rt 

Ltruncate_lowbyte: 
lli $at, 0xFF 
and rd, rt, $at 

cvthsws rd, rt 
cvthuws rd, rt 
cvthswu rd, rt 
cvthuwu rd, rt 

Ltruncate_lowhalf: 
lli $at, 0xFFFF 
and rd, rt, $at 
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DIV Divide Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
DIV 
0x18 rt rd rs 

 
Format:  DIV rd, rs, rt Divide (Optional)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] / RB[rt] 

Divide two 32-bit signed integers. The 32-bit word value in RB rs is divided by the 32-bit 
value in RB rt to produce a 32-bit quotient in 32-bit 2’s complement arithmetic. If RB rt is 
equal to zero, a Division by Zero exception occurs. 
 
Exceptions: Division by Zero.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated by an ANSI C implementation of an 
equivalent algorithm. The emulation function declaration would be as follows: 
int __div (int a, int b); 

 

 

DIVU Divide Unsigned Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
DIVU 
0x19 rt rd rs 

 
Format:  DIVU rd, rs, rt Divide (Optional)

 

Description: RB[rd]  (unsigned)RB[rs] / (unsigned)RB[rt] 

Divide two 32-bit unsigned integers. The 32-bit unsigned word value in RB rs is divided by 
the 32-bit unsigned word value in RB rt to produce a 32-bit quotient in 32-bit 2’s complement 
arithmetic. If RB rt is equal to zero, a Division by Zero exception occurs. 
 
Exceptions: Division by Zero.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated by an ANSI C implementation of an 
equivalent algorithm. The emulation function declaration would be as follows:  
unsigned int __divu (unsigned int a, unsigned int b); 
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HALT Halt Program Execution
 
 

31 24 23 0 
HALT 
0x2F not used 

 
Format:  HALT Misc (Mandatory)

 

Description: stalls execution and exits program 

Halt program execution. 
 
Exceptions: None. 
 
Programming notes: It is possible to emulate part of the behavior of the HALT instruction 
(stalling execution but not exiting program) by using the following instruction: 
beqz $zero, 0x0  

 

 

J Jump to Absolute Address
 
 

31 24 23  0 
J 

0x07 addr 

 
Format:  J addr Control-transfer (Mandatory)

 

Description: PC  PC(31:26) || addr || “00” 

Jump to the absolute effective target address within the visible 64 MB-aligned region. The 
low 26 bits of the target address is the addr field shifted left by 2 bits. The remaining upper 6 
bits are the corresponding bits of the current value of the PC. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: The two instructions immediately following the jump (at PC+4 and 
PC+8 program addresses, respectively) are flushed. 
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JAL Jump to Absolute Address and 
Link

 
 

31 24 23  0 
JAL 
0x08 addr 

 
Format:  JAL addr Control-transfer (Optional)

 

Description: RB[31]  PC + 8 ; PC  PC(31:26) || addr || “00” 

Execute a procedure call at the absolute effective target address within the visible 64 MB-
aligned region. The low 26 bits of the target address is the addr field shifted left by 2 bits. The 
remaining upper 6 bits are the corresponding bits of the current value of the PC. The return 
address link is placed in RB[31] ($ra). 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes:  
1. The two instructions immediately following the jump (at PC+4 and PC+8 program 

addresses, respectively) are flushed. 

2. The behavior of the instruction can be emulated in case the PC register is programmer-
visible. For example, if PC ($pc) is allocated to RB[256], the following instruction 
sequence can be used to emulate the behavior of the JAL instruction: 
lli $at, 0x8  
add $ra, $pc, $at  
j addr  

 

 

JR Jump to Register Indirect
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
JR 

0x09 rt rd 
0x00 

rs 
0x00 

 
Format:  JR rs Control-transfer (Mandatory)

 

Description: PC  RB[rs] 

Jump to the indirect effective target address within the visible 232 byte (4 GB)-aligned region. 
The target address is formed by the contents of the 32-bit unsigned quantity stored in RB rs. 
The target address stored in RB rs should already be aligned.  
 
Exceptions: None.  
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LB Load Byte
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
LB 

0x20 rt rd 
0x00 rs 

 
Format:  LB rt, rs Load/Store (Optional)

 

Description: RB[rt]  dmem[RB[rs]] 

Load a byte from memory as a signed value. The contents of the 8-bit word at the memory 
location specified by the effective address are fetched, sign-extended and placed in RB rt. 
The contents of the RB rs register form the effective address. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows:  
lw rt, rs  
lli $at, 0xFF  
and rt, rt, $at  
lli $at, 24  
sllv rt, rt, $at  
srav rt, rt, $at  

 

 

LBU Load Unsigned Byte
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
LBU 
0x23 rt rd 

0x00 rs 

 
Format:  LBU rt, rs Load/Store (Optional)

 

Description: RB[rt]  dmem[RB[rs]] 

Load a byte from memory as an unsigned value. The contents of the 8-bit word at the 
memory location specified by the effective address are fetched, zero-extended and placed in 
RB rt. The contents of the RB rs register form the effective address. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows:  
lw rd, rs  
lli $at, 0xFF  
and rd, rd, $at  
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LH Load Halfword
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
LH 

0x21 rt rd 
0x00 rs 

 
Format:  LH rt, rs Load/Store (Optional)

 

Description: RB[rt]  dmem[RB[rs]] 

Load a halfword (a 16-bit quantity) from memory as a signed value. The contents of the 16-
bit word at the memory location specified by the effective address are fetched, sign-extended 
and placed in RB rt. The contents of the RB rs register form the effective address. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows:  
lw rt, rs  
lli $at, 16  
sllv rt, rt, $at  
srav rt, rt, $at  

 
 

 

LHI Load Higher Immediate
 
 
 

31 24 23 16 15  0 
LHI 
0x0E rt imm 

 
 

Format:  LHI rt, imm Immediate (Mandatory)

 

 

Description: RB[rt]  imm || X”0000” 

Load a constant into the upper half of a word. The 16-bit immediate is shifted left 16 bits and 
concatenated with 16 bits of low-order zeros. The 32-bit result is placed into RB rt.  
 
Exceptions: None.  
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LHU Load Unsigned Halfword
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
LHU 
0x24 rt rd 

0x00 rs 

 
Format:  LHU rt, rs Load/Store (Optional)

 

Description: RB[rt]  dmem[RB[rs]] 

Load a halfword (a 16-bit quantity) from memory as an unsigned value. The contents of the 
16-bit word at the memory location specified by the effective address are fetched, zero-
extended and placed in RB rt. The contents of the RB rs register form the effective address. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows:  
lw rd, rs  
lli $at, 0xFFFF  
and rd, rd, $at  

 

 

LLI Load Lower (Signed) Immediate
 
 

31 24 23 16 15  0 
LLI 

0x0F rt imm 

 
Format:  LLI rt, imm Immediate (Mandatory)

 

Description: RB[rt]  sign-extend(imm) 

Load a signed constant into the lower half of a word. The 16-bit immediate is concatenated 
with 16 high-order bits containing the sign bit of the immediate. The 32-bit result is placed 
into RB rt.  
 
Exceptions: None.  
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LOLI Load Lower Immediate and 
Logical OR

 
 

31 24 23 16 15  0 
LOLI 
0x0C rt imm 

 
Format:  LOLI rt, imm Immediate (Mandatory)

 

Description: RB[rt]  RB[rt](31:16) || imm 

Load an unsigned constant into the lower half of a word. The 16-bit immediate is 
concatenated with the high-order 16 bits already stored in the RB rt destination register. The 
32-bit result is then placed into RB rt.  
 
Exceptions: None.  

 

 

LW Load Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
LW 
0x22 rt rd 

0x00 rs 

 
Format:  LW rt, rs Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rt]  dmem[RB[rs]] 

Load a word from memory as a signed value. The contents of the 32-bit word at the memory 
location specified by the effective address are fetched, and placed in RB rt. The contents of 
the RB rs register form the effective address. 
 
Exceptions: None.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   310



 
           Παράρτηµα Α: Η αρχιτεκτονική ByoRISC 

LWCx Load Word to Coprocessor x
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
LWCx 
0x34 rt rd copix 

 
Format:  LWCx rt, rd Coprocessor (Optional)

 

Description: COPxGPR[f(rt)]  dmem[RB[rd]] 

Load a word from data memory to a COP x (locally addressed by index copix) general-
purpose register as a signed value. The contents of the 32-bit word at the memory location 
specified by the effective address are fetched, and placed in COPxGPR f(rt), denoted by the 
mapping function f(rt). The contents of the RB rd register form the effective address. 
 
Exceptions: RESOURCE UNAVAILABLE if f(rt) specifies a register that does not exist.  

 

 

MFCx Move Word from Coprocessor x
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
MFCx 
0x32 rt rd copix 

 
Format:  MFCx rt, rd Coprocessor (Optional)

 

Description: RB[rt]  COPxGPR[f(rd)] 

Copy a word from a Coprocessor x (locally addressed by index copix) general-purpose 
register to an integer register. The 32-bit word from the Coprocessor x (COPx) general-
purpose register denoted by the rd field and addressed by the mapping function f(rd) is the 
source operand. 
 
Exceptions: RESOURCE UNAVAILABLE if f(rd) specifies a register that does not exist.  
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MTCx Move Word to Coprocessor x
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
MTCx 
0x33 rt rd copix 

 
Format:  MTCx rt, rd Coprocessor (Optional)

 

Description: COPxGPR[f(rd)]  RB[rt] 

Copy a word from the RB integer register denoted by the rt field to a Coprocessor x (locally 
addressed by index copix) general-purpose register. The Coprocessor x (COPx) general-
purpose register which is denoted by the rd field and addressed by the mapping function f(rd) 
is the destination operand. 
 
Exceptions: RESOURCE UNAVAILABLE if f(rd) specifies a register that does not exist.  

 

 

MUL Multiply Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
MUL 
0x16 rt rd rs 

 
Format:  MUL rd, rs, rt Multiply (Optional)

 

Description: RB[rd]  (RB[rs] * RB[rt])(31:0) 

Multiply two 32-bit signed integers. The 32-bit word value in RB rt is multiplied by the 32-bit 
value in RB rs to produce a 32-bit result in 32-bit 2’s complement arithmetic. Only the lower 
32-bits of the 64-bit intermediate result of the multiply are retained. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated by an ANSI C implementation of an 
equivalent algorithm (e.g. shift-add multiplication). The emulation function declaration would 
be as follows: 
int __mul (int a, int b); 
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MULU Multiply Unsigned Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
MULU 
0x17 rt rd rs 

 
Format:  MULU rd, rs, rt Multiply (Optional)

 

Description: RB[rd]  ((unsigned)RB[rs] * (unsigned)RB[rt])(31:0) 

Multiply two 32-bit unsigned integers. The 32-bit unsigned word value in RB rt is multiplied by 
the 32-bit unsigned word value in RB rs to produce a 32-bit result in 32-bit 2’s complement 
arithmetic. Only the lower 32-bits of the 64-bit intermediate result of the multiply are retained. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated by an ANSI C implementation of an 
equivalent algorithm. The emulation function declaration would be as follows: 
unsigned int __mulu (unsigned int a, unsigned int b); 

 

 

NOR Logical NOR
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
NOR 
0x1E rt rd rs 

 
Format:  NOR rd, rs, rt Arithmetic (Optional)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] nor RB[rt] 

Perform the logical not or operation between the 32-bit word value in RB rt with 32-bit value 
in RB rs to produce a 32-bit result in the destination register RB rd. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows:  
or rd, rs, rt  
sub $at, $zero, $one  
xor rd, rd, $at  
 

 

   313



 
           Παράρτηµα Α: Η αρχιτεκτονική ByoRISC 

OR Logical OR
 
 
31 24 23 16 15 8 7 0 

OR 
0x1C rs rt rd 

 
Format:  OR rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] or RB[rt] 

Perform the logical or operation between the 32-bit word value in RB rt with 32-bit value in 
RB rs to produce a 32-bit result in the destination register RB rd. 
 
Exceptions: None.  

 

 

SB Store Byte
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SB 

0x25 rt rd 
0x00 rs 

 
Format:  SB rt, rs Load/Store (Optional)

 

Description: dmem[RB[rs]]  RB[rt] 

Store a byte to memory. The least-significant 8-bit quantity of the RB rt register is stored at 
the memory location specified by the effective address. The contents of the RB rs register 
form the effective address. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: The instruction sequence requires the allocation of $reg. 
lw rt, rs  
lli $at, 0xFF  
and $reg, rt, $at  
or rt, rt, $reg  
sw rt, rs  
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SEQ Set on Equal
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SEQ 
0x28 rt rd rs 

 
Format:  SEQ rd, rs, rt Comparison (Optional)

 

Description: RB[rd]  (RB[rs] == RB[rt]) 

Compare the contents of RB rs and RB rt as signed integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is equal to RB rt, the result is 1, 
otherwise the result is 0. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
xor rd, rt, rs  
sltu rd, rd, $one  

 

 

SH Store Halfword
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SH 

0x26 rt rd 
0x00 rs 

 
Format:  SH rt, rs Load/Store (Optional)

 

Description: dmem[RB[rs]]  RB[rt] 

Store a 16-bit quantity (halfword) to memory. The least-significant 16-bit quantity of the RB rt 
register is stored at the memory location specified by the effective address. The contents of 
the RB rs register form the effective address. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: The instruction sequence 
requires the allocation of an additional general-purpose integer register ($reg). 
lw rt, rs  
lli $at, 0xFFFF  
and $reg, rt, $at  
or rt, rt, $reg  
sw rt, rs  
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SLE Set on Less Than or Equal
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SLE 
0x2A rt rd rs 

 

Format:  SLE rd, rs, rt Comparison (Optional)

 

Description: RB[rd]  (RB[rs] <= RB[rt]) 

Compare the contents of RB rs and RB rt as signed integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is less than or equal to RB rt, the result 
is 1, otherwise the result is 0. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
slt rd, rt, rs  
xor rd, rd, $one  

 

 

SLEU Set on Less Than or Equal 
Unsigned

 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SLEU 
0x2B rt rd rs 

 
Format:  SLEU rd, rs, rt Comparison (Optional)

 
 

Description: RB[rd]  ((unsigned)RB[rs] <= (unsigned)RB[rt]) 

Compare the contents of RB rs and RB rt as unsigned integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is less than or equal to RB rt, the result 
is 1, otherwise the result is 0. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
sltu rd, rt, rs  
xor rd, rd, $one  
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SLL Shift Left Logic Word 
Immediate

 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SLL 
0x04 rt rd shamt 

 
Format:  SLL rd, rt, shamt Shift (Optional)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] << RB[rt] 

The contents of the RB rt are shifted left, filling the emptied bits with zero; the word result is 
placed in RB rd. The bit-shift amount is specified by the low-order 5 bits of RB rs. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
lli $at, shamt  
sllv rd, rt, $at  

 

 

SLLV Shift Left Logic Word Variable
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SLLV 
0x00 rt rd rs 

 
Format:  SLLV rd, rs, rt Shift (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] << RB[rt] 

The contents of the RB rt are shifted left, filling the emptied bits with zero; the word result is 
placed in RB rd. The bit-shift amount is specified by the low-order 5 bits of the shamt 
immediate operand. 
 
Exceptions: None.  
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SLT Set on Less Than
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SLT 
0x14 rt rd rs 

 
Format:  SLT rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  (RB[rs] < RB[rt]) 

Compare the contents of RB rs and RB rt as signed integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is less than RB rt, the result is 1, 
otherwise the result is 0. 
 
Exceptions: None.  

 

 

SLTU Set on Less Than Unsigned
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SLTU 
0x15 rs rt rd 

 
Format:  SLTU rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  (RB[rs] < RB[rt]) 

Compare the contents of RB rs and RB rt as unsigned integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is less than RB rt the result is 1, 
otherwise it is 0. 
 
Exceptions: None.  
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SNE Set on Not Equal
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SNE 
0x29 rt rd rs 

 
Format:  SNE rd, rs, rt Comparison (Optional)

 

Description: RB[rd]  (RB[rs] != RB[rt]) 

Compare the contents of RB rs and RB rt as signed integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is not equal to RB rt, the result is 1, 
otherwise the result is 0. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
xor rd, rs, rt  
sltu rd, $zero, rd  

 

 

 

SRA Shift Right Arithmetic Word 
Immediate

 
31 24 23 16 15 8 7 0 

SRA 
0x06 rt rd shamt 

 
Format:  SRA rd, rt, shamt Shift (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  (signed)RB[rt] >> shamt 

The contents of the RB rt are shifted right, duplicating the sign-bit (bit 31) in the emptied bits; 
the word result is placed in RB rd. The bit-shift amount is specified by the low-order 5 bits of 
RB rs. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
lli $at, shamt  
srav rd, rt, $at  
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SRAV Shift Right Arithmetic Word 
Variable

 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SRAV 
0x02 rt rd rs 

 
Format:  SRAV rd, rt, rs Shift (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  (signed)RB[rt] >> RB[rs] 

The contents of the RB rt are shifted right, duplicating the sign-bit (bit 31) in the emptied bits; 
the word result is placed in RB rd. The bit-shift amount is specified by the low-order 5 bits of 
RB rs. 
 
Exceptions: None.  

 

 

SRL Shift Right Logic Word 
Immediate

 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SRL 
0x05 rt rd shamt 

 
Format:  SRL rd, rt, shamt Shift (Optional)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] >> RB[rt] 

The contents of the RB rt are shifted right, filling the emptied bits with zero; the word result is 
placed in RB rd. The bit-shift amount is specified by the low-order 5 bits of the shamt 
immediate operand. 
 
Exceptions: None.  
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
lli $at, shamt  
srlv rd, rt, $at  
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SRLV Shift Right Logical Word 
Variable

 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SRLV 
0x01 rt rd rs 

 
Format:  SRLV rd, rt, rs Shift (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rt] >> RB[rs] 

The contents of the RB rt are shifted right, filling the emptied bits with zero; the word result is 
placed in RB rd. The bit-shift amount is specified by the low-order 5 bits of RB rs. 
 
Exceptions: None.  

 

 

SUB Subtract Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SUB 
0x12 rt rd rs 

 
Format:  SUB rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] - RB[rt] 

Subtract 32-bit integers. The 32-bit word value in RB rt is subtracted from the 32-bit value in 
RB rs to produce a 32-bit result in 32-bit 2’s complement arithmetic. In case of an integer 
overflow an exception occurs, otherwise the result is stored in the destination register. 
 
Exceptions: Integer Overflow.  
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SUBU Subtract Unsigned Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SUBU 
0x13 rt rd rs 

 
Format:  SUBU rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] - RB[rt] 

Add 32-bit integers. The 32-bit word value in RB rt is subtracted from the 32-bit value in RB 
rs to produce a 32-bit result in 32-bit 2’s complement arithmetic. 
 
Exceptions: None.  

 

 

SW Store Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SW 
0x27 rt rd 

0x00 rs 

 
Format:  SW rt, rs Arithmetic (Mandatory)

 

Description: dmem[RB[rs]]  RB[rt] 

Store a word to memory as a signed value. The contents of the RB rt register are stored at 
the memory location specified by the effective address. The contents of the RB rs register 
form the effective address. 
 
Exceptions: None.  
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SWCx Store Word from Coprocessor x
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
SWCx 
0x35 rt rd copix 

 
Format:  SWCx rt, rd Coprocessor (Optional)

 

Description: dmem[RB[rd]]  COPxGPR[f(rt)] 

Store a word from a COP x (locally addressed by index copix) general-purpose register to 
the data memory as a signed value. The contents of the 32-bit word specified by the 
mapping function f(rt) are stored at the mmroy location specified by the effective address. 
The contents of the RB[rd] register form the effective address. 
 
Exceptions: RESOURCE UNAVAILABLE if f(rd) specifies a register that does not exist.  

 

 

XOR Add Word
 
 

31 24 23 16 15 8 7 0 
XOR 
0x0D rt rd rs 

 
Format:  XOR rd, rs, rt Arithmetic (Mandatory)

 

Description: RB[rd]  RB[rs] xor RB[rt] 

Perform the logical exclusive-or operation between the 32-bit word value in RB rt with 32-bit 
value in RB rs to produce a 32-bit result in the destination register RB rd. 
 
Exceptions: None.  
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Α2. Εγχειρίδιο µακροεντολών υλοποιήσιµων µε εντολές της αρχιτεκτονικής 
ByoRISC 
 
Οι παρακάτω ψευδοεντολές είναι υλοποιήσιµες µε την βοήθεια των 46 βασικών εντολών της 

αρχιτεκτονικής ByoRISC. Αυτό γίνεται µε µακροαντικατάστασή τους στο επίπεδο του κώδικα 

συµβολοµεταφραστή χωρίς την ανάγκη κλήσης ειδικής υπορουτίνας. 

 

B Branch Unconditionally
 
 

Format:  B imm Macroinstruction

 

Description: PC  PC + (imm >> 2) 

Perform an unconditional branch. An 18-bit signed offset is added to the address of the 
instruction to form a PC-relative effective target address for a branching within a 256-KB 
aligned region. The effective target address is formed by the lower 16-bits of the instructions, 
shifted left by 2 bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
beqz $zero, imm  

 

 

BEQ Branch if Equal
 
 

Format:  BEQ rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if (RB[rs] == RB[rt]) then PC  PC + (imm >> 2) 

Test the RB rs register for equality to the RB rt register. If the condition is true (RB[rs] equal 
to RB[rt]), a 18-bit signed offset is added to the address of the instruction to form a PC-
relative effective target address for a branching within a 256-KB aligned region. The effective 
target address is formed by the lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows: 
seq $at, rs, rt  
bnez $at, imm  
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BGE Branch if Greater Than or Equal
 
 

Format:  BGE rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if (RB[rs] >= RB[rt]) then PC  PC + (imm >> 2) 

Test the RB rs register for being greater than or equal to the RB rt register. If the condition is 
true (RB[rs] greater than or equal to RB[rt]), a 18-bit signed offset is added to the address of 
the instruction to form a PC-relative effective target address for a branching within a 256-KB 
aligned region. The effective target address is formed by the lower 16-bits of the instructions, 
shifted left by 2 bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows: 
slt $at, rs, rt  
beqz $at, imm  

 

 

 

BGEU Branch if Greater Than or Equal 
Unsigned

 
 

Format:  BGEU rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if ((unsigned)RB[rs] >= (unsigned)RB[rt]) then PC  
PC + (imm >> 2) 

Test the unsigned quantity stored in the RB rs register for being greater than or equal to the 
unsigned quantity stored in the RB rt register. If the condition is true, a 18-bit signed offset is 
added to the address of the instruction to form a PC-relative effective target address for a 
branching within a 256-KB aligned region. The effective target address is formed by the 
lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
sltu $at, rs, rt  
beqz $at, imm  
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BGT Branch if Greater Than
 
 

Format:  BGT rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if (RB[rs] > RB[rt]) then PC  PC + (imm >> 2) 

Test the RB rs register for being greater than to the RB rt register. If the condition is true 
(RB[rs]>RB[rt]), a 18-bit signed offset is added to the address of the instruction to form a PC-
relative effective target address for a branching within a 256-KB aligned region. The effective 
target address is formed by the lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
slt $at, rt, rs  
bnez $at, imm  

 

 

BGTU Branch if Greater Than 
Unsigned

 
 

Format:  BGTU rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if ((unsigned)RB[rs] > (unsigned)RB[rt]) then PC  PC 
+ (imm >> 2) 

Test the unsigned quantity stored in the RB rs register for being greater than to the unsigned 
quantity stored in the RB rt register. If the condition is true, a 18-bit signed offset is added to 
the address of the instruction to form a PC-relative effective target address for a branching 
within a 256-KB aligned region. The effective target address is formed by the lower 16-bits of 
the instructions, shifted left by 2 bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
sltu $at, rt, rs  
bnez $at, imm  
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BLE Branch if Less Than or Equal
 
 

Format:  BLE rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if (RB[rs] <= RB[rt]) then PC  PC + (imm >> 2) 

Test the RB rs register for being less than or equal to the RB rt register. If the condition is 
true (RB[rs]>=RB[rt]), a 18-bit signed offset is added to the address of the instruction to form 
a PC-relative effective target address for a branching within a 256-KB aligned region. The 
effective target address is formed by the lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 
bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
slt $at, rt, rs  
beqz $at, imm  

 

 

BLEU Branch if Less Than or Equal 
Unsigned

 
 

Format:  BLEU rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if ((unsigned)RB[rs] <= (unsigned)RB[rt]) then PC  
PC + (imm >> 2) 

Test the unsigned quantity stored in the RB rs register for being less than or equal to the 
unsigned quantity stored in the RB rt register. If the condition is true, a 18-bit signed offset is 
added to the address of the instruction to form a PC-relative effective target address for a 
branching within a 256-KB aligned region. The effective target address is formed by the 
lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
sltu $at, rt, rs  

beqz $at, imm  
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BLT Branch if Less Than
 
 

Format:  BLT rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if (RB[rs] < RB[rt]) then PC  PC + (imm >> 2) 

Test the RB rs register for being greater than to the RB rt register. If the condition is true 
(RB[rs] less than RB[rt]), a 18-bit signed offset is added to the address of the instruction to 
form a PC-relative effective target address for a branching within a 256-KB aligned region. 
The effective target address is formed by the lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 
bits.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
slt $at, rs, rt  
bnez $at, imm  

 

 

BLTU Branch if Less Than Unsigned
 
 

Format:  BLTU rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if ((unsigned)RB[rs] < (unsigned)RB[rt]) then PC  PC 
+ (imm >> 2) 

Test the unsigned quantity stored in the RB rs register for being less than to the unsigned 
quantity stored in the RB rt register. If the condition is true, a 18-bit signed offset is added to 
the address of the instruction to form a PC-relative effective target address for a branching 
within a 256-KB aligned region. The effective target address is formed by the lower 16-bits of 
the instructions, shifted left by 2 bits.  

 

Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
sltu $at, rs, rt  
bnez $at, imm  
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BNE Branch if Not Equal
 
 

Format:  BNE rs, rt, imm Macroinstruction

 

Description: if (RB[rs] != RB[rt]) then PC  PC + (imm >> 2) 

Test the RB rs register for being not equal to the RB rt register. If the condition is true (RB[rs] 
equal to RB[rt]), a 18-bit signed offset is added to the address of the instruction to form a PC-
relative effective target address for a branching within a 256-KB aligned region. The effective 
target address is formed by the lower 16-bits of the instructions, shifted left by 2 bits.  

 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
slt $at, rs, rt  
beqz $at, imm  

 

 

LA Load Address
 
 

Format:  LA rt, imm32 Macroinstruction

 

Description:  
Load a memory address (unsigned quantity) to the RB rt destination register.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
lhi rt, %hi(imm32)  
loli rt, %lo(imm32)  

 

 

LI Load Immediate
 
 

Format:  LI rt, imm32 Macroinstruction

 

Description:  
Load a 32-bit signed immediate to the RB rt destination register.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
lhi rt, %hi(imm32)  
loli rt, %lo(imm32)  
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MOVE Move Word
 
 

Format:  MOVE rd, rs Macroinstruction

 

Description:  
Move the 32-bit quantity in the source register RB rs and to the destination register RB rd.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
addu rd, rs, $zero  

 

 

NEG Negate Word
 
 

Format:  NEG rd, rs Macroinstruction

 

Description:  
Negate (as in 2’s complement arithmetic) the 32-bit quantity in the source register RB rs and 
store the result in the destination register RB rd.  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
sub rd, $zero, rs  

 

 

NOP No Operation
 
 

Format:  NOP Macroinstruction

 

Description:  
Perform no operation (insert a stall cycle in a software-controlled manner). 
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
sllv $zero, $zero, $zero  
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NOT Logical Not
 
 

Format:  NOT rd, rs Macroinstruction

 

Description:  
Perform a logical NOT operation (1’s complement bitwise inversion) of the 32-bit unsigned 
quantity in the RB rs source register and store the result in the RB rd destination register. 
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
sub $at, $zero, $one  
nor rd, rs, $at  

 
 

RET Return from Subroutine
 

Format:  RET Macroinstruction

 

Description: PC  RB[31] 

Return from subroutine. The target address is formed by the contents of the return address 
register ($ra).  
 
Programming notes: This macroinstruction is implemented as follows:  
jr $ra  

 

 

SGE Set on Greater Than or Equal
 
 

Format:  SGE rd, rs, rt Macroinstruction

 
Description: 
Compare the contents of RB rs and RB rt as signed integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is greater than or equal to RB rt, the 
result is 1, otherwise the result is 0. 
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
sle rd, rt, rs  
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SGEU Set on Greater Than or Equal 
Unsigned

 
 

Format:  SGEU rd, rs, rt Macroinstruction

 
Description: 
Compare the contents of RB rs and RB rt as unsigned integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is greater than or equal to RB rt, the 
result is 1, otherwise the result is 0. 
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
sleu rd, rt, rs  

 

 

SGT Set on Greater Than
 
 

Format:  SGT rd, rs, rt Macroinstruction

 
Description: 
Compare the contents of RB rs and RB rt as signed integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is greater than RB rt, the result is 1, 
otherwise the result is 0. 
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
slt rd, rt, rs  

 

 

SGTU Set on Greater Than Unsigned
 
 

Format:  SGTU rd, rs, rt Macroinstruction

 
Description: 
Compare the contents of RB rs and RB rt as unsigned integers and record the result of the 
comparison in the destination register RB rd. If RB rs is greater than RB rt, the result is 1, 
otherwise the result is 0. 
 
Programming notes: This instruction can be emulated as follows: 
sltu rd, rt, rs  

 

   332



 
           

Β. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ 
IPCN 

 

Β1. Εφαρµογή fsdither (αρχική µορφή) 
 
 

        # "fsdither.asm" 
        # Description: Floyd-Steinberg error diffusion dithering. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align        0 
        .comm   dest, XYSIZE 
        .comm   source_word, XYSIZE 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  thresh,       THRESH 
        .equiv  zero,           0x00 
        .equiv  one,            0xff 
main: 
        nop 
        # v20 = source base address 
        la      $21, source 
        # v21 = dest base address 
        la      $22, dest 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        # v24 = zero 
        lli     $24, zero 
        # v25 = one 
        lli     $25, one 
        # v26 = x_size 
        lli     $26, x_size 
        # v27 = source_word base address 
        la      $27, source_word 
        # v28 = y_size 
        lli     $28, y_size 
        # v17 = thresh 
        lli     $17, thresh 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v4      = i-loop index 
        # v5      = j-loop index 
        # v6      = x 
        # v7      = q 
        # v8      = error 
        # v9      = current i*MSIZE+j offset address 
        # v10-v13 = source_word_<i> 
        # v15     = current 4*(i*MSIZE+j) offset address 
        # v17     = threshold 
        # v21     = source base address 
        # v22     = dest base address 
        # v24     = zero 
        # v25     = one 
        # v27     = source_word base address 
        # 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $4, 0x00 
main_loop1: 
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        # source_word[i] = source[i]; 
        addu    $at, $21, $4 
        lbu     $10, 0($at) 
        addu    $at, $27, $4 
        sb      $10, 0($at) 
        # 
main_loop1_end: 
        add     $4, $4, $one 
        slt     $at, $4, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        # 
        nop 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $4, 0x00 
main_loop2: 
        # 
        # Clear loop-j (main) index 
        lli     $5, 0x00 
main_loop3: 
        # x = source_word[i*MSIZE+j]; 
        mulu    $14, $4, $26 
        addu    $9, $14, $5 
        addu    $at, $27, $9 
        lbu     $6, 0($at) 
        # 
        # dest[i*MSIZE+j] = ((x > threshold-1) ? 0xff : 0x00); 
        subu    $at, $17, $one 
        sle     $at, $6, $at 
        bnez    $at, Ltemp1_cond 
        move    $16, $25 
        j       Ltemp1_end 
Ltemp1_cond: 
        move    $16, $24 
Ltemp1_end: 
        addu    $at, $22, $9 
        sb      $16, 0($at) 
        # 
        # q = dest[i*MSIZE+j]; 
        move    $7, $16 
        # 
        # error = x - q; 
        sub     $8, $6, $7 
        # 
        # source_word[i*MSIZE+(j+1)] += (error * 7) >> 4; 
        lli     $16, 0x7 
        mul     $16, $8, $16 
        sra     $16, $16, 4 
        addu    $15, $9, $one 
        addu    $15, $27, $15 
        lbu     $10, 0($15) 
        add     $10, $10, $16 
        sb      $10, 0($15) 
        # 
        # source_word[(i+1)*MSIZE+(j-1)] += (error * 3) >> 4; 
        lli     $16, 0x3 
        mul     $16, $8, $16 
        sra     $16, $16, 4 
        subu    $at, $9, $one 
        addu    $15, $26, $at 
        addu    $15, $27, $15 
        lbu     $11, 0($15) 
        add     $11, $11, $16 
        sb      $11, 0($15) 
        # 
        # source_word[(i+1)*MSIZE+(j  )] += (error * 5) >> 4; 
        lli     $16, 0x5 
        mul     $16, $8, $16 
        sra     $16, $16, 4 
        addu    $15, $9, $26 
        addu    $15, $27, $15 
        lbu     $12, 0($15) 
        add     $12, $12, $16 
        sb      $12, 0($15) 
        # 
        # source_word[(i+1)*MSIZE+(j+1)] += (error    ) >> 4; 
        sra     $16, $8, 4 
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        addu    $at, $9, $one 
        addu    $15, $26, $at 
        addu    $15, $27, $15 
        lbu     $13, 0($15) 
        add     $13, $13, $16 
        sb      $13, 0($15) 
        # 
main_loop3_end: 
        add     $5, $5, $one 
        slt     $at, $5, $26 
        bnez    $at, main_loop3 
main_loop2_end: 
        add     $4, $4, $one 
        slt     $at, $4, $28 
        bnez    $at, main_loop2 
        # 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        nop 
        .end    main 
 

 

Β2. Εφαρµογή fsdither (χρήση ειδικών εντολών) 
 
 
        # "fsdither.asm" 
        # Description: Floyd-Steinberg error diffusion dithering. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align        0 
        .comm   dest, XYSIZE 
        .comm   source_word, XYSIZE 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  thresh,       THRESH 
        .equiv  zero,           0x00 
        .equiv  one,            0xff 
main: 
        nop 
        # v20 = source base address 
        la      $21, source 
        # v21 = dest base address 
        la      $22, dest 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        # v24 = zero 
        lli     $24, zero 
        # v25 = one 
        lli     $25, one 
        # v26 = x_size 
        lli     $26, x_size 
        # v27 = source_word base address 
        la      $27, source_word 
        # v28 = y_size 
        lli     $28, y_size 
        # v17 = thresh 
        lli     $17, thresh 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
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        # v4      = i-loop index 
        # v5      = j-loop index 
        # v6      = x 
        # v7      = q 
        # v8      = error 
        # v9      = current i*MSIZE+j offset address 
        # v10-v13 = source_word_<i> 
        # v15     = current 4*(i*MSIZE+j) offset address 
        # v17     = threshold 
        # v21     = source base address 
        # v22     = dest base address 
        # v24     = zero 
        # v25     = one 
        # v27     = source_word base address 
        # 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $4, 0x00 
main_loop1: 
        # 
        # CI: fsdither0 
        # 
        # READ : v4, v21, v27 
        # WRITE: - 
        # TEMPS: v10 
        # fsdither0  $4, $21, $27 
        # 
        fsdither0  0 
        # 
main_loop1_end: 
        add     $4, $4, $one 
        slt     $at, $4, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        # 
        nop 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $4, 0x00 
main_loop2: 
        # 
        # Clear loop-j (main) index 
        lli     $5, 0x00 
main_loop3: 
        # 
        # CI: fsdither1 
        # 
        # READ : v4, v5, v26, v27, v24, v25, v17 
        # WRITE: v6, v7, v8 
        # TEMPS: base_addr, temp_val, temp* 
        # fsdither1  $4, $5, $27, $22, $26, $17 
        # 
        fsdither1  1 
        # 
main_loop3_end: 
        add     $5, $5, $one 
        slt     $at, $5, $26 
        bnez    $at, main_loop3 
main_loop2_end: 
        add     $4, $4, $one 
        slt     $at, $4, $28 
        bnez    $at, main_loop2 
        # 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        nop 
        .end    main 
        .sid 
        .line   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 21, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 7 
        .line   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 5, 27, 22, 26, 17, 0, 0, 63 
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Β3. Εφαρµογή hilcurv (αρχική µορφή) 
 

 
        # "hilcurv.asm" 
        # Description: Hilbert space-filling curve generator. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .text 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  order,       NORDER 
        .equiv  x_size,      XSIZE 
        .equiv  y_size,      YSIZE 
        .equiv  xy_size,     XYSIZE 
        .equiv  black,       0x00 
        .equiv  white,       0xff 
        .equiv  loop2_stride,   2 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset, 0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = order (n) 
        lli     $20, order 
        # v21 = black 
        lli     $21, black 
        # v22 = white 
        lli     $22, white 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        # v25 = x_size 
        lli     $24, x_size 
        # v26 = y_size 
        lli     $25, y_size 
        # 
        # v15 = loop2 stride 
        lli     $15, loop2_stride 
        # v17 = dmem offset ($gp contents) 
        lli     $gp, dmem_offset 
        # 
        # Calculate N = 1 << 2*n (number of steps) 
#        sllv    $at, $20, $one 
        # v16 = N (number of steps) 
#        sllv    $16, $one, $at 
        # To produce the snapshot 
        lli     $16, 985 
        # 
        # v3 = s (current step = loop1 index) 
        lli     $3, 0x00 
        # for (s = 0; s < N; s++) { 
loop1: 
        # v5 = state 
        lli     $5, 0x00 
        # v6 = x 
        lli     $6, 0x00 
        # v7 = y 
        lli     $7, 0x00 
        # v4 = i (loop2 index) 
        # Calculate start value: 2*n - 2 = 
        sllv    $at, $20, $one 
        lli     $17, 2 
        sub     $4, $at, $17 
#       for (i = 2*n - 2; i >= 0; i -= 2) { 
loop2: 
        # row = (state << 2) | (s >> i) & 3; 
        # v8 = row 
        srlv    $9, $3, $4 
        lli     $at, 3 
        and     $9, $9, $at 
        sll     $10, $5, 2 
        or      $8, $10, $9 
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        # 
        # x = (x << 1) | (0x936C >> row) & 1; 
        lli     $at, 0x936c 
        srlv    $10, $at, $8 
        and     $10, $10, $one 
        sllv    $11, $6, $one 
        or      $6, $10, $11 
        # 
        # y = (y << 1) | (0x39C6 >> row) & 1; 
        lli     $at, 0x39c6 
        srlv    $10, $at, $8 
        and     $10, $10, $one 
        sllv    $11, $7, $one 
        or      $7, $10, $11 
        # 
        # state = (0x3E6B94C1 >> (row << 1)) & 3; 
        lhi     $at, 0x3E6B 
        loli    $at, 0x94C1 
        sllv    $12, $8, $one 
        srlv    $13, $at, $12 
        lli     $at, 3 
        and     $5, $13, $at 
loop2_end: 
        sub     $4, $4, $15 
#        sge     $at, $4, $zero 
        slt     $at, $4, $zero 
        xor     $at, $at, $one 
        bnez    $at, loop2 
        # 
        # v26 = ix1 * x_size + ix2 
        mul     $26, $6, $24 
        add     $26, $26, $7 
        add     $26, $26, $gp 
        # 
        # Mark (x,y) pixel as white 
        sb      $22, 0($26) 
loop1_end: 
        add     $3, $3, $one 
        slt     $at, $3, $16 
        bnez    $at, loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        .end    main 
 
 

Β4. Εφαρµογή hilcurv (χρήση ειδικών εντολών) 
 
 
        # "hilcurv.asm" 
        # Description: Hilbert space-filling curve generator. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .text 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  order,       NORDER 
        .equiv  x_size,      XSIZE 
        .equiv  y_size,      YSIZE 
        .equiv  xy_size,     XYSIZE 
        .equiv  black,       0x00 
        .equiv  white,       0xff 
        .equiv  loop2_stride,   2 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset, 0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = order (n) 

   338



 
           Παράρτηµα Β: Κώδικας Συµβολοµεταφραστή για το Λογισµικό Εφαρµογών του IPCN 

        lli     $20, order 
        # v21 = black 
        lli     $21, black 
        # v22 = white 
        lli     $22, white 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        # v25 = x_size 
        lli     $24, x_size 
        # v26 = y_size 
        lli     $25, y_size 
        # 
        # v15 = loop2 stride 
        lli     $15, loop2_stride 
        # v17 = dmem offset ($gp contents) 
        lli     $gp, dmem_offset 
        # 
        # Calculate N = 1 << 2*n (number of steps) 
        sllv    $at, $20, $one 
        # v16 = N (number of steps) 
        sllv    $16, $one, $at 
        # 
        # v3 = s (current step = loop1 index) 
        lli     $3, 0x00 
        # for (s = 0; s < N; s++) { 
loop1: 
        # v5 = state 
        lli     $5, 0x00 
        # v6 = x 
        lli     $6, 0x00 
        # v7 = y 
        lli     $7, 0x00 
        # v4 = i (loop2 index) 
        # Calculate start value: 2*n - 2 = 
        sllv    $at, $20, $one 
        lli     $17, 2 
        sub     $4, $at, $17 
#       for (i = 2*n - 2; i >= 0; i -= 2) { 
loop2: 
        # 
        # CI: hilcurv0 
        # 
        # row = (state << 2) | (s >> i) & 3; 
        # x = (x << 1) | (0x936C >> row) & 1; 
        # y = (y << 1) | (0x39C6 >> row) & 1; 
        # state = (0x3E6B94C1 >> (row << 1)) & 3; 
        # 
        # v8 = row, 
        # v6 = x, v7 = y, v5 = state, v4 = i, v3 = s 
        # 
        # READ : v6, v7, v5, v3, v4 
        # WRITE: v6, v7, v5 
        # hilcurv0  $6, $7, $5, $6, $7, $5, $3, $4 
        # 
        hilcurv0  0 
loop2_end: 
        sub     $4, $4, $15 
#        sge     $at, $4, $zero 
        slt     $at, $4, $zero 
        xor     $at, $at, $one 
        bnez    $at, loop2 
        # 
        # v26 = ix1 * x_size + ix2 
        mul     $26, $6, $24 
        add     $26, $26, $7 
        add     $26, $26, $gp 
        # 
        # Mark (x,y) pixel as white 
        sb      $22, 0($26) 
loop1_end: 
        add     $3, $3, $one 
        slt     $at, $3, $16 
        bnez    $at, loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
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        halt 
        nop 
        .end    main 
        .sid 
        .line   6, 7, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 6, 7, 5, 3, 4, 0, 0, 0, 31 
 

Β5. Εφαρµογή htpack (αρχική µορφή) 
 
 
        # "htpack.asm" 
        # Description: Pack (8x) a halftone image. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align        0 
        .comm   dest, XYSIZE 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  zero,           0x00 
        .equiv  one,            0xff 
        .equiv  mainl1_stride,  8 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset,  0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = source base address 
        la      $21, source 
        # v21 = dest base address 
        la      $22, dest 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        srl     $23, $23, 3 
        # v24 = zero 
        lli     $24, zero 
        # v25 = one 
        lli     $25, one 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v11     = i-loop index 
        # v12     = base_addr 
        # v3-v10  = temp<i> 
        # v13-v20 = temp<i>_or 
        # v26     = temp_val 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $11, 0x00 
main_loop1: 
        # base_addr = 8*i = (i<<3) 
        sll     $12, $11, 3 
        # temp_val = 0x00 
        lli     $26, 0x00 
        # 
        # temp0 = source[base_addr  ]; 
        add     $at, $12, $zero 
        add     $at, $21, $at 
        lbu     $3, 0($at) 
        # temp1 = source[base_addr+1]; 
        lli     $at, 0x1 
        add     $at, $12, $at 
        add     $at, $21, $at 
        lbu     $4, 0($at) 
        # temp2 = source[base_addr+2]; 
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        lli     $at, 0x2 
        add     $at, $12, $at 
        add     $at, $21, $at 
        lbu     $5, 0($at) 
        # temp3 = source[base_addr+3]; 
        lli     $at, 0x3 
        add     $at, $12, $at 
        add     $at, $21, $at 
        lbu     $6, 0($at) 
        # temp4 = source[base_addr+4]; 
        lli     $at, 0x4 
        add     $at, $12, $at 
        add     $at, $21, $at 
        lbu     $7, 0($at) 
        # temp5 = source[base_addr+5]; 
        lli     $at, 0x5 
        add     $at, $12, $at 
        add     $at, $21, $at 
        lbu     $8, 0($at) 
        # temp6 = source[base_addr+6]; 
        lli     $at, 0x6 
        add     $at, $12, $at 
        add     $at, $21, $at 
        lbu     $9, 0($at) 
        # temp7 = source[base_addr+7]; 
        lli     $at, 0x7 
        add     $at, $12, $at 
        add     $at, $21, $at 
        lbu     $10, 0($at) 
        # 
        # if (temp0 == one) { 
        #   temp0_or = (1 << 0); 
        # } else { 
        #   temp0_or = (0 << 0);} 
        # 
        sne     $at, $3, $25 
        bnez    $at, Ltemp0_cond 
        move    $13, $one 
        j       Ltemp0_end 
Ltemp0_cond: 
        move    $13, $zero 
Ltemp0_end: 
        # 
        # if (temp1 == one) { 
        #   temp1_or = (1 << 1); 
        # } else { 
        #   temp1_or = (0 << 1);} 
        # 
        sne     $at, $4, $25 
        bnez    $at, Ltemp1_cond 
        sll     $at, $one, 1 
        move    $14, $at 
        j       Ltemp1_end 
Ltemp1_cond: 
        move    $14, $zero 
Ltemp1_end: 
        # 
        # if (temp2 == one) { 
        #   temp2_or = (1 << 2); 
        # } else { 
        #   temp2_or = (0 << 2);} 
        # 
        sne     $at, $5, $25 
        bnez    $at, Ltemp2_cond 
        sll     $at, $one, 2 
        move    $15, $at 
        j       Ltemp2_end 
Ltemp2_cond: 
        move    $15, $zero 
Ltemp2_end: 
        # 
        # if (temp3 == one) { 
        #   temp3_or = (1 << 3); 
        # } else { 
        #   temp3_or = (0 << 3);} 
        # 
        sne     $at, $6, $25 
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        bnez    $at, Ltemp3_cond 
        sll     $at, $one, 3 
        move    $16, $at 
        j       Ltemp3_end 
Ltemp3_cond: 
        move    $16, $zero 
Ltemp3_end: 
        # 
        # if (temp4 == one) { 
        #   temp4_or = (1 << 4); 
        # } else { 
        #   temp4_or = (0 << 4);} 
        # 
        sne     $at, $7, $25 
        bnez    $at, Ltemp4_cond 
        sll     $at, $one, 4 
        move    $17, $at 
        j       Ltemp4_end 
Ltemp4_cond: 
        move    $17, $zero 
Ltemp4_end: 
        # 
        # if (temp5 == one) { 
        #   temp5_or = (1 << 5); 
        # } else { 
        #   temp5_or = (0 << 5);} 
        # 
        sne     $at, $8, $25 
        bnez    $at, Ltemp5_cond 
        sll     $at, $one, 5 
        move    $18, $at 
        j       Ltemp5_end 
Ltemp5_cond: 
        move    $18, $zero 
Ltemp5_end: 
        # 
        # if (temp6 == one) { 
        #   temp6_or = (1 << 6); 
        # } else { 
        #   temp6_or = (0 << 6);} 
        # 
        sne     $at, $9, $25 
        bnez    $at, Ltemp6_cond 
        sll     $at, $one, 6 
        move    $19, $at 
        j       Ltemp6_end 
Ltemp6_cond: 
        move    $19, $zero 
Ltemp6_end: 
        # 
        # if (temp7 == one) { 
        #   temp7_or = (1 << 7); 
        # } else { 
        #   temp7_or = (0 << 7);} 
        # 
        sne     $at, $10, $25 
        bnez    $at, Ltemp7_cond 
        sll     $at, $one, 7 
        move    $20, $at 
        j       Ltemp7_end 
Ltemp7_cond: 
        move    $20, $zero 
Ltemp7_end: 
        # temp_val = temp0_or | 
        #            temp1_or | 
        #            temp2_or | 
        #            temp3_or | 
        #            temp4_or | 
        #            temp5_or | 
        #            temp6_or | 
        #            temp7_or; 
        or      $26, $13, $14 
        or      $26, $15, $26 
        or      $26, $16, $26 
        or      $26, $17, $26 
        or      $26, $18, $26 
        or      $26, $19, $26 
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        or      $26, $20, $26 
        # dest[i] = temp_val; 
        add     $at, $22, $11 
        sb      $26, 0($at) 
        # 
main_loop1_end: 
        add     $11, $11, $one 
        slt     $at, $11, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        nop 
        .end    main 
 

 
 

Β6. Εφαρµογή htpack (χρήση ειδικών εντολών) 
 
 
        # "htpack.asm" 
        # Description: Pack (8x) a halftone image. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align        0 
        .comm   dest, XYSIZE 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  zero,           0x00 
        .equiv  one,            0xff 
        .equiv  mainl1_stride,  8 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset,  0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = source base address 
        la      $21, source 
        # v21 = dest base address 
        la      $22, dest 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        srl     $23, $23, 3 
        # v24 = zero 
        lli     $24, zero 
        # v25 = one 
        lli     $25, one 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v11     = i-loop index 
        # v12     = base_addr 
        # v3-v10  = temp<i> 
        # v13-v20 = temp<i>_or 
        # v26     = temp_val 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $11, 0x00 
main_loop1: 
        # CI: htpack0 
        # 
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        # READ : v11, v21, v22, v25 
        # WRITE: - 
        # TEMPS: base_addr, temp_val, temp* 
        #  
        # htpack0  $11, $21, $22, $25 
        # 
        htpack0  0 
        # 
main_loop1_end: 
        add     $11, $11, $one 
        slt     $at, $11, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        nop 
        .end    main 
        .sid 
        .line   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 21, 22, 25, 0, 0, 0, 0, 15 
 

 
 

Β7. Εφαρµογή htunpack (αρχική µορφή) 
 
 
        # "htunpack.asm" 
        # Description: Unpack (8x) a halftone image. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align        0 
        .comm   dest, XYSIZE 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  zero,           0x00 
        .equiv  one,            0xff 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset,  0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = source base address 
        la      $21, source 
        # v21 = dest base address 
        la      $22, dest 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        srl     $23, $23, 3 
        # v24 = zero 
        lli     $24, zero 
        # v25 = one 
        lli     $25, one 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v11     = i-loop index 
        # v12     = base_addr (dest) 
        # v26     = temp_val 
        # v3-v10  = temp<i> 
        # v13-v20 = temps<i> 
        # v43-v50 = cond<i> 
        # 

   344



 
           Παράρτηµα Β: Κώδικας Συµβολοµεταφραστή για το Λογισµικό Εφαρµογών του IPCN 

        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $11, 0x00 
main_loop1: 
        # dest_base_addr = 8*i = (i<<3) 
        sll     $12, $11, 3 
        # 
        # temp_val  = source[i]; 
        add     $at, $21, $11 
        lbu     $26, 0($at) 
        # 
        # temp0 = (temp_val & 0x01); 
        lli     $at, 0x01 
        and     $at, $26, $at 
        move    $3, $at 
        # temp1 = (temp_val & 0x02) >> 1; 
        lli     $at, 0x02 
        and     $at, $26, $at 
        srl     $4, $at, 1 
        # temp2 = (temp_val & 0x04) >> 2; 
        lli     $at, 0x04 
        and     $at, $26, $at 
        srl     $5, $at, 2 
        # temp3 = (temp_val & 0x08) >> 3; 
        lli     $at, 0x08 
        and     $at, $26, $at 
        srl     $6, $at, 3 
        # temp4 = (temp_val & 0x10) >> 4; 
        lli     $at, 0x10 
        and     $at, $26, $at 
        srl     $7, $at, 4 
        # temp5 = (temp_val & 0x20) >> 5; 
        lli     $at, 0x20 
        and     $at, $26, $at 
        srl     $8, $at, 5 
        # temp6 = (temp_val & 0x40) >> 6; 
        lli     $at, 0x40 
        and     $at, $26, $at 
        srl     $9, $at, 6 
        # temp7 = (temp_val & 0x80) >> 7; 
        lli     $at, 0x80 
        and     $at, $26, $at 
        srl     $10, $at, 7 
        # 
        # cond0 = temp0 == 1; 
        sne     $43, $3, $one 
        # cond1 = temp1 == 1; 
        sne     $44, $4, $one 
        # cond2 = temp2 == 1; 
        sne     $45, $5, $one 
        # cond3 = temp3 == 1; 
        sne     $46, $6, $one 
        # cond4 = temp4 == 1; 
        sne     $47, $7, $one 
        # cond5 = temp5 == 1; 
        sne     $48, $8, $one 
        # cond6 = temp6 == 1; 
        sne     $49, $9, $one 
        # cond7 = temp7 == 1; 
        sne     $50, $10, $one 
        # 
        # if (cond0) { 
        #   temps0 = one; 
        # } else { 
        #   temps0 = zero; } 
        bnez    $43, Ltemp0_cond 
        move    $13, $25 
        j       Ltemp0_end 
Ltemp0_cond: 
        move    $13, $24 
Ltemp0_end: 
        # 
        # if (cond1) { 
        #   temps1 = one; 
        # } else { 
        #   temps1 = zero; } 
        bnez    $44, Ltemp1_cond 
        move    $14, $25 
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        j       Ltemp1_end 
Ltemp1_cond: 
        move    $14, $24 
Ltemp1_end: 
        # 
        # if (cond2) { 
        #   temps2 = one; 
        # } else { 
        #   temps2 = zero; } 
        bnez    $45, Ltemp2_cond 
        move    $15, $25 
        j       Ltemp2_end 
Ltemp2_cond: 
        move    $15, $24 
Ltemp2_end: 
        # 
        # if (cond3) { 
        #   temps3 = one; 
        # } else { 
        #   temps3 = zero; } 
        bnez    $46, Ltemp3_cond 
        move    $16, $25 
        j       Ltemp3_end 
Ltemp3_cond: 
        move    $16, $24 
Ltemp3_end: 
        # 
        # if (cond4) { 
        #   temps4 = one; 
        # } else { 
        #   temps4 = zero; } 
        bnez    $47, Ltemp4_cond 
        move    $17, $25 
        j       Ltemp4_end 
Ltemp4_cond: 
        move    $17, $24 
Ltemp4_end: 
        # 
        # if (cond5) { 
        #   temps5 = one; 
        # } else { 
        #   temps5 = zero; } 
        bnez    $48, Ltemp5_cond 
        move    $18, $25 
        j       Ltemp5_end 
Ltemp5_cond: 
        move    $18, $24 
Ltemp5_end: 
        # 
        # if (cond6) { 
        #   temps6 = one; 
        # } else { 
        #   temps6 = zero; } 
        bnez    $49, Ltemp6_cond 
        move    $19, $25 
        j       Ltemp6_end 
Ltemp6_cond: 
        move    $19, $24 
Ltemp6_end: 
        # 
        # if (cond7) { 
        #   temps7 = one; 
        # } else { 
        #   temps7 = zero; } 
        bnez    $50, Ltemp7_cond 
        move    $20, $25 
        j       Ltemp7_end 
Ltemp7_cond: 
        move    $20, $24 
Ltemp7_end: 
        # 
        # dest[8*i  ] = temps0; 
        add     $at, $22, $12 
        sb      $13, 0($at) 
        # dest[8*i+1] = temps1; 
        lli     $27, 0x1 
        add     $at, $22, $12 
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        add     $at, $at, $27 
        sb      $14, 0($at) 
        # dest[8*i+2] = temps2; 
        lli     $27, 0x2 
        add     $at, $22, $12 
        add     $at, $at, $27 
        sb      $15, 0($at) 
        # dest[8*i+3] = temps3; 
        lli     $27, 0x3 
        add     $at, $22, $12 
        add     $at, $at, $27 
        sb      $16, 0($at) 
        # dest[8*i+4] = temps4; 
        lli     $27, 0x4 
        add     $at, $22, $12 
        add     $at, $at, $27 
        sb      $17, 0($at) 
        # dest[8*i+5] = temps5; 
        lli     $27, 0x5 
        add     $at, $22, $12 
        add     $at, $at, $27 
        sb      $18, 0($at) 
        # dest[8*i+6] = temps6; 
        lli     $27, 0x6 
        add     $at, $22, $12 
        add     $at, $at, $27 
        sb      $19, 0($at) 
        # dest[8*i+7] = temps7; 
        lli     $27, 0x7 
        add     $at, $22, $12 
        add     $at, $at, $27 
        sb      $20, 0($at) 
        # 
main_loop1_end: 
        add     $11, $11, $one 
        slt     $at, $11, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        nop 
        .end    main 
 

 
 

Β8. Εφαρµογή htunpack (χρήση ειδικών εντολών) 
 
 
        # "htpack.asm" 
        # Description: Pack (8x) a halftone image. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align        0 
        .comm   dest, XYSIZE 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  zero,           0x00 
        .equiv  one,            0xff 
        .equiv  mainl1_stride,  8 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset,  0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
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main: 
        nop 
        # v20 = source base address 
        la      $21, source 
        # v21 = dest base address 
        la      $22, dest 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        srl     $23, $23, 3 
        # v24 = zero 
        lli     $24, zero 
        # v25 = one 
        lli     $25, one 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v11     = i-loop index 
        # v12     = base_addr 
        # v3-v10  = temp<i> 
        # v13-v20 = temp<i>_or 
        # v26     = temp_val 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $11, 0x00 
main_loop1: 
        # CI: htpack0 
        # 
        # READ : v11, v21, v22, v25 
        # WRITE: - 
        # TEMPS: base_addr, temp_val, temp* 
        #  
        # htpack0  $11, $21, $22, $25 
        # 
        htpack0  0 
        # 
main_loop1_end: 
        add     $11, $11, $one 
        slt     $at, $11, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        nop 
        .end    main 
        .sid 
        .line   0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 21, 22, 24, 25, 0, 0, 0, 31 
 

 
 

Β9. Εφαρµογή xteaenc (αρχική µορφή) 
 
 
        # "xteaenc.asm" 
        # Description: Implementation of the eXtended TEA block cipher (algorithm by 
        # Roger Needham and David Wheeler). 
        # Encoder only. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align        0 
        .comm   dest, XYSIZE 
keystr: 
        .byte   0xbc 
        .byte   0xde 
        .byte   0xf0 
        .byte   0x12 
        .byte   0x45 
        .byte   0x67 
        .byte   0x89 
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        .byte   0xab 
        .byte   0xde 
        .byte   0xf0 
        .byte   0x12 
        .byte   0x34 
        .byte   0xca 
        .byte   0xb9 
        .byte   0x20 
        .byte   0xcd 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  nrounds,       32 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  loop2_stride,   2 
        .equiv  mainl1_stride,  8 
        .equiv  nxtword_offset, 4 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset,  0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = ($gp2) base address for encrypted 
        la      $20, dest 
        # v21 = source current address (offset by $gp) 
        lli     $21, 0x00 
        # v22 = encrypted current address (offset by $20) 
        lli     $22, 0x00 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        # v24 = x_size 
        lli     $24, x_size 
        # v25 = main loop stride 
        lli     $25, mainl1_stride 
        # v26 = next-word offset 
        lli     $26, nxtword_offset 
        # v27 = number of rounds (N) 
        lli     $27, nrounds 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v3  = i-loop index (main) 
        # v4  = source offset address 
        # v5  = i-loop index (xtea_encode) 
        # v10 = y_enc 
        # v11 = z_enc 
        # v12 = y_dec 
        # v13 = z_dec 
        # v14 = DELTA (xtea_encode or xtea_decode) 
        # v15 = sum (xtea_encode) 
        # 
        # Load $gp with source base address 
        la      $gp, source 
        # 
        # Initialize CryptoText 
        li      $12, 0xF1289EA5 
        li      $13, 0xAF5196E3 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $3, 0x00 
main_loop1: 
        # Evaluate source base address 
        add     $21, $gp, $3 
        # y_enc = Load word from source[i] 
        lw      $10, 0($21) 
        # z_enc = Load word from source[i+1] 
        add     $21, $21, $26 
        lw      $11, 0($21) 
        # 
        xor     $10, $12, $10 
        xor     $11, $13, $11 
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        # 
        # Call (jump-and-link to) xtea_encode 
        jal     xtea_encode 
        # 
        # Evaluate encrypted base address 
        add     $22, $20, $3 
        # Store y_enc to encrypted[i] 
        sw      $10, 0($22) 
        # Store z_enc to encrypted[i+1] 
        add     $22, $22, $26 
        sw      $11, 0($22) 
main_loop1_end: 
        add     $3, $3, $25 
        slt     $at, $3, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
        sll     $zero, $zero, 0 
        sll     $zero, $zero, 0 
        sll     $zero, $zero, 0 
        halt 
        nop 
        sll     $zero, $zero, 0 
        .end    main 
        nop 
        nop 
        .globl  xtea_encode 
        .ent    xtea_encode 
xtea_encode: 
        # v10 = y, v11 = z 
        # v12 = y_cryptotext, v13 = z_cryptotext 
        # 
        # v14 = DELTA = 0x9e3779b9 
        li      $14, 0x9E3779B9 
        # 
        # Clear sum 
        lli     $15, 0x00 
        # 
        # Clear loop index 
        lli     $5, 0x00 
xteaenc_loop1: 
        # y   += ((z<<4 ^ z>>5) + z) ^ (sum + keystr[sum & 3]); 
        # v1 ($at), v16, v17, v18 = temporaries that are used here 
        sll     $at, $11, 4 
        srl     $16, $11, 5 
        xor     $at, $at, $16 
        addu    $16, $at, $11 
        # 
        la      $18, keystr 
        lli     $17, 0x3 
        and     $at, $15, $17 
        sll     $at, $at, 2 
        addu    $18, $18, $at 
        lw      $17, 0($18) 
        addu    $17, $17, $15 
        # 
        xor     $at, $16, $17 
        addu    $10, $10, $at 
        # 
        # sum += DELTA; 
        addu    $15, $15, $14 
        # 
        # z   += ((y<<4 ^ y>>5) + y) ^ (sum + keystr[(sum>>11) & 3]); 
        sll     $at, $10, 4 
        srl     $16, $10, 5 
        xor     $at, $at, $16 
        addu    $16, $at, $10 
        # 
        la      $18, keystr 
        lli     $17, 0x3 
        srl     $at, $15, 11 
        and     $19, $at, $17 
        sll     $at, $19, 2 
        addu    $18, $18, $at 
        lw      $17, 0($18) 
        addu    $17, $17, $15 
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        # 
        xor     $at, $16, $17 
        addu    $11, $11, $at 
        # 
        move    $12, $10 
        move    $13, $11 
xteaenc_loop1_end: 
        add     $5, $5, $one 
        slt     $at, $5, $27 
        bnez    $at, xteaenc_loop1 
        nop 
        nop 
        jr      $31 
        nop 
 

 
 

Β10. Εφαρµογή xteaenc (χρήση ειδικών εντολών) 
 
 
        # "xteaenc.asm" 
        # Description: Implementation of the eXtended TEA block cipher (algorithm by 
        # Roger Needham and David Wheeler). 
        # Encoder only. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align        0 
        .comm   dest, XYSIZE 
keystr: 
        .byte   0xbc 
        .byte   0xde 
        .byte   0xf0 
        .byte   0x12 
        .byte   0x45 
        .byte   0x67 
        .byte   0x89 
        .byte   0xab 
        .byte   0xde 
        .byte   0xf0 
        .byte   0x12 
        .byte   0x34 
        .byte   0xca 
        .byte   0xb9 
        .byte   0x20 
        .byte   0xcd 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  nrounds,       32 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  loop2_stride,   2 
        .equiv  mainl1_stride,  8 
        .equiv  nxtword_offset, 4 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset,  0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = ($gp2) base address for encrypted 
        la      $20, dest 
        # v21 = source current address (offset by $gp) 
        lli     $21, 0x00 
        # v22 = encrypted current address (offset by $20) 
        lli     $22, 0x00 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 

   351



 
           Παράρτηµα Β: Κώδικας Συµβολοµεταφραστή για το Λογισµικό Εφαρµογών του IPCN 

        sll     $23, $23, 8 
        # v24 = x_size 
        lli     $24, x_size 
        # v25 = main loop stride 
        lli     $25, mainl1_stride 
        # v26 = next-word offset 
        lli     $26, nxtword_offset 
        # v27 = number of rounds (N) 
        lli     $27, nrounds 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v3  = i-loop index (main) 
        # v4  = source offset address 
        # v5  = i-loop index (xtea_encode) 
        # v10 = y_enc 
        # v11 = z_enc 
        # v12 = y_dec 
        # v13 = z_dec 
        # v14 = DELTA (xtea_encode or xtea_decode) 
        # v15 = sum (xtea_encode) 
        # 
        # Load $gp with source base address 
        la      $gp, source 
        # 
        # Initialize CryptoText 
        li      $12, 0xF1289EA5 
        li      $13, 0xAF5196E3 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $3, 0x00 
main_loop1: 
        # Evaluate source base address 
        add     $21, $gp, $3 
        # y_enc = Load word from source[i] 
        lw      $10, 0($21) 
        # z_enc = Load word from source[i+1] 
        add     $21, $21, $26 
        lw      $11, 0($21) 
        # 
        xor     $10, $12, $10 
        xor     $11, $13, $11 
        # 
        # Call (jump-and-link to) xtea_encode 
        jal     xtea_encode 
        # 
        # Evaluate encrypted base address 
        add     $22, $20, $3 
        # Store y_enc to encrypted[i] 
        sw      $10, 0($22) 
        # Store z_enc to encrypted[i+1] 
        add     $22, $22, $26 
        sw      $11, 0($22) 
main_loop1_end: 
        add     $3, $3, $25 
        slt     $at, $3, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        sll     $zero, $zero, 0 
        sll     $zero, $zero, 0 
        sll     $zero, $zero, 0 
        halt 
        sll     $zero, $zero, 0 
        .end    main 
        nop 
        nop 
        .globl  xtea_encode 
        .ent    xtea_encode 
xtea_encode: 
        # v10 = y, v11 = z 
        # v12 = y_cryptotext, v13 = z_cryptotext 
        # 
        # v14 = DELTA = 0x9e3779b9 
        li      $14, 0x9E3779B9 
        # 
        # Clear sum 
        lli     $15, 0x00 
        # 
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        # Clear loop index 
        lli     $5, 0x00 
xteaenc_loop1: 
        # v1 ($at), v16, v17, v18 = temporaries that are used here 
        la      $18, keystr 
        # CI: xteaenc0 
        # y   += ((z<<4 ^ z>>5) + z) ^ (sum + keystr[sum & 3]); 
        # sum += DELTA; 
        # z   += ((y<<4 ^ y>>5) + y) ^ (sum + keystr[(sum>>11) & 3]); 
        # 
        # v18 = keystr, v14 = DELTA 
        # v10 = y, v11 = z, v12 = y_enc, v13 = z_enc, v15 = sum 
        # READ : v10, v11, v14, v15, v18 
        # WRITE: v10, v11, v15 
        # xteaenc0  $10, $11, $15, $10, $11, $14, $15, $18 
        xteaenc0  0 
        # 
        move    $12, $10 
        move    $13, $11 
        # 
        add     $5, $5, $one 
        slt     $at, $5, $27 
        bnez    $at, xteaenc_loop1 
        nop 
        nop 
        jr      $31 
        nop 
        .sid 
        .line   10, 11, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 0, 0, 0, 31 
 

 
 

Β11. Εφαρµογή xteadec (αρχική µορφή) 
 
 
        # "xteadec.asm" 
        # Description: Implementation of the eXtended TEA block cipher (algorithm by 
        # Roger Needham and David Wheeler). 
        # Decoder only. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align 0 
        .comm   dest, XYSIZE 
keystr: 
        .byte   0xbc 
        .byte   0xde 
        .byte   0xf0 
        .byte   0x12 
        .byte   0x45 
        .byte   0x67 
        .byte   0x89 
        .byte   0xab 
        .byte   0xde 
        .byte   0xf0 
        .byte   0x12 
        .byte   0x34 
        .byte   0xca 
        .byte   0xb9 
        .byte   0x20 
        .byte   0xcd 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  nrounds,       32 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  loop2_stride,   2 
        .equiv  mainl1_stride,  8 

   353



 
           Παράρτηµα Β: Κώδικας Συµβολοµεταφραστή για το Λογισµικό Εφαρµογών του IPCN 

        .equiv  nxtword_offset, 4 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset,  0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = ($gp2) base address for encrypted 
        la      $20, dest 
        # v21 = source current address (offset by $gp) 
        lli     $21, 0x00 
        # v22 = encrypted current address (offset by $20) 
        lli     $22, 0x00 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        # v24 = x_size 
        lli     $24, x_size 
        # v25 = main loop stride 
        lli     $25, mainl1_stride 
        # v26 = next-word offset 
        lli     $26, nxtword_offset 
        # v27 = number of rounds (N) 
        lli     $27, nrounds 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v3  = i-loop index (main) 
        # v4  = source offset address 
        # v5  = i-loop index (xtea_encode) 
        # v10 = y_enc 
        # v11 = z_enc 
        # v12 = y_dec 
        # v13 = z_dec 
        # v14 = DELTA (xtea_encode or xtea_decode) 
        # v15 = sum (xtea_encode) 
        # 
        # Load $gp with source base address 
        la      $gp, source 
        # 
        # Initialize CryptoText 
        li      $8, 0xF1289EA5 
        li      $9, 0xAF5196E3 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $3, 0x00 
main_loop1: 
        # Evaluate encrypted (ciphertext) base address 
        add     $22, $gp, $3 
        # Load y_enc from encrypted[i] 
        lw      $10, 0($22) 
        # Load z_enc from encrypted[i+1] 
        add     $22, $22, $26 
        lw      $11, 0($22) 
        # 
        or      $12, $10, $zero 
        or      $13, $11, $zero 
        # 
        # Call (jump-and-link to) xtea_decode 
        jal     xtea_decode 
        # 
        # CBC (Cipher-Block Chaining) 
        xor     $10, $8, $10 
        xor     $11, $9, $11 
        # 
        or      $8, $12, $zero 
        or      $9, $13, $zero 
        # 
        # Evaluate decrypted (plaintext) base address 
        add     $21, $20, $3 
        # Store word to decrypted[i] 
        sw      $10, 0($21) 
        # Store word to decrypted[i+1] 
        add     $21, $21, $26 
        sw      $11, 0($21) 
main_loop1_end: 
        add     $3, $3, $25 
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        slt     $at, $3, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        .end    main 
        nop 
        nop 
        .globl  xtea_decode 
        .ent    xtea_decode 
xtea_decode: 
        # v10 = y, v11 = z 
        # v12 = y_dec, v13 = z_dec 
        # 
        # v14 = DELTA = 0x9e3779b9 
        li      $14, 0x9E3779B9 
        # sum = DELTA * (N); 
        mul     $15, $14, $27 
        # 
        # Clear loop index 
        lli     $5, 0x00 
xteadec_loop1: 
        # z   -= ((y<<4 ^ y>>5) + y) ^ (sum + keystr[(sum>>11) & 3]); 
        sll     $at, $10, 4 
        srl     $16, $10, 5 
        xor     $at, $at, $16 
        addu    $16, $at, $10 
        # 
        la      $18, keystr 
        lli     $17, 0x3 
        srl     $at, $15, 11 
        and     $19, $at, $17 
        sll     $at, $19, 2 
        addu    $18, $18, $at 
        lw      $17, 0($18) 
        addu    $17, $17, $15 
        # 
        xor     $at, $16, $17 
        subu    $11, $11, $at 
        # 
        # sum -= DELTA; 
        subu    $15, $15, $14 
        # 
        # y   -= ((z<<4 ^ z>>5) + z) ^ (sum + keystr[sum & 3]); 
        # v1 ($at), v16, v17, v18 = temporaries that are used here 
        sll     $at, $11, 4 
        srl     $16, $11, 5 
        xor     $at, $at, $16 
        addu    $16, $at, $11 
        # 
        la      $18, keystr 
        lli     $17, 0x3 
        and     $at, $15, $17 
        sll     $at, $at, 2 
        addu    $18, $18, $at 
        lw      $17, 0($18) 
        addu    $17, $17, $15 
        # 
        xor     $at, $16, $17 
        subu    $10, $10, $at 
        # 
xteadec_loop1_end: 
        add     $5, $5, $one 
        slt     $at, $5, $27 
        bnez    $at, xteadec_loop1 
        nop 
        nop 
        jr      $31 
        nop 
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Β12. Εφαρµογή xteadec (χρήση ειδικών εντολών) 
 
 
        # "xteadec.asm" 
        # Description: Implementation of the eXtended TEA block cipher (algorithm by 
        # Roger Needham and David Wheeler). 
        # Decoder only. 
        # Written in handcoded assembly. 
        # 
        .extern source 
        .data 
        .align 0 
        .comm   dest, XYSIZE 
keystr: 
        .byte   0xbc 
        .byte   0xde 
        .byte   0xf0 
        .byte   0x12 
        .byte   0x45 
        .byte   0x67 
        .byte   0x89 
        .byte   0xab 
        .byte   0xde 
        .byte   0xf0 
        .byte   0x12 
        .byte   0x34 
        .byte   0xca 
        .byte   0xb9 
        .byte   0x20 
        .byte   0xcd 
        .text 
        .align  2 
        .globl  main 
        .ent    main 
        # 
        .equiv  nrounds,       32 
        .equiv  x_size,        XSIZE 
        .equiv  y_size,        YSIZE 
        .equiv  xy_size,      XYSIZE 
        .equiv  loop2_stride,   2 
        .equiv  mainl1_stride,  8 
        .equiv  nxtword_offset, 4 
        # For the ArchC simulator 
        .equiv  dmem_offset,  0x1000 
        # For the VHDL hardware 
#        .equiv  dmem_offset, 0x00 
main: 
        nop 
        # v20 = ($gp2) base address for encrypted 
        la      $20, dest 
        # v21 = source current address (offset by $gp) 
        lli     $21, 0x00 
        # v22 = encrypted current address (offset by $20) 
        lli     $22, 0x00 
        # v23 = x_size * y_size 
        lli     $23, (xy_size>>8) 
        sll     $23, $23, 8 
        # v24 = x_size 
        lli     $24, x_size 
        # v25 = main loop stride 
        lli     $25, mainl1_stride 
        # v26 = next-word offset 
        lli     $26, nxtword_offset 
        # v27 = number of rounds (N) 
        lli     $27, nrounds 
        # 
        # Variables (live through out the entire program for simplicity) 
        # 
        # v3  = i-loop index (main) 
        # v4  = source offset address 
        # v5  = i-loop index (xtea_encode) 
        # v10 = y_enc 
        # v11 = z_enc 
        # v12 = y_dec 
        # v13 = z_dec 
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        # v14 = DELTA (xtea_encode or xtea_decode) 
        # v15 = sum (xtea_encode) 
        # 
        # Load $gp with source base address 
        la      $gp, source 
        # 
        # Initialize CryptoText 
        li      $8, 0xF1289EA5 
        li      $9, 0xAF5196E3 
        # 
        # Clear loop-i (main) index 
        lli     $3, 0x00 
main_loop1: 
        # Evaluate encrypted (ciphertext) base address 
        add     $22, $gp, $3 
        # Load y_enc from encrypted[i] 
        lw      $10, 0($22) 
        # Load z_enc from encrypted[i+1] 
        add     $22, $22, $26 
        lw      $11, 0($22) 
        # 
        or      $12, $10, $zero 
        or      $13, $11, $zero 
        # 
        # Call (jump-and-link to) xtea_decode 
        jal     xtea_decode 
        # 
        # CBC (Cipher-Block Chaining) 
        xor     $10, $8, $10 
        xor     $11, $9, $11 
        # 
        or      $8, $12, $zero 
        or      $9, $13, $zero 
        # 
        # Evaluate decrypted (plaintext) base address 
        add     $21, $20, $3 
        # Store word to decrypted[i] 
        sw      $10, 0($21) 
        # Store word to decrypted[i+1] 
        add     $21, $21, $26 
        sw      $11, 0($21) 
main_loop1_end: 
        add     $3, $3, $25 
        slt     $at, $3, $23 
        bnez    $at, main_loop1 
        nop 
        nop 
        nop 
        halt 
        nop 
        .end    main 
        nop 
        nop 
        .globl  xtea_decode 
        .ent    xtea_decode 
xtea_decode: 
        # v10 = y, v11 = z 
        # v12 = y_dec, v13 = z_dec 
        # 
        # v14 = DELTA = 0x9e3779b9 
        li      $14, 0x9E3779B9 
        # sum = DELTA * (N); 
        mul     $15, $14, $27 
        # 
        # Clear loop index 
        lli     $5, 0x00 
xteadec_loop1: 
        # v1 ($at), v16, v17, v18 = temporaries that are used here 
        la      $18, keystr 
        # CI: xteadec0 
        # z   -= ((y<<4 ^ y>>5) + y) ^ (sum + keystr[(sum>>11) & 3]); 
        # sum -= DELTA; 
        # y   -= ((z<<4 ^ z>>5) + z) ^ (sum + keystr[sum & 3]); 
        # 
        # v18 = keystr, v14 = DELTA 
        # v10 = y, v11 = z, v12 = y_enc, v13 = z_enc, v15 = sum 
        # READ : v10, v11, v14, v15, v18 
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        # WRITE: v10, v11, v15 
        # xteadec0  $10, $11, $15, $10, $11, $14, $15, $18 
        xteadec0  0 
        # 
xteadec_loop1_end: 
        add     $5, $5, $one 
        slt     $at, $5, $27 
        bnez    $at, xteadec_loop1 
        nop 
        nop 
        jr      $31 
        nop 
        .sid 
        .line   10, 11, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 0, 0, 0, 31 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
 

ABI Application Binary Interface ∆υαδική ∆ιεπαφή Εφαρµογής 
ADL Architecture Description Language Γλώσσα Περιγραφής Αρχιτεκτονικής 
AFU Application-specific Functional Unit Ειδική Λειτουργική Μονάδα 
AGU Address Generation Unit Μονάδα Γέννησης ∆ιευθύνσεων 
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API Application Programming Interface ∆ιεπαφή Προγραµµατισµού Εφαρµογής 
ASAP As Soon As Possible  
ASHE Application-Specific Hardware Extension Επέκταση Υλικού Ειδικού Σκοπού 
ASIC Application-Specific Integrated Circuit Ολοκληρωµένο Κύκλωµα Ειδικού Σκοπού 
ASIP 
 

Application-Specific Instruction-set 
Processor 

Επεξεργαστής Συνόλου Εντολών Ειδικού 
Σκοπού 

AST Abstract Syntax Tree Αφηρηµένο Συντακτικό ∆ένδρο 
BB Basic block Βασικό µπλοκ 
BNF Backus-Naur Form Μορφή Backus-Naur (για την περιγραφή 

συντακτικού γραµµατικής) 
ByoRISC Build Your Own RISC Χτίσε τον ∆ικό Σου RISC 
ByoX Build Your Own Compiler and Simulator Χτίσε τον ∆ικό Σου Μεταγλωττιστή και 

Προσοµοιωτή 
(C)DFG (Control-)Data Flow Graph Γράφος Ροής (Ελέγχου-)∆εδοµένων 
CFG Control Flow Graph Γράφος Ροής Ελέγχου 
CI  Custom Instruction Ειδική Εντολή 
CISC Complex Instruction Set Computer Υπολογιστής Σύνθετου Συνόλου Εντολών 
CPI Clocks Per Instruction Κύκλοι Ανά Εντολή 
CSE Common Subexpression Elimination Εξουδετέρωση Κοινής Υποεκφράσεως 
CTE Control Transfer Expression Έκφραση Μεταφοράς Ελέγχου 
CTI Control Transfer Instruction Εντολή Μεταφοράς Ελέγχου 
DAG Directed Acyclic Graph Κατευθυντικός Άκυκλος Γράφος 
DCE Dead Code Elimination Εξουδετέρωση Νεκρού Κώδικα 
DDG Data Dependence Graph Γράφος Εξάρτησης ∆εδοµένων 
DFT Data Flow Tree ∆ένδρο Ροής ∆εδοµένων 
DMA Direct Memory Access Άµεση Προσπέλαση Μνήµης 
DPT Data Processing Task ∆ιεργασία Επεξεργασίας ∆εδοµένων 
DSE Design Space Exploration ∆ιερεύνηση Πεδίου Λύσεων 
DSP Digital Signal Processor/Processing Επεξεργαστής/Επεξεργασία Ψηφιακού 

Σήµατος  
FP Frame Pointer ∆είκτης Πλαισίου 
FPGA Field-Programmable Gate Array ∆ιάταξη Πυλών Προγραµµατιζόµενου Πεδίου 
FSMD Finite-State Machine with Datapath Μηχανή Πεπερασµένων Καταστάσεων µε 

Χειριστή ∆εδοµένων 
GA Genetic Algorithm Γενετικός Αλγόριθµος 
GCC GNU Compiler-Compiler  
GPP General-Purpose Processor Επεξεργαστής Γενικού Σκοπού 
HDL Hardware Description Language Γλώσσα Περιγραφής Υλικού 
HLL High Level Language Γλώσσα Υψηλού Επιπέδου 
HLS High-Level Synthesis Σύνθεση Υψηλού Επιπέδου 
ILP Instruction-Level Parallelism Παραλληλία Επιπέδου Εντολής 
ILP Integer Linear Programming Ακέραιος Γραµµικός Προγραµµατισµός 
IPCN Image Processing Computational Node Υπολογιστικός Κόµβος Επεξεργασίας Εικόνας 
IR Intermediate Representation Ενδιάµεση Αναπαράσταση (µεταγλωττιστή) 
ISE Instruction Set Extension Επέκταση Συνόλου Εντολών 
JIT Just-In-Time Πάνω-στην-Ώρα 
LOC Lines of Code Γραµµές Κώδικα 
LUT Look-Up Table Πίνακας Αναζήτησης 
MAC Multiply(-and)-accumulate Πολλαπλασιασµός(-και)-συσσώρευση 
MAU Multiplier Area Unit Μονάδα Επιφάνειας Πολλαπλασιαστή 
MaxMIMO Maximal MIMO MIMO µέγιστων διαστάσεων (βλ. MIMO) 
MaxMISO Maximal MISO MISO µέγιστων διαστάσεων (βλ. MISO) 
MIMO Multiple-Input Multiple-Output Πολλαπλών-Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων 



 
         Γλωσσάρι Συντµήσεων 

MISO Multiple-Input Single-Output Πολλαπλών-Εισόδων Μονής-Εξόδου 
NoC Network-on-chip ∆ίκτυο-σε-ολοκληρωµένο 
NP Network Processor Επεξεργαστής ∆ικτύου 
PC Program Counter Απαριθµητής Προγράµµατος 
PDG Program Dependence Graph Γράφος Εξάρτησης Προγράµµατος 
RA Return Address ∆ιεύθυνση Επιστροφής 
RISC Reduced Instruction Set Computer Υπολογιστής Μειωµένου Συνόλου Εντολών 
RTL Register Transfer Level Επίπεδο µεταφοράς καταχωρητή 
SCI Single-Cut Identification Αναγνώριση Μονής Τοµής 
SGA Simple Genetic Algorithm Απλός Γενετικός Αλγόριθµος 
SID Secondary Instruction Decoder ∆ευτερεύων Αποκωδικοποιητής Εντολών 
SIMD Single-Instruction Multiple-Data Μονή-Εντολή Πολλαπλά-∆εδοµένα 
SoC System-on(-a)-Chip Σύστηµα-σε-Ολοκληρωµένο 
SP Stack Pointer ∆είκτης Στοίβας 
SSA Static Single Assignment Στατική Απλή Ανάθεση 
SSI Static Single Information Στατική Απλή Πληροφορία 
STL Standard Template Library Τυποποιηµένη Βιβλιοθήκη Προτύπων 
SUIFrm SUIF real machine Πραγµατική Μηχανή SUIF 
SUIFvm SUIF virtual machine Εικονική Μηχανή SUIF 
TAC Three Address Code Κώδικας Τριών ∆ιευθύνσεων 
TCFG Task-Control Flow Graph Γράφος Ροής Ελέγχου ∆ιεργασιών 
TLM Transaction-Level Model Μοντέλο Επιπέδου Συναλλαγής 
VHDL VHSIC (Very High Speed Integrated 

Circuit) Hardware Description Language 
 

VLIW Very Long Instruction Word Πολύ Μεγάλο Μήκος Εντολής 
WSQ Wavelet-Scalar Quantization Βαθµωτός Κβαντισµός Κυµατιδίου 
ZOLC Zero-Overhead Loop Controller Ελεγκτής Μηδενικής Επιβάρυνσης Βρόχου 
   
   
ΒΛΜ Βασική Λειτουργική Μονάδα  
ΕΕΣ Επεξεργαστής Ειδικού Σκοπού  
ΕΛΛΑΚ Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού 

Κώδικα 
 

ΕΛΜ Ειδική Λειτουργική Μονάδα  
Η/Υ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Personal Computer (PC) 
Τ∆ Τύπος ∆εδοµένων Data Type 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ 
 

Acknowledgement γνωστοποίηση 
Addressing mode τρόπος διευθυνσιοδότησης 
Application analysis ανάλυση εφαρµογών 
Arbitration διαιτησία 
Architecture template αρχιτεκτονικό περίγραµµα 
Argument όρισµα (συνάρτησης/ρουτίνας) 
Assembly γλώσσα συµβολοµεταφραστή 
Assembler συµβολοµεταφραστής 
Benchmark εφαρµογή δοκιµής (µετροπρόγραµµα) 
Benchmarking δοκιµασία επιδόσεων 
Binding δέσµευση 
Bit δυαδικό ψηφίο 
Bitwidth analysis ανάλυση εύρους ψηφίου 
Burst transfer µεταβίβαση ριπής 
Bus architecture αρχιτεκτονική διαύλου 
Cache (memory) κρυφή µνήµη 
Code instrumentation ενορχήστρωση κώδικα 
Compilation sequence αλληλουχία µεταγλώττισης 
Compiler generator γεννήτορας µεταγλωττιστών 
Compiler infrastructure υποδοµή µεταγλωττιστή 
Compiler pass πέρασµα µεταγλωττιστή 
Computer science επιστήµη των υπολογιστών 
Concatenation συνένωση 
Configurable διαµορφώσιµος 
Configuration διαµόρφωση, ρύθµιση 
Consistent data memory συνεπής µνήµη δεδοµένων 
Control path χειριστής ελέγχου 
Control step βήµα (λογικής) ελέγχου 
Convex κυρτός 
Convexity κυρτότητα 
Coupling σύζευξη 
Critical path κρίσιµο µονοπάτι 
Crossbar switch διασταυρούµενος µεταγωγέας 
Custom instruction προσαρµοσµένη (ειδική) εντολή 
Customizable processor προσαρµοζόµενος επεξεργαστής 
Cut τοµή (γράφου) 
Cycle accurate ακρίβειας κύκλου 
Cycle estimation εκτίµηση κύκλου 
Data forwarding unit µονάδα προώθησης δεδοµένων 
Data hazard κίνδυνος δεδοµένων 
Data(-)path χειριστής δεδοµένων 
Debugging αποσφαλµάτωση 
Disassembler αποσυµβολοµεταφραστής 
Disjoint ασύνδετος 
Downward/upward cone κατωφερής/ανωφερής κώνος 
Edge ακµή 
Embedded processor ενσωµατωµένος επεξεργαστής 
Embedded software ενσωµατωµένο λογισµικό 
Embedded system  ενσωµατωµένο σύστηµα 
Emulation εξοµοίωση 
Exception εξαίρεση 
Extensible processor επεκτάσιµος επεξεργαστής 
Facet όψη 
File interface διεπαφή αρχείου 
Framework πλαίσιο εργασίας 
From scratch εκ του µηδενός, από µηδενικής βάσης 
Function inlining διαγράµµιση συνάρτησης 
Graph γράφος 



 
         Γλωσσάρι Όρων 

Graph isomorphism ισοµορφισµός γράφων 
Graph matching ταίριασµα γράφων 
Graph partitioning καταµερισµός γράφων 
Graph theory θεωρία γράφων 
Greedy selection «άπληστη» επιλογή 
Hardware υλικό 
Heterogeneous multiprocessor ετερογενής πολυεπεξεργαστής 
Heuristic ευρεστικός 
Host machine µηχάνηµα ξενιστής 
Ideal consistent AFU memory ιδανική συνεπής µνήµη ΕΛΜ 
If-conversion µετατροπή δήλωσης «αν» 
Immediate άµεσο όρισµα 
Implicit υπονοούµενος 
Induced (sub)graph παρακινούµενος (υπό)γράφος 
Instance αντίτυπο 
Instruction accurate ακρίβειας εντολής 
Instruction fetch ανάκληση εντολής 
Instruction scheduling (χρονο)δροµολόγηση εντολών 
Instruction set ρεπερτόριο (σύνολο) εντολών 
Instruction set subsetting υποβάθµιση συνόλου εντολών 
Interoperability διεργαστικότητα 
Interpreter διερµηνέας 
Interrupt διακοπή 
Intrinsic parallelism (ILP) έµφυτη/εγγενής παραλληλία (ILP) 
Iterated register coalescing επαναληπτική συνάσπιση καταχωρητών 
Latch µανδαλωτής 
Left-edge algorithm αλγόριθµος αριστερής ακµής 
Linker συνδέτης 
List scheduling δροµολόγηση λίστας 
Loop distribution κατανοµή βρόχων 
Loop unrolling ξετύλιγµα βρόχων 
Memory consistency συνέπεια µνήµης 
Module άρθρωµα 
Motion compensation αντιστάθµιση κίνησης 
Motion estimation εκτίµηση κίνησης 
Multimedia πολυµέσα 
Multiplexer πολυπλέκτης 
Multithreaded πολυνηµατικός 
Node κόµβος 
Node splitting διαχωρισµός κόµβων 
Object code αντικείµενος κώδικας 
Objective function αντικειµενική συνάρτηση 
Opcode κώδικας λειτουργίας 
Operand έντελο (εντολής ή λειτουργίας) 
Operation pattern matching ταύτιση µοτίβων λειτουργιών 
Parser συντακτικός αναλυτής 
Peephole optimization βελτιστοποίηση κλειδαρότρυπας 
Pipeline stage στάδιο (βαθµίδα) διοχέτευσης 
Pixel εικονοστοιχείο 
Place-and-route τοποθέτηση-και-διασύνδεση 
Point-to-point σηµείο-σε-σηµείο 
Point-to-multipoint σηµείο-σε-πολλαπλά-σηµεία 
Pointer δείκτης (µεταβλητή δεικτοδότησης) 
Portable µεταφερτός 
Predecessor (node) προηγηθείς (κόµβος) 
Predicated execution προδικασµένη εκτέλεση 
Priority function συνάρτηση προτεραιότητας (βάσει κόστους) 
(Program) trace ίχνος (προγράµµατος) 
Public domain δηµόσιο πεδίο 
Quadruple (quad) τετράδα 
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         Γλωσσάρι Όρων 

(Rapid) retargeting (ταχεία) επαναστόχευση 
Reconfigurable επαναδιαµορφώσιµος-η-ο 
Register allocation κατανοµή καταχωρητών 
Register bank συστοιχία καταχωρητών 
Register window παράθυρο καταχωρητών 
Resource sharing διαµοιρασµός πόρων 
(Retargetable) compiler (επαναστοχεύσιµος) µεταγλωττιστής 
Reverse engineering αντίστροφη µηχανική 
Risk analysis ανάλυση ρίσκου 
Royalty/royalties αντίτιµο για την αδειοδότηση χρήσης πνευµατικής 

ιδιοκτησίας 
Shifter ολισθητής 
Simulated annealing προσοµοιωµένη ανόπτηση 
Simulator προσοµοιωτής 
Software λογισµικό 
Software development toolchain αλυσίδα εργαλείων ανάπτυξης λογισµικού 
Software pipelining λογισµική διοχέτευση 
Soft processor πλάσιµος επεξεργαστής 
Source code πηγαίος κώδικας 
Standard πρότυπο 
Standard cell (process) (διεργασία) τυποποιηµένου κελιού 
State register καταχωρητής κατάστασης 
Subword parallelism παραλληλία υπολέξης 
Successor (node) διάδοχος (κόµβος) 
Superscalar  υπερβαθµωτός 
Symbol table πίνακας συµβόλων 
Tag πινακίδα 
Terminal τερµατικός-ή-ό 
Three address code κώδικας τριών διευθύνσεων 
Topological sort τοπολογική ταξινόµηση 
Tradeoff ανταλλαγή 
Tree pattern matching ταίριασµα µοτίβου δένδρου 
Type casting ανάθεση τύπου 
Variadic µεταβλητού αριθµού/βαθµού ορισµάτων 

(κατηγορηµάτων) 
Virtual machine εικονική µηχανή 
Virtual memory εικονική µνήµη 
Virtualization εικονικοποίηση 
Wrapper (logic) λογική περιτυλίγµατος 
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