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1. Simulatoare 
 

1.1 . Oportunitate 
 

Cu toate că procesul de învăţare este unul cât se poate de natural, el este după caz 

mai mult sau mai puţin anevoios. Uşurinţa cu care o persoană învaţă este invers 

proporţională cu complexitatea materiei, dar foarte dependentă de modul în care 

respectiva materie este predată şi de mijloacele didactice folosite. În ştiinţele tehnice, 

nivelul de comprehensiune al celui care învaţă depinde de capacitatea persoanei de a-

şi crea o imagine plastică a procesului studiat sau, după caz, a funcţionării unui aparat 

(utilaj, angrenaj, construcţie). Din acest punct de vedere, cei ce studiază funcţionarea 

unui aparat electronic conţinând unul sau mai mult microprocesoare sunt oarecum 

dezavantajaţi faţă de cei care de exemplu încearcă să înţeleagă funcţionarea unui 

motor cu combustie internă sau a unei cutii de viteză. Motivul este simplu: lipseşte 

posibilitatea de a vedea “pe viu” ce se întâmplă în interiorul respectivului mecanism. 

Odată cu dezvoltarea tehnicii computerelor, tocmai în aceste domenii în care nu se 

dispune de mai înainte amintita posibilitate, a apărut o nouă metodă de a înţelege mai 

bine funcţionarea unor procese şi derularea unor succesiuni de operaţii, şi anume 

simularea computerizată. 

 

1.2 . Simulatorul – unealtă software pentru studiul microprocesoarelor 
 

Simularea computerizată constă practic din rularea unui program (soft) ce dispune 

în mod inevitabil de o interfaţă grafică cu utilizatorul şi, în funcţie de caz, de o interfaţă 

cu diverse dispozitive mecanice. Softul în cauză emulează toate funcţiile dispozitivului 

respectiv, oferind utilizatorului posibilitatea de a modifica în mod dinamic diverşi 

parametri care influenţează funcţionarea, permiţând astfel o mai bună înţelegere a 

fenomenelor şi a succesiunilor de operaţii. În prezent gama simulatoarelor este 

impresionantă şi practic orice domeniu ştiinţific are reprezentanţi în această branşă. 

Pornind de la aplicaţii complexe de tip simulator de zbor sau simularea comportării unei 

clădiri în cazul unui cutremur, şi până la aplicaţi ceva mai domestice, întregul spectru de 
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activităţi mai mult sau mai puţin ştiinţifice nu mai poate fi de conceput azi fără o fază de 

simulare. 

 Simulatorul poate fi folosit în două scopuri care în multe cazuri se şi întrepătrund. 

Este vorba pe de o parte de simularea funcţionării în scopuri didactice a unui dispozitiv 

deja realizat în practică, iar pe de altă parte testarea prin simulare a unei noi creaţii. 

Lucrarea de faţă se încadrează în mod evident în prima categorie, având un 

scop 100% didactic. 

 

2. Arhitecturi RISC 
 

2.1. Scurt istoric 
 

De-a lungul istoriei sale destul de scurte, microprocesorul a cunoscut o creştere 

impresionantă în ceea ce priveşte capacitatea de procesare şi număr de tranzistoare de 

pe aria de siliciu.  În ziua de astăzi, pentru o sumă nu foarte mare se poate achiziţiona 

un computer dispunând de mai multă putere de calcul, mai multă memorie şi mai mult 

spaţiu pe disc fix decât un computer ce putea fi cumpărat în anul 1965 pentru un milion 

de dolari. Această rata extrem de rapidă de creştere s-a datorat atât salturilor făcute în 

tehnologia electronică, cât şi inovaţiilor în arhitectura calculatoarelor. Anii ’70 au fost cei 

responsabili pentru explozia incipientă a microprocesorului. Dacă până în acel moment 

procentul de îmbunătăţire a performanţei calculatoarelor era de circa 25 – 30 % pe an, 

după apariţia microprocesorului procentul a sărit la 35%. Acest factor, combinat cu 

avantajele financiare a producerii în masă a microprocesoarelor, a dus la un număr din 

ce în ce mai mare de sisteme de calcul bazate pe noile supercomponente. 

Minicomputerele, până atunci în mare parte bazate pe componente logice discrete sau 

în cel mai bun caz pe matrici logice de porţi, au asimilat rapid microprocesoarele, şi 

chiar mainframe-urile şi supercomputerele au apelat la ele în regim de multiprocesor. 

Un alt ingredient important pentru dezvoltarea actuală a tehnicii de calcul, a fost 

tendinţa programatorilor de a reduce la maxim problemele de compatibilitate a codului 

obiect pentru o maşină de calcul. Astfel, prin introducerea unor sisteme de operare 

standardizate, gen Unix, s-a micşorat costul şi riscul dezvoltării unor noi arhitecturi de 

calcul, cunoscute sub numele de arhitecturi RISC.  



Universitatea “TRANSILVANIA” Braşov            PROIECT DE DIPLOMĂ 
Facultatea de Electrotehnică 
 

 7 

2.2. Concepte de bază 
 

“RISC = orice computer apărut după anul 1985”. Această extrem de simplă 

definiţie este dată chiar de unul din inginerii ce au dezvoltat la universitatea din Stanford 

microprocesorul MIPS, un reprezentant important al conceptului de arhitectură RISC.  

Iată în continuare câteva din principiile prezente într-o organizare de tip RISC 

(Reduced Instruction Set Computer), bazată în mare parte pe ideea “less is more” – 

“mai puţin înseamnă mai mult”: 

 

a) Set de instrucţiuni redus şi simplu: 

- instrucţiuni rapide pentru instrucţiunile cele mai des utilizate (store, load, add), 

- număr de moduri de adresare redus ( în general două: indexat şi relativ la PC), 

- un singur format de instrucţiune, cu câmpuri fixe, ceea ce duce la o decodificare 

simplă şi rapidă, 

- execuţie a instrucţiunilor într-un singur ciclu, instrucţiunile pe mai multe cicluri 

fiind canalizate spre coprocesorul specializat. 

 

b) Unitate de control simplă, implementată cablat: 

- suprafaţă consumată în Si de sub 10%, 

- implementare cu trasee scurte, ducând la viteze ridicate, 

- efort şi probabilitate de eroare reduse, 

- timp şi cost de elaborare minim. 

 

c) Execuţie de tip registru-la-registru: 

- viteză de execuţie pe instrucţiune ridicată, 

- număr mare de registre interne (zeci sau sute), 

 

d) Execuţie de tip pipeline: 

- favorizată de formatul fix al instrucţiunilor, 

- interblocarea pipeline, 

- execuţia a mai mult sau cel puţin a unei instrucţiuni într-un ciclu de ceas. 
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e) Sinergismul arhitectură-compilator: 

- transferarea unor funcţiuni hardware în software, determinând o structură simplă, 

- creşterea ponderii fazei de preprocesare, 

- necesitatea unei compilări cu optimizare. 

 

 

3. Sinteza unui simulator pentru un procesor RISC din clasa R2000 
 

3.1 . Setul de instrucţiuni 
 

Vreme de mulţi ani, interacţiunea dintre setul de instrucţiuni şi implementarea hard a 

fost neglijată, problemele implementării nefiind în atenţia celor răspunzători de crearea 

unor noi seturi de instrucţiuni. De abia începând cu anii ’80 s-a putut observa fără 

putinţă de tăgadă că ineficienţa pipeline-ului şi dificultatea în a-l implementa hard cresc 

direct proporţional cu complicaţiile setului de instrucţiuni. Astfel, instrucţiunile de 

lungime variabilă pot duce la dezechilibrări între etapele unui pipeline, complicând mult 

şi detecţia hazardului şi rezolvarea excepţiilor. Modurile de adresare sofisticate pot şi 

ele duce la tot felul de probleme. De exemplu, modurile de adresare care rescriu 

registre (ca modul post-autoincrement) complică detecţia hazardului. Controlul pipeline-

ului este substanţial mai complicat prin folosirea unor moduri cu accese multiple la 

memorie. Arhitecturi ale setului de instrucţiuni care permit scrierea în spaţiu rezervat 

instrucţiunilor (ca de exemplu arhitecturile 80x86) pot da peste cap întregul echilibru al 

unei căi de date pipeline, prin imposibilitatea controlului succesiunii instrucţiunilor. 

Un concept important atât pentru setul de instrucţiuni, cât şi pentru pipelining este 

ortogonalitatea setului de instrucţiuni, mai exact ortogonalitatea între cele trei 

componente ale unui set de instrucţiuni – operaţiile, modurile de adresare şi tipurile de 

date - . De exemplu, operaţiile şi modurile de adresare sunt ortogonale dacă pentru 

fiecare operaţie la care poate fi aplicat un mod de adresare, se poate aplica oricare din 

modurile de adresare aflate la dispoziţie. Ortogonalitatea simplifică munca unui 

compilator de a genera un cod regulat, care implicit permite o mai uşoară implementare 

a unei căi de date pipeline. 
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La baza creării unui set de instrucţiuni stau trei principii riguroase, urmate ca atare şi 

de către arhitecţii creatori a setului de instrucţiuni pentru procesorul MIPS. 

 

Principiul 1: Simplicitatea favorizează regularitatea. 
 

Numărul natural de operanzi pentru o operaţie simplă, gen adunare sau scădere, 

este de trei: două numere sunt adunate, rezultatul constituindu-l un al treilea număr. 

Aplicând principiul mai înainte menţionat, se poate generaliza şi crea un set de 

instrucţiuni având exact trei operanzi, nici mai mulţi, nici mai puţini, tocmai pentru a 

păstra simplă organizarea hardware, căci partea hard pentru un număr variabil de 

operanzi este mai complicată decât pentru un număr fix. De asemenea importantă este 

şi menţinerea operanzilor în aceleaşi poziţii indiferent de formatul instrucţiunii. 

 

În mod diferit faţă de programele scrise în limbaj de nivel înalt, operanzii unei 

instrucţiuni aritmetice nu pot fi de orice natură, trebuind să aparţină unui număr limitat 

de locaţii numite registre. registrele sunt cărămizile construcţiei unui computer, fiind 

primitivele folosite în proiectarea hardware şi fiind de asemenea vizibile pentru 

programator odată computerul terminat. Pentru arhitectura MIPS, registrele sunt în 

număr de 32, fiecare putând înmagazina un număr de 32 de biţi (un cuvânt). Motivul 

limitării numărului registrelor la 32 poate fi găsit în cel de-al doilea principiu 

fundamental, şi anume: 

 

Principiul 2: Mai mic este mai rapid. 
 

Principiul 3: Un design bun implică compromisuri. 
 

Toate instrucţiunile MIPS sunt reprezentate pe 32 de biţi care se împart în funcţie de 

instrucţiuni în nişte câmpuri. Layout-ul acestor câmpuri este stabilit în formatul 

instrucţiunilor. Conform principiului 3, pentru a păstra constant numărul de biţi pentru 

toate instrucţiunile MIPS, este nevoie de mai multe formate de instrucţiuni. La o analiză 

atentă a setului de instrucţiuni, formatele pot fi reduse la un număr de trei, implicând 

patru categorii de instrucţiuni: 
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a) Formatul R 
 

Iniţiala R vine de la registru. Acest format corespunde instrucţiunilor aritmetice şi logice, 

având ca operanzi trei registre. 

 

op rs rt rd shamt funct 

6 biţi 5 biţi 5 biţi 5 biţi 5 biţi 6 biţi 

 

op = codul instrucţiunii (opcode) 

rs = primul operand sursă 

rt = al doilea operand sursă 

re =operandul destinaţie 

shamt = shift amount 

funct = funcţia operaţiei. Acest câmp selectează varianta specifică de operaţie pentru 

un anumit opcode. 

 

b) Formatul I 
 

Acest format dispune doar de patru câmpuri împărţite după cum urmează. 

 

op rs rt adresă 

6 biţi 5 biţi 5 biţi 16 biţi 

 

op= opcode 

rs = primul operand sau registru bază 

rt = al doilea operand sau registru destinaţie 

adresa = adresă de memorie sau de salt. 

 

Formatul I este folosit de două categorii de instrucţiuni: instrucţiunile load-store (de 

acces la memorie) şi instrucţiunile de salt condiţionat. În funcţie de tip, operanzii rs, rt şi 

adresă capătă următoarele semnificaţii: 
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- pentru instrucţiunile load-store:  

- rs = registrul bază care este adunat la adresa de memorie pe 16 biţi din ultimul 

câmp. 

- rt = registrul destinaţie pentru valoarea extrasă din memorie la instrucţiunea 

load. 

= registrul sursă a cărui valoare va fi încărcată în memorie pentru 

instrucţiunea store. 

- adresă = adresa din memorie la care se face scrierea/citirea. 

 

- pentru instrucţiunile de salt condiţionat: 

- rs,rt = registre sursă folosiţi ca argumente pentru comparaţie. 

- adresă = adresa care este adăugată la PC+4 pentru a forma adresa de salt 

condiţionat. 

 

c) Formatul Jump 
 

Acest al treilea format de instrucţiune corespunde instrucţiunilor de salt necondiţionat 

(jump) şi nu conţine decât două câmpuri care îşi împart după cum urmează cei 32 de 

biţi: 

 

op adresă 

6 biţi 26 biţi 

 

op = opcode 

adresă = adresa care este adăugată la PC+4 pentru a forma adresa de salt 

necondiţionat 

 

Format R opcode rs rt rd shamt func 

Format I opcode rs rt address 

Format Jump opcode address 
 
Fig.1. Privire de ansamblu asupra formatelor de instrucţiuni şi a câmpurilor aferente lor. 
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3.2 . Pipelining 
             

Simulatorul descris în lucrarea de faţă se concentrează asupra funcţionării căii de 

date şi de control a microprocesorului, înţelegerea funcţionării acesteia şi familiarizarea 

cu conceptul de “pipelining”. 

Pipelining este o tehnică de implementare în care mai multe instrucţiuni sunt 

suprapuse în procesul de execuţie. Acest procedeu măreşte numărul de instrucţiuni 

aflate simultan în execuţie, cât şi rata cu care instrucţiunile sunt preluate şi executate. 

Procedeul de pipelining nu reduce timpul necesar pentru a procesa o instrucţiune 

singulară, dar îmbunătăţeşte substanţial volumul de calcul într-o perioadă dată de timp. 

Tehnica în cauză exploatează posibilităţile de paralelism  într-un şir secvenţial de 

instrucţiuni, având marele avantaj de a fi complet invizibilă pentru programator. 

Tehnica de bază folosită pentru obţinerea unor performanţe sporite în proiectarea 

unor procesoare pipeline, este aceiaşi folosită pentru obţinerea unei productivităţi 

sporite pentru o linie de asamblare a unei fabrici. În ultima situaţie, operaţiile necesare 

sunt împărţite unui grup de muncitori aranjaţi într-o succesiune liniară astfel încât 

fiecare muncitor execută o anumită operaţie înainte de a trece obiectul muncii mai 

departe la următorul muncitor de pe linia de asamblare. Toţi muncitorii lucrează 

concurent, ducând la apariţia produsului complet manufacturat la sfârşitul liniei de 

asamblare. Acest aranjament este un exemplu de paralelism temporal ce apare, sub 

diverse forme, în designul microprocesoarelor moderne. Cele două forme de bază 

pentru pipelining sunt: pipelining de instrucţiuni şi pipelining aritmetic. 

Un pipeline de instrucţiuni este format din mai multe unităţi hardware, numite etape 

sau segmente, fiecare din ele având un rol bine determinat în procesarea unei 

instrucţiuni. La sfârşitul parcursului prin pipeline instrucţiunea este complet procesată, 

trecând succesiv prin etape de aducere în memorie, decodificare, execuţie etc.. Pentru 

a conştientiza mai bine beneficiile unui asemenea aranjament, să presupunem că 

fiecare etapă din pipeline este capabilă să proceseze o instrucţiune în 2 ns, avansând 

instrucţiunea procesată celeilalte etape. Iniţial pipeline-ul este gol, prima instrucţiune 

necesitând 10 ns (2 ns X 5) pentru a fi procesată complet şi a genera un rezultat. După 

această perioadă “de umplere”, pipeline-ul va procesa complet o instrucţiune în fiecare 

ciclu de ceas, adică la fiecare 2 ns, în contrast cu o execuţie normală a instrucţiunilor, 



Universitatea “TRANSILVANIA” Braşov            PROIECT DE DIPLOMĂ 
Facultatea de Electrotehnică 
 

 13 

unde pentru fiecare instrucţiune este nevoie de câte 10 ns. Timpul necesar pentru 

procesarea completă a unei instrucţiuni se numeşte latenţă. 

 

 Fig.2. Execuţia non-pipeline versus execuţia pipeline. 
 

 

Pipeline-urile aritmetice nu sunt aşa de răspândite ca şi cele pentru instrucţiuni şi 

sunt în mod uzual folosite pentru operaţiile aritmetice în virgulă mobilă. Pentru calcule 

vectoriale, pipeline-urile pentru operaţii aritmetice (atât cu virgulă fixă cât şi cu virgulă 

mobilă) sunt avantajoase în măsura în care se poate garanta existenţa unui mare 

număr de operaţii de acelaşi tip. 

 

 

a) Clasificare pipeline. Superscalabilitate 
 

Un pipeline capabil de a procesa doar un tip de operaţii este denumit unifuncţional, 

ceea ce face ca un pipeline numit multifuncţional să poată procesa diverse tipuri de 

operaţii (adunare, înmulţire, scădere etc. pentru un pipeline aritmetic).  

Instruction
fetch Reg ALU Data

access Reg

8 ns Instruction
fetch Reg ALU Data

access Reg

8 ns Instruction
fetch

8 ns

Timp

lw $1, 100($0)

lw $2, 200($0)

lw $3, 300($0)

2 4 6 8 10 12 14 16 18

2 4 6 8 10 12 14

...

Executie

(in instructiuni )

Instruction
fetch Reg ALU Data

access Reg

Timp

lw $1, 100($0)

lw $2, 200($0)

lw $3, 300($0)

2 ns Instruction
fetch Reg ALU Data

access Reg

2 ns Instruction
fetch Reg ALU Data

access Reg

2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns

Executie

(in instructiuni )
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Un pipeline este referit ca fiind liniar dacă fiecare etapă este conectată la intrare şi la 

ieşire la o singură altă etapă. Dacă un pipeline nu este liniar, atunci este planar. 

Un pipeline poate fi de asemenea clasificat ca non-configurabil, dacă conectivitatea 

între etape este fixă, şi configurabil în cazul în care conectivitatea este variabilă. În 

ultimul caz, fiecare variantă de conexiune generează un subpipeline de funcţionalitate 

distinctă. În cadrul clasei pipeline-urilor configurabile se mai pot distinge cele 

configurabile static, în care la un moment dat doar o singură combinaţie de conexiuni 

poate fi activă, şi pipeline-uri configurabile dinamic în care diverse combinaţii active pot 

exista concurent. 

Pentru un pipeline liniar este posibilă execuţia unei singure instrucţiuni în fiecare 

ciclu de ceas. Există însă posibilitatea, pentru un pipeline planar, de a dispune de mai 

multe unităţi în etapa de execuţie şi implicit de a fi  capabil a executa mai multe 

instrucţiuni într-un singur ciclu de ceas, presupunând că există mijloacele necesare de a 

aproviziona cu instrucţiuni unităţile în cauză cu o rată suficient de ridicată. Un procesor 

dispunând de o astfel echipată cale de date este numit superscalar, exploatând 

noţiunea de paralelism spaţial, pe lângă cea de paralelism temporal. Procesoarele 

superscalare sunt referite în mod comun ca procesoare paralele la nivel de instrucţiuni. 

Acest termen este în mod uzual folosit pentru a referi un paralelism spaţial, cu toate că 

şi un pipeline normal implică o formă limitată de paralelism la nivel de instrucţiuni. Se 

spune despre un procesor că este superscalar de ordinul k, dacă poate procesa până la 

k instrucţiuni în fiecare ciclu de ceas. 

Practica impune un număr de cinci etape pentru un pipeline de instrucţiuni ideal. 

Toate maşinile de calcul care dispun de mai puţine etape pipeline, procesând implicit 

mai puţine instrucţiuni decât cazul ideal, se numesc maşini “underpipelined”. Primul 

procesor din seria MIPS este un exemplu tipic pentru o astfel de maşină, dispunând 

doar de trei stagii efective. Procesorul RISC analizat în lucrarea de faţă face parte din 

categoria “ideală”, dispunând de cinci etape de pipeline, cu trei mai puţine decât fratele 

lui mai mare, MIPS R3000. Acesta din urmă funcţionează cu un cache suplimentar 

pentru instrucţiuni şi două cache-uri în plus pentru date, intrând astfel în categoria 

procesoarelor superpipelined. Alte exemple de procesoare superpipelined sunt 

Manchester MU5, Sun UltraSPARC (9 etape de bază) şi Cyrix 6x86 (şapte etape de 

bază).  DEC Alpha 21164 şi 21264 sunt două exemple de maşini atât superscalare cât 
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şi superpipelined, superpipelining-ul fiind realizat printr-o fină subdiviziune a accesului la 

memorie şi a execuţiei calculelor aritmetice. 

O ultimă diviziune a tipurilor de pipeline este legată de strategia de temporizare a 

etapelor. Opţiunea cea mai simplă în ceea ce priveşte temporizarea etapelor în pipeline 

implică alegerea unei durate de timp egale pentru fiecare etapă. Evident, durata în 

cauză trebuie să fie egală sau mai mare ca durata de timp necesară trecerii unei 

instrucţiuni prin cea mai lentă etapă din pipeline. În acest caz pipeline-ul se numeşte 

sincron. La pipeline-urile asincrone timpii operaţionali ai etapelor pot fi diferiţi, transferul 

între etape realizându-se doar când una din ele a terminat procesarea şi următoarea 

este pregătită să primească noi date. 

 

b) Performanţa în pipeline 
 

Din anteriorul paragraf se poate deduce că performanţa maximă a unui pipeline 

este invers proporţională cu numărul de cicluri de ceas. În acest sens, o măsură a 

performanţei unui pipeline este throughoutput-ul, adică numărul de instrucţiuni procesat 

într-o perioadă de timp. În mod ideal, această măsură este de o instrucţiune/ciclu pentru 

o maşină non-superscalară şi de k instrucţiuni/ciclu pentru o maşină superscalară de 

ordinul k. Mai există însă şi un timp de umplere a pipeline-ului, cunsocut sub numele de 

timp de start-up, proporţional cu numărul de etape, la fel ca şi tipul de golire (drain-time) 

necesar pentru a procesa complet şi ultima instrucţiune. 

Un alt mod de a calcula performanţele unui pipeline este de a calcula 

îmbunătăţirea în raport cu o maşină non-pipeline de acelaşi ordin. Această măsură este 

cunoscută ca speed-up şi poate fi calculată după cum urmează. Să presupunem că 

avem un pipeline non-superscalar de n etape, operând cu un ciclu de ceas r pe o 

succesiune de M instrucţiuni. Prima instrucţiune va ajunge la capătul pipeline-ului după 

nr, adică după timpul de start-up. restul de M-1 instrucţiuni vor fi procesate complet la 

fiecare r, deci vor avea nevoie de un timp (M-1)r. În concluzie, timpul total de procesare 

pentru M instrucţiuni este (n+M-1)r. Plecând de la premisa că pipeline-ul a fost obţinut 

printr-o divizare uniformă a maşinii non-pipeline, putem aprecia timpul de procesare 

pentru M instrucţiuni a acesteia din urmă ca fiind egal cu nMr. Aşadar, speed-up-ul SM 

pentru M instrucţiuni este:  
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şi cu cât sunt mai multe instrucţiuni procesate, adică la limită: 

 

 

În concluzie, o maşină cu un pipeline de n etape va fi la limită de n ori mai rapidă 

decât respectiva maşină fără pipeleine. Pentru o maşină superscalară de ordinul k, 

performanţa se va îmbunătăţi de kn ori faţă de maşina incipientă, non-superscalară şi 

fără pipeline. 

Calitatea unui pipeline poate fi de asemenea măsurată prin calcularea utilizării 

hardware-ului. Astfel, eficienţa ρM, a unui pipeline de n etape la procesarea a M 

instrucţiuni, este: 

 

La limită 

 

Performanţele amintite în paragraful anterior, la fel ca şi cifrele aferente sunt valori 

limită care nu reflectă foarte fidel adevărul fizic. Ceva mai aproape de realitate este 

unitatea de măsură clock-cycles-per-instruction (CPI) definită ca fiind numărul mediu de 

cicluri de ceas necesare pentru a executa o instrucţiune într-un program tipic. CPI este 

deci inversul la throughoutput-ul mediu, fiind de 1 pentru un pipeline non-superscalar şi 

mai mic ca 1 pentru un procesor superscalar. O maşină non-pipeline poate avea de 

asemenea un CPI egal cu 1, dar aceiaşi maşină cu acelaşi CPI în varianta pipeline 

poate dispune de o frecvenţă de ceas mai ridicată. Din acest motiv, produsul CPI X 

ciclu de ceas diferenţiază cel mai bine performanţele maşinilor cu şi fără pipeline. 
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Pornind de la o cale de date fără facilităţi de pipelining, se poate face o divizare a 

parcursului unei instrucţiuni, de la aducerea din memorie şi până la execuţia completă. 

Aceste diviziuni sunt în număr de cinci şi se reflectă în următorii paşi: 

 

1) IF: Instruction Fetch – aducerea instrucţiunii din memoria de instrucţiuni de la adresa 

indicată de Program Counter 

2) ID: Instruction Decode – decodarea (interpretarea) instrucţiunii şi citirea registrelor 

3) EX: Execute – execuţia propriu-zisă sau calculul adresei 

4) MEM: Memory Access – accesul la memoria de date în vederea scrierii/citirii  

5) WB: Write Back – rescrierea registrelor cu valorile calculate sau aduse din memorie. 

 

Fig.3 Calea de date fără pipeline.  

 

Pentru a putea beneficia şi în tactul următor de ceas de valorile generate de fiecare 

diviziune a căii de date, trebuie inserate registre între diviziuni. Astfel, la fiecare nou 

front de ceas, instrucţiunile avansează de la un registru de pipeline la celălalt. Ca şi 

convenţie grafică, partea dreaptă colorată a unui registru (de pipeline sau general) 

indică faptul ca respectivul registru este citit. Colorarea părţii stângi a registrului indică 
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scrierea sa. Iată care sunt în detaliu operaţiile din cele cinci stagii ale unei căi de date 

pipeline. 

 

1) IF: Instruction Fetch. Instrucţiunea curentă este adusă din memorie de la adresa 

existentă în Program Counter (PC) şi plasată în registrul ce delimitează stagiile 

IF/ID. Adresa PC este incrementată cu 4 şi scrisă din nou în PC pentru a puncta 

către următoare instrucţiune din memorie. Adresa incrementată este de asemenea 

scrisă şi în registrul IF/ID pentru cazul în care va mai fi folosită ulterior (instrucţiuni 

de salt). Microprocesorul nu ştie la acest nivel despre ce tip de instrucţiune este 

vorba şi de aceea sunt pasate mai departe informaţii pentru orice caz. 

 

2) ID: Instruction Decode. Registrul IF/ID oferă etapei 2 codul instrucţiunii care este 

folosit pentru determinarea registrelor ce trebuie citiţi. Din nou se transmit 

următorului registru pipe (ID/EX) toate datele ce ar putea fi folosite în viitorii paşi. 

 

3) EX: Execute. În acest punct al traseului pipeline se execută practic instrucţiunile. 

Pentru cele ce lucrează cu registre (add, sub, mul, or etc.) se execută operaţii 

aritmetice asupra conţinutului registrelor, iar pentru instrucţiunile ce operează cu 

memoria (load şi store) se calculează adresele necesare citirii/scrierii memoriei. 

 

4) MEM: Memory Access. Această etapă pipeline este folosită doar de instrucţiunile 

load şi store. Adresele primite prin intermediul registrului EX/MEM sunt folosite acum 

efectiv la accesarea memoriei. Instrucţiunile ce operează doar cu registre dispun de 

o cale specială ce le permite ocolirea memoriei şi înscrierea datelor direct în ultimul 

registru al căii de date, şi anume MEM/WB. 

 

5) WB: Write Back. Aşa cum îi arată şi numele, această ultimă etapă din pipeline are 

ca sarcină scrierea înapoi în blocul de registre a datelor rezultate ca urmare a 

execuţiei propriu-zise a instrucţiunii (pentru cele de tip registru-la-registru) sau a 

datelor citite din memoria de date (pentru load). 
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Fig. 4 Varianta pipeline a căii de date din Fig. 1. Registrele pipeline separă fiecare din etapele pipeline 
şi sunt notate după stagiile adiacente lor. Registrele trebuie să fie îndeajuns de mari pentru a putea stoca 
toate datele ce sunt necesare. De exemplu, registrul IF/ID este de 64 de biţi, necesari pentru a stoca 32 
de biţi de instrucţiune şi adresa pe 32 de biţi a PC. 
 
 
 
3.3. Hazardul 
 

Varianta pipeline a unei căi de date este benefică pentru mărire numărului de 

instrucţiuni executate într-un interval de timp, dar  implică şi nişte precauţii suplimentare 
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în acelaşi timp de instrucţiunile aflate în calea de date. Altă situaţie frecventă de hazard 

structural are ca şi cauză dedublarea insuficientă a anumitor resurse, de exemplu, dacă 

din pipeline se doreşte la un moment dat accesarea unui singur port de registre, 

simultan pentru două scrieri. Când o secvenţă de instrucţiuni se confruntă cu o 

asemenea situaţie, pipeline-ul va opri execuţia uneia din instrucţiuni până când resursa 

necesitată este eliberată. Aceste întârzieri măresc numărul de cicluri de ceas per 

instrucţiune peste valoarea ideală de unu. 

 

3.2.2. Hazard de Control 

 

Acest tip de hazard cauzează pierderi de performanţă mult mai importante decât 

oricare tip de hazard de date. Hazardul de control apare în situaţia în care este 

necesară luarea unei decizii bazate pe rezultatul unei instrucţiuni. Deciziile sunt 

reprezentate în limbaj de asamblare de instrucţiunile de salt condiţionat (branch) şi din 

acest motiv acest tip de hazard mai este numit şi “branch hazard”. 

  

Fig. 5. Hazard de control provocat de îndeplinirea condiţiei de salt la o instrucţiune de salt 
condiţionat. 
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Instrucţiunea branch este identificată ca atare de către calea de date de abia în 

etapa a 2-a de pipeline, etapă în care are loc şi calculul adresei de salt. Drept urmare, 

în momentul identificării (decodării), în prima etapă din calea de date se va afla 

următoarea instrucţiune. În cazul în care condiţia de branch nu este îndeplinită, lucrurile 

pot continua normal. Dacă însă condiţia de branch este adevărată, atunci instrucţiunea 

următoare trebuie dezactivată, prin punerea pe 0 a tuturor semnalelor de control 

aferente ei, transformând astfel instrucţiunea într-un aşa-numit “bubble”. Acest bubble 

permite citirea corectă a Program Counter-ului actualizat şi aducerea în prima etapă 

pipeline a instrucţiunii de la adresa specificată în salt. 

 
 
3.2.3. Hazard de Date 

 

Acest ultim tip de hazard este şi cel mai des întâlnit în practică şi apare când o 

instrucţiune depinde de rezultatul unei instrucţiuni anterioare aflate încă în pipeline. Să 

presupunem că avem următoarea succesiune de instrucţiuni: 

 

 
sub r2 r1 r3 // registrul r2 este scris de sub 

and r12 r2 r5 // primul operand (r2) depinde de sub 

or r13 r6 r2 // al doilea operand (r2) depinde de sub 

add r14 r2 r2 // primul şi al doilea operand depind de sub 

sw r15 100(r2) // baza (r2) depinde de sub 

 

 

Ultimele patru instrucţiuni sunt toate dependente de rezultatul ce va fi scris de către sub 

în registrul r2 şi se poate observa în următoarea figură comportarea lor în calea de 

date, presupunând registrul r2 având valoarea 10 înaintea execuţiei primei instrucţiuni. 
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Fig. 6. Dependenţele din pipeline într-o secvenţă de cinci instrucţiuni. Toate dependenţele ce sunt 
orientate înapoi (primele trei) intră în categoria hazardului de date. 
 

 

a) Clasificarea hazardului de date 
 

Hazardul de date poate fi încadrat în trei categorii distincte în funcţie de ordinea citirii şi 

a scrierii resurselor comune de către instrucţiuni. Prin convenţie, hazardul este denumit 
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înaintea instrucţiunii j. Procesul de scriere are loc în ordine greşită, deci, la 

sfârşit, variabila comună va avea valoarea scrisă de instrucţiunea i. Acest tip de 
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hazard apare doar în căile de date cu pipeline ce permite scrierea datelor în mai 

multe porţiuni (etape) ale sale (sau inconsecvent în etape diferite). În cazul 

procesorului MIPS de faţă, hazardul WAW nu apare tocmai datorită evitării 

scrierii datelor în mai multe etape din pipeline. 

 

WAR (write after read) – instrucţiunea j încearcă să scrie în resursa destinaţie 

înainte ca aceasta să fie citită de instrucţiunea i, astfel încât instrucţiunea i 

primeşte o valoare incorectă. Nici acest ultim tip de hazard de date nu poate 

apărea în pipeline-ul MIPS, deoarece toate citirile sunt făcute în etapa ID iar 

toate operaţiunile de scriere au loc în WB, două etape mai departe. 

 

Succesiunea RAR (read after read) nu este, din motive lesne de înţeles, 

considerată hazard de date. 

 

 

b) Modalităţi de evitare a hazardului de date. 

 

Hazardul de date se poate evita fără prea mare efort printr-o tehnică numită 

forwarding. Această tehnică implică existenţa unei entităţi hard numite forwarding unit 

care comandă două multiplexoare amplasate în etapa EX înaintea unităţii aritmetico-

logice (ALU). Unitatea de forwarding este de fapt un circuit logic combinaţional (CLC) 

care implementează nişte expresii booleene, în funcţie de care sunt selectate pentru 

ALU trei surse de date posibile: direct din registrul pipe ID/EX (adică din blocul de 

registre), de la ieşirea ALU din următoarea etapă pipeline (MEM), sau din etapa WB. 

Expresiile booleene testează apariţia a două tipuri de hazard de date, între etapele EX 

şi MEM şi/sau între etapele EX şi WB, selectând intrările corespunzătoare ale 

multiplexoarelor. Prin acest artificiu, hazardul de date este evitat fără a introduce timpi 

morţi (stall-uri) în calea de date, permiţând o procesare secvenţială neîntreruptă a 

instrucţiunilor. 
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Fig. 7. Dependenţele între registrele pipeline se deplasează înainte în timp, permiţând aducerea la 
intrările ALU datele actualizate necesare. 
 

 

Expresiile boolene de bază pentru detecţia hazardului se pot grupa în două 
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trei etape pipeline este cumva registrul 0, care are o folosinţă specială în setul de 

instrucţiuni MIPS. În concluzie, expresiile booleene pentru detectarea hazardului pot fi 

scrise în următoarea formă: 

 

1. EX hazard 

 

if     (EX/MEM.RegWrite=1) 

and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) 

and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs) ) then ForwardA = 10  

 
if     (EX/MEM.RegWrite=1) 

and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) 

and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt) )  then ForwardB = 10  

 

 

2. MEM hazard 

 

if     (MEM/WB.RegWrite=1) 

and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) 

and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs) ) then ForwardB = 01 

 

if     (MEM/WB.RegWrite=1) 

and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) 

and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt) )  then ForwardB = 01 

 

 

Variabilele ForwardA şi ForwardB determină selecţia uneia din cele trei intrări ale celor 

două multiplexoare folosite la forwarding. Codificarea este făcută în binar pe doi biţi, 

intrării din registrul ID/EX corespunzându-i codul 00. Returul din etapa MEM este 

codificat cu 10, iar cel din etapa WB cu 01. 
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Fig. 8. Calea de date modificată pentru rezolvarea hazardului de date prin forwarding. Unitatea de 
forwarding testează coincidenţa identităţii registrelor între cele trei etape în care poate apărea hazard: 
EX, MEM, WB. 
 

 

c) Hazardul de date şi instrucţiunea load 
 

Există un caz de hazard de date ce nu poate fi rezolvat prin forwarding, şi anume 

când o instrucţiune load scrie un registru care este folosit şi de instrucţiunea următoare. 

Figura 6 ilustrează elocvent această problemă. Pentru instrucţiunea load, datele sunt 

încă citite din memorie în ciclul de clock 4, adică exact atunci când aceeaşi date ar fi 

necesare următoarei instrucţiuni la intrarea în ALU. Este deci nevoie de o operaţie de 

oprire a pipeline-ului pentru combinaţia de instrucţiuni în cauză, astfel încât 

instrucţiunea imediat următoare după load să poată citi corect rezultatul. 

Drept urmare, în afară de unitatea de forwarding, mai este utilă şi o unitate 

suplimentară de detecţie a hazardului, dispusă în etapa ID a pipeline-ului, astfel încât să 

poată insera un ciclu mort între load şi următoarea instrucţiune. Unitatea de detecţie a 

hazardului este activată de o singură expresie booleană, care întâi testează existenţa 

instrucţiunii load şi ulterior coincidenţa registrelor folosiţi de load şi de următoarea 

instrucţiune. 
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Fig. 9. Hazard generat de instrucţiunea load. 
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4. FUNCŢIONAREA SIMULATORULUI 
 

4.1. Structură 

 

Simulatorul este realizat cu ajutorul mediului de programare Borland C++ Builder 

versiunea 1.0. Builder-ul C++ este practic un compilator şi interpretor de C++, având în 

plus o sumedenie de facilităţi pentru lucrul cu interfaţa grafică Windows 95/NT. Astfel, 

mediul de programare dispune de toate componentele “clasice” Windows, cum ar fi 

ferestre, butoane, meniuri, formulare, box-uri, label-uri, toate apelabile şi modificabile 

prin intermediul limbajului C++. În acest scop sunt folosite componente specializate, 

clase şi funcţii predefinite, funcţii şi proceduri standard Win32. Lucrul cu suprafeţe de 

control, obiecte grafice şi componente Windows este foarte simplu şi intuitiv, motiv 

pentru care C++ Builder a fost preferat la realizarea acestul proiect altor medii de 

programare, în speţă Visual C++, mai puternic dar mai puţin flexibil. 

 Aplicaţia de faţă se numeşte MIPS şi este organizată în două ferestre. Prima 

fereastră (Main) are ca intrare programul scris de către utilizator în limbaj de asamblare 

şi are ca ieşire o succesiune de cuvinte pe 32 de biţi reprezentând programul compilat 

şi codificat binar. A doua fereastră (Simulate) are ca şi intrare succesiunea de cuvinte şi 

ca ieşire structura grafică afişată în fereastră. 

Fig. 10. Structura bloc a aplicaţiei. 

4.2. Compilatorul 
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Compilatorul folosit pentru generarea cuvintelor de 32 de biţi corespunzătoare 

instrucţiunilor de asamblare a fost scris sub Linux cu utilitarele Flex, Bison şi 

compilatorul Gcc. Este vorba de o structură clasică de compilator – interpretor ce 

identifică atomii lexicali corespunzători fiecărei instrucţiuni şi câmpurilor ei, codificând 

codul instrucţiunii conform cu structura originală a setului de instrucţiuni a procesorului 

MIPS. Câmpurile instrucţiunii (numărul registrelor, adresele de memorie şi de salt) se 

codifică binar pe un anumit număr de biţi, în funcţie de formatul instrucţiunii. Trebuie 

menţionat faptul că programul de compilare este scris pentru întreg setul de instrucţiuni 

MIPS, inclusiv pentru cele în virgulă mobilă, cu toate că acestea nu sunt folosite în 

partea grafică a simulatorului. Pentru că aplicaţia de faţă lucreaza sub mediul Windows 

95/NT, a fost nevoie de un emulator Linux pentru Windows 95 pentru a genera un 

executabil ce poate fi rulat şi sub Windows. S-a folosit programul Cygwin 2.1 al firmei 

Cygnus care emulează um mediul Linux cu aproape toate componentele (gcc, flex, 

bison, yacc, telnet etc.).  

 

 
add r1 r2 r3 

or r23 r24 r25 

sub r8 r9 r10   asamblor.exe 

lw r5 200 

and r10 r11 r12 

sw r20 100 

00000000001000100001100000100

000 

00000010111110001100100000100101 

00000001000010010101000000100010 

10001100000001010000000011001000 

00000001010010110110000000100100 

10101100000101000000000001100100 

 
Fig. 11. O secvenţă de instrucţiuni în limbaj de asamblare şi succesiunea de cuvinte pe 32 de biţi 
generată de compilatorul propriu al aplicaţiei. Primii şase biţi ai cuvintelor constituie opcode-ul 
instrucţiunilor. Pentru instrucţiunile aritmetico-logice (add, or, sub, and) codul este 000000, pentru lw este 
100011 (3510) iar pentru sw este 101011 (4310) 

 

 

Executabilul obţinut prin compilarea surselor C++ ale asamblorului cu ajutorul 

gcc şi al utilitarelor flex şi bison se numeşte ASAMBLOR.EXE şi aşteaptă la linia de 

comandă trei parametri de intrare: numele fişierului sursă ASM, al fişierului de ieşire cu 
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codurile instrucţiunilor şi al fişierului conţinând mesajele de eroare. Fişierul de erori 

(ERRORS.TXT) este folosit în fereastra Main pentru a afişa erorile apărute la compilare 

(vezi paragraful 4.3.), iar fişierul conţinând codurile instrucţiunilor (COD.TXT) este 

memorat într-un tabloul care ulterior este folosit în fereastră Simulate (vezi paragraful 

4.4). Anexa 2 conţine listingurile fişierelor folosite la generarea compilatorului. La 

instalarea într-un director, fişierul ASAMBLOR.EXE trebuie însoţit neapărat de 

biblioteca DLL CYGWIN.DLL şi de cele două fişiere de ieşire ale asamblorului 

enumerate mai înainte, chiar dacă ele sunt de lungime zero. 

 

4.3. Fereastra Main 
 

 După cum o arată şi numele, fereastra Main este cea principală, în care 

utilizatorul poate să-şi scrie propriul program în limbaj de asamblare, îl poate compila şi 

depana în caz de eroare. 

Fig. 12. Fereastra Main. Se pot observa cele trei formulare pentru scrierea programului, scrierea 
registrelor şi a conţinutului memoriei. Ultimul formular afişeaz mesajele de eroare generate de compilator. 
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Fereastra conţine un meniu de tip Pop-Down cu patru puncte: New, Open, Save, 
Save As şi Quit. Punctul New goleşte conţinutul formularului de program şi resetează 

conţinutul memoriei şi al registrelor. Open încarcă un program deja salvat pe disc hard 

sau pe dischetă magnetică. Save şi Save As salvează pe disc programul aflat în 

formularul specializat. Save As duce la apariţia pe ecran al dialogului pentru salvarea 

fişierului cu un anumit nume. Dacă programul nu are încă un nume, Save are acelaşi 

efect ca şi Save As. Extensia programelor este ASM, fiind acceptate şi nume mai lungi 

de opt caractere (standard Windows 95/NT). Ultimul punct al meniului, Quit, 
abandonează aplicaţia. Pe bara superioară a ferestrei apare calea complet şi numele 

fişierului care este editat/scris. 

Butoanele ordonate vertical în partea stângă a ferestrei permit utilizatorului 

introducerea mai uşoară a instrucţiunilor în formularul destinat acestui scop. O apăsare 

a unui buton duce la apariţia în formular a unei noi linii de program conţinând formatul 

general al instrucţiunii. Butoanele sunt în număr de 15, reprezentând cele mai des 

folosite instrucţiuni ale limbajului de asamblare al procesorului MIPS. În afară de aceste 

instrucţiuni, utilizatorul poate introduce în formularul PROGRAM orice altă instrucţiune 

MIPS direct de la tastatură. Trecerea într-o nouă linie se face cu Enter.  

Deasupra celor 15 butoane se află o suprafaţă de control de tip “Radio Button”, 

adică cu opţiuni care se exclud reciproc. Această suprafaţă de control permite 

selectarea unui anumit format de afişare pentru formulare. HEX permite afişarea 

succesiunii instrucţiunilor în cod hexazecimal, iar DEC afişează numărul de ordine al 

instrucţiunii în cod zecimal, în amblele cazuri uşurându-se depanarea programului sursă 

în cazul apariţiei erorilor la compilare. Selectarea se face cu un clic pe butonul stâng al 

mouse-ului când cursorul se află deasupra uneia din cele două opţiuni. 

Următorul formular este REGISTERS, permiţând afişarea şi modificarea 

conţinutului registrelor din bancul de registre al procesorului MIPS. Există 32 de 

registre, fiecare de câte 32 de biţi. Registrele pot fi modificate apriori, înainte de 

lansarea programului, scutind utilizatorul de a mai încărca prin intermediul instrucţiunilor 

anumite valori în anumiţi registre. Deplasarea în cadrul formularului se poate face atât 

cu Enter şi săgeţile de la tastatură, cât şi direct cu mouse-ul, editarea funcţionând ca la 

orice editor normal de texte. 
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Formularul MEMORY afişează conţinutul a 32 de locaţii succesive ale memoriei 

procesorului simulat. La nivelul de simulare didactică s-a considerat că acest număr de 

locaţii de memorie este suficient pentru acoperirea tuturor necesităţilor. Scrierea sau 

înlocuirea unor valori funcţionează la fel ca şi în cazu formularului REGISTERS. 

 Ultimul formular al ferestrei Main poartă titlul ERRORS şi este destinat afişării 

mesajelor de eroare generate de către compilatorul aplicaţiei (vezi paragraful 4.2.). 

Mesajele de eroare specifică tipul erorii şi numărul liniei în care ea aparare. Formularul 

permite şi defilarea pe verticală al conţinutului său în cazul în care există mai multe 

mesaje de eroare decât linii în formular. ERRORS este un formular de tip Read-Only, 

adică textul ce apare în el nu poate fi editat pentru simplul motiv că acest lucru nu are 

nici un sens practic. 

 În partea dreaptă a ecranului se mai află butoanele  şi .  are 

ca efect lansarea executabilului ansamblor.exe având ca intrare programul din 

formularul PROGRAM iar ca ieşire conţinutul formularului ERRORS şi deasemena un 

fişier COD.TXT conţinând succesiunea codificată a instrucţiunilor compilate. La 

apăsarea acestui buton, programul curent este automat salvat pe disc. În cazul în care 

programul încă nu are un nume, utilizatorul este interogat prin intermediul unui dialog 

despre numele dorit pentru program, nume sub care succesiunea de instrucţiuni de 

asamblare va putea fi găsită şi pe disc. Butonul  permite trecerea în fereastra omonimă, 

după ce programul a fost compilat fără nici o eroare. 

 

 

4.4. Fereastra Simulate 
 

 În această fereastră utilizatorul poate urmări parcursul fiecărei instrucţiuni scrise 

în programul compilat, de-a lungul etapelor pipeline din calea de date. Pe bara 

superioară a ferestrei se poate vedea calea completă  şi numele programului compilat şi 

folosit pentru fereastra Simulate. 

 Fereastra este compusă din mai multe blocuri conectate între ele prin intermediul 

unor “fire”. Blocurile reprezintă diverse componente ale căii de date şi de control, iar 

“firele” constituie legăturile dintre aceste blocuri. 
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Fig. 13. Fereastra Simulate. Blocurile şi legăturile dintre ele sunt colorate diferit în funcţie de destinaţia 
lor – cale de date sau cale de control.   
 

 Calea de date este împărţită în mai multe etape (vezi paragraful 3.2.) a căror 

denumire este vizibilă şi în partea superioară a ferestrei. În prima etapă, Instruction 
Fetch, procesorul dispune de Program couter (PC), Instruction Memory (IM), un 

sumator (ADD) care adună patru la indicele citit din Program Counter şi un multiplexor 

care selectează intrarea pentru PC – fie valoarea curentă plus 4, fie valoarea pe care o 

primeşte din etapa următoare în cazul unei instrucţiuni de salt. Numărul 4 înseamnă 

partu octeţi, adică 32 de biţi, adică lungimea unei instrucţiuni. Din Instruction Memory se 

citeşte instrucţiunea de la adresa oferită de PC şi se depune în registrul IF/ID, care 

separă etapa Instruction Fetch de următoarea, adică de Instruction Decode. În 

această etapă sunt funcţionale bancul de registre (Registers), un sumator (ADD) care 

adună la valoarea PC o valoare citită din câmul instrucţiunii de salt (când este cazul), o 

unitate de control (Control) ce generează toate semnalele de selecţie necesare în cele 

cinci etape, o unitate de detecţie a hazardului de control (HDU-Hazard Detection Unit) 
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care detectează şi rezolvă hazardul de control şi un comparator (=) situat între cele 

două ieşiri ale bancului de registre care are ca sarcină detecţia coincidenţei conţinutului. 

Etapa Execute este despărţită de anterioara prin intermediul registrului tampon ID/EX şi 

dispune de trei multiplexoare, o unitatea aritmetico-logică (ALU), o unitate de 

forwardare (FWD) şi o unitate de control ALU (ALU CTRL). Unitatea FWD asigură 

detecţia hazardului de date şi generează semnalele corespunzătoare pentru evitatea 

acestui tip de hazard. Semnalele generate selectează una din cele trei intrări ale celor 

două multiplexoare poziţionate înaintea ALU în funcţie de tipul de hazard de date 

apărut. Unitatea aritmetico-logică are ca intrări două valori numerice asupra cărora 

execută o operaţie aritmetică sau logică. Codul operaţiei este citit în anterioara etapă 

dintr-un câmp al instrucţiunii de către unuitatea de Control şi este mai apoi prelucrat de 

ALU CTRL care generează semnalul final necesar pentru ALU. Ultimul multiplexor 

(comandat de Control) selectează identitatea registrului destinaţie în funcţie de tipul 

instrucţiunii. Etapa Execute este urmată de etapa Memory în care singurul bloc prezent 

este memoria de date. Ea este accesată doar de un tip de instrucţiuni, şi anume cele de 

acces la memorie (load şi store). Celelate instrucţiuni dispun de o cale de evitare a 

memoriei care pune datele direct în registrul MEM/WB. Ultima etapă din pipeline este 

destinată scrierii rezultatului instrucţiunilor într-un anumit registru. Multiplexorul este 

comandat de Control şi permite selecţia, în funcţie de tipul instrucţiunii, a ieşirii 

memoriei de date sau a valorii propagate de la ieşirea ALU. 

 Calea de control este reprezentată sub formă de contururi şi linii portocaliu 

deschis în stare inactivă şi portocaliu închis în stare activă. Pentru calea de date 

culoarea în stare inactivă este albastru pal iar pentru starea activă este albastru închis. 

Ca şi convenţie de colorare, un bloc care poate fi atăt citit cât şi scris (registre şi 

memorii) este reprezentat după cum urmează: partea stângă colorată înseamnă scriere; 

partea dreaptă colorată însemnă citire. Trebuie specificat că arhitectura 

microprocesorului permite citirea şi scrierea în aceiaşi etapă. 

 Într-o parte şi cealaltă a bării pe care sunt înscrise numele celor cinci etape din  

pipeline se află două butoane,  şi . Ele permit defilarea pas cu pas, într-o direcţie 

sau alta, a instrucţiunilor prin calea de date şi cea de control, având ca efect colorarea 

blocurilor şi a legăturilor în funcţie de instrucţiune şi de etapa din pipeline în care se află 

ea. Cele două butoane permit avansul cu un pas sau întoarcerea cu un pas înapoi 
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pentru orice tip şi orice succesiune de instrucţiuni. Pasul înapoi este oarecum contrar 

logicii execuţiei unui program normal, dar având în vedere că simulatorul de faţă este în 

prmul rând o aplicaţie didactică, s-a considerat că această opţiune poate fi utilă. Totuşi, 

din motive ce ţin de logica construcţiei programului, este posibil ca la instrucţiuni ce 

implică hazard de date sau de control, un pas înapoi să perturbe funcţionarea normală 

a succesiunii de instrucţiuni, în sensul neactivării unor blocuri sau a unor legături, în 

special în etapele Instruction Decode şi Execute.  

Pentru mai mult confort, cele două butoane de Forward şi Back sunt dublate de 

încă o pereche aflată în partea stânga jos a ferestrei Simulate. Între ele se află textul 

“Step number” care afişează pasul curent în programul rulat, coincizând cu ciclurile de 

ceas trecute de la pornirea execuţiei programului. În cazul în care pasul este deja zero 

şi totuşi butonul    este din nou apăsat, pe ecran va apărea un mesaj de eroare care 

atenţionează utilizatorul că aplicaţia nu poate efectua această comandă. De asemenea, 

după ce şi ultima instrucţiune a părăsit etapa Write Back, o nouă apăsare a butonului   

  va duce la apariţia unui mesaj specificând explicit că nu mai sunt instrucţiuni de 

executat. 

 Sub cea de-a doua pereche de butoane de avans se află o suprafaţă de decizie 

de tip “Radio Buttons” cu opţiuni ce se exclud reciproc. Opţiunile Hazard şi No Hazard 

au ca efect afişarea respectiv ascunderea tuturor blocurilor şi conexiunilor care au de a 

face cu unităţile de detecţie şi înlăturare a hazardului. În speţă, în această categorie 

intră blocurile HDU, FWD cele două multiplexoare de la intrarea ALU în etapa Execute, 

împreună cu conexiunile aferente. Selecţia opţiunii No Hazard implică automat şi 

dezactivarea condiţiilor logice care duc la detecţia hazardului (vezi paragraful 3.2.2, 

3.2.3). Programul va rula normal, dar evident hazardul va perturba funcţionarea corectă 

a pipeline-ului. Această abatere de la o funcţionare normală şi corectă a fost 

deasemena făcută în scop pur didactic. Mai trebuie remarcat că, din considerentele mai 

înainte amintite, activarea/dezactivarea hazardului poate avea loc doar când contorul de 

paşi este egal cu zero sau, evident, înainte de începerea rulării pas cu pas a 

programului. 

 Butonul  are ca efect revenirea în fereastra princpială şi implicit resetarea 

întregului parcurs din calea de date şi de control. Butonul poate fi apăsat în orice 

moment al rulării programului. 
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 Butonul    permite utilizatorului selecţia combinaţiei de culori pentru blocurile 

de date şi de control, afişând pe ecran un dialog cuprinzând paleta de culori disponibilă. 

 Butonul    anulează valoarea curentă a contorului de paşi, egalând-o cu zero. 

Acest buton poate fi deasemena apăsat în orice moment al rulării programului. După 

apăsarea lui, blocurile şi legăturile din fereastra Simulate trec în stare inactivă. 

Succesiunea de instrucţiuni rămâne aceiaşi, rularea ei putând fi reluată cu cele două 

butoane de defilare. 

 În partea superioară a ecranului, sub bara pe care sunt inscripţionate denumirile 

celor cinci etape din pipeline, se află altă bară pe care, în timpul execuţiei pas cu pas a 

programului, defilează instrucţiunile corespunzătoare fiecărei etape în parte. 
 
 

Fig. 14.  Succesiune de instrucţiuni în pipeline în fereastra Simulate. În partea superioară a ferestrei 
se pot vedea instrucţiunile corespunzătoare fiecărei etape din pipeline. 
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4.5. Construcţia programului sursă 
 

Aplicaţia MIPS are un fişier header şi unul sursă ataşat fiecărei ferestre. Există 

deci fişierele sursă Unit1.cpp, Unit1.h pentru fereastra Main şi Unit2.cpp şi Unit2.h 

pentru fereastra Simulate. La Borland C++ Builder conţinutul unei ferestre (numită form 

- formă) este descris printr-un fişier text cu extensia dfm în care sunt specificate toate 

componentele vizuale prezente pe forma respectiv. De exemplu, pentru fereastra Main, 

respectiv Form1, butonul  este descris după cum urmează: 
 

object Simulate: TButton 

    Left = 873 

    Top = 229 

    Width = 52 

    Height = 24 

    Caption = 'Simulate' 

    TabOrder = 0 

    OnClick = SimulateClick 

end 

 

Formularul PROGRAM arată în felul următor: 
 

object Memo1: TMemo 

    Left = 133 

    Top = 100 

    Width = 145 

    Height = 436 

    Ctl3D = True 

    ParentCtl3D = False 

    ScrollBars = ssVertical 

    TabOrder = 7 

    WordWrap = False 

    OnKeyDown = counter 

  end 
 

Acest fişier este generat în mod automat de către mediul de programare, în funcţie de 

setările utilizatorului în ceea ce priveşte componenta respectivă: mărime, poziţie, 

aspect, etichetă, reacţie la evenimente etc.. 
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În Unit1.cpp şi Unit1.h este descrisă comportarea obiectelor şi proceselor din 

fereastra Main, prin intermediul funcţiilor şi procedurilor specifice limbajului C++, dar şi 

prin intermediul unor funcţii şi componente specifice mediului Borland C++ Builder şi 

Windows 95/NT. De exemplu, apăsarea unui buton coincide cu execuţia unei proceduri 

sau a unei funcţii. 

 
void __fastcall TForm1::ADDClick(TObject *Sender) 

{ 

Memo1->Lines->Add("add rd rs rt"); 

counter(Sender, 13, TShiftState()); 

} 

 

Apăsarea pe butonul  are ca efect adăugarea unei linii în formularul PROGRAM 

(Memo1) şi apelul unei funcţii counter care realizează actualizarea contorului de linii. 

Selectarea punctului Save din meniul File are ca efect apelarea unei alte proceduri: 
 

void __fastcall TForm1::SaveAs1Click(TObject *Sender) 

{ 

   if(SaveDialog1->Execute())Memo1->Lines->SaveToFile(SaveDialog1->FileName); 

   Numeinit = true; 

   numefisier=SaveDialog1->FileName; 

   Form1->Caption ="Main   " + numefisier; 

} 
 

Componenta SaveToFile este predefinită şi realizează salvarea într-un fişier cu 

numele din paranteze. O altă componentă predefinită este SaveDialog1 care aduce 

pe ecran dialogul de salvare a unui fişier. Fiecare component Builder dispune de o 

proprietate numită Caption, sau etichetă. Modificarea ei se poate face şi dinamic, 

după cum se poate vedea în ultima instrucţiune din listingul de mai sus, unde eticheta 

formei1, adică a ferestrei Main este setată cu şirull “Main” concatenat cu o variabilă de 

tip char ce conţine numele ultimului fişier deschis sau salvat. 

Butonul  are o funcţie mai specială, pentru că lansează în execuţie şi 

fişierul asamblor.exe, având ca parametru numele fişierului editat: 
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void __fastcall TForm1::CompileClick(TObject *Sender) 

{ 

    Save1Click(Sender); 

    int len,pos; 

    AnsiString strng,delimiter,nume; 

    delimiter = numefisier[3]; 

    len = numefisier.Length(); 

    pos = numefisier.LastDelimiter(delimiter); 

    nume.SetLength(len-pos); 

 

    for(int w=1;w<len-pos+1;w++)nume[w]=numefisier[w+pos]; 

    strng="asamblor.exe " + nume + " cod.txt erori.txt"; 

    WinExec(strng.c_str(),0); 

    ShowMessage("Compiled.Click OK"); 

    Memo2->Lines->LoadFromFile("erori.txt"); 

} 
 

Funcţia WinExec lansează un executabil cu linia de comand specificată ca parametru 

al funcţiei. Funcţia ShowMessage întrerupe execuţia programului, afişând mesajul din 

ghilimele şi aşteptând un click cu mouse-ul pe butonul    plasat sub mesajul afişat. 

În ultima linie a corpului procedurii se înarcă în formularul ERRORS (Memo2) conţinutul 

fişierului text “erori.txt” generat de compilatorul propriu al aplicaţiei (vezi paragraful 3.2.). 

 

Unit2.cpp şi Unit2.h sunt fişierele anexate formei 2, adică ferestrei Simulate. 

Blocurile funcţionale ale căii de date şi de control sunt reprezentate sub forma unor 

figuri geometrice a căror prototip este predefinit şi care diferă doar prin proprietăţi. De 

exemplu, unitatea de forwarding arată în fişierul dfm astfel: 
 

object Shape40: TShape 

    Tag = 1300 

    Left = 556 

    Top = 580 

    Width = 77 

    Height = 39 

    Hint = 'Forwarding Unit' 

    Brush.Color = 12440319 

    ParentShowHint = False 
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    Shape = stRoundRect 

    ShowHint = True 

 end 
 

Fiecare shape în particular şi fiecare componentă Builder în general are o proprietate 

numită Tag, adică marcaj. Pe baza acestei proprietăţi, în aplicaţie se face ordonarea 

fiecărui bloc într-o anumită etapă a pipeline-ului şi activarea, respectiv dezactvarea, 

după necesitate. Astfel, componente necesare în prima etapă din pipeline au toate 

proprietatea Tag egală cu 100, pentru a doua etapă Tag = 200 ş.a.m.d. până în etapa 

Write Back, unde Tag = 500. Pentru fiecare etapă în parte există diferenţieri pentru 

unele blocuri şi linii în funcţie de tipul instrucţiunlor care le activează. De exemplu, 

pentru componentele activare de instrucţiunea load valoarea Tag este egală cu 560 iar 

pentru store Tag = 570. În acest fel s-a putut efectua segregarea funcţională a tuturor 

componentelor ale desenului destul de complex afişat în fereastra Simulate. Pentru 

unele porţiuni din desen a fost nevoie totuşi de scrierea separată a unor instrucţiuni 

suplimentare pentru a acoperi toate categoriile de instrucţiuni. 

Pentru activarea şi dezactivarea componentelor dintr-o etapă pipeline sunt folosite două 

proceduri având ca parametru tocmai proprietatea Tag. Procedura red(x) activează 

(colorează) toate componentele cu Tag = x, iar procedura alb(x) dezactivează 

(decolorează) componentele cu Tag = x: 

 
void TForm2::alb(int s) 

{      

AnsiString nameString("TShape"); 

 TShape * shape; 

 for(int i=0; i < ComponentCount; i++) 

 { 

 if (Components[i]->ClassNameIs(nameString)) 

  { 

        if (Components[i]->Tag==s) 

         { 

            shape = (TShape *)Components[i]; 

 

            switch (shape->Pen->Color) 

             { 
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                case 0x004080FF: shape->Pen->Color = 0x00BDD2FF; 

                      shape->Brush->Color = 0x00BDD2FF; 

                      break; 

                case clBlack :   if (shape->Brush->Color == 0x00808040) 

                     shape->Brush->Color = 0x00FEFFDF; 

                                 if (shape->Brush->Color == 0x004080FF) 

                                   shape->Brush->Color = 0x00BDD2FF; 

                                 break; 

                case 0x00808040: shape->Pen->Color = 0x00FEFFDF; 

              break; 

 }}} 

              
Procedura alb baleiază toată mulţimea componetelor framei din clasa Tshape, adică 

formele geometrice care interesează, şi se opreşte doar la cele care au proprietatea 

Tag egală cu parametrul întreg al funcţiei. În această mulţime, dezactivarea se face 

separat în funcţie de culoarea avută iniţial. Dacă culoare este 0x00808040 adică verde 

închis, procedura atribuie shape-ului noua culoare, corespunzătoare stării dezactivate, 

verde deschis (0x00FEFFDF). Pentru portocaliu închis, tranziţia se face către portocaliu 

deschis. În mod absolut identic funcţionează şi procedura red(x), având efect opus 

anterioarei proceduri. 

 
void TForm2::red(int s) 

{    

AnsiString nameString("TShape"); 

 TShape * shape; 

 for(int i=0; i < ComponentCount; i++) 

 { 

 if (Components[i]->ClassNameIs(nameString)) 

  { 

        if (Components[i]->Tag==s) 

         { 

            shape = (TShape *)Components[i]; 

            switch (shape->Pen->Color) 

             { 

                case 0x00BDD2FF: shape->Pen->Color = 0x004080FF; 

                    shape->Brush->Color = 0x004080FF; 

                                 break; 



Universitatea “TRANSILVANIA” Braşov            PROIECT DE DIPLOMĂ 
Facultatea de Electrotehnică 
 

 42 

                case clBlack :   if (shape->Brush->Color == 0x00FEFFDF) 

                   shape->Brush->Color = 0x00808040; 

                                 if (shape->Brush->Color == 0x00BDD2FF) 

                                 shape->Brush->Color = 0x004080FF; 

                                 break; 

 

                case 0x00FEFFDF: shape->Pen->Color = 0x00808040; 

                      break; 

             }}}}} 
 

Fiecare din cele cinci etape pipeline are asociată o procedură specifică în cadrul 

căreia este descris mecanismul propriu al etapei, şi deasemena un tablou de 50 de 

elemente. În aceste 50 de elemente au loc cei 32 de biţi asociaţi fiecărei instrucţiuni, 9 

semnale de control, 3 semnale suplimentare şi o rezervă de şase biţi pentru orice 

eventualitate. Tablourile sunt denumite pipe0, pipe1, pipe2, pipe3 şi pipe4 şi se 

alimentează cu biţii instrucţiunilor dintr-un tablou multidimensional care conţine toate 

instrucţiunile programului. Operaţia următoare de atribuire constiuie “motorul pas cu 

pas” al întregii aplicaţii, rotindu-se într-un sens sau altul în funcţie de butonul apăsat. 

Astfel, apăsării butonului  îi este asociată funţia Fwd: 

 
void __fastcall TForm2::Fwd(TObject *Sender) 

{ 

    pas++; 

    if (step>nrinst+4) { ShowMessage("No more instructions"); 

       return;} 

    step++; 

    if (pas) RadioGroup1->Enabled = false; 

    else RadioGroup1->Enabled = true; 

    for (int q=0;q<50;q++) 

 { 

      pipe4[q]=pipe3[q]; 

     pipe3[q]=pipe2[q]; 

     pipe2[q]=pipe1[q]; 

 pipe1[q]=pipe0[q]; 

      pipe0[q]=tablou[step+4][q]; 

    } 

    stage1(); 
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    stage2(); 

    stage3(); 

    stage4(); 

    stage5(); 

    Label29->Caption ="Step number "+IntToStr(pas); 

   } 
 

Pentru funcţia opusă, Back, operaţia de atribuire arată: 
 

pipe0[q]=pipe1[q]; 

pipe1[q]=pipe2[q]; 

pipe2[q]=pipe3[q]; 

pipe3[q]=pipe4[q]; 

pipe4[q]=tablou[step][q]; 
 

Cea mai simplă procedură asociată unei etape este cea corespunzătoare etapei 

Instruction Fetch în care sunt active majoritatea componentelor pentru toate tipurile de 

instrucţiuni: 
 

void TForm2::stage1(void) 

{ 

    invisible(100, pipe0[1]); 

    if (pipe0[1]==9) alb(100); 

    else red(100); 

    Label35->Caption = Form1->Memo1->Lines->Strings[pipe0[45]]; 

    control(pipe0); 

} 

Funcţia control(pipe0) asociază fiecărui tip de instrucţiune semnalele de 

comandă secifice, scriindu-le în tabloul trimis ca parametru după primii 32 de biţi ce 

identifică instrucţiunea. Tipurile de instrucţiuni sunt recunsocute după primii şase biţi din 

tablou (opcode – vezi paragraful 3.1.) cu ajutorul unei instrucţiuni de selecţie multiplă de 

tip  switch – case. 
 

void TForm2::control(int f[50]) 

{ 

if (f[41]==25) for (int g=32;g<41;g++) f[g]=0; 

else 
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 {if (bin(f,31,26)==0) 

        {f[32]=1;f[33]=1; 

          f[34]=0;f[35]=0; 

          f[36]=0;f[37]=0; 

          f[38]=0;f[39]=1; 

          f[40]=0;} 

 

     if (bin(f,31,26)==35) 

    { f[32]=0;f[33]=0; 

         f[34]=0;f[35]=1; 

         f[36]=0;f[37]=1; 

         f[38]=0;f[39]=1; 

      f[40]=1;} 

 

     if (bin(f,31,26)==43) 

      {f[32]=9;f[33]=0; 

      f[34]=0;f[35]=1; 

         f[36]=0;f[37]=0; 

         f[38]=1;f[39]=0; 

         f[40]=9;} 

 

    if (bin(f,31,26)==5) 

     {f[32]=9;f[33]=0; 

         f[34]=1;f[35]=0; 

         f[36]=1;f[37]=0; 

         f[38]=0;f[39]=0; 

         f[40]=9;}  } 

   } } 
 

Pentru etapa Execute, codul C++ se complică destul de mult din pricina unităţii 

de detecţie şi rezolvare a hazardului prin forwarding (FWD). Condiţiile logice de la 

paragraful 3.2.3 se transcriu în practică în cadrul procedurii stage3()după cum 

urmează: 
 

if(pipe2[0]!=9)  

{ 

if  ((pipe3[39]==1) &&     //EX/MEM.RegWrite 

(bin(pipe3,25,21)) &&     //EX/MEM.Rd!=0 
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(bin(pipe3,25,21)==bin(pipe2,20,16))) fwdA=2; 

 

else  

if  ((pipe4[39]==1) &&     //MEM/WB.RegWrite 

(bin(pipe4,25,21)) &&     //MEM/WB.Rd!=0 

(bin(pipe3,25,21)!=bin(pipe2,20,16)) &&  //EX/MEM.Rd!=ID/EX.Rs 

(bin(pipe4,25,21)==bin(pipe2,20,16))) fwdA=1; 

 

else fwdA=0; 

//-------------------------------------------------------------------------- 

if  ((pipe3[39]==1) &&     //EX/MEM.Rd==ID/EX.Rs 

(bin(pipe3,25,21)) &&     //EX/MEM.RegWrite 

(bin(pipe3,25,21)==bin(pipe2,15,11)))  fwdB=2; //EX/MEM.Rd==ID/EX.Rt 

 

else  

if  ((pipe4[39]==1) &&     //MEM/WB.RegWrite 

(bin(pipe4,25,21)) &&     //MEM/WB.Rd!=0 

(bin(pipe3,25,21)!=bin(pipe2,15,11)) &&  //EX/MEM.Rd!=ID/EX.Rt 

(bin(pipe4,25,21)==bin(pipe2,15,11))) fwdB=1; //MEM/WB.Rd==ID/EX.Rt 

 

else fwdB=0; 

 

Utilizarea sistematică a unor funcţii şi proceduri universale conferă aplicaţiei o 

flexibilitate mare în eventualitatea unor viitoare extinderi sau interfaţări cu alte programe 

sau medii de programare. O foarte interesantă variantă în acest sens o constituie un 

mediu de programare VHDL (Verilog, V-System etc.) care ar exemplifica utilizatorului 

aplicaţiei de faţă şi structura anumitor blocuri, procese sau funcţii, în limbaj de descriere 

hardware. Eventualele sugestii pe acestă temă sunt binevenite. 
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