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Instruction scheduling - סיכום 

Machine information 

 דרכים לתאר למהדר את החומרה

 .pipelineמתארים את כל השלבים שפקודה עוברת לאורך חייה ב  – Pipeline (א

 .IF, ID, EXE, MEM, WBשל הקורס הוא:  defaultה pipelineה 

 

 

  .שלה latenciesמתארים לכל פקודה את ה – Elcor (ב

 .earliest, latest)תחתון ועליון( של כל אחד מן האופרנדים שלה,  חסמיםכלומר 

 :, שבו אנו מתארים את הopcodeלכל  latency descriptorיש  Elcorבמודל של 

0. Operation latency  ,שלפי הגדרה זה אומרשל הפקודה: 

the time, relative to the initiation time of the 

operation, at which it completes, i.e. the earliest point in time, ignoring interruptions, 

after which it will not cause any change of state or make use of any machine resources 

that are visible to the compiler. 

 

2. Earliest / latest .לכל אחד מהאופרנדים של הפקודה 

 

 

על פני ציר טבלאות משאבים, מתארים לכל פקודה באילו משאבים היא משתמשת  – ableReservation t (ג

באילו משאבים היא  cycle, כלומר מסתכלים על זמניים יחסיים לתחילת הפקודה ובודקים בכל הזמן

 משתמשת.

 

 

 :הגדרות

- ILP – level parallelism-Instruction בתוך, זה מודד כמה פקודות יכולות להתבצע במקבילCPU  .בודד 

 

- VLIW - .זו שיטה שמאפשרת לקומפיילר לציין אילו פקודות ירוצו במקביל 

 , schedulingוכו' שנעזרות בחומרה כדי לבצע  superscalar, OOOבניגוד לשיטות אחרות כמו 

הקומפיילר צריך להחליט איך לפתור קונפליקטים )של משאבים ותלויות(, ואיך לתזמן את  VLIWבשיטת 

 יעילה.הכי הפקודות בצורה 

 הקומפיילר צריך להכיר את המעבד טוב כדי לדעת מה האופן הכי אופטימלי VLIWלסיכום, ב 

 ליצור פקודות מקביליות שמאפשר לנצל בצורה מקסימלית את החומרה.

 , זה אומר ששתי הפקודות ההשמה האלו מתבצעות במקביל.[R1=R2+R3 || R4=R5+R6]: נוטציה
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- Elcor – retargetable compiler, 

 HPL-PDכלומר מהדר שתוכנן עבור כמה סוגים של ארכיטקטורות של ה

 (.HP)ארכיטקטורה של חברת 

  MDES (Machine description database)איך המהדר עובד? יש מסד נתונים, נקרא גם 

 :את המידע שדרוש אודות המעבד, כמו למשל שמספק

 כמה יחידות ביצוע יש לו ומאיזה סוג 

 סוג האוגרים וכמות האוגרים 

 latencies של פקודות 

 ועוד.  רוחב המילה 

  Elcorליעד את ה ניתן שלו הדטא בייסע"י שינוי הזה מכניזם יעיל ש לכן

 לכמה ארכיטקטורות שונות.

 :הנחות של הקורס

 .IF,ID,EXE,MEM,WBשלבים:  5של המעבד יש  Pipelineב (0

 )אלא אם כן נאמר אחרת בשאלה(.

 )עם חמשת השלבים( courseשל ה defaultזה ה pipelineה (2

 .memory unitבתוך ה ALUכדי לאפשר לבצע פעולות אריתמטיות יש לנו יחידת  (3

 

 סימונים

 , E2או  E1לעיתים כדי לתאר את שלב הביצוע של פקודה מסוימת מציינים  -

 , והשלב ביחידת ביצוע. Eהמשמעות של זה היא סימון של יחידת ביצוע 

 ,Eנמצאים בשלב ראשון של יחידת ביצוע  אומר שאנו E1כלומר 

         E2 ביצוע יחידתאותה  שלשני  בשלב נמצאים שאנו אומר E. 
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 תלויות בין פקודותגרף ה
 , זהו גרף שמתאשר את התלויות בין הפקודות בתכנית.data dependency graphידוע גם בתור 

 : םסוגי התלויות ה

0) Flow (read-after-write) 

2) Output(write-after-write) 

3) Anti(write-after-read) 

 

 :הערות

 AB. סימון: Aחייב להתבצע לאחר  Bמשמעה ש  Bלקודקוד  Aקשת מכוונת מקודקוד  -

- A || B – זה אומר שA ו-B .יכולות להתבצע במקביל 

 

Latency 

 : הזמן שפקודה צריכה לחכות כדי להתבצע. לדוגמא:הגדרה

 

 

 נכנסה לביצוע. A-מחזורי שעון מהרגע ש 2תתבצע צריכים לחלוף  Bזה אומר שכדי שפקודה 

 :B-ל Aבין  cc stall 1 יש כלומר

 )משמאל לימין(.  A, stall, Bכך:   בחומרהלכן הן יתוזמנו 

 ר שהפקודות יכולות להתבצע במקבילזה אומ 1אם רשום על הקשת  הערה:

  על הקשת, כי הן נכנסות אחת אחרי השניה לכל הפחות(. 0יחיד רושמים  pipeline)בגלל זה במודל של מכונה עם 

 

 :ותהער

 :קונונציה .0

 (.latencyהמספר מציין את העיכוב ) יבגרף התלויות, אז קשתעל  דרק מספר אחאם רשום  -

 , (3,1), כמו לדוגמא אם רשומים שני מספרים על הקשת -

 מציין את ההפרש באיטרציות,  0-מציין את העיכוב, וה 3אז ה

  באיטרציה קודמת. בדוגמא שלנו מציין תלות 0כלומר 

 קודמת היא:דוגמא לפקודה עם תלות באיטרציה 

x = x + 1 

 יתכנו מצבים מיוחדים שבהם הקומפיילר לא יכול להיות בטוח שאין תלות, כמו לדוגמא בקוד הבא: .2

[R1]  R2*R3 

R4  [R5] 

A B 
2 
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, קריאה מהזיכרון אחרי כתיבה לזיכרון, Flowמכילים את אותו ערך, ואז יש תלות של  R5-ו R1-אזי יתכן ש

 .)מוסבר למטה( תקין memory serializationשיבטיח  stallמיצרים במצבים כאלה  מאותו מקום.

 

 :עבור פקודה שעושה כפל וחיבור latency descriptorדוגמא של 

v Ex: mpyadd(d1, d2, s1, s2, s3) 

» d1 = s1 * s2, d2 = d1 + s3 

 

 

 כל אחד מהאופרנדים.( עבור L( ועליון )E, ויש לנו חסם תחתון )Elcorנתונה לנו בתצורת  mpyaddהפקודה 

 

  



 2102אוניברסיטת חיפה, סיכום במבנה מהדרים, תשע"ב, סמסטר ב', 
 © נכתב ע"י אופיר כהן

-5- 
 

Memory serialization latency 

"The delay required between instructions to ensure proper ordering of dependent memory operations" 

 : הגדרה

 מתאר את הזמן המוקדם/מאוחר ביותר  mem serialization latencyה

 )יחסית לתחילת ביצוע הפקודה( מרגע תחילת ביצוע הפקודה ועד שהפקודה 

 כי כל הגישות לזיכרון הבטיחלשבה ניתן  memoryשל היחידת   pipelineמגיעה לנקודה ב

 .FIFOבצורת פקודות לפניה בוצעו השל 

 ,"להבטיח סדרתיות של גישות לזיכרון"כלומר המוטיבציה היא 

 הנכונות של תכנית המקור. לא בהכרח שומרים עלאחרת 

 

  של נתון. storeאו  load, ששם מודדים כמה זמן לוקח לבצע memory latency: זה לא אותו דבר כמו הערה

 

 :הנחות

 , 2בקורס הוא  memory serialization latencyה - ברירת מחדל (0

 זיכרון.אם שתיהן ניגשות לאותו מקום , 2הוא  Bלפקודה  Aפקודה משקל הקשת בין כלומר 

בין  delayאם לא ניתן להבטיח שאין תלות )כמו תלות עקיפה באמצעות אוגרים(, חייבים להכניס  (2

 .2הוא  latency-השוב הפקודות, ואז 

 

latency Branch 

 .branchהתחילה להתבצע, ועד שהסתעפנו ליעד של ה branch: הזמן שלוקח מהרגע שפקודת ההגדרה

 

 :הנחות

 לפקודה שאחריה. branch, כלומר בין פקודת 2בקורס הוא  branch latencyה – ברירת מחדל (0

 כמו לדוגמא בקוד הבא:

BNZ R3 

ADD R3,R4,R5 
 אחד בין הפקודה הראשונה לשניה. stallפה נוסיף 

 

 

  )אותו משקל לקשת( latencyנותנים אותו  unconditional branchגם עבור  (2

 לפקודה שאחריה. branchפקודת הבין 
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unrollingLoop  

 .clock cycles, במובן של schedulingמשפרת את ה loop unrollingטכניקת  :הגדרה

 זמנית.-זוהי טכניקה שפורשת קוד של כמה איטרציות כדי שיוכלו לרוץ בו

 .loop unroll factor כמות האיטרציות שנפרשת נקבעת ע"יה

 "לפני ואחרי גלילה", הכוונה לגלילה בודדת,: אם שואלים בשאלה לחשב את זמן הריצה של גוף הלולאה הערה

 .loop unroll factor = 2כלומר 

 מקביליות של פקודות יתרון:

 כי כעת יש יותר פקודות מכונה בתכנית. instruction cache, פוגע ביעילות של הcode bloat: חסרון

 

 

Back edges (loop carrying dependency) 

 :הגדרה

 התלויות, ומסמנות תלות בין איטרציות.קשתות שנמצאות בגרף 

 .i-1של האיטרציה ה x-תלוי ב i-באיטרציה ה xאז ה  , x+=A[i]לדוגמא: 

 

 

Resources 

 :סוגים של משאבים 3ישנם 

0) Hardware resources – כגון משאבי חומרה שאנו מכירים, 

Integer ALUs, FP ALUs, pipeline stages, register ports .'וכו 

2) Abstract resources –.משאבים מדומים, כלומר משאבים שנועדו למדל התנגשויות בין פקודות 

3) Counted resources – בכדי לבצע פקודה. )מאותו סוג משאב( משאבים שצריך כמה מהם 
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Reservation Tables 

 למהדר את המכונה )חומרה(.שבאמצעותה אנו מתארים זוהי שיטה  תזכורת:

 בכל מחזור שעון עבור כל פקודה, ת ושמתאר אותבשיטה נעשה ע"י בניה של טבלהשימוש 

 באילו משאבים היא משתמשת.של הפקודה מרגע התחלתה 

 :דוגמא

   

 

 הם משאבים מדומים שנועדו למדל אילוצים על פקודות Res1,Res2: הערה

 , Integer addבמקביל לפקודת  Loadבדוגמא זו אנו רואים שלא ניתן לבצע פקודת 

 Loadעל הטבלה של  Integer add" את הטבלה של להחליק, לכן צריך "ALU-וב Res1כי שתיהן משתמשות ב

 (.Loadבאה אחרי  Integer add)בהנחה שהפקודה של  באותן עמודות ים'X-ב חפיפות אין אשר עד

 :ההער

 יתכן ולפקודה תהיה יותר מטבלת משאבים אחת, ואז יתכן שנוכל לפתור התנגשויות )של משאבים( 

 עבור אותה פקודה.שאינן מתנגשות עם טבלאות קיימותף בין פקודות ע"י שימוש בטבלאות חלופיות 

 

Resource usage map 

 נתון בתכנית,  cc, שמתארת בכל Time  X  Resources: זוהי מטריצה מהצורה: הגדרה

 .RU_mapידוע גם בשם  אילו מן המשאבים נמצאים בשימוש.

 של פקודות, ואז מסמנים  Reservation tableבדר"כ כאשר נתונות לנו  RU_map: משתמשים בהערה

פקודה או  האם זה חוקי לשבץ בטבלת התזמון של התכנית אילו משאבים נתפסים בכל רגע נתון, כדי שנוכל לדעת

 .לא


