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Wstęp

Największe osiągnięcia w architekturze komputerów od roku 1950:
- koncepcja rodziny komputerów,
- mikroprogramowana jednostka sterująca,
- pamięć podręczna,
- przetwarzanie potokowe,
- wieloprocesorowość,
- architektura komputerów o zredukowanej liście rozkazów RISC.

RISC  - (z ang. Reduced Instruction Set Computers) cechuje ją zreduko-
wana liczba rozkazów, redukcja trybów adresowania (upraszcza to 
znacznie budowę bloku dekodującego), ograniczenie komunikacji proce-
sora z pamięcią (instrukcje load i store), duża liczba rejestrów, oraz prze-
twarzanie potokowe, które powoduje, iż jedna instrukcja jest wykony- 
wana jest w jednym cyklu (uproszczenie jednostki wykonawczej), 
możliwe jest oczywiście wprowadzenie superskalarności.



  

Wstęp

Przykładowe procesory o architekturze RISC.

Intel i960 rok: 1985, 32-bity, superskalarny, 66 MIPS, Berkeley RISC,
płaski model pamięci jak w procesorze i386.
Zastosowania: kontroler I/O (drukarki), wojskowość, maszyny do gier

Procesor stworzony dla potrzeb projektu BiiN (firmy 
Intel i Siemens). Celem projektu było stworzenie 
zorientowanego obiektowo, odpornego na błędy,
systemu komputerowego w języku Ada, dla potrzeb 
zastosowań o wysokiej niezawodności: systemy 
bankowe i przemysłowe, etc. Projekt zaniechany ze 
względów marketingowych.



  

Wstęp

AMD 29000 rok: 1988, 32-bity, Berkeley RISC, 192 rejestry całkowito-
liczbowe
Zastosowania: kontroler drukarek laserowych.

Kilka rozwiązań (FPU) z procesora Am29000 
wykorzystano później przy projektowaniu proce-
sora k5 (dodano tłumaczenie instrukcji x86 na 
mikrokod), który był odpowiednikiem instrukcjo-
nalnym procesorów x86. Procesor k5 był 
najszybszym procesorem w swojej klasie.



  

Wstęp

MIPS R16000 rok: 2002, 64-bity, MIPS RISC, 
częstotliwość taktowania do 1GHz.
Zastosowania: konsole do gier wideo, stacje robocze 
SGI, servery CISCO.

Ultra SPARC T2 rok: 2007, 64-bity, SPARC V9, 
częstotliwość taktowania do 1.4GHz, 8 rdzeni.
Zastosowania: serwery Unixowe, infrastruktura 
3G/4G, zastosowania sieciowe.



  

Wstęp

Mikrokontrolery: Atmel, Microchip.

Atmel
Microchip

Są to komputery jednoukładowe, zaopatrzone w jednostkę CPU, pamięć 
EEPROM oraz RAM i układy peryferyjne. Stosowane jako sterowniki w 
urządzeniach o różnorakich zastosowaniach.



  

Wstęp
CISC  (Complex Instruction Set Computers) – nazwa architektury, którą 
cechuje: duża liczba instrukcji, występowanie złożonych i wyspecjalizo-
wanych rozkazów, duża liczba trybów adresowania, mała optymalizacja 
czasów wykonywania rozkazów poszczególnych typów. 
Języki wysokiego poziomu
- pozwalają na zwięzłe wyrażanie algorytmów,
- przejmują część troski o szczegóły,
- często w naturalny sposób wspierają użycie programowania zorientowa-
nego obiektowo.
Luka semantyczna  – jest to dysproporcja pomiędzy siłą operacji języka 
wysokiego poziomu, a ich realizacją w architekturze komputera.
Odpowiedzią projektantów było opracowanie architektur zmniejszających 
tę lukę poprzez:
- rozbudowanie listy rozkazów,
- sprzętowe wdrożenie wielu trybów adresowania,
- rozkazy maszynowe jako odpowiedniki instrukcji języków wysokiego 
poziomu.



  

Wstęp

Tak złożone listy rozkazów zaprojektowano w celu:
- ułatwienia zadania programistom tworzacym kompilatory,
- utworzenia wygodnego środowiska dla obsługi przyszłych bardziej 
złożonych i wyrafinowanych języków wysokiego poziomu.



  

Wstęp

Badania nad właściwościami procesu wykonywania rozkazów 
generowanych przez programy pisane w językach wysokiego poziomu

Szczególnie interesujące aspekty realizacji programu:
- rodzaje najczęściej wykonywanych operacji (rozkazy procesora i jego 
współpraca z pamięcią operacyjną),
- rodzaje używanych argumentów oraz częstotliwość ich używania 
(determinują organizację pamięci oraz stosowane tryby adresowania).

Wszystkie wyniki podane niżej są oparte na pomiarach dynamicznych, 
gromadzonych poprzez wykonywanie programu i liczenie częstości 
pojawiania się pewnych własności.



  

Wstęp

Operacje

Główne wyniki badań (T. Huck, M. Katevenis, D. Knuth, A. Lunde, D. 
Patterson, A. Tanenbaum) nad zachowaniem programów w językach 
wysokiego poziomu:



  

Wstęp

Wyniki te wskazują jakie rodzaje instrukcji są najczęściej wykonywane 
przez program w języku wysokiego poziomu i wobec tego powinny być 
optymalnie zrealizowane.

Najwięcej czasu w typowym programie wysokiego poziomu zajmuje 
oprócz pętli, wywoływanie podprogramów i powroty z nich – czyli 
przełączanie kontekstu !!!

Rezultaty tych badań są reprezentatywne dla współczesnych architektur 
komputerów o złożonej liście rozkazów (CISC) i mogą stanowić 
przewodnik dla projektantów szukających efektywniejszych dróg 
wspierania języków wysokiego poziomu.



  

Wstęp

Argumenty

Badania Pattersona dotyczą również dynamicznej częstości odniesień do 
różnych klas zmiennych.

Większość odniesień dotyczyła prostych zmiennych skalarnych. 

W badaniu A. Lunde[LUND77] przeanalizowano dynamicznie rozkazy 
DEC-10 i stwierdzono, że przeciętnie każdy rozkaz odnosi się do 0,5 
argumentu z pamięci i 1,4 argumentu z rejestrów. 



  

Wstęp

Wywołania procedur

Wywołania procedur i powroty są poza pętlami najbardziej czaso-
chłonnymi operacjami w skompilowanych programach w językach 
wysokiego poziomu.

Optymalizując te operacje trzeba rozważyć dwa znaczące aspekty pro-
cedur:
- liczbę parametrów i zmiennych lokalnych danej procedury
oraz głębokość zagnieżdżenia.

W badaniach Tanenbauma stwierdzono, że:
- 98% dynamicznie wywoływanych procedur używa mniej niż 6 argu-
mentów,
 - 92% procedur używa mniej niż 6 lokalnych zmiennych skalarnych.



  

Wstęp

Wyniki te wskazują, że pamięć potrzebna dla zmiennych, przypadająca na 
jedno wywołanie procedury jest niewielka.

Zespół Berkeley RISC M. Katevenis analizując ciągi wywołań procedur i 
powrotów w programach w językach wysokiego poziomu stwierdził, że:
- rzadkością są długie, nieprzerwane sekwencje wywołań procedur, po 
których dopiero następują odpowiednie sekwencje powrotów (w 
programie zwykle mamy dość wąski zakres głębokości wywoływania 
procedur - zagnieżdżenia).

Wniosek: Odniesienia do argumentów są wysoce lokalne.



  

Wstęp

Podsumowanie

Dążenie do dostosowania architektury listy rozkazów do języka wyso-
kiego poziomu nie musi być najbardziej efektywnym zaleceniem dla pro-
jektowania.

Najkorzystniejszym wsparciem języka wysokiego poziomu może być 
natomiast optymalizacja najbardziej czasochłonnych elementów progra-
mów pisanych w tych językach.

Architektury RISC można scharakteryzować za pomocą trzech elementów:
- zredukowanie odniesień do pamięci na rzecz odniesień do rejestrów,
- poświęcenie należnej uwagi projektowaniu potoków rozkazów,
- uproszczona (zredukowana) lista rozkazów, która daje prostszą budowę 
samego procesora.



  

Okna rejestrów

Warto aby te argumenty, do których będzie realizowany najczęstszy 
dostęp, były przechowywane w rejestrach, a operacje przepisywania 
danych między rejestrami i PAO były ograniczone do minimum.

Dwa podstawowe rozwiązania:
- kompilatory optymalizujące wykorzystanie rejestrów (rozwiązanie pro-
gramowe),
- użycie większej liczby rejestrów (rozwiązanie sprzętowe).

Okna rejestrów

Ponieważ większość odwołań do pamięci dotyczy lokalnych zmiennych 
skalarnych, zatem warto jest te zmienne przechowywać w rejestrach, 
rezerwując dodatkowo kilka rejestrów na zmienne globalne.



  

Okna rejestrów
Zestaw zmiennych lokalnych zmienia się wraz z każdym wywołaniem 
procedury i powrotem z niej, a więc z operacjami, które występują dość 
często.

Ponieważ typowa procedura wykorzystuje tylko kilka przekazywanych 
parametrów i zmiennych lokalnych, a głębokość zagnieżdżania ulega 
wahaniom w dość wąskim zakresie, zatem dostępny zbiór rejestrów 
procesora warto podzielić na kilka małych zestawów, z których każdy jest 
przypisany do innej procedury.

Wywołanie procedury powoduje automatyczne przełączenie procesora do 
użycia innego "okna rejestrów" o ustalonym rozmiarze, zamiast 
zapisywania zawartości rejestrów w pamięci.

Okna sąsiednich procedur powinny nakładać się, aby umożliwić 
przekazywanie parametrów bez przepisywania ich z rejestrów do innych 
rejestrów.



  

Okna rejestrów

W dowolnej chwili widzialne i adresowalne jest tylko jedno okno 
rejestrów, tak jak gdyby istniał tylko jeden zestaw rejestrów (o adresach 
np. od 0 do N-1).



  

Okna rejestrów
Okno jest podzielone na trzy obszary o stałych rozmiarach:
- w rejestrach parametrów przechowuje się parametry przekazane przez 
procedurę, która wywołała bieżącą procedurę oraz wyniki, które mają być 
przekazane z powrotem,
- rejestry lokalne służą do przechowywania zmiennych lokalnych 
utworzonych przez kompilator,
- rejestry tymczasowe służą do przekazywania parametrów z poziomu J na 
poziom J+1 i wyników z poziomu J+1 na poziom J.

Rejestry tymczasowe poziomu J są fizycznie tymi samymi rejestrami, co 
rejestry parametrów poziomu J+1.

To nakładanie się umożliwia przekazywanie parametrów i wyników bez 
rzeczywistego przepisywania danych.

W rzeczywistości okna te wykorzystujemy jedynie do przechowywania 
argumentów kilku ostatnio wywoływanych procedur.



  

Okna rejestrów
Organizacja tablicy rejestrów ma charakter cyklicznego bufora złożonego 
z nakładających się częściowo okien.



  

Okna rejestrów
W tablicy rejestrów o N oknach można przechowywać tylko N-1 wywołań 
procedur.

W jednym z badań Y. Tamir stwierdzono, że w przypadku 8 okien zapis 
rejestrów okna do pamięci lub ich odtwarzanie zachodzi tylko dla 1% 
wywołań i powrotów.

W komputerach RISC Berkeley użyto 8 okien po 16 rejestrów każde, a w 
komputerze Pyramid zastosowano 16 okien po 32 rejestry każde.

Zmienne globalne

Wbudowano do CPU zestaw rejestrów globalnych. 

Kompilator musi zdecydować, które zmienne globalne programu powinny 
być przechowywane w rejestrach.



  

Wykład poprzedni
Na poprzednim wykładzie powiedzieliśmy o dysproporcji powstałej 

pomiędzy siłą operacji języka wysokiego poziomu, a ich realizacjami w 

architekturze komputera – tzw. luka semantyczna. Odpowiedzią 

projektantów na to zjawisko było stworzenie architektur o złożonej liście 

rozkazów (CISC),

Przedstawiliśmy także wyniki badań nad realizacjami programów 

napisanych w językach wysokiego poziomu dla architektury CISC, które 

wskazały na:

a. dużą liczbę rozgałęzień w programach (IF, LOOP, CALL),



  

Wykład poprzedni
b. dominację zmiennych skalarnych o charakterze lokalnym,

c. niewielką liczbę argumentów (98% procedur przyjmowało 

mniej niż 6 argumentów) oraz niewielki poziom zagnieżdżeń 

wywoływanych procedur.

Wyniki te posłużyły do opracowania architektury z założenia bardziej 

efektywnej – architektura RISC. Jej główne cechy to:

a. zredukowanie odniesień do pamięci na rzecz rejestrów 

(argumenty przekazywane przez rejestry, zmienne lokalne 

przechowywane w rejestrach)



  

Wykład poprzedni
b. poświęcenie należytej uwagi projektowaniu potoków 

rozkazów,

c. uproszczenie listy rozkazów.

Liczbę odniesień do pamięci zredukowano poprzez zastosowanie 

zachodzących na siebie okien rejestrów, zorganizowanych w bufor 

cykliczny.

Rys. 2.1. Okna rejestrów w architekturze RISC



  

Optymalizacja rejestrów za pomocą kompilatora

Jeśli w docelowej maszynie RISC jest dostępna niewielka liczba rejestrów 
(16 do 32), to w tym przypadku za optymalne wykorzystanie rejestrów 
odpowiada kompilator.

Program napisany w języku wysokiego poziomu nie odnosi się jawnie do 
rejestrów, natomiast operuje nazwami zmiennych. Kompilator ma za 
zadanie minimalizować ilość operacji załadowania danych do rejestrów i 
zapisania zawartości rejestrów do pamięci.

Stosowane rozwiązanie polega na przypisaniu zmiennych do 
nieograniczonej liczby rejestrów symbolicznych (wirtualnych). Następnie 
kompilator odwzorowuje nieograniczoną liczbę rejestrów symbolicznych 
w ustaloną liczbę rejestrów rzeczywistych. Rejestry symboliczne, których 
zastosowania nie nakładają się (w każdej chwili czasu program 
wykorzystuje co najwyżej jeden z tych rejestrów), mogą być przypisane do 
tego samego rejestru.



  

Optymalizacja rejestrów za pomocą kompilatora

Jeśli w określonej fazie wykonywania programu występuje więcej 
wykorzystywanych rejestrów symbolicznych niż rejestrów rzeczywistych, 
to niektóre z rejestrów symbolicznych muszą być zaimplementowane w 
pamięci operacyjnej.

Powstaje tutaj zagadnienie optymalizacji: które rejestry symboliczne mają 
być odwzorowywane w danej fazie realizacji programu w rejestry 
rzeczywiste, a które odwzorowywane przez słowa pamięci, aby osiągnąć 
minimalny czas wykonania programu. 

Do rozwiązania tego zagadnienia w kompilatorach RISC wykorzystuje się 
metodę kolorowania grafów.



  

Optymalizacja rejestrów za pomocą kompilatora

A B C D E F

(a)

Rys. 2.2. Optymalizacja użycia rejestrów poprzez kolorowanie grafów: (a) sekwencja czasowa użycia 
rejestrów, (b) graf interferencji rejestrów
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Optymalizacja rejestrów za pomocą kompilatora

Na ogół istnieje pewna wymienność między użyciem dużego zestawu 
rejestrów, a optymalizacją rejestrów za pomocą kompilatora. W pracy D. 
Bradlee [BRAD91a] przedstawiono eksperyment, w którym zmieniano 
liczbę rejestrów od 16 do 128 i stwierdzono, że przy optymalizacji 
rejestrów korzyść z używania większej liczby rejestrów niż 64 jest 
niewielka. Już powyżej 32 rejestrów występuje tylko nieznaczna poprawa 
wydajności.



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Przetwarzanie potokowe rozkazów regularnych

Przetwarzanie potokowe jest sposobem zwiększania wydajności procesora.

W architekturze RISC większość rozkazów to rozkazy typu rejestr-rejestr, 
których cykl rozkazowy obejmuje dwie fazy:
I.  Pobranie rozkazu.
E. Wykonanie rozkazu. Wykonywana jest operacja ALU, przy czym dane 
wejściowe są pobierane z rejestrów i do rejestrów są kierowane wyniki.

W przypadku operacji ładowania z pamięci i zapisu do pamięci wymagane 
są trzy fazy:
I.  Pobranie rozkazu.
E. Wykonanie rozkazu. Obliczenie adresu pamięci.
D. Pamięć. Operacja rejestr-pamięć lub pamięć-rejestr.



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Rys. 2.3. Przebieg czasowy realizacji ciągu rozkazów bez przetwarzania potokowego - schemat 
szeregowy ( 13 jednostek czasu na wykonanie sekwencji rozkazów )

Ten sposób przetwarzania jest bardzo marnotrawny.



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Rys. 2.4. Dwuetapowy schemat przetwarzania potokowego, w którym fazy I oraz E dwóch 
różnych rozkazów są realizowane równocześnie.

(10 jednostek czasu na wykonanie sekwencji rozkazów)

Rozwiązanie to maksymalnie 2-krotnie zwiększa szybkość  wykonywania 
rozkazów w porównaniu ze schematem szeregowym. 



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Działają tu dwa ograniczenia:

- stosowana jest pamięć z jednym portem i w określonej fazie możliwy jest 
tylko jeden dostęp do pamięci; wymaga to uwzględnienia stanu 
oczekiwania w przypadku pewnych rozkazów, aby spełnić to ograniczenie,

- rozkaz rozgałęzienia przerywa szeregowy proces wykonywania.
Aby spełnić powyższe ograniczenia przy minimalnej rozbudowie układów, 
można przy pomocy kompilatora umieścić w strumieniu rozkazów rozkaz 
NOOP (pusty).



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Rys. 2.5. Schemat z możliwością dwóch dostępów do pamięci (I oraz D) w tej samej fazie.
(8 jednostek czasu na wykonanie sekwencji rozkazów)

Możliwe jest tu nakładanie się do trzech rozkazów, a poprawa wydajności 
może być nawet 3-krotna.



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Jeśli rozkaz wymaga argumentu, który został zmieniony przez poprzedni 
rozkaz (zależność danych), to potrzebne jest opóźnienie np. za pomocą 
rozkazu NOOP. Takie przetwarzanie potokowe funkcjonuje najlepiej, jeśli 
każda z trzech faz trwa tyle samo.

Ponieważ faza E obejmuje zwykle operację ALU, więc może być dłuższa. 
W tym przypadku możemy ją podzielić na dwie podfazy:
E1. Odczyt z rejestru.
E2. Operacja ALU i zapis w rejestrze.



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Rys. 2.6. Potok 4-etapowy
(10 jednostek czasu na wykonanie sekwencji rozkazów)

W określonej chwili w trakcie wykonywania może się znajdować do 4 
rozkazów, co może dać 4-krotną poprawę wydajności.



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Optymalizacja przetwarzania potokowego
Zwiększenie efektywności potoku przy rozgałęzianiu uzyskujemy przez 
zastosowanie zoptymalizowanego rozgałęzienia opóźnionego.
Do rozgałęzienia dochodzi dopiero po zakończeniu wykonania rozkazu 
występującego za rozkazem rozgałęzienia (reorganizacja kodu: 
odwrócenie kolejności wykonania rozkazów).

Adres    Rozgałęzienie Rozgałęzienie Zoptymalizowane 
      normalne opóźnione rozgałęzienie opóźnione

100    LOAD X,A LOAD X,A LOAD X,A
101    ADD 1,A ADD 1,A JUMP 105
102    JUMP 105 JUMP 106 ADD 1,A
103    ADD A,B NOOP ADD A,B
104    SUB C,B ADD A,B SUB C,B
105    STORE A,Z SUB C,B STORE A,Z
106 STORE A,Z



  

Przetwarzanie potokowe w architekturze RISC

Rys. 2.7. Zastosowanie opóźnionego rozgałęziania: (a) wstawiony rozkaz pusty NOOP (7 jednostek 
czasu wykonania sekwencji), (b) rozkazy odwrócone (6 jednostek czasu wykonania sekwencji 

rozkazów)

Podobna taktyka, znana jako opóźnione ładowanie, może być 
zastosowana w odniesieniu do rozkazów LOAD (ładowania). 



  

Architektura o zredukowanej liście rozkazów

Powody stosowania współczesnych architektur o złożonej liście 
rozkazów CISC (obejmującej więcej rozkazów, jak i rozkazy bardziej 
złożone):

- dążenie do uproszczenia kompilatorów (dzięki wprowadzeniu rozkazów 
maszynowych o zbliżonej funkcjonalności do instrukcji języka wysokiego 
poziomu),
- dążenie do poprawy wydajności.

Architekci komputerów dążą do zaprojektowania maszyn, które zapewnią 
lepsze wsparcie języków wysokiego poziomu. Nie można twierdzić, że 
projektanci ci obrali fałszywy kierunek. Technologia RISC jest 
stosunkowo młoda i debata CISC contra RISC jest daleka od 
rozstrzygnięcia.



  

Architektura o zredukowanej liście rozkazów

Własności architektur o zredukowanej liście rozkazów
Chociaż było wiele podejść do architektury RISC, to jednak pewne 
własności pozostają wspólne dla wszystkich jej odmian, a mianowicie:
operacje „z rejestru do rejestru”,
- proste tryby adresowania,
- proste formaty rozkazów.

Programy RISC powinny lepiej reagować na przerwania, ponieważ 
przerwania są dokonywane najczęściej między operacjami elementarnymi. 
Architektury o złożonej liście rozkazów, albo przystępują do obsługi 
przerwania po zakończeniu wykonania rozkazu, albo muszą określić 
specjalne punkty dopuszczenia przerwań i zrealizować mechanizmy 
powtórnego uruchomienia rozkazu.

Poprawa wydajności wynikająca z architektury RISC jest daleka do 
udowodnienia. 



  

Architektura o zredukowanej liście rozkazów

Istotnym elementem do rozważenia jest pracochłonność projektowania 
układu VLSI. W przypadku architektury RISC proces ten jest daleko 
łatwiejszy, co widać z tabeli 6.

Pracochłonność projektowania układu i topologii wybranych 
mikroprocesorów

Procesor Tranzystory    Projektowanie układu Projektowanie 
topologii

      (tysiące)       (osobomiesiące)     (osobomiesiące)
RISC I 44      15 12
RISC II 41      18 12
M68000 (CISC) 68    100 70
Z8000 18      60 70
Intel iAPx-432 110    170 90



  

Architektura o zredukowanej liście rozkazów

Przenikanie koncepcji CISC i RISC



  

Wykład poprzedni
Na poprzednim wykładzie przedstawiono sposób optymalizacji procesu 

mapowania skalarnych zmiennych programu na fizyczne rejestry 

procesora. Zaprezentowana  metoda, bazująca na algorytmie kolorowania 

grafów, wykorzystywana jest przez kompilatory języków wysokiego 

poziomu dla sprzętowej platformy RISC.

Ponadto omówiono zasady funkcjonowania potoku rozkazów dla 

procesorów architektury RISC, oraz pokazano sposóby optymalizacji 

kodu, wynikające z opóźnionego rozgałęziania  oraz opóżnionego 

ładowania argumentów dla instrukcji programu. 



  

Wykład poprzedni

Realizacja powyższego programu wymaga 12 jednostek czasu.



  

Wykład poprzedni

Realizacja powyższego programu wymaga 10 jednostek czasu.



  

Główne cechy SPARC-V9
Główne cechy SPARC-V9:

- liniowa przestrzeń adresowa z adresowaniem 64-bitowym (procesor 
UltraSPARC IIi posiada 41-bitową fizyczną przestrzeń adresową),

- kilka prostych formatów instrukcji: wszystkie rozkazy są 32-bitowe i 
wyrównywane w pamięci  do adresów 0 mod 4;

.text

.align 4
; instrukcje programu
.end

- dostęp do pamięci i operacje we/wy wykonywane są tylko przez 
instrukcje pobrania (ld) i składowania (st),

ldub [%rej
rz
 + 0x10], %rej

rd



  

Główne cechy SPARC-V9- kilka trybów adresowania: adres pamięci generowany jest jako wynik 
operacji

rejestr + rejestr,
rejestr + dana natychmiastowa (immediate), 13-bitowa,

- instrukcje trzyargumentowe: większość rozkazów obliczeniowych działa 
na dwóch operandach będących rejestrami, lub jednym rejestrze i jednej 
stałej (13-bitowej), zaś wynik umieszczany jest w trzecim rejestrze, np.

add %rej
rz
, rej_lub_dana, %rej

rd

sub %rej
rz
, rej_lub_dana, %rej

rd

-duży plik rejestrów okienkowych (windowed register file): w dowolnej 
chwili program widzi 8 globalnych rejestrów typu integer oraz 24-
rejestrowe okno pliku rejestrów; te okienkowane rejestry mogą być 
używane jako cache dla argumentów procedur i ich zmiennych lokalnych;



  

Główne cechy SPARC-V9
Specyfikacja SPARC-V9 przewiduje minimalną liczbę 64 rejestrów (3 
zestawy rejestrów + 16 globalnych), liczba maksymalna to 528 rejestrów 
(32 zestawy + 16 globalnych),

- zmienny przecinek: SPARC-V9 udostępnia zbiór instrukcji zmienno-
przecinkowych kompatybilnych ze standardem IEEE 754, działających na 
oddzielnym pliku sześćdziesięciu czterech 32-bitowych rejestrów,

- szybkie sterowniki pułapek (trap handlers): pułapki są wektoryzowane 
przez tablicę (w architekturze SPARC zamiast pojęcia przerwania używa 
się pojęcia pułapki),

- instrukcje synchronizacji wieloprocesorowej,



  

Główne cechy SPARC-V9
- przewidywanie rozgałęzień: instrukcje rozgałęzienia z przewidywaniem 
pozwalają kompilatorowi lub programiście asemblera naprowadzić sprzęt 
na to czy rozgałęzienie ma być zrealizowane, np.

bne, pt  etykieta ! skocz gdy różne z predykcją
bne, pn  etykieta ! skocz gdy różne bez predykcji
bne, a  etykieta  ! skocz gdy różne z anulowaniem 

  instrukcji w “delay slot”,
  gdy brak skoku

- instrukcje eliminacji rozgałęzień: pewne instrukcje mogą być użyte do 
całkowitego eliminowania rozgałęzienia (np. prześlij pod warunkiem); 
eliminując rozgałęzienia podnosimy wydajność w implementacjach 
superskalarnych i superpotokowych, np.

movg rej_lub_dana, %rej
rd

! przepisz gdy większe



  

Główne cechy SPARC-V9
- sprzętowy stos pułapek: ten stos ma umożliwić zagnieżdżanie pułapek; 
zawiera on cały stan maszyny konieczny do zrealizowania powrotu na 
poprzedni poziom pułapek; stos pułapek czyni prostszym, szybszym i 
bezpieczniejszym zarządzanie (handling) warunkami usterek i błędów 
(faults and error conditions),

- model rozluźnionego (osłabionego) uporządkowania pamięci (RMO – 
relaxed memory order): ten (rozluźniony) słaby model pamięci pozwala 
sprzętowi planować dostępy do pamięci niemal w dowolnej kolejności, tak 
długo jak długo program wylicza poprawny wynik,

-Główne typy danych:
8, 16, 32- i 64-bitowe liczby typu integer ze znakiem lub bez znaku,
32-, 64- i 128-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe (zgodne ze 
standardami IEEE Std 754-1985 oraz IEEE Std 1596.5-1992),



  

Główne cechy SPARC-V9
- główne typy danych:

32- i 64-bitowe liczby typu integer 
32-, 64- i 128-bitowe liczby zmiennoprzecinkowe.
32- i 64-bitowe typy zmiennoprzecinkowe dostosowane są do 
standardu IEEE Std 754-1985. 
128-bitowy typ zmiennoprzecinkowy dostosowany jest do standardu 
IEEE Std 1596.5-1992,

- procesor SPARC-V9 składa się z dwóch jednostek arytmetyczno-
logicznych:

jednostki stałoprzecinkowej (IU -Integer Unit) działającej na liczbach 
typu integer
jednostki zmiennoprzecinkowej (FPU – Floating-Point Unit).



  

Główne cechy SPARC-V9
- atomowe instrukcje zwielokrotnionego dostepu do pamięci:

a) synchronizacja współbieżnych procesów

casa [%rej
rz1
]%asi, %rej

rz2
, %rej

rd
! porównaj i zamień

Instrukcja porównuje zawartość %rz2 z 64-bitową liczbą adresowaną 
przez %rz1. Jeżeli liczby są równe to zawartość %rd jest 
zamieniana z wartością wskazywaną przez %rz1. W przeciwnym 
wypadku wartość wskazywana przez %rz1 przechodzi do %rd.
b) atomowy oczytu-zapisu

ldstub [adres], %rej
rd

Instrukcja ta kopiuje bajt bez znaku spod wskazanego adresu do 
rejestru docelowego, a następnie wskazaną komórkę pamięci zapisuje 
jedynkami.



  

Główne cechy SPARC-V9
●

●- wsparcie dla następujących konwencji adresowania:
● big-endian,
● little-endian,
●

●- alternatywne przestrzenie adresowe (AAS):
●

● 00h – 7Fh uprzywilejowane,
● 80h – 0FFh nieuprzywilejowane.



  

Formaty danych
a) liczby całkowite ze znakiem (signed integer): 8, 16, 32 i 64-bitowe,

Rys. 3.1. Całkowitoliczbowe typy danych bez znaku

Wartości całkowite ze znakiem są przechowywane jako liczby w kodzie 
U2 o szerokości odpowiedniej do zakresu ich wartości.



  

Formaty danych
b) liczby całkowite bez znaku (unsigned integer): 8, 16, 32 i 64-bitowe,

Rys. 3.2. Całkowitoliczbowe typy danych ze znakiem



  

Formaty danych
c) liczby zmiennoprzecinkowe: 32, 64 i 128-bitowe,

Rys. 3.3. Liczby zmiennoprzecinkowe



  

Formaty danych

Tab. 3.1. Słowa podwójne i poczwórne w pamięci i rejestrach



  

Formaty danych

Tab. 3.2. Zakresy wartości liczb całkowitych ze znakiem, bez znaku i formatów znacznikowanych



  

Rejestry
Procesor o architekturze SPARC-V9 zawiera dwa typy rejestrów:
- rejestry ogólnego przeznaczenia (lub rejestry robocze danych),
- rejestry sterowania/stanu.

Rejestry robocze zawierają:
- rejestry robocze  liczb całkowitych (rejestry r),
- rejestry robocze zmiennoprzecinkowe (rejestry f).

Rejestry sterowania/stanu:
- Licznik rozkazu (Program Counter - licznik programu) PC,
- Licznik następnego rozkazu nPC,
- Rejestr stanu procesora PSTATE,
- Rejestr adresu bazowego pułapki (Trap Base Address) TBA,
- Rejestr Y,
- Rejestr poziomu przerwań procesora PIL (Processor Interrupt Level),



  

Rejestry
- Rejestr wskaźnika bieżącego okna CWP (Current Window Pointer),
- Rejestr typu pułapki TT (Trap Type),
- Rejestr kodów warunku CCR (Condition Codes),
-Rejestr identyfikatora przestrzeni adresowej ASI (Address Space 
Identifier),
- Rejestr poziomu pułapki TL (Trap Level),
- Rejestr licznika rozkazów pułapki TPC (Trap Program Counter),
- Następny rejestr licznika rozkazów pułapki TNPC (Trap Next Program 
Counter),
- Rejestr stanu pułapki TSTATE (Trap State),
- Rejestr sprzętowego licznika taktów zegara TICK (Hardware clock-tick 
counter),



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia
I. Rejestry ogólnego przeznaczenia.
Rejestry ogólnego przeznaczenia są w dowolnej chwili dostępne dla 
oprogramowania nieuprzywilejowanego i mają postać jak niżej.

Rys. 3.3. Rejestry ogólnego przeznaczenia



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia
Implementacja jednostki IU (Integer Unit) może zawierać od 64 do 528 
64-bitowych rejestrów r ogólnego przeznaczenia.

Okno rejestrów złożone jest z bieżących:
8 rejestrów wejścia (in registers),
8 rejestrów lokalnych (local registers)
i 8 rejestrów wyjścia (out registers) przedstawionych w tablicy 3.3.

Tab. 3.3. Adresowanie okna



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia
W dowolnej chwili dowolna 
instrukcja może realizować 
dostęp do 8 rejestrów 
globalnych oraz do okna 24 
rejestrów utworzonego z 
rejestrów r.

CWP – wskazuje bieżące 
okno rejestrów.

Liczba okien lub zbiorów 
rejestrów NWINDOWS jest 
zależna od implementacji i 
należy do przedziału od 3 do 
32.

Rys. 3.4. Trzy nakładające się okna i osiem rejestrów 
globalnych



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia

Całkowita liczba rejestrów r w danej implementacji wynosi 8 (rejestry 
globalne) plus 8 (alternatywne rejestry globalne) plus liczba zbiorów razy 
16 rejestrów/zbiór:
minimalna liczba rejestrów r - 64 (8+8+3*16),
największa liczba - 528 (8+8+32*16).

Uaktywnienie jednego ze zbiorów rejestrów globalnych jest aktualnie 
dokonywane polem AG (alternate global - alternatywne rejesry globalne) 
w rejestrze PSTATE („Processor State Register PSTATE”).

Rejestr globalny zero g0 zawsze czyta się jako zero; zapisanie do niego nie 
daje widocznego programowo efektu.

W rejestrze r[15] (o[7]) przechowywany jest bieżąca zawartość rejestru 
PC dla powrotu z wywołania procedury za pomocą instrukcji call.



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia
Każde okno dzieli swoje rejestry wejścia (ins) z jednym przyległym oknem 
i swoje rejestry wyjścia (outs) z innym oknem:
- rejestry wyjścia okna CWP-1 (modulo NWINDOWS) są adresowalne 
jako rejestry wejścia okna bieżącego,
- rejestry wyjścia okna bieżącego są rejestrami wejścia okna 
CWP+1(modulo NWINDOWS). 

Rejestry lokalne są unikalne dla każdego okna.

Rejestr r o adresie o, gdzie 8 <= o <= 15, odnosi się dokładnie do tego 
samego rejestru co (o+16) dla okna o zinkrementowanym CWP (modulo 
NWINDOWS).

Analogicznie rejestr o adresie i, gdzie 24 <= i <= 31, odnosi się dokładnie 
do tego samego rejestru co adres (i-16) po zdekrementowaniu CWP 
(modulo NWINDOWS).



  

Wykład poprzedni
Na poprzednim wykładzie przedstawiono główne cechy architektury 

SPARC-V9 w postaci: 

- krótkiej charakterystyki możliwości jednostki całkowitoliczbowej (IU) 

oraz zmiennoprzecinkowej (FPU), wraz z opisem formatów danych oraz 

rejestrów wykorzystywanych przez te jednostki,

- omówienia instrukcji rozgałęzień, przesunięć warunkowych, 

trójargumentowych operaji arytmetycznych, oraz atomowych instrukcji 

zwielokrotnionego dostępu do pamięci, stanowiących cechy 

charakterystyczne omawianej architektury.



  

Wykład poprzedni
Ponadto zamieszczono dokładny opis typów danych obsługiwanych przez 

architekturę SPARC-V9, a także ich zakresów oraz sposobów 

przedstawienia w pamięci i rejestrach procesora.

W drugiej części wykładu omówiono funkcjonalną organizację (okna 

rejestrów) rejestrów całkowitoliczbowych ogólnego przeznaczenia, tzn. 

rejestrów przeznaczonych dla zmiennych lokalnych programu oraz dla 

argumentów przekazywanych podczas zagnieżdżonych wywołań procedur.



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia

Rys. 4.1. Okienkowane rejestry r dla NWINDOWS=8



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia
II. Rejestry stanu okien.
Stan okna rejestrów jest kontrolowany przez pewne rejestry 
uprzywilejowane.

CWP (Current Window Pointer)
Rejestr licznik określający aktualne okno w zbiorze rejestrów 
całkowitoliczbowych.

CANSAVE (Savable Windows Register)
Rejestr zawierający liczbę okien rejestrów nie będących w użyciu i 
możliwych do alokacji za pomocą instrukcji SAVE bez wygenerowania 
wyjątku (window spill).

CANRESTORE (Restorable Windows)
Rejestr przechowujący z liczbę okien rejestrów będących w użyciu i 
możliwych do odtworzenia przez RESTORE bez wyjątku (window fill).



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia

CLEANWIN (Clean Register Windows)
Oznacza liczbę okien rejestrów możliwych do przydziału poprzez 
wywołanie instrukcji save  bez generowania wyjątku clean_window. 
Mechanizm ten zapewnia wyzerowane wartości rejestrów w nowo 
przydzielanych oknach rejestrów.

OTHERWIN (Other Windows Register)
Przechowuje liczbę okien rejestrów, dla których wywoływane będą 
procedury obsługi wyjątków spill/fill z innej, alternatywnej przestrzeni 
adresowej.



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia
Instrukcje przełączania okien.
Poniższe instrukcje przydzielają nowe okna rejestrów, a także przywracają 
okna będące poprzednio w użyciu..

save rej
rz
, rej_lub_dana, rej

rd

Instrukcja allokuje nowe okno rejestrów poprzez inkrementację rejestru 
CWP (CWP mod NWINDOWS). Dodatkowo dekrementowany jest rejestr 
CANSAVE oraz inkrementowany CANRESTORE. Jeżeli nowe okno 
rejestrów jest już w użyciu (CANSAVE = 0) to generowana jest pułapka 
spill window.

restore  rej
rz
, rej_lub_dana, rej

rd

Powoduje przywrócenie okna rejestrów poprzez dekrementację zawartości 
rejestru CWP (CWP mod NWINDOWS). Ponadto dekrementowany jest 
rejestr CANRESTORE, a rejestr CANSAVE jest inkrementowany. Jeżeli 
CANRESTORE = 0 to generowany jest wyjątek window fill.



  

Rejestry – ogólnego przeznaczenia
Obie instrukcje przełączania okien mogą przyjmować trzy argumenty. 
Wówczas jeszcze przed przełączeniem okna (zmianą CWP) obliczana jest 
suma dwóch pierwszych argumentów, następuje przełączenie okna, tzn. 
inkrementacja lub dekrementacja CWP zgodnie z typem instrukcji i wynik 
operacji sumowania umieszczany jest w rejestrze docelowym, aktualnym 
już dla nowego okna (nowej wartości CWP).

Dodatkowo do zarządzania procesem przełączania okien z poziomu 
pułapek systemowych wykorzystywane są uprzywilejowane instrukcje 
saved oraz restored.



  

Rejestry - zmiennoprzecinkowe
III. Rejestry zmiennoprzecinkowe
Jednostka zmiennoprzecinkowa FPU zawiera następujące rejestry 
zmiennoprzecinkowe:
- 32 rejestry 32-bitowe pojedynczej precyzji, ponumerowane następująco: 
f[0], f[1], ..f[31].
- 32 rejestry 64-bitowe podwójnej precyzji, ponumerowane następująco: 
f[0], f[2], ..f[62].
- 16 rejestrów 128-bitowych poczwórnej precyzji, ponumerowanych 
następująco: f[0], f[4], ..f[60].

Rejestry zmiennoprzecinkowe są zorganizowane tak, że pewne z nich 
nakładają się, to jest, mają takie same nazwy.



  

Rejestry - zmiennoprzecinkowe

Tab. 4.1. Rejestry zmiennoprzecinkowe pojedynczej precyzji z ukazaniem synonimowości

Tab. 4.2. Rejestry zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji z ukazaniem synonimowości



  

Rejestry - zmiennoprzecinkowe

Tab. 4.3. Rejestry zmiennoprzecinkowe poczwórnej precyzji z ukazaniem synonimowości



  

Rejestry - zmiennoprzecinkowe
Inaczej niż rejestry okienkowane r, wszystkie z rejestrów 
zmiennoprzecinkowych są dostępne w każdej chwili. 

Rejestry zmiennoprzecinkowe mogą być odczytywane i zapisywane przez 
instrukcje:
- fmov, występują tutaj zarówno instrukcje przesunięć bezwarunkowych 
jak i warunkowych reagujących na stan znaczników dla operacji 
calkowitoliczbowych i zmiennopozycyjnych, np.

fmov{s, d, q}warunek kod_lub_rejestr, frej
rz
, frej

rd

- instrukcje pobrania/składowania (load/store) odnoszące się do danych 
zmiennoprzecinkowych pojedynczej, podwójnej i poczwórnej precyzji

ld{d, q} adres, frej
rd
, st{d, q} frej

rz
, adres



  

Rejestry - zmiennoprzecinkowe
Kolejną grupę operacji wykonywanych na rejestrach zmienno- 
przecinkowych stanowią instrukcje:

- arytmetyczne: dodawania (fadd), odejmowania (fsub) mnożenia 
(fmul), dzielenia (fdiv), negacji (fneg), wyznaczania pierwiastka 
kwadratowego (fsqrt) oraz oblicznia modułu liczby (fabs), np.

fdiv{s, d, q} frej
rz1
, frej

rz2
, frej

rd
 

- operacje konwersji danych pomiędzy typami całkowiotliczbowymi i 
zmiennopozycyjnymi, np.

fito{s, d, q} frej
rz
, frej

rd

f{s, d, q}tox frej
rz
, frej

rd

f{s, d, q}to{s, d, q} frej
rz
, frej

rd



  

Wykład poprzedni
W ramach poprzedniego wykładu przedstawiono organizację okien 

rejestrów całkowitoliczbowych dla architektury SPARC-V9, wraz z 

rejestrami pomocniczymi wykorzystywanymi w procesie zarządzania 

oknami rejestrów.

Ponadto omówiono rejestry zmiennoprzecinkowe wchodzące w skład 

jednostki FPU procesora oraz podano przegląd instrukcji: arytmetycznych, 

porównań, zapisu/odczytu oraz przesunięć warunkowych, operujących na  

rejestrach zmiennoprzecinkowych.



  

Rejestry sterowania/stanu
Licznik rozkazu PC (Program Counter).
PC zawiera adres instrukcji aktualnie wykonywanej przez jednostkę IU.

Licznik następnego rozkazu nPC (Next Program Counter).
Rejestr nPC przechowuje adres następnej instrukcji przeznaczonej do 
wykonania, o ile nie występuje pułapka.

Dwa najmłodsze bity rejestrów PC i nPC zawsze zawierają zera.
Przy opóźnionym przeniesieniu sterowania, instrukcja która występuje 
bezpośrednio za instrukcję przeniesienia sterowania jest nazywana 
instrukcją opóźnienia. Ta instrukcja jest wykonywana (z wyjątkiem 
przypadku gdy instrukcja przeniesienia sterowania anuluje ją) przed 
przeniesieniem sterowania do miejsca docelowego. Podczas wykonania 
instrukcji opóźnienia, rejestr nPC wskazuje na miejsce docelowe instrukcji 
przeniesienia sterowania, podczas gdy PC wskazuje na instrukcję 
opóźnienia.



  

Rejestry sterowania/stanu
Rejestr kodów warunku (CCR – Condition Codes Register).
Rejestr kodów warunku (CCR) przechowuje kody warunku całkowitego.

Rys. 5.1. Rejestr kodów warunku CCR

Wszystkie instrukcje, które ustawiają kody warunku całkowitego 
ustawiają oba pola xcc i icc. Kody warunku xcc charakteryzują wynik operacji, 
kiedy jest ona widziana jako operacja 64-bitowa. Kody warunku icc 
charakteryzują wynik operacji, kiedy jest ona widziana jako operacja 32-
bitowa. Dla przykładu, jeśli pewna operacja daje wynik o wartości 64-
bitowej 0000 0000 FFFF FFFF, to 32-bitowy wynik jest traktowany jako 
ujemny (bit icc.n jest ustawiany na 1), ale 64-bitowy wynik jest traktowany 
jako nieujemny ( bit xcc.n jest ustawiany na 0).



  

Rejestry sterowania/stanu
Każde z 4-bitowych pól kodów warunku złożone jest z czterech 1-
bitowych podpól, jak pokazano na rys. 5.1.
Bity n  wskazują czy wynik ALU (kod U2) był ujemny dla ostatniej  
instrukcji, która zmodyfikowała kody warunku całkowitego. 1 – wynik 
ujemny, 0 – wynik nieujemny.

Bity z  wskazują czy wynik ALU był zerem dla ostatniej  instrukcji, która 
zmodyfikowała kody warunku całkowitego. 1 – wynik był zerem, 0 – 
wynik nie był zerem.

Bity v  wskazują czy wynik ALU (kod U2) był w obszarze dozwolonych 
wartości 64-bitowych (xcc) lub 32-bitowych (icc) dla ostatniej  instrukcji, 
która zmodyfikowała kody warunku całkowitego. 1 – przekroczenie 
zakresu (overflow), 0 – brak przekroczenia zakresu (no overflow).



  

Rejestry sterowania/stanu
Bity c wskazują czy wystąpiło przeniesienie poza/pożyczka dla bitu 63 (xcc) 
lub bitu 31 (icc) po ostatniej instrukcji, która zmodyfikowała kody warunku 
całkowitego. 1 – przeniesienie, 0 – brak przeniesienia.

Zawartość znaczników mogą zmieniać instrukcje operacji arytmetycznych 
z przyrostkiem “cc”, np.

logiczne:    andcc, andncc, orcc, orncc, xnorcc, xorcc

dodawanie:   addcc, addccc

odejmowanie: subcc, subccc

Zawartość rejestru CCR może być zmieniana jawnie przy pomocy 
następującej instrukcji:

wr rej
rz1
, rej

rz2
_lub_dana, %ccr



  

Rejestry sterowania/stanu
Zmiennoprzecinkowy rejestr stanu (FSR – Floating-Point State 
Register).
Pola rejestru FSR zilustrowane na rys. 5.2 zawierają informacje o trybie i 
statusie jednostki FPU.

Rys. 5.2. Rejestr stanu operacji zmiennoprzecinkowych

Bity od 63 do 38 są zarezerwowane.

Kody warunków zmiennoprzecinkowych – fcc0, fcc1, fcc2, fcc3
Są to pola zawierające cztery zbiory kodu warunków  zmienno- 
przecinkowych fcc0, fcc1, fcc2 i fcc3.



  

Rejestry sterowania/stanu
Wykonanie zmiennoprzecinkowej instrukcji porównania (FCMP) 
aktualizuje jedno z pól fccn rejestru FSR wybrane przez instrukcję.

fcmp{s, d,q} %fccn, frej
rz
, frej

rd

W tabeli 5.1, frej
rz
 i  frej

rd
 odnoszą się do wartości pojedynczej, podwójnej 

i poczwórnej precyzji zawartych w rejestrach określonych przez pola frej
rz
 

i frej
rd
 zmiennoprzecinkowej instrukcji porównania.

Tab. 5.1. Kody warunku 
zmiennoprzecinkowego pola 
fccn zmiennoprzecinkowego 

rejestru stanu FSR



  

Rejestry sterowania/stanu
Znak zapytania oznacza relację nieuporządkowaną, które ma miejsce 
wówczas, gdy któryś z argumentów operacji porównania jest nieliczbą 
(NaN).

Kierunek zaokrąglania (RD).
Pole RD (bity 31 I 30) wybierają kierunek zaokrąglania wyniku 
zmiennoprzecinkowego zgodnie z IEEE Std 754-1985. 
Tablica 5.2 ukazuje zasadę zaokrąglania.

Tab. 5.2. Pole RD kierunku 
zaokrąglenia w rejestrze FSR



  

Rejestry sterowania/stanu
Maska uaktywnienia pułapek (TEM).
Bity 27 do 23 pola TEM są bitami włączenia mechanizmu pułapek dla 
każdego z pięciu wyjątków zmiennoprzecinkowych IEEE-754, które mogą 
być wskazane w polu bieżącego wyjątku cexc. Jeśli instrukcja działania 
zmiennoprzecinkowego generuje jeden lub wiele wyjątków, a bit TEM 
odpowiadający dowolnemu z wyjatków jest 1, to wystąpi pułapka 
fp_exception_ieee_754. Wyzerowanie bitu pola TEM chroni odpowiedni 
typ wyjątku przed generowaniem pułapki.

Typ pułapki zmiennoprzecinkowej (ftt).
Pewne warunki mogą powodować pułapkę wyjątku zmiennoprze-
cinkowego. Jeśli wystąpi pułapka wyjątku zmiennoprzecinkowego, to pole 
ftt (bity 16 .. 14 rejestru FSR) identyfikuje przyczynę wyjątku „typ pułapki 
zmiennoprzecinkowej”. Pułapki mogą być generowane przez wyjątki 
generowane przez operacje arytmetyczne, a także spowodowane błędem 
sprzętu, nierozpoznawanym formatem instrukcji, etc.



  

Rejestry sterowania/stanu
Pola wyjątków zmiennoprzecinkowych (aexc, cexc).
Pole aexc  akumuluje wyjątki operacji zmiennoprzecinkowych w chwili, 
gdy pułapki wyjątków są wyzerowane w rejestrze TEM.
Pole cexc  wskazuje rodzaj wyjątku wygenerowanego przez ostatnio 
wykonaną operację zmiennoprzecinkową.
Bity pól bieżących i napływających wyjątków oraz maskowania pułapek 
przyjmują następujące definicje warunków wyjątków zmienno-
przecinkowych (IEEE 754-1985):

Rys. 5.3. Pola wyjątków dla operacji zmiennoprzecinkowych

- bit nv:
Niewłaściwy argument dla realizowanej operacji. Np.: 0.0 ÷ 0.0 i  ∞ - ∞. 1 = 
niedozwolony operand(y), 0 = dozwolony operand(y),



  

Rejestry sterowania/stanu
- bit of:
Oznacza nadmiar, który ma miejsce w chwili, gdy zaokrąglony wynik jest 
większy, niż największa skończona wartość możliwa do zakodowania w 
formacie docelowym (1 - nadmiar, 0 – brak nadmiaru),

- bit uf:
Niedomiar, występuje wtedy, gdy wynik operacji jest niedokładny i 
mógłby być mniejszy, niż najmniejsza znormalizowana liczba we 
wskazanym formacie (1 – niedomiar, 0 – brak),

- bit dz:
Wskazuje na dzielenie przez zero, tzn. operację X / 0. Wykonanie 
działania   0 / 0 nie ustawia tego pola (1 – dzielenie przez zero, 0 – brak 
dzielenia przez zero),



  

Rejestry sterowania/stanu
- bit nf:
Pole to ustawione na 1 wskazuje na to, iż zaokrąglony wynik opracji różni 
się od wartości przed zaokrągleniem.

Pole wersji jednostki (ver).
Dla każdej implementacji jednostki IU SPARC-V9 (identyfikowanej przez 
jej pole ver), może istnieć jedna lub więcej implementacji jednostki 
zmiennoprzecinkowej FPU, bądź też wcale. To pole identyfikuje obecność 
szczególnej implementacji jednostki FPU. Wersja nr 7 jest zarezerwowana 
dla wskazania, że nie ma żadnego sprzętowego sterownika zmienno- 
przecinkowego.



  

Rejestry sterowania/stanu
Rejestr TICK (TICK).
Pole licznika w rejestrze TICK jest licznikiem 63-bitowym, który zlicza 
cykle zegara jedostki centralnej CPU. Bit 63 rejestru TICK jest bitem 
nieuprzywilejowanej pułapki (NPT), która steruje dostępem do rejestru 
TICK przez oprogramowane nieuprzywilejowane.

Rys. 5.4. Rejsetr TICK

Oprogramowanie uprzywilejowane może zawsze odczytać zawartość 
rejestru TICK przy pomocy instrukcji rdpr albo rdtick. 



  

Rejestry sterowania/stanu
Oprogramowanie nieuprzywilejowane może odczytać wartość rejstru 
TICK za pomocą instrukcji rdtick  tylko w chwili, gdy pole NPT jest 
równe 0.

rdtick %tick, rej
rd



  

Rejestry - zmiennoprzecinkowe
Dodatkowo programista ma możliwość porównywania liczb zmienno- 
przecinkowych za pomocą instrukcji.

fcmp{s, d,q} %fccn, frej
rz
, frej

rd
,

a także ma  możliwość rozgałęziania programu (fbp) w zależności od 
wyniku operacji porównania, np.

fbg{,a}{,pt|,pn}   %fccn, etykieta ! skocz, gdy większe
fbne{,a}{,pt|,pn}  %fccn, etykieta ! skocz, gdy różne

Uwaga.
Przesyłanie danych pomiędzy rejestrami całkowitoliczbowymi a zmienno- 
pozycyjnymi odbywa się poprzez pamięć. Do konewrsji danych 
wykorzystuje się wspomniane instrukcje typu fito{s, d, q}  (fxto{s, 
d, q}) oraz f{s, d, q}toi (f{s, d, q}tox).



  

Wykład poprzedni

Na poprzednim wykładzie omówiono następujące rejestry:

- rejestry liczniki rozkazów procesora (PC, nPC),

- rejestry kodów warunkowych CCR dla operacji całkowitoliczbowych,

- rejestr stanu dla operacji zmiennoprzecinkowych FSR,

- rejestr licznik cykli zegara procesora TICK. 



  

Wykład poprzedni

W ramach poprzedniego wykładu omówiono mechanizm obsługi 

wyjątków charakterystyczny dla architektury SPARC-V9 i polegający na 

wywoływaniu właściwych procedur obsługi zdarzeń poprzez wektory tzw. 

tablicy pułapek. Przedstawiono także rejestry procesora zaangażowane w 

proces obsługi wyjątków.



  

Rejestr stanu procesora

Rejestr stanu procesora (PSTATE)
Rejestr stanu procesora należy do grupy rejestrów uprzywilejowanych, 
tzn. dostępnych dla oprogramowania pracującego w trybie uprzywile-
jowanym (kod stanowiący system operacyjny). 

Rys. 7.1. Pola rejestru PSTATE

Rejestr PSTATE przechowuje bieżący stan procesora. 

- pola PID0 i PID1
Znaczenie tych pól zależy od implementacji sprzętowej procesora.



  

Rejestr stanu procesora

- pole PSTATE_current_little_endian (CLE)
W chwili gdy PSTATE.CLE jest równe 1, to wszystkie odwołania do 
pamięci wykorzystują tryb szeregowania bajtów „little-endian” 
(młodszy/starszy). W przeciwnym wypadku odwołania do pamięci są 
realizowane zgodnie z trybem „big-endian” (starszy/młodszy).

- pole PSTATE_trap_little_endian (TLE)
Pozwala oprogramowaniu systemowemu mieć inny domniemany tryb 
uporządkowania bajtów niż bieżący proces. W chwili, gdy wywoływana 
jest pułapka systemowa rejestr PSTATE odkładany jest na stos rejestrów 
TSTATE, a wartość tego pola jest zapisywana do aktualnie obowiązu-
jącego rejestru PSTATE. Oryginalna wartość pola PSTATE.CLE jest 
odzyskiwana podczas powrotu z pułapki.



  

Rejestr stanu procesora

- pole PSTATE_mem_model (MM)
Pole to determinuje model pamięci wykorzystywany przez procesor.

Tab. 7.1. Modele pamięci

Modele pamięci precyzują obostrzenia związane z kolejnością wykony-
wania operacji zapisu i odczytu zarówno w systemach jedno- jak i 
wieloprocesorowych i dzielą się na modele bardziej restrykcyjne oraz  
bardziej swobodne. Najbardziej restrykcyjnym modelem (nie występu-
jącym w architekturze SPARC) jest model sekwencyjnej spójności (SC – 
sequencial consistency). W modelu tym operacje odczytu, zapisu oraz



  

Rejestr stanu procesora

atomowego zapisu i odczytu obsługiwane są w kolejności zgłoszeń. Taki 
model dostępu do pamięci cechuje mniejsza efektywność niż modele 
bardziej swobodne.  

W modelach swobodnych można natomiast w sposób bardziej efektywny 
wykorzystać przepustowość pamięci, poprzez realizację operacji odczytu i 
zapisu w kolejności innej niż ta, wynikająca z kolejności ich zgłoszeń. 

Pojawia się wówczas problem spójności oraz aktualności danych, którego 
rozwiązanie spada na barki programisty, mającego do dyspozycji pewne 
instrukcje synchronizacji dostępu do pamięci (dla SPARC-V9 jest to 
instrukcja membar).

Kod napisany dla modelu swobodnego będzie bez modyfikacji pracował w 
modelu bardziej restrykcyjnym.



  

Rejestr stanu procesora

W przypadku architektury SPARC-V9 najbardziej swobodnym modelem 
jest model rozluźnionego porządku pamięci (RMO). Nie nakłada on 
żadnych dodatkowych ograniczeń odnośnie porządkowania odniesień do 
pamięci poza tymi, potrzebnymi dla zachowania spójności realizowanego 
programu.

Bardziej restrykcyjnym modelem jest model cząstkowego porządku 
składowania (PSO). Zakłada on:

- porządkowanie operacji odczytu względem wcześniejszych operacji 
odczytu (load < load),

- blokadę zapisu względem operacji odczytu (load < store).



  

Rejestr stanu procesora

Najbardziej restrykcyjnym modelem jest model pełnego porządku 
składowania (TSO). Model ten zakład on:

- porządkowanie operacji odczytu względem wcześniejszych operacji 
odczytu (load < load),

- blokadę zapisu względem operacji odczytu (load < store),

- porządkowanie operacji zapisu względem wcześniejszych operacji zapisu 
(store < store).



  

Rejestr stanu procesora

Poniższy rysunek prezentuje związki od najmniej do najbardziej 
restrykcyjnych pomiędzy modelami pamięci wbudowanymi w architekturę 
SPARC-V9.

Rys. 7.2. Modele pamięci od najmniej (RMO) do najbardziej restrykcyjnych (TSO)

- pole PSTATE_RED_state (RED)
Przy PSTATE.RED = 1 procesor działa w trybie RED (Reset, Error i 
Debug).



  

Rejestr stanu procesora

- pole PSTATE_enable_floating-point (PEF)
Gdy PSTATE.PEF = 1 udostępniona jest jednostka FPU.

- pole PSTATE_address_mask (AM)
Kiedy PSTATE.AM = 1, to zarówno adresy instrukcji jak i danych są 
interpretowane w ten sposób, że ich najstarsze 32 bity będą zamaskowane 
(ustawione) na zero przed ich skierowaniem do jednostki MMU (memory-
management unit). Aplikacyjne oprogramowanie 32-bitowe musi praco-
wać z ustawionym bitem PSTATE.AM.

- pole PSTATE_privileged_mode (PRIV)
Kiedy PSTATE.PRIV = 1, to procesor pracuje w trybie uprzywile-
jowanym.



  

Rejestr stanu procesora

- pole PSTATE_interrupt_enable (IE)
Kiedy PSTATE.IE = 1, to processor może przyjmować przerwania.

- pole PSTATE_alternate_globals (AG)
Kiedy PSTATE.AG = 0, to procesor interpretuje numery rejestrów 
całkowitoliczbowych (integer registers) z przedziału 0..7, jako odnoszące 
się do zbioru normalnych rejestrów globalnych, zaś do zbioru 
alternatywnych rejestrów globalnych jeśli PSTATE.AG = 1.



  

Rejestr wersji CPU

Rejestr wersji implementacji CPU (VER – Version Register)
Rejestr wersji określa stałe parametry odnoszące się do szczególnej 
implementacji CPU.

Rys. 7.3. Pola rejestru wersji CPU

- VER.manuf
Zawiera 16-bitowy kod określający producenta procesora. 

- VER.impl
Zawiera unikatową wartość określającą wersję zaimplementowanej 
architektury.



  

Rejestr wersji CPU

- VER.maxtl 
Zawiera maksymalną ilość poziomów pułapek obsługiwanych przez 
implementację, to jest MAXTL, czyli maksymalna zawartość rejestru TL.

- VER.maxwin
Zawiera maksymalny numer indeksu do użycia jako dozwolona wartość 
CWP w danej implementacji, to znaczy, że VER.maxwin  zawiera wartość 
„NWINDOWS – 1”.



  

Alternatywne przestrzenie adresowe

Adres w architekturze SPARC-V9 składa się z 8-bitowego identyfikatora 
przestrzeni adresowej (ASI) oraz z 64-bitowego przesunięcia (offsetu) w 
danej przestrzeni określonej polem ASI. 

Najmniejszą adresowalną porcją  danych jest jeden bajt. Dostęp do danych 
typu: byte, half-word, word, double word oraz extended word wymaga 
odpowiedniego ich ułożenia w pamięci, pod adresami podzielnymi przez 
długość danej. 

Odwołanie do danej niewłaściwie umiejscowionej w pamięci powoduje 
wygenerowanie wyjątku. 

Procesor wykorzystuje identyfikator przestrzeni adresów ASI podczas 
każdego odwołania do pamięci. Identyfikatory ASI wprowadzono w celu:
 



  

Alternatywne przestrzenie adresowe

Identyfikatory ASI służą do:

-  rozróżnienia kilku przestrzeni adresowych, względem których należy 
interpretować 64-bitowy adres przesunięcia,

- wprowadzenia dodatkowego poziomu zabezpieczeń dostępu do obszarów 
pamięci (np. ochrona dostępu obszaru kodu systemu, jądra systemu, etc.). 

Identyfikatory ASI o numerach od 00h do 7Fh definują przestrzenie 
uprzywilejowane i dostępne tylko dla oprogramowania pracującego w tym 
trybie (PSTAE.PRIV = 1). Dostęp do takiego obszaru przez oprogra-
mowanie nieuprzywilejowane powoduje odpowiedni wyjątek. 

Identyfikatory o numerach od 80h do 0FFh definują obszary nieuprzy-
wilejowane i dostępne w każdym trybie pracy procesora.



  

Pułapki

Pułapką (Trap) nazywamy przekazanie kontroli do nadrzędnego 
oprogramowania systemowego, realizowane poprzez wektory tzw. tablicy 
pułapek, które zawierają trzydzieści dwie pierwsze instrukcje dla 
procedury (handler) obsługi pułapki. 

Pułapkę traktujemy jako nieoczekiwane wywołanie procedury.

W przypadku pojawienia się pułapki zadaniem procesora jest:
- zapisanie stanu rejestrów (PC, CWP, ASI, CCR, PSTATE) oraz typu 
pułapki na wewnętrznym stosie sprzętowym procesora (rejestr TSTATE),

- wejście do trybu uprzywilejowanego, w którym pracuje system 
operacyjny,

- przekazanie sterowania do procedury (handler) obsługi pułapki.



  

Pułapki

Ostatnią instrukcją w procedurze obsługi pułapki powinna być instrukcja 
done lub retry.

Pułapka może być wywołana poprzez instrukcję tcc, instrukcję sir  (tj. 
software reset), wyjątek spowodowany wykonaniem instrukcji (np. 
instrukcje arytmetyczne dla operandów zawartych w rejestrach zmienno-
przecinkowych), a także przez wyjątki sprzętowe (np. błąd parzystości 
pamięci).

Procesor przed przystąpieniem do wykonywania kolejnej instrukcji 
sprawdza, czy nie zgłoszono żądania (żądań) obsługi wyjątku (wyjątków). 
Jeżeli takowe żądania zaistniały, to procesor wybiera wyjątek o 
najwyższym priorytecie i wywołuje pułapkę.



  

Pułapki
Ostatnią instrukcją w procedurze obsługi pułapki powinna być instrukcja 
done lub retry.

Pułapka może być wywołana poprzez instrukcję tcc, instrukcję sir  (tj. 
software reset), wyjątek spowodowany wykonaniem instrukcji (np. 
instrukcje arytmetyczne dla operandów zawartych w rejestrach zmienno-
przecinkowych), a także przez wyjątki sprzętowe (np. błąd parzystości 
pamięci).

Procesor przed przystąpieniem do wykonywania kolejnej instrukcji 
sprawdza, czy nie zgłoszono żądania (żądań) obsługi wyjątku (wyjątków). 
Jeżeli takowe żądania zaistniały, to procesor wybiera wyjątek o 
najwyższym priorytecie i wywołuje pułapkę.

Zatem przez wyjątek rozumiemy stan, który uniemożliwia dalsze 
wykonywanie aktualnego potoku instrukcji, bez interwencji wyspecja-
lizowanego oprogramowania.

Pułapki
Zatem przez wyjątek rozumiemy stan, który uniemożliwia dalsze 
wykonywanie aktualnego potoku instrukcji, bez interwencji wyspecja-
lizowanego oprogramowania.

Pułapka jest natomiast akcją podejmowaną przez procesor w odpowiedzi 
na zaistniały wyjątek, przerwanie lub wywołanie instrukcji tcc.

Adres bazowy tablicy wektorów pułapek jest ustawiony poprzez 
oprogramowanie systemowe i zapisany w specjalnym rejestrze TBA (Trap 
Base Address).

Rys. 6.1. Rejestr adresu bazowego tablicy wektorów pułapek (TBA)
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Przesunięcie w obrębie tablicy wektorów pułapek jest ustalane na 
podstawie rodzaju pułapki (TT) oraz na podstawie aktualnego wskaźnika 
zagnieżdżeń pułapek (TL). Stąd pełna postać adresu wektora obsługi 
pułapki wyznaczana jest w sposób następujący:

Rys. 6.2. Pełna postać adresu wektora obsługi pułapki
Młodsze pięć bitów adresu jest równe zero, co wynika z zapisu w tablicy 
wektorów pułapek pierwszych 32 instrukcji dla każdej procedury obsługi 
pułapki.

Bity o indeksach od 5 do 13 wypełniane są zawartością rejestru typu 
pułapki TT (Trap Type). Rejestr TT zawiera MAXTL komórek służących
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do przechowywania typu pułapki, która spowodowała przejście do danego 
poziomu zagnieżdżeń pułapek, gdzie MAXTL (musi być większe równe 4) 
to maksymalna dozwolona liczba poziomów TL.

Rys. 6.3. Rejestr typów pułapek TT dla różnych poziomów zagnieżdżeń

Wyrażenie „TL > 0” przyjmuje wartość 0 dla zerowego poziomu 
zagnieżdżeń (TL=0) i wartość 1 dla kolejnych poziomów.



  

Pułapki
Tab. 6.1. Rodzaje wyjątków posortowane względem wartości TT
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Tab. 6.1. c.d.
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W zależności od wyrażenia „TL > 0” tablica wektorów pułapek jest 
zorganizowana w następujący sposób:

Rys. 6.4. Organizacja tablicy pułapek

Zatem tablica wektorów pułapek zawiera dla TL=0: 512*32 bajty i dla 
TL=1 512*32 bajty, co w sumie daje 32kB pamięci.
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Stany pracy procesora.
Procesor pracuje zawsze w jednym z trzech stanów:
- execute_state, jest to normalny tryb pracy procesora,

- RED_state (Reset Error Debug), który jest stanem zarezerwowanym dla 
pułapek przetwarzanych dla poziomu TL=MAXTL – 1, oraz pułapek 
związanych z resetem sprzętowym lub programowym procesora,

- error_state, który powoduje zatrzymanie procesora w rezultacie pułapki 
dla poziomu TL=MAXTL lub dla przypadku błędu niewłaściwego 
działania sprzętu.
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Rys. 6.5. Diagram stanu procesora
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Procesor może przejść w stan RED_state, m. in. wtedy gdy spełniony jest 
jeden z następujących warunków:
- podjęcie pułapki w chwili, gdy TL=MAXTL – 1,

- w wypadku zgłoszenia prośby zresetowania procesora (POR, WDR, XIR, 
 SIR).

Zadaniem trybu RED_state jest:
- wskazania sytuacji, w której brakuje dostępnych poziomów zagnieżdżeń 
przerwań, i kolejne zagnieżdżenie spowoduje zablokowanie procesora 
(error_state),

- udostępnia środowisko uruchomieniowe dla operacji resetowania 
procesora.
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W stanie RED_state wykorzystywana jest zredukowana tablica wektorów 
pułapek, której procedury obsługi zdarzeń skonstruowane są w taki 
sposób, aby uniemożliwić kolejne zagnieżdżenia pułapek.

Powrót z pułapki.
Wartości licznika rozkazów (PC) dla poprzedniego poziomu zagnieżdżenia 
pułapki przechowywane są w rejestrze TPC ( Trap Program Counter).

Rys. 6.6. Rejestr PC dla pułapek (TPC)
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W rejestrze TNPC znajdują się wartości rejestru nPC dla kolejnych 
poziomów zagnieżdżeń pułapek.

Rys. 6.7. Rejestr nPC dla pułapek (TNPC)

Powrót z pułapki realizowany jest za pomocą instrukcji done  lub retry. 
Obie instrukcje odtwarzają rejestry CWP, ASI, CCR oraz PSTATE i 
dekrementują wskaźnik poziomu pułapki TL.
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Ponadto instrukcja done  pomija instrukcję, która spowodowała pułapkę 
oraz dokonuje podstawienia:

  PC <- TNPC[TL]
    nPC <- TNPC[TL] + 4

Instrukcja retry  umożliwia ponowne wykonanie instrukcji, która 
spowodowała pułapkę, poprzez podstawienie następującej postaci:

  PC <- TPC[TL]
    nPC <- TNPC[TL]
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Instrukcja tcc.
Instrukcja tcc  umożliwia wywołanie pułapek programowych w chwili 
spełnienia warunku cc.

tcc i_lub_x_cc, numer_pułapki_programowej

W wyniku wywołania powyższej instrukcji do rejestru TT zapisywana jest 
wartość 100h + numer_pułapki_programowej.
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