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Zadání 

Cílem bakalářské práce je popsat novou architekturu procesorů pojmenovanou Trips neboli Tera-op 

Reliable Intelligently Adaptive Processing System. Kompilátory pro tuto architekturu generují ke 

zpracování kód v blocích sestávající se až ze 128 instrukcí. Procesor pak blok zpracovává najednou, 

což umožňuje enormní nárůst výkonu v paralelizovatelných výpočtech. Cílem této práce je 

implementovat vybraný algoritmus z oblasti zpracování obrazu a efektivně jej optimalizovat. 

 

1. Popis architektury TRIPS. 

2. Vývojové prostředky použitelné pro tuto platformu. 

3. Implementace a optimalizace vybraného algoritmu z oblasti zpracování obrazu. 

4. Otestování implementace na dostupném emulátoru. 

5. Srovnání této architektury s klasickými procesory.
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Abstrakt 

Práce se zabývá představením nové technologie v oblasti mikroprocesorové architektury, zvané 

TRIPS. První teoretická část popisuje vlastnosti a technické parametry nové architektury. V další fázi 

si stručně představíme možnosti, které platforma nabízí pro vývojáře. Praktická část ověřuje poznatky 

získané při zkoumání nové technologie pomocí implementace vlastních algoritmů. V závěru se 

pokusíme dosažené výsledky vyhodnotit a i na základě těchto informací porovnat s konkurencí.  

 

 

Klíčová slova: TRIPS, Tera-op Reliable Intelligently Adaptive Processing System, EDGE, Explicit  

Data  Graph  Execution, procesorová architektura, paralelizmus, paralelní výpočty, polymorfní 

procesor 

 

Abstract 

The thesis deals with the introduction of new technologies in the field of microprocessor architecture, 

called TRIPS. The first part describes the theoretical and technical characteristics of the new 

architecture. The next part will briefly introduce the possibilities that the platform provides for 

developers. The practical part verifies the knowledge gained from exploring new technologies through 

the implementation of our own algorithms. In conclusion, we attempt to evaluate the achievements and 

on the basis of this information compare the results with the competition. 
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1 Úvod 
 

Tato bakalářská práce se zabývá nástinem nové architektury TRIPS a možnostmi programování pro 

tuto platformu. Jedná se o zcela nový přístup ve stavbě procesorů, který vzniknul za účelem nahradit 

klasické mikroprocesorové architektury, které nedokážou držet krok s moderními výrobními 

technologiemi.  

Těžiště práce spočívá především v představení nové technologie, která by měla být v budoucnosti 

využívána pro náročné výpočty v oblastech jako je například media processing a přibližuje vlastnosti i 

způsob práce s technologií TRIPS a poukazuje na rozdíly mezi ní a jinými architekturami. 
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2 Popis architektury TRIPS 

2.1 Historie 
 

Zavedení nové instrukční sady (neboli ISA - Instruction Set Architecture) je nesmírně náročný, 

zdlouhavý a finančně nákladný proces. Nicméně, pomalu se vyvíjející standardy ISA nedokážou držet 

krok s rychle se měnícími výrobními technologiemi. V tuto chvíli jsou pak náklady a starosti kolem 

přechodu na novou instrukční sadu zanedbatelné a jistě stojí za vynaložené úsilí. Éra POST-RISC 

mikropočítačové architektury už pravděpodobně končí. 

Proto by měli být představeny nové ISA, které by vyřešili problémy, které moderní CMOS 

technologie přináší a také dokážou využít masívní úroveň integrace, která je dnes už možná. Pro tyto 

účely byla vyvinuta nová třída instrukční sady – EDGE (1) (Explicit  Data  Graph  Execution), ze 

které vychází koncept nové architektury, která nese název TRIPS (Tera-op, Reliable, Intelligently 

adaptive Processing System). 

Klasické procesory zpracovávají a vykonávají instrukce ze  seznamu instrukcí, který je uložen 

v paměti. Toto seskupení instrukcí nazýváme programem.  

Je známo, že paměť je o mnoho pomalejší, než procesor, proto k dosažení vyšších výkonů byly do  

modernějších procesorů přidány vysokorychlostní paměťové prvky, které dočasně uchovávají jisté 

hodnoty a tímto způsobem zrychlují komunikaci mezi hlavní pamětí a procesorem, tj. snižuje se 

opoždění při komunikaci. Jednou z hlavních výhod RISC (Reduced Instruction Set Architecture) 

architektury byla její redukovaná instrukční sada, díky které se sice snížila komplexnost využitelných 

instrukcí, ale podařilo se ušetřit prostor pro víc registrů procesoru. Registry procesoru jsou nejrychlejší 

forma úložných prostorů. Tato technika rychle dosáhla svých limitů a od roku 1990 se v procesorech 

využívají takzvané vyrovnávající paměti, které zvyšují kapacitu lokálního úložného prostoru i 

navzdory tomu, že se jedná o pomalejší formu pamětí oproti registrům. 

Koncem devadesátých let se začala rozšiřovat technika zvyšování výkonu procesorů přidáváním 

dodatečných exekučních jednotek.  

Tento počin efektivně zdvojnásobuje rychlost běhu programu, protože umožňuje u některých instrukcí 

paralelní exekuci ve chvíli, kdy dvě instrukce nepracují se stejnými daty. 

Moderní procesory jsou „osazeny“ více exekučními jednotkami. Takovýchto exekučních jednotek 

existuje celá rada. Některé z nich lze využít na logické i matematické výpočty datových typů integer, 

na práci s hodnotami s plovoucí řádovou čárkou, jiné na manipulaci s datovým typem long, nebo na 

práci s pamětí. Nicméně většina programů nepracuje s nezávislými daty, ale využívá výstupy 

některých kalkulací jako vstupy pro své výpočty. Toto omezuje množství instrukcí, které by mohly 

běžet současně, na počet instrukcí, které dokáže procesor za běhu zpracovat. Úroveň paralelizmu 

instrukcí se od této chvíle rychle zvedala. 

Jedním z pokusů jak obejít zmíněné omezení je koncept architektury VLIW (2) (Very Long 

Instruction Word). Tato architektura přenechává vyhledávání instrukcí, které mohou být zpracovány 

paralelně, kompilátoru a odlehčuje tak procesoru. To umožňuje přezkoumat celý program a vyhledat 

tak nezávislé instrukce pro paralelní zpracování. Instrukce pak mohou byt odeslány do procesoru 

v takovém pořadí, které by s co největší efektivitou dokázalo využít exekuční jednotky procesoru. 

Nicméně k masivnímu rozšíření VLIW procesorů nikdy nedošlo, protože v praxi je velice náročné 

efektivně sestavit posloupnost instrukcí, která by byla ideálně navržena pro paralelní zpracování.   

I v případě VLIW se objevil další problém, který musel byt nutně vyřešen. Ve všech tradičních 

počítačových architekturách jsou data a instrukce zpracovány rozdílnými částmi procesoru. V dobách, 

kdy výpočetní výkon procesorů ještě nebyl tak vysoký, jako je tomu dnes, se tento problém řešit 

nemusel. Jakmile výkon procesorů narostl, začala komunikace mezi jednou části čipu, kde se nachází 

registry a  druhou, kde jsou umístněné exekuční jednotky, zpomalovat běh procesoru. Pro další vývoj 

procesorů je nezbytné, aby se registry nacházeli blíž k exekučním jednotkám. 
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2.2 Procesory TRIPS 
 

Procesory TRIPS, které jsou vyvíjeny na Texaské univerzitě v Austinu, jsou vůbec první instancí 

instrukční sady EDGE. TRIPS design využívá tzv. hyperbloky, díky kterým umí exekuční jednotky 

zpracovat vetší části kódu najednou, to vede k dramatickému nárůstu při spekulativní exekuci. 

Zatímco tradiční architektury procesorů prozkoumávají stovky instrukcí pro možné naplánování pro 

exekuční jednotky, TRIPS jich zkoumá tisíce, protože tento koncept má stovky instrukcí 

v jednotlivých hyperblocích a prozkoumávají se stovky hyperbloků. Toto vede k lepšímu zužitkování 

exekučních jednotek a výkonnostně se procesor dostává na úroveň čtyřstupňového superskalárního 

procesoru. TRIPS umí zpracovat třikrát víc instrukcí v jednom cyklu. 

U klasických architektur můžeme nalézt více druhů funkčních jednotek, jakými jsou například 

jednotky ke zpracování datových typů integer, float, atd., které zvyšují úroveň paralelizmu. Nicméně 

pokud chceme využit všechny tyto jednotky, musí tok instrukcí tyto datové typy také obsahovat. 

V praxi se s takovým kódem setkáváme málokdy, proto se u klasických procesorů často stává, že jsou 

některé funkční jednotky nevyužity a čekají.  

U TRIPS procesorů jsou jednotlivé funkční jednotky univerzální. Jedna a ta sama jednotka umí 

pracovat se všemi datovými typy a umožňuje zpracovat jakoukoli instrukci na kterémkoli jádru. 

Odpadá tak nutnost implementace různých typů jader, pro dosažení potřebné rovnováhy a na základě 

toho vyplývá, že TRIPS procesor může být navržen s libovolným počtem jader pro dosažení 

požadovaného výkonu. Jednojádrový TRIPS procesor s nepřítomným, anebo se zjednodušeným 

plánovačem může vykonávat sadu hyperbloků stejným způsobem jako procesor se sty jádry, jen 

pomaleji. 

 

2.3 Polymorfní procesor 
 

Výkon TRIPS procesoru je nezávislý na datovém typu, který má být zpracován. TRIPS procesor umí 

zpracovat širší škálu úkolů bez znatelné ztráty na výkonu. Zatížíme-li klasický procesor matematicky 

náročným úkolem, bude využívat jen funkční jednotky, které jsou navrženy pro práci s daty s plovoucí 

řádovou čárkou, zatímco jednotky sloužící k práci s datovým typem integer, budou nečinně čekat. 

Naopak, když procesor bude muset pracovat s programem zaměřeným na fyzická data, jako jsou třeba 

úkoly prováděné nad databází, budou všechny jednotky pro práci s plovoucí řádovou čárkou čekat, 

zatímco zatíženy budou jednotky pro práci s datovým typem integer. TRIPS procesor má všechny 

funkční jednotky univerzální a stejné, takže každá z nich přispívá k dosažení výkonu potřebného 

k vykonání daného úkolu, protože jakýkoli úkol může běžet na kterékoli funkční jednotce. Tuto 

vlastnost nazýváme polymorfizmem procesoru a TRIPS je vůbec první polymorfní procesor (3) 

v současné době. 

 

2.4 Změny v nové architektuře 
 

Další změnou u TRIPS procesorů, která přináší značné zrychlení je snížení počtu globálních polí 

registrů procesoru. Nové možnosti na poli integrovaných obvodů se u moderních procesorů nijak 

neprojevilo na jejich fyzické velikosti, jejich celková velikost zůstala nezměněná, zatímco jednotlivé 

části na čipu se zmenšily. Výsledkem je vetší relativní vzdálenost polí registrů procesoru, co negativně 

ovlivňuje rychlost každého cyklu, kvůli opožděním vzniklých při komunikaci. U EDGE ISA jsou data 
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obecně řečeno více lokální a izolované v rámci jednotlivých jader. Důsledkem toho dochází k 

eliminaci opoždění, vznikajících při komunikaci po celém čipu. Jednotlivá jádra mohou tak pracovat 

rychleji a jsou limitovány jen signalizační dobou na o hodně kratší vzdálenosti, než jakou musí zdolat 

informace na klasických procesorech. 

Kombinací zmíněných vylepšení se dosáhlo enormního zvýšení systémového výkonu, přičemž cílem 

vývojářů je do roku 2012 dosáhnout metu 1 TFLOPu (Tera Floating-point Operations per Second - 

počet operací v plovoucí řádové čárce za sekundu) se systémem osazeným jediným procesorem. 

V roce 2008 tuto hranici už pokořily GPU (Graphical Processing Unit – grafické procesory) od firem 

ATI i NVIDIA ale jen při specializovaných aplikacích. Pro porovnání, pokud jde o tradiční procesory, 

například aktuálně nejvýkonnější procesor současnosti, moderní Intel Core i7 980 XE, dosahuje 

teoretického výkonu „jen“ 107.55 GFLOPů (Giga FLOP) při zpracování jediné aplikace. 

 

 

2.5 Prototyp TRIPS čipu 
 

V roce 2003 začal TRIPS tím s implementací prototypního čipu. Každý čip má dvě kompletní jádra a 

každé s jader obsahuje 16 funkčních jednotek (4 do šířky a 4 do hloubky), které jsou vzájemně 

propojeny. Jádra prototypu TRIPS čipu tvoří jeden pár PowerPC 440GP procesorů, oba s frekvencí 

500MHz. L2 cache jader je 2MB. Každé jádro může fungovat v jednovláknovém režimu, nebo ve 

vícevláknovém režimu (4 vlákna), v kterém se instrukce z jednotlivých vláken vykonávají souběžně. 

Na čipu nalezneme také 2GB DRAM paměti s frekvencí 266MHz (PC2100). Prototyp čipu tvoří 170 

milionů tranzistorů a je vyroben 130 nanometrovou výrobní technologií. Aktuální implementace 

vytváří hyperbloky sestávajících ze 128 instrukcí a umožňuje systému souběžně pracovat s 8 bloky, 

takže jedno jádro může zpracovat až 1024 instrukcí. Tento návrh umožňuje také vzájemné propojení 

až 32 čipů. V tomto případě by se výkon přiblížil hodnotě 500 GFLOPů. Jednotlivé části prototypu 

TRIPS čipu, jako i prototyp samotný je uveden na obrázku 1. 

 

 
Obrázek 1: Prototyp TRIPS čipu 
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2.6 Hyperbloky 
 

Kompilátor vnáší žádaný paralelizmus do systémů TRIPS za pomoci velkých predikovaných 

hyperbloků, které vytváří. Hyperbloky jsou formálně definované jako části kódu s jedním vstupem, ale 

s mnoha výstupy. Při větvení kódu v rámci hyperbloků je nutné dodržet pravidlo, dle kterého mohou 

jednotlivé větve v blocích provézt skok jen na začátek nového hyperbloku, nikoli na jiný bod ve 

stejném hyperbloku, nebo na bod v jiném hyperbloku, který není počáteční. Velké hyperbloky jsou 

žádoucí, protože nabízejí více flexibility při plánování instrukcí a také zajišťují souběžnost ve 

vykonávání kódu. 

TRIPS ISA podporuje hyperbloky s fixní velikostí 128 instrukcí, které jsou načteny při runtime, tak 

aby zajistili každému ze šestnácti exekučních uzlů přesně osm instrukcí. Komplexnější implementace 

by také mohla podporovat bloky s proměnnou délkou, které by mapovali do exekučních uzlů různý 

počet instrukcí.  

  



6 

 

3 Vývojové prostředky 
 

Vývoj procesoru TRIPS si vyžádalo vybudování velké softwarové infrastruktury a sady nástrojů 

(ttools), včetně různých simulátorů, assemblerů, linkerů, a binárních utilit, kompilátoru 

vysokoúrovňového jazyka, sady optimalizovaných a neoptimalizovaných runtime knihoven, resource 

manageru pro koordinaci a kontrolu systémových zdrojů a nejrůznějších vývojových a testovacích 

utilit. Tyto nástroje pak zaručují podporu unikátního datového toku, blok-atomického exekučního 

modelu, explicitního mapovaní instrukcí exekučním jednotkám atd. A také psaní zdrojových kódů 

v jazycích C nebo Fortran. Zdrojové kódy pak jsou zpracovány a vytváří se binární soubory jak pro 

TRIPS simulátor, tak pro prototyp TRIPS hardwaru.   Kvůli velké časové a finanční náročnosti vývoje 

zcela nového kompilátoru, byly při jeho vývoji použity převážně již existující open-source projekty a 

známé zaběhnuté nástroje a rozhraní. Podporován je momentálně jen desktop PC s operačním 

systémem x86/Linux, díky kterému mohou vývojáři pracovat ve známém prostředí s použitím 

klasických i nových nástrojů. 

 

3.1 Kolekce nástrojů k programování 
 

Tyto TRIPS nástroje sloužící k programování jsou zodpovědné za zpracování zdrojových souborů 

napsaných v jazyce ANSI C a Fortran 77, které vychází ze standardu GNU C. Nástroje využívají 

klasickou i novou inovativní optimalizaci pro řízení toku struktur. Také se starají o generování 

binárních objektů, které mohou být propojeny se standardními matematickými i C runtime 

knihovnami. Podpora pro C++ a Fortran 90 je zde přítomná, ale nebyla zatím vyhodnocena jako 

kritická a nezbytná, proto se na ní momentálně neklade větší důraz. Nástroje jsou navzájem propojeny 

a každá část byla vytvořena s jasně definovanou syntaktikou a konvencí volaní. 

 

 

3.1.1 Omezení vyplývající z nové architektury 
 

Nové ISA definuje několik stálých instrukcí, které vkládají 16 bitovou hodnotu do 32 bitového slova. 

Za pomocí kombinace stálých instrukcí GEN a APP dokáže kompilátor zkonstruovat efektivní 

sekvenci pro generování adres a literálů. ISA také nabízí možnost absolutního nebo relativního větvení 

instrukcí. CALL a BR instrukce podporují 64 bitovou absolutní adresaci, a CALLO a BRO obsahují 

pole offsetů k specifikaci cílových adres. Aby se zabránilo velkému počtu zbytečných instrukcí, 

vyvolává kompilátor CALLO a BRO instrukce pro každý skok v kódu. Protože pole offsetů 

specifikuje 128 bajtové části a existuje zde podpora 20 bitových offsetů, je každý cíl ve vzdálenosti 

227 bajtů dosažitelný. Nicméně pro hodně veliké aplikace může být 20 bitový offset nedostatečný. 

V takových případech musí linker odhalit tento nedostatek, „uspat“ aktuální sekci kódu a vytvořit 

propojovací část nad aktuálním blokem, která plně specifikuje absolutní cílovou adresu vytvořenou 

BR instrukcí. Původní CALLO a BRO instrukce v bloku je přesměrována na zmíněnou propojovací 

část, která dál směruje exekuci na -pro tento blok příliš vzdálenou - adresu. Tyto propojovací části 

negativně ovlivňují rychlost a bezpečnost programu, ale naštěstí není potřeba toto řešení využívat 

příliš často. 

 

Architektura TRIPS má hned několik vlastností, které vyžadují neobvyklou podporu vývojového 

softwaru. ISA definuje blok-atomický exekuční model, dle kterého je program rozdělen na části 



7 

 

(bloky) různých velikostí, přičemž maximální velikost takového bloku je 128 instrukcí. Každý blok se 

po načtení přiřazuje k radě speciálních architekturních registrů a exekučních jednotek. TRIPS  bloky 

se skládají z hlaviček a z jedné až čtyř instrukčních částí. Instrukce čtení z registru a zápis do registru 

jsou uloženy v hlavičce. Najdeme tady také pole pro magické číslo (unikátní číslo sloužící k přesné a 

jednoznačné identifikaci), informace o daném bloku a kontrolní příznakové registry procesoru. ISA 

určuje přísné limity na množství instrukcí v jednom bloku, na počet čtení z registrů a zápisů do 

registru a na kombinovaný počet load/store instrukcí.  

Optimální mapování instrukcí do bloků je kritické, vzhledem k dataflow modelu, který TRIPS 

využívá. Dle něho se každá exekuční část spouští, když jeho operandy dorazí. Počet cyklů pak závisí 

nejen na počtu cyklu potřebných k zpracování instrukcí, ale je nutné brát v potaz i čas, kdy operand 

dorazí ke zpracování.  

I navzdory těmto omezením má tento prototyp vlastnosti, díky kterým se stává lehce 

programovatelným. Jsou to zejména: 

 pravidelně a jasně definované formáty instrukcí,  

 globální 40 bitový adresní prostor, který umožňuje softwaru přistupovat ke všem registrům 

čipu i ke všem místem v paměti díky unikátním adresám 

 a jednotný model pro výjimky procesoru, dle kterého se všechny výjimky procesor vyskytují 

uvnitř jednotlivých bloků, přičemž pro software umožňují jednotný způsob přístupu k nim.  

 

3.1.1.1 Binární Utility 

 

Assembler linker a jiné utility, jako jsou třeba: nm, objdump, a ar jsou zapůjčeny z GNU Binary 

utilities (binutils), které spadají pod Free Software Foundation (4), tudíž jsou volně šiřitelné a mohou 

se libovolně použít k různým účelům. Z použití pravé těchto binárních utilit vyplivá hned několik 

výhod: 

 Bohatá škála funkcí. 

 Utility používá mnoho uživatelů a zkušených vývojářů. 

 Jednotné softwarové rozhraní, které může být využito jinými nástroji, jako jsou třeba 

simulátory a debuggery.  

 

Binární utility podporují tzv. ELF (Executable and Linkable Format), tj. standardní souborový formát 

pro uložení spustitelných souborů, linkovatelných objektů, dynamických (sdílených) knihoven a 

ladících výpisů (core dumps). 

Tato podpora existuje zejména proto, aby bylo možné používat malé množství různých dat, textu a 

tabulek, nebo bss  bloků při „.out“ souborech.  

 

 

Všechny spustitelné soubory v TRIPS jsou staticky linkované, tj. podpora pro sdílené knihovny byla 

odstraněna. To má za následek jednoduší vývoj pro tuto novou platformu, přesněji řečeno se 

zjednodušuje instalace, verzování a debugging vývojových nástrojů a aplikací.  

Utility jsou z části nezávislé na platformě. Například, pokud jednou specifikujeme TRIPS datové typy 

jako jsou 64 bitové ukazatele, datové typy long a double, 32 bitové datové typy integer a float, GNU 

utility automaticky podporují alokaci a přístup ke skalárním proměnným. Nicméně aby existovala 

podpora pro kompilátor vysokoúrovňového jazyka a nové ISA, bylo nutné provézt nezbytné úpravy 

v existujících utilitách a jejich funkčnosti. 
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3.1.1.2 Blokově-orientovaný překlad 

 

U GNU  front endu se předpokládá, že každý řádek zdrojového souboru se přeloží do jednoho 

instrukčního slova. S nástupem TRIPS Assembly Language (TASL) se zjistilo, že překládání 

jednotlivých 32 bitových instrukcí je jednoduchý proces a jde vlastně jen o parsování a překlad 

zdrojového souboru řádek po řádku.  Nicméně kvůli blok-atomickému modelu TRIPS architektury 

musí syntaxe TASL seskupit do bloků instrukce i čtení a zápisy do registrů. Tyto bloky jsou 

ohraničeny začátkem bloku, tzv. „block beginem“ (.bbegin) a koncem bloku, tzv. „block endem“ 

(.bend). 

 

TRIPS assembler (TAS) sleduje jednotlivé příkazy po nalezení klíčového slova .bbegin a vytvoří 

paměťovou strukturu do které pak tyto příkazy vkládá. Poté jak se nalezne klíčové slovo .bend začne 

assembler procházet vytvořenou strukturu, označí instrukce, které musí být přesunuty v rámci 

struktury a využije GNU Binary File Description (BFD) k předkladu z x86 Little-Endian formátu na 

TRIPS Big-Endian a uloží celý blok na disk. Jde vlastně o převod z formátu s nejméně významným 

bajtem na nejnižší adrese paměťového místa na upravený formát dle potřeb TRIPS architektury s 

nejvíce významným bajtem na nejnižší adrese paměťového místa. 

Při vývoji binárních utilit pro TRIPS je nutné nalézt rovnováhu mezi zacházením s instrukcemi jako 

s 32 bitovými slovy nebo jako s bloky proměnné délky. Kromě toho ISA definice 32 bitové instrukce a 

64 bitových ukazatelů potřebuje syntaktickou podporu pro zkonstruování 64 bitových dat z částí 32 

bitových instrukcí. Ačkoli TRIPS prototyp omezuje globální fyzickou adresu na 40 bitů a ttools 

kompilátor limituje program na 32 bitové virtuální adresy, nic nebráni v ISA anebo v definici  

assembly jazyku 64 bitové adresaci. 

 

 

3.1.1.3 Kontrola integrity bloků 

 

Je jednoduché napsat nekorektní TASL kód. Proto je zde přítomná kontrola chyb. TAS zaručuje 

jednoduchou kontrolu chybovosti při první iteraci při parsování individuálních instrukcí, aby se 

zabezpečilo: 

 že formát instrukcí je korektně specifikovaný, 

 hodnoty pro jednotlivé datové typy nepřekročili své limity, 

 operandy jsou na svých místech, 

 žádný blok neobsahuje víc než 128 instrukcí. 

 

Kvůli specifickému formátu nové ISA je také nutné provést druhou iteraci instrukcemi, aby se 

zaručilo, že každý blok je ideálně formován. Po té co je každý blok instrukcí zpracován je nezbytné 

provézt dvoufázovou kontrolu. Tímto se zajistí: instrukce, které produkují operandy, byly správně 

přirazeny k instrukcím, které tyto operandy dál zpracují a aby instrukce, které očekávají jednu nebo 

více operand, je zaručeně obdrželi. 
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3.1.1.4 Disassemblování TRIPS binárních souborů 

 

Binární utility a debugger nabízí hned několik způsobů disassemblace. I tady musel byt GNU model 

rozšířen, tak aby uměl: 

 zpracovat 128 bajtovou část z hlavičky najednou,  

 parsovat a naaranžovat hlavičku na čtení a zápisy do registrů, 

 číst jednu až čtyři instrukční části, 

 disassemblovat strojový kód, tak aby bral v potaz integritu celého bloku strojového kódu. 

 

3.1.2 Kompilátor a plánovač instrukcí 
 

TRIPS využívá jako svůj kompilátor SCALE (5) (Scalable Compiler for Analytical Experiments), 

speciálně navržený kompilátor tak, aby dokázal pro TRIPS generovat vysoce výkonný kód. SCALE 

využívá metody: inlining, aggressive unrolling, loop peeling a loop flattening, a if konverze (jistá 

forma predikce), pro vytváření co největších hyperbloků. Obrázek 2 znázorňuje zmíněnou EDGE 

optimalizaci, provedenou SCALE kompilátorem. 

Za běhu programu bude pravděpodobně většina hyperbloků obsahovat nepotřebné instrukce z CFG 

(control-flow graph) uzlů, které nejsou obsaženy v loop iteracích, které nabyly stav unrolled až po 

dosažení konce loop smyčky. Aby se redukoval počet nepotřebných instrukcí v rámci hyperbloků 

využívá SCALE takzvaný EDGE profiling, který usměrňuje vysokoúrovňovou transformaci pomocí 

identifikace nefrekventovaně vykonávaných základních bloků a spočtení počtu cyklů v loop smyčce. 

SCALE kompilátor tvoří sada tříd napsaných v jazyku java. Jeho rozsáhlost je aktuálně víc než 700 

tříd. Kompilátor umožňuje jak klasickou optimalizaci, tak i optimalizaci založenou na TRIPS 

požadavcích. SCALE nabízí hned několik generátorů kódu, jako jsou Alpha, Sparc, PowerPC a 

TRIPS, tím umožňuje nastavitelnou optimalizaci a nastavitelné pořadí fází překladu. Už v raném 

stádiu vývoje architektury TRIPS bylo rozhodnuto o tom, aby byl TRIPS-specifický kompilátor 

rozdělen do dvou částí: 

 SCALE kompilátor, který vytváří  intermediate formu assembly kódu. 

 Instrukční plánovač (tsch), který překládá intermediate assembly kód vygenerovaný SCALE 

kompilátorem do nízkoúrovňových dataflow instrukcí a každou explicitně mapuje do 

exekučního pole. 

 

Tato organizace kompilátoru umožnila kompilátoru SCALE generovat vysokoúrovňový assemly jazyk 

odpovídající požadavkům TRIPS a také umožnila instrukčnímu plánovači generovat dataflow syntaxi 

s malými a zanedbatelnými výkonnostními ztrátami. 

 

 
Obrázek 2: Optimalizace SCALE kompilátorem 
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3.1.2.1 Hyperblok generátor 

 

Prototyp TRIPS umožňuje seskupit až 128 instrukcí do jednoho bloku a vykonávat je paralelně 

v pořadí, v jakém jsou řazena v datadflow. Základní bloky klasických kontrolflow aplikací se skládají 

z 5-6 instrukcí mezi jednotlivými skoky v rámci dané aplikace. A protože EDGE ISA neumožňuje 

skoky v rámci jednoho bloku, byly vytvořeny hyperbloky. Jak už bylo řečeno, hyperbloky jsou bloky, 

které shrnují základní bloky do jednoho většího predikovaného bloku. Původním cílem hyperblok 

generátoru bylo tedy spojit základní bloky do větších celků, přičemž platilo: čím větší blok tím lepší 

(6). Z počátku byl proces vytváření a zpracování hyperbloků v počátečních fázích kompilace, kde 

zpracovával „while“ a „for“ cykly, konvertoval „if“ podmínky atd. Kompilátor se přitom staral o to, 

aby byly dodrženy všechny architekturální omezení, jako je třeba maximální počet čtení a zápisů do 

registrů. V případech, kdy některé z omezení bylo porušeno, kompilátor rozložil blok a znovu ho 

zrekonstruoval do korektní podoby. Byly však zjištěny následující fakta: 

 

 Architekturální omezení jsou tak striktní, že i v případech kdy jen jeden z milionů bloků 

poruší tato omezení, kód se neprovede správně. 

 V počátečních fázích kompilace je hodně těžké odhadnout výsledný počet instrukcí. 

V některých případech je odhad příliš pesimistický, protože nepočítá s pozdější 

optimalizací, která může některé instrukce odebrat. Naopak, mohou nastat i případy kdy, 

analýza je až příliš optimistická, protože nebere v potaz instrukce, které mohou vkládat 

hodnoty do registrů. 

 Rozdělování bloků je náročná záležitost, která kromě obrácené „if“ konverze potřebuje 

také provézt analýzu, dle které se zjistí, jak budou vypadat nové části rozloženého 

hyperbloku. Takto vytvořené bloky jsou ale neefektivní a vyžadují složitější algoritmy. 

 

Z těchto důvodů se nakonec rozhodlo, že se hyperblok generátor přesune až do pozdějších fází 

kompilace, a také se provedlo několik zásadních změn pro optimalizaci generátoru. 

 

 

3.1.2.2 Wrapper TRIPS kompilátoru 

 

Dynamický charakter vývojových nástrojů vyžadoval frekventované a někdy i komplikované 

modifikace možností příkazového řádku pro různé komponenty. Aby tyto změny měly minimální 

dopad na koncového uživatele, byl vyvinut wrapper tcc kompilátoru. 

Původně to byl jen jednoduchý bash skript. Aktuálně se jedná o program s více než 2500 řádky 

napsaných v jazyce Perl. Přidává mnoho nových možností do příkazové řádky. Jak TRIPS-specifické, 

tak i gcc-kompatibilní. Jde například o překlad a optimalizaci pomocí hyperbloků (-O4), nebo bez 

možnosti použití hyperbloků (-O3), využití preprocesoru pro kompilaci, assemblování nebo pro 

linkování, atd. 
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3.1.3 Runtime Knihovny 
 

3.1.3.1 C runtime knihovna 

 

Vývojáři TRIPS kompilátoru se rozhodli pro Dietlibc C runtime knihovnu, jejímž  autorem je Felix 

von Leitner a to z důvodů: malých rozměrů, ideální základní sadě funkcí a portabilitě.  TRIPS-

specifické přizpůsobení přináší: 

 

 Implementaci rozhraní generických systémových volání, aby kompilátor pracoval se 

systémovými voláními, jako s voláními funkcí. 

 Využívání většího počtu inline expanzí kompilátorem a grupování funkcí do 

multikompilačních jednotek, aby kompilátor mohl volat funkce inline v těchto modulech. 

 Definici rutin v C runtime zaváděcího modulu (crt.o) díky kterým: se nastaví zásobník, 

existuje podpora softwarové divize plovoucí řádové čárky, určí se základní fyzická adresa 

konfiguračního prostoru čipu, implementuje se setjmp(), atd. 

 Zvyšování množství načtení do vyrovnávací paměti při  používaní printf () a správci paměti 

při voláních malloc(), aby se minimalizovala runtime režie. 

 

 

3.1.3.2 Matematické knihovny 

 

Vývojáři zvolili volně šiřitelnou knihovnu od SunSoftu a to LIBM (7) (libfdm) C matematickou 

knihovnu kvůli její přehledným matematickým funkcím. Libfdm je knihovna, která se řídí standardy 

IEEE-754, je nezávislá na platformě a dostatečně odzkoušena, aby mohla být implementována do tak 

velkého projektu, jakým TRIPS bezpochybně je. Knihovna prošla drobnými změnami. Funkce jako 

například sqrt() byly nahrazeny funkcemi z IBM IEEE matematické knihovny (MathLib), kvůli jejím 

přesným tabulkovým metodám, které se ukazují jako vysoce efektivní na aktuálním prototypu TRIPS. 

Prototyp neobsahuje jednotku podporující dělení v plovoucí řádové čárce a ani FDIV instrukci, ale 

byla přidána na platformě nezávislá implementace IEEE Standardu pro aritmetiku binární plovoucí 

řádové čárky, jejímž  autorem je John Hauser. 

 

 

3.1.3.3 Ostatní runtime knihovny 

 

Podstatou vývojových nástrojů je vygenerovat optimalizované TRIPS binární soubory 

s eliminovanými neaktivními proměnnými, odebranými nepotřebnými kopiemi proměnných, s 

nahrazenými skaláry a s jinými optimalizacemi. Vše se ale provádí bez použití hyperbloků (stejně jako 

u překladu při použití možnosti –O3). Pro plně optimalizované aplikace je dostupná řada runtime 

knihoven, které jsou kompilované už s využitím hyperbloků a jsou využité linkerem ve chvíli, kdy 

uživatel kompiluje svoji aplikací s využitím možnosti -O4, což je překlad s využitím hyperbloků. 
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3.2 Simulátory 
 

Pro novou platformu bylo vyvinuto hned několik simulátorů. Od jednoduchého ISA simulátoru až po 

složitější Verilog chip simulátor. V ttools můžeme nalézt funkční simulátor (anebo architekturální 

simulátor (tsim_arch) a také simulátor pro přesnější měřeni cyklů (tsim_proc).  I navzdory rozdílným 

cílům sdílejí oba stejné C++ jádro a některé klíčové vlastnosti: 

 Vestavený zavaděč programu, který využívá rutinu BFD utilit, jehož úkolem je načíst kód a 

data do paměti, vytvořit TLB záznamy pro textové a datové segmenty, jak je definováno 

linkerem, inicializace registrů a zásobníku a naplánování běhu spustitelných souborů. 

 Podpora pro argv, argc, a envp proměnné a pro stdio, stdout a stderr vstupní a výstupní 

konzole. 

 Společný exekuční model pro načtení následujícího bloku instrukcí, mapování instrukcí do 

architekturálních registrů a exekučního pole, vykonávání každé instrukce ve chvíli, kdy jeho 

operandy jsou připraveny ke zpracování, přesměrování zpracovaných výsledků exekučním 

jednotkám, které vykonávají další zpracování výsledků a zpracování zápisů do registrů a 

ukládaní do paměti. 

 Sada služeb sloužících na přemostění systémových volání. 

 Stejný způsob ladění a sledování výstupního formátu. 

 Sada sběrných rutin pro pozdější statistické vyhodnocení. 

 

Oba zmíněné simulátory jsou navrženy tak, aby zpracovávali kód jen s pomocí jediného procesoru. Tj. 

aby žádným způsobem neemulovali víc procesorů. Systémový simulátor (tsim_sys) byl vyvinut tak, 

aby simuloval vykonávání kódu s pomocí více procesorů, to umožňuje uživatelům spouštět více 

aplikací pod záštitou TRIPS Resource Manageru. Každý simulátor běží jako jednovláknový proces 

pod 32 bitovým operačním systémem Linux.  
 

3.2.1 Funkční Simulátor 
 

Funkční simulátor tsim_arch je architekturální simulátor navržen tak, aby emuloval přesnou 

architekturu TRIPS procesoru. Jde o ekvivalent tradičního ISA simulátoru a nereflektuje skutečné 

počty cyklů v rámci kódu. 

 

3.2.1.1 Exekuční model 

 

Vykonávání kódu začíná v hlavičce prvního načteného bloku, typicky po nalezení crt0.o _start() části. 

Tsim_arch pak mapuje čtení aktuálního bloku do určených architekturálních registrů a také mapuje 

jednotlivé instrukce do exekučního pole. Každé čtení z registru je přesměrováno ke svému 

exekučnímu uzlu nebo uzlům. 

Simulátor začne procházet exekuční uzly počínaje prvním aktivním exekučním uzlem a vykonává 

každou instrukci za předpokladu, že vstupní operandy potřebné k úspěšnému vykonání instrukce jsou 

dostupné a výsledek předává dál exekučnímu uzlu, který pokračuje v dalším zpracování operandu. 

Výsledný operand muže také předávat hned několika exekučním uzlům. Tento proces trvá do doby, 

než se úspěšně přejde celým exekučním polem. V tuto chvíli začíná druhá fáze traverzování 

exekučním polem, která identicky jako první fáze, spouští instrukce s připravenými operandy. Po té 

následuje třetí a čtvrtá a tak dále, až do doby dokud se nevykoná celý blok. Tedy typicky do doby, kdy 
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jsou provedeny všechny instrukce vkládání do paměti nebo registrů, nebo dokud nedojde k vyhození 

výjimky v programu. Ve chvíli, kdy je celý blok vykonán, simulátor zpracuje všechny výstupy 

aktuálního bloku, tj. zápisy do registrů a ukládání do paměti. Dalším krokem je načtení nového bloku 

na základě virtuální adresy, která je specifikovaná ve vykonané BR anebo CALL instrukci. 

Za pomocí TLB záznamů přeloží simulátor všechny odkazy na místo v paměti na fyzické adresy. 

Když se objeví TLB chyba nebo jiná závažná výjimka při vykonávaní programu, informace o události 

se ihned zaznamenají a programátor má tak možnost chybu dohledat. Pro usnadnění si simulátor vede 

tabulku obsahující informace z binárních souborů, aby bylo možné vypsat jména bloků a proměnných 

při dohledávaní chyb. 

 

 

 

3.2.2 Časový simulátor 
 

Kromě simulace funkcionality TRIPS procesoru nabízí také detailní model simulace prototypního 

TRIPS procesoru a to s přesným odhadem počtu cyklů. Simulátor modeluje přesnou vnitřní organizaci 

a opoždění procesoru a slouží pro analýzu výkonu na procesorové úrovni. 

Zatímco tsim_arch modeluje chování architekturálních registrů a exekučních uzlů na softwarové 

úrovni, tsim_proc bere také v potaz  mikroarchitekturální strukturu uvnitř každého uzlu. Jako výsledek 

umí tsim_proc kromě obyčejné volby a exekuce instrukce nebo zrušení vykonávání instrukce také 

detailně zpracovat chování individuálních exekučních uzlů ve chvílích: 

 kdy exekuční uzly obdrží instrukce od globální řídicí jednotky, 

 kdy se čtou pakety z operandu a zapisují se pakety zpátky do operandů, 

 kdy se naplňuje a zpracovává vnitřní vyrovnávací paměť a po dobu načtení bloků ke 

zpracování a vykonávání těchto bloků. 

 

Na počítači osazeným procesorem Pentium 4 o frekvenci 2,9GHz dokáže tsim_arch vykonat víc než 

800000 simulovaných instrukcí za sekundu. Ačkoli větší hloubka a detailnost simulátoru má drastický 

dopad na rychlost vykonávání instrukcí, jeho výkon přibližně odpovídá skutečnému výkonu 

aktuálního prototypu TRIPS procesoru.  

Teoreticky, kdyby simulátor běžel na počítači s TRIPS čipem, byly by výsledky získané ze simulátoru 

identické s výsledky získanými z čipu.   

Konkrétně je tento simulátor 300 až 800 krát pomalejší než tsim_arch. Nepřesnost simulátoru spočívá 

jen v jeho neschopnosti brát v potaz opoždění při přístupu k paměti, vzniklé mimo dosah časového 

simulátoru. 

Výsledek simulátoru nezahrnuje jen vykonané instrukce ale i instrukce, které byly odebrány a 

nevykonány (jak spekulativně tak i standardním postupem). Dál zahrnuje úspěšné a neúspěšné pokusy 

k přístupu do dcache a icache pamětí, úspěšné a neúspěšné pokusy o spekulativní načtení, 

přesměrovaná instrukce využívající ukládání do paměti nebo do registrů, čtení a zápis OPN (Operand 

Network) paketů, cykly, na které operandy čekají a pozastavené cykly, vytíženost vyrovnávací paměti 

a celkový počet cyklů v rámci jednoho bloku a pokusy o predikci při větvení. 
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3.3 Software 
 

TRIPS systém se skládá z následujících částí: 

 

 Počítač s operačním systémem x86/Linux pro řízení základních desek a pro vytvoření jednoho 

velkého seskupeného souborového systému. 

 Lokální počítačovou sít, která zabezpečuje komunikaci mezi základními deskami a Linux 

počítačem. 

 Hardware debugger, který umožňuje přístup k PowerPC 440GP registrům, TLB záznamům, 

periferním sběrnicím, SDRAM řadiči, a také umožňuje naprogramovat sdílenou flash paměť. 

 Bootloader nacházející se ve flash paměti 

 Vestavěný Linux kernel, který se vykonává na základní desce. 

 Driver pro příslušná zařízení a tzv. démon, (označení programu, který je spuštěn dlouhodobě a 

není v přímém kontaktu s uživatelem) pro vytvoření komunikace mezi základní deskou a 

procesorem.  

 Cross-kompilační nástroje pro vestavěný PowerPC 440GP procesor. 

 Resource manager, který běží na hostitelském počítači, přičemž monitoruje a řídí procesor. 

 

 

Systémový software je organizován do vrstev. Od driverů pro zařízení až po uživatelský software. 

Velká část softwaru pochází s Open Source projektů a z již v minulosti vytvořených a používaných 

fragmentů kódu. 

 

 

3.3.1 Software k základní desce 
 

Prototyp základní desky může obsahovat až čtyři dvoujádrové TRIPS čipy na jednotlivých deskách, 

které jsou připojeny k základní desce. Vestavěné PowerPC 440GP procesory slouží ke dvěma hlavním 

úkolům: 

 K zapisování a čtení adres do globálního paměťového místa, které je sdíleno mezi procesory. 

 K zachytávání přerušení procesoru, které dál předává hostujícímu počítači. 

 

Byl vytvořen upravený modul Linux kernelu verze 2.6 k řízení přenosu na sběrnici pomocí EBC 

(External Bus Controler) jednotky na každé ze čtyř TRIPS čipech. Rozšíření softwaru PowerPC 

440GP procesorů vede k zpracování systémových volání na lokální úrovni. 

 

3.3.2 Resource Manager 
 

TRIPS Resource Manager (TRM) je proces běžící na hostitelském počítači s operačním systémem 

x86/Linux na uživatelské úrovni. Jde o službu, která se stará o inicializaci čipů, alokování paměti, 

správu aplikací, řízení systémových volání a monitorování výkonu. 
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3.3.2.1 Nízkoúrovňová komunikace 

 

Byl definován takzvaný nízko úrovňový Hardware Abstraction Level (HAL, někdy také Hardware 

Abstraction Layer). Jedná se o softwarovou abstraktní vrstvu, která v počítači vytváří jednotné 

rozhraní, takzvané API (Application Programming Interface), ovládající různě fungující hardware. 

Počítačový program, který využívá funkce API rozhraní, nemusí díky existenci HAL implementovat 

specifické postupy ovládání jednotlivých hardwarových zařízení. U TRIPS prototypu to znamená 

propojení TRM exekuce na hostitelském počítači s exekucí EBI adapterem na každé základní desce. 

Použitý protokol je jednoduchý, ale vysoce účinný a sestává z jednotlivých vyslaných požadavků k 

čtení a zápisům, které vždy přichází od TRM. Protokol také zabezpečuje signalizační mechanizmus, 

který umožňuje EBI adapteru oznámit TRM možnou vyvolanou výjimku procesoru. 

 

3.3.2.2 Systémové volání 

 

TRIPS prototyp přenechává podporu veškerých systémových služeb x86/Linux počítači, který má na 

starosti například alokaci paměti anebo ukončení procesů. 

V případě, že v aplikaci dojde k potížím při systémovém volání jako je třeba open(), read() nebo 

write(), spustí se následující sekvence kroků (8): 

 Parametry systémového volaní jsou zapsány do G3 a vyšších registrů v závislosti od 

kompilátorem určené konvence volaní. 

 C runtime knihovna vloží numerické ID systémového volání do G0 registru, aktualizuje 

ukazatel zásobníku v registru G1  a nastaví návratovou adresu v registru G2. Pak se zavolá a 

vykoná SCALL instrukce. 

 Procesor nastaví bit přerušení v EBS (External Bus Controller) jednotce a pozastaví svoji 

činnost. 

 Device driver na procesoru PowerPC vyšle signál EBI adapteru, který na signál reaguje 

vyhozením výjimky pro TRM. 

 TRM stáhne svůj požadavek z fronty a zjistí, který procesor na kterém čipu a na které desce 

zapříčinil výjimku. 

 Po zjištění, že výjimka byla způsobena systémovým voláním a ne chybou v DTLB překladu, 

chybou způsobenou pokusem o dělení nulou, breakpointem, nebo jinou chybou, TRM zjistí 

numerické ID systémového volání z G0 registru a načte také parametry volání dle typu 

systémového volání a volání nakonec vykoná namísto TRIPS aplikace. 

 Po přesměrování volání na x86/Linux PC, provede TRM aktualizaci místa v paměti procesoru 

dle potřeby a zapíše návratovou hodnotu volání do registru G3.  

 Jako poslední krok provede TRM vyčistění stavových registrů procesoru a pokusí se znovu 

spustit exekuci procesoru. 

 

Po dokončení předešlých kroků bude aplikace pokračovat v exekuci od návratové adresy 

specifikované v G2 registru. TRM ponechává návratovou hodnotu systémového volání v registru G3. 

Když dojde k chybě, jako je například nekorektně vykonaná write() instrukce, návratová hodnota  

bude -1 a TRM nastaví proměnnou errno dle POSIX (Portable Operating System Interface) konvence, 

co je přenositelné rozhraní pro operační systémy určující, jak mají POSIX-konformní systémy 

vypadat, co mají umět a jak mají vykonávat jednotlivé operace.  
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3.3.2.3 Komunikace na softwarové úrovni 

 

TRM server běží jako proces na pozadí a zajišťuje podporu více uživatelů a více aplikací 

vykonávaných na více procesorech. Komunikace mezi TRM serverem a uživatelskými aplikacemi se 

děje přes TCP/IP sokety. Pro zjednodušenou komunikaci jsou veškeré žádosti směrované na TRM 

blokované. Takže když uživatel požádá TRM server o stažení spustitelných souborů z 

hostujícího Linux PC do paměti čipu, uživatelská relace bude čekat na dokončení žádosti. 

 

 

 

3.3.3 TRM Klienty 
 

Bylo vyvinuto hned několika utilit proto, aby uživatel měl možnost jednoduše alokovat systémové 

zdroje na hostitelském počítači, stahovat aplikace a spouštět je. Další klienti umožňují přetaktovat 

frekvenci procesorů a nastavit morph mody, k prozkoumání a modifikaci aktuálního stavu aplikací, a 

k vytvoření statistických informací. 

 

3.3.4 Symbolický Debugger 
 

 

Symbolický debugger (tdb) je jedním ze speciálních TRM klientů. Cílem nástroje je aby, nabízel 

podporu TRIPS-specifických datových typů, breakpointů, blokového krokování, přístupu do registrů a 

paměti a runtime knihoven. 

Z důvodu dobře známého uživatelského rozhraní a účelným a efektivním funkcím byl do prototypu 

zaimplementován právě GNU debugger (gdb), který nabízí: 

 

 Portabilní x86/Linux gdb front-end softwarovou část pro commandline editování a pro 

operace nezávislé na platformě. 

 Podporu pro BFD knihovnu, pro čtení ELF spustitelných souborů, která je součástí TRIPS 

binárních utilit. 

 Disassemblování instrukcí na základě hyperbloků. 
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4 Implementace a optimalizace vybraného 

algoritmu z oblasti zpracování obrazu 
 

Z oblasti zpracování obrazu jsem vybral hned 4 algoritmy, které jsou na první pohled poměrně 

jednoduché na implementaci, ale co se týče výpočetní náročnosti, jde o netriviální operace. Jedná se o 

algoritmy: inverze barev, konvertování obrázku do odstínů šedé, blur efekt (efekt rozmazání) a 

detekce hran pomocí Sobelova operátoru. 

 

4.1 Omezení programovacích jazyků 
 

Architektura TRIPS v současné době umožňuje psaní programů v jazycích C a Fortran 77. Ani jeden 

z jazyků implicitně nepodporuje práci s rastrovou ani vektorovou grafikou. Tento fakt hodně ztěžuje 

situaci ve chvíli, kdy potřebujeme naimplementovat algoritmus na zpracování obrazu. Existují externí 

knihovny a utility, které umožňují v těchto jazycích využívat funkce jako je načtení obrázků a 

manipulace s nimi. Nicméně tyto metody vyžadují zásah do kompilátorů a kompilace zdrojových kódů 

se provádí za pomoci speciálních nástrojů daného rozšíření pro programovací jazyk. TRIPS nám 

neumožňuje takové externí knihovny a utility využívat. Podpora rozšíření programovacích jazyků 

pomocí nástrojů třetích stran byla odstraněna, aby byl zjednodušen vývoj pro platformu. 

Nicméně jazyk C umožňuje práci s textovými soubory. Konkrétně umí načíst specificky 

naformátovaný obsah souboru a také umí vytvářet soubory a zapisovat do nich. Textový soubor není 

ideální reprezentace obrázku, vhodnější by bylo převézt obrázek do binární podoby. Nicméně se jedná 

jen o demonstraci jednoho z možných řešení a proto byl zvolen textový soubor. V případě digitálních 

obrázků reprezentují jednotlivé pixely 3 nebo 4 číselné hodnoty v závislosti od toho jestli je přítomen 

alfa kanál, který určuje transparentnost v rámci obrázku. V případě, že alfa kanál je přítomen, 

mluvíme o ARGB barvách a v případě kdy tomu tak není, jde o RGB barvy. Všechny barvy v RGB 

jsou reprezentovány třemi číselnými hodnotami. Hodnotou červené komponenty (R), zelené 

komponenty (G) a modré (B). Jednotlivé komponenty mohou nabývat hodnoty od 0 do 255. Jelikož 

jde z programátorského hlediska o primitivní datové typy je možné je efektivně zapsat do textového 

souboru a také je z něj znovu načíst. Navíc z rastrového obrázku jde jednoduše vyčíst přesné 

umístnění jednotlivých pixelů, jelikož jsou uspořádaná do mřížky. Tyto okolnosti umožňují 

konvertování obrázků do textového souboru, kde jednotlivé pixely budou zapsány jako hodnoty typu 

int (integer). Pro implementaci nástroje pro převod obrázku na textový soubor jsem si zvolil 

programovací jazyk C#, hlavně kvůli jeho sofistikovanosti a podobnosti s jazykem C. 

 

4.2 Nástroj pro převod mezi obrázkem a textovým souborem 
 

Hlavní myšlenkou utility je konverze rastrového obrázku do podoby, s kterou si poradí i méně 

propracované jazyky jako jsou C a Fortran 77. Postup je přitom následující: 

 načtení obrázku, 

 konvertování obrázku do dvourozměrného pole datového typu int, 

 vytvoření textového souboru a zápis hodnot z pole do souboru. 
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Konverze obrázku do dvourozměrného pole není úplně triviální záležitost, jak by se na první pohled 

mohlo zdát. Je pravda, že rastrový obrázek si můžeme představit jako dvourozměrné pole jednotlivých 

pixelů obrázku, ale jak bylo zmíněno, jednotlivé pixely uchovávají v sobě tři hodnoty (RGB – pro 

jednoduchost alfa kanál nebude brán v potaz). Proto jednotlivé pixely nereprezentujeme jednou 

hodnotou ale hned třemi, takže výsledné pole bude třikrát větší než velikost obrázku (šířka * výška v 

pixelech). Obrázek 3 znázorňuje reprezentaci pixelů v textovém poli. 

 

 

Obrázek 3: Rozdíl v reprezentaci pixelů 

 

Z obrázku jde zřetelně vyčíst, že zatímco šířka pole v textovém souboru bude trojnásobně vetší, jeho 

výška zůstane nezměněná. Při práci s těmito daty je pak nutné si uvědomit, že posun na další pixel v 

rámci jednoho řádku v obrázku znamená posun o 3 hodnoty v textovém souboru a posuny po 

sloupcích jsou nezměněné, tudíž identické. Pokud bychom chtěli konvertovat obrázek o velikosti 

200x200 (výška*šířka) pixelů, tak výsledné pole, reprezentované textovým souborem, by mělo 

velikost 200x600 (výška*(šířka*posun)). 

Vytvořený program konvertuje obrázek do textového pole a také umí vykonat zpětnou konverzi 

z textového souboru do rastrového obrázku. Samotné algoritmy pro zpracování obrazu jsou 

implementovány v jazyku C. Výsledkem programu je v tomto jazyku textový soubor, na který už je 

aplikován některý z algoritmů pro zpracování obrazu. Konvertorem je možné takto vytvořený textový 

soubor zobrazit znovu jako obrázek.  

 

4.3 Algoritmy pro zpracování obrazu 
 

Po vytvoření textového souboru s hodnotami, který reprezentují informace o jednotlivých pixelech je 

postup při zpracování obrazu v jazyku C je následující: 

 načtení textového souboru do dvourozměrného pole datového typu int, 

 manipulace s polem, 

 zápis změněných hodnot pole do textového souboru. 

 

Všechny algoritmy se budou aplikovat na obrázek 4 o velikosti 300x300 pixelů. 
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Obrázek 4: Podklad pro algoritmy zpracování obrazu 

 

4.3.1 Inverze barev 
  

Inverze barev znamená vytvoření takzvaného negativu z původního obrázku. Negativem obrázku je 

obrázek, který je pravým opakem původního obrázku. Tj. světlé části na negativu budou tmavé a 

tmavé naopak světlé. Pokud bychom provedli druhou inverzi už invertovaného obrázku, dostaneme 

zpátky původní obrázek. 

Algoritmus inverze barev je poměrně jednoduchý na implementaci. K vidění je ve výpisu 3. 

__________________________________________________________________________________ 

for (i = 0; i < nz; i++) { 

        for (j = 0; j < nx; j++) { 

            x[i][j] = 255-x[i][j]; 

        } 

    } 

__________________________________________________________________________________ 

Výpis 1: Algoritmus inverze v jazyku C 

 

Naplněné pole procházíme v jeho plné výšce a šířce. Vyčteme si z každé pozice v poli hodnotu, kterou 

invertujeme a následně zapíšeme zpátky na pozici, odkud jsme ji vytáhli. Při implementaci tohoto 

algoritmu nebylo nutné dbát na specifické umístnění jednotlivých hodnot RGB, protože provádíme 

s každou z komponent totéž. Výsledek inverze je vidět na obrázku 5. 
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Obrázek 5: Výsledek inverze 

4.3.2 Konverze obrázku do odstínů šedé 
 

Obrázek, který tvoří barvy jen ze škály odstínů šedé, nazýváme grayscale obrázkem (někdy také 

nesprávně černobílým obrázkem). Jde o variaci černobílých obrázků, kde kromě černé a bíle 

nalezneme také celou škálu šedých barev. Pro konverzi barevného obrázku na grayscale obrázek 

potřebujeme získat RGB hodnoty jednotlivých pixelů.  Sečteme pak 30% červené s 59% zelené a 11% 

modré. Každou z komponentů RGB pak nastavíme na výslednou hodnotu. 

Další variantou pro dosažení odstínů šedé je udělat si aritmetický průměr RGB hodnot jednoho pixelu 

a tyto hodnoty zpětně nastavit na výsledný průměr. Tj. sečíst hodnoty RGB, vydělit je třemi a znovu 

zapsat do všech komponentů v rámci jednoho pixelu. 

První zmíněná metoda generuje preciznější zobrazení odstínů šedé. Uvedená procenta jsou výsledkem 

zkoumání lidského oka. Zmíněné algoritmy můžeme vyčíst z výpisu 4. 

 

__________________________________________________________________________________ 

for (i = 0; i < nz; i++) { 

        for (j = 0; j < nx; j += 3) { 

//Algoritmus č.1 

x[i][j] =   (int) ((x[i][j]* .3) + (x[i][j+1] * .59) + (x[i][j+2]* .11)); 

x[i][j+1] = (int) ((x[i][j]* .3) + (x[i][j+1] * .59) + (x[i][j+2]* .11)); 

x[i][j+2] = (int) ((x[i][j]* .3) + (x[i][j+1] * .59) + (x[i][j+2]* .11)); 

 

//Algoritmus č.2 

x[i][j] =  (int) ((x[i][j]) + (x[i][j+1]) + (x[i][j+2])) / 3; 

x[i][j+1] = (int) ((x[i][j]) + (x[i][j+1]) + (x[i][j+2])) / 3; 

x[i][j+2] = (int) ((x[i][j]) + (x[i][j+1]) + (x[i][j+2])) / 3; 

        } 

    } 

__________________________________________________________________________________ 

Výpis 2: Algoritmy na převod barevného obrázku na grayscale obrázek v jazyku C 
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Algoritmus prochází každý sloupec a také každý řádek krokem 3. Tady už můžeme vidět, že se cyklus 

musel přizpůsobit specifickému formátu dvourozměrného pole. Posun provádíme vždy tak, že pozice, 

na které druhý cyklus stojí, je vždycky začátek nového pixelu a je to vždycky hodnota červené barvy. 

K hodnotě zelené pak přistupujeme pomocí indexu červené s posunem o jedno políčko a k modré také 

pomocí indexu červené, ale s posunem o dvě políčka v poli směrem vpravo. 

Výsledek po aplikaci algoritmu je vidět na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Výsledek konverze do odstínů šedé 

 

4.3.3 Efekt rozmazání 
 

Efekt rozmazání dosáhneme tak, že aplikujeme 2D konvoluci na vybraný obrázek. Konvoluce se často 

používá při algoritmech zpracování dvourozměrného diskrétního obrazu v počítačové grafice. Vzorec 

diskrétní konvoluce má potom tvar, který je vidět na obrázku 7. 

 

 

 
Obrázek 7: Vzorec konvoluce 

 

Pro aplikaci konvoluce potřebujeme signál (v našem případě je signálem obrázek), na který konvoluci 

aplikujeme a konvoluční jádro (konvoluční matice, nebo také konvoluční maska). V případě diskrétní 

konvoluce lze jádro chápat jako tabulku, kterou položíme na příslušné místo obrazu. Každý pixel 

překrytý tabulkou vynásobíme koeficientem v příslušné buňce a provedeme součet všech těchto 

hodnot. Tím dostaneme jeden nový pixel. 

Například mějme konvoluční masku o rozměru 3×3 (bude překryto 9 pixelů) a všechny buňky mají 

koeficient 0,111 (1/9). Nový pixel, který vypočteme po aplikaci na jedno místo v původním obraze, 
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tedy bude průměrem z devíti okolních pixelů. Neudělali jsme totiž nic jiného, než že jsme sečetli 

hodnoty 9 pixelů a vydělili 9. Pokud aplikujeme konvoluci na celý obraz, pak dostaneme rozostřený 

obraz. Algoritmus na rozostření můžeme vidět ve výpisu 5. Pokud bychom použili větší konvoluční 

masku 5×5 s koeficienty 1/25, pak bude obraz rozostřen více. Naše maska je ale velikosti 3x3. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
int filter [3][3] = { 

        { 1, 1, 1}, 

        { 1, 1, 1}, 

        { 1, 1, 1} 

    }; 

    int r, g, b; 

 

    for (y = 1; y < nz - 1; y++) { 

        for (z = 3; z < nx - 5; z += 3) { 

            r = 0; 

            g = 0; 

            b = 0; 

            for (i = 0; i < 3; i++) { 

                for (j = 0; j < 3; j++) { 

                    r += x[y+i-1][ z + (j*3) -3] * filter[i][j]; 

                    g += x[y+i-1][(z + (j*3) -3) + 1] * filter[i][j]; 

                    b += x[y+i-1][(z + (j*3) -3) + 2] * filter[i][j]; 

                } 

            } 

            r /= 9; g /= 9; b /= 9; 

 

            x[y][z] = r; x[y][z + 1] = g; x[y][z + 2] = b; 

        } 

    } 

__________________________________________________________________________________ 
Výpis 3: Algoritmus pro rozmazání obrázku v jazyku C 

 

Použita byla konvoluční maska 3x3, která obsahuje samé jednotky. Je možné použít více typů 

konvolučních masek pro dosažení různých verzí rozmazání. Jako je gaussian blur, nebo box blur. 

V našem případě bylo použité jádro pro druhý zmíněný typ. 

Šířku pole procházíme stejně jako v případě konverze na grayscale obrázek krokem o velikosti tři. Pro 

každý pixel pak hledáme jeho sousedy a získáváme z nich hodnoty RGB v dalších devíti cyklech. 

Výsledek po aplikaci konvoluce je vidět na obrázku 8. 
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Obrázek 8:Výsledek po aplikování efektu rozmazání 

 

4.3.4 Sobelova detekce hran 
 

Detekce hran je postup v digitálním zpracování obrazu, sloužící k nalezení oblastí pixelů, ve kterých 

se podstatně mění jas. Metody pro identifikaci těchto nespojitostí spočívají v nalezení lokálních 

maxim v případě první derivace signálu nebo v nalezení průchodu nulou v případě druhé derivace 

signálu. V počítačovém zpracování se využívá konvoluce obrazu s maskou, která aproximuje první 

nebo druhou derivaci. V našem případě se jedná o vyhledávání hran, kdy využíváme aproximaci první 

derivace diferencí a využijeme pro konvoluční jádro Samotný Sobelův operátor je vidět na obrázku 9 a 

implementaci algoritmu na detekci hran pomocí Sobelova operátoru lze vyčíst z výpisu 6. 

 

 
Obrázek 9:Sobelův operátor 

Sobelův operátor klade velký důraz na centrální buňku. Často se používá pro detekci vodorovných 

nebo svislých hran. Hlavní nevýhodou této metody je velká citlivost na šum. Je to způsobeno hlavně 

malým okolím použitým pro aproximaci. Dále je zde značná závislost na zvoleném měřítku. Velikost 

masky by tedy měla odpovídat nejmenším detailům. Pro ilustraci efektivity při vykonávání výpočetně 

náročné operace je ale vhodný. 
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__________________________________________________________________________________ 
int filter [3][3] = { 

        { -1, 0, 1}, 

        { -2, 0, 2}, 

        { -1, 0, 1} 

    }; 

    int r, g, b, idxX, idxY; 

 

    for (y = 1; y < nz - 1; y++) { 

        for (z = 3; z < nx - 5; z += 3) { 

            r = 0; 

            g = 0; 

            b = 0; 

            for (i = 0; i < 3; i++) { 

                idxY = 0; 

                idxX = 0; 

                for (j = 0; j < 3; j++) { 

                    idxY = y + i - 1; 

                    idxX = z + (j * 3) - 3; 

 

                    r += x[idxY][idxX] * filter[i][j]; 

                    g += x[idxY][idxX + 1] * filter[i][j]; 

                    b += x[idxY][idxX + 2] * filter[i][j]; 

                } 

            } 

            if (r < 0) r = 0; if (r > 255) r = 255; 

            if (g < 0) g = 0; if (g > 255) g = 255; 

            if (b < 0) b = 0; if (b > 255) b = 255; 

 

            final[y][z] = r; final[y][z + 1] = g; final[y][z + 2] = b; 

        } 

    } 

__________________________________________________________________________________ 
Výpis 4: Sobelův algoritmus detekce hran v jazyku C 

 

Sobelův operátor je ve výpisu 6 vidět jako dvourozměrné pole primitivních datových typů integer o 

velikosti 3x3 v proměnné nazvané filter. Algoritmus se zastaví na každém z pixelů a prochází okolní 

pixely tak, aby navštívené pixely vytvořily obrazec, který má stejnou velikost jako operátor s tím, že 

pixel na kterém jsme se zastavili, bude přímo uprostřed operátoru (skutečný krok v algoritmu je 3 do 

šířky a 1 do výšky, kvůli specifickému formátu textového souboru). V praxi to znamená, že se vyjme 

část z obrázku a překryje se operátorem. Hodnoty pixelů se vynásobí odpovídající hodnotou 

v operátoru, výsledky se sečtou a zapíší do pixelu, na němž aktuálně stojíme. Po výpočtech se provede 

korekce, která zapříčiní, že hodnoty vetší jako 255 budou nakonec rovny přímo hodnotě 255 a záporné 

hodnoty se budou rovnat nule. Výsledky se zapisují do nového pole, které je stejné velikosti jako 

zdrojové pole a to z důvodu aby se neovlivnil vypočet v původním poli. Výsledek po aplikování 

algoritmu detekce hran pomocí Sobelova operátoru je vidět na obrázku 10. 
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Obrázek 10: Výsledek po aplikování Sobelova algoritmu detekce hran 

 

4.4 Optimalizace 
 

Omezené možnosti v jazyku C nám nedávají příliš prostoru pro optimalizaci algoritmů tohoto typu. 

Nicméně samotná architektura TRIPS nám umožňuje využít optimalizaci pomocí hyperbloků. 

Implicitně je úroveň optimalizace tcc –O3, to zabezpečuje několik skalárních optimalizací na úrovni 

základních bloků. Použitím parametru –O4 umožníme vytváření hyperbloků a jejich optimalizaci. 

V samotném kódu, který po kompilaci běží nativně na x86/Linux platformě není nutné provádět velké 

změny. Zajímavé ale je, že tcc není schopen přeložit zdrojový kód ve chvíli, kdy některá z deklarací 

proměnné jakéhokoli primitivního datového typu je „uvnitř“ kódu a není deklarován ještě před 

manipulací s těmito proměnnými. Popřípadě je tady ještě možnost deklarovat proměnné 

v hlavičkovém souboru. Pokud jde o gcc kompilátor, ten si nevynucuje tak striktní organizaci kódu a 

deklarace „uvnitř“ kódu bez problémů přejde kompilací. Nicméně TRIPS kompilátor ignoruje 

deklarace uvnitř smyček i navzdory tomu, že se nenachází v úvodní části kódu. Popsané chování 

nasvědčuje tomu, že v případě TRIPS architektury je nutné držet se ANSI C (neboli ISO C) standardu 

c90, který přesně definovanými pravidly podporuje přenositelnost kódu. Ve výpisu 7 můžeme vidět 

variantu kódu, kterou dokáže tcc zkompilovat a ve výpisu 8 naopak můžeme vidět pro tcc nekorektní 

kód.  

__________________________________________________________________________________ 

 
    int a =0;  

    int b =0; 

    printf ("Hodnota a = %d \n", a ); 

    printf ("Hodnota b = %d \n", b ); 

__________________________________________________________________________________ 
Výpis 5: Korektní kód pro tcc 
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__________________________________________________________________________________ 
    int a =0;  

    printf ("Hodnota a = %d \n", a ); 

    int b =0; 

    printf ("Hodnota b = %d \n", b ); 

__________________________________________________________________________________ 
Výpis 6: Nekorektní kód pro tcc 
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5 Otestování implementace na dostupném 

emulátoru 
 

Po drobných úpravách v kódu je nyní možné kódy zkompilovat. Kompilaci provedeme jak bez použití, 

tak i s použitím optimalizace pomocí hyperbloků. Pro kompilaci pro TRIPS se používají následující 

příkazy: 

 tcc –O3 zdroj.c -o cíl.tst -lm 

 tcc –O4 zdroj.c -o cíl.tst -lm 

 

Oba příkazy generují TRIPS soubory s příponou tst spustitelné v TRIPS simulátorech. Kompilace 

proběhla ve všech případech úspěšně. 

K dispozici máme 2 simulátory. Architekturální simulátor a časový simulátor. Pomocí těchto nástrojů 

lze TRIPS soubory spouštět a sledovat jejich chování. Simulace průběhu kódu se spouští pro časový 

simulátor příkazem tsim_proc ./inverze.tst –d –stats a pro architekturální simulátor příkazem 

tsim_arch ./inverze.tst. V případě tsim_proc používáme parametry –d a –stats, díky kterým se po 

ukončení simulace vytvoří soubory s informacemi a statistikami o běhu programu. U tsim_arch je 

výsledkem výpis v konzoly. Výsledky ze simulátorů je vidět na obrázcích 11, 12, 13 a 14. První 

hodnota je z architekturálního simulátoru a hodnota za lomítkem je z časového simulátoru, který by 

měl podávat přesnější výsledky, ale je řádově tisíckrát pomalejší než architekturální simulátor, tj. 

hodnota napravo od lomítka vynásobena 1000 by měla odpovídat hodnotě nalevo od lomítka. 

 

 

 
Obrázek 11: Porovnání výsledků pro algoritmus inverze  
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Obrázek 12: Porovnání výsledků pro algoritmus konverze do odstínů šedé 

 

 

Obrázek 13: Porovnání výsledků pro algoritmus rozmazání 

 

 

Obrázek 14: Porovnání výsledků pro Sobelův algoritmus detekce hran 



29 

 

Z obrázku jde vyčíst, že optimalizace pomocí hyperbloků skutečně funguje a počet instrukcí za 

sekundu vzrostl u každého zpuštěného algoritmu. Nicméně vzrostla i doba potřebná na vykonání 

algoritmu. Delší doba exekuce může být způsobena tím, že simulátor potřebuje více času na 

zpracování optimalizovaného kódu pomocí hyperbloků a na prototypu se toto zpoždění nemusí 

projevit. Na obrázcích je také vidět, jak klesl počet bloků, když se zformovali do větších hyperbloků. 

Po této optimalizaci činí průměrný procentuální nárůst v počtu instrukcí za sekundu zhruba 15,6%. 

Znázorněno na Grafu 1. 

Za povšimnutí také stojí fakt, že simulátor při vykonávání jednoho z algoritmů hlásil vyhozenou 

výjimku, nicméně kód se vykonal. Tuto výjimku hlásil jen při variantě TRIPS spustitelného souboru s 

využitím hyperbloků, při exekuci verze bez hyperbloků nikoli. Jelikož ovlivnit formování hyperbloků 

v současné době není možné, je pravděpodobné, že chybu zapříčinil sám kompilátor a vytváření 

hyperbloků zatím není stoprocentně funkční. 

Pokud jde o časový simulátor, dosahují výsledky oproti hodnotám z architekturálního simulátoru 

velkých odchylek a protože by tato čísla měla reálněji obrážet skutečný stav, jsou nízké hodnoty 

alarmující a to i v případě, že výsledků bylo dosaženo v emulátoru. 

 

 

 
Graf 1: Výkonnostní nárůst po optimalizaci pomocí hyperbloků 
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6 Srovnání architektury TRIPS s klasickými 

procesory 
 

Vývoj nové architektury nikdy nezačíná od nuly, tj. jako základní kámen se použije některá (popřípadě 

některé) z již existujících architektur a postupně se zdokonaluje a přidávají se nové části, než vznikne 

finální verze nové architektury. Není tomu jinak ani v případě architektury TRIPS, která si také 

zapůjčila některé vlastnosti jiných architektur, tudíž můžeme nalézt jisté podobné rysy.  

 

 

 

6.1 VLIW 
 

VLIW (Variable Length Instruction Word): Při porovnávání těchto dvou architektur zjistíme, že toho 

mají hodně společného. Při vývoji TRIPS se vývojáři nechali inspirovat právě touto již existující a 

zaběhlou architekturou.  Například, co se týče seskupení instrukcí je zřejmé, že TRIPS blok se hodně 

podobá 3D VLIW instrukci. Nicméně, se výrazně liší v sémantice provádění. Rozdíly jsou 

nejhmatatelnější v modelu plánování instrukcí, díky kterému VLIW vděčí za svůj výkon. VLIW 

instrukce je staticky plánovaná, tj. kompilátor zaručuje, kdy bude provedena v závislosti k ostatním 

instrukcím. Taktéž vykonávání operací je prováděno staticky. Takže o VLIW můžeme říci, že je 

zástupcem architektury typu SPSI, zatímco TRIPS je architektura typu SPDI (Static Placement, 

Dynamic Issue). Model statického vykonávání instrukcí dělá z VLIW slabou konkurenci pro budoucí 

technologie jakou je i TRIPS.  

 

Můžeme si předvést názornou ukázku rozdílu VLIW a TRIPS při plánování a exekuci instrukcí. 

Mějme jednoduchý program, který je ilustrován ve výpisu 9. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
LD R1, R2, #0  // načteni hodnoty 0 do registru R1 a R2  

AND R1, R1, R4 // logicky součin  R1 a R4, výsledek se zapíše do R1 

ADD R3, R4, R5  // sčítá R4 a R5 a výsledek zapíše do R3 

LSH R3, R3, #3  // bitový posun do leva v R3 o 3 pozice, výsledek se 

   // zapíše zpátky do R3 

   // LSH je ekvivalentní s SHL 

LD R6, R3, #0  // načte 0 do R6 a R3 

SUB R7, R1, R6 // odečte se R6 z R1 a výsledek se zapíše do R7 

__________________________________________________________________________________ 
Výpis 7: Ukázka programu 

 

Graf toku dat pro ukázkový kód můžeme vidět níže na obrázku 15. 
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Obrázek 15: Graf toku dat 

 

Kód se začíná samozřejmě procházet od začátku, takže první krok v exekuci bude LD. Připravili se 

registry R1 a R2 pro práci a R1 se uvolní, takže v druhé kroku se muže provézt logický součin registrů 

R1 a R4. Dál musí program čekat na inicializaci registru  R6, proto tato větev bude čekat. Paralelně 

s prvním krokem se provede instrukce sčítání ADD, která teď připravila a uvolnila registr R3. Provádí 

se paralelně, protože předešlé kroky nepoužívají ani jeden z registru, které tento součet potřebuje 

k práci. V dalším kroku se muže provést bitový posun LSH. Jako poslední se vykoná instrukce SUB, 

která čekala na instrukci LD, která připraví a uvolní registr R6. 

 

 

 
Obrázek 16: Porovnání plánování a exekuce TRIPS a VLIW 

 

 

Plánovací model SPDI sjednocuje kompilátorem řízené umístění instrukcí s hardwarově určeným 

pořadím vykonávání instrukcí. Nastoluje takto rovnováhu mezi runtime flexibilitou superskalárních 

procesorů (DPDI) a hardwarovou jednoduchosti VLIW procesorů (SPSI). Na obrázku 16 můžeme 

vidět porovnání plánování a exekuce těchto dvou architektur, přičemž při každé předpokládáme přesně 

dvě aritmeticko-logické jednotky. Plánovač VLIW přiřazuje instrukce k časovým slotům v rámci 

aritmeticko-logických jednotek a používá „NOP zástupce“ k prosazování hazardů instrukčních 

řetězců, což je v tomto případě kvůli předpokládaným jednocyklovým opožděním, které nastávají při 
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přístupu k vyrovnávací paměti při použití instrukce načtení (LD-LOAD). NOP někdy také označován 

jako NOOP (zkratka pro No Operation anebo No Operation Performed) je instrukce z jazyku 

symbolických adres, která v podstatě nedělá nic. Jde o instrukci, která rezervuje místo jiným 

instrukcím a nemění stav žádnému programátorovi přístupnému registru, status flagu, nebo paměti. 

Za předpokladu, že oba LD instrukce selžou při pokusu o načtení z vyrovnávací paměti a vznikne 

dvoucyklové opoždění, musí procesor VLIW uzavřít instrukční řetězec při vykonávaní náročné 

instrukce nebo před jejím vykonáním. Výsledkem je pak devíticyklový čas vykonání této sekvence 

instrukcí. Plánovač SPDI zapouzdruje instrukce, a odstraňuje „NOP zástupce“ které jsou zapotřebí u 

architektury VLIW, a spoléhá se na logiku dynamické exekuce k určení, kdy by měla být instrukce 

vykonána. Tato exekuční logika za běhu programu zastavuje jen ty instrukce, u kterých běh závisí na 

opožděných operandech z předešlých instrukcí, což umožňuje současné provádění obou LD instrukcí a 

eliminuje možné opoždění při přístupu k vyrovnávací paměti z důvodu selhání při čtení. Výsledný čas 

běhu programu je takto pouze sedm cyklů. Zatímco oba plánovače ( VLIW i SPDI) umísťují instrukce,  

SPDI model poskytuje určité výhody pro EDGE architekturu. 

 

 Detekční logika hardwarových hazardů umožňuje efektivnější plánování a není nutné využívat 

„NOP zástupné“ k vyhrazení časových slotů. 

 Plánovač nemusí brát v potaz nepředvídatelné opoždění při jednotlivých instrukcích, protože 

vykonávání instrukcí je na jednotlivých exekučních jednotkách odděleno, což umožňuje 

nezávislým instrukcím exekuci, i když některé instrukce musí čekat na operandy od jiných 

instrukcí. 

 

Ve skutečnosti, model SPDI umožňuje nezávislým instrukcím na stejné exekuční jednotce zpracování 

instrukce v libovolném pořadí, pokud její operandy jsou připraveny, dále uvolňovat plánovač, který 

takto může rozhodovat o umístnění instrukce a zvyšuje tím výkon. 

 

6.2 EPIC 
 

EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) (9): Jedná se o procesory vyvíjené firmou Intel ve 

spolupráci s firmou HP (Hewlett-Packard). Jako základem pro tuto architekturu, stejně jako u 

architektury TRIPS, posloužila architektura VLIW. Jedná se vlastně o jistou variantu VLIW 

procesorů, tudíž je také typu SPSI a i navzdory různým vylepšením jako jsou třeba: 

 Zvýšení schopnosti mikroprocesoru vykonávat paralelně více instrukcí pomocí softwarového 

kompilátoru, tj. nejedná se o navýšení pomocí komplexních logických obvodů na procesoru. S 

tímto přístupem se podařilo zvýšit počet vykonaných instrukcí za jeden takt procesoru a tím 

zvýšit i celkový výkon procesoru. 

 Spekulativní načtení instrukcí, kde jsou data načtena bez jistoty budoucího upotřebení nebo že 

budou použita v načtené podobě. 

 Kontrola spekulativně načtených dat. 

 

Nicméně základem je pořád architektura VLIW a tudíž rozdíl mezi architekturou TRIPS spočívá 

v modelu plánování instrukcí, kde neefektivní statické vykonávání instrukcí brzdí výkon. 
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6.3 Superskalární architektura 
 

Out-of-order RISC (procesory s provádění instrukcí mimo-pořadí) neboli x86 superskalární procesory 

a EDGE procesory mají podobné grafy toku dat. Nicméně, procházení grafu superskaláru zahrnuje 

přejmenované ukazatele na centralizovaném exekučním oknu, které konstruuje hardware tak, že 

přidává instrukce jednotlivě, ale za cenu velkých ztrát na výkonu a škálovatelnosti. I navzdory různým 

pokusům upravit vkládání a předávání instrukcí aritmeticko-logickým jednotkám je dynamické 

vkládání superskaláru omezené a vkládání se stává neefektivním. V případě superskaláru mluvíme o 

DPDI modelu, tj. jedná se o stroj s dynamickým vkládáním a dynamickou exekucí instrukcí. TRIPS, 

jak jsme se již zmiňovali, je stroj SPDI a lze říci, že slučuje z hlediska plánování instrukcí výhody a 

vlastnosti architektury VLIW a superskalární architektury. Objevili se i pokusy o fragmentaci 

superskalární architektury kvůli zvýšení úrovně škálovatelnosti, ale hardware, který řídí dynamické 

vkládání je omezený. Kromě toho ISA nedokáže pracovat se vkládáním instrukcí, co sráží účinnost a 

dokazuje, že TRIPS má i v tomto směru navrch. 

 

 

6.4 CMP 
 

CMP (Chip Multiprocessor): Jedná se o vícejádrové řešení klasických procesorů. Název se často 

skloňuje od nástupu dvoujádrových procesorů od společnosti Intel nesoucí název Core 2 Duo. Při 

bližším zkoumání architektury TRIPS by možná mnohé napadlo, že jde jen o procesor se šestnácti 

jádry, který se liší jen ve způsobu práce s instrukcemi. Tato podobnost je nepopíratelná. TRIPS se ale 

od CMP se šestnácti procesory odlišuje tím, že zatímco u EDGE architektury mapuje bloky kódu 

jeden globální řídící prvek u všech šestnácti aritmeticko-logických jednotek najednou a instrukce se 

vykonávají v libovolném pořadí v závislosti od pořadí v toku dat, u CMP existuje oddělený program 

pro každou část resp. jádro a tyto části komunikují mezi sebou jen skrz paměť. Architektury EDGE 

jsou v tomto směru více promyšlené než CMP procesory, nebo procesory se spekulativním 

vykonáváním vláken. 

 

 

6.5 RAW 
 

Na první pohled nese TRIPS mikroarchitektura mnoha podobností s RAW (10) architekturou. 

Nicméně při zkoumaní rozdílů mezi superskalární architekturou a architekturou TRIPS už padla 

zmínka o fragmentaci architektury. Stejné pokusy se prováděli i s architekturou VLIW a víceméně 

můžeme prohlásit, že RAW procesory jsou z části vysoce fragmentované VLIW procesory. Přesněji 

řečeno RAW 2D procesor je, vlastně statický stroj ve více částech, s náznaky vysoce fragmentovanou 

VLIW architektury.  Hlavní rozdíl mezi procesory RAW a procesory TRIPS je to, že RAW používá 

kompilátorem určené pořadí vykonávání instrukcí (včetně inter-ALU směrovače), zatímco architektura 

TRIPS používá dynamické vykonávání instrukcí. Nicméně protože RAW ISA už podporuje přímou 

komunikaci aritmeticko-logických jednotek, které si takto mohou vyměňovat operandy ke zpracování 

a výsledky zpracování se na RAW můžeme dívat i jako na variantu EDGE architektury se statickými 

plánovaním instrukcí, kdežto TRIPS je dynamicky plánované EDGE ISA. 
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6.6 Dataflow stroje 
 

Klasické dataflow stroje (11), které byly vyvíjeny na MIT (Massachusetts Institute of Technology) v 

letech 1970 a 1980, nesou značné podobnosti s intrablokovým exekučním schématem u EDGE 

architektury. Dataflow stroje byly původně zaměřeny na funkční programovací jazyky, zejména proto, 

že tyto jazyky mají dostatek souběžnosti, a při práci s pamětí typu WORM (Write Once, Read Many) 

fungují bez nepříjemných vedlejších účinků. Ovšem v případě, že se budeme bavit o imperativních 

jazycích, dataflow architektura bude v značné nevýhodě, protože je v tomto případě zapotřebí ukládat 

a zpracovávat mnoho zbytečných instrukcí kvůli složitým podmínkám při řízení toku. EDGE 

architektury se kontroluje a řídí tok mezi bloky a je přítomná i podpora sémantiky konvenčních pamětí 

v rámci jednotlivých bloků i mezi těmito bloky, která umožňuje využití tradičních imperativních 

jazyků jako je C nebo Java. EDGE architektura je takto zvýhodněna oproti tradičnějším  dataflow 

architekturám. 

 

6.7 Systolické procesory 
 

Jde o zvláštní historickou třídu procesorů s vícerozměrným polem exekučních jednotek, které 

nazýváme buňkami (12). Systolické procesory průběžně zpracovávají data, která se jim objevují na 

vstupech. EDGE procesory dynamicky zpracovávají instrukce do bloku a až pak je vykonávají 

v kompletních blocích, což se jeví jako výrazně efektivnější způsob. 
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7 Závěr 
 

Procesory TRIPS bezesporu přináší inovaci do světa výpočetní techniky. Samotná architektura 

rozhodně má co nabídnout pro budoucí generace počítačů. Jednotlivé části jsou promyšlené a přidávají 

žádoucí výkon při efektivním využití energie. Nicméně technologie má i značné nedostatky. Pro 

výrobu prototypu byla využita 132 nanometrová výrobní technologie, zatímco konkurence pracuje 

s integrací 32nm. Podporován je prozatím jen operační systém Linux x86, to drasticky sužuje pole 

využití. Pro vývojáře je další špatnou zprávou podpora jen zastaralých programovacích jazyků jako 

jsou C a Fortran 77 a i v rámci těchto jazyků existují omezení vyplývající z návrhu architektury 

TRIPS. Dle oficiálních zdrojů existuje v současné době už i podpora pro sofistikovanější jazyky C++ a 

Fortran 90, ale vývojové prostředky, které by toto tvrzení dokazovali, zatím nebyly uvolněny pro 

veřejnost. I v právě zmíněných vývojových nástrojích, které nám byly poskytnuty, lze narazit na 

chyby, které tvorbu programů pro platformu výrazně stěžují. Kompilátor, který je využit se zdá být 

nedoladěný a plný chyb. Využití hyperbloků je v některých případech problematické, nicméně funguje 

a zvedá výkon systému, což je jeho primárním účelem. Nová architektura by měla prorazit na poli low 

performance čipů, které se používají u media processingu, a prozatím se nechystá konkurovat 

procesorům typu GPU, protože v tomhle směru výkonnostně výrazně zaostává. Stručně řečeno nabízí 

TRIPS zajímavé řešení co se týče architektury procesorů. V této chvíli nelze hovořit a finálním 

produktu, který by se v aktuální podobě dokázal uplatnit, ale jedná se spíše o skvělý základ pro další 

výzkum a vývoj.  

Vývojový tým má před sebou ještě hodně práce a podle dostupných informací se o této architektuře 

bude mluvit a můžeme s ní v budoucnu počítat.  
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