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Laboration 3.  

Pipeline 

Laborationens syfte 

I	  laborationen	  ska	  du	  bekanta	  dig	  med	  pipelining.	  	  Genom	  laborationen	  fås	  
kunskap	  om	  hur	  pipelines	  är	  konstruerade	  och	  hur	  de	  används.	  Efter	  labo-‐
rationen	  kommer	  du	  att	  förstå	  hur	  datorns	  pipeline	  fungerar	  och	  vilka	  pa-‐
rametrar	  som	  påverkar	  en	  pipeline.	  	  

Förberedelser 

Besvara	  de	  elektroniska	  frågorna	  (se	  kurshemsidan).	  	  
Läs	  kapitel	  i	  kursbok.	  	  

Redovisning 

Demonstrera	  dina	   lösningar	   för	   laborationsassistenten	  och	   lämna	   in	   labo-‐
rationsrapport	  med	  källkod.	  OBS,	  använd	  försättsbladet	  (se	  kurshemsidan).	  

Godkänt 

Laborationen	  är	  godkänd	  när	  följande	  moment	  är	  avklarade:	  	  

• de	  elektroniska	  frågorna	  är	  besvarade	  
• labborationen	  är	  demonstrerad	  

• labborationsrapporten	  godkänd	  	  
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Laborationsmiljö 
För	  denna	  laboration	  behövs:	  
• MipsIt.exe	  (för	  programutvecklingen)	  och	  
• MipsPipeS.exe	  (för	  simuleringen)	  
Ladda	  ner	  MIPSIt	   (finns	  på	  hemsidan).	  Packa	  upp	   filen.	  Starta	  Mipsit.exe	   i	  
mappen	   \bin.	   Ignorera	   popup-‐fönstret	  med	   texten:	   "Failed	   to	   open	   COM-‐
port	  ...".	  
Tänk	  på	  följande:	  

• Spara	  filer	  i	  hemmakatalog.	  	  
• Skapa	  en	  ny	  projektfil	  för	  varje	  nytt	  program.	  
• Spara	  det	  gamla	  projektet	  innan	  du	  skapar	  ett	  nytt.	  
• Undvik	  mellanrum	  och	  konstiga	  tecken	  i	  mappar	  och	  filnamn.	  

Komma igång 
• Starta	  MipsIt	  (i	  mappen	  \bin)	  
• Skapa	  under	  File	  –	  New	   ett	  nytt	   assemblerprojekt.	   Skapa	  en	  
ny	  mapp	  skapas	  med	  samma	  namn.	  Skapa	  en	  ny	  assemblerfil.	  	  

• Studera	  nedanstående	  program	  som	  utför	  additionen	  2	  +	  3	  =	  
5.	  Först	  laddas	  värdet	  2	  i	  register	  $8,	  sedan	  laddas	  talet	  3	  i	  register	  $9	  
och	  slutligen	  adderas	  innehållen	  i	  dessa	  båda	  register	  och	  resultatet	  
läggs	  i	  register	  $10.	  	  
	   Den	  första	  raden	  i	  programlistningen	  är	  en	  kommentarrad.	  
Den	  inleds	  alltid	  med	  tecknet	  #.	  De	  fyra	  efterföljande	  raderna	  består	  
av	  direktiv	  som	  bestämmer	  hur	  programmet	  ska	  översättas	  av	  
assemblern.	  Namnet	  start	  utgör	  en	  symbol	  för	  en	  adress;	  det	  är	  an-‐
vändbart	  ifall	  man	  vill	  referera	  till	  denna	  adress	  utan	  att	  känna	  till	  
dess	  verkliga	  värde.	  De	  tre	  följande	  raderna	  är	  programmets	  verkliga	  
instruktioner.	  	  

   
          # Laboration 1, Hemuppgift 1 
          .set noreorder      # Ändra inte instruktionernas ordning 
          .text               # Instruktioner skapas 
          .globl start        # ”start” är en global symbol 
          .ent start          # Programmet börjar vid ”start” 
                              # Dina kommentarer: 
  start:  li      $8, 0x2     # ............................. 
          li      $9, 0x3     # ............................. 
          add     $10, $8, $9 # ............................. 
          .end start          # Markerar slutet på programkoden 
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• Skriv	  in	  programmet	  ovan.	  
• Översätt	  programmet	  till	  maskinkod	  med	  kommandot	  Build	  
(snabbtangenten	  F7).	  	  

• Rätta	  eventuella	  fel.	  
• 	  Starta	  MipsPipeS.exe	  
• Ladda	  upp	  programmet	  till	  simulatorn	  (snabbtangenten	  F5).	  
• Instruktionerna	  kommer	  att	  läggas	  i	  simulatorns	  RAM	  från	  
adress	  0x80020000.	  Klicka	  upp	  Mips-‐simulatorn	  och	  klicka	  på	  rutan	  
RAM.	  Titta	  på	  pipelinen	  genom	  att	  klicka	  på	  CPU.	  	  

• Provkör.	  	  

Laborationsuppgifter 

Uppgift 1 
Studera	  instruktioners	  exekvering	  i	  en	  pipeline.	  	  
	  
Studera	  instruktionerna:	  	  
	   add	  t0,	  t1,	  t2	  
	   sw	  t0,	  4(t1)	  
	   beq	  t0,	  t1,	  dest	  
Använd	  programmet	  nedan	  där	  add	  t0,	  t1,	  t2	  används.	  Skriv	  in	  programmet	  
nedan,	  kompilera,	  och	  simulera.	  För	  de	  andra	  instruktionerna,	  ersätt	  add	  t0,	  
t1,	  t2	  med	  respektive	  instruktion.	  	  
	  

  #include <iregdef.h> 
       .set noreorder 
       .text 
       .globl start 
   
  .ent start 
  start:  
       add t0, t1, t2 
       nop 
       nop 
       nop 
       nop 
       .end start 

	  
För	  varje	  instruktion,	  besvara	  följande.	  	  
Vilka	  pipelinesteg	  är	  aktiva	  vid	  respektive	  instruktion?	  	  
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Svar:	  add=___________________,	  sw=___________________,	  	  beq=___________________	  
	  
Hur	  många	  klockcykler	  tar	  varje	  instruktion?	  	  
Svar:	  add=___________________,	  sw=___________________,	  	  beq=___________________	  
	  
Vilka	  aritmetiska	  operationer	  utför	  CPU:n?	  	  
Svar:	  add=___________________,	  sw=___________________,	  	  beq=___________________	  

Uppgift 2 
Studera	  konflikter	  i	  en	  pipeline.	  	  
	  
Deluppgift	  2.1	  
Studera	  programmet	  nedan.	  Om,	  t2	  har	  adressen	  till	  var1,	  vad	  kommer	  fin-‐
nas	  lagrat	  på	  adressen	  var1	  efter	  exekvering?	  Svar:	  __________________________	  
	  

  #include <iregdef.h> 
    .set noreorder 
    .data 
    var1:  .word  5 
    .text 
    .globl start 
    .ent start 
   
  start:  
    lw t0, 0(t2) 
    addi t0, t0, 1 
    sw t0, 0(t2) 
  .end start 

	  
	  
Skriv	  in	  programmet	  ovan,	  kompilera	  och	  ladda	  upp	  till	  simulatorn.	  Sätt	  
adressen	  till	  var1	  i	  t2	  genom	  menyn:	  View-‐>Register.	  Exekvera	  program-‐
met.	  	  
	  
Vad	  får	  du	  för	  resultat?	  Och	  varför?	  	  
Svar:	  __________________________	  
	  
Ändra	  programmet	  enligt	  nedan	  och	  provkör.	  	  
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  #include <iregdef.h> 
    .set noreorder 
    .data 
    var1:  .word  5 
    .text 
    .globl start 
    .ent start 
   
  start:  
    lw t0, 0(t2) 
    nop 
    nop 
    nop 
    nop 
    addi t0, t0, 1 
    nop 
    nop 
    nop 
    nop 
    sw t0, 0(t2) 
    nop 
    nop 
    nop 
    nop 
  .end start 

	  
Konfliken	  i	  exemplet	  är	  en?	  Svar:	  __________________________	  
	  
Deluppgift	  2.2	  
	  
Studera	  programmet	  nedan.	  Om	  t1	  innehåller	  1	  och	  t2	  innehåller	  2,	  vad	  bör	  
t1	  innehålla	  när	  programmet	  exekverat	  klart?	  Svar:	  __________________________	  

  #include <iregdef.h> 
    .set noreorder 
    .text 
    .globl start 
    .ent start 
   
  start:  
    add t1, t2, t1 
    addi t1, t1, 5 
  .end start 

	  



	  
Datorarkitekturer	  och	  operativsystem,	  
Lab	  1	  

1	  november	  2013	  

	  

6	  	  

Skriv	  in	  programmet	  ovan,	  kompilera	  och	  ladda	  upp	  till	  simulatorn.	  Sätt	  in-‐
nehåll	  i	  register	  genom	  menyn:	  View-‐>Register.	  Exekvera	  programmet.	  	  
Vad	  får	  du	  för	  resultat?	  Och	  varför?	  	  
Svar:	  __________________________	  
	  
Ändra	  i	  programkoden	  så	  att	  resultatet	  blir	  som	  förväntat.	  	  
Deluppgift	  2.3	  
	  
Studera	  programmet	  nedan.	  Om	  t1	  innehåller	  0	  och	  t2	  innehåller	  0,	  vad	  gör	  
programmet?	  Svar:	  __________________________	  

  #include <iregdef.h> 
    .set noreorder 
    .text 
    .globl start 
    .ent start 
   
  start:  
    nop 
    nop 
    nop 
    beq t1, t2, start 
    addi t1, t1, 1 
    nop 
    nop 
    nop 
  .end start 

	  
Ändra	  i	  programmet	  enligt	  följande:	  	  

  .set noreorder 

blir:	  	  
  .set reorder 

	  
Vad	  händer	  med	  maskinkoden?	  Svar:	  __________________________	  
	  

Uppgift 3 
Studera	  kodoptimering	  
	  
Studera	  programmet	  nedan.	  Om	  t1,	  t2,	  t3,	  t4,	  t5,	  och	  t6	  är	  0	  initialt,	  vad	  är	  
förväntas	  de	  vara	  efter	  programmet	  exekverat?	  	  
Svar:	  
t1=________,	  t2=________,	  t3=________,	  t4=________,	  t5=________,	  t6=________	  
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Skriv	  in	  programmet	  och	  exekvera	  det.	  	  Vad	  antar	  registren	  för	  värden?	  	  
Svar:	  
t1=________,	  t2=________,	  t3=________,	  t4=________,	  t5=________,	  t6=________	  
	  
Ändra	  ordningen	  på	  instruktionerna	  i	  programmet	  nedan	  så	  att	  resultatet	  
blir	  korrekt	  samt	  att	  antal	  nop	  minimeras.	  	  
	  
	  
	  

  #include <iregdef.h> 
    .set noreorder 
    .text 
    .globl start 
    .ent start 
   
  start:  
    addi t2, t2, 1 
  jump: 
    addi t1, t1, 1 
    addi t3, t3, 1 
    addi t3, t3, 1 
    addi t3, t3, 1 
    addi t5, t5, 1 
    addi t5, t5, 1 
    addi t5, t5, 1 
    addi t4, t4, 1 
    addi t4, t4, 1 
    addi t4, t4, 1 
    beq t1, t2, jump 
    addi t3, t3, 1 
    addi t4, t4, 1 
    addi t5, t5, 1 
    addi t6, t6, 1 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


