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Abstract: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele proiectării unui procesor specializat cu 

arhitectura „Flux de Instrucţiuni – Flux de Date”. Această arhitectură de calcul este destinată procesării 

datelor prezentate în formă de vectori, matrice sau tablou care asigură formarea unui flux la intrarea şi la 

ieşirea procesorului. Operaţiile aritmetico-logice efectuate de procesorul specializat sunt determinate de 

specificul problemei rezolvate. 
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1. Introducere 

Procesoarele specializate reprezintă o clasă de sisteme de calcul destinate rezolvării unei probleme  sau 

a unei clase de probleme. Avantajul acestor procesoare este determinat de utilizarea unui set redus de 

instrucţiuni, ceea ce permite creşterea vitezei de procesare a datelor şi reducerea complexităţii sistemului de 

calcul, consumului de energie şi a dimensiunilor acestora. Desigur, există şi unele dezavantaje legate de 

tehnologia de programare, proiectare şi implementare a acestor procesoare. Apariţia circuitelor cu arhitectură 

reconfigurabilă FPGA şi a mediilor de programare specializate au permis reducerea costului şi timpului de 

proiectare şi implementare a proiectelor. Astfel,  pentru proiectarea şi testarea funcţională a procesorului 

specializat se utilizează resursele sistemelor de calcul universale şi doar apoi în memoria circuitului FPGA 

este încărcată informaţia necesară pentru configurarea schemei logice a procesorului[1,2]. 

Domeniul de aplicare a procesoarelor specializate este foarte vast începând cu sistemele de control a 

dispozitivelor casnice, telefoane mobile etc., şi terminând cu unităţi de transport, sisteme robotice, 

telecomunicaţii etc. Utilizarea procesoarelor specializate este deosebit de importantă în sistemele cu fluxuri 

mari de date, cum ar fi sistemele de telecomunicaţii, comutare, rutare, multiplexare etc. [2-4].  

  

2. Formularea problemei de proiectare a procesorului specializat 

În lucrarea de faţă se propune proiectarea unui procesor specializat cu arhitectură „Flux de Instrucţiuni – 

Flux de Date” (FIFD). Algoritmul procesării fluxului de date prevede efectuarea operaţiilor aritmetice 

asupra matricelor [5,6]: 
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3. Structura Procesorului Specializat  

Structura procesorului specializat cu arhitectura FIFD este prezentată în Figura 1. Această structură 

include următoarele părţi componente: matricele de intrare A  şi B , stocate în memoria RAM A  şi 

memoria RAM B ; matricea de ieşire C  , stocată în memoria RAM C ; procesorul specializat. Procesorul 

specializat este format din: unitatea aritmetico-logică UAL; memoria pentru stocarea fluxului de instrucţiuni 

RAM COP ; registrul instrucţiunii aflate în execuţie Rg COP ; contorul de adrese pentru instrucţiunile ce 

urmează a fi executate CT COP ; contoarele indicatoare a adresei CT A , CT B  pentru operanzii de 

intrare Data A  şi Data B  şi contorul indicator al adresei CT C  pentru operandul de ieşire Data C . 

Adresa următoarei instrucţiuni  CT COP  şi adresele operanzilor CT A , CT B  şi CT C  sunt generate în 

dependenţă de codul operaţiei curente COP  (semnalele de control AddrCON ) şi rezultatul execuţiei 

acestei instrucţiuni (OP ) de către unitatea aritmetico-logică UAL prin generarea semnalelor de control 

AddrULA . Utilizarea  AddrCON  şi AddrULA  oferă o flexibilitate sporită pentru generarea operaţiilor 

ciclice şi de salt. În acest caz, operanzii matricelor de intrare A  şi B  includ şi datele pentru gestiunea 

operaţiilor de salt.  
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Fig. 1. Structura procesorului specializat FIFD. 

Implementarea fluxului de instrucţiuni. 

Un exemplu de implementare a generatorului 

fluxului de instrucţiuni, elaborat în AHDL este 

prezentat în Figura 2. Logica de funcţionare este 

prezentată printr-un tabel cu câmpul de intrare 

ADR[] – adresa instrucţiunii, şi câmpurile de 

ieşire: OP[] – codul operaţiei aritmetico-logice, 

ADDR_CON[] – codul semnalelor de 

incrementare a contoarelor indicatoare de adresă, 

WRAB – semnalul de citire (1 logic) / înscriere (0 

logic) pentru memoria datelor de intrare RAM A  

şi RAM B , şi  WRC – semnalul de citire (1 

logic) / înscriere (0 logic) pentru memoria datelor 

de ieşire RAM C .   

Menţiuni 

Proiectarea şi testarea funcţională a procesorului specializat s-a efectuat în baza resurselor Software şi 

Hardware oferite de catedra Calculatoare, U.T.M.  
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SUBDESIGN FIFD 

( ADR[M..0]       :INPUT; 

OP[1..0], ADDR_CON[3..0], WRAB, WRC :OUTPUT; ) 

BEGIN 

  TABLE 

  ADR[]     =>   OP[],  ADDR_CON[],  WRAB,  WRC: 

B”00..00”  =>   B”00”,      B”0000”,           1,           1; 

B”00..00”  =>   B”00”,      B”0000”,           1,           1; 

… 

B”00..00”  =>   B”00”,      B”0000”,           1,           1; 

  END TABLE; 

END; 

Fig. 2. Exemplu de implementare a generatorului de 

flux de instrucţiuni în baza AHDL. 


