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Εξετάζουμε την εκτέλεση του εξής κώδικα:

Loop:  ld r1,0(r2)
mul r1,r1,r3
st r1,1000(r2)
sub r2,r2,#8
bnez r2,Loop

Υποθέτουμε ότι έχουμε αρχιτεκτονική σωλήνωσης (pipelining) 5 σταδίων (IF ID EX MEM WB). Έστω ότι 
η αρχική τιμή του r2 είναι 800, και ότι όλες οι αναφορές στη μνήμη ικανοποιούνται από την κρυφή μνήμη 
σε 1 κύκλο (δεν υπάρχουν δηλαδή αστοχίες). 

α)  Αρχικά,  υποθέτουμε ότι  η  αρχιτεκτονική σωλήνωσης δε  διαθέτει  σχήμα προώθησης (forwarding). 
Επίσης, η εγγραφή σε κάποιον καταχωρητή γίνεται στο πρώτο μισό ενός κύκλου, ενώ η ανάγνωση από τον 
ίδιον  καταχωρητή  στο  δεύτερο  μισό  του  ίδιου  κύκλου.  Επιπλέον,  η  απόφαση  για  μια  διακλάδωση 
λαμβάνεται στο στάδιο ΜΕΜ. 
Για την 1η επανάληψη του παραπάνω βρόχου, μέχρι και το load της 2ης επανάληψης, χρησιμοποιείστε ένα 
διάγραμμα χρονισμού όπως αυτό που παρουσιάζεται στη συνέχεια, για να δείξετε τα διάφορα στάδια του 
pipeline από τα οποία διέρχονται οι εντολές σε αυτό το διάστημα εκτέλεσης. Υποδείξτε και εξηγείστε τους 
πιθανούς κινδύνους (hazards) που μπορούν να προκύψουν κατά την εκτέλεση, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίον αυτοί αντιμετωπίζονται.
Πόσοι κύκλοι απαιτούνται συνολικά για να ολοκληρωθεί ο παραπάνω βρόχος (για όλες τις επαναλήψεις 
του, όχι μόνο για την 1η);

Το διάγραμμα χρονισμού του pipeline για την ζητούμενη ακολουθία εντολών είναι το ακόλουθο. 

Κύκλος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ld r1,0(r2) IF ID EX M WB

mul r1,r1,r3 IF ID - - EX M WB

st r1,1000(r2) IF - - ID - - EX M WB

sub r2,r2,#8 IF - - ID EX M WB

bnez r2,Loop IF ID - - EX M WB

ld r1,0(r2) IF ID EX M WB



Στο παραπάνω διάγραμμα, οι “-” υποδηλώνουν stalls. Τα stalls στους κύκλους 4-5 οφείλονται στο ότι ο r1 για την εντολή 
mul (η ανάγνωση του οποίου γίνεται στο στάδιο ID της mul) γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 5 (στάδιο WB της 
ld). Τα stalls στους κύκλους 7-8 οφείλονται πάλι στο ότι ο r1 για την εντολή st γίνεται διαθέσιμος στο τέλος του κύκλου 
8 από τη mul. Τα stalls στους κύκλους 11-12 οφείλονται στο ότι o r2 για την εντολή bnez γίνεται διαθέσιμος στο τέλος 
του κύκλου 12 από την sub.  
Όλα  αυτά  τα  stalls  γίνονται  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  οι  κίνδυνοι  δεδομένων  που  μπορούν  να  προκύψουν 
εξαιτίας RAW εξαρτήσεων μεταξύ των εντολών ld-mul, mul-st και sub-bnez. Οι κίνδυνοι ελέγχου, που μπορούν να 
προκύψουν από τις εντολές διακλάδωσης υπό συνθήκη, αντιμετωπίζονται με το να “παγώσουμε” το pipeline (κύκλοι 
10-14) μέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της διακλάδωσης στο στάδιο ΜΕΜ της bnez. 

Συνολικά απαιτούνται 99*14 + 15 = 1401 κύκλοι.

β)  Για την  ίδια  ακολουθία εντολών,  δείξτε  και  εξηγείστε  όπως και  πριν,  τον  χρονισμό του  pipeline, 
θεωρώντας όμως τώρα ότι υπάρχει σχήμα προώθησης. Θεωρείστε ότι οι αποφάσεις για τις διακλαδώσεις 
λαμβάνονται στο στάδιο ΜΕΜ. Πόσοι κύκλοι απαιτούνται συνολικά για να ολοκληρωθεί ο βρόχος;

Κύκλος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ld r1,0(r2) IF ID EX M WB

mul r1,r1,r3 IF ID - EX M WB

st r1,1000(r2) IF - ID EX M WB

sub r2,r2,#8 IF ID EX M WB

bnez r2,Loop IF ID EX M WB

ld r1,0(r2) IF ID EX M WB

Προώθηση ld-mul: η τιμή που πρόκειται να αποθηκευτεί στον r1, προωθείται μόλις ακριβώς γίνει διαθέσιμη από την ld 
(στο τέλος του σταδίου ΜΕΜ), στο στάδιο όπου την χρειάζεται η mul (ΕΧ).  To stall  στον κύκλο 4 επομένως είναι 
αναπόφευκτο. 
Προώθηση mul-st: η νέα τιμή του r1, προωθείται μόλις ακριβώς παραχθεί από τη mul, από το τέλος του σταδίου ΕΧ 
στην είσοδο του ίδιου σταδίου. Σημειώνουμε ότι η τιμή αυτή δε θα χρησιμοποιηθεί από την st στο στάδιο ΕΧ, αλλά στο 
στάδιο ΜΕΜ. 
Προώθηση sub-bnez: η τιμή του r2 προωθείται μόλις γίνει διαθέσιμη από την sub (στο τέλος του σταδίου ΕΧ),  στο 
στάδιο όπου θα την χρησιμοποιήσει η bnez (EX).

Συνολικά απαιτούνται 99*9 + 10 = 901 κύκλοι. 



γ) Θεωρώντας την ίδια σωλήνωση με το ερώτημα β,  μπορείτε να επιτύχετε ακόμα καλύτερη επίδοση 
τροποποιώντας τον κώδικα (χωρίς όμως να αλλάξει η σημασιολογία του προγράμματος); Πόσοι κύκλοι 
απαιτούνται τώρα για να ολοκληρωθεί ο βρόχος;

Σκοπός μας είναι να γλιτώσουμε τα stall στον κύκλο 4 της προηγούμενης περίπτωσης. Αναδιατάσσουμε τις εντολές, 
αλλάζοντας κατάλληλα το offset της εντολής st.

Κύκλος 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ld r1,0(r2) IF ID EX M WB

sub r2,r2,#8 IF ID EX M WB

mul r1,r1,r3 IF ID EX M WB

st r1,1008(r2) IF ID EX M WB

bnez r2,Loop IF ID EX M WB

ld r1,0(r2) IF ID EX M WB

Συνολικά απαιτούνται 99*8 + 9 = 801 κύκλοι.


