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1 INTRODUCERE 
 
 

1.1  Scurt istoric privind dezvoltarea echipamentelor de prelucrare a 
datelor 

 
Un calculator modern reprezintă un sistem complex care înglobează în construcţia sa  

tehnologii diverse: electronice, magnetice, electromecanice, electrono-optice etc. Astfel, în 
prezent, pentru realizarea unităţii centrale a unui calculator, care asigură stocarea programului 
şi a datelor pe termen scurt, secvenţierea instrucţiunilor şi efectuarea operaţiilor de calcul, se 
utilizează, cu precădere, tehnologii microelectronice.  

Pentru stocarea datelor şi a programelor pe termen lung se folosesc suporturi 
magnetice sub formă de benzi sau discuri, bazate pe diverse tehnologii magnetice/optice.  

Pentru implementarea operaţiilor de intrare/ieşire sunt folosite in principal tehnologiile 
electronice si electromecanice. 

Evoluţia calculatoarelor este strâns legată de progresele înregistrate de tehnologiile 
amintite mai sus. Cercetările efectuate pentru realizarea de calculatoare cât mai performante 
au impulsionat aprofundarea unor noi aspecte în cadrul acestor tehnologii. Calculatoarele 
moderne reprezintă rezultatul unui îndelungat proces de căutări ale unor mijloace tehnice 
adecvate pentru mecanizarea şi automatizarea operaţiilor de calcul. În evoluţia mijloacelor de 
tehnică de calcul se pot evidenţia mai multe etape. 

1. Etapa instrumentelor de calcul. 
Secolul 12 d.Cr.., China - abacul. 
Sfârşitul sec. 17 şi începutul sec.18 -rigla de calcul. 
2. Etapa maşinilor mecanice de calcul  
Aceste maşini aveau la bază angrenaje cu roţi dinţate, roata dinţată fiind considerată 

un element cu mai multe stări stabile. Fiecare stare codifică o cifră zecimală. 
1642. B. Pascal realizează o maşină de adunat. 
1694.  Leibniz construieşte o maşină de adunat şi înmulţit. 
1823. Babbage proiectează primul calculator cu execuţie automată a programului. 

Proiectul prevedea principalele elemente ale calculatoarelor moderne: 
- unitate de memorie; 
- unitate de calcul; 
- unitate de comandă; 
- unităţi de intrare, ieşire. 
1872 - se realizează prima maşină de calcul cu imprimantă. 
1892. - se construieşte o maşină de calcul pentru birou perfecţionată. 
1912. - se începe producţia de masă a maşinilor mecanice de calculat, cu patru operaţii 

aritmetice. 
 
Maşini electromecanice de calculat  
 
Aceste maşini sunt bazate pe roţi dinţate angrenate, acţionate electric. 

- 1930. Se începe producţia de masă a maşinilor electromecanice de calculat prevăzute 
cu operaţiile: adunare, scădere, înmulţire, împărţire, rădăcină pătrată, subtotal etc. 
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- 1937 - 1945. Apar maşinile electromecanice de calculat, bazate pe relee 
electromagnetice (Mark I ), cu program cablat. Releele electromagnetice şi contactele 
lor joacă rolul elementelor bistabile. Cu ajutorul lor se pot codifica cifrele sistemului 
de numeraţie binar. 
În 1937 la Universitatea Harward, s-a propus proiectul Calculatorului cu Secvenţă 

Automată de Comandă. Acesta folosea principiile enunţate de Ch. Babbage şi tehnologia de 
implementare pentru calculatoarele electromecanice produse de IBM.  

Construcţia calculatorului Mark I a început în 1939 şi s-a terminat la 7 august 1944, 
dată ce marchează începutul erei calculatoarelor. 

 
Maşinile electronice de calcul cu program memorat 
Acestea au fost bazate pe:  

- tuburi electronice; 
- tranzistori; 
- circuite integrate; 
- pe scara simpla (SSI: sub 20 de tranzistori pe pastila de Si); 
- pe scara medie (MSI: 20 - 1000 de tranzistori pe pastila de Si); 
- pe scara larga (LSI: 1000 – 50.000 de tranzistori pe pastila de SI); 
- pe scara foarte larga (VLSI: 50.000 – 100.0000 de tranzistori pe pastila de Si); 
- pe scara ultra larga (ULSI: peste 1.000.000 de tranzistori pe pastila de Si).  

 
Primele calculatoare realizate cu tuburi electronice: 
1943: la Universitatea din Pennsylvania a început construcţia primului calculator bazat 

pe tuburi electronice ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). Cu această 
ocazie s-a folosit ideea de a stoca în aceeaşi memorie, atât datele, cât şi programul, ceea ce a 
permis modificarea relativ uşoara a programului; 

1945: a început construcţia unui alt calculator electronic EDVAC (Electronic Discrete 
Variable Automatic Computer) pe baza lucrării lui J. von Neumann. După elaborarea 
structurii logice de baza a calculatorului cu program memorat, au fost stabilite entităţile 
funcţionale care concurau la realizarea acestuia: 

- un mediu de intrare care să permită introducerea unui număr nelimitat de operanzi şi 
instrucţiuni; 

- memorie din care se citesc operanzi sau instrucţiuni şi în care se pot introduce, în 
ordinea dorită, rezultatele; 

- secţiune de calcul, capabilă să efectueze operaţii aritmetice sau logice asupra 
operanzilor citiţi din memorie; 

- un mediu de ieşire, care să permită livrarea unui număr nelimitat de rezultate către 
utilizator; 

- unitate de comandă, capabilă să interpreteze instrucţiunile citite din memorie şi să 
selecteze diverse variante de desfăşurare a operaţiilor, în funcţie de rezultatele obţinute 
pe parcurs. 
Marea majoritate a calculatoarelor construite pană în prezent se bazează pe aceste 

principii, purtând numele de calculatoare de tip von Neumann. 
Pornind de la calculatorul EDVAC, in 1951, s-a realizat primul calculator comercial 

UNIVAC 1. 
În 1951, la Universitatea Princeton, von Neumann a coordonat realizarea 

calculatorului IAS, care dispunea de posibilitatea de a-şi modifica partea de adresă din 
instrucţiune. Această facilitate asigura reducerea spaţiului ocupat în memorie de către 
program, ceea ce permite prelucrarea unor seturi mai mari de date. 
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Având în vedere tehnologiile utilizate in construcţia calculatoarelor, începând cu anul 
1946, se pot evidenţia cinci generaţii de calculatoare.  

 
Generaţia I (1946-1956).  
 
Hardware calculatoare: relee, tuburi electronice, tambur magnetic,  tub catodic. 
Software calculatoare: programe cablate, cod maşină, autocod. 
Exemple de calculatoare: ENIAC, EDVAC, UNIVAC 1, IBM 650, şi produse în 

România: CIFA 1-4, CIFA 101-102, MARICCA, MECIPT-1 . 
Performantele calculatoarelor: capacitate memorie 2 Ko, viteza de operare 10.000 

instrucţiuni/s. 
 
Generaţia a II-a ( 1957 - 1963 ). 
 
Hardware calculatoare: tranzistoare, memorii cu ferite, cablaj imprimat, discuri 

magnetice. 
Software calculatoare: limbaje de nivel înalt (Algol, FORTRAN). 
Exemple de calculatoare: NCR 501, IBM 7094, CDC 6600, DACICC-1/2 şi din 

România CET 500/501, MECIPT-2,DACICC-200. 
Performantele calculatoarelor: capacitatea memoriei 32 Ko, viteza de operare 

2.000.000 instrucţiuni/s.  
 
Generaţia a III-a (1964 -1981) 
 
Hardware calculatoare: circuite integrate, memorii semiconductoare, cablaj imprimat 

multistrat, microprocesoare, discuri magnetice, minicalculatoare. 
Software calculatoare: limbaje de nivel foarte înalt, programare structurata, LISP, 

sisteme de operare orientate pe limbaje ( Algol, Pascal ),timp partajat, grafica pe calculator, 
baze de date. 

Exemple de calculatoare: IBM 360-370, PDP11/XX, Spectra 70, Honeywell 200, 
Cray-1, Illiac IV, Cyber 205, RIAD 1-2, şi din România Felix C-256/512/1024, Independent 
100/102F, Coral 4001/4030. 

Performantele calculatoarelor: capacitatea memoriei 2 Mo, viteza de operare 5 
mil.op/s. 
 

Generaţia a IV-a (1982 - 1989). 
 
Hardware calculatoare: VLSI, sisteme distribuite, discuri optice, microcalculatoare de 

16/32 biţi, superminicalculatoare, supercalculatoare. 
Software calculatoare: sisteme de operare evoluate, ADA, pachete de programe de 

largă utilizare, sisteme expert, limbaje orientate pe obiecte, baze de date relaţionale. 
Exemple de calculatoare: IBM-43xx, VAX-11/7xx, IBM-308x, RIAD3, şi produse în 

România: Coral 4021, Independent 106, Felix 5000, Coral 8730. 
Performantele calculatoarelor: capacitatea memoriei 8 Mo, viteza de operare 30 

mil.instr/s 
 
Generaţia a V-a ( 1990 - ). 
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Hardware calculatoare: tehnici evoluate de împachetare şi interconectare, ULSI, 
proiectare circuite integrate 3D, componente optice, arhitecturi paralele pentru prelucrarea 
inferenţelor, reţele neuronale. 

Software calculatoare: sisteme de operare cu interfaţă evoluată cu utilizatorul, limbaje 
concurente, programare funcţională, prelucrare simbolică (limbaje naturale, recunoaşterea 
formelor: imagini/voce), Prolog, baze de cunoştinţe, sisteme expert evoluate, CAD, CAM, 
CAE, multimedia, realitate virtuala, web. 

Exemple de calculatoare: staţii de lucru, super-calculatoare, reţele de 
supercalculatoare,  

Performantele calculatoarelor: capacitatea memoriei zeci-sute Moct, viteza de operare 
1 Ginstr - 1 Tinstr/s. 

În prezent pentru circuitele integrate folosite in calculatoarele electronice se folosesc 
numeroase tehnologii care se pot grupa in tehnologii bipolare si tehnologii MOS. 

Circuitele integrate care se folosesc în construcţia calculatoarelor se plasează în 
categoriile: standard, specifice aplicaţiilor (ASIC - Application Specific Integrated Circuits ) 
şi programabile/configurabile. 

Se aminteşte că tranzistorul a fost inventat in anul 1947 si că primele exemplare 
ocupau o suprafaţă de 3,5 mm2. La sfârşitul anilor 50 a apărut circuitul integrat care, grupând 
pe aceeaşi pastilă mai mulţi tranzistori, a avut o evoluţie spectaculoasă în sensul dublării 
numărului de componente pe pastilă, la fiecare 18 luni. Aceasta s-a datorat în primul rând 
numeroaselor perfecţionări ale proceselor tehnologice, care permit rezoluţii de ordinul a 
2,5µm – 0,18 µm. 

 
 

 
1.2  Evoluţia procesoarelor 

 
 

Istoria microprocesoarelor începe în anul 1970, prin producerea primului micro-
procesor INTEL 4004, un procesor de 4 biţi, care realiza calcule în BCD, cu o viteză de lucru 
de 60.000 operaţii/s. Firma INTEL (INTegrated Ellectronics) a fost fondată spre sfârşitul 
anilor '60 de Robert Noyce şi Gordon Moore, care au plecat de la Fairchild Semiconductor; 
firma şi-a început activitatea cu fabricarea de circuite de memorie (RAM static de 64 biţi - 
3101, primul produs). Primul microprocesor pe 4 biţi - 4004, cu o putere de calcul echivalentă 
cu aceea a calculatorului ENIAC, avea 2.300 tranzistori, avea acces la o memorie de 4 Ko, 
efectua 60.000 operaţii/s., la o frecvenţă de bază de 108 KHz. 

În anul 1972, firma INTEL produce primul procesor pe 8 biţi, 8008, cu un set de 48 de 
instrucţiuni, un spaţiu de adrese de 16 Kocteţi şi o viteză de operare de 30.000 instr./s. 

În anul 1974, INTEL produce microprocesorul 8080, cu un set de 72 instrucţiuni, un 
spaţiu de adrese de 64 Kocteţi şi o viteză de lucru de 300.000 operaţii/s. (de zece ori mai mare 
decât 8008); o parte din circuitele auxiliare utilizate la procesorul 8008 sunt acum incluse în 
structura internă a versiunii 8080. începând din 1975 se produc şi primele calculatoare având 
la bază astfel de procesoare. Odată cu apariţia primelor unităţi de discuri flexibile (floppy 
disk), produse de firma Digital Microsystems, este inventat şi sistemul de operare pe disc 
CP/M (Control Program for Microcomputer). Tot în această perioadă încep şi alte firme să 
producă diferite microprocesoare, cum ar fi: 

- Motorola, familia 6800; 
- MOS Technology, procesoarele 6501, 6502, utilizate în calculatoarele Apple II; 
- Zilog, Z80, realizat de aceeaşi echipă care a realizat şi 8080 (care a plecat de la INTEL 
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şi a constituit noua companie). 
Procesorul Z80 este o variantă îmbunătăţită a procesorului 8080, mai rapid şi care, 

spre deosebire de acesta, utiliza o singură tensiune de alimentare (8080 era un procesor 
bipolar). De asemenea, el genera singur semnalele pentru reîmprospătarea memoriei 
dinamice. Ulterior şi firma INTEL a realizat o variantă îmbunătăţită a procesorului 8080, şi 
anume 8085, în anul 1976. 

De remarcat că, în acea perioadă, o a doua sursă de procesoare Intel era . . . AMD 
(Advanced Micro Devices, fondat în 1969). 

Proiectanţii de la INTEL au urmărit două mari obiective în proiectarea oricărui 
procesor: 

- menţinerea compatibilităţii totale cu procesoarele precedente; 
- folosirea unor noi tehnologii de fabricaţie, pentru a produce procesoarele cele mai 

rapide şi cele mai puternice. 
În anul 1979 este realizat, de către firma INTEL, primul microprocesor de 16 biţi 

(8086). Acesta a păstrat resursele procesorului 8080, pentru a păstra compatibilitatea cu softul 
deja scris pentru el, dar arhitectura sa internă conţine două unităţi, ce lucrează în paralel: 
unitatea de execuţie EU (Execution Unit), care realizează prelucrarea efectivă a datelor, şi 
unitatea de interfaţă cu magistrala BIU (Bus Interface Unit), care realizează comunicaţia cu 
lumea externă. Odată cu acest procesor este produs şi procesorul 8088, cu aceeaşi structură cu 
8086, dar care comunică în exterior printr-o magistrală de 8 biţi, şi nu de 16 biţi ca la 8086. 
Aparent 8088, ar trebui să lucreze cu o viteză de două ori mai mică > decât 8086, deoarece 
magistrala sa fiind de 8 şi nu de 16 biţi, trebuie să execute două accese la memorie, faţă de 
8086, care va executa un singur acces. 

Lucrurile nu se întâmplă astfel deoarece unitatea BIU gestionează o memorie de tip 
coadă în care se găsesc, aproape în permanenţă, următorii 6 octeţi ai instrucţiunilor ce 
urmează să se execute. Singurele momente în care coada trebuie reiniţializată, şi deci EU 
trebuie să aştepte efectiv citirea unei instrucţiuni, sunt cele care urmează după execuţia unei 
instrucţiuni de salt. în acest mod diferenţa de viteză între 8086 şi 8088 este doar de circa 20%. 

Aceste procesoare au introdus noţiunea de segmentare a memoriei (doar în modul 
real): registrele de 16 biţi sunt folosite ca indici de adresă într-un segment fizic de memorie de 
64 Ko; registrele segment conţin adresa de bază efectivă pentru segmentele active. Procesorul 
care avea 29.000 tranzistori realiza 330.000 operaţii/s., la o frecvenţă de 4,77 MHz, şi putea 
avea acces la o memorie fizică de 1 Mo, împărţită în 640 Ko disponibili sistemului de operare 
şi programelor (memoria convenţională) şi 384 Ko pentru ROM-BIOS (memoria superioară). 
Arhitectura respectivă a fost păstrată mult timp, sistemul MS-DOS fiind special conceput 
pentru aceasta. Până la sistemul de operare Windows Millenium (2000), inclusiv, pentru a 
putea avea acces la întreaga memorie a fost necesară încărcarea driver-ului HIMEM.SYS, 
datorită necesităţii de compatibilitate a softului cu programele mai vechi. 

O dată cu aceste procesoare apare şi conceptul de coprocesor, care este un procesor 
dedicat, legat direct pe magistrala microprocesorului şi care extinde domeniul funcţiilor 
realizate de microprocesor. Cel mai important coprocesor realizat de firma INTEL pentru 
8086/8088 este 8087, care este un coprocesor matematic ce realizează calcule în virgulă 
mobilă. Primul coprocesor matematic a fost realizat, în 1979, de firma AMD (AMD 9511). 

În anul 1980, firma Sinclair a realizat calculatorul Zx80, bazat pe microprocesorul 
Z80, care conţinea şi un interpretor de BASIC. Acesta a cunoscut o foarte largă răspândire, 
datorită preţului scăzut faţă de cel al celorlalte microcalculatoare. în anul 1981, firma IBM 
produce primul calculator IBM PC (Personal Computer), bazat pe procesorul 8088/8086, 
dotat şi cu un disc flexibil de 5 1/4". Impactul mare al acestui calculator s-a datorat şi faptului 
că firma a publicat schemele acestui calculator şi un listing al BlOS-ului (singurul protejat de 



 

 8

firmă). în acest mod, multe firme au realizat echipamente compatibile IBM, făcând în acest fel 
reclamă, indirect, firmei IBM. Deoarece IBM a devenit un standard în domeniu, şi sistemul de 
operare MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) a devenit un standard pentru 
microprocesoarele de 16/32 biţi, cum era sistemul de operare CP/M, strămoşul său, pentru 
microprocesoarele de 8 biţi. 

În anul următor, 1982, sunt realizate microprocesoarele 80186 şi 80286. Primul este de 
fapt un 8086 mai rapid, prevăzut cu o serie de circuite auxiliare, care a fost utilizat pentru a 
realiza calculatoare compatibile cu IBM PC/XT (eXtended Technology). Al doilea a deschis 
epoca calculatoarelor AT (Advanced Technology). începând din anii '80, termenul de 
microprocesor a fost substituit (prescurtat) cu cel de procesor, şi datorită complexităţii din ce 
în ce mai mari a acestor chip-uri. 

În schimb, procesorul 80286 reprezintă o etapă nouă în arhitectura 
microprocesoarelor, întrucât o serie de concepte clasice din domeniul calculatoarelor mari au 
fost transferate la acesta: multiprelucrare şi multiacces, care utilizează mecanisme pentru 
gestiunea memoriei virtuale şi pentru protecţia memoriei atribuite unui proces. Spaţiul de 
memorie fizică este şi el mărit de la 1 Moctet, la 8086, la 16 Mocteţi, la 286. Pe baza acestui 
procesor s-a realizat calculatorul IBM PCAT. 

Odată cu acest procesor, 80286, a apărut termenul de „mod protejat". Acest nou mod 
de lucru utilizează conţinutul registrului segment (nu ca adresă de bază a segmentului, ca în 
modul real) ci ca un selector (index) într-o tabelă a descriptorilor de segmente. Un descriptor 
de segment conţine adresa fizică de bază a segmentului (pe 24 de biţi, oferind deci un spaţiu 
de memorie de 16 Mo). Mecanismele de protecţie a memoriei cuprind: 

- verificarea depăşirii limitei adresabile a unui segment; 
- segmente ce pot fi doar citite; 
- segmente ce pot fi doar executate; 
- opţiuni (drepturi) de acces într-un segment; 
- patru niveluri de protecţie a codului sistemului de operare de programele de aplicaţie 

şi cele utilizator; 
- mecanismele de comutare de task-uri şi tabelele descriptorilor locali, care permit 

sistemului de operare să protejeze aplicaţiile sau programele utilizator unele de altele. 
În anul 1983 este realizat şi primul mediu de programare, constituit dintr-un editor şi 

compilator aflate în interacţiune, adică Turbo Pascal, de către firma BORLAND. 
 
 
 
11..22..11  PPrroocceessooaarree  ppee  3322  bbiiţţii  
 
În anul 1979, firma MOTOROLA începe să producă microprocesorul 68000, primul 

ce lucrează intern pe 32 biţi, iar în exterior pe 16 biţi, şi care va echipa calculatoarele 
Macintosh începând din 1984 (ce vor da naştere unui segment aparte de piaţă). Arhitectura sa 
diferă mult de cea a procesoarelor produse anterior, deoarece a fost proiectat fără nici un fel 
de restricţii referitoare la compatibilitatea cu alte procesoare din aceeaşi familie; obiectivul 
principal a fost obţinerea unui procesor puternic, care să permită executarea tuturor 
instrucţiunilor cu oricare dintre registre, asupra oricăror tipuri de date şi utilizând orice mod 
de adresare. Deoarece efortul de programare a acestui procesor, în limbaj de asamblare, a fost 
mai mare decât la familia INTEL, cel puţin la început procesorul 68000 nu a fost prea 
răspândit. De asemenea, unitatea de comandă a procesorului, spre deosebire de cea 
convenţională a lui 8086, este microprogramată, fiind astfel mai uşor de testat, dar are 
dezavantajul că este ceva mai lentă. Spre deosebire de firma Motorola, firma Intel a păstrat 
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compatibilitatea cu versiunile anterioare a fiecărui nou procesor realizat, tocmai pentru a 
utiliza softul deja existent în vederea exploatării imediate a noului procesor. Din acest motiv, 
însă, unele neajunsuri de proiectare, iniţială au continuat să fie prezente şi la modelele 
următoare. 

Primul procesor de 32 biţi al firmei INTEL apare în anul 1986, şi este numit 80386, pe 
scurt 386, având 275.000 tranzistori şi 132 pini. Acesta poate adresa un spaţiu de adrese de 4 
Gocteţi, pentru un singur segment, ajungând până la 64 Tocteţi de memorie virtuală. 
Procesorul posedă aceleaşi facilităţi ca şi 286, dar dispune, suplimentar, de memorii interne 
rapide, fiind compatibil, la nivel de cod maşină, cu predecesorii săi. Toţi urmaşii săi, de la 486 
până la Pentium 4, se bazează pe aceeaşi arhitectură, numită IA-32. Procesorul a avut două 
variante: 386DX şi 386SX, diferenţa fiind că al doilea comunica cu memoria doar pe 16 biţi, 
în rest fiind identic cu primul. Ca şi 286, el adresează memoria pe 24 biţi, spre deosebire de 
cei 32 ai lui 386DX, deci poate adresa doar 16 Mo, faţă de cei 4 Go ai lui 386DX. 

Procesorul 80386 a introdus registre de 32 de biţi pentru folosirea lor atât la operanzi, 
cât şi pentru adrese. De fapt ultimii 16 biţi din registrele de 32 de biţi reprezintă registrele de 
16 biţi, corespunzătoare procesoarelor precedente, pentru a asigura o compatibilitate totală cu 
acestea. Setul de instrucţiuni de bază a fost îmbogăţit cu noile moduri de adresare pe 32 de 
biţi şi cu un număr de noi instrucţiuni. La acest procesor apare implementat conceptul de 
paginare, pentru adresarea memoriei, cu pagini de dimensiune fixă de 4 Ko, care oferă o 
metodă de implementare a memoriei virtuale, mai bună decât segmentarea. 

În plus, posibilitatea de a defini segmente de lungime egală cu spaţiul de adresare, 
împreună cu mecanismul de paginare, permit crearea unui sistem de adresare liniar protejat, 
mod folosit de sistemul de operare UNIX. 

Pe lângă acestea s-au dezvoltat, în arhitectura procesoarelor, tehnici de procesare 
(prelucrare) paralelă. Astfel dacă la 8086 erau doar două unităţi funcţionale care lucrau în 
paralel, structura procesorului 286 conţine 4 unităţi funcţionale ce lucrează în paralel, în timp 
ce procesorul 386 conţine 6 unităţi funcţionale ce lucrează în paralel. Cele 6 unităţi 
funcţionale sunt: 

- Unitatea de interfaţă cu magistrala (BIU-Bus Interface Unit), care realizează accesul la 
memorie şi la porturile de intrare/ieşire, pentru celelalte unităţi; 

- Unitatea de citire în avans a instrucţiunilor (Code Prefetch Unit), care ia codul obiect 
(codul instrucţiunii) din memorie, şi îl depune într-o coadă de 16 octeţi; 

- Unitatea de decodificare a instrucţiunii (Instruction Decode Unit), care decodifică 
codul obiect din coada de instrucţiuni în microcod; 

- Unitatea de execuţie (Execution Unit), care execută microcodul furnizat de unitatea de 
decodificare; 

- Unitatea de translatare a adreselor (Segment Unit), care translatează adresele logice în 
adrese liniare şi realizează verificările de protecţie; 

- Unitatea de paginare (Paging Unit), care translatează adresele liniare în adrese fizice şi 
realizează verificările de protecţie legate de pagini. Această unitate mai conţine un 
cache cu informaţii de lucru pentru cel mult 32 de pagini, cele mai recent accesate. 
Coprocesorul lui 386 (387) este şi el îmbunătăţit, adăugându-i noi operaţii, cum ar fi 

funcţiile trigonometrice. 
O variantă îmbunătăţită a acestui procesor este 80486, produs în anul 1989, care este 

la fel cu 386 dar include în aceeaşi capsulă (chip) şi coprocesorul matematic, fiind de cel puţin 
două ori mai rapid decât un 386, la aceeaşi frecvenţă. La acest procesor s-a dezvoltat 
paralelismul execuţiei prin expandarea unităţilor de decodificare a instrucţiunii şi de execuţie 
într-o bandă de asamblare (pipeline) cu cinci nivele, în care unitatea fiecărui nivel operează în 
paralel faţă de celelalte, putându-se executa, în acest mod, cinci operaţii în paralel. Fiecare 
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nivel din banda de asamblare îşi realizează sarcina corespunzătoare pentru execuţia unei 
instrucţiuni pe durata unui impuls de tact (ceas). în plus, faţă de 386, procesorul Intel 486 are 
un cache intern de date şi de instrucţiuni, de nivel LI (LI cache) de 8 Ko, pentru a mări 
procentul instrucţiunilor care se pot executa la viteza maximă (de o instrucţiune pe impuls de 
ceas, incluzând şi instrucţiunile cu acces la memorie, care au operanzii în cache-ul de date). 

Procesorul 486 a cunoscut şi el două variante: 486DX şi 486SX, cea de-a doua mai 
ieftină, dar fără coprocesor inclus (de fapt, coprocesorul era doar dezactivat sau defect; acest 
procesor a fost mai degrabă un produs de piaţă decât o nouă tehnologie). Procesorul 486DX 
avea 1.2 milioane tranzistori, cu frecvenţe între 25 şi 50 MHz, funcţionând la 5V, 168 de pini. 
Unele procesoare încorporează caracteristici pentru reducerea consumului sau pentru 
controlul sistemului, cum ar fi procesoarele Intel 386SL sau 486SL, care sunt specializate 
pentru sistemele portabile, alimentate de la baterii. 

Dacă la primele procesoare din familia Intel x86 s-a utilizat o arhitectură complexă, 
denumită arhitectură CISC (Complex Instruction Set Computer), ulterior, începând cu 
procesorul 486, prin utilizarea conceptului de „bandă de asamblare" (pipeline), arhitectura 
acestor procesoare se apropie de o structură RISC. Cercetările au arătat că o suită de 
instrucţiuni simple se poate executa mai rapid decât o singură instrucţiune complexă, iar 
diminuarea numărului de comenzi şi a complexităţii lor permite reducerea spaţiului utilizat de 
acestea în procesor, având ca şi consecinţă creşterea vitezei de lucru. 

Arhitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) a fost dezvoltată începând din 
anii '70. Setul de instrucţiuni într-o maşină RISC, după cum o spune şi numele, constă doar 
din instrucţiuni simple, cu moduri de adresare limitate. Ideea de bază a fost ca, în locul unei 
sumedenii de operaţii, procesorul să ofere un set restrâns de operaţiuni, pe care le poate 
executa foarte rapid. Cele mai multe instrucţiuni se execută într-un singur ciclu. Arhitectura 
unui procesor Pentium este de tip RISC. Compilatoarele generează secvenţe de instrucţiuni 
complexe corespunzătoare. Pe lângă setul redus de instrucţiuni, procesoarele RISC mai oferă 
următoarele avantaje: 

- operaţii cu registre, minimizând astfel necesarul de operaţii de acces la memorie; 
- memorie cache integrată pe chip, evitându-se lucrul lent cu memoria; 
- un model pipeline, pentru a permite procesarea mai multor instrucţiuni într-un ciclu. 

Dezavantajul procesoarelor RISC este că, posedând un set mai mare de registre, 
operaţiile de multitasking (multiprelucrare) necesită comutări de multe registre. 

Diferenţa esenţială dintre cele două tipuri de arhitecturi constă în capacitatea de a 
genera instrucţiuni maşină direct executabile, după cum se poate vedea în reprezentarea 
schematică din figura I. În practică, procesoarele RISC sunt aproximativ de două ori mai 
rapide decât omoloagele lor CISC. 
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Figura l.   Arhitecturile CISC şi RISC 
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Ulterior firma INTEL a produs, în anul 1994, şi un procesor pe 64 biţi, denumit 

PENTIUM, tocmai pentru a-l deosebi de procesoare cu aceeaşi structură produse de alte 
firme, şi denumite 586, Intel realizând că nu va putea niciodată transforma un număr (586) în 
marcă de comerţ. Acest procesor, care marchează începuturile generaţiei P6, a adăugat o a 
doua bandă de asamblare de execuţie pentru a se obţine performanţe superioare (cele două 
benzi de asamblare, denumite U şi V, pot lucra în paralel, executând două instrucţiuni pe un 
impuls de tact). De asemenea, a fost dublată şi memoria cache internă, având acum câte un 
cache pentru date şi unul pentru cod, fiecare de câte 8 Ko. Cache-ul de date utilizează 
protocolul MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid - în care fiecare linie de cache este 
marcată ca fiind în una din cele patru stări) pentru păstrarea consistenţei. Pentru a se 
îmbunătăţi performanţa execuţiei ramificaţiilor din programe s-a implementat conceptul de 
predicţie a salturilor (branch prediction), introducându-se o tabelă pentru memorarea adreselor 
cele mai probabile la care se fac salturile (BTB - Branch Target Buffer). Registrele principale 
au rămas tot de 32 de biţi, dar căile interne de date sunt pe 128 sau 256 de biţi, cu o magistrală 
externă de 64 biţi. Procesorul Pentium are incorporat un controller de întreruperi programabil 
avansat (APIC - Advanced Programmable Interrupt Controller) folosit în sistemele 
multiprocesor. Dacă prima versiune de Pentium necesita 5V pentru alimentare, cea de-a doua 
era alimentată cu 2,9-3,5V şi conţinea o tehnologie de tip Power Management, care permitea 
procesorului să intre în starea de „stand-by' în momentele când nu era folosit, consumând 
astfel mult mai puţină putere. 

Ulterior, în 1995, a apărut o variantă îmbunătăţită (prin mărirea paralelismului) a 
procesorului Pentium: Pentium Pro, care are o arhitectură superscalară pe trei căi, adică poate 
executa trei instrucţiuni în paralel, deci într-un impuls de tact. Acest procesor suportă o 
execuţie dinamică a codului: analizarea fluxului de microcod, execuţia în ordine (in order), 
predicţia salturilor, execuţia speculativă. Trei unităţi de decodificare a instrucţiunilor lucrează 
în paralel la decodificarea codului obiect într-o secvenţă de micro-ope-raţii. Aceste micro-
operaţii sunt depuse (dacă nu apar interdependenţe între ele) într-un tampon de instrucţiuni 
(instruction pool) de unde pot fi executate în paralel, în orice ordine, de către cele cinci unităţi 
de execuţie (două întregi, două FPU şi una de interfaţă cu memoria). Unitatea de retragere sau 
extragere (Retirement Unit) retrage (extrage) micro-operaţiile finalizate, în ordinea lor 
specificată de program, ţinând cont şi de salturi. 

Puterea procesorului Pentium Pro este mărită şi de memoriile cache: posedă cele două 
cache-uri LI interne de 8 Ko, dar are în plus un cache L2 de 256 Ko, tot intern, cuplat de CPU 
printr-o magistrală dedicată de 64 de biţi. Dacă cele două cache-uri LI sunt dual port, cache-ul 
L2 suportă până la patru accese concurente. Magistrala externă de date este orientată pe 
tranzacţie, adică fiecare acces este tratat ca o cerere şi un răspuns, distincte, permiţând un 
număr mare de cereri în timpul în care se aşteaptă un răspuns. Acest paralelism în accesul 
datelor, împreună cu paralelismul execuţiei, oferă o arhitectură fără blocare, în care procesorul 
este utilizat la capacitatea lui maximă şi performanţele sunt mult îmbunătăţite. Magistrala de 
adrese este pe 36 de biţi, oferind un spaţiu maxim al adreselor fizice de 64 Go. Acest procesor 
alimentat la 3,3V, cu 387 de pini, este strămoşul procesoarelor Pentium II şi Pentium III. 

O altă variantă este procesorul PENTIUM MMX, apărut în 1997, care cuprinde un set 
de 57 de noi instrucţiuni, patru noi tipuri de date şi un nou set de registre, pentru a extinde 
performanţele aplicaţiilor multimedia şi de comunicaţie. Acest procesor era alimentat la 2,8 V 
şi avea 321 de pini. Tehnologia MMX (Multi-Media eXtension) are la bază o arhitectură 
SIMD (Single Instruction Multiple Data) care permite extinderea performanţelor aplicaţiilor 
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multimedia (grafică 2D şi 3D, video, procesare de imagini/sunet) care folosesc algoritmi de 
calcul intensivi asupra unor şiruri de date simple. 

Elementele noi care au apărut faţă de vechiul Pentium (fără MMX) sunt: memorie 
tampon LI dublată la 32K, algoritm de predicţie pentru salturi (execuţie speculativă) 
îmbunătăţit, structură pipeline îmbunătăţită şi, evident, suportul MMX, care adaugă 57 de noi 
instrucţiuni. 

Mediile de lucru grafice şi aplicaţiile multimedia complexe impun cerinţe deosebit de 
severe în privinţa puterii de calcul a procesorului. Una din căile de îmbunătăţire a 
performanţei procesorului este realizarea unor îmbunătăţiri ale arhitecturii interne. 

În acest scop au fost identificate rutinele cele mai costisitoare, din punct de vedere al 
timpului procesor, pentru aplicaţiile amintite. După o analiză amănunţită s-au identificat o 
serie de asemănări între aplicaţii: algoritmii sunt deosebit de complecşi, cer o putere de calcul 
ridicată şi se aplică repetitiv pentru zone de date diferite; majoritatea operaţiilor sunt de tip 
aritmetic şi logic; ele se execută în paralel şi manipulează, în buclă, date relativ mici (tipic 16 
biţi/audio şi 8 biţi/grafică). Din acest motiv s-au introdus noi registre, asemănătoare cu cele 
din DSP-uri (Digital Signal Processor, adică procesor de semnale numerice/digitale), s-au 
definit tipuri de date specifice şi instrucţiuni suplimentare aferente, care să manipuleze aceste 
date. 

Unele aplicaţii scrise special pentru acest procesor puteau să-şi mărească viteza de 
execuţie cu până la 200%, dar numărul acestora era destul de mic la acea vreme, astfel că, în 
realitate, creşterea performanţei globale pentru Pentium MMX a fost de circa 20%, indiferent 
dacă erau sau nu folosite instrucţiunile MMX. Creşterea de performanţă s-a datorat măririi 
cache-ului intern şi creşterii eficienţei algoritmului de predicţie a salturilor, precum şi a benzii 
de asamblare. Contrar reclamei făcute de Intel, instrucţiunile MMX în sine nu au reprezentat 
un salt important din punct de vedere tehnologic, ci doar comercial. De fapt, însuşi Intel a 
precizat că MMX era iniţial abrevierea de la Matrix Math eXtension. 

Următorul procesor, PENTIUM II, moşteneşte benzile de asamblare de la Pentium Pro 
şi cele două magistrale independente (cea cu memoria principală şi cea cu nivelul L2 de 
cache). Modificările importante aduse în logica internă sunt: memoria cache de nivel LI, care 
are o capacitate dublă, şi instrucţiunile MMX pe care le poate executa procesorul. Deci 
Pentium II este un Pentium Pro căruia i s-a ataşat o unitate MMX. Spre deosebire de 
procesoarele anterioare, care aveau formă pătrată şi se inserau într-un soclu (socket), Pentium 
II este în format „slot", fiind inserat într-un cartuş denumit „Single Edge Contact Cartridge" 
(SECC), de formă dreptunghiulară, care se introduce cu o muchie într-un slot special. Dacă 
procesorul Pentium a adus viteză şi performanţă sub mediul Windows'95, Pentium II a extins 
facilităţile şi posibilităţile calculatorului pentru aplicaţii cum ar fi: jocuri 3D, recunoaştere 
vocală, prelucrările audio-video etc. 

în 1999 este lansat un nou membru al familiei Intel P6, procesorul PENTIUM III, care 
se bazează pe arhitecturile procesoarelor Pentium Pro şi Pentium II. El adaugă setului de 
instrucţiuni existent încă 70 de noi instrucţiuni, care se adresează unităţilor funcţionale 
existente şi noii unităţi în virgulă mobilă SIMD (Simple Instruction Multiple Data), care 
permite realizarea de operaţii aritmetice şi logice asupra unor valori în virgulă mobilă, simplă 
precizie (32 de biţi), împachetate în cuvinte de 128 biţi, denumită SSE (Streaming SIMD 
Extension). Acesta reprezintă răspunsul lui Intel concurentului direct, AMD, care lansase 
instrucţiunile 3DNow! Aceste instrucţiuni sporesc viteza aplicaţiilor multimedia, dacă există 
suport software. Formatul său este la fel ca la Pentium II (slot). O versiune a acestui procesor 
a fost Celeron, care avea cache LI de 64 Ko, iar cache L2 de 128 Ko, care era destinat 
calculatoarelor ieftine, având performanţe cu 20-40% mai slabe decât Pentium III. 
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Procesorul PENTIUM 4, apărut în 2001, extinde modelul de calcul SIMD pentru a 
prelucra şi date în virgulă mobilă de dublă precizie, precum şi întregi, împachetate în cuvinte 
de 128 de biţi. în acest scop sunt adăugate şi 144 noi instrucţiuni pentru noile tipuri de date. 
Pe lângă aceasta, Pentium 4 este prima implementare a unei noi micro-ar-hitecturi: Intel 
NetBurst, care include suport MP şi tehnologie Hyper-Threading, precum şi tehnologie 
superbandă de asamblare, pentru a putea opera până la viteze de 10 Ghz. Arhitectura poate 
executa instrucţiunile dinamic, în orice ordine. Pentium 4 are destul de puţine elemente 
comune cu Pentium II, deci se poate spune că s-a ajuns la generaţia a şaptea. Dacă până la 
acest procesor aproape toţi membrii generaţiei sale, P6, aveau memoria cache LI de 32 Ko (16 
pentru date şi 16 pentru instrucţiuni), acum cele două componente sunt separate, cache-ul 
pentru date are numai 8 Ko, iar cel pentru instrucţiuni a fost schimbat complet, devenind aşa-
numitul „trace cache", cu 12 K micro-operaţii. Banda de asamblare a fost extinsă la 20 de 
etape (stagii), faţă de Pentium II/III, care aveau 12. O altă versiune a lui Pentium 4, numit 
Northwood, are un cache L2 de 512 Ko (dublu faţă de predecesor) şi utilizează o nouă 
tehnologie (0,13 microni) care permite creşterea frecvenţei de lucru spre 3 MHz. Trebuie 
menţionată şi frecvenţa de 400 MHz pentru FSB, precum şi faptul că a trecut la un socket nou 
cu 478 de pini, dar de dimensiuni mult mai mici. 

Procesorul Intel® Itanium™, apărut în 2001, este primul dintr-o nouă familie bazată 
pe arhitectura Itanium, ISA (Itanium Instruction Set Architecture), care este proiectată pentru 
a satisface cerinţele staţiilor de lucru şi a serverelor de mare performanţă. Arhitectura Itanium 
se bazează pe RISC şi CISC, prin combinaţia pe scară largă între resursele procesorului şi 
compilatoare inteligente care permit explicit execuţie paralelă, predictivă şi speculativă; altfel 
spus, procesorul utilizează conceptele de proiectare EPIC (Explicity Parallel Instruction 
Computing), pentru o cuplare mai strânsă între hard şi soft. Resursele sale mari se combină cu 
predicţia şi speculaţia pentru a valida optimizarea pentru aplicaţii de mare performanţă ce 
rulează pe Windows XP (ediţia pe 64 de biţi) sau Linux. Procesorul a fost conceput pentru a 
suporta sisteme foarte mari, inclusiv cele care utilizează câteva mii de procesoare. Faţă de 
procesoarele anterioare posedă şi nivelul L3 cache, care poate avea 2 sau 4 Mo, şi care este set 
asociativă, cu o dimensiune a liniei de 64 octeţi. Spre deosebire de procesoarele anterioare, 
nivelul L2 cache este ceva mai mic, de 96 Ko, dar cu dimensiunea liniei din cache de 64 
octeţi, şi set asociativă pe 6 căi. 

Resursele sale constau din 4 unităţi întregi, 4 unităţi multimedia, două unităţi de 
încărcare/ memorare, 3 unităţi de ramificare, două unităţi în virgulă mobilă de precizie extinsă 
şi două unităţi suplimentare în virgulă mobilă de simplă precizie. Unităţile în virgulă mobilă 
pot opera la viteze de 3 Gflops (pentru precizie extinsă) şi 6 Gflops (pentru dublă precizie). 
Procesorul poate citi, transmite, executa şi extrage 6 instrucţiuni la fiecare ciclu (ceas) 
procesor. Banda sa de asamblare are 10 niveluri (stagii), ce pot executa până la 6 instrucţiuni 
în paralel, pe fiecare ceas procesor. 

Arhitectura Itanium este cea mai semnificativă şi avansată, de la procesorul Intel 386 
şi până în prezent. în 2002 a apărut urmaşul acestui procesor, Itanium2, care măreşte 
performanţa procesorului anterior de 1,5-2 ori, prin extinderea semnificativă a performanţei 
peste sisteme bazate pe RISC, pentru aplicaţii foarte mari. Acesta posedă un cache L3 de 
3Mo, set asociativ pe 12 căi, cu o dimensiune a liniei de 128 octeţi şi o magistrală de sistem 
ce operează la 6,4 Go/s. Bineînţeles, conform strategiei firmei Intel, cele două noi procesoare 
permit execuţia codului curent pe 32 de biţi, IA-32. Spre deosebire de predecesori, el are 
cache-ul L2 (256 Ko) set asociativ pe 8 căi, iar dimensiunea unei linii este de 128 octeţi. 

Creşterea frecvenţei procesoarelor este principalul mijloc de extindere a 
performanţelor, alături de îmbunătăţirea arhitecturii. Astfel dacă primul PC avea frecvenţa de 
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4,77 MHz, în continuare aceasta a evoluat rapid: 33 MHz (1991), 400 MHz (1998), peste 3 
GHz (2002). 

S-a prezentat istoria microprocesoarelor prin prisma procesoarelor produse de firma 
Intel, una dintre cele mai reprezentative, dar nu singura producătoare de procesoare. Dintre 
concurenţii firmei Intel, cel mai competitiv poate fi considerat AMD. Ca să nu mai parcurgem 
toată istoria procesoarelor şi din prisma altor producători, vom aminti numai câteva dintre 
realizările acestei firme, care a evoluat şi a lansat procesoare în paralel cu Intel. Trebuie 
amintit că până la „ruptura" de nume, firma AMD a produs, ca şi alte firme, procesoare 
compatibile Intel (286, 386, 486). După acel moment procesoarele de la AMD, similare cu 
Pentium, au fost denumite K6; astfel, în aceeaşi perioadă cu lansarea procesorului Pentium II, 
AMD a lansat acest procesor, K6, care avea un cache de 64 Ko (32 K pentru instrucţiuni şi 32 
K pentru date), dublu faţă de Pentium MMX şi Pentium II, şi de patru ori mai mare decât la 
Pentium şi Pentium Pro. în 1996, AMD lansează o versiune îmbunătăţită (tehnologie 0,25 
microni) numită K6-2, ce includea tehnologia 3DNow!, care era o extensie de 21 instrucţiuni, 
capabile să accelereze aplicaţiile multimedia într-un mod mai performant decât tehnologia 
MMX. 

În 1999, după ce a fost lansat procesorul Pentium III, AMD a lansat pe piaţă 
procesorul K7 (Athlon), care era mai rapid decât Pentium III, întrucât, printre altele, avea 3 
unităţi de prelucrare în virgulă mobilă (FPU) faţă de două la Intel, un cache LI de 128 Ko, 
dublu faţă de K6-2, cache L2 de 512 Ko, şi un set de instrucţiuni îmbunătăţit în raport cu 
instrucţiunile 3DNow! (19 noi instrucţiuni denumite Enhanced 3DNow!). Acesta era, în acel 
moment, mai rapid decât Pentium III. Varianta următoare de la AMD afost botezată Athlon 
Thunderbird, ca răspuns la o variantă îmbunătăţită de la Intel, Pentium III Coppermine. 
Ambele procesoare erau fabricate în tehnologie de 0,18 microni, folosind 462 de pini, fiind 
sensibil egale din punct de vedere al performanţei. Frecvenţele de lucru pentru cele două 
procesoare au urcat treptat de la 500 MHz la 1 GHz, după un scenariu clasic: imediat ce Intel 
lansa un procesor la frecvenţa x, AMD răspundea cu un procesor la frecvenţa x+33 sau x+50 
MHz. 

Răspunsul lui AMD la procesorul Pentium 4 a fost Athlon-XP (sau Palomino), care a 
suferit unele îmbunătăţiri, cea mai importantă fiind anexarea instrucţiunilor SSE de la Intel, 
denumite 3DNow! Professional. 

 
 
 

1.3  Elemente introductive privind informaţia 
 
 
Memorarea, regăsirea şi prelucrarea informaţiei reprezintă operaţii de bază întâlnite în 

studiul oricărui capitol al ştiinţei calculatoarelor. 
În acest context informaţia poate fi definită drept materialul înregistrat sau comunicat, 

care are asociată, cu reprezentarea lui, simbolică o anumita semnificaţie . 
Sub forma cea mai generala informaţia este considerată ca un element de  

înlăturare/eliminare a incertitudinii. 
Se consideră un sistem care reprezintă o mulţime formată din n obiecte, având 

proprietatea că fiecare obiect i posedă o probabilitate independentă pi de apariţie. 
Incertitudinea H, asociata acestui sistem, este definita ca: 
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Presupunem existenţa unei urne cu bile numerotate de la 1 la 8. Probabilitatea de a 

extrage o cifra data, in urma unei trageri, este egala cu 1/8. Incertitudinea medie asociată cu 
numărul selectat poate fi calculată cu ajutorul formulei de mai sus: 

 
 

                            H = - 
8

2
i 1

1 1log
8 8=

∑  = - log2 (1/8) = log2 (8) = 3 biţi. 

 
Pentru a măsura incertitudinea asociată sistemului s-a folosit o unitate de măsură 

numită bit. Un bit este o măsură a incertitudinii sau a informaţiei asociate unei condiţii cu 
două stări: fals/adevărat, închis/deschis etc. 

Cantitatea de informaţie care se câştiga este egală cu cantitatea de incertitudine 
înlăturată (in cazul de faţă prin aflarea numărului extras din urnă). 

În situaţia numărului selectat din urnă, s-a calculat că sunt necesari trei biţi de 
informaţie pentru a afla numărul de pe bila extrasă. Din punctul de vedere al definiţiei bitului, 
aceasta înseamnă că este permisă punerea a trei întrebări cu răspuns de tipul Da - Nu, pentru a 
cunoaşte numărul extras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Pentru a identifica o bilă putem forma un mesaj (cod) alcătuit din trei biţi. 
În tabelul de mai jos se prezintă două scheme posibile de mesaje reprezentând cele opt 

numere înscrise pe bilele din urnă:  

Numărul bilei Schema 1 a Mesajului Schema 2 a mesajului 

1 000 001
2 001 010
3 010 011
4 011 100
5 100 101
6 101 110
7 110 111
8 111 000

 

4≤n  
NUDA 

6≤n  
NUDA

8<n  
NU DA

2≤n  

n=7 n=8 n=6

6<n  
NUDA

n=5
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Se constată că, pentru a specifica identitatea unui număr înscris pe bila extrasă, se pot 
folosi mai multe scheme de mesaje. Legătura dintre mesaj şi informaţie reprezintă o aplicaţie 
c:  

IM
C
→  

care asociază (pune în corespondenţă) mesajului M şi informaţia I.  
Corespondenţa c poartă numele de schemă de codificare (cod, regula, de interpretare, 

cifru , cheie etc.). 
In orice schema de codificare, reprezentând o mulţime cu n elemente, cu probabilităţi 

egale de selectare, cel puţin unul din coduri trebuie să aibă o lungime egală sau mai mare 
decât măsura informaţiei asociată mulţimii date, adică: 

m

i 2 i
i 1

H p log (p )
=

= −∑  

Astfel, în cazul unui sistem fizic, care se poate afla în 13 stări distincte, codificarea 
stărilor se va realiza cu mesaje având lungimea de 4 biţi. Mesajele de 4 biţi lungime vor putea 
codifica 16 stări distincte. Selectarea celor 13 mesaje pentru codificarea stărilor sistemului se 
va face pe baza unor criterii legate de: creşterea fiabilităţii, simplitatea implementării etc.  

 
 
 
 

2 OPERAREA ŞI ORGANIZAREA UNUI SISTEM 
NUMERIC 

 
 

Un calculator numeric este constituit dintr-un ansamblu de resurse fizice (hardware) şi 
de programe de sistem (software de baza), care asigura prelucrarea automata a informaţiilor, 
în conformitate cu algoritmii specificaţi de către utilizator, prin programele de aplicaţii 
(software de aplicaţii - utilizator). 

Conform principiilor stabilite de John von Neumann un calculator trebuie sa posede 
următoarele elemente: 

- un mediu de intrare, pentru instrucţiuni şi date ( operanzi ); 
- memorie în care se stochează programul, datele iniţiale, rezultatele parţiale şi finale; 
- un ansamblu de prelucrare, capabil   sa efectueze operaţii aritmetice şi logice, în 

conformitate cu un algoritm dat, specificat prin program; 
- un mediu de ieşire, pentru extragerea rezultatelor şi prezentarea acestora într-o forma 

accesibila utilizatorului; 
- un element de decizie care, pe baza rezultatelor parţiale obţinute pe parcursul 

prelucrării, va selecta una din opţiunile posibile de continuare a calculelor. Programul 
elaborat, pentru un calculator numeric, reprezintă descrierea algoritmului de rezolvare 
a unei probleme (clase de probleme) date, cu ajutorul instrucţiunilor pe care le poate 
executa calculatorul respectiv. 
Conform propunerii lui von Neumann, datele şi programul sunt plasate în aceeaşi 

memorie, ceea ce a permis, la calculatoarele din generaţia I-a, efectuarea unor operaţii 
aritmetice sau logice asupra unor câmpuri din instrucţiune, în vederea reducerii dimensiunilor 
programelor. 
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Funcţionarea calculatorului are un caracter secvenţial, constând în citiri şi execuţii 
succesive ale instrucţiunilor programului. 

Într-un calculator pot fi evidenţiate, pe parcursul execuţiei unui program, doua fluxuri 
de informaţii: fluxul datelor, care se prelucrează, şi fluxul instrucţiunilor, care controlează, 
comanda procesul de calcul. 

Calculatoarele bazate pe principiile amintite mai sus se numesc calculatoare de tip von 
Neumann sau convenţionale, fiind comandate de fluxul de instrucţiuni. 

În prezent se studiază şi realizează sub forma de modele de laborator noi tipuri de 
calculatoare, neconvenţionale, bazate pe fluxul de date şi fluxul de cereri. În primul caz sunt 
amorsate, la un moment dat, toate operaţiile din program pentru care sunt disponibile datele 
implicate. În al doilea caz necesitatea unui rezultat activează toate operaţiile de calcul 
asociate. 

Întrucât un calculator numeric este folosit, în esenţă, pentru implementarea automata a 
unui algoritm, se reaminteşte că un algoritm reprezintă un set finit de reguli, care precizează o 
secvenţă de operaţii, pentru soluţionarea unei clase date de probleme. 

Un algoritm poseda cinci elemente mai importante: 
- caracter finit: trebuie sa se termine după un număr finit de paşi; 
- caracter determinist: fiecare pas al unui algoritm trebuie definit în mod precis, acţiunile 

care se execută trebuie sa fie specificate riguros, fără ambiguităţi, pentru fiecare caz. 
- intrare: un algoritm are una sau mai multe intrări, reprezentând datele iniţiale; 
- ieşire: un algoritm are una sau mai multe ieşiri, care reprezintă rezultatele, aflate într-o 

anumita relaţie cu intrările; 
- eficacitate: un algoritm trebuie sa se execute exact şi intr-un interval finit de timp.  

Printre altele, analiza algoritmilor are ca scop determinarea performantelor acestora, în 
sensul ca, daca pentru o problema exista mai mulţi algoritmi, trebuie să se decidă care din ei 
este mai potrivit, sub aspectul numărului de operaţii, al spaţiului de memorie necesare si, 
uneori, al puterii consumate, pentru implementare. 

Teoria algoritmilor tratează, în principal, problemele existentei sau nonexistenţei 
algoritmilor eficienţi, pentru efectuarea unor calcule particulare. 

Înainte de a încerca o descriere formala a unei metode de calcul se vor preciza unele 
noţiuni: 

- variabilele de stare reprezintă mărimi primare, care presupun unele valori bine definite 
(ele pot reprezenta parametrii unui sistem fizic); 

- un ansamblu de variabile de stare, în care fiecare poartă un nume, reprezintă mulţimea 
variabilelor de stare; 

- atribuire dată de valori pentru toate variabilele mulţimii variabilelor de stare poarta 
numele de stare a mulţimii sau o stare presupune o valoare dată fiecărei variabile de 
stare; 

- ansamblul tuturor  stărilor posibile, pentru o  mulţime dată de variabile de  stare, 
formează spaţiul stărilor pentru acea mulţime; 

- un calcul în spaţiul stărilor reprezintă o secvenţă de stări în acel spaţiu, primul element 
al secvenţei reprezintă starea iniţială, iar ultimul constituie starea finală. 
 
Din punct de vedere formal, metoda de calcul reprezintă un cuadruplu: < Q, I, E, f >, 

în care s-au făcut următoarele notaţii: 
Q -mulţimea stărilor calculului, 
I - mulţimea intrărilor, 
E -mulţimea ieşirilor, 
f - mulţimea funcţiilor de calcul, definite în Q. în plus: 
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QI ⊂  şi QE ⊂ , iar pentru Eqq ⊂∀ , , f trebuie să lase nemodificate elementele 
mulţimii E, adică: 

f(q) = q, Fiecare intrare x în mulţimea I defineşte o secvenţă de calcul: x0, x1, 
x2,..,xk,...., după cum urmează: x0 = x şi x(k+1) = f(xk), pentru k > 0. 

Se poate spune că secvenţa de calcul se termină în k paşi, daca k este cel mai mic întreg 
pentru care xk este în E. În acest caz se spune ca intrarea x produce ieşirea xk. Se observa ca 
daca xk ⊂  E, la fel şi x(k+1) ⊂   E, întrucât, conform definiţiei date mai sus, 

x(k+1) = xk. 
Unele secvenţe de calcul pot avea o lungime infinită. 
Un algoritm reprezintă o metoda de calcul care se termină după un număr finit 

(eventual foarte mare) de paşi, pentru toate intrările x⊂  I. 
 
 
 
 

2.1  Implementarea hardware a unui algoritm 
 
 
Exemplu: Algoritmul MAX. 
Acest algoritm găseşte elementul cu valoarea cea mai mare al mulţimii { A(i) }, unde 1 

≤  i ≤  n, şi o atribuie ieşirii MAX. 
În cele ce urmează operatorul "=" specifica atribuirea unei valori variabilei de stare din 

membrul stâng, obţinută prin evaluarea funcţiei din membrul drept al expresiei. 
 
Se vor folosi doua variabile de stare pentru calcul: xc ( x-curent ), xm (x-maxim ). 
ALGORITM: MAX. 
intrări: { A(i) }, 1 ≤  i ≤  n, 
ieşiri: MAX, 
var.de stare: { xc, xm }. 
f: secventa de calcul: 
1. if (n < 1) go to STOP 
2.if (n == 1) { MAX=A(1); go to 9 (STOP)} 
3. xm =A(1);  xc =A(2);       ←  
4. if (xm < xc ) xm = xc 
5. xc-=A(i) 
6. i = i+1 
7.if( i > n)     {MAX= xm; go to STOP} 
8. go to 4 
9.STOP 

Mecanizarea acestui algoritm presupune existenta unui modul, care dispune de 
următoarele resurse hardware: 

- RC:   registru în care se aduce valoarea curenta A(i); 
- RM: registru în care se plasează valoarea curenta maxima A(j); 
- N şi UNU: registre în care se păstrează constantele n şi 1; 
- CNT:  contor pentru indexul i; 
- RD:  registru în care se plasează rezultatul scăderii; 
- MAX: registru de ieşire ( coincide ca nume cu ieşirea MAX ); 
- START: bistabil în care se înregistrează comanda externa start; 
- SUM/DIF: unitate logica combinaţională, care efectuează adunarea / scăderea; 
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- un automat cu 10  stări distincte. 
Se considera ca intrările A(i) sunt furnizate din exterior în mod curent şi ca nu sunt 

stocate în modul. Astfel, se pot observa, în continuare, unele diferente nesemnificative 
funcţional în implementarea fizica a algoritmului, în raport cu prezentarea lui teoretică. 
Schema care va efectua automat algoritmul va purta numele MODULE: MAX şi va opera cu 
numere binare întregi şi pozitive. 

Urmează descrierea modulului şi a modului sau de operare (nu se specifica lungimea 
operanzilor). 

Operatorul "← "  specifică forţarea valorii numerice, obţinută ca urmare a evaluării 
termenul din dreapta al expresiei, în registrul din termenul din stânga al expresiei. MODULE: 
MAX INTRARI: A(i); start; RESET; n; IESIRI: MAX; 

MEMORII: RC; RM; N; UNU; CNT; RD; MAX; START /* Registre care corespund 
/* variabilelor de stare, atât pentru unitatea de execuţie, cat şi pentru unitatea de comandă. 

 

 
  
Implementarea hardware a algoritmului 

 
1.if (START = 0) then go to 1 /* cicleaza pentru START 
2.RC ←  0; RD  ←0; RM ←0; N ←n; UNU ←1; CNT ←1; 
START ←0        /* Iniţializare 
3.if N = 0 then go to 1 
4.RC←A(CNT) 
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5. RD    ←  DIF(RC,RM) /* DIF(RC,RM) = RC - RM 
6. if RD > 0 then RM   ←RC 
7.CNT ←SUM(CNT,UNU) /* SUM(CNT,UNU) = CNT + UNU 
8. RD   ←DIF(N,CNT) /* DIF(N,CNT) = N - CNT 
9.if RD < 0 then MAX←   RM and go to 1 
10. go to 4 
ENDSEQ /*  Sfârşit secvenţă 
if RESET = 1 then go to 1    /* Operaţia RESET indiferent de stadiul execuţiei in 
/*secvenţa if start = 1 then START = 1 /* Forţarea în 1 a bistabilului START, la apariţia 

intrării 
/*start = 1 
ENDMODULE /* Sfârşitul descrierii modulului 
 
Implementarea fizica a modulului presupune existenta următoarelor elemente: 
- un ceas, care asigura sincronizarea sistemului; 
- intrare start, sincrona cu ceasul, care este stocata temporar intr-un bistabil (START); 
- intrare asincrona RESET, care forţează sistemul in starea 1. 

Intrarea RESET este indicata la sfârşitul descrierii secvenţei de lucru, deoarece se 
aplica asincron. 

Descrierea secvenţei se termina cu marcajul ENDSEQ, modulul fiind cuprins intre 
numele MODULE şi marcajul ENDMODULE. 

Stabilirea schemei modulului presupune evidenţierea unităţii de execuţie, în care se 
prelucrează fluxul de date, şi a unităţii de comanda, care asigura fluxul de control, 
menţionându-se resursele hardware asociate. 

Evoluţia automatului din unitatea de comanda poate fi ilustrată cu ajutorul grafului de 
mai jos, în care nodurile marcate cu cifre reprezintă stările automatului, iar arcele orientate 
marchează tranziţiile condiţionate / necondiţionate. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RESET

start

START=0

START=1

N=0

N≠0

RD<0

RD≥0

 
 

Diagrama de stări prezentata mai sus se utilizează pentru proiectarea automatului de 
comanda, care asigura fluxul de control necesar derulării algoritmului MAX. Procesul de 
proiectare a sistemului numeric, corespunzător algoritmului dat, necesită mai multe etape, care 
vor fi ilustrate în cadrul cursului Calculatoare Numerice. 

 
 

 
2.2  Maşina Turing 

 
În literatura de specialitate consacrată studierii posibilităţilor de mecanizare a 

algoritmilor Maşina Turing joaca un rol important. Maşina Turing se caracterizează prin doua 
principii de baza: 

- descompunerea în operaţii elementare a execuţiei unui algoritm este dusa la limita, de 
exemplu adunare se implementează prin incrementări repetate; 

- memoria maşinii se prezintă sub forma unei benzi nelimitate, formata din 
compartimente succesive în care se poate afla un simbol, reprezentând o informaţie; 

- conceptul de memorie infinita este pur matematic. 
Maşina operează asupra informaţiilor reprezentate prin simboluri luate dintr-un alfabet 

finit: a0, a1, a2,....,ai, exterior maşinii. Printre simboluri se afla un simbol special V, care indica 
lipsa unei informaţii. 

Fiecare compartiment al benzii, la un moment dat, conţine un singur simbol. 
Funcţionarea are loc în cicluri succesive, tratându-se la fiecare pas cate un singur 

simbol. 
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Maşina posedă un cod de instrucţiuni, specificat intr-un alfabet intern: F0, F1, F2,....,Fp. 
O instrucţiune defineşte în fiecare ciclu starea dispozitivului de prelucrare. Unul din 

codurile de instrucţiuni, notat cu A, specifica oprirea maşinii. 
In fiecare ciclu un simbol de pe banda este prelucrat pe baza unui operator Fi. 
In afara benzii infinite maşina Turing mai conţine: 

- un element de execuţie şi comanda: operatorul Ω, 
- celula de memorie, M, în care se stochează instrucţiunea ( funcţia ) următoare, 
- un dispozitiv, d, de antrenare a benzii în ambele sensuri, prin fata unui cap de 

citire/scriere; comanda de antrenare a benzii este codificata după cum urmează: 
"+" deplasare la stânga, 
"-" deplasare la dreapta, 
"0" fără deplasare. 
Schema bloc a maşinii Turing este data în continuare: 
 

ai

Banda 
infinita/

memoria

Operatorul

Informaţia de prelucrat

Cap de 
citire/

scriere Informaţia  
prelucrată

M

Instrucţiunea curentă

Instrucţiunea următoare

D Comanda 
deplasării

Fiai

aj

d Fj

-
0
+

 
 

Funcţionare. Începând cu o informaţie ai, de pe banda, maşina intră în funcţiune. Dacă 
operarea are loc în timp finit, adică se va întâlni simbolul A, maşina va prelucra informaţia ai. 
In caz contrar, operarea are loc fără oprire şi maşina nu poate trata informaţia respectiva. 

Operarea maşinii Turing este definita prin tabelul de corespondenta intre dubleţii de 
intrare < ai, Fi > şi tripleţii de ieşire < aj, Fj, d >. În fiecare ciclu de lucru operatorul Ω 
efectuează transformarea: 

< ai, Fi >→  < aj, Fj, d >, 
simbolul ai fiind înlocuit cu simbolul aj. 
 
Banda este deplasată conform codului simbolului d, iar Fj este stocat în memoria M, 

până în ciclul următor. În vederea execuţiei, un algoritm trebuie descris sub forma următorului 
tablou: 

 

iF  
 

 
 
 

ia  ja   jF  d 
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Structura acestui tablou este conţinută în organizarea interna a operatorului Ω. Operarea 

poate fi amorsata cunoscând conţinutul celulei de pe bandă, plasată în fata capului de 
citire/scriere, şi instrucţiunea iniţială. 

Pentru exemplificare, se va considera cazul unui număr zecimal n care va fi 
incrementat. 

Se presupune că pe bandă se afla, în celule succesive, cifrele unui număr zecimal, 
încadrate la stânga şi la dreapta de simbolul V. Algoritmul consta în examinarea cifrelor 
începând de la dreapta. 

Se incrementează prima cifra la dreapta şi procesul se opreşte dacă rezultatul este 
diferit de zero. în cazul în care rezultatul este zero ( depăşeşte 9 ) se mai efectuează o 
deplasare a benzii spre dreapta, incrementându-se noua cifra. 

Alfabetul extern al maşinii consta în 10 cifre zecimale şi din simbolul vid V. 
Alfabetul instrucţiunilor Fi conţine funcţia F, care asigura incrementarea şi funcţia A 

care comanda oprirea. 
Tabelul de funcţionare este următorul 
 

Informaţia ai Instrucţiunea Fi
            0 1 A 0
            1 2 A 0

2 3 A 0
3 4 A 0
4 5 A 0
5 6 A 0
6 7 A 0
7 8 A 0
8 9 A 0
9 0 F -
V 1 A 0

 
În cazul cifrelor 0 – 8, are loc incrementarea şi oprirea maşinii, iar în cazul cifrei 9 

procesul continuă prin incrementarea simbolului şi propagarea transportului, cu deplasarea 
benzii spre dreapta şi incrementarea următorului simbol. Daca următorul simbol este din gama 
0 - 9 situaţia este aceeaşi. Daca simbolul este V, are loc înlocuirea lui cu 1 şi maşina se 
opreşte. 

 
Concluzii. Maşina Turing reprezintă cea mai simpla entitate care se poate imagina în 

vederea prelucrării automate a informaţiei. 
În maşina Turing se pot regăsi o serie de elemente comune cu calculatoarele numerice: 

- codificarea informaţiei; există două limbaje/coduri independente: limbajul extern, 
pentru codificarea informaţiilor manipulate de către maşină, şi limbajul propriu al 
instrucţiunilor /funcţiilor maşinii; 

- funcţionarea automată a maşinii se bazează pe un set limitat de instrucţiuni /funcţii; 
- operarea maşinii are un caracter secvenţial, execuţia instrucţiunii curente este însoţită 

de pregătirea execuţiei operaţiei următoare; 
- execuţia unui algoritm de către maşină se traduce prin examinarea unui tablou care 

conţine toate situaţiile posibile, ceea ce corespunde unui program cablat, reprezentând 
un algoritm independent de informaţia care se tratează; 
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- unele informaţii de bază pot avea un caracter condiţional, evenimentul următor va 
depinde de rezultatul operaţiei curente; 

- memoria M este ireductibila şi aminteşte contorul programului/registrul instrucţiunii 
din calculatoarele convenţionale; 

- maşina Turing are un program fix; pentru a-l modifica trebuie reconstruita maşina. 
Maşina Turing nu are un caracter universal. Pentru a deveni universala trebuie sa 
îndeplinească următoarele condiţii; 

- să accepte toate alfabetele, condiţie uşor de realizat daca alfabetele se codifica binar, iar 
maşina va trata toate codurile binare; 

- să aibe posibilitatea de a i se introduce din exterior un tabel de funcţionare, pentru a 
executa un algoritm dat, adică un program, ceea ce caracterizează maşina von 
Neumann. 

 
 
 

2.3  Modalităţi de reprezentare a calculatoarelor 
 
 

Un calculator poate fi examinat, atât sub aspect funcţional, cat si structural. Din punct 
de vedere funcţional, sub forma cea mai generala, un calculator se poate reprezenta prin 
tripletul  < I, E, C >, unde: 

- I constituie mulţimea intrărilor, 
- E corespunde mulţimii ieşirilor, 
- C ⊂ I x E reprezintă o submulţime a produselor carteziene intre elementele 

mulţimii I si elementele mulţimii E. C realizează aplicaţii din mulţimea intrărilor I, in 
mulţimea ieşirilor E.  

Pentru a facilita studiul unui calculator sub aspect funcţional, adesea se recurge la 
reprezentarea lui sub forma unei ierarhii de niveluri imbricate. 

Un nivel este constituit din mulţimea aplicaţilor asupra elementelor mulţimii de intrare 
pentru nivelul dat, cât şi asupra elementelor mulţimilor de intrare şi ieşire de la nivelul 
inferior, imbricat. Aplicaţiile de la un nivel dat pot constitui aplicaţii si pentru nivelul superior 
următor.  
O posibilitate de reprezentare este data mai jos unde se pot distinge trei niveluri imbricate: 

- aplicaţiile/funcţiile primitive ale maşinii de baza implementate in hardware, capabila 
sa execute operaţii elementare, 

- funcţiile standard / predefinite reprezentate prin nivelul instrucţiunilor maşinii 
convenţionale, 

- funcţiile construite de utilizator, pe baza instrucţiunilor maşinii convenţionale, pentru 
diverse tipuri de aplecaţii concrete. 

 
Reprezentarea unui calculator sub forma unei ierarhii de niveluri imbricate.  
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La nivelul maşinii convenţionale se defineşte noţiunea de arhitectura a unui calculator 

numeric prin cvadruplul: 
A = < PI,PE,RG,I > unde: 

- PI = { PI0,....,PIi } este mulţimea porturilor de intrare; 
- PE = { PE0,....,PEj } este mulţime porturilor de ieşire; 
- RG = { RG0,....,RGk } este ansamblul registrelor generale din unitatea de execuţie; 
- I = { I0, .. ,Il } este setul instrucţiunilor calculatorului. 

Porturile de intrare şi ieşire sunt utilizate pentru schimbul de informaţii cu mediul 
înconjurător, prin intermediul echipamentelor periferice, in timp ce registrele generale sunt 
folosite pentru stocarea diferitelor variabile de stare. Sub forma unui prim exemplu se prezintă 
mai jos arhitectura microprocesorului Intel 8080. 

 
 
 

2.4  Exemple de arhitecturi 
 

22..44..11  AArrhhiitteeccttuurraa  mmiiccrroopprroocceessoorruulluuii  IInntteell  88008800  
 
 

7                   0  7            0  
PI0  F  

……….  A 7                0 
PI255  B C 

  D E 
PE0  H L 

………..  SP 
PE255  PC 

 
Atât porturile de intrare PI0, ...... ,PI255, cât şi porturile de ieşire PE0,....,PE255 au 

câte 8 biţi.  
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În cadrul registrelor generale se întâlnesc şi o serie de registre cu caracter specializat in 
ceea ce priveşte utilizarea: 

- A este registrul acumulator principal, folosit in cele mai multe operaţii aritmetice şi 
logice; 

- B, C, D, E, H, L sunt registre de uz general, deşi unele au şi utilizări speciale ( H şi L 
sunt folosite adesea pentru formarea unor adrese de operanzi pe 16 biţi ); 

- F este registrul indicatorilor de condiţii, furnizaţi de unitatea de execuţie după fiecare 
operaţie ( CY - transport in afara rangului de semn, AC - transport auxiliar octetului 
rezultat, S - semnul rezultatului, Z - indicator de rezultat zero, P - indicator privind 
paritatea numărului de unităţi din rezultat ).  
Poziţiile ocupate de aceşti indicatori de codiţii in registrul F sunt date mai jos: 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 

S Z * AC * P * CY
 

- SP este indicatorul de stivă, care asigura accesul la o structura de tip stiva organizata 
in memorie; 

- PC contor program, pentru adresarea instrucţiunilor din memorie. Lista de instrucţiuni 
a microprocesorului 8080 conţine 78 de instrucţiuni.  
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 Un alt exemplu îl constituie arhitectura microprocesorului 8086: 
 

 15                  8 7             0  
AX: AH AL Acumulator 
BX: BH BL Registru - baza 
CX: CH CL Registru – contor 
DX: DH DL Registru – date 

   
SP Indicator – stiva 
BP Indicator - baza 
SI Indicator – sursa 

 DI Indicator - destinaţie 
 

Indicatori de condiţii 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

*  * O D I T S Z * A * P * C 
 
Semnificaţiile indicatorilor de condiţii sunt următoarele: O - depăşire aritmetică, D - direcţia 
la explorarea şirurilor, I - activare/dezactivare întreruperi, T - capcana pentru lucrul pas cu 
pas, S -semn, Z - zero, A - transport auxiliar, P - paritate, C - transport in afara rangului de 
semn.  



 

 27

 
 
 

15                                      0  
CS Registrul segmentului de cod 
SS Registrul segmentului de date 
DS Registrul segmentului stivei 
ES Registrul segmentului suplimentar 

15                                      0  

IP Indicator de instrucţiune 
(Contorul Programului) 

 
Microprocesorul 8086 mai poseda cate doua tablouri de porturi de intrare/ieşire, a cate 

65536 octeţi fiecare: 
 

PI0 …………….. PI65536 65536 Porturi de Intrare organizate pe octeţi 
  

PE0 …………….. PI65536 65536 Porturi de Ieşire organizate pe octeţi 
 
Nota: Porturile de I/E pot fi organizate şi pe cuvinte de 16 biţi, la dimensiunea de 

32768 cuvinte fiecare tablou de porturi. 
Ţinând seama de toate modurile de adresare, microprocesorul 8086 dispune peste 300 

de instrucţiuni diferite. 
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Procesorul Intel 386™ a fost primul procesor IA (Intel Architecture) care a inclus în 

arhitectura sa un număr de 6 niveluri (etape, unităţi) ce lucrau în paralel, descrise schematic 
în următoarea diagramă bloc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura -   Diagrama bloc a unităţilor funcţionale ale procesorului 80386 

Unitate de execuţie
Fişier registru 
pe 32 de biţi
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de segment

Barrel shifter
ALU Unitate de 

segmentare

Unitate de paginare

Cache descriptori de 
pagină

Unitate de pagină

Unitate de decodare 
instrucţiuni

Unitate de citire anticipată a 
codului

Unitate de interfaţă cu 
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Unitate de instrucţiuni
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Interfaţa cu magistrala (BIU - Bus Interface Unit) realizează legătura procesorului 

cu lumea externă. Orice altă unitate ce necesită date din exterior va solicita acestei unităţi să 
realizeze operaţia respectivă. Pentru a realiza transferul datelor (la memorie sau la porturile de 
I/O), unitatea va furniza numai adrese fizice, deci adresele operanzilor trebuie mai întâi să 
treacă prin unitatea de segmentare şi cea de paginare, dacă este necesar. 

Unitatea de citire anticipată a instrucţiunilor (IPU - Instruction Prefetch Unit sau 
Code Prefetch Unit) are rolul de a menţine plină coada de instrucţiuni; unitatea de 
decodificare extrage instrucţiunile din această coadă, de 16 octeţi, ori de câte ori se eliberează 
octeţi din coadă. Unitatea de citire anticipată lansează o cerere către BIU pentru citirea altor 
octeţi din memorie (câte 4 octeţi la un ciclu de citire). Dacă BIU este ocupată cu o cerere de la 
o altă unitate, atunci, după servirea unităţii respective, va fi luată în considerare şi cererea 
unităţii de citire anticipată. Unitatea IPU este anunţată ori de câte ori unitatea de execuţie 
prelucrează o instrucţiune de salt (CALL, JMP sau întrerupere) astfel încât poate începe 
citirea instrucţiunilor de la noua adresă. În aceste situaţii coada este reiniţializată, pentru a 
împiedica unitatea de execuţie să primească instrucţiuni ce nu sunt în secvenţa aflată în 
execuţie. 

Unitatea de decodificare (IDU - Instruction Decode Unit).Această unitate preia octeţi 
individuali din coada de instrucţiuni şi determină numărul de octeţi necesari pentru a finaliza 
instrucţiunea următoare. O instrucţiune 80386 poate avea de la 1 la 16 octeţi. După extragerea 
întregii instrucţiuni din coadă, unitatea reformulează codul operaţiei într-un format de 
instrucţiune intern şi plasează instrucţiunea decodificată într-o coadă de instrucţiuni 
(decodificate), care cuprinde 3 operaţii. Unitatea de decodificare va semnala BIU dacă 
instrucţiunea decodificată va necesita o referire la memorie. Aceasta permite obţinerea 
operanzilor instrucţiunilor anterior execuţiei instrucţiunilor. 

Unitatea de execuţie (EU - Execution Unit) 
Aceasta este componenta CPU (Central Processor Unit) care realizează calculele. Ea 

realizează diferite operaţii (deplasări, adunări, înmulţiri, împărţiri etc.) necesare pentru 
execuţia instrucţiunilor. Setul de registre se află în această unitate. Unitatea conţine, de 
asemenea, o componentă logică denumită „barrel shifter", care poate realiza deplasări / rotiri 
multi-bit, într-un singur ciclu de ceas. Această facilitate este utilizată de EU nu numai în 
instrucţiunile de deplasare, dar şi pentru accelerarea înmulţirilor şi generarea adreselor 
indexate. De asemenea, EU specifică pentru BIU momentul când are datele necesare a fi 
transmise către memorie sau la magistrala de I/E. 

Unitatea de segmentare (SU - Segmentation Unit) translatează adresele segmentate 
în adrese liniare. Timpul de translatare a segmentului este aproape în întregime ascuns de 
paralelismul arhitecturii procesorului 386. Timpul tipic este deci de 0 ceasuri, dar dacă este 
necesar timp pentru translatarea adresei, acesta este de cel mult 1 ceas. Unitatea de 
segmentare conţine o memorie (cache) ce păstrează informaţii din tabela de descriptori pentru 
fiecare din cele 6 registre segment. 

Unitatea de paginare (PU - Paging Unit) primeşte adresele liniare generate de SU şi 
le converteşte în adrese fizice. Dacă paginarea nu este activată (deci PU este dezactivată) 
adresa liniară de la SU devine adresă fizică. Când paginarea este activată, spaţiul de adrese 
liniar al procesorului 386 este împărţit în blocuri de 4096 octeţi, denumite pagini. Fiecare 
pagină poate fi „mapată" (suprapusă) la o adresă fizică total diferită. Procesorul 386 utilizează 
o tabelă de pagini pentru a translata fiecare adresă liniară la o adresă fizică. Unitatea conţine 
un cache asociativ denumit „tampon de translatare a adresei liniare în adresă fizică" TLB 
(Translation Lookaside Buffer), care conţine intrările (adresele) pentru 32 de pagini, cel mai 
recent utilizate. Dacă o intrare în tabela de pagini nu este găsită în TLB, un ciclu de citire din 
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memorie, pe 32 de biţi, aduce intrarea din memoria RAM. în condiţii normale de operare, mai 
puţin de 2% din toate referirile la memorie solicită procesorului să caute o intrare în tabela de 
pagini în afara tabelei TLB. Timpul necesar pentru a realiza translaţia este cuprins între 0 şi 5 
ceasuri. Datorită tabelei TLB, întârzierea tipică este de 0,5 ceasuri. 
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Intel486™ adaugă noi facilităţi de execuţie paralelă, prin expandarea unităţilor de 

decodificare şi execuţie instrucţiuni într-o bandă de asamblare cu cinci niveluri (stagii), unde 
fiecare nivel operează în paralel cu celelalte, până la cinci instrucţiuni în diferite stagii de 
execuţie, într-un singur interval de ceas. 

Arhitectura procesorului 80486 este aproape similară cu cea a procesorului 386. 
Diferenţele dintre cele două arhitecturi constau din: o unitate de execuţie adiţională, care 
realizează prelucrările în virgulă mobilă (cu alte cuvinte, coprocesorul matematic este adus în 
interiorul procesorului, deci în aceeaşi capsulă), şi unitatea cache, care este plasată în locul 
BIU în procesorul 386. O unitate BIU există şi în 80486, dar ea nu va fi activată dacă o cerere 
de date poate fi satisfăcută de acest cache (deci este un cache intern, pentru instrucţiuni şi 
date). în plus, coada de instrucţiuni, din unitatea de citire anticipată a instrucţiunilor 
(prefetcher), gestionează o coadă de 32 de octeţi, deci dublă faţă de cea a procesorului 386. 
Utilizarea „benzii de asamblare", adică execuţia în paralel a instrucţiunilor prin utilizarea 
unităţii de interfaţă cu magistrala (BIU) şi a unităţii de execuţie (EU), îmbunătăţeşte 
performanţa procesorului. Cu doar câteva excepţii, această arhitectură permite execuţia unei 
instrucţiuni pe o perioadă de ceas. în figura 5.18 este prezentată diagrama bloc a unităţilor 
funcţionale ale procesorului 80486. 

 

 
Figura   Structura bloc a procesorului 80486 

 
Unitatea de execuţie în virgulă mobilă (de fapt coprocesorul) poate opera în paralel cu 

unitatea de execuţie standard, deci pot apărea şi se pot executa simultan operaţii în virgulă 
mobilă şi operaţii standard. 

Datorită acestui cache, procesorul 486 are performanţe mult îmbunătăţite faţă de 386. 
Acest cache furnizează datele şi instrucţiunile pentru referinţele la memorie. Alte unităţi de 
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prelucrare conţin cache-uri cu destinaţie specială, cum ar fi TLB; aceste cache-uri cu scop 
special există atât la 386, cât şi la 486. 

Cel mai lent 486 are un timp de ciclu instrucţiune de 40 nanosecunde. Memoriile 
externe RAM, ce pot răspunde rapid la cererile procesorului, sunt destul de scumpe. Din acest 
motiv, proiectanţii de sistem utilizează memorii RAM mai lente şi introduc stări de aşteptare, 
„wait states". Această stare îşi datorează numele faptului că CPU trebuie să aştepte pentru ca 
memoria externă RAM să citească sau să scrie informaţia cerută. Cache-ul păstrează copii ale 
datelor din memoria externă. Citirea copiilor din cache permite procesorului 486 să elimine 
stările de aşteptare. In acest mod, procesorul 486 obţine imediat operanzii, fără cicluri de 
referire la memorie (de cel puţin două ceasuri) sau fără stări „wait" dependente de structura 
sistemului. Dimensiunea acestui cache este de numai 8Ko, astfel încât procesorul încearcă să 
utilizeze cât mai bine acest spaţiu, păstrând în cache cele mai frecvent utilizate valori din 
memorie. 

Operarea pe „bandă de asamblare" (pipeline) a celor două procesoare, atât 386 cât şi 
486, „ascunde" porţiuni din timpul de execuţie al instrucţiunilor. Anumite operaţii necesare la 
execuţia unei instrucţiuni se realizează pe durata execuţiei instrucţiunii anterioare. Tabela care 
urmează ilustrează diferenţa dintre execuţia unei instrucţiuni tipice (ADD ECX,[EBP+8]) pe 
80386 şi execuţia ei pe un procesor similar, dar care nu lucrează gen „bandă de asamblare" 
(fără pipeline). 

 
 

Operaţia Operare cu banda de 
asamblare 

Operare fără banda de 
asamblare 

Citeşte instrucţiune 0 ceasuri 2-4 ceasuri 
Decodificare instrucţiune 0 ceasuri 1 ceas 
Calcul adresă operand 0-6 ceasuri 2-8 ceasuri 
Citire operand 3 ceasuri 3 ceasuri 
Execuţie 2 ceasuri 2 ceasuri 
Total 5-11 ceasuri 10-18 ceasuri 
 
Utilizarea „benzii de asamblare" permite procesorului 386 să execute o instrucţiune 

aproape de două ori mai rapid decât un procesor similar, care realizează secvenţial fiecare 
etapă a instrucţiunii. Anumite instrucţiuni, care nu au operanzi, par că se execută în „zero" 
ceasuri, datorită modului de operare paralel al procesorului. Procesorul 486 are şi alte 
avantaje. în primul rând, procesorul este mai rapid; timpul de execuţie pentru multe 
instrucţiuni este de un singur ceas, iar timpul de citire a operandului este de doar două ceasuri. 
în plus, procesorul include un cache, care conţine 8Ko de informaţie, cea la care se face 
referire cel mai frecvent. Dacă adresa operandului face referire la o valoare memorată în 
cache, timpul de citire al operandului este zero, ceea ce înseamnă că întreaga instrucţiune 
poate fi executată într-un singur ciclu de ceas. 

În diagrama prezentată la procesorul 286, pentru execuţia paralelă a fazelor unei 
instrucţiuni, scenariul prezentat, similar şi pentru 486, a fost simplificat. Simplificările nu au 
ţinut cont de conflictele de magistrală la execuţia instrucţiunilor şi la execuţia nesecvenţială a 
programului. În primul caz, conflictul pentru acces la magistrală poate să apară ori de câte ori 
instrucţiunea solicită un acces la memorie. De exemplu, o instrucţiune de forma mov mem, 
reg, trebuie să memoreze data în memorie, în timp ce instrucţiunea mov reg, mem citeşte data 
din memorie. La execuţia lor în paralel va apărea un conflict de magistrală, deoarece se va 
încerca simultan citirea şi scrierea datelor respective în memorie. O modalitate simplă de 
rezolvare a conflictelor de magistrală este introducerea unor întârzieri {stall) pe banda de 
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asamblare, denumite şi îngheţări ale benzii. Această întârziere mai este denumită gol sau bulă, 
întrucât introduce în banda de asamblare o etapă fără nici o prelucrare. Când procesorul 
întâlneşte un conflict de magistrală, va da prioritate instrucţiunii aflate într-o etapă mai 
avansată din banda de asamblare (pentru a o descărca mai rapid). Astfel, se va suspenda ciclul 
de citire instrucţiune (fetch), până când instrucţiunea curentă citeşte (sau scrie) operandul său, 
ceea ce va determina noua instrucţiune să necesite două cicluri în banda de asamblare, în loc 
de unul. Acesta este doar un exemplu de conflict pe magistrală. Sunt mai multe astfel de 
situaţii, cum ar fi de exemplu citirea unui operand al unei instrucţiuni care necesită accesul la 
coada de instrucţiuni, în acelaşi timp cu necesitatea procesorului de a citi un cod de operaţie. 

O parte din aceste întârzieri pe magistrală pot fi eliminate prin utilizarea unei memorii 
cache. Totuşi, nici în acest mod nu se pot elimina toate întârzierile (bulele) de pe magistrală. 
Dar ceea ce nu se poate face prin soluţii hard, se poate îmbunătăţi prin soft. Evitând utilizarea 
memoriei şi folosind instrucţiuni mai scurte se pot reduce conflictele de magistrală. 

Pentru a reduce şi mai mult conflictele, pe lângă utilizarea memoriei cache (începând 
de la 486), aceasta poate fi separată în două zone distincte: una pentru cod şi una pentru date 
(cum este la procesoarele Pentium). Această arhitectură, cu două spaţii separate de memorie, 
unul pentru instrucţiuni şi altul pentru date, este denumită arhitectură Harvard, întrucât prima 
maşină de acest fel a fost construită la Harvard. Această soluţie permite citirea de coduri de 
instrucţiuni pe magistrala de instrucţiuni, simultan cu accesul la memorie pentru date, pe 
magistrala de date/memorie. Arhitectura Harvard a fost adaptată la necesităţile procesoarelor 
(începând de la procesoarele Pentium), prin includerea şi folosirea a două memorii cache 
separate: una pentru date şi alta pentru instrucţiuni. Procesoarele avansate utilizează intern o 
arhitectură Harvard, iar extern o arhitectură clasică, de tip von Neumann. ªi în cazul acestor 
arhitecturi, cu cât instrucţiunile sunt mai scurte, cu atât mai multe se vor găsi în cache şi, în 
consecinţă, cu atât mai puţine vor fi conflictele la magistrală. Se recomandă, la fel ca la 
procesoarele 286, să se utilizeze registrele ori de câte ori este posibil. 

Aparent, limita pentru durata de execuţie a unei instrucţiuni ar fi de o perioadă de ceas. 
De fapt, o instrucţiune înseamnă mai multe operaţii (de exemplu 7 sau 8), iar acestea pot fi 
executate în paralel cu hard suplimentar (7 sau 8 unităţi suplimentare) pe durata unui singur 
ciclu. Dacă în loc să adăugăm 8 unităţi, vom adăuga 16 unităţi, rezultă că durata de execuţie a 
unei instrucţiuni poate fi de 0,5 cicluri (două instrucţiuni pe ciclu). Un astfel de procesor, 
incluzând hardware suplimentar (cum este procesorul Pentium), ce poate executa mai mult de 
o instrucţiune pe durata unui singur ciclu, poartă numele de procesor superscalar. 
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Intel PENTIUM este un procesor superscalar avansat, construit în jurul a două benzi de 

asamblare întregi şi una în virgulă mobilă (flotantă). Procesorul PENTIUM poate executa 
două instrucţiuni  întregi  simultan.  Mecanismul  de predicţie dinamică a salturilor 
minimizează îngheţările benzilor de asamblare. În figura 5.19 este prezentată schema bloc a 
acestui procesor. 
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Figura     Schema bloc a procesorului PENTIUM 

 
Întrucât procesorul Pentium este un procesor ce are, cu mici excepţii, aceleaşi instruc-

ţiuni cu procesorul 486, referirea la instrucţiunile acestuia este echivalentă cu referirea la 
instrucţiunile procesorului Pentium. Cele mai importante îmbunătăţiri aduse procesorului 
Pentium, faţă de procesorul 486, sunt următoarele: 

- memorie cache distinctă pentru instrucţiuni şi pentru date (câte 8 Ko pentru fiecare); 
- două benzi de asamblare pentru numere întregi (denumite U şi V), Pentium fiind 

primul procesor superscalar; 
- predicţia adreselor de salt (numită şi predicţie dinamică) folosind un tampon care 

reţine aceste adrese de salt (BTB - Branch Target Buffer); 
- unitatea de calcul în virgulă mobilă organizată ca bandă de asamblare; 
- magistrala externă pe 64 de biţi, deci într-un singur acces (ceas) la memorie, se pot 

transfera cuvinte de 64 de biţi; 
- arhitectura internă îmbunătăţită (superscalară) şi algoritmi îmbunătăţiţi (rapizi) pentru 

execuţia instrucţiunilor FPU (cele în virgulă mobilă) într-un singur ceas, sau două 
instrucţiuni cu numere întregi într-un singur ceas; 

- folosirea parităţii pentru magistrala de date şi cache-urile interne; 
- monitorizarea performanţelor; execuţie pas cu pas; 
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- alte facilităţi: modul de administrare al sistemului, extensie pentru mod virtual, suport 
biprocesor, gestionarea alimentării; detecţia erorilor şi a integrităţii datelor. 
În plus, procesorul are implementat un mecanism redundant de testare a funcţionării, 

pentru a realiza detecţia erorii procesorului şi a interfeţei cu procesorul. Când se utilizează 
acest mecanism de verificare a funcţionării (redundant), un al doilea „procesor", „verifica-
torul" sau „martorul", este utilizat pentru a executa împreună cu procesorul „master". 
„Martorul" eşantionează ieşirile „master"-ului şi compară acele valori cu valorile pe care le 
calculează şi emite un semnal de eroare dacă apare o nepotrivire. 

Arhitectura Intel P6 constituie baza pentru o familie de procesoare Intel: Pentium Pro, 
Pentium II Xeon, Pentium II, Pentium III, Pentium III Xeon şi Celeron, Pentium 4. Aceste 
procesoare includ în arhitectura (tehnologia) lor caracteristicile şi conceptele prezentate în 
continuare. 

Bandă de asamblare (pipeline): mai multe instrucţiuni maşină sunt încărcate 
secvenţial într-o linie complexă de prelucrare, asemănătoare cu memoria FIFO (în locul 
celulelor de memorie, aici se găsesc automate secvenţiale, care efectuează diferite modificări 
asupra datelor ce trec prin pipeline) sau cu o bandă de asamblare. Prin pipeline, instrucţiunile 
sunt divizate în micro-operaţii ce se execută în unităţi separate. Rezultatul este „asamblat" şi 
se trimite în exterior. Dacă s-au încărcat date incorecte în structurile secvenţiale ale pipeline-
ului (de ex. la execuţia speculativă ultimul salt a fost greşit) atunci pipeline-ul este golit şi 
reîncărcat cu date corecte; deci el conţine toate operaţiile/rezultatele ce se execută, în acel 
moment, în diferite stadii, în funcţie de poziţia lor în structura secvenţială a pipeline-ului. 

Procesoarele până la 486 aveau ceea ce este cunoscut sub numele de bandă de 
asamblare cu un singur nivel (single-step pipeline), care le restricţiona funcţionarea la 
terminarea unei instrucţiuni înainte de începerea instrucţiunii următoare. Conceptul de bandă 
de asamblare impune ca procesorul să dividă o instrucţiune în paşi (etape) secvenţiali 
utilizând diferite resurse. Pentium are o structură de bandă de asamblare organizată pe 5 
nivele, în timp ce Pentium Pro are 12 nivele. Această caracteristică le permite să execute mai 
multe operaţii în paralel. 

Microinstrucţiune: instrucţiunile în cod maşină sunt divizate în 1-4 microinstrucţiuni 
de lungime fixă, care se execută cvasiparalel. Timpii lor de execuţie sunt cunoscuţi şi astfel 
elementele de prelucrare din pipeline pot face o planificare corectă, în timp, a execuţiei. 

Superscalar, procesoare cu mai multe benzi de asamblare paralele, care pot executa 
mai multe instrucţiuni simultan, într-un singur tact (Pentium II are două benzi, U şi V); 
nivelul superscalar reprezintă numărul de instrucţiuni care se pot executa simultan. 
Arhitectura P6 (începând de la Pentium) poate executa până la trei instrucţiuni IA32 
(arhitectura Intel pe 32 de biţi) şi până la cinci microinstrucţiuni pe ciclu de ceas. Se mai 
utilizează şi termenul de „superbandă de asamblare", care înseamnă o bandă de asamblare cu 
mai mult de 10 niveluri (etape sau stagii). 

Superbandă de asamblare: procesorul poate diviza execuţia fiecărei instrucţiuni în 
12 (10) etape (niveluri), ce includ, printre altele, etapele de citire instrucţiune, decodificare, 
execuţie şi extragere. O instrucţiune înseamnă mai multe operaţii (etape de prelucrare). Mai 
multe instrucţiuni sunt suprapuse la execuţie; diferiţi paşi (etape) de execuţie ale unor 
instrucţiuni diferite sunt realizate în acelaşi ciclu procesor. Procesoarele RISC tipice au 7 sau 
mai puţine etape (nivele) în arhitectura lor. 

Execuţie dinamică (dynamic execution): codul operaţiei se „divide" în mai multe 
micro-operaţii de lungime fixă care, după o aranjare corespunzătoare, se execută simultan, 
într-un singur tact. Aceasta înseamnă că procesorul este capabil să execute speculativ 
instrucţiuni, pentru a umple banda de asamblare şi pentru a evita întârzierile datorate rami-
ficaţiilor din program. Problema principală o reprezintă faptul că procesorul poate executa 
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mult mai rapid decât memoria, motiv pentru care el trebuie să aştepte ca memoria să furnizeze 
instrucţiuni. Pentru a rezolva această problemă, fiecare procesor avansat dispune de o 
capacitate superioară de „execuţie dinamică", constând din trei tehnici noi: 

Predicţia ramificaţiilor multiple, prin care procesorul anticipează un număr de paşi 
pentru a anticipa ce anume urmează să prelucreze. Utilizând predicţia, instrucţiunile de pe o 
ramură a programului sunt executate înainte de cunoaşterea rezultatelor de pe ramificaţia 
respectivă. 

Analiza fluxului de date, care constă în analiza dependenţelor între instrucţiuni, şi 
Execuţie speculativă, care utilizează rezultatele primelor două elemente pentru a 

executa speculativ instrucţiuni. 
Arhitectura P6 permite, de asemenea execuţia de instrucţiuni în altă ordine decât cea 

din program (out of order) pentru a permite o utilizare mai bună a benzilor de asamblare ale 
procesorului. 

Predicţia salturilor (branch prediction): prelucrarea instrucţiunilor în pipeline presu-
pune extragerea următoarei instrucţiuni, înainte ca execuţia instrucţiunii curente să se termine. 
Dacă aceasta din urmă este o ramificaţie, atunci data extrasă nu poate fi folosită şi este nevoie 
de un nou fetch, de data aceasta de la adresa corectă. Această tehnică, printr-un algoritm 
complex, prevede (cu o precizie de 90%) adresa următoarei instrucţiuni, pornind de la 
instrucţiunea în curs de execuţie. Dependenţele de control sunt costisitoare, iar „înaintarea" 
(forwarding) nu ajută în cazul salturilor, pentru că adresa ţintă este calculată relativ târziu, dar 
este necesară, în chiar prima etapă, care aduce instrucţiunea din memorie (fetch). Pentru 
aceasta, întrucât aproximativ la fiecare 7 instrucţiuni apare o instrucţiune de salt, procesorul 
încearcă să „anticipeze" în mod inteligent direcţia unui salt, bazându-se pe execuţiile 
anterioare ale acelui salt. 

Execuţie speculativă (speculative execution): din considerente de viteză, 
instrucţiunile sunt executate în altă ordine decât cea impusă de program. Este o tehnică 
folosită pentru a micşora impactul hazardurilor de control, adică dependenţele produse de 
salturi. Aduse în pipeline-ul de execuţie, operaţiile sunt divizate în micro-operaţii executate 
simultan, urmând ca rezultatele temporare să revină într-o zonă tampon (ROB) unde, după o 
rearanjare corespunzătoare, să fie disponibile rezultatele operaţiilor. Dar pipeline-ul trebuie 
încărcat cu următorul cod de instrucţiune înaintea executării operaţiei curente. Dacă aceasta 
este un salt condiţionat, atunci, pentru a nu aştepta rezultatul operaţiei în curs, pentru a nu 
întârzia, procesorul face fetch-ul de la una din cele două adrese posibile, urmând ca ulterior să 
verifice dacă saltul a fost sau nu corect. Această presupunere privind ţinta saltului înseamnă 
„speculaţie". Dacă nu a anticipat corect adresa operandului următor, atunci pipeline-ul este 
golit (şterge tot ce s-a încărcat in bandă) şi se face un nou fetch de la adresa corectă, de unde 
se continuă execuţia, de la destinaţia reală a saltului. 

Execuţie în orice ordine (Out of Order Execution): execuţie în paralel a 
instrucţiunilor, fără a ţine cont de ordinea lor secvenţială. Un procesor superscalar poate 
executa, în paralel, mai multe instrucţiuni; dacă există un conflict de resurse la execuţia în 
paralel a două instrucţiuni succesive, procesorul va executa următoarea instrucţiune care nu 
intră în conflict cu prima, urmând ca ulterior să revină la instrucţiunea peste care a sărit. 

Reordonare (ROB = Re-ORDER-Buffer): zonă tampon unde sunt stocate rezultate 
temporare obţinute după execuţia speculativă a unui anumit număr de microinstrucţiuni de 
lungime fixă. Deoarece ele au fost executate în paralel, rezultatul trebuie aranjat în ordinea 
corespunzătoare şi, prin cache L2, este transmis exteriorului. Execuţia instrucţiunilor în altă 
ordine (out of order) decât cea secvenţială, din program, este echivalentul operaţiei de 
planificare (scheduling), pe care o execută compilatoarele, dar această din urmă operaţie se 
realizează în mod dinamic. Avantajul este că, dacă o instrucţiune trebuie blocată în banda de 
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asamblare, dar instrucţiunile următoare au folosit toate resursele disponibile, acestea o pot lua 
înainte, ţinând banda ocupată. 

Dependenţe: este vorba despre dependenţele dintre instrucţiuni. Pentru a detecta 
dependenţele este necesar un hard suplimentar (în procesor), adică o serie de comparatoare 
care, de exemplu, compară registrul în care se scrie o instrucţiune ce se află în etapa (nivelul) 
4 cu registrele citite de instrucţiunile de pe nivelurile 3, 2. Un alt comparator determină dacă 
tipurile de instrucţiuni din aceste niveluri folosesc într-adevăr registre (în cazul instrucţiunilor 
de salt imediat nu se folosesc registre). Dacă, de exemplu, instrucţiunea de pe nivelul 4 va 
scrie în registrul utilizat de instrucţiunea din nivelul 2, atunci nivelul 2 este blocat, iar 
nivelurile 3 şi 4 avansează, iar în nivelul 3 se formează o „bulă" (gol). 

Înaintarea: dacă, de exemplu, o instrucţiune aflată în nivelul de decodificare are 
nevoie de date pe care instrucţiunea aflată în nivelul de execuţie tocmai le-a calculat, cea din 
etapa de decodificare ar trebui să aştepte ca rezultatul calculelor să fie pus într-un registru, 
ceea ce se va întâmpla abia mai târziu. în astfel de situaţii, însă, deoarece avem deja rezultatul 
necesar, acesta poate fi trimis de la producător direct la consumator, fără a se mai aştepta 
scrierea într-un registru. Această tehnică se numeşte „înaintare" (forward) şi permite 
instrucţiunii din etapa de decodificare să-şi continue execuţia fără a se mai introduce o „bulă". 

MMX (MultiMedia eXtension): reprezintă cea mai mare schimbare în arhitectura x86 
de la 386 încoace, de natură să îmbunătăţească performanţele PC-urilor în domeniul 
aplicaţiilor audio/video (multimedia): procesoarele au fost extinse cu 8 noi registre de câte 64 
biţi, adăugându-se şi 57 instrucţiuni pentru aceste prelucrări; astfel, prelucrarea în buclă a 
datelor audio/video este accelerată semnificativ, prelucrându-se mai multe elemente de date, 
aflate simultan în registrele de 64 de biţi. 

Benzile de asamblare întregi 
Procesorul posedă două benzi de asamblare pentru numere întregi, care pot lucra în 

paralel (figura). 
 

 
 

Figura  Banda de asamblare a procesorului PENTIUM 

Banda de asamblare principală (U) are cinci niveluri: 
- nivelul de citire anticipată a instrucţiunii (Prefetch - PF); 
- nivelul de decodificare 1 (Decode 1 - Dl); 
- nivelul de decodificare 2, de generare adresă (Decode 2 - D2); 
- nivelul de execuţie, în unitatea aritmetică-logică UAL şi în memoria cache (Execute - 

EX); 
- nivelul de depunere a rezultatului (WriteBack - WB). 
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Banda de asamblare secundară (V) este similară cu banda principală, cu excepţia anu-
mitor limitări în ceea ce priveşte instrucţiunile pe care le poate executa. 

Spre deosebire de 486, procesorul Pentium este un procesor superscalar şi poate 
prelucra până la două instrucţiuni „simple" în fiecare ciclu; instrucţiunile ce se pot executa în 
paralel trebuie să satisfacă anumite condiţii, ce vor fi precizate în continuare. Banda U poate 
executa orice instrucţiune, în timp ce banda V poate executa numai instrucţiuni simple. 
Instrucţiunea din banda V este următoarea, din program, după instrucţiunea benzii U. în figura 
5.21 este prezentat cazul în care cele două benzi lucrează în paralel. 

În timpul execuţiei, următoarele două instrucţiuni sunt verificate şi, dacă este posibil, 
una este pregătită pentru banda de asamblare U, iar cealaltă pentru banda de asamblare V. 
Dacă acest lucru nu este posibil, următoarea instrucţiune este prelucrată de banda de 
asamblare U, în timp ce banda de asamblare V nu prelucrează nimic. Când este blocată o 
instrucţiune într-un nivel din cele două benzi de asamblare, atunci este blocată si instrucţiunea 
care se află în execuţie în acelaşi nivel, din cealaltă bandă de asamblare. Astfel, instrucţiunile 
intră în acelaşi timp în nivelul EX din ambele benzi de asamblare şi nu este permisă intrarea 
unei alte instrucţiuni următoare în acest nivel până când nu sunt terminate ambele instrucţiuni 
din cele două niveluri EX ale benzilor de asamblare. 

Atunci când se execută instrucţiuni în ambele benzi de asamblare, din punct de vedere 
funcţional instrucţiunile se comportă ca şi cum ar fi executate secvenţial. Dacă apare o 
blocare, instrucţiunile succesive nu sunt lăsate să continue în nici una dintre cele două benzi 
de asamblare. În benzile de asamblare, la nivelul D2, în care sunt calculate adresele 
operanzilor din memorie, se poate realiza o adunare pe mai multe căi, astfel încât nu există 
nici o întârziere de ceas, exact ca la procesorul 486. Cu această implementare superscalară, 
este important să planificăm fluxul de instrucţiuni având în vedere maximizarea folosirii celor 
două benzi de asamblare. 

 
U- i1 i3 i5 i7     
V- i2 i4 i6 i8     
D1  i1 i3 i5 i7    

  i2 i4 i6 i8    
D2   i1 i3 i5 i7   

   i2 i4 i6 i8   
EX    i1 i3 i5 i7  

    i2 i4 i6 i8  
WB    U- i1 i3 i5 i7 

    V- i2 i4 i6 i8 
 

Figura   Execuţia instrucţiunilor „simple" pe cele două benzi de asamblare 
 
O blocare (oprire), a unei instrucţiuni apare dacă instrucţiunea nu poate avansa în 

banda de asamblare, din cauză că îi lipsesc anumite resurse; atunci, aceste instrucţiuni sunt 
ţinute pe loc, în aceeaşi etapă (stagiu) din banda de asamblare, în timp ce instrucţiunile care le 
preced sunt lăsate să continue. În spatele instrucţiunii care continuă se creează un gol (numit 
şi bulă- bubble) care este, de fapt, o instrucţiune fără nici un efect (no operation). Soluţia prin 
care compilatorul inserează astfel de instrucţiuni (nop) este statică, pentru că programul 
rămâne apoi neschimbat. În schimb, atunci când golurile sunt create chiar de procesor atunci 
când se execută programul, se spune că avem o execuţie dinamică. În acest caz, programul din 
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memorie este neschimbat; golul (nop) apare doar în banda de asamblare şi apoi dispare după 
execuţia instrucţiunii. 

 
Citirea anticipată a instrucţiunilor 
 
Unitatea de citire anticipată a instrucţiunilor (PF) este compusă din patru buffere de 

câte 32 de biţi. în faza de citire anticipată a instrucţiunilor, cele două perechi de buffere pentru 
instrucţiuni, de dimensiunea unei linii din cache, funcţionează împreună cu bufferul adreselor 
de salt (BTB). Cache-ul de cod, bufferul BTB şi bufferele de anticipare a programului sunt 
cele ce furnizează instrucţiunile pentru unitatea de execuţie. Instrucţiunile sunt citite din 
cache-ul de cod sau de la magistrala externă. Adresele de ramificaţie (salt) sunt memorate de 
BTB. 

Cererile de citire anticipată a instrucţiunilor sunt tratate secvenţial până apare o 
instrucţiune de salt, caz în care BTB anticipează dacă saltul se va lua sau nu în considerare. 
Dacă se anticipează că ramura nu este luată în considerare, cererea de citire anticipată a 
instrucţiunii continuă cu următoarea instrucţiune, din memorie. în cazul unui salt ce trebuie 
executat, este validat celălalt buffer de citire anticipată a instrucţiunii şi se citesc instrucţiunile 
care urmează execuţiei saltului. Dacă se constată că saltul a fost predicţionat eronat, benzile 
de asamblare sunt golite de instrucţiuni şi activitatea de citire anticipată a instrucţiunilor se 
reia. 

Pentru predicţia dinamică a salturilor, procesorul Pentium foloseşte o tabelă cu 256 de 
intrări care conţine adresele anticipate pentru salturi. Dacă predicţia este corectă, nu se 
introduce nici o întârziere la executarea unei instrucţiuni de salt. Dacă predicţia a fost, însă, 
eronată, apare o întârziere de trei ceasuri dacă instrucţiunile următoare saltului au fost aduse 
în banda de asamblare U, sau patru ceasuri, dacă au fost prelucrate de banda de asamblare V. 
Apelurile de procedură şi salturile necondiţionate au întârziere de trei impulsuri de ceas, 
indiferent de banda de asamblare care le-a adus. 

Procesorul utilizează bufferul BTB pentru a anticipa rezultatul instrucţiunilor de 
ramificaţie, care minimizează stările benzii de asamblare, datorate întârzierilor funcţiei de 
citire anticipată a programului (prefetch). Procesorul obţine acces la BTB cu adresa instruc-
ţiunii în starea Dl. Avantajele predicţiei salturilor sunt relevate de exemplul următor. Să 
considerăm o buclă, din cadrul unui program, pentru iniţializarea componentelor unui vector, 
cu o valoare logică de forma: 

 
for  (k = 0  ;   k <= limita  ;   k += pas) vector  [   k  ]   

= false;   /* false = 0 */ 
Compilatorul va genera următorul cod, în limbaj de asamblare: 

ecx pas 
 
edx 0 
 
al false  (0) 
 

bucla:  mov  byte ptr vector  [edx],   al ;1   ceas   (timp de execuţie) 
 
add  edx,   ecx ;1  ceas 
 
cmp  edx,   limita ;S2 ceasuri 
 
jle  bucla ;3/1 ceasuri (după cum se realizează sau nu saltul) 

 
Fiecare iteraţie a acestei bucle se va executa, pe un procesor 486, în 7 perioade de 

ceas. Pentru un procesor Pentium, însă, instrucţiunile vor fi executate în paralel, în perechi, 
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astfel: mov cu add, iar cmp cu jle. Utilizând predicţia salturilor, fiecare iteraţie a buclei se 
execută în două perioade de ceas, dacă datele (de 16/32 sau 64 de biţi) sunt aliniate în 
memorie, altfel timpul de transfer se dublează, întrucât în loc de un ceas, pentru transferul 
datelor, vor fi necesare câte două ceasuri. 

 
Nivelurile de decodificare si execuţie 
 
Funcţia principală a nivelului Dl este cea de decodificare a instrucţiunilor; ea deco-

difică, în microcod hardware, cât mai multe dintre instrucţiunile cele mai frecvente. Fiecare 
cuvânt de microcod generat de Dl activează o stare maşină în nivelul EX, din banda de 
asamblare, iar pentru fiecare stare maşină din nivelul EX este necesar un impuls de ceas. 
Etapa următoare, în banda de asamblare, este decodificarea Dl, în care cele două 
decodificatoare paralele (din benzile U şi V) încearcă decodificarea şi furnizează următoarele 
două instrucţiuni secvenţiale; se determină dacă se pot executa două instrucţiuni sau numai 
una. La fel ca 486, procesorul Pentium, necesită un ceas Dl suplimentar pentru a decodifica 
prefixul instrucţiunii (prefixele sunt transmise de către banda de asamblare U, fără execuţie 
paralelă, pe banda V). Pentru ambele benzi de asamblare există o singură memorie ROM, care 
conţine microcodul. Cuvintele din această memorie au lungimea de 92 de biţi şi există circa 
4K de astfel de microcuvinte. Deoarece rutinele microprogramate ocupă toate resursele de 
execuţie ale procesorului, nu este posibilă execuţia în paralel a unei instrucţiuni complexe 
implementată în microcod cu o altă instrucţiune. 

Deoarece multe instrucţiuni necesită un calcul al adreselor operanzilor, în banda de 
asamblare s-a introdus un nivel separat de decodificare, nivelul D2, destinat calculelor 
adreselor operanzilor. Fiecare dintre cele două benzi de asamblare are câte un sumator, cu 
patru intrări, pentru calculul adreselor. Cele patru intrări ale sumatoarelor sunt: adresa de bază 
a segmentului, o adresă de bază dintr-un registru general, un index, conţinut tot de un registru 
general (mai puţin ESP) şi un deplasament (conţinut în instrucţiune). Tot în nivelul D2 se 
citesc operanzii din registre pentru a fi folosiţi de nivelul EX. 

Nivelul de execuţie EX din banda de asamblare, conţine unităţile aritmetice şi logice, 
precum şi logica de acces la cache-ul de date. Banda de asamblare U are o unitate aritmetică 
şi logică completă şi un bloc pentru rotiri şi deplasări (barrel shifter), iar banda de asamblare 
V are doar o unitate aritmetică şi logică. în acest mod, toate instrucţiunile de deplasare şi 
rotire vor fi prelucrate de banda de asamblare U. 

în general, cele două benzi de asamblare, U şi V, execută simultan două instrucţiuni 
doar dacă acestea sunt independente. Excepţie fac instrucţiunile registru/memorie, cele de 
lucru cu stiva şi salturile condiţionate. Cele mai multe dintre dependenţele dintre instrucţiuni 
sunt rezolvate în faza Dl, dar există un caz important care este tratat în EX: execuţia simultană 
a două operaţii registru/memorie. în acest caz, cele două instrucţiuni sunt prelucrate simultan 
în cele două benzi de asamblare, U şi V, până când ajung în nivelul EX, unde execuţia lor este 
serializată, pentru a se evita verificarea dependenţelor. 

Pentru a se executa două instrucţiuni simultan, ele trebuie să satisfacă următoarele 
condiţii: 

 
- ambele instrucţiuni trebuie să fie „simple" 
- transferuri între registre, sau între registre şi memorie, sau cu date imediate, fie cu 

registre sau memorie: mov reg, reg/mem/imed     mov
 memy reg/imed 

- transfer de adresă obiect:          lea reg, mem 
- operaţii aritmetice sau logice între registre, registre/memorie, sau între 

registre/memorie şi date imediate:     alu reg, reg/mem/imed 
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      alu mem, reg/imed 
      inc reg/mem 
      dec reg/mem 
- operaţii cu stiva:   push reg/mem 
      pop reg 
- salturi necondiţionate (jmp/call) sau condiţionate (jcc), dacă acestea din urmă apar în a 

doua instrucţiune în pereche, din cele două instrucţiuni ale perechii; 
- nu trebuie să existe dependenţe între instrucţiuni, de tipul: citeşte registru după scriere 

sau scrie registru după citire; 
- nici una dintre instrucţiuni nu conţine atât deplasament, cât şi operand imediat; 
- instrucţiunile cu prefix sunt tratate numai în banda de asamblare U. 
 

Nivelul de depunere a rezultatului (WB) oferă o perioadă de timp necesară pentru 
înscrierea rezultatelor calculelor în registre. Pentru scrierea datelor în memorie procesorul are 
două buffere, câte unul pentru fiecare bandă de asamblare, pentru a îmbunătăţi performanţa 
scrierilor consecutive în memorie. Bufferele au câte 64 de biţi şi pot fi încărcate simultan, 
într-un impuls de ceas. Datele din aceste buffere sunt trimise în afară prin magistrala externă, 
în ordinea în care au fost generate de procesor. 

 
Memoria cache internă 
 
Există două cache-uri asociative având câte două căi (fiecare de câte 32 de biţi, câte 

una pentru cele două benzi), de câte 8Ko, unul pentru instrucţiuni şi unul pentru date. Cache-
urile folosesc mecanismul de scriere write-back şi algoritmul de realocare a liniilor LRU (Last 
Recently Used). 

Tag-urile pentru cache-uri oferă posibilitatea a trei accese simultane: două din partea 
benzilor de asamblare şi unul de către blocul ce păstrează coerenţa între cache şi memoria 
sistemului. Cache-ul de date cuprinde opt blocuri întreţesute în limita a patru octeţi. Cache-ul 
de date este accesibil simultan de ambele benzi de asamblare, în cazul în care cele două 
referiri sunt la blocuri diferite. întârzierea minimă, în cazul în care locaţia dorită de memorie 
nu se află în cache, este de patru impulsuri de ceas. 

Fiecare din cache-uri este accesibil prin adresa fizică şi are un buffer de translatare a 
adreselor liniare în adrese fizice (TLB-Translatation Lookaside Buffer). Bufferul TLB al 
cache-ului de instrucţiuni are un singur port, în timp bufferul cache-ului de date este dual port, 
pentru a putea translata simultan două adrese liniare independente. 

Memoria ROM, de control, conţine microcodul care comandă secvenţa de operaţii ce 
trebuie realizată de procesor; ea controlează direct ambele benzi de asamblare. 

 
Unitatea în virgulă mobilă 
 
Această unitate dispune de propria sa bandă de asamblare, cu trei niveluri, pe lângă 

cele două benzi întregi (U şi V). Instrucţiunile în virgulă mobilă trec prin banda de asamblare 
pentru întregi până la faza EX, după care trec (în cel puţin un impuls de ceas) prin cele trei 
niveluri ale benzii de asamblare pentru virgulă mobilă (figura ): 
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Figura 5.22   Structura folosită în banda de asamblare pentru virgulă mobilă 

- nivelul de execuţie X1, care realizează conversia între formatul de date extern şi cel 
intern FPU şi înscrie operandul în setul de registre din FPU; 

- nivelul de execuţie X2; 
- nivelul WF, care realizează rotunjirile şi înscrie rezultatele în setul de registre. 

Pe lângă aceste niveluri, mai apare un nivel de raportare a erorilor şi de actualizare a 
cuvântului de stare. Structura aceasta, prezentată în figura 5.22, permite execuţia concurentă 
între unitatea în virgulă flotantă şi unităţile întregi. 
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Acest procesor cuprinde un set de 57 de noi instrucţiuni, patru noi tipuri de date şi un 

nou set de registre, pentru a îmbunătăţi performanţele aplicaţiilor multimedia şi de 
comunicaţie. 

Banda de asamblare a procesorului Pentium MMX este asemănătoare cu aceea a 
procesorului Pentium, având în plus un nivel de citire a instrucţiunilor, introdus între nivelul 
de citire anticipată a instrucţiunii şi primul nivel de decodificare. Acest nivel este utilizat 
pentru decodificarea lungimii instrucţiunii, eliminând biţii de sfârşit de instrucţiune, folosiţi la 
Pentium pentru marcarea lungimii unei instrucţiuni. 

Procesorul Pentium MMX are patru buffere de scriere accesibile ambelor benzi de 
asamblare, spre deosebire de cele două ale procesorului Pentium, dedicate fiecărei benzi de 
asamblare. Cele două memorii cache ale procesorului sunt set-asociative, dar cu patru căi şi 
cu o dimensiune de l6Ko fiecare. 

Elementele de noutate faţă de vechiul Pentium (fără MMX) sunt: memorie tampon LI 
dublată la 32K, algoritm de predicţie pentru salturi (execuţie speculativă) îmbunătăţit, 
structura pipeline este îmbunătăţită şi, evident, suportul MMX, care adaugă 57 de noi 
instrucţiuni. Pentium MMX a primit şi 8 registre noi, de câte 64 biţi fiecare. 

X1 X2 WF

D2 EX WBD1PF

Etape decuplate ale 
benzii de asamblare 
pentru virgulă mobilă

Banda de asamblare virgulă mobilă 
integrată în banda pentru întregi

Banda de 
asamblare întregi
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Multe dintre instrucţiunile x86 care erau translatate în microcod înainte de execuţie 
sunt acum executate direct. 

Pentium MMX asigură un suport îmbunătăţit pentru lucrul multiprocesor. Pentru 
scopuri de depanare are implementate funcţii complexe de autotest (BIST- Built-in Self Test), 
interfaţă standard pentru accesul din exterior la întreaga arhitectură, suport pentru urmărirea 
accesului la porturi I/O şi memorie şi un numărător intern pentru contorizarea anumitor 
evenimente şi pentru evaluarea performanţei. 

Aplicaţiile multimedia complexe impun cerinţe deosebit de severe în privinţa puterii 
de calcul a procesorului. Una din căile de îmbunătăţire a performanţei procesorului este 
realizarea unor modificări ale arhitecturii interne. în acest scop, au fost identificate rutinele 
cele mai costisitoare din punct de vedere al timpului procesor pentru aplicaţiile amintite. După 
o analiză amănunţită, s-au identificat o serie de asemănări între aplicaţii: algoritmii sunt 
deosebit de complecşi, necesită o putere de calcul ridicată, sunt aplicaţi repetitiv pentru zone 
de date diferite; majoritatea operaţiilor sunt de tip aritmetic şi logic; ele se execută în paralel 
şi manipulează, în buclă, date relativ mici (tipic 16 biţi/audio şi 8 biţi/grafică). Din acest 
motiv s-au introdus noi registre, asemănătoare cu cele din DSP-uri, s-au definit câteva tipuri 
de date specifice şi instrucţiunile suplimentare aferente, care să manipuleze aceste date; 
Digital Signal Processor-procesor pentru prelucrare semnale numerice/digitale. 

De fapt MMX este definit prin termenul SIMD, adică Single Instruction Multiple 
Data, deci efectuarea de operaţii similare pe mai multe elemente de date simultan (2, 4 sau 8), 
mărind astfel viteza de prelucrare. Datele se grupează şi se încarcă împreună în registrele de 
64 de biţi. Apoi se efectuează operaţia dorită, de obicei într-un singur tact, simultan pe toate 
elementele de date (fiecare de câte 8, 16 sau 32 de biţi). 

Setul de instrucţiuni MMX manipulează patru noi tipuri de date, cu o lungime de 64 
biţi fiecare: octet împachetat (packed byte) de 8 octeţi, cuvinte împachetate (packed word) de 
câte 4 cuvinte, câte 2 cuvinte duble împachetate (packed doubleword) şi cuvânt de 64 biţi 
(quadword). Motivele pentru introducerea acestor noi tipuri de date sunt aplicaţiile audio (date 
de 8, 12 sau 16 biţi) şi video (semnalele RGB sunt codificate pe 4, 6, 8 sau 12 biţi); aceste 
date sunt memorate la adrese succesive şi deci procesorul va trebui să încarce în mod ciclic 
date succesive de o anumită dimensiune şi să efectueze ciclic aceleaşi operaţii. 

Din acest motiv au fost introduse 8 noi registre de câte 64 biţi fiecare (MM0...MM7) 
care realizează cele mai multe operaţii într-un singur tact. Pentru acestea au fost definite 57 de 
noi instrucţiuni, care realizează conversie de date, transferul datelor, comparare de date, 
deplasare şi operaţii aritmetice/logice. Conţinutul acestor registre se poate interschimba direct 
cu acela al registrelor de 80 de biţi ale coprocesorului matematic, pentru operaţii în virgulă 
mobilă. 

Aplicaţiile pot detecta prezenţa procesorului MMX în timpul rulării, prin execuţia 
instrucţiunii CPUID (introdusă de la unele modele de 486, care returnează caracteristicile şi 
semnătura procesorului). Dacă bitul 21 din Eflag poate fi modificat, înseamnă că procesorul 
respectiv are această instrucţiune. Se execută CPUID (codul 0Fh,=Ah), cu EAX=l, iar bitul 23 
din EDX va indica dacă procesorul respectiv suportă sau nu MMX. Tehnologia MMX este 
100% transparentă pentru sistemul de operare şi compatibilă cu toate programele Intel 
existente. 

Intrările celor 8 registre MMX de câte 64 biţi sunt mapate direct la cele 8 registre de 
câte 80 de biţi din coprocesorul matematic. De fapt, instrucţiunile MMX operează cu aceste 
registre, dar numai cu partea lor de mantisă. Partea de exponent nu este utilizată datorită 
faptului că magistrala internă este de 64 biţi, iar translatarea celorlalţi 16 biţi ar consuma un 
timp preţios, nejustificat prin câştigul adus, în timp ce datele sunt de 16/8 biţi pentru 
aplicaţiile audio/video, deci nu s-ar câştiga prea mult. în acest fel s-au creat, practic,8 noi 
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registre MMX, menţinând compatibilitatea cu arhitectura x86. Singurul inconvenient este că 
instrucţiunile MMX şi FPU nu pot fi combinate, ci ele trebuie executate într-o anumită ordine. 

Un exemplu tipic de aplicaţie care beneficiază de aceste avantaje este cel al jocurilor 
cu scenariu într-un spaţiu 3D. Aici, poziţia fiecărui element din imagine este calculată prin 
înmulţirea unui vector de 4 elemente (trei — coordonatele punctului şi al patrulea — infor-
maţia de corecţie) cu o matrice de 4x4 elemente (3x3-rotire şi scară, lx4-perspectivă, 3x1-
translaţie). Rezultatul este obţinut prin minim 72 de instrucţiuni cod maşină, clasice sau numai 
cu 28 de instrucţiuni MMX, iar majoritatea sunt executate într-un singur tact, deci sporul de 
viteză este semnificativ. Compatibilitatea sa cu procesoarele anterioare este totală. 
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Arhitectura procesorului Pentium PRO este superscalară pe trei căi, bazată pe bandă de 

asamblare. Prin termenul de superscalar pe trei căi se înţelege că, prin procesare paralelă, 
procesorul poate, în medie, să decodifice, extragă şi să execute complet trei instrucţiuni pe un 
impuls de ceas. Pentru a realiza acest paralelism, procesorul Pentium Pro foloseşte o 
superbandă de asamblare pe 12 niveluri necuplate, care suportă o execuţie a instrucţiunilor în 
orice ordine (out-of-order). Banda de asamblare, prezentată în figura 5.23, care constituie 
arhitectura de bază a unităţilor de prelucrare specifice procesoarelor Intel din familia P6, este 
divizată în patru unităţi de prelucrare: 

unitatea de citire a instrucţiunilor (din BIU) şi de decodificare a acestora; 
unitatea de distribuţie şi execuţie; 
unitatea de extragere; 
bufferul de instrucţiuni. 
În vederea asigurării fluxului de date şi instrucţiuni pentru unitatea de execuţie au fost 

incluse două niveluri de cache: 
nivelul L1, care conţine un cache de instrucţiuni de 8Ko, şi unul de date, tot de 8Ko, 

amândouă strâns cuplate cu banda de asamblare, de tip dual port; 
nivelul cache L2, care este un RAM static de 256/512 Ko, care este cuplat cu unitatea 

centrală a procesorului printr-o magistrală distinctă, de 64 de biţi, care funcţionează la viteza 
ceasului şi care permite 4 accese simultane. 

Punctul central al arhitecturii sale este mecanismul de execuţie a instrucţiunilor fără a 
ţine cont de ordinea lor (out-of-order), denumit mecanism de execuţie dinamică. Execuţia 
dinamică include trei concepte de prelucrare a datelor: 

predicţia salturilor în profunzime (deep branch prediction); 
analiza dinamică a fluxului de date (dynamic data flow analysis); 
execuţia speculativă a instrucţiunilor (speculative execution). 
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Figura 5.23   Structura benzii de asamblare pentru Pentium Pro 
 
 
Predicţia saltului permite procesorului să decodifice instrucţiunile care succed unui 

salt înainte de execuţia saltului, pentru a păstra banda de asamblare plină cu instrucţiuni. 
Unitatea de citire şi decodificare a instrucţiunilor foloseşte un algoritm optimizat de predicţie 
a salturilor, pentru a prevedea direcţia cursului de execuţie al programului prin mai multe 
niveluri de salturi, apeluri şi reveniri din proceduri. 

Analiza dinamică a fluxului de date presupune o analiză în timp real a fluxului de date, 
pentru a stabili dependenţele dintre date şi registre în vederea determinării posibilităţii de 
execuţie „out-of-order" a instrucţiunilor. Unitatea de distribuţie/execuţie a procesorului poate 
monitoriza simultan mai multe instrucţiuni şi le poate executa în ordinea în care este 
optimizată folosirea unităţilor de execuţie multiple, păstrându-se integritatea datelor utilizate. 
Această execuţie „out-of-order" menţine unitatea de execuţie ocupată, chiar dacă locaţia 
dorită de memorie nu este în cache sau dacă apar dependenţe de date între instrucţiuni. 

Execuţia speculativă se referă la capacitatea procesorului de a executa instrucţiuni care 
succed instrucţiunii curente a programului şi doar ulterior rezultatele se vor furniza în ordinea 
logică a programului. Pentru a face posibilă execuţia speculativă, la procesorul Pentium Pro s-
a decuplat partea de distribuţie/execuţie a instrucţiunilor de partea de furnizare a rezultatelor. 
Unitatea de distribuţie/execuţie foloseşte analiza fluxului de date pentru a executa toate 
instrucţiunile disponibile din bufferul de instrucţiuni şi încarcă rezultatele în nişte registre 
temporare. Apoi unitatea de extragere caută liniar, în bufferul de instrucţiuni, instrucţiunile 
executate (complet) care nu mai au nici o dependenţă de date cu alte instrucţiuni sau predicţii 
de salturi nerezolvate. Când este găsită o instrucţiune complet executată, unitatea de extragere 
transferă rezultatele în memorie şi/sau în registrele interne ale procesorului (opt registre 
generale şi opt registre în unitatea de calcul în virgulă mobilă) în ordinea cerută de program şi 
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extrage instrucţiunea din bufferul de instrucţiuni. Deci, această unitate termină microoperaţiile 
în ordinea lor din program, ţinând cont de orice ramificaţie. 

Prin predicţia în profunzime a salturilor, analiza dinamică a fluxului de date, execuţia 
speculativă şi execuţia dinamică, se elimină constrângerile secvenţierii liniare a instrucţiunilor 
dintre fazele de citire (fetch) si de execuţie a instrucţiunii. Execuţia dina-mică permite 
decodificarea în adâncime la ramificările multinivel pentru a păstra banda de asamblare plină 
cu instrucţiuni. Execuţia dinamică promovează o execuţie „out-of-order" a instrucţiunilor 
pentru a menţine cele sase unităţi de execuţie ale procesorului la capacitatea maximă. în final, 
furnizează rezultatele instrucţiunilor executate în ordinea originală cerută de program, pentru 
a menţine integritatea datelor şi coerenţa programului. Unităţile funcţionale ale procesorului 
sunt descrise în continuare şi prezentate în figura 5.24. 
 

 
 
Figura 5.24    Diagrama bloc a funcţionării procesorului PENTIUM PRO 
 
Subsistemul de memorie 
 
Este alcătuit din magistrala sistemului (System Bus), cache-ul L2, unitatea de interfaţă 

cu magistrala (Bus Interface Unit), cache-urile de instrucţiuni şi date L1, unitatea de interfaţă 
cu memoria (Memory Interface Unit), şi bufferul de reordonare a acceselor la memorie 
(Memory Reorder Buffer).Unitatea de interfaţă cu magistrala permite accesul la memoria 
sistemului prin intermediul magistralei externe (64 de biţi) orientată pe tranzacţie, adică 



 

 45

fiecare acces la magistrală este gestionat ca o operaţie de cerere şi de răspuns distinctă. In 
timp ce unitatea de interfaţă cu magistrala aşteaptă răspunsul la o cerere anterioară, poate 
iniţia alte cereri de acces la magistrală. Accesul unităţii de interfaţă la nivelul L2 de cache se 
face printr-o magistrală dedicată de 64 de biţi, orientată de asemenea pe tranzacţie, ce permite 
până la 4 accese concurente la cache, la viteza de lucru a ceasului procesorului. Accesul la 
nivelul LI de cache, pentru date şi instrucţiuni, se face prin magistralele interne, la viteza de 
ceas a procesorului. Cache-ul de instrucţiuni, de 8 Ko, este un cache set-asociativ pe 4 căi, iar 
cel de date, tot de 8 Ko, este dual port, set-asociativ pe două căi, permiţând o operaţie de citire 
şi scriere într-un ciclu. 

Cererile de acces la memorie ale unităţilor de execuţie ale procesorului trec prin 
unitatea de interfaţă cu memoria şi prin bufferul de reordonare a acceselor la memorie. Aceste 
unităţi au fost proiectate pentru a suporta un flux continuu al cererilor de acces la memorie, 
prin ierarhia de memorii cache şi sistem, pentru a preveni blocarea la accesul memoriei. 
Cache-ul de date L1 transferă mai departe cererea, dacă data lipseşte din acesta, către cache-ul 
L2, iar apoi, dacă este necesar, unitatea de interfaţă cu magistrala tratează lipsa datei din L2 şi 
obţine acces la memoria principală. Cererile de memorie pentru nivelul L2 de cache sau 
pentru memoria principală trec prin bufferul de reordonare a acceselor la memorie, care 
funcţionează ca o staţie de planificare şi distribuire. Această unitate păstrează înregistrări cu 
toate cererile de memorie şi poate reordona unele cereri pentru a preveni blocările şi a 
îmbunătăţi capacitatea de trecere a transferurilor. De exemplu: permite trecerea unei citiri 
înaintea unei cereri de scriere anterioare; citiri speculative; scrierile nu pot fi speculative, ele 
trebuie executate în ordinea cerută etc. 

 
Unitatea de citire si decodificare a instrucţiunilor 
 
Este compusă din: unitatea de citire de instrucţiuni, buffer-ul de adrese de salt, deco-

dificatorul de instrucţiuni, secvenţiatorul de microcod şi tabela de registre „alias". 
Aceasta citeşte instrucţiunile din cache-ul L1 de instrucţiuni si le decodifică într-o 

serie de micro-operaţii. Acest flux de micro-operaţii, încă în ordinea originală a fluxului de 
instrucţiuni, este trimis către bufferul de instrucţiuni (instruction pool). Unitatea de citire a 
instrucţiunilor citeşte o linie de cache de 32 de octeţi într-un ciclu de ceas, din cache-ul de 
instrucţiuni, marchează începutul şi sfârşitul instrucţiunii în liniile de cache şi transmite câte 
16 octeţi aliniaţi către decodificator. Unitatea de citire instrucţiuni calculează noua valoare a 
indicatorului de instrucţiuni, pe baza intrărilor în bufferul de adrese de salt, starea întreru-
perilor, a excepţiilor şi indicaţiile de predicţie eronată, de la unităţile de execuţie întregi. Cea 
mai importantă parte a acestui proces este predicţia (anticiparea) salturilor realizată de buffer-
ul de adrese de salt. Predicţia salturilor, realizată de BTB, bufferul adreselor de salt cu 512 
intrări, folosind un anumit algoritm (Yeh), cercetează mai multe instrucţiuni, situate după 
instrucţiunea curentă. în cadrul acestei ferestre de instrucţiuni pot exista mai multe ramificaţii, 
apeluri de proceduri şi reveniri din proceduri, care trebuie prevăzute corect, dacă se doreşte ca 
unitatea de distribuţie/execuţie să desfăşoare o activitate utilă. 

Decodificatorul de instrucţiuni conţine trei decodificatoare paralele: două pentru ins-
trucţiunile simple şi unul pentru instrucţiunile complexe. Fiecare decodificator converteşte o 
instrucţiune în una sau mai multe micro-operaţii triadice (două surse logice şi o destinaţie 
logică pe micro-operaţie), care reprezintă operaţii primitive executate de cele şase unităţi de 
execuţie paralele. Unele dintre instrucţiuni sunt decodificate într-o singură micro-operaţie, de 
către decodificatoarele simple, iar alte instrucţiuni sunt decodificate în până la patru micro-
operaţii. Instrucţiunile complexe sunt decodificate în secvenţe de micro-operaţii 
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preprogramate, obţinute de un secvenţiator de instrucţiuni. Decodificatoarele de instrucţiuni 
mai execută şi decodificarea prefixelor de instrucţiuni şi operaţiile de ciclare. 

Setul de registre poate cauza îngheţări ale resurselor, datorate dependenţelor între re-
gistre. Pentru a rezolva această problemă, procesorul oferă 40 de registre interne de uz 
general, care sunt folosite în calculele curente. Aceste registre pot conţine atât valori întregi, 
cât şi în virgulă mobilă. Pentru a aloca registrele interne, micro-operaţiile plasate într-o coadă 
de aşteptare de către decodificatorul de instrucţiuni sunt trimise unităţii de registre „alias", 
unde referirile la registrele procesorului sunt convertite în referiri la registrele fizice interne de 
uz general. în finalul procesului de decodificare, alocatorul din unitatea de alias pentru 
registre adaugă biţi şi indicatori de stare micro-operaţiilor, pentru a le pregăti de execuţia out-
of-order, şi trimite micro-operaţiile rezultate în bufferul de instrucţiuni. 

 
Tamponul de instrucţiuni (Buffer-ul de reordonare) 
 
Înainte de a intra în tamponul de instrucţiuni (denumit şi buffer de reordonare), fluxul 

de micro-operaţii este în aceeaşi ordine, în care au intrat în decodificatorul de instrucţiuni. 
Bufferul de reordonare este un şir de memorii adresabile după conţinut, aranjate în 40 de 
registre pentru micro-operaţii. El conţine atât micro-operaţiile care aşteaptă să fie executate, 
cât şi cele care au fost executate, dar al căror rezultat nu a fost trimis la destinaţie. Unitatea de 
distribuţie/execuţie poate executa instrucţiunile din tamponul de reordonare în orice ordine. 

 
Unitatea de distribuţie/execuţie 
 
Este o unitate out-of-order care planifică şi execută micro-operaţiile din bufferele de 

reordonare ale instrucţiunilor în concordanţă cu dependenţele de date şi disponibilitatea 
resurselor şi stochează temporar rezultatele acestor execuţii speculative. 

Planificarea şi distribuirea micro-operaţiilor din bufferul de reordonare este realizată 
de staţia de rezervare (reservation station), care scanează continuu acest buffer, după micro-
operaţiile care se pot executa (adică cele pentru care sunt disponibili toţi operanzii sursă) şi le 
distribuie unităţilor de execuţie disponibile. Rezultatele execuţiei unei micro-operaţii sunt 
returnate în tamponul de reordonare şi memorate împreună cu micro-operaţia până când 
aceasta este extrasă de unitatea de extragere. Acest proces de planificare şi de distribuţie 
suportă o execuţie clasică out-of-order, adică micro-operaţiile sunt distribuite unităţilor de 
execuţie doar pe baza constrângerilor impuse de fluxul de date şi de disponibilitatea 
resurselor, fără a depinde de ordinea iniţială a instrucţiunilor din program. Când două sau mai 
multe micro-operaţii de acelaşi tip (de exemplu operaţii întregi) sunt disponibile în acelaşi 
moment, ele se execută în ordinea în care au intrat în bufferul de reordonare. 

Execuţia micro-operaţiilor este realizată de cinci unităţi: două pentru întregi, două 
pentru virgulă mobilă şi o interfaţă cu memoria; în acest mod, se pot executa până la cinci 
microoperaţii într-un impuls de ceas. Una dintre cele două unităţi întregi (care pot executa 
două micro-operaţii cu numere întregi, în paralel) este dedicată micro-operaţiilor de salt. 
Această unitate are capacitatea de a detecta predicţia eronată a adreselor de salt şi semnalează 
bufferului adreselor de salt să reiniţializeze banda de asamblare. Această operaţie este 
realizată aşa cum se poate vedea în continuare. Decodificatorul de instrucţiuni etichetează 
fiecare micro-operaţie de salt cu cele două adrese ţintă posibile (după cum condiţia de salt este 
îndeplinită sau nu): adresa destinaţiei saltului (destinaţia anticipată) şi cea a instrucţiunii 
următoare. Când unitatea pentru întregi execută micro-operaţia de salt, ea este capabilă să 
determine dacă s-a ajuns la destinaţia anticipată sau la cealaltă. Dacă s-a ajuns la destinaţia 
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anticipată, atunci micro-operaţiile executate speculativ sunt marcate ca folositoare şi execuţia 
continuă de-a lungul căii anticipate. Dacă, însă, nu s-a ajuns la adresa anticipată, o unitate de 
execuţie de salt, din cadrul unităţii întregi, modifică starea tuturor micro-operaţiilor ce 
urmează ramificaţiei pentru a le elimina din bufferul de instrucţiuni. Ea furnizează, apoi, 
destinaţia corectă a ramificaţiei către bufferul de adrese de salt, care la rândul său 
reiniţializează banda de asamblare de la noua adresă a saltului. 

Unitatea de interfaţă cu memoria se ocupă cu micro-operaţiile de încărcare (citire) şi 
memorare (scriere). Citirea este codificată într-o singură micro-operaţie, deoarece necesită 
doar adresa de memorie de unde se face citirea. Scrierea va fi codificată în două micro-ope-
raţii, deoarece necesită, pe lângă adresa de memorie, şi data ce urmează a fi înscrisă. Partea 
din interfaţă care gestionează scrierile are două porturi şi permite procesarea datelor şi a 
adresei micro-operaţiei în paralel; unitatea poate, astfel, executa în paralel atât o scriere cât şi 
o citire, într-un singur ceas. 

 
Unitatea de extragere 
 
Unitatea de extragere poate transpune rezultatele micro-operaţiilor executate specu-

lativ în stările maşină permanente corespunzătoare şi şterge micro-operaţiile din bufferul de 
reordonare. La fel ca staţia de rezervare, unitatea de extragere verifică permanent starea 
micro-operaţiilor din bufferul de reordonare, căutând acele micro-operaţii care au fost 
executate şi nu mai au nici o altă dependenţă cu alte micro-operaţii din tamponul de 
instrucţiuni. Atunci, extrage micro-operaţiile complete în ordinea din programul iniţial, ţinând 
cont de întreruperi, excepţii, puncte de întrerupere şi salturile anticipate eronat. 

Această unitate poate extrage trei micro-operaţii într-un impuls de ceas. Când se 
extrage o micro-operaţie, se înscriu rezultatele în fişierul de registre al unităţii de extragere 
şi/sau locaţia de memorie destinaţie. Fişierul de registre al unităţii de extragere conţine 
registrele procesorului (cele 8 registre generale şi cele 8 registre ale unităţii în virgulă mobilă). 
După ce rezultatele au fost transpuse în starea maşinii, micro-operaţia este eliminată din 
bufferul de reordonare. 
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Procesorul PENTIUM® II combină arhitectura avansată a procesorului Pentium Pro 

cu tehnologia MMX. Pentium II moşteneşte superbanda de asamblare şi cele două magistrale 
independente de la procesorul Pentium Pro. Schimbarea importantă s-a produs în logica 
internă: Pentium II are un cache L1 cu dimensiunea mai mare şi suportă setul de instrucţiuni 
MMX. Arhitectura DIB (Dual Independent Bus), prezentă începând cu Pentium Pro, constă 
din două magistrale distincte: una pentru interfaţa cu nivelul cache L2 şi magistrala sistem 
(folosită pentru comunicaţia cu memoria şi porturile). Procesorul Pentium II conţine două 
memorii cache: 

- un cache L1 de 32 Ko, fără blocare, împărţit în două cache-uri de câte 16 Ko, unul 
pentru date şi celălalt pentru instrucţiuni, pentru acces rapid la datele şi instrucţiunile 
cel mai des utilizate; 

- un cache L2 de 512 Ko, unificat pentru date şi instrucţiuni, fără blocare; comunicaţia 
cu nivelul L2 se face pe o magistrală de 64 biţi dedicată. 
Procesorul Pentium® II permite dimensiuni ale memoriei cache L2 de 256 Ko, 512 

Ko, 1 Mo sau 2 Mo. De asemenea, el utilizează multiple stări de lucru, de consum redus de 
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energie, cum ar fi: AutoHalt, Stop-Grant, Sleep şi Deep Sleep, pentru a economisi energie pe 
durata timpilor de inactivitate. 

În ceea ce priveşte procesorul PENTIUM® III, acesta combină arhitecturile proce-
soarelor Pentium® Pro şi Pentium® II. Procesorul Pentium® III introduce un nou tip de date: 
tipul împachetat de 128 de biţi, care „împachetează" 4 numere în virgulă mobilă, de simplă 
precizie, de câte 32 de biţi fiecare. Asociat acestui tip de date este creat un nou set de 8 
registre (XMM0-XMM7) pentru memorarea lor. Aceste valori sunt operanzi pentru operaţiile 
în virgulă mobilă SIMD (Single Instruction Multiple Data); modelul acesta de arhitectură mai 
este cunoscut sub denumirea SSE, abreviere de la „Streaming SIMD Extensions". Evident, la 
aceste noi tipuri de date sunt asociate şi instrucţiunile corespunzătoare. Cele 70 de noi 
instrucţiuni se adresează unităţilor funcţionale deja existente, dar si noii unităţi în virgulă 
mobilă SIMD. 

Registrele MMX sunt mapate peste registrele unităţii în virgulă mobilă FPU. Trecerea 
(tranziţia) de la operaţii MMX la operaţii în virgulă mobilă necesită execuţia instrucţiunii 
EMMS. Deoarece registrele în virgulă mobilă SIMD sunt un bloc separat de registre, 
instrucţiunile MMX şi instrucţiunile în virgulă mobilă FPU pot fi mixate cu extensia SIMD 
fără execuţia unei instrucţiuni speciale, cum ar fi EMMS. Tehnica aceasta, de realizare de 
operaţii aritmetice şi logice asupra valorilor în virgulă mobilă, de simplă precizie, împachetate 
câte 4 în registrele SIMD de 128 de octeţi, măreşte viteza de prelucrare a softului prin 
prelucrarea mai multor elemente de date în paralel utilizând o singură instrucţiune. Extensia 
SIMD este accesibilă pentru toate modurile de lucru: real, protejat şi virtual 8086. 

Benzile de asamblare ale procesoarelor Pentium II şi Pentium III (figura 5.23) conţin 
trei părţi (unităţi): 

- Citire/decodificare instrucţiuni în ordine (in-order); 
- Execuţie în orice ordine (out-of-order); 
- Extragere în ordine (in-order). 

Prima unitate furnizează instrucţiunile din program în ordinea lor către unitatea de 
execuţie în orice ordine (out-of-order). Aceasta citeşte şi decodifică instrucţiunile pro-
cesorului, pe care le divide în operaţii mai simple (elementare) denumite micro-operaţii 
(microinstrucţiuni). Ea poate transmite mai multe micro-operaţii pe ciclu, în ordinea originală 
din program, către unitatea de execuţie în orice ordine. întrucât unitatea out-of-order 
reordonează şi execută instrucţiunile în orice ordine (deci nu în ordinea lor din program), cel 
mai important aspect pentru asigurarea performanţei constă din existenta a suficiente micro-
operaţii gata pentru execuţie. De asemenea, pentru performanţa acestei unităţi ce furnizează 
micro-operaţiile sunt esenţiale predicţia salturilor, citirea anticipată a instrucţiunilor şi 
decodificarea rapidă. 

Unitatea de citire anticipată citeşte instrucţiuni aliniate la adrese divizibile cu 16, 
întrucât citeşte un bloc de câte 16 octeţi la un ciclu. De exemplu, dacă adresa ţintă a 
ramificaţiei este, modulo 16, egală cu 13, numai trei octeţi de instrucţiune sunt citiţi în primul 
ciclu, după care restul octeţilor de instrucţiune sunt citiţi în ciclurile următoare. 

Pentru a realiza decodificarea rapidă există trei decodificatoare. La fiecare ciclu, 
primul decodificator este capabil să decodifice o microinstrucţiune formată din până la patru 
sau mai puţine microoperaţii. Ea poate manipula orice număr de octeţi, până la maximum 15, 
dar instrucţiunile de nouă sau mai mulţi octeţi necesită cicluri suplimentare. Celelalte două 
decodificatoare pot fiecare să decodifice o instrucţiune de o micro-operaţie şi până la opt 
octeţi, la fiecare ciclu. Instrucţiunile compuse din mai mult de patru micro-operaţii necesită 
mai multe cicluri pentru decodificare. Instrucţiunile simple au 1-4 micro-operaţii; instruc-
ţiunile complexe (cum ar fi cmpxchg) au, în general, mai mult de patru micro-operaţii. 

Pe durata unui ciclu, sunt decodificate cel mult trei instrucţiuni. Dacă instrucţiunile 
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sunt complexe sau au peste şapte octeţi lungime, vor fi decodificate mai puţine instrucţiuni, 
decodificatorul putând decodifica până la trei instrucţiuni sau până la şase micro-operaţii pe 
ciclu. Când programarea în limbaj de asamblare încearcă să planifice instrucţiunile într-o 
secvenţă de micro-operaţii 4-1-1, adică o instrucţiune cu 4 microinstrucţiuni urmată de două 
instrucţiuni fiecare cu câte o microinstrucţiune, creşte numărul de instrucţiuni ce pot fi 
decodificate pe durata unui ciclu. Cele mai utilizate instrucţiuni sunt descompuse în micro-
operaţii astfel: 

- instrucţiunile   simple   registru-registru   şi   cele   de   încărcare   au   numai   câte   o 
micro-operaţie; 

- instrucţiunile de memorare şi cele de citire-modificare au câte două micro-operaţii; 
- instrucţiunile simple registru-memorie au 2-3 micro-operaţii; 
- instrucţiunile simple citire-modificare-scriere au patru micro-operaţii. 

Pentru predicţie se utilizează bufferul cu adrese de ramificaţie BTB (Branch Target 
Buffer), care anticipează direcţia ramificaţiei pe baza adresei instrucţiunii. Adresa instruc-
ţiunii de ramificaţie este disponibilă înainte de a fi decodificată instrucţiunea de ramificaţie; 
astfel, BTB realizează predicţia cât mai rapid, pentru a evita întârzierile cauzate de execuţia 
într-o direcţie greşită a saltului. Cele 512 intrări ale tabelei BTB memorează istoria 
ramificaţiilor anterioare şi a ţintelor sale. Când este anticipat un salt, BTB furnizează adresa 
ţintă direct în unitatea de citire instrucţiuni IFU (Instruction Fetch Unit). După execuţia 
saltului, bufferul BTB este actualizat cu adresa ţintă. Utilizând BTB, se poate face predicţia 
dinamică pe baza ramificaţiilor anterioare. Algoritmul de predicţie dinamică a salturilor 
include regăsirea situaţiilor similare şi poate reţine ultimele patru direcţii de ramificaţie pentru 
o adresă de ramificaţie. Astfel, pentru o buclă cu patru sau mai puţine iteraţii, corectitudinea 
predicţiei ar trebui să fie 100%. Suplimentar, procesoarele au un buffer de stivă cu adrese de 
revenire, RSB (Return Stack Buffer), pentru procedurile care sunt apelate de la diferite locaţii, 
succesiv. Acesta creşte beneficiul pentru buclele neexecutate anterior, care conţin apeluri de 
funcţii. Procesoarele Pentium II şi III au trei niveluri de suport pentru ramificaţii, ce pot fi 
cuantificate în număr de cicluri pierdute: 

Ramificaţiile ce nu sunt executate nu suferă penalizări. Aceasta se aplică acelor rami-
ficaţii care sunt corect anticipate, ce nu sunt luate de BTB, şi salturilor înainte care nu sunt în 
BTB şi care se anticipează să nu fie luate (executate) implicit. 

Ramificaţiile care sunt corect anticipate ca fiind luate de BTB suferă o penalitate 
minoră, prin pierderea unui ciclu de citire instrucţiune (fetch). Ca pentru orice ramificaţie 
luată (executată), decodificarea restului micro-operaţiilor după ramificaţie este irosită. 

Ramificaţiile anticipate eronat suferă o penalizare semnificativă, şi anume de cel puţin 
nouă cicluri pentru citirea instrucţiunii pierdute (lungimea benzii de asamblare a unităţii de 
citire/decodificare instrucţiuni în ordine), plus timpul suplimentar irosit pentru extragerea 
instrucţiunii de ramificare eronate. De obicei, media numărului de cicluri pierdute datorită 
unei anticipări eronate a ramificaţiei este de 10-15 cicluri şi cel mult 26 de cicluri. 

Dacă nu există o intrare validă în BTB pentru ramificaţie, predictorul static face o 
predicţie bazată pe direcţia saltului. Ramificaţiile care nu se află în BTB, dar sunt corect 
anticipate de mecanismul de predicţie statică, suferă o penalitate redusă, de circa 5-6 cicluri, 
adică lungimea benzii de asamblare până în acel punct. Această penalitate se aplică la salturile 
directe necondiţionate, care nu au mai fost întâlnite anterior. Mecanismul de predicţie statică 
anticipează ramificaţiile condiţionale înapoi (cele cu deplasament negativ), cum ar fi salturile 
de tip ciclu (loop), prin execuţia saltului înapoi. Ele suferă o penalitate mică, de circa şase 
cicluri, la prima întâlnire a ramificaţiei, şi o penalitate mai redusă, de un ciclu, la iteraţiile 
următoare, când saltul negativ este corect anticipat de BTB. Ramificaţiile înainte sunt 
anticipate ca nefiind realizate. Penalitatea redusă pentru ramificaţiile care nu sunt în BTB, dar 
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sunt corect anticipate de decodificator, este de 5 cicluri, cele necesare citirii instrucţiunii 
pierdute. Aceasta este însă mai mică decât penalitatea de 10-15 cicluri pentru o ramificaţie 
incorect anticipată sau pentru una fără predicţie. Pentru a beneficia de predicţiile statice 
(salturile înainte nu sunt efectuate, iar cele înapoi sunt efectuate) codul ar trebui aranjat astfel 
încât ţinta dorită a ramificaţiei, adică ţinta care este mai des realizată, să urmeze imediat după 
ramificaţiile înainte. 

Cea de-a doua unitate (out-of-order) execută instrucţiunile în orice ordine, tocmai 
pentru a exploata paralelismul. Această caracteristică permite procesorului să reordoneze 
instrucţiunile, astfel încât dacă o micro-operaţie este întârziată întrucât aşteaptă o dată sau o 
resursă ocupată, pot fi prelucrate alte micro-operaţii ce urmează în program. Procesorul 
utilizează mai multe buffere pentru a asigura continuitatea fluxului de micro-operaţii. Aceasta 
implică atunci când o porţiune a benzii de asamblare este întârziată, întârzierea poate fi 
acoperită prin execuţia altor operaţii în paralel sau prin execuţia micro-operaţiilor care au fost 
anterior depuse în coada de aşteptare pentru un buffer. Instrucţiunile sunt ordonate astfel încât 
operanzii lor să fie disponibili şi unităţile lor de execuţie să fie libere, când ele ajung în staţia 
de rezervare. Unitatea de execuţie în orice ordine depune micro-operaţiile într-o staţie de 
rezervare RS (Reservation Station) până când operanzii sau resursele lor sunt disponibile. La 
fiecare ciclu, unitatea poate distribui până la cinci micro-operaţii, ea fiind proiectată pentru a 
facilita execuţia paralelă. încărcarea şi memorarea de instrucţiuni poate fi realizată simultan. 
Operaţiile cele mai simple, cum ar fi cele cu numere întregi, adunări şi înmulţiri de numere 
reale, pot fi realizate pe banda de asamblare cu o rată de una sau două operaţii pe ciclu. 
Operaţiile cu întârzieri mari pot fi realizate în paralel cu cele cu întârzieri mici. Cunoaşterea 
întârzierilor instrucţiunilor permite planificarea corespunzătoare a acestora. Unele unităţi de 
execuţie nu sunt de tip bandă de asamblare, deci acele micro-operaţii nu pot fi distribuite în 
cicluri consecutive şi rata de execuţie este mai mică de una pe ciclu. De exemplu, 
instrucţiunea FDIV este din acest punct de vedere o excepţie, întrucât necesită 18, 32 sau 38 
de cicluri pentru execuţie, după cum operanzii sunt de precizie simplă, dublă sau extinsă. 

La fiecare ciclu, această unitate de execuţie poate distribui cel mult o micro-operaţie la 
un port către una dintre cele cinci benzi de asamblare (figura 5.25), deci la o rată maximă de 
cinci micro-operaţii pe ciclu. Fiecare bandă de asamblare conţine mai multe unităţi de 
execuţie. 

 
 

Figura 5.25   Unităţile de execuţie şi porturile din unitatea out-of-order 
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Micro-operaţiile sunt distribuite la banda de asamblare corespunzătoare tipului său de 

operaţie. De exemplu, o unitate pentru numere întregi şi unităţile de execuţie pentru numere în 
virgulă mobilă (FP-Floating Point) partajează o magistrală. Cunoaşterea tipului de micro-
operaţie care se execută pe aceeaşi bandă de asamblare este utilă în ordonarea instrucţiunilor, 
pentru a evita conflicte la resurse. 

Subsistemul de memorie cache la Pentium II si III constă din două memorii cache set, 
asociative pe patru căi, de câte 16 Ko, cu o lungime a liniei de cache de 32 de octeţi. Memoria 
cache utilizează un mecanism „write-back" şi un algoritm de înlocuire pseudo-LRU (least 
recently used). Nivelul L2 de memorie cache este în afara chip-ului, dar în aceeaşi capsulă, şi 
are 128 Ko sau mai mult, cu o întârziere de 4-10 cicluri. O absenţă a datei din L2 (L2 miss) 
iniţiază un transfer pe magistrala sistemului de la memorie. Un astfel de acces necesită cel 
puţin 11 cicluri suplimentare. Fiecare ciclu magistrală este egal cu mai multe cicluri procesor; 
de exemplu, un ciclu magistrală pe o magistrală la 100 MHz este egal cu patru cicluri 
procesor pentru un procesor la 400 MHz. 

Procesoarele Pentium II şi Pentium III au 12 buffere de memorare, care memorează 
temporar fiecare scriere în memorie. Aceste buffere îmbunătăţesc performanţa procesorului 
prin faptul că permit procesorului să continue execuţia instrucţiunilor fără a trebui să aştepte 
ca o scriere la memorie şi/sau cache să fie terminată. De asemenea, bufferele permit ca 
scrierile să fie întârziate, pentru o utilizare mai eficientă a ciclurilor de magistrală pentru acces 
la memorie. Scrierile memorate în bufferul de memorare sunt întotdeauna scrise în memorie 
în ordinea din program. Cele două procesoare utilizează ordonarea pentru a menţine 
consecvenţa în ordinea în care datele sunt citite (încărcate) şi scrise (memorate) în program, 
respectiv ordinea în care procesorul realizează efectiv citirile şi scrierile. Cu acest tip de 
ordonare, citirile pot fi realizate speculativ; şi în orice ordine, citirile pot transfera scrierile 
stocate în buffer, în timp ce scrierile în memorie sunt realizate întotdeauna în ordinea din 
program. Scrierile la locaţii existente în cache (hit) nu pot fi realizate înaintea scrierilor la 
locaţii ce nu sunt prezente (miss), astfel că performanţa ciclurilor poate fi îmbunătăţită prin 
planificarea scrierilor în memorie. Când ne aşteptăm să avem o scriere la o locaţie lipsă, se 
planifică instrucţiunile de scriere în grupuri, nu mai mari de douăsprezece, şi se planifică alte 
instrucţiuni înainte de planificarea instrucţiunilor de scriere următoare. 

A treia unitate, cea de extragere în ordine (in-order), pentru a asigura execuţia corectă 
semantic (adică din punct de vedere al semnificaţiei/efectului), va procesa rezultatele instruc-
ţiunilor în ordinea originală din program. Astfel, orice excepţie ce apare trebuie prelucrată în 
ordinea din program. Când o micro-operaţie se termină şi scrie rezultatul său, ea este extrasă. 
Pot fi extrase până la trei micro-operaţii pe un ciclu. Unitatea din procesor care extrage micro-
operaţiile terminate este bufferul de reordonare ROB (ReOrder Buffer). ROB actualizează 
starea arhitecturii în ordine, adică actualizează starea instrucţiunilor şi a registrelor în ordinea 
semantică din program. De asemenea, ROB administrează ordinea excepţiilor. 

Extensia SIMD la Pentium III accelerează performanţa aplicaţiilor faţă de Pentium II, 
cum ar fi pentru aplicaţiile de grafică 3D. Modelul de programare este similar modelului 
tehnologiei MMX, cu excepţia faptului că acum aceste instrucţiuni operează pe un nou tip de 
date în virgulă mobilă împachetate, care conţin patru numere în virgulă mobilă (reale) de 
simplă precizie. Aceste noi instrucţiuni operează asupra unui nou set de 8 registre, de câte 128 
de biţi, ale extensiei SIMD. Aceasta permite programatorului să dezvolte algoritmi care 
mixează numere reale şi întregi împachetate, utilizând atât instrucţiunile extensiei SIMD, cât 
şi instrucţiunile MMX. 

Pe lângă aceste instrucţiuni, tehnologia extensiei de flux SIMD furnizează noi instruc-
ţiuni de control al memoriei cache pentru toate tipurile de date. Acestea includ capacitatea de 
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a transfera datele la procesor, în timp ce se minimizează poluarea cache-ului şi capacitatea de 
a citi anticipat datele înainte de utilizarea lor. Pot fi transferate în memorie atât întregi de 64 
de biţi, cât şi date în virgulă mobile împachetate. Au fost introduse şi instrucţiuni pentru 
citirea anticipată a datelor. 

Pe lângă instrucţiunile pentru date reale împachetate, pentru accelerarea geometriei 3D 
sunt incluse şi noi instrucţiuni pentru întregi SIMD pentru a accelera randarea 3D (rendering) 
şi codificarea/decodificarea video. Noua stare a extensiei SIMD necesită suport pentru 
sistemul de operare, pentru salvarea şi refacerea noii stări pe durata unei comutări de context. 
Pentru a utiliza aceste noi instrucţiuni (fxsave/fxrstor), o aplicaţie trebuie să verifice că 
procesorul şi sistemul de operare suportă extensia SIMD. Dacă ambele suportă extensia 
respectivă, atunci aplicaţia poate utiliza noile caracteristici. Toate programele anterioare pot 
rula corect fără modificări pe procesoarele ce au extensia SIMD, la fel ca şi în prezenţa 
aplicaţiilor noi care utilizează noua tehnologie. 

Extensia de flux SIMD permite operaţii pe date reale de precizie simplă, împachetate, 
iar instrucţiunile suplimentare pentru întregi SIMD permit operaţii pe date întregi împachetate 
de 64 de biţi (de tip octet, cuvânt sau dublu cuvânt). Acestea au fost incluse întrucât cele mai 
multe aplicaţii de grafică 3D, recunoaşterea vorbirii, prelucrări de imagine şi prelucrarea 
numerică de semnale (DSP-Digital Signal Processing) au următoarele caracteristici: 

- paralelism; 
- domeniu larg de valori, dinamic, deoarece sunt date în virgulă mobilă; 
- accesul la memorie este consecutiv/regulat; 
- sunt realizate aceleaşi operaţii pe blocuri mari de date; 
- fluxul de control este independent de date. 

Extensia de flux SIMD este accesibilă pentru toate modurile de adresare (real, protejat, 
virtual 8086). 

Noul tip de date reale împachetate pe 128 de biţi conţine patru numere reale de 
precizie simplă (32 de biţi). Extensia de flux SIMD furnizează pentru acest nou tip de date şi 
opt registre de câte 128 de biţi, denumite XMM0-XMM7, care pot fi adresate direct. 
Operanzii se pot găsi în memorie sau în cele opt registre. 

De fapt, această explozie tehnologică se bazează pe legea (principiul) lui Moore 
(Gordon Moore, preşedinte Intel în anii '80) conform căreia la fiecare 18 luni puterea de 
calcul şi complexitatea circuitelor integrate (numărul de tranzistoare) ale procesoarelor se 
dublează, în timp ce costul pe unitatea centrală, UCP, se înjumătăţeşte. Această lege este 
principala explicaţie pentru revoluţia calculatoarelor. 

Tabela următoare prezintă creşterea semnificativă în performanţă şi ca număr de 
tranzistoare a procesoarelor Intel precum şi alte caracteristici importante ale arhitecturii. 

 
 

procesor data 
apariţiei 

operaţii 
(MIPsj 

ceasul 
(MHz)

număr 
tranzis- 
toare

dim. 
registre

mag. 
externă 

spaţiu 
adresă 

cache 

8086 1978 0.8 8 29 K 16 16 1 Mo - 
Intel286 1982 2.7 12 134 K 16 16 16 Mo 48 
386™DX 1985 6.0 20 275 K 32 32 4 Go 64 
486™DX 1989 20 25 1.2 M 32 32 4 Go 8KO-L1 
Pentium 1993 100 60 3.1 M 32 64 4 Go 16K-L1 
Pentium
® Pro 

1995 440 200 5.5 M 32 64 64 Go 16K-L1; 
256K, 
512K-L2 
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Pentium
® II 

1997 466 266 7M 32 64 64 Go 32K-L1; 
256K, 
512K-L2 

Pentium
® III 

1999 1000 500 8.2 M 32 GP 
128 
SIMD

64 64 Go 32K-L1 
512K-L2 

 
Numărul de operaţii este măsurat în MIPs (Millions of Instruction per Second), adică 

în milioane de operaţii pe secundă, deoarece este singura unitate de măsură a performanţei 
unui procesor care se poate aplica tuturor celor şase generaţii de arhitecturi Intel®. Valorile 
frecvenţei de ceas ale procesorului corespund, aici, frecvenţei maxime disponibile la lansarea 
produsului. Memoria cache la procesoarele 286 şi 386 era constituită, de fapt, din cei 6, 
respectiv 8 octeţi ai unui descriptor; în plus, procesorul 386 mai avea şi tabela cache TLB 
(Translation Lookaside Buffer), cu 32 de intrări, set asociativă cu 4 căi, în vederea memorării 
informaţiilor de acces pentru cele mai recent folosite pagini. Celelalte procesoare, începând de 
la 486, conţin, pe lângă aceste memorii cache, şi pe cele precizate în coloana respectivă. 

 
 
22..44..99  PPeennttiiuumm  44  
 
Caracteristicile noi, esenţiale pentru procesorul Pentium 4, care permit aplicaţii de 

mare performanţă, sunt: 
- suport pentru extensia de flux SIMD 2 (SSE2, adică Streaming SIMD Extensions); 
- microarhitectura Intel® NetBurst™; 
- parametrii de implementare pentru microarhitectura NetBurst în procesorul 

Pentium 4. 
Variante ale acestui procesor (Xeon) includ, pe lângă caracteristicile anterioare, şi 

următoarele: 
- suport multiprocesor (MP); 
- tehnologie Hyper-Threading; 
- memorie cache pe chip, pe nivelul trei, în produsele de tip server. 

Extensia SSE2 este o îmbunătăţire a arhitecturii IA-32. Micro-arhitectura NetBurst 
este o nouă arhitectură implementată în Pentium 4, iar parametrii acestei implementări includ: 

- memorie cache pe chip: 8 Ko pe primul nivel, 12 K cache pentru micro-operaţii 
(denumită „trace cache") şi până la 512 Ko memorie cache pe nivelul doi, un cache de 
transfer avansat, pe 8 căi (advanced transfer cache); 

- magistrala de sistem a microarhitecturii NetBurst ce operează la 400 MHz şi 533 
MHz, capabilă să asigure o rată de 3,2 — 4,2 Go/sec. 
Procesorul Pentium 4 extinde modelul de calcul SIMD cu instrucţiunile pentru 

extensia de flux SIMD 2, SSE2. ªi SSE2 poate opera cu date din memorie sau din registrele 
XMM, dar extinde posibilitatea de operare şi asupra datelor în virgulă mobilă de precizie 
dublă împachetate, precum şi asupra datelor întregi împachetate în 128 de biţi. Sunt adăugate 
144 noi instrucţiuni ce pot opera pe două valori reale de precizie dublă sau pe date întregi 
împachetate de câte 16 octeţi sau de câte 8 cuvinte, sau 4 cuvinte duble, sau 2 întregi de câte 
64 de biţi. Sunt adăugate şi instrucţiunile de conversie între aceste noi tipuri. 

Întregul set de tehnologii SIMD (MMX, SSE şi SSE2) permite programatorului să 
dezvolte algoritmi ce pot combina operaţiile cu date întregi împachetate de 64 şi 128 de biţi şi 
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cu date reale împachetate de precizie simplă şi dublă. Există instrucţiuni de conversie între 
aceste tipuri de date. 

Pe lângă aceste noi posibilităţi de lucru, Pentium 4 este prima implementare hardware 
a unei noi micro-arhitecturi: Intel NetBurst, care include suport multiprocesor, MP şi 
tehnologie Hyper-Threading. Ea include tehnologia superbandă de asamblare pentru a putea 
opera până la 10 GHz şi poate redenumi registrele pentru a putea evita limitări datorate 
spaţiului numelor, iar liniile de cache sunt de 64 şi 128 de octeţi. Noua arhitectură NetBurst 
are multe îmbunătăţiri faţă de arhitectura P6 (a procesoarelor Pentium), pentru a permite o 
viteză de lucru până la 10 GHz. în acest sens, se optimizează execuţia instrucţiunilor des 
executate în situaţii obişnuite. 

Figura 5.26 prezintă o diagramă a blocurilor funcţionale de bază asociate cu banda de 
asamblare a arhitecturii NetBurst. 

 

BUS Unit

Cache nivel 3
(opţional, numai pentru servere)

Cache nivel 2
( 8 căi)

z
Citire / 

Decodificare
Trace Cache 

ROM - Microcod

Tabel predicţie salturi - BTB

Cache nivel 1
( 4 căi )

Execuţie
out - of -order

Extragere

Actualizare istorie

Magistrală

Căi frecvent utilizate

 Căi mai puţin utilizate

 
 

Figura 5.26   Microarhitectura Intel NetBurst 
 
Principalele caracteristici ale microarhitecturii NetBurst, pentru a permite performanţe 

superioare, sunt următoarele: 
Utilizare intensivă a benzii de asamblare, pentru a permite rate superioare ale ceasului, 

astfel încât unele părţi ale chipului funcţionează la rate diferite, unele mai rapid şi altele mai 
lente decât frecvenţa normală, nominală, a ceasului procesorului. Această arhitectură permite 
procesorului Pentium 4 să opereze cu o rată semnificativ mai mare comparată cu Pentium III, 
ce poate ajunge la 10 GHz. 

Banda de asamblare furnizează performanţe sporite, prin optimizarea situaţiilor obiş-
nuite de instrucţiuni frecvent utilizate. Aceste instrucţiuni, utilizate foarte des în situaţii 



 

 55

obişnuite (cum ar fi potrivirile de cache), sunt decodificate eficient şi executate cu întârzieri 
mici, astfel încât secvenţele de cod des întâlnite sunt prelucrate cu o rată mărită. 

- Pentru a ascunde penalizările datorate unor întârzieri sau dependenţe, pe banda de 
asamblare, exploatează multe tehnici, cum ar fi: execuţie paralelă, speculativă, bufferizare. 
Microarhitectura NetBurst execută dinamic instrucţiuni şi în orice ordine (out-of-order), astfel 
că timpul de execuţie al fiecărei instrucţiuni nu este întotdeauna determinist. Performanţa unei 
anumite secvenţe de cod poate varia foarte mult în funcţie de starea maşinii în momentul 
începerii secvenţei respective. 

Banda de asamblare a microarhitecturii Intel NetBurst conţine trei unităţi (părţi): 
Unitatea de citire/decodificare instrucţiuni în ordine (in-order), care furnizează instruc-

ţiuni în ordine către cea de-a doua unitate. Instrucţiunile IA-32 sunt citite, decodificate şi 
translatate în micro-operaţii. Sarcina principală a acestei unităţi este de a alimenta cu un flux 
continuu de micro-operaţii unitatea principală de execuţie, în ordinea originală din program. 

Unitatea de execuţie în orice ordine (out-of-order), care poate rezolva mai multe 
microoperaţii pe un ciclu şi care reordonează micro-operaţiile, astfel încât acele micro-ope-
raţii ale căror intrări şi resurse sunt disponibile pot fi executate cât mai rapid. 

Unitatea de extragere în ordine (in-order), care asigură că rezultatele execuţiei 
microinstrucţiunilor sunt prelucrate în concordanţă cu ordinea originală din program. 

 
 
 
 

2.5  Modalităţi de reprezentare a calculatoarelor 
 
 
Cunoscând arhitectura unui calculator ( porturile de I/E, setul registrelor generale, 

indicatorii de condiţii, lista de instrucţiuni - inclusiv modurile de calcul pentru adresa 
efectiva- ) se pot scrie programe la nivelul maşinii convenţionale ( in limbaj de asamblare).  

Reprezentarea structurala a unui calculator pleacă de la ideea ca acesta reprezintă un 
agregat/sistem, care consta din componente primitive ( primitive funcţionale ) interconectate 
într-o maniera data, pentru a putea executa operaţii specifice, de prelucrare a informaţiei.  

Componentele se caracterizează printr-o serie de atribute, iar atributele - prin valori.  
Informaţia poate fi măsurata in biţi, ranguri zecimale, caractere alfanumerice etc.  
Pe lângă funcţiile specifice de prelucrare a informaţiei, componentele primitive se mai 

caracterizează prin debit de transfer şi capacitate de stocare ale informaţiilor. 
 

Aceste caracteristici prezintă importantă pentru studiul sistemelor de calcul cu ajutorul 
metodelor cercetării operaţionale, in numeroase aplecaţii ( multiprogramare, multiprelucrare, 
timp divizat, reţele de calculatoare etc. ), in care intervin congestii, cozi de aşteptare, zone 
tampon ( buffer), debite de transfer al datelor etc. Din punct de vedere structural sistemul de 
calcul poate fi descompus in: 

 
- unitatea de intrare ( UI ), 
- unitatea centrala ( UCe ), 
- unitatea de ieşire ( UE ). 

 
Unităţile de intrare şi de ieşire asigura legătura sistemului cu echipamentele periferice 

primare (traductoarele/ elementele de execuţie) care preiau informaţia din mediul extern şi o 
furnizează in sistem sau care executa diferite acţiuni asupra mediului extern, ca urmare a 



 

 56

UMEPI SI

UE UC

EPI SI

Instructiuni

Comenzi

Date

Rezultate

Condiţii

Comenzi

UCe

Condiţii

Comenzi

Comenzi

Condiţii

Date

Date

Instrucţiuni

interpretării informaţie prelucrate de calculator.  
 
Unitatea centrala asigura stocarea programului, a datelor şi realizează prelucrarea 

automata a acestora pe baza interpretării programului dat. 
Pentru a putea înţelege organizarea şi operarea unor sisteme complexe cum sunt 

calculatoarele se impune descompunerea lor in unităţi funcţionale mai simple, cu precizarea 
semnalelor manipulate şi al modului lor de dialog. Astfel, rafinarea structurii sistemului de 
calcul evidenţiază in zonele UI şi UE: 

- subsistemul de intrare ( şi ), 
- subsistemul de ieşire ( SE ), 
- echipamentele periferice de intrare ( EPI ) şi echipamentele periferice de ieşire 

(EPE). EPI au rolul de a prelua datele de la diverse traductoare, eventual stocata pe 
diverşi purtătorii fizici, şi a le aduce la o forma compatibila cu intrările şi (ca 
natură fizică, format de reprezentare etc ). 

EPE au funcţia de a prelua datele prelucrate, furnizate prin SE, şi de a le aduce la o 
forma corespunzătoare destinaţiei: semnale specifice diferitelor elemente de execuţie (in cazul 
conducerii proceselor tehnologice) sau de a le plasa pe un anumit suport fizic etc.  

Subsistemele de I/E asigura transferul, autonom sau sub controlul UCe, al 
informaţiilor intre UCe şi EP prin realizarea unei adaptări de debite de transfer ( vitezele de 
operare ale acestora diferă cu mai multe ordine de mărime). Uneori sunt implementate şi alte 
operaţii: modificarea formatului de reprezentare a datelor, validări, verificări etc. La nivelul 
UCe se pot distinge următoarele unităţi funcţionale: 

- unitatea de memorie ( UM ), 
- unitatea de execuţie ( UE ), 
- unitatea de comanda ( UC ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitatea de memorie are funcţia de stocare a datelor iniţiale, a programului, a 

rezultatelor intermediare şi finale. In sistemele moderne ea poate opera autonom, atât cu 
SI/SE, cat şi cu procesorul (ansamblul unitate de comanda - unitate de execuţie).  

Unitatea de memorie are o organizare liniara, constând in celule de stocare a 
informaţie, al căror conţinut poate fi manipulat prin specificarea adresei celulei date. 

Adresa ia valori cuprinse intre 0 şi 2 (m-1) unde m este numărul de ranguri binare ale 
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registrului de adrese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitatea de execuţie asigura, sub controlul unităţii de comanda, o succesiune de 

operaţii aritmetice şi logice asupra datelor preluate din unitatea de memorie sau din memoria 
locală-proprie (implementata sub forma unor registre generale -RG-), rezultatele fiind 
returnate in unitatea de memorie sau in registrele generale. 

După fiecare operaţie UE actualizează starea unor indicatori de condiţii, care reflecta 
caracteristicile rezultatului curent ( < 0, > 0, = 0, paritate, transport, depăşire etc. ).  

Unitatea de comanda prelucrează fluxul de instrucţiuni, care constituie programul.  
Ea furnizează semnale de comanda pentru celelalte unităţi, coordonând funcţionarea 

lor in conformitate cu cerinţele programului.  
UC poate examina, in cadrul execuţiei unei instrucţiuni date, informaţia de stare 

asociata fiecărei unităţi, luând in continuare deciziile corespunzătoare pentru execuţia corecta 
a programului. 

Unitatea de comanda se poate implementa sub forma convenţională ( ca automat 
secvenţial cu stări codificate sau cu stări complet decodificate ) sau sub forma 
microprogramata (cu stocarea semnalelor de comanda, in maniera statica, într-o memorie 
rapida ). 

În unele cazuri UC este denumita şi unitate de prelucrare a instrucţiunilor - unitatea I, 
iar unităţile de execuţie şi de memorie sunt notate cu E şi respectiv cu M. 

Astfel, un calculator C ( unitatea centrala ) poate fi reprezentat prin expresia: 
 
C = I [ E - M ].  
 
În cadrul notaţiei structurale PMS (in care sunt folosite drept componente primitive: P 

-procesorul, M - memoria, S - comutatorul, D - operatorul asupra datelor, K - operatorul de 
comanda, L - legătura, T - terminalul/traductorul ) un calculator C se descrie prin formula: 

 
C = M - P – T. 
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 Prima notaţie este utila in cazul sistemelor constituite din mai multe unităţi de 
execuţie şi memorii asociate, controlate de o singura unitate de comanda (Sisteme cu un 
singur Flux de Instrucţiuni şi mai Multe Fluxuri de Date - SIMD - Single Instruction Stream 
Multiple Data Stream ). 

 
Sistemele obişnuite au un singur flux de instrucţiuni şi un singur flux de date SISD - 

Single Instruction Stream Single Data Stream ). în rezumat se poate observa că: 
ansamblul: UE + UC = P ( Procesor sau Unitate Centrala de Prelucrare - UCP sau 

CPU ), 
ansamblul: P + M = UC ( Unitate Centrala ), 
ansamblul: UC + şi + SE + Software = Sistem de calcul. 

In continuare se vor prezenta câteva exemple de sisteme de calcul, folosind notaţia 
PMS: 

sistem de calcul în care terminalele ( echipamentele de I/E ) transfera datele cu 
memoria prin intermediul procesorului: 

sistem de calcul în care unele terminale (echipamentele de I/E) transfera date cu 
memoria direct (T1) sau prin intermediul procesorului ( T2, T3 ): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucţiunile calculatorului reprezintă o colecţie de informaţii privind operaţiile care 

se pot efectua într-un calculator dat.  
Sub forma cea mai generala instrucţiunile se împart în doua categorii: 
instrucţiuni operaţionale şi de transfer al informaţiilor, inclusiv instrucţiunile de I/E; 
instrucţiuni cu caracter de decizie, care modifica secvenţa de execuţie a programului 

în mod condiţionat de o serie de indicatori sau în mod necondiţionat. 
Instrucţiunile sunt formate din mai multe câmpuri, dintre care se menţionează 

următoarele: 
codul de operaţie/funcţia, care specifica operaţia/acţiunea elementara evocata de 

instrucţiune: aritmetica, logica, transfer de date, transfer al comenzii etc.; 
adresa operandului/instrucţiuni, care specifica locaţia de memorie cu care se face 

transferul de date sau de la care se citeşte o instrucţiune. 
În cazul instrucţiunilor cu caracter operaţional, structura instrucţiunii poate conţine, pe 
lingă câmpul codului de operaţie, unul sau mai multe câmpuri pentru adrese.  

• Instrucţiunea cu o adresa: 

 
• Instrucţiunea cu două adrese: 
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• Instrucţiunea cu trei adrese: 
 
 
 
 
 
În primul caz instrucţiunea specifica adresa unui singur operand, cel de-al doilea 

operand (in cazul operaţiilor ce implica doi operanzii) fiind deja adus în UE. De regula, 
rezultatul rămâne in UE. 

În cazul al doilea sunt prezente adresele celor doi operanzi (adresa operandului 
destinaţie si adresa operandului sursa - rezultatul operaţiei se stochează la adresa operandului 
destinaţie). 

Câmpul ADRESA3, în cel de-al treilea caz, poate specifica adresa la care se trimite 
rezultatul. 

Instrucţiunile cu trei adrese sunt extrem de rar întâlnite. 
Câmpul de adresa din instrucţiune poate avea mai multe semnificaţii: 
Conţine chiar operandul, în cazul operandului imediat; 
reprezintă adresa unui operand din memorie, în situaţia adresării directe; 
reprezintă adresa unei celule de memorie în care se afla adresa unui operand, în cazul 

adresării indirecte. 
 

În unele situaţii, la conţinutul câmpului de adresa din instrucţiune se aduna 
conţinuturile unor registre speciale: 

registrele baza, la adresarea bazata; 
registrele index, la adresarea indexata. 

 
Cu ajutorul acestor facilităţi se pot adresa diverse date stocate în memorie, care sunt 

structurate sub forma de masive, multidimensionale, în cazuri particulare: matrici şi vectori.  
Registrul baza conţine adresa de start (baza) a structurii, adresa din instrucţiune 

reprezintă o deplasare în structura data, iar registrul index asigura adunarea unei cantităţi 
variabile (incrementabile/decrementabile - eventual automat). 

Adresa obţinută în urma unor asemenea operaţii, adesea combinate, poarta numele de 
adresa efectiva. 

 
În consecinţă, instrucţiunea va conţine câmpuri adiţionale, care vor specifica adresarea 

bazata, indirecta, indexata etc, deci modul de calcul al adresei efective. 
Aceste artificii sunt impuse de faptul ca, în calculatoarele convenţionale, memoria este 

organizata liniar, în cadrul ei informaţia fiind stocata sub forma unor structuri date. 
Diversele moduri de adresare facilitează accesul la componentele acestor structuri.  
Trebuie menţionat faptul ca listele de instrucţiuni pentru cele mai multe calculatoare 

conţin şi instrucţiuni fără adresa.  
Acestea se bazează pe facilităţile implementate în hardware care permit adresarea şi 

manipularea datelor plasate într-o structura speciala numita stiva ( stack - LIFO -Last în Last 
Out ), organizata în memorie sau ( mai rar ) în asamblaje de registre aflate în unitatea de 
execuţie ( microprocesorul Intel 8008 ).  

Accesul la informaţia plasata în stiva se realizează numai prin intermediul vârfului 
stivei, folosind doua operaţii de baza: plasarea unui nou cuvânt în stiva (PUSH) şi extragerea 
cuvântului din vârful stivei ( POP ).  

Adresa celulei ocupate din vârful stivei este stocata într-un registru indicator de stiva ( 
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Stack Pointer - SP ) al cărui conţinut este automat incrementat după o operaţie POP şi 
respectiv - decrementat, după o operaţie PUSH. 

Instrucţiunile, care afectează execuţia programului, trebuie sa specifice în câmpul 
codului de operaţie condiţiile testate, iar în câmpul de adresa deplasarea necesara calculului 
adresei efective. şi în acest caz adresa efectiva se poate obţine direct, indirect, bazat, indexat 
sau ca urmare a unor operaţii combinate. 

 
 

2.6  Elementele de proiectare a sistemelor numerice 
 
 

Un sistem numeric poate fi descris prin două componente: 
• secţiunea de date (unitatea de execuţie); 
• secţiunea de comanda (unitatea de comanda). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unitatea de execuţie asigură prelucrarea datelor, reprezentate sub forma unor vectori 

binari, prin transferul acestora între registrele sursă şi registrele destinaţie. Transferul se 
efectuează prin intermediul unor reţele/circuite logice combinaţionale. 

 
Transferurile între registre 
 
Întrucât prelucrarea datelor are la baza transferul între registre, proiectarea unui sistem 

numeric, în vederea execuţiei unui algoritm, constă într-o planificare, ce va defini fiecare 
transfer, prin specificarea ordinii/temporizării (timing) în care aceste transferuri vor avea loc.  

În continuare se vor prezenta mecanismele hardware de implementare a transferurilor 
între registre si notaţiile corespunzătoare folosite. Registrele vor fi notate  cu majuscule. 

Transferul conţinutului unui registru sursă într-un registru destinaţie, fără a afecta 
conţinutul sursei, se notează astfel:  

  AC           RD 
Daca registrul AC are patru biţi, anularea /forţarea în unu a tuturor bistabililor se pot 

nota după cum urmează: 
  AC             0,0,0,0  
  AC             1,1,1,1 
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Implementarea registrelor se bazează pe bistabili JK si D, cu intrări de sincronizare de 
ceas, CLK, şi cu intrări de tip PRESET/CLR. 

Transferurile sincrone au loc sub controlul semnalului de ceas pe fronturile anterior, 
pentru bistabilii de tip D, sau pe frontul posterior, pentru bistabilii master-slave, de tip JK. 
Transferurile implementate prin semnale de comandă aplicate pe intrările PRESET/CLR au, 
în general, caracter asincron.  

În continuare, se vor descrie reprezentarea simbolica si diagrama temporala de 
operare, pentru cazul unui bistabil D controlat pe frontul anterior al semnalului de ceas.  

Se observă că datele la intrarea D sunt stabile înaintea apariţiei frontului crescător al 
semnalului de ceas, când are loc forţarea datei în bistabil.  

Ieşirea va lua valoarea corespunzătoare intrării cu o anumita întârziere în raport cu 
frontul crescător al semnalului de ceas. 

 
Q(t+1)=D(t) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In cazul bistabililor de tip master-slave forţarea datelor are loc pe frontul anterior al 

semnalului de ceas, iar apariţia lor la ieşire se constată pe frontul posterior al ceasului. Mai jos 
se prezintă simbolul şi diagrama temporală pentru operarea bistabilului JK. 

 
Q(t+1)=JQ(t)+KQ(t) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Unitatea de comandă 
 
In continuare se va descrie secţiunea de comandă şi secţiunea de date prin elemente 

bistabile de tip master-slave, 
Un circuit secvenţial de comandă furnizează, pentru secţiunea de date, diverse semnale 

de comandă, sincrone cu ceasul sistemului, cu perioade egale cu durata unei perioade de ceas 
sau cu multipli ai acesteia. Acestea sunt semnalele de comanda de tip nivel. 

Semnalele de Comandă de tip Nivel (SCN) vor avea un sufix numeric i ce va specifica 
numărul ieşirii de comandă a automatului (SCNi). Semnalele SCNi pot fi strobate/ eşantionate 
cu semnalul curent de ceas, pentru a forma Semnale de Comanda de tip Impuls (SCIi), cu 
durata activă corespunzătoare semnalului curent de ceas. 
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Presupunem că în etapa i (pasul i al implementării /execuţiei) algoritmului trebuie să 

se efectueze transferul conţinutului registrului de doi biţi RA[2], numerotaţi de la 0 la 1 ( 
RA0:1 ), în registrul destinaţie RB[2] ( RB0:1 ): 

i.   RB0:1         A 0:1  
Considerând, în continuare, că se vor folosi numai bistabile master-slave JK sau D (se 

face presupunerea că şi bistabii de tip D operează în maniera master-slave ), schemele 
hardware pentru implementarea acestui transfer vor fi următoarele: 
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Diagrama de timp care arata modul in care noua informaţie se transfera in RB este data 

mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adesea, intr-un registru trebuie sa se transfere, în momente diferite, vectori diferiţi, de 

la diverse surse. 
Fie registrele sursa: RA, RB   si registrul destinaţie RC. Se cere implementarea, la 

momentele 1, 2 a următoarelor transferuri: 
 
RC        RA 
RC        RB 
sub controlul semnalelor SCN1, SCN2. 
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Se cere implementarea hardware a transferurilor: 
RA         1,1 
RA   0,0 
RA  RB 
Pentru a stabili expresia funcţiei logice  combinaţionale, care reprezintă intrarea Di a 

bistabilului destinaţie RAi, se utilizează diagrama Karnaugh, cu variabila RBi introdusa in 
diagrama: 

Funcţia de excitaţie Di este data de expresia:  
Di = SCN1 U  RBi .SCN3 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta va duce la următoarea implementare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În cazul in care se urmăreşte implementarea operaţiei elementare: 
 j.   RAi  RBi.RCi se poate folosi schema de mai jos: 
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Reprezentarea componentelor constructive logice combinaţionale şi secvenţiale 

(SSI/MSI). 
În realizarea practică a unui sistem numeric de complexitate mică/medie (în afara 

cazurilor când se folosesc circuite programabile FPGA/FPLD) sunt utilizate atât componente 
logice combinaţionale, cât şi secvenţiale standard, integrate pe scara simpla si medie.  

Sub forma cea mai generala o componentă combinaţională (Circuit Logic 
Combinaţional – CLC) se poate reprezenta sub forma unei “cutii negre” având m intrări de 
date X[m], p intrări de comanda C[p] si n ieşiri Z[n]. Intrările si ieşirile se pot reprezenta sub 
forma unor vectori binari X[m], C[p], Z[n], iar operarea componentei/circuitului poate fi 
descrisa cu ajutorul unei tabele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se poate observa ca ieşirea Z este prezentă atât timp cât sunt prezente intrările X si C, 

fapt menţionat prin utilizarea semnului “=” între termenii din dreapta şi stânga, în coloana 
“Descriere”. Ieşirea Z este definită, ca funcţie de intrarea X, pentru cele 2p valori pe care le 
poate lua vectorul de comanda C. În continuare se vor prezenta câteva cazuri particulare. 

 
Circuitul AND (7408) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuitul de mai sus poate fi reprezentat  în condiţiile în care intrările A[4] sunt 

controlate de către acelaşi semnal şi devin, astfel, intrări de comanda: 
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Circuitul sumator 7483 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuitul XOR (7486) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca si in cazul circuitului AND (7408), pentru circuitul XOR (7486) intrările A[4] pot 

fi controlate de către acelaşi semnal de comanda, ceea ce va permite implementarea pe 4 biţi a 
funcţiilor TRUE si NEG, conform tabelului de mai jos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multiplexorul 74157 
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Intrările active pe nivel coborât sunt marcate cu un cerc. 
 
Circuite secvenţiale 
 
În cazul circuitelor secvenţiale intervine şi semnalul de ceas, pe lângă semnalul de 

comandă. Pentru a marca faptul ca ieşirea circuitului îşi păstrează valoarea şi după dispariţia 
datelor de la intrare, atribuirea valorii expresiei logice din termenul din dreapta variabilei din 
termenul din stânga se specifica prin “        “.  

Intrările de ceas sunt marcate printr-un vârf de săgeata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuit bistabil JK (7473) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contor binar 74163 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registru de deplasare 74178 
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Registru cu doua intrări multiplexate 74298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema se bazează pe utilizarea a doua circuite: XOR (7486) si ADD (7483) 
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În funcţie de valoarea 0/1 a semnalului de comanda D, schema efectuează adunarea / 
scăderea. 

Schema se poate extinde uşor pentru operaţiile pe 8 biţi.  
În acest mod se pot realiza structuri complexe, noi blocuri constructive, a căror operare 

poate fi descrisa concis cu ajutorul tabelelor. 
 
În numeroase cazuri implementarea in hardware a unui algoritm de prelucrare a datelor 

impune, la diverse etape ale execuţiei sale, conectarea unor registre-sursă la anumite registre-
destinaţie. 

Conexiunile directe oferă posibilitatea unui înalt grad de paralelism al transferurilor de 
date. In schimb sunt neeconomice sub aspectul consumului de circuite logice. 

Pentru exemplificare se vor considera, pe de-o parte, doua registre-sursa: RA si RB, iar 
pe de alta parte doua registre-destinaţie: RC si RD, intre care se realizează următoarele 
transferuri: 

• RC   RA 
• RD      RB 
• RC    RB 
• RD      RA 
• RC     RA      
• RD  RB 
• RC      RD        
• RC  RA 

 
Conexiuni prin magistrale 
 
Aceste transferuri se vor realiza sub controlul semnalelor de comanda de tip nivel: 

SCN1, SCN2, SCN3, SCN4, SCN5, SCN6 si al semnalelor de comanda de tip impuls: SCI1, 
SCI2, SCI3, SCI4, SCI5, SCI6. 

O ilustrare a implementării transferurilor de mai sus este prezentata în continuare, 
considerând, pentru simplificare, registre de cate un bit. 
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Considerând ca sunt s registre-sursa, având n biţi, si d registre-destinaţie, de câte n biţi 
se poate stabili o funcţie de cost, pe baza numărului de porţi SI, SAU si a numărului de biţi al 
fiecărui registru. Astfel: 

• numărul de porţi SI = s.d.n, 
• numărul de porţi SAU = d.n Rezultă o funcţie de cost   n.d.(s + 1) 

 
Pentru a reduce costul conexiunilor între surse şi destinaţii se utilizează magistralele. 

Acestea reprezintă, de regulă, trasee metalice/fire pe circuite imprimate sau la nivelul 
structurilor integrate pe siliciu. Modelul conexiunilor, prin intermediul magistralei, este 
ilustrat în continuare. 

 
Modelul conexiunilor, prin intermediul magistralei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se poate observa ca porţile SI, care conectează ieşirile registrelor RA si RB, la 

magistrala sunt de tipul “colector deschis” OC. Conexiunile Registrelor RA si RB, la 
magistrala MAG/BUS se realizează sub controlul unor semnale de comanda de tip nivel, 
specificate în desen prin expresiile: MAG/BUS = RA şi MAG/BUS = RB.  

Forţarea conţinutului magistralei MAG/BUS in registrele RC si RD are loc sub 
controlul semnalelor de comanda de tip impuls, specificate in desen prin expresiile: RC         
MAG/BUS şi RD         MAG/BUS. 

Magistrala joaca rolul unui circuit SAU, conform figurii prezentate în continuare. 
Transferurile nu se mai pot efectua în paralel, de la surse la destinaţii. Ele vor avea un 

caracter secvenţial. Astfel, transferul: 
1. RC      RA, se va efectua prin operaţiile: 
1. MAG/BUS = RA; RC       MAG/BUS, 
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unde simbolul “=” reprezintă o conexiune, pe durata unui semnal de comanda de tip 
nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcţia de cost va fi data de numărul porţilor ŞI, al porţilor SAU, cât şi de numărul de 

biţi ai vectorilor transferaţi: 
- numărul de porţi SI = s.n, 
- numărul de porţi SAU = n 
Rezulta o funcţie de cost      n.(s + 1) 
De cele mai multe ori conexiunile registrelor-sursa la magistrală se realizează prin 

circuite “Tri-state”, care înlocuiesc circuitele de tip “OC”. 
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3 VERILOG 
 
 
 

3.1  Introducere 
 
 
Verilog reprezintă un Limbaj de Descriere a Hardware-lui (Hardware Description 

Language -HDL). 
Un asemenea limbaj este utilizat pentru descrierea sistemelor numerice, de exemplu, 

un calculator sau o componenta a acestuia. Un sistem numeric poate fi descris, la niveluri 
diferite, in funcţie de aspectele care interesează. Astfel, un HDL poate descrie amplasarea 
traseelor de legătură (firele), a rezistoarelor si tranzistoarelor pe un circuit integrat, adică la 
nivel de comutator. Limbajul HD poate descrie sistemul numeric având in vedere porţile 
logice si bistabilele componente, adică la nivel de poarta. La un nivel mai ridicat sistemul 
numeric poate fi descris in termenii transferurilor vectorilor de informaţie intre registre. 
Acesta reprezintă nivelul Transferurilor intre Registre (Register Transfer Level - RTL).  

Limbajul Verilog suportă toate aceste niveluri. In cele ce urmează se va pune accent pe 
aspectele limbajului Verilog, care se refera nivelul RTL. 

 
 
33..11..11  DDeessccrriieerree  VVeerriilloogg  
 
Verilog reprezintă unul dintre cele doua limbaje importante HDL, folosite de către 

proiectanţii din industrie si din mediile academice. VHDL reprezintă cel de-al doilea limbaj. 
In ceea ce priveşte industria părerile sunt împărţite. Unii cred ca Verilog este mai uşor de 
învăţat si de utilizat decât VHDL. Standardul IEEE, pentru VHDL, a aparut in 1987, in timp 
ce standardul IEEE, pentru Verilog, a fost elaborat in 1995. Verilog este asemănător 
limbajului C, care este foarte răspândit in rândurile inginerilor electronişti si de calculatoare. 
VHDL este asemănător cu limbajul Ada, mai putin cunoscut de către inginerii amintiţi mai 
sus. 

Verilog a fost lansat, in 1985, de către Gateway System Corporation, care a fost 
preluată de către Cadence Design Systems, Inc.’s Systems Division. Pana in 1990, când a luat 
fiinţă Open Verilog International (OVI), HDL Verilog a fost proprietatea companiei Cadence. 
Ulterior, Cadence a plasat Verilog in Domeniul Public, cu speranţa deschiderii unei pieţe de 
produse software legate de Verilog VHDL, în condiţiile in care acesta se va bucura de o larga 
răspândire. 

Cadence a realizat faptul ca utilizatorii de Verilog HDL doresc alt software si alte 
servicii, care sa se bazeze pe acest limbaj, in vederea elaborării de unelte de dezvoltare. 

Verilog HDL permite proiectantului de hardware sa descrie proiectele, atât la un înalt 
nivel de abstractizare, cum ar fi cel al arhitecturii sau comportamental, cat si la niveluri mai 
joase de implementare ( nivelurile porţii si comutatorului), conducând la măştile/şabloanele 
pentru Circuitele Integrate pe Scara Foarte Larga (Very Large Scale Integration –VLSI-
Integrated Circuits –IC- ) si la fabricarea circuitului. 

O primă utilizare a HDL-eurilor este acea legata de simularea proiectelor înainte de a 
fi introduse in fabricaţie. Textul de fata nu acoperă toate aspectele ce privesc Verilog HDL, ci 
numai acelea ce privesc nivelurile arhitectural si comportamental. Textul se axează pe 
proiectarea la nivel RTL. 
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33..11..22  DDeessccrriieerree  VVeerriiWWeellll  
 
VeriWell reprezintă o implementare cuprinzătoare a lui Verilog HDL, dezvoltata 

iniţial de către Wellspring Solutions, Inc. VeriWell suporta limbajul Verilog, conform 
specificaţiilor Manualului de Referinţa a limbajului, elaborat de către OVI. VeriWell a fost 
lansat in decembrie 1992 si a fost elaborat pentru a fi compatibil, atât cu standardul OVI, cat 
si cu Verilog-XL, al companiei Cadence. VeriWell este distribuit si vândut de catre 
SynaptiCAD Inc. 

Pentru platformele Windows 95/NT, Windows 3.1,Macintosh, SunOS si Linux, 
SynaptiCAD Inc.ofera versiuni “free” ale produsului, care sunt identice cu cele ale produsului 
comercial, cu excepţia limitării la 1000 de linii de cod HDL 

 
 
33..11..33  AAvvaannttaajjeellee  VVeerriilloogg  HHDDLL??  
 
Sistemele numerice sunt extrem de complexe. La nivelul celor mai mici detalii, ele 

constau in sute de milioane de elemente de tipul tranzistorelor sau al porţilor. De aceea, pentru 
sistemele numerice mari, proiectarea la nivelul porţilor este practic imposibila. Pe durata mai 
multor decade, schemele logice au servit ca lingua franca pentru proiectarea logica, ceea ce 
nu mai este cazul, in condiţiile de astăzi. In prezent, complexitatea hardware-lui a devenit atât 
de mare încât o schema la nivelul porţilor logice este aproape inutila. Schema devine un 
păienjeniş de conexiuni, care nu mai arata funcţionalitatea proiectului. 

Începând cu 1970, inginerii de calculatoare si inginerii electronişti au apelat la 
limbajele de descriere a hardware-lui (HDL). Cele mai răspândite HDL-euri in industrie sunt 
Verilog si VHDL. In urma cu 5 ani Verilog se afla pe primul loc cu peste 10.000 de 
utilizatori/proiectanţi la companii de renume cum sunt: Sun Microsystems, Apple Computer, 
Motorola s.a. 

Limbajul Verilog oferă proiectantului mijloace de descriere a unui sistem numeric in 
cadrul unei largi game de niveluri de abstractizare si, in acelasi timp, ii asigura accesul la 
uneltele de proiectare asistata de calculator, la nivelurile avute in vedere. 

Verilog permite proiectanţilor de hardware sa descrie proiectele cu ajutorul 
construcţiilor comportamentale, amânând detaliile de implementare pentru stadiile ulterioare 
ale procesului de proiectare. O reprezentarea abstracta ajuta proiectantul in explorarea 
alternativelor arhitecturale prin simulări, pentru a detecta congestiile proiectului înaintea 
începerii proiectării detaliate. 

Deşi nivelul comportamental Verilog reprezintă un nivel înalt de descriere a unui 
sistem numeric, el reprezintă o notaţie precisa. Exista unelte de proiectarea asistata, 
materializate prin programe, care vor “compila” programele elaborate in Verilog pana la 
nivelul circuitelor constând in porţi si bistabile. 

Astfel, se poate merge in laborator pentru a se conecta circuitele logice prin cablaje in 
vederea obţinerii unui sistem funcţional. Alte unelte de proiectare pot “compila” programele 
descrise in Verilog intr-o descriere a măştilor de circuite integrate , pentru Integrarea pe Scara 
Larga (VLSI). De aceea, cu ajutorul unor unelte automatizate corespunzătoare se poate crea o 
descriere a proiectului VLSI in Verilog, in vederea transmiterii ei prin posta electronica, către 
o “topitorie de siliciu”, pentru a primi ulterior, in câteva săptămâni, circuitul integrat. 

Verilog permite, de asemenea, proiectantului sa specifice proiectele la nivelul porţii 
logice, folosind construcţiile porţi si la nivelul tranzistorului, utilizând construcţiile 
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comutator. 
Scopul urmărit, in materialul de fata, nu este acela de a crea circuite VLSI, ci de a 

folosi limbajul Verilog pentru a descrie precis funcţionalitatea oricărui sistem numeric, de 
exemplu, un calculator. 

In orice caz, un circuit VLSI, proiectat pe baza construcţiilor comportamentale din 
Verilog, va fi destul de lent si va ocupa o arie importanta pe pastila de siliciu. Nivelurile mai 
coborâte ale limbajului Verilog permit inginerilor sa optimizeze circuitele logice si 
maştile/sabloanele VLSI pentru a maximiza viteza si a minimiza aria circuitului VLSI 

 
 
 

3.2  Limbajul Verilog 
 
 
33..22..11  NNooţţiiuunnii  ggeenneerraallee  
 
Aceste note de curs nu isi propun o descriere completa a limbajului Verilog. Vor fi 

descrise numai acele elemente ale limbajului, care vor permite studentului sa exploreze 
aspectele arhitecturale ale calculatoarelor. De fapt, aceste note acoperă numai o fracţiune a 
limbajului. 

Pentru o descriere completa a Verilog HDL se pot examina lucrările date la 
bibliografie, cat si standardul IEEE. 

Studiul limbajului Verilog va fi început prin parcurgerea unui exemplu, constând intr-
un program simplu Verilog. 

Examinarea instrucţiunilor de atribuire permite observarea similitudinii limbajului 
Verilog cu limbajul C. Comentariile sunt asemănătoare cu cele din C++, adică “//”, la 
începutul liniei. 

Limbajul Verilog descrie un sistem numeric sub forma unui set de module, dar, in cele 
ce urmează va fi prezent un singur modul numit “simple” 
 

 
Primul program Verilog. 
 
//Dan Hyde; August 9, 1995 
// Un prim model numeric in Verilog 
module simple; 
// Exemplu simplu la nivel RTL, pentru a demonstra Verilog. 
// Registrul A este incrementat cu unu. Apoi primii patru biti ai registrului B sunt 

incarcati  
// cu valorile negate ale ultimilor patru biti din A. C reprezinta o reducere “and” a  

// ultimilor doi biti  din A. 
//declare registers and flip-flops 
reg [0:7] A, B; 
reg C; 
// Cele doua construcţii “iniţial” si always” operează concurent 
initial begin: stop_at 
// Va opri execuţia după 20 unităţi de simulare. 
#20; $stop; 
end 
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// Aceste instrucţiuni sunt executate la timpul simulat 0 ( nu exista #k). 
initial begin: Init 
// Initializeaza registrul A. Celelalte registre au valori “x”. 
A = 0; 
// Antetul de afişare. 
$display("Time A B C"); 
// Afişează valorile A, B, C in cazurile in care acestea se modifica. 
$monitor(" %0d %b %b %b", $time, A, B, C); 
end 
//main_process va cicla pana la terminarea simulării. 
always begin: main_process 
// #1 însemna execuţia după o unitate de timp de simulare. 
#1 A = A + 1; 
#1 B[0:3] = ~A[4:7]; // ~ este operatorul "not" la nivel de bit 
#1 C = &A[6:7]; // reducerea "and" a ultimilor doi biţi ai registrului 
end 
endmodule 
 
In module simple au fost declarate doua registre A si B de cate 8 biţi si un registru C, 

de un bit sau bistabil. In interiorul modulului, o construcţie “always” si doua construcţii 
“iniţial” descriu firele de control, care se executa in acelaşi timp sau concurent. In construcţia 
iniţial instrucţiunile sunt executate secvenţial ca in C sau in alte limbaje imperative 
tradiţionale. 

Construcţia always este asemănătoare cu construcţia iniţial cu excepţia că aceasta 
ciclează continuu, cât timp operează simulatorul. 

Notaţia #1 semnifica faptul ca instrucţiunea care urmează se va executa cu o întârziere 
de o unitate de timp simulat. De aceea, firul de control, provocat de către prima construcţie 
initial, va întârzia, cu 20 unităţi de timp simulat, chemarea task-ului de sistem $stop si va opri 
simularea. 

Task-ul de sistem $display permite proiectantului sa tipărească mesajele in maniera în 
care printf o face in limbajul C. La fiecare unitate de timp simulat, când una dintre variabilele 
listate isi modifica valoarea, task- ul de sistem $monitor tipăreşte un mesaj. Funcţia de sistem 
$time întoarce valoarea curenta a timpului simulat. 

Mai jos se prezintă ieşirea Simulatorului VeriWell: ( A se vedea Sectiunea 3, 
referitoare la utilizarea Simulatorului VeriWell). 

Time A B C 
0 00000000 xxxxxxxx x 
1 00000001 xxxxxxxx x 
2 00000001 1110xxxx x 
3 00000001 1110xxxx 0 
4 00000010 1110xxxx 0 
5 00000010 1101xxxx 0 
7 00000011 1101xxxx 0 
8 00000011 1100xxxx 0 
9 00000011 1100xxxx 1 
10 00000100 1100xxxx 1 
11 00000100 1011xxxx 1 
12 00000100 1011xxxx 0 
13 00000101 1011xxxx 0 
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14 00000101 1010xxxx 0 
16 00000110 1010xxxx 0 
17 00000110 1001xxxx 0 
19 00000111 1001xxxx 0 
Stop at simulation time 20 
Acest program, cât şi rezultatele simulării trebuie studiate cu atenţie. Structura 

programului este tipică pentru programele Verilog, care vor fi scrise in acest curs: o 
construcţie initial, pentru a specifica durata simulării, o alta construcţie initial, pentru 
iniţializarea registrelor si pentru a specifica registrele care se monitorizează si o construcţie 
always, pentru sistemul numeric modelat. De observat ca toate instrucţiunile din cea de-a 
doua construcţie initial sunt efectuate la timpul time = 0, deoarece nu sunt prevăzute 
instrucţiuni de întârziere: #<integer>. 

 
 

 
 

33..22..22  CCoonnvveennttiiii  LLeexxiiccaallee  
 
 
Convenţiile lexicale sunt asemănătoare cu cele din limbajul C++. Comentariile sunt 

specificate prin // la începutul liniei, fiind valabile pentru acea linie. Comentariile pe mai 
multe linii încep cu /* si se termina cu */. Cuvintele cheie, de exemplu, module, sunt rezervate 
si utilizează literele mici ale alfabetului. Limbajul este sensibil la literele mici si la majuscule. 
Spatiile sunt importante prin aceea ca delimitează obiectele in limbaj. 

Numerele sunt specificate sub forma tradiţionala ca o serie de cifre cu sau fara semn, 
in maniera următoare: 

<dimensiune>< format baza><numar> 
unde <dimensiune> conţine cifre zecimale care specifica dimensiunea constantei ca 

număr de biti. 
Câmpul <dimensiune> este opţional. Câmpul <format baza> are un singur caracter ’ 

urmat de unul dintre următoarele caractere b, d, o si h, care specifica baza de numeraţie: 
binara, zecimala, octala si hexazecimala. Câmpul <numar> conţine cifre care corespund lui < 
format baza>. 

 
Exemple: 
 
549 // număr zecimal 
'h 8FF // număr hexzecimal 
'o765 // număr octal 
4'b11 // numărul binar cu patru biti 0011 
3'b10x // număr binar cu 3 biti, având ultimul bit necunoscut 
5'd3 // număr zecimal cu 5 ranguri 
-4'b11 // complementul fata de 2, pe patru ranguri al numărului 0011 sau 1101 
Câmpul <numar> poate sa nu aibe semn. Oricare semn trebuie sa fie plasat la început. 
Un sir reprezintă o secvenţă de caractere plasate intre ghilimele: “acesta este un sir”. 
Operatorii pot fi exprimaţi prin unul, doua sau trei caractere. 
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33..22..33  SSttrruuccttuurraa  uunnuuii  PPrrooggrraamm  
 
 
Limbajul Verilog descrie un sistem numeric ca un set de module. Fiecare dintre aceste 

module are o interfaţă cu alte module, pentru a specifica modul in care sunt interconectate. De 
regulă se plasează un modul intr-un fişier, fără ca aceasta sa fie o cerinţa obligatorie. 
Modulele operează concurent. In general, exista un modul pe nivelul cel mai înalt, care 
specifica un sistem închis ce conţine, atât datele de test, cat si modelele hardware. Modulul de 
pe nivelul cel mai înalt invoca apariţii ale celorlalte module. 

Modulele reprezintă părţi hardware, care pot fi de la simple porţi pana la sisteme 
complete ex., un microprocesor. Modulele pot fi specificate, fie comportamental, fie structural 
(sau o combinaţie a celor doua). O specificare comportamentala defineşte comportarea unui 
sistem numeric (modul) folosind construcţiile limbajelor de programare tradiţionale, de 
exemplu: if, instrucţiuni de atribuire. O specificare structurala exprima comportarea unui 
sistem numeric (modul) ca o conectare ierarhica de submodule. La baza ierarhiei 
componentele trebuie sa fie primitive sau sa fie specificate comportamental. 

Primitivele Verilog includ atât porţi, cat si tranzistoare de trecere (comutatoare). 
Structura unui modul este următoarea: 
module <nume_modul> (<lista de porturi>); 
<declaratii> 
<obiecte ale modulului> 
endmodule 
Mai sus <nume_modul> reprezintă un identificator care, in mod unic, denumeşte 

modulul. De asemenea, <lista de porturi> constituie o lista de porturi de intrare (input), ieşire 
(output) sau intrare/ieşire (inout), care sunt folosite pentru conectarea cu alte module. 
Secţiunea <declaratii> specifica obiectele de tip date ca registre (reg), memorii si fire (wire), 
cat si construcţiile procedurale ca function-s si task-s 

Secţiunea <obiecte ale modulului> poate conţine: construcţii initial, construcţii 
always, atribuiri continue sau apariţii/instante ale modulelor. 

Semantica constructiei unui module in Verilog este diferita de cea a subrutinelor, 
procedurilor si a funcţiilor din alte limbaje. Un modul nu este chemat niciodata. Un modul are 
o instanţă la începutul unui program si este prezent pe întreaga durata a programului. O 
instanţă a unui modul Verilog este utilizată ca model al unui circuit hardware la care se 
presupune ca nu se efectuează modificări de cablaj. La fiecare instanţă a modulului, acesteia i 
se da un nume. 

De exemplu NAND1 si NAND2 sunt nume de instanţe ale porţi NAND, in exemplul 
de mai jos. 

In acest exemplu este data o specificare comportamentala a unui modul NAND. 
Ieşirea out este negaţia produsului and al intrarilor in1 si in2. 
// Modelul Comportamental al porţii Nand. 
// Dan Hyde, August 9, 1995 
module NAND(in1, in2, out); 
input in1, in2; 
output out; 
// instrucţiune de atribuire continua.  
assign out = ~(in1 & in2); 
endmodule 
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Porturile in1, in2 si out sunt etichete pe fire. Atribuirea continua assign urmăreşte in 
permanenta eventualele modificări ale variabilelor din membrul drept, pentru reevaluarea 
expresiei si pentru propagarea rezultatului in membrul stâng (out). 

Instrucţiunea de atribuire continua este utilizata pentru a modela circuitele 
combinaţionale la care ieşirile se modifica ca urmare a modificărilor intrărilor. 

Specificarea structurala a unui modul AND, obţinută ca urmare a conectării ieşirii unui 
NAND la cele doua intrări ale altui NAND. 

module AND(in1, in2, out); 
// Modelul structural al unei porţi AND formata din doua porţi NAND. 
input in1, in2; 
output out; 
wire w1; 
// doua instante ale modulului NAND 
NAND NAND1(in1, in2, w1); 
NAND NAND2(w1, w1, out); 
endmodule 
Acest modul are doua instanţe ale lui NAND, numite NAND1 si NAND2, conectate 

printr-un fir intern w1. 
Forma generala pentru invocarea unei instanţe este următoarea: 
<nume_modul > <lista de parametri > <numele instanţei> (<lista de porturi>); 
unde <lista de parametri> are valorile parametrilor, care sunt transferate catre instanţa. 

Un exemplu de parametru transferat ar fi întârzierea pe o poarta. 
Următorul modul reprezintă un modul de nivel înalt, care stabileşte anumite seturi de 

date si care asigura monitorizarea variabilelor. 
module test_AND; 
// Modul de nivel înalt pentru testarea altor doua module. 
reg a, b; 
wire out1, out2; 
initial begin // Datele de test 
a = 0; b = 0; 
#1 a = 1; 
#1 b = 1; 
#1 a = 0; 
end 
initial begin // Activarea monitorizării 
$monitor("Time=%0d a=%b b=%b out1=%b out2=%b", 
$time, a, b, out1, out2); 
end 
// Instanţele modulelor AND si NAND 
AND gate1(a, b, out2); 
NAND gate2(a, b, out1); 
Endmodule 
De notat ca valorile a si b trebuie menţinute pe toata durata operării. De aceea este 

necesara utilizarea unor registre de cate un bit. Variabilele de tip reg stochează ultima valoare 
care le-a fost atribuita procedural. Firul, wire, nu are capacitatea de memorare. El poate fi 
comandat in mod continuu, de exemplu, prin instrucţiunea de atribuire continua sau prin 
ieşirea unui modul Daca firele de intrare nu sunt conectate, ele vor lua valoarea x – 
necunoscuta. 
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Atribuirile continue folosesc cuvântul cheie assign in timp ce atribuirile procedurale au 
forma <variabila reg > = <expresie> unde <variabila reg> trebuie sa fie un registru sau o 
memorie Atribuirile procedurale pot apărea numai in construcţiile initial si always 

Instrucţiunile din blocul primei construcţii initial vor fi executate secvenţial, dintre 
care unele vor fi întârziate de #1 cu o unitate de timp simulat. Construcţia always se comporta 
in acelaşi mod ca si construcţia initial cu excepţia ca ea ciclează la infinit (până la terminarea 
simulării). 

Construcţiile iniţial si always sunt utilizate pentru modelarea logicii secvenţiale 
(automate cu stari finite) 

Verilog face o importanta distincţie intre atribuirile procedurale si atribuirea continua 
assign. 

Atribuirile procedurale modifica starea unui registru, adică a logicii secvenţiale, in 
timp ce atribuirea continua este utilizata pentru a modela logica combinaţională. Atribuirile 
continue comanda variabile de tip wire si sunt evaluate si actualizate atunci când un operand 
de intrare îşi modifica valoarea. Este important de înţeles si de memorat aceste diferente. 

Toate cele trei module vor fi plasate intr-un fişier, care va fi executat de către 
simulator pentru a produce următoarea ieşire: 

Time=0 a=0 b=0 out1=1 out2=0 
Time=1 a=1 b=0 out1=1 out2=0 
Time=2 a=1 b=1 out1=0 out2=1 
Time=3 a=0 b=1 out1=1 out2=0 
Întrucât simulatorul iese din cadrul evenimentelor, nu a mai fost necesara oprirea 

explicita a simulării. 
 
 
33..22..44  TTiippuurrii  ddee  DDaattee  
 
 
Tipuri de Date Fizice 
 
Întrucât scopul limbajului Verilog este acela de a modela hardware-ul numeric, tipurile 

primare de date vor fi destinate modelarii registrelor (reg) si firelor (wire). Variabilele reg 
stochează ultima valoare, care le-a fost atribuita procedural, in timp ce variabilele wire 
reprezintă conexiuni fizice intre entităţi structurale cum ar fi porţile. Un fir (wire) nu 
stochează o valoare. 

O variabila wire reprezintă numai o eticheta pe un fir. Trebuie remarcat faptul că tipul 
de date wire reprezintă unul dintre tipurile de date net prezente în Verilog în care mai sunt 
incluse: “and cablat (wand)”, “or cablat (wor)” si “magistrala cu trei stari (tri)”. Aceste note se 
limitează numai la tipul de date wire. 

Obiectele reg si wire , care reprezintă date, pot lua următoarele valori: 
0 valoarea logica zero sau fals 
1 unu logic sau adevărat 
x valoare logica necunoscuta 
z impedanţa ridicata a unei porţi “tristate”. 
La începutul simulării variabilele reg sunt iniţializate la valoarea x. Oricare variabila 

wire neconectată la ceva are valoarea x. 
In declaraţii se poate specifica dimensiunea unui registru sau a unui fir. De exemplu, 

declaraţiile: 
reg [0:7] A, B; 



 

 80

wire [0:3] Dataout; 
reg [7:0] C; 
specifica registrele A si B ca având 8 biti, cu cel mai semnificativ bit având indicele 

zero, in timp ce registrul C, de opt biţi, are indicele şapte, pentru cel mai semnificativ bit.  
Firul Dataout are 4 biti. 
Biţii unui registru sunt specificaţi prin notaţia:[<start-bit>:<end-bit>]. 
De exemplu, in cea de-a doua atribuire procedurala, din secventa: 
initial begin: int1 
A = 8'b01011010; 
B = {A[0:3] | A[4:7], 4'b0000}; 
end 
B este forţat la o valoare egala cu suma logica a primilor patru biţi din A si a ultimilor 

patru biţi din A, concatenata cu 0000. B are acum valoarea 11110000. Parantezele {} 
specifica faptul ca biţii a doua sau ai mai multor argumente, separaţi prin virgule sunt 
concatenaţi împreună. 

Un argument poate fi replicat prin specificarea numărului de repetiţii sub forma: 
{numar_repetitii{exp1, exp2, ... , expn}} 
Iată câteva exemple: 
C = {2{4’b1011}}; //lui C I se asignează vectorul de biţi: 8’b10111011 
C = {{4{A[4]}}, AA[4:7]}; // primii 4 biţi reprezintă extensia semnului. 
Intr-o expresie gama de referire trebuie sa aibe, pentru indici, expresii constante. Un 

singur bit poate fi referit ca o variabila. De exemplu: 
reg [0:7] A, B; 
B = 3; 
A[0: B] = 3'b111; // ILEGAL – indicii trebuie sa fie constanţi!! 
A[B] = 1'b1; // Referirea la un singur bit este LEGALA. 
Aceasta cerinţă strictă privind valorile constante pentru indici, la referirea unui 

registru, este impusă de faptul că se doreşte ca expresia sa fie realizabilă fizic, în hardware. 
Memoriile sunt specificate ca vectori de registre. De exemplu Mem are 1K cuvinte de 

cate 32 de biti. 
reg [31:0] Mem [0:1023]; 
Notatia Mem[0] asigură referirea la cuvântul cu adresa zero din memorie. Tabloul de 

indici pentru o memorie (vector de registre) poate fi un registru. De remarcat faptul ca o 
memorie nu poate fi accesata la nivel de bit, in Verilog. Pentru a realiza aceasta operaţie, 
cuvântul din memorie trebuie transferat mai întâi intr-un registru temporar. 

 
Tipuri de Date Abstracte 
 
Într-un model de hardware, pe lângă variabilele, care modelează hardware-ul, se 

găsesc şi alte tipuri de variabile. De exemplu, proiectantul doreşte sa folosească o variabila 
integer, pentru a contoriza numărul de apariţii ale unui eveniment. Pentru comoditatea 
proiectantului, Verilog HDL poseda mai multe tipuri de date cărora nu le corespund realizări 
hardware. Aceste tipuri de date include integer, real şi time. Tipurile de date integer si real se 
comportă ca si in alte limbaje, de exemplu C. 

Trebuie subliniat faptul că variabila reg este fără semn, in timp ce variabila integer 
reprezintă un întreg de 32 de biţi cu semn. Acest fapt are o mare importanţă la scădere. 

Variabila time specifică cantităţi, pe 64 de biti, şi sunt folosite în conjuncţie cu funcţia 
de sistem $time. Sunt acceptate tablouri de variabile integer şi time, dar nu de reali. In Verilog 
nu sunt permise tablouri multidimensionale. Iată câteva exemple: 
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integer Count; // intreg simplu, cu semn, pe 32 de biti. 
integer K[1:64]; // un tablou de 64 intregi. 
time Start, Stop; // doua variabile timp de 64 de biti. 

 
 
 

33..22..55  OOppeerraattoorrii  
 
Operatori Aritmetici binari. 
 
Operatorii aritmetici binari operează cu doi operanzi. Operanzii de tip reg si net sunt 

trataţi ca fara semn. Operanzii de tip real şi integer pot avea semn. Daca un bit oarecare, al 
unui operand, este necunoscut (‘x’), atunci rezultatul este necunoscut. 

Operator Nume Comentarii 
+ Adunare 
- Scădere 
* Înmulţire 
/ Împărţire Împărţirea cu zero furnizează un x, necunoscut 
% Modul 
 
Operatori Aritmetici Unari 
 
Operator Nume Comentarii 
- Minus Unar Modifica semnul operandului 
 
Operatori Relaţionali 
 
Operatorii relaţionali compara doi operanzi şi întorc o valoare logică, adică TRUE(1) 

sau FALSE(0). Daca un bit oarecare este necunoscut, relaţia este ambigua si rezultatul este 
necunoscut. 

Operator Nume Comentarii 
> Mai mare decât 
>= Mai mare decât sau egal 
< Mai mic decât 
<= Mai mic decât sau egal 
== Egalitate logica 
!= Inegalitate logica 
 
Operatori Logici 
 
Operatorii logici operează cu operanzi logici şi întorc o valoare logica, adică TRUE(1) 

sau FALSE(0). Sunt utilizaţi in instrucţiunile if si while. A nu se confunda cu operatorii logici 
Booleeni la nivel de bit. De exemplu, ! este un NOT logic iar ~ este NOT la nivel de 

bit. Primul neaga, ex., !(5 == 6) este TRUE. Al doilea complementează bitii, de exemplu: 
~{1,0,1,1} este 

0100. 
Operator Nume Comentarii 
! Negaţia logica 
&& AND logic 
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|| OR logic 
 
Operatori la nivel de bit 
 
Operatorii la nivel de bit operează pe biţii operandului sau operanzilor. De exemplu, 

rezultatul lui A& B este AND pentru biţii corespunzători din A si B. Operand pe un bit 
necunoscut, se obţine un bit necunoscut (x) in valoarea rezultatului. De exemplu, AND-ul 
unui x cu un FALSE este un x. OR-rul unui x cu un TRUE este un TRUE. 

Operator Nume Comentarii 
~ Negaţia la nivel de bit 
& AND la nivel de bit 
| OR la nivel de bit. 
^ XOR la nivel de bit 
~& NAND la nivel de bit 
~| NOR la nivel de bit 
~^ sau ^~ Echivalenta la nivel de bit NOT XOR 
 
Operatori unari de reducere 
 
Operatorii unari de reducere furnizează un rezultat de un singur bit prin aplicarea 

operatorului la toţi biţii operandului. de exemplu, &A va efectua AND pe toţi biţii lui A. 
Operator Nume Comentarii 
& reducere AND 
| reducere OR 
^ reducere XOR 
~& reducere NAND 
~| reducere NOR 
~^ reducere XNOR 
 
Alţi Operatori 
 
Operatorul condiţional se comporta ca si in limbajul C. 
Operator Nume Comentarii 
=== Egalitatea Case. Comparaţia la nivel de bit include compararea valorilor x si z. 

Toţi biţii trebuie sa se potrivească, pentru egalitate. Întoarce TRUE sau FALSE. 
!== Inegalitatea Case Comparaţia la nivel de bit include compararea valorilor x si z. 

Oricare diferenţă intre biţii comparaţi produce o inegalitate. Întoarce TRUE sau FALSE. 
{ , } Concatenarea Reuneşte biţii separaţi, furnizaţi de doua sau mai multe expresii 

separate prin virgule, de exemplu: 
{A[0], B[1:7]} concatenează bitul zero din A cu biţii 1pana la 7 din B. 
<< Deplasare la stânga. Poziţiile din dreapta eliberate se încarcă cu zero, de exemplu: 

A = A << 2; //deplasează A cu doi biţi la stânga si forţează zero in biţii eliberaţi. 
>> Deplasare la dreapta Poziţiile din stânga eliberate se încarcă cu zero 
?: Condiţional Atribuie una dintre cele doua valori, in funcţie de Condiţional, de 

exemplu: A = C>D ? B+3 : B-2 
semnifica faptul ca daca C > D, atunci valoarea lui A este B+3 altfel B-2. 
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33..22..66  PPrreecceeddeennttaa  ooppeerraattoorriilloorr  
 
Precedenta operatorilor este prezentata mai jos: Vârful tabelei corespunde celei mai 

ridicate precedente, in timp ce baza corespunde celei mai coborâte precedente. Operatorii de 
pe aceeaşi linie au aceeaşi precedentă si asociază termenul stâng celui drept intr-o expresie. 
Parantezele sunt utilizate pentru a modifica precedenta sau pentru a clarifica situaţia. Pentru a 
uşura înţelegerea, se recomanda utilizarea parantezelor. 

operatori unari: ! & ~& | ~| ^ ~^ + - (cea mai ridicata precedenta) 
* / % 
+ - 
<< >> 
< <= > > = 
== != === ~== 
& ~& ^ ~^ 
| ~| 
&& 
|| 
?: 
 
 
 
33..22..77  CCoonnssttrruuccţţiiiillee  ddee  CCoonnttrrooll  
 
Verilog poseda o bogată colecţie de instrucţiuni de control, care pot fi utilizate in 

secţiunile procedurale de cod, adică in cadrul blocurilor initial si always. Cele mai multe sunt 
familiare programatorului, care cunoaşte limbajele tradiţionale de programare, cum ar fi 
limbajul C. 

Principala diferenţă constă în aceea că in locul parantezelor { }, din limbajul C, 
Verilog utilizeaza begin si end. În Verilog, parantezele { } sunt utilizate pentru concatenarea 
şirurilor de biţi. Deoarece cei mai mulţi utilizatori sunt familiarizaţi cu limbajul C, 
următoarele subsecţiuni vor conţine numai cate un exemplu din fiecare constructie. 

 
Selectia – Instrucţiunile if si case. 
Instrucţiunea if este uşor de utilizat: 
if (A == 4) 
begin 
B = 2; 
end 
else 
begin 
B = 4; 
end 
Spre deosebire de instrucţiunea case din C, prima <value> care se potriveşte cu 

valoarea lui <expression> este selectata şi instrucţiunea asociată este executată, apoi controlul 
este transferat după endcase, adică nu sunt necesare instrucţiuni break ca in C. 

 
case (<expression>) 
<value1>: <instructiune> 
<value2>: <instructiune> 
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default: <instructiune> 
endcase 
In următorul exemplu se verifica valoarea semnalului de 1 bit . 
case (sig) 
1'bz: $display("Semnal flotant"); 
1'bx: $display("Semnal necunoscut"); 
default: $display("Semnalul este %b", sig); 
endcase 
 
Repetiţia – Instrucţiunile for, while si repeat. 
 
Instrucţiunea for este foarte apropiată de instrucţiunea for din C, cu excepţia ca 

operatorii ++ si – nu sunt prezenti in Verilog. De aceea se va folosi i = i + 1. 
for(i = 0; i < 10; i = i + 1) 
begin 
$display("i= %0d", i); 
end 
Instrucţiunea while operează in forma normala: 
i = 0; 
while(i < 10) 
begin 
$display("i= %0d", i); 
i = i + 1; 
end 
Instrucţiunea repeat repetă următorul bloc de un număr fixat de ori, in exemplul 

urmator de 5 ori: 
repeat (5) 
begin 
$display("i= %0d", i); 
i = i + 1; 
end 
 
 
Instructiunea parameter. 
 
Instrucţiunea parameter permite programatorului sa dea unei constante un nume. In 

mod tipic se utilizează pentru a specifica numărul de biţi ai unui registru sau întârzierile. De 
exemplu, se pot parametriza declaraţiile unui model: 

parameter byte_size = 8; 
reg [byte_size - 1:0] A, B; 
 
 
33..22..88  AAttrriibbuuiirreeaa  CCoonnttiinnuuaa  
 
Atribuirea continua comanda variabile de tip wire, fiind evaluate si actualizate ori de 

cate ori o intrare operand isi modifica valoarea. In cele ce urmează valorile de pe firele in1 si 
in2 sunt înmulţite pentru a comanda ieşirea out. Cuvântul cheie assign este utilizat pentru a 
face distincţia intre atribuirea continua si atribuirea procedurala. Instrucţiunea următoare 
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efectuează produsul semnalelor de pe firele in1 si in2, neaga rezultatul si comanda continuu 
firul out. 

assign out = ~(in1 & in2); 
 
 
33..22..99  AAttrriibbuuiirrii  PPrroocceedduurraallee  BBllooccaannttee  ssii  NNoonnbbllooccaannttee  
 
Limbajul Verilog are doua forme pentru instrucţiunea de atribuire procedurala: 

blocantă si nonblocantă. Cele doua forme se deosebesc prin operatorii de atribuire = si <=. 
Instrucţiunea de atribuire blocantă (operatorul =) acţionează ca si in limbajele tradiţionale de 
programare. 

Întreaga instrucţiune este efectuata înainte de a trece controlul la următoarea 
instrucţiune. 

Instrucţiunea nonblocantă (operator <=) evaluează termenul din dreapta, pentru 
unitatea curenta de timp, si atribuie valoarea obţinută termenului din stânga, la sfârşitul 
unităţii de timp. De exemplu, următorul program Verilog testează atribuirile blocante şi non 
blocante: 

// testarea atribuirii blocante si nonblocante 
module blocant; 
reg [0:7] A, B; 
initial begin: init1 
A = 3; 
#1 A = A + 1; // atribuire procedurala blocantă 
B = A + 1; 
$display("Blocanta: A= %b B= %b", A, B ); 
A = 3; 
#1 A <= A + 1; // atribuire procedurala non blocanta 
B <= A + 1; 
#1 $display("Nonblocanta: A= %b B= %b", A, B ); 
end 
endmodule 
şi produce urmatoarele iesiri: 
Blocanta: A= 00000100 B= 00000101 
Nonblocanta: A= 00000100 B= 00000100 
Efectul este acela ca, pentru toate atribuirile nonblocante se folosesc vechile valori ale 

variabilelor, de la începutul unităţii curente de timp, pentru a asigna registrelor noile valori, la 
sfârşitul unităţii curente de timp. Aceasta reprezintă o reflectarea a modului in care apar unele 
transferuri intre registre, in unele sisteme hardware. 

 
 
33..22..1100  TTaasskk--uurrii  ssii  FFuunnccţţiiii  
 
 
Task-urile sunt asemănătoare procedurilor din alte limbaje de programare, de exemplu, 

taskurile pot avea zero sau mai multe argumente si nu întorc o valoare. Funcţiile se comporta 
ca subrutinele din alte limbaje de programare. 

Excepţii: 
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1. O funcţie Verilog trebuie sa se execute intr-o unitate de timp simulat. Nu vor exista 
instrucţiuni de control al timpului: comanda întârzierii (#), comanda de eveniment (@) sau 
instrucţiunea wait. Un task poate conţine instrucţiuni controlate de timp.. 

2. O funcţie Verilog nu poate invoca (call, enable) un task; in timp ce un task poate 
chema alte task-uri şi funcţii. 

Definiţia unui task este următoarea: 
task <nume_task >; //De observat ca nu exista o lista de parametri sau (). 
<porturi argumente> 
<declaraţii> 
<instrucţiuni> 
endtask 
O invocare a unui task este de forma următoare: 
<nume_task > (<lista de porturi>); 
unde <lista de porturi> este o lista de expresii, care corespund prin poziţie lui <porturi 

argumente> din definiţie. Porturi argumente, in definiţie pot fi: input, inout sau output. 
Deoarece <porturi argumente> din definiţia task-ului arata ca si alte declaraţii, 

programatorul trebuie sa fie atent, in ceea ce priveşte adăugarea declaraţiilor la începutul task-
ului. 

// Testarea task-urilor si a funcţiilor 
//  
module tasks; 
task add; // definiţia task-ului 
input a, b; // doua porturi de intrare argumente 
output c; // un port de iesire argument 
reg R; // declaraţie de registru 
begin 
R = 1; 
if (a == b) 
c = 1 & R; 
else 
c = 0; 
end 
endtask 
initial begin: init1 
reg p; 
add(1, 0, p); // invocarea task-ului cu 3 argumente 
$display("p= %b", p); 
end 
endmodule 
Parametri input si inout sunt transferaţi prin valoare către task, iar parametrii output si 

inout sunt transferaţi înapoi prin valoare, către construcţia care a invocat task-ul. Chemarea 
prin referire nu este disponibila. Alocarea tuturor variabilelor este statica. Astfel, un task se 
poate autoinvoca, dar la fiecare invocare se va folosi aceeaşi memorie, ceea ce înseamnă ca 
variabilele locale nu sunt forţate în stivă. Deoarece firele concurente pot invoca acelaşi task, 
programatorul trebuie să fie atent la natura statică a alocării spaţiului de memorie, pentru a 
evita suprascrierea spaţiului partajat de memorie. 

Scopul unei funcţii este acela de a returna o valoare care urmează sa fie folosita intr-o 
expresie. 
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Definiţia unei funcţii trebuie să conţină cel puţin un argument de intrare, input. 
Transferul argumentelor in funcţii este asemănător ca si la task-uri. 

Definiţia unei funcţii este următoarea: 
function <gama sau tipul> <nume_functie>; //Nota: nu exista lista de parametri sau (). 
< porturi argumente> 
<declaratii> 
<instructiuni> 
endfunction 
unde <gama/range sa tipul/type> este tipul rezultatelor returnate expresiei, care a 

chemat funcţia. In interiorul funcţiei, trebuie sa se asigneze o valoare numelui funcţiei. Mai 
jos este prezentata o funcţie, care este similara task-ului de mai sus. 

// Testarea funcţiilor 
//  
module functions; 
function [1:1] add2; // definitia functiei 
input a, b; // doua porturi argumente de intrare 
reg R; // declararea registrului 
begin 
R = 1; 
if (a == b) 
add2 = 1 & R; 
else 
add2 = 0; 
end 
endfunction 
initial begin: init1 
reg p; 
p = add2(1, 0); // invocarea unei funcţii cu doua argumente 
$display("p= %b", p); 
end 
endmodule 
 
 
 
33..22..1111  CCoonnttrrooll  SSiinnccrroonniizzaarriiii//TTiimmiinngg--uulluuii  
 
Limbajul Verilog oferă doua tipuri explicite de control al sincronizării, atunci când 

urmează sa apară instrucţiuni procedurale. 
Primul tip îl reprezintă comanda întârzierii in care o expresie specifica durata de timp 

intre prima apariţie a instrucţiunii şi momentul in care ea se executa. 
Al doilea tip de comanda a întârzierii îl reprezintă expresia eveniment, care permite 

execuţia instrucţiunii. 
A treia secţiune descrie instrucţiunea wait, care aşteaptă modificarea unei variabile 

specifice. 
Verilog constituie un simulator bazat pe evenimente in timp discret, adică 

evenimentele sunt planificate la momente discrete de timp si plasate intr-o coada de aşteptare, 
ordonata in timp. 

Cel mai timpuriu eveniment se afla in fruntea cozii de aşteptare iar evenimentele 
ulterioare sunt după el. Simulatorul înlătura toate evenimentele pentru timpul curent de 
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simulare si le prelucrează. In timpul prelucrării, pot fi create mai multe evenimente si plasate 
in locul corespunzător, in coada pentru prelucrarea ulterioara. Când toate evenimentele pentru 
timpul curent au fost procesate, simulatorul trece la următorul pas in timp si prelucrează 
următoarele evenimente din fruntea cozii. Daca nu exista controlul sincronizării, timpul de 
simulare nu evoluează. Timpul de simulare poate progresa numai in una din următoarele 
situaţii: 

1. specificarea întârzierii pe poarta sau fir; 
2. un control al întârzierii, introdus prin simbolul #; 
3. un eveniment de control, introdus prin simbolul @; 
4. instrucţiunea wait. 
Ordinea execuţiei evenimentelor în acelaşi interval de timp/ceas este impredictibilă. 
 
 
33..22..1122  CCoonnttrroolluull  IInnttaarrzziieerriiii  ((##))  
 
O expresie de control al întârzierii specifica durata de timp intre prima apariţie a 

instrucţiunii si momentul execuţiei acesteia. De exemplu: 
#10 A = A + 1; 
specifica o întârziere de 10 unităţi de timp înainte de a executa instrucţiunea de 

asignare procedurala. Simbolul # poate fi urmat de o expresie cu variabile. 
 
 
 
33..22..1133  EEvveenniimmeennttee  
 
Execuţia unei instrucţiuni procedurale poate fi amorsat de o schimbare de valoare pe 

un fir sau intr-un registru sau de apariţia unui eveniment cu nume.: 
@r begin // controlat printr-o modificare a valorii in registrul r 
A = B&C; 
end 
@(posedge clock2) A = B&C; // controlat de frontul pozitiva al lui clock2 
@(negedge clock3) A = B&C; // controlat de frontul negativ al lui clock3 
forever @(negedge clock) // controlat de frontul negativ 
begin 
A = B&C; 
end 
 
In formele care folosesc posedge si negedge, trebuie sa fie urmate de o expresie de un 

bit, de regula un semnal de ceas. La o tranziţie de la 1 la 0 ( sau necunoscut), se detectează un 
negedge 

Un posedge este detectat la o tranziţie de la 0 la 1 (sau necunoscut). Verilog 
furnizează, de asemenea, facilităţi pentru a denumi un eveniment şi apoi sa amorseze apariţia 
acelui eveniment. 

Mai întâi trebuie sa se declare acel eveniment: 
event event6; 
Pentru a amorsa un eveniment se va folosi simbolul →: 
→ event6; 
Pentru a controla un bloc de cod, se va folosi simbolul @, după cum se arata mai jos: 
@(event6) begin 
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<cod procedural oarecare > 
end 
Se va presupune ca evenimentul apare intr-un fir de control, adică concurent, iar codul 

de control se afla in alt fir. Mai multe evenimente pot fi sumate logic in interiorul 
parantezelor. 

 
 
33..22..1144  IInnssttrruuccţţiiuunneeaa  wwaaiitt  
 
Instrucţiunea wait permite întârzierea unei instrucţiuni procedurale sau a unui bloc, 

pana ce condiţia specificata devine adevărata: 
wait (A == 3) 
begin 
A = B&C; 
end 
Diferenţa intre comportamentul unei instrucţiuni wait si un eveniment este aceea ca 

instrucţiunea wait este sesizează nivelul, în timp ce un @(posedge clock); este amorsat de 
către o tranziţie a semnalului sau sesizează frontul. 

 
 
33..22..1155    IInnssttrruuccţţiiuunniillee  ffoorrkk  ssii  jjooiinn  
 
Folosind construcţiile fork si join, Verilog permite existenta mai multor fire de control 

in cadrul construcţiilor initial si always. De exemplu, pentru a avea trei fire de control, se 
ramifica (fork) controlul in trei si apoi fuzionează (join), după cum se va vedea mai jos: 

fork: trei // desface firul in trei; cate unul pentru fiecare begin-end 
begin 
// codul pentru firul1 
end 
begin 
// codul pentru firul2 
end 
begin 
// codul pentru firul3 
end 
join // fuziunea firelor intr-un singur fir. 
Fiecare instrucţiune intre fork si join, in acest caz cele trei blocuri begin-end, este 

executata concurent. După terminarea celor trei fire, este executata următoarea instrucţiune 
dupa join. 

Trebuie sa existe certitudinea ca intre cele trei fire diferite nu exista interferente. De 
exemplu, nu se poate modifica conţinutul unui registru, în aceeaşi perioada de ceas, in doua 
fire diferite. 

 
 Exemplu: Comanda semaforului de trafic 
 
Pentru a demonstra task-urile si evenimentele, se va prezenta un model de controlor de 

semafor de trafic. 
// Model numeric pentru un controlul unui semafor de trafic. 
// By Dan Hyde August 10, 1995 
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module traffic; 
parameter on = 1, off = 0, red_tics = 35, 
amber_tics = 3, green_tics = 20; 
reg clock, red, amber, green; 
// va opri simularea după 1000 unităţi de timp 
initial begin: stop_at 
#1000; $stop; 
end 
// iniţializează luminile si setează monitorizarea registrelor. 
initial begin: Init 
red = off; amber = off; green = off; 
$display(" Timpul green amber red"); 
$monitor("%3d %b %b %b", $time, green, amber, red); 
end 
// task de aşteptare pentru apariţiile fronturilor pozitive ale ceasului 
// înainte de a stinge (off) luminile 
task light; 
output color; 
input [31:0] tics; 
begin 
repeat(tics) // aşteaptă detectarea fronturilor pozitive ale ceasului 
@(posedge clock); 
color = off; 
end 
endtask 
// forma de unda pentru o un ceas cu o perioada de doua unităţi de timp 
always begin: clock_wave 
#1 clock = 0; 
#1 clock = 1; 
end 
always begin: main_process 
red = on; 
light(red, red_tics); // cheama task-ul de asteptare 
green = on; 
light(green, green_tics); 
amber = on; 
light(amber, amber_tics); 
end 
endmodule 
Ieşirea simulatorului de semafor de trafic este următoarea: 
Time green amber red 
0 0 0 1 
70 1 0 0 
110 0 1 0 
116 0 0 1 
186 1 0 0 
226 0 1 0 
232 0 0 1 
302 1 0 0 
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342 0 1 0 
348 0 0 1 
418 1 0 0 
458 0 1 0 
464 0 0 1 
534 1 0 0 
574 0 1 0 
580 0 0 1 
650 1 0 0 
690 0 1 0 
696 0 0 1 
766 1 0 0 
806 0 1 0 
812 0 0 1 
882 1 0 0 
922 0 1 0 
928 0 0 1 
998 1 0 0 
Stop at simulation time 1000 
 
 

3.3  Utilizarea Simulatorului 
 
 
33..33..11  CCrreeaarreeaa  FFiişşiieerruulluuii  MMooddeell  
 
Se introduce codul, generat cu ajutorul unui editor oarecare, de exemplu Edit. Ca 

extensie pentru fişierul sursa se va folosi “.v”. 
 
33..33..22  PPoorrnniirreeaa  SSiimmuullaattoorruulluuii..  
 
VeriWell este executat din fereastra UNIX shell. Se tastează "veriwell" urmat de 

numele fişierelor care conţin modelele si opţiunile. Opţiunile pot apărea intr-o ordine 
oarecare, oriunde in linia de comanda. De exemplu: 

host-name% veriwell cpu.v bus.v top.v -s 
 
Aceasta va încărca fiecare fişier in memorie, le va compila si va intra in modul 

interactiv. Prin înlăturarea opţiunii "-s" , simularea va începe imediat. Opţiunile sunt 
prelucrate in ordinea in care apar in linia de comanda. Fişierele sunt prelucrate in ordinea in 
care ele apar după prelucrarea opţiunilor. 

 
 
 
33..33..33  IIeeşşiirreeaa  ddiinn  SSiimmuullaattoorr  
 
Pentru a ieşi din simulator se tastează $finish; sau Control-d. 
Pentru a stopa simularea se tastează Control-c. Execuţia unui task de sistem $stop; in 

cadrul codului Verilog va stopa simularea. 
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33..33..44  OOppţţiiuunniillee  SSiimmuullaattoorruulluuii  
 
Opţiunile utilizate in mod curent, in linia de comanda, sunt prezentate mai jos. Pentru 

alte opţiuni se recomanda consultarea lucrării: VeriWell User’s Guide. 
-i <inputfilename> 
Specifica un fişier care conţine comenzi interactive, care urmează să fie executate 

imediat ce se intră în modul interactiv. Aceasta opţiune trebuie sa fie utilizata cu opţiunea "-
s". Aceasta poate fi utilizata pentru a iniţializa variablele si pentru a stabili limitele timpului 
de simulare. 

-s Asigura intrarea in modul interactiv înaintea începerii simulării. 
-t Realizează trasarea/urmărirea tuturor instrucţiunilor. Acest mod poate fi dezactivat 

prin task-ul de sistem $cleartrace. 
 
 
33..33..55  DDeeppaannaarreeaa  iinn  MMoodduull  IInntteerraaccttiivv  VVeerriiWWeellll  
 
VeriWell este interactiv. După lansare, simularea poate fi controlata prin comenzi 

simple. De asemenea, VeriWell acceptă oricare instrucţiune Verilog statement (dar nu pot fi 
adăugate noi module sau declaraţii). 

 
Modul interactiv poate fi introdus pe trei cai: 
1). La folosirea opţiunii "-s" in linia de comanda sau în fişierul de comanda, se 

lansează modul interactiv, înaintea începerii simulării. 
2). Când simularea întâlneşte task-ul de sistem $stop. 
3). Atunci când utilizatorul tastează Control-c, in timpul simulării (nu in timpul 

compilării). 
 
Comenzi Interactive 
Continua ('.') [period] 
Relansează execuţia de la locaţia curentă. 
Pas singular cu urmărire (',') [comma] 
Executa o singura instrucţiune si afişează rezultatul trasării. 
Pas singular fără trasare (';') [semicolon] 
Executa o singura instrucţiune fără urmărire. 
Locaţia curenta (':') [colon] 
Afişează locaţia curentă. 
Control-d sau $finish; 
Ieşirea din simulatorul VeriWell. 
In mod tipic, instrucţiunile Verilog executate interactiv sunt utilizate pentru depanare 

si colectare de informaţii. $display si $showvars pot fi tastate, în modul interactiv, pentru a 
arata valorile variabilelor. De remarcat faptul ca trebuie tastate task-ul de sistem, parametrii si 
(‘;’). 

$scope(<name>); si $showscopes; pot fi tastate pentru a traversa ierarhia modelului. 
$settrace; 

si $cleartrace; vor activa/dezactiva modul de urmarire. Tastarea "#100; $stop;" va opri 
executia dupa 100 unitati de timp simulat. 



 

 93

 
3.4  Task-urile de Sistem si Functiile 

 
 
Task-urile de sistem nu sunt părţi ale limbajului Verilog. Ele reprezintă task-uri 

construite si păstrate in biblioteca. Câteva dintre cele mai des utilizate task-uri de sistem sunt 
prezentate mai jos. 

 
$cleartrace 
 
Task-ul de sistem $cleartrace dezactivează urmărirea.. A se vedea task-ul de sistem 

$settrace pentru activarea trasării. 
$cleartrace; 
 
$display 
 
Afişează text pe ecran ca şi printf pentru limbajul C. Forma generala este: 
$display(<parametru>, <parametru>, ... <parametru>); 
unde <parametru> poate fi un sir intre ghilimele, o expresie care întoarce o valoare sau 

un parametru nul. De exemplu, afisarea unui antet: 
$display("Registre: A B C"); 
Caracterul special % indica faptul ca următorul caracter reprezintă o specificaţie de 

format. 
Pentru fiecare caracter %, care apare în şir, trebuie să fie furnizată o expresie 

corespunzătoare după şir. De exemplu, următoarele instrucţiuni vor tipări valoarea lui A in 
binar, octal, zecimal si hexazecimal: 

$display("A=%b binar %o octal %d zecimal %h hex",A,A,A,A); 
generându-se următoarea ieşire: 
A=00001111 binar 017 octal 15 zecimal 0f hex 
Specificatorii uzuali de format sunt: 
%b afişează in format binar 
%c afişează in format ASCII 
%d afişează in format zecimal 
%h afişează in format hexazecimal 
%o afişează in format octal 
%s afişează in format sir 
Un 0 intre % si specificatorul de format aloca numărul exact de caractere cerut pentru 

afişarea rezultatului evaluării expresiei, in locul numărului necesar pentru valoarea cea mai 
mare pe care ar lua-o expresia. De exemplu, aceasta este utila la afişarea timpului, după cum 
se va observa din exemplele de mai jos, care conţin doua instrucţiuni $display. 

$display("Timp = %d", $time); 
$display("Timp = %0d", $time); 
si care generează ramatoarele ieşiri: 
Timp = 1 
Timp = 1 
Intr-un sir pot fi introduse secvenţe “Escape”. Secventele “Escape” mai frecvent 

folosite sunt următoarele: 
\n caracterul linie noua 
\t caracterul tab 
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\\ caracterul \ 
\ caracterul " the " 
%% semnul procent 
Parametrul nul generează un spaţiu de un caracter, la afisare. Un parametru nul este 

caracterizat prin doua virgule adiacente in lista de parametri. $display adaugă automat un 
caracter linie nouă, la sfârşitul ieşirii. A se vedea $write, in “Verilog Language Reference 
Manual” , daca nu se doreşte o linie noua. 

 
 
$finish 
 
Task-ul de sistem $finish asigura ieşirea din simulator către sistemul de operare gazda. 

A nu se uita tastarea (‘;’), in modul interactiv. 
$finish; 

 
$monitor 
 
Task-ul de sistem $monitor permite monitorizarea si afişarea valorilor oricărei 

variabile sau expresii specificate ca parametru al task-ului. Parametrii sunt specificaţi ca si in 
cazul task-ului de sistem $display. Când se invoca task-ul $monitor simulatorul stabileşte un 
mecanism prin care, de fiecare data când o variabila sau o expresie, din lista de parametri, îşi 
modifica valoarea, cu excepţia lui $time, întreaga lista a parametrilor este afişată la sfârşitul 
pasului de timp, ca si când ar fi fost raportată de către task-ul $display. Daca doi sau mai 
mulţi parametri işi schimba valorile în acelaşi timp se va realiza o singura afişare. De 
exemplu, instrucţiunea următoare va afişa o linie ori de cate ori se modifica unul dintre 
registrele A, B sau C. 

$monitor(" %0d %b %b "%b, $time, A, B, C); 
La un moment dat numai o instrucţiune $monitor trebuie sa fie activa. Monitorizarea 

poate fi activata/dezactivata prin următoarele instrucţiuni: 
$monitoroff; 
<linii de cod> 
$monitoron; 
 
$scope 
 
Task-ul de sistem $scope oferă utilizatorului posibilitatea de a atribui, ca domeniu 

interactiv, un nivel particular al ierarhiei, pentru identificarea obiectelor. $scope este util in 
timpul depanării întrucât utilizatorul poate modifica domeniul, pentru a inspecta valorile 
diverselor variabile, din diferite module, task-uri si funcţii. 

$scope(<nume>); 
Parametrul <nume> trebuie sa fie numele complet ierarhic al unui modul, task, funcţii 

sau bloc cu nume. A se vedea task-ul de sistem $showscopes, pentru afişarea numelor. 
 
$settrace 
 
Task-ul de sistem $settrace activează urmărirea activităţii de simulare. Urmărirea 

constă în obţinerea diferitelor informaţii, inclusiv a timpului curent de simulare, a numărului 
liniei, a numelui fişierului, a modulului si a oricărui rezultat al instrucţiunii care se executa. 

$settrace; 
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urmărirea se poate dezactiva prin task-ul de sistem $cleartrace . 
 

 $showscopes 
 
Task-ul de sistem $showscopes afişează o lista completa a tuturor modulelor, task-

urilor, funcţiilor si a modulelor cu nume din domeniul curent. 
$showscopes; 
 
$showvars 
 
Task-ul de sistem $showvars furnizează informaţia de stare pentru variabilele registre 

si fire, atât scalari, cât si vectori. Invocat fără parametri, $showvars afişează stările tuturor 
variabilelor din domeniul curent. Invocat cu o lista de variabile, el arată numai starea acelora 
specificate. 

$showvars; 
$showvars(<lista de variabile>); 

 
$stop 
 
Task-ul de sistem $stop opreşte simulatorul, trece la modul interactiv si transfera 

comanda catre utilizator. 
$stop; 
 
$time 
 
Funcţia de sistem $time system întoarce timpul curent de simulare sub forma unui 

întreg de 64 de biţi. $time trebuie utilizat intr-o expresie. 
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4 DISPOZITIVE LOGICE PROGRAMABILE 
 

4.1  Introducere în PLD 
 
Este foarte bine cunoscut că pentru a proiecta un sistem digital, în afară de 

microprocesoare şi microcontrolere mai sunt necesare şi alte dispozitive cum ar fi: porţile 
logice şi circuitele SSI, MSI sau VLSI. De asemenea pentru a testa astfel de sisteme, intrările 
şi ieşirile lor trebuie să fie conectate prin switch-uri, generatoare de frecvenţă, LED-uri etc. 
Acest lucru nu numai că transformă proiectarea într-un proces complicat, dar conduce la 
cheltuieli ridicate şi necesită mult timp. 

Pentru a complica şi mai mult lucrurile, dacă se doreşte proiectarea unui sistem nou, 
utilizând componente şi cablaje imprimate (“printed boards”) totul devine destul de dificil. 
Metodele tradiţionale, cum ar fi tabelele de adevăr, minimizările şi toate celelalte calcule pe 
care noi le putem realiza, de cele mai multe ori conduc la erori cu totul neaşteptate. 

Există totuşi o modalitate care îmbunătăţeşte considerabil proiectarea sistemelor 
digitale şi, deşi aceasta nu este foarte diferită de celelalte modalităţi clasice, totuşi cu ajutorul 
ei se poate ajunge la rezultatele dorite mult mai uşor, într-un timp mai scurt şi cu costuri mai 
mici. Această metodă foloseşte şi ea calcule manuale, ca de exemplu tabele de adevăr sau 
diagrame de stări, însă conferă posibilitatea de a verifica proiectul detaliat utilizând simularea 
software în aşa fel încât în final proiectul devine funcţional. 

Dacă rezultatele simulării sunt cele dorite, circuitul proiectat este bun. Însă, dacă la 
acest pas există erori, circuitul nu trebuie reproiectat şi nici nu trebuie construită o placă 
experimentală pentru a găsi erorile. Proiectul digital este de fapt implementat printr-un 
software special în circuitele logice care au o structură internă configurabilă, la fel ca o 
memorie şi această structură poate fi modificată sau complet reproiectată în orice moment fără 
a modifica în nici un fel legăturile externe. 

Circuitele logice care au o structură internă ce poate fi modificată în concordanţă cu un 
fişier de configurare se numesc Dispozitive Logice Programabile (Programmable Logic 
Devices - PLD). Aceste circuite folosesc un software special pentru conexiuni şi pentru 
implementarea funcţiilor logice în interiorul structurii integrate şi astfel alcătuiesc proiectul 
digital dorit. 

Ustensilele de proiectare oferă posibilitatea unei utilizări a resurselor hardware într-un 
mod eficient fără chinul progrămării manuale. Implementarea proiectului poate fi realizată 
printr-o schemă sau prin limbaje de programare care utilizează un editor de text accesibil. 

Indiferent de metoda utilizată, performanţele circuitului pot fi verificate, chiar şi din 
punct de vedere al răspunsului în timp al circuitelor integrate. După aceea proiectul este 
încadrat în circuit pentru a putea fi configurat. Astfel eliminarea erorilor se reduce la 
corectarea schemelor sau a programului introdus. 
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4.2  Tipuri de dispozitive logice programabile 

 

Există mai multe tipuri de dispozitive logice programabile, dar toate pot fi împărţite în 
următoarele trei mari categorii: 

1. Programmable Logic Devices PLD (Dispozitive Logice Programabile): 
 PLA Bipolar Programmable Array Logic with Programmable AND/Fixed OR (Reţea 
logică programabilă bipolară cu poartă ŞI programabilă/poarta OR fixă); 
 PLA Programmable Logic Array with Programmable AND/Programmable OR (Reţea 
logică programabilă bipolară cu poartă ŞI programabilă/poartă OR programabilă); 
 GAL, CMOS Generic Array Logic Output Macrocell (Reţea logică generică cu ieşire 
macrocelulară, se referă la celula reţelei); 

2. Complex Programmable Logic Devices CPLD (Dispozitive logice programabile 
complexe): 

 EPLD, Max, EPROM, FLEX, SRAM; 
 Mach, EEPROM; 
 pLSI, EEPROM; 

3. Field Programmable Gate Arrays FPGA (Reţele de porţi programabile la nivel de 
câmp): 

 FPGA, LCA, SRAM, Switch Matrix from Xilinx and AT&T; 
 SRAM Sea of Gates; 
 pASIC de la Quicklogic. 
  

4.3  FPGA-urile 
 

 
Field Programmable Gate Arrays (FPGA-urile) şi Complex Programmable Logic 

Devices (CPLD-urile) pot fi utilizate aproape în orice sistem digital. Ele au fost şi sunt 
folosite într-o mare varietate de aplicaţii cu echipamennte periferice, pornind de la sisteme de 
ghidare pentru rachete până la sintetizoare de instrumente muzicale. 

Ele conferă avantajul unei integrări de nivel înalt, evitând riscurile şi costurile de 
construire. Spre deosebire de programarea cu măşti a porţilor, programarea logică conferă 
următoarele avantaje: 

1. Proiectare şi testare rapidă.  FPGA-urile pot fi proiectate şi testate rapid în timp 
ce lucrând cu porţi logice acelaşi proces ne poate  lua câteva săptămâni. Nu există 
costuri inginereşti care să se repete, vectori de testare de generat şi nici întârziere 
în manufacturarea prototipelor dorite. 

2. Schimbări în proiectare fără penalizări. Deoarece dispozitivele sunt configurate 
software şi programate de utilizator, modificările sunt mult mai puţin riscante şi 
pot fi realizate oricând – într-un timp care poate fi de ordinul minutelor  sau orelor 
în comparaţie cu timpul alocat schimburilor pentru porţile logice care poate ajunge 
de ordinul săptămânilor. 

3. Uşor de procurat de pe piaţa de specialitate. Deoarece multe componente sunt 
disponibile în pachete cu caracteristici comune, proiectarea poate fi uşor deplasată 
de la dispozitive de mare densitate la altele de mică densitate, sau chiar de la o 
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familie de produse la alta, fără a fi necesare schimbări pe placa de bază a 
circuitului. Ideile de proiectare, concretizate într-un fişier text sau schematic sunt 
convertite într-un fişier de date de configurare pentru dispozitivul FPGA sau 
CPLD utilizând o dezvoltare software treptată. 

 

44..33..11  ..PPrreezzeennttaarreeaa  ppllăăcciiii  ddiinn  ddoottaarreeaa  llaabboorraattoorruulluuii  XXCC  33000000//44000000  

Placa FPGA din figura 3 va fi placa hardware utilizată pentru programarea şi testarea 
lucrărilor de laborator. Pentru aceasta se va utlliza sistemul de lucru Xilinx Foundation Series 
cu XACTstep. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Schema generală a plăcii hardware XC 3000/4000 

Placa este o placă comună stand-alone care conţine pe lângă chip-urile de FPGA, o 
serie de comutatoare, LED-uri şi dispozitive de afişare pe 7 segmente care pot fi folosite 
pentru a activa/dezactiva intrările şi ieşirile. Figura 3 ilustrează o schemă a plăcii. Placa 
conţine un socket, atât pentru XC 3000 FPGA, cât şi pentru XC 4000 84-pin. În cazul nostru 
placa are un XC 3020A PC68 şi un XC 4003E. 

Chip-urile FPGA sunt volatile şi de aceea trebuie reprogramate de fiecare dată când se 
întrerupe alimentarea plăcii (excluzând cazul în care se programează configurarea plăcii într-
un PROM pentru ca placa demo să poată fi utilizată în acest mod).. 

După configurare orice pin de intrare/ieşire care nu este folosit, va fi configurat ca 
intrare rezistivă de 50-100 kOhm. Acest lucru este realizat de către dispozitivul FPGA în 
blocul IOB. 

 
 
44..33..22    SSwwiittcchh--uurriillee  ddee  ccoonnffiigguurraarree  SSWW11  şşii  SSWW22  

Cele 8 DIP-uri (placa din laborator posedă 14) comutatoare, etichetate SW1 şi SW2, chiar 
deasupra socket-urilor XC 3020 şi XC4003 sunt comutatoarte de configurare. Ele trebuie 
setate conform tabelului de mai jos: 

 



 

 99

Switch 
nr.  

SWI(XC3000)  
(pozitia normala ) 

SW2(XC4000) Setarile 
Normale 
(SW2) 

1 INP - PWR (Power) ON 
2 MPE (OFF)  MPE ( program multiplu 

configurabil; utilizat cu PROM)  
OFF 

3 SPE (OFF) SPE ( configurare unica; utilizat cu 
PROM) 

OFF 

4 M0(ON) M0 (activeaza  programe multiple ) ON 
5 M1(ON) M0 (activeaza  programe multiple) ON 
6 M2(ON) M0 (activeaza  programe multiple) ON 
7 MCLK(OFF) RST (reset) ON 
8 DOUT(OFF) INIT OFF 

            NOTA: comutatoarele sunt ON când jumătatea din vârful lor este apăsată (spre 
etichetele de pe comutatoare) 

44..33..33  SSwwiittcchh--uurriillee  ggeenneerriiccee  ddee  iinnttrraarree  ((SSWW33))  
Cele 8 comutatoare DIP poziţionate vertical între cele două socket-uri (vezi figura 3) 

îndeplinesc funcţia de intrare pentru FPGA-urile XC 3020A şi XC 4003E. Acestea sunt uşor 
de utilizat pentru a aplica semnale de intrare pe dispozitive în timpul testelor. Când un 
comutator este pe poziţia ON (apăsat spre numărul de pe jumătatea dreaptă a comutatorului) 
se aplică 1 logic, iar când comutatorul se află pe poziţia OFF se aplică 0 logic. 0 logic se 
aplică printr-o rezistenţă de 1Kohm, pinii pot fi utilizaţi de asemenea ca ieşiri sau pot fi 
comandaţi printr-o sursă externă, conectând sursa de semnal la punctul de probă al header-
ului de FPGA. 

 
Switch 

SW3/Suplimentar 
Numarul 
pinului pe 
XC3020A  

Pini pe 
XC4000E 

Pinii pentru 
switchul 

suplimentar 
1 11 19 10 
2 13 20 9 
3 15 23 8 
4 17 24 7 
5 19 25 6 
6 21 26 5 
7 23 27 4 
8 24 28 3 

 
 
 

44..33..44      DDiissppoozziittiivveellee  ddee  aaffiişşaarree  ccuu  77  sseeggmmeennttee  ((UU66,,  UU77  ssii  UU88))    
 
 
Cel mai din stâga afişaj este conectat la XC 3010A FPGA, iar cele din extrema dreaptă 

sunt conectate la chip-ul XC 4003E. Fiecare segment de LED este comutat pe ON prin 
apăsarea pinului căruia îi corespunde pe poziţia LOW. Pinii de conexiune I/O pentru cele 7 
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segmente ale afişorului sunt prezentaţi în următorul tabel şi în figura 4. 
 

XC3020A XC4003 XC4000  Segmentul 
Afisor U6  U7 U8 

a 38 39 49 
b 39 38 48 
c 40 36 47 
d 56 35 46 
e 49 29 45 
f 53 40 50 
g 55 44 51 

punct 
zecimal 

30 37 41 

 

 

 

 

Figura 4.  Numerotarea segmentelor. 

Fiecare LED este aprins prin setarea pinului FPGA corespunzător pe poziţia LOW. 
Conexiunile LED-urilor sunt arătate în figura 4b. 

Punctul zecimal de la cel mai dreapta afişaj (U8) este conectat la pinul 41 al lui 
XC4003E şi acţionează ca un indicator de eroare de programare. În timpul programării, 
punctul zecimal al lui U8 trebuie să fie pe poziţia OFF. Dacă revine pe poziţia ON, atunci a 
fost o eroare de programare. Punctele zecimale ale lui U6 şi U7 sunt pe poziţia LOW în 
timpul programării şi sunt pe ON când FPGA-urile urmează să fie programate. 

 

44..33..55  BBaarraa  ddee  LLEEDD--uurrii  ((DD11--DD88,,  DD99--DD1166))  

 

LED-urile de sub socket-ul XC4003 (vezi figura 3) sunt conectate la pinii I/O ai 
FPGA. Primele 8 led-uri (D1-D8) sunt conectate la XC3020A, iar ultimele 8 la pinii I/O ai 
XC 4003 sau XC 4010. Ca şi cele 7 segmente ale afişorului, led-urile vor fi 1 când avem un 
LOW logic sau 0 când este conectat la pin conform figurii 4b. Tabelul de mai jos prezintă 
numerele pinilor: 

LED-urile 
din varf 

pinii 
XC3020  

LED-urile 
de jos 

pinii 
XC4000  

D1 37 D9 61 
D2 36 D10 62 
D3 41 D11 65 
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D4 33 D12 66 
D5 32 D13 57 
D6 31 D14 58 
D7 28 D15 59 
D8 29 D16 60 

 

44..33..66  LLiinniiiillee  II//EE      
  
Există în plus 16 linii I/O puse la dispoziţie pe cele două rânduri de pini (header-e 

pentru punctele de probă) deasupra dispozitivului XC4003 sau 4010. Numerele pinilor sunt 
date în tabelul următor, de la stânga la dreapta. Numerele pinilor cresc dinspre rândul interior 
spre exterior în sensul acelor de ceasornic. După configurare, orice pin de intrare/ieşire care 
nu e utilizat, va fi configurat ca o intrare rezistivă de  50-100 kOhm conectată la Vdd. Pinii de 
intrare vor fi de asemenea conectaţi la o rezistenţă reglabilă de 50-100kOhm. Acest lucru este 
realizat de către dispozitivul FPGA în blocul IOB. 

 
Linia 
I/O  

pinii 
XC3020 

pinii 
XC4000  

0 61 10 
1 62 9 
2 63 8 
3 64 7 
4 65 6 
5 66 5 
6 67 4 
7 68 3 
8 2 84 
9 3 83 
10 4 82 
11 5 81 
12 6 80 
13 7 79 
14 8 78 
15 9 77 

 
  
44..33..77  BBuuttooaanneellee::  SSWW44,,  SSWW55  ssii  SSWW66    
 
 
SW4 este un buton de reset care aplică un Semal de Reset Activ "LOW" pe FPGA sau 

pe PROM. Normal Reset-ul este pe poziţia "High" şi menţinut astfel de un rezistor de 
27Kohmi.  
SW5 este un buton de “liber”care aplică un semnal activ "LOW" pe pinul 18 al XC4003 sau 
XC4010 şi pe pinul 16 al XC3020. Normal semanlul de “liber” este pe poziţia "High"  
SW6 este butonul program care aplică un semnal activ "LOW" pe intrarea 
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DONE/PROGRAM a XC4003 (sau XC4010) la pinul 55 sau la pinul 45 al XC3020. Semnalul 
PROG este pe poziţia "High" de obicei şi mentinut de un rezistor de 13.5 Kohmi.  

 
 
44..33..88                  CCrriissttaalluull    OOsscciillaattoorr  OOppţţiioonnaall  ((YY11))  

Sub butonul PROG SW6 este un spaţiu liber pentru un oscilator. Ieşirea oscilatorului 
va fi conectată la pinul 13 (pinul  PGCK1) al XC4003 şi la pinul 43 al XC3020 FPGA.  

            Ceilalţi pini sunt utilizaţi pentru programarea şi pornirea FPGA-ului. Pinii VCC (=5V) 
şi GND sunt descrişi mai jos pentru FPGA-ul  XC4003 PC84.  
             •  VCC: pinii 2,11, 22, 33, 42, 54, 63 si 74   
             •  GND: pinii 1, 12, 21, 31, 43, 52, 64, 76  

             Pentru FPGA-ul 3020 PC68, pinii VCC si GND  sunt următorii:  
             •  VCC: pinul 18   
             •  GND: pinul 35 

  

44..33..99        CCaabblluull  ccoonneeccttoorr  XXCChheecckkeerr//DDoowwnnllooaadd    JJ22    
  
Cablul XChecker ce conectează portul paralel de imprimantă trebuie conectat la 

conectorul J2 (pinii conectori plasaţi vertical în partea dreaptă sus a plăcii) pentru a programa  
XC4003 sau la conectorul J1 (în partea stânga sus) pentru a programa XC3020. Acestor 
conectori le lipseşte un pin în pozitia 3 a rândului vertical din stânga şi un pin din poziţia 4 a 
rândului din dreapta. Cablul  Xchecker are doi conectori liberi de conducere (firişoarele cu 
etichete pe o parte) şi aceleaşi numere de pini lipsă. Aceasta va ajuta la conectarea corectă  a 
cablurilor la conectorii de pe placă. 

De reţinut că poziţia simbolurilor scrise pe partea de sus a capului lui  Xchecker este în 
oglindă faţă de ceea ce realizează cu adevărat pinii. Numele corecte sunt indicate pe legăturile 
libere conectate la cablu. 

 
 
 
44..33..1100  EExxeemmpplluu  ddee  pprrooiieeccttaarree::  ccoonnvveerrttoorruull  bbiinnaarr--GGrraayy  rreessppeeccttiivv  
GGrraayy--bbiinnaarr  
  
Se va proiecta şi implementa un circuit combinaţional care să realizeze conversia din 

cod binar în cod gray şi reciproc. 
Tabela după care se realizează conversia este următoarea: 

   
COD BINAR COD GRAY 
0000   
0001   
0010   
0011   
0100   

0000 
0001 
0011 
0010 
0110 
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0101   
0110   
0111   
1000   
1001   
1010   
1011   
1100   
1101   
1110   
1111 

0111 
0101 
0100 
1100 
1101 
1111 
1110 
1010 
1011 
1001 
1000 

Rezultatele obţinute în urma aplicarii diagramelor Karnaugh sunt:   
   

33

322

3211

32100

GB
GGB

GGGB
GGGGB

=
⊕=

⊕⊕=
⊕⊕⊕=

   

33

322

211

100

BG
BBG
BBG
BBG

=
⊕=
⊕=
⊕=

 

 

44..33..1111  FFoolloossiirreeaa  pprrooggrraammuulluuii  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  ppeennttrruu  rreeaalliizzaarreeaa  
ssiimmuullăărriiii  

Pentru a deschide Project Manager se realizează dublu click pe  şi în acest moment 
se va deschide sesiunea Project Manager.  Se alege opţiunea “Create a New Project” şi apoi se 
tastează OK. 

• Se alege un nume pentru noul proiect, spre exemplu „bin_gray” şi se introduce în 
opţiunea NAME.   

• Se alege locul în care se doreşte să existe toate informaţiile legate de proiect 
completând opţiunea DIRECTORY.   

• În opţiunea TYPE există “F2.1” ceea ce înseamnă că se lucrează cu software-ul 
Foundation, versiunea 2.1.  

• Deoarece în acest prim laborator se va realiza schema circuitului combinational, se va 
selecta opţiunea SCHEMATIC. Aşa cum sugerează şi numele, această opţiune este 
folosită în cazul în care urmează a se realiza schema unui circuit. Trebuie remarcat 
faptul că această opţiune permite şi plasarea în cadrul schemei a unor module realizate 
într-un limbaj HDL (Verilog, VHDL). Opţiunea HDL este folosită pentru acele 
proiecte care se realizează exclusiv în HDL.   

• Tot în cadrul acestui prim pas, se specifică tipul plăcii hardware utilizată la simularea 
proiectului final. În cazul acesta este vorba de XC4000E. A doua opţiune se refera la 
cîteva date tehnice care se găsesc înscrise pe chipul Xilinx. Ultima opţiune se referă la 
viteza de funcţionare a chipului, care implicit este 1.  
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• După ce s-au înscris corect toate informaţiile, se tastează OK şi în acest moment se 
porneşte serverul Xilinx, care va monitoriza toate acţiunile executate pe mai departe.   

 

După cum se poate observa s-a creat un proiect denumit “bin_gray” care va utiliza 
componentele puse la dispoziţie de librăria xc4000e. Aceste componente  precum şi o scurtă 
descriere a lor pot fi vizualizate dacă se apasă de două ori pe xc4000e plasat în Files. În partea 
dreaptă se poate observa fluxul de proiectare care trebuie să fie urmat pentru ca în final să se 
poată simula schema noastră. 

• Următorul pas este introducerea schemei care va realiza conversia din cod binar în cod 

gray şi invers. Din opţiunea DESIGN ENTRY se va selecta icon-ul , pornind în 
acest fel un tool numit SCHEMATIC EDITOR. Acest tool este utilizat pentru a se 
introduce schema care se doreşte a fi simulată. 

• Se utilizează icon-urile  si  pentru a crea schema care se doreşte a fi simulată. 
Primul icon este utilizat pentru a alege componentele folosite, din librăria de 
componente existentă pentru placa hardware selectată. Cel de-al doilea icon este 
utilizat pentru a uni prin fire componentele între ele.  

• Dacă se doreşte o simulare a schemei utilizând numai simulatorul logic, atunci 

plasăm simbolul  ca intrare si simbolul  ca iesire urmând ca apoi din PROJECT 
MANAGER să se aleagă SIMULATION.  
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• Pentru a putea realiza o simulare fizică, cu ajutorul placii hardware disponibile, trebuie 
ca simbolurile de intrare să fie înlocuite cu IBUF şi IPAD. Simbolurile de ieşire vor fi 
înlocuite cu OBUF şi OPAD. Simbolurilor IPAD trebuie să le fie asignate pinii 
disponibili pentru intrare şi simbolurilor OPAD pinii de iesire ale placii hardware 
folosite. Spre exemplu, din documentaţia prezentată mai sus se ştie că un pin de iesire 
pentru placa XC40 este 62, deci unui simbol IPAD trebuie să îi fie setat LOC=P62. 
Acest lucru se realizează apăsând cu butonul din dreapta al mouse-ului pe simbolul 
IPAD dorit, alegând “Symbol properties”, în “Name” introducând LOC, iar în 
“Description” introducând P62. În cazul problemei cerute schema rezultată este 
prezentată în figura 5. 

• Urmatorul pas este crearea unui fişier netlist. Acest lucru se realizează selectând 
meniul Options şi selectând opţiunea Create Netlist. Crearea acestui fisier este un pas foarte 
important, deoarece acest fisier va fi utilizat în continuare de Xilinx Foundation pentru a se 
realiza simularea schemei. Rezultatele simulării sunt prezentate mai 

jos  

• Dupa realizarea fisierului netlist, putem trece realizarea simularii logice. Pentru acesta 
apăsaţi icon-ul . Acum aveţi deschis simulatorul logic Xilinx, iar în cadrul lui aveţi 
o fereastră denumită WAVEFORM VIEWER. În acestă fereastră se vor vizualiza 
formele de undă ale semnalelor dorite. Una din metodele posibile de introducere a 
semnalelor în simulator este utilizarea unui fişier script. Pentru realizarea acestui script 
selectaţi opţiunea SCRIPT EDITOR din meniul TOOLS (fereastra Logic Simulator – 
Xilinx Foundation F2.1i). Acestă opţiune vă deschide fereastra SCRIPT EDITOR. 
Alegem opţiunea Use Script Wizard şi apoi apăsăm OK. Apăsăm incă o dată butonul 
OK şi ajungem în fereastra Initialization. În acestă fereastră realizaţi următoarele: 

1. în câmpul Initialization – activaţi setările Delete Existing Signals şi Restart. 
2. în câmpul Simulation – activaţi opţiunea Mode şi alegeţi Functional. Opţiunea 

Step Size se va seta la 100ns. 
3. activaţi opţiunea Generate aditional comments. Această opţiune vă va 

introduce comentarii în codul sursă al scriptului. Apăsaţi butonul Next. 

Următoarea fereastră se numeşte Vectors. Este fereastra unde vom introduce semnalele 
utilizate la simulare. Apăsăm pe butonul New. În loc de Vector_Name_1 vom tasta Intrări. 
Apăsăm butonul Arange Vector Components, se va deschide o nouă fereastră numită Vector 
Components care conţine butonul Commands. Apăsăm butonul Commands, Add Signals şi în 
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loc de New_Component_1 tastăm  B3. Apăsăm repetitiv butonul Commands până introducem 
toate semnale de intrare. Repetăm această procedură şi pentru ieşiri, apoi apăsăm butonul 
Next. 

Următoarea ferestră deschisă se numeşte Stimulators şi este fereastra în care se pot 
introduce stimulii pentru intrări. Apăsăm butonul New şi în loc de Signal_Name_1 vom tasta 
B3. Din câmpul Stimulator Type alegem opţiunea Waveform. În câmpul Value vom scrie 
valorile pe care le va lua intrarea noastră. Repetăm acestă procedură până epuizăm toate 
intrările. Apăsăm butonul Next. 

Următoarea fereastră deschisă este Breakpoints and Simulation. În câmpul Simulation 
Command alegem Cycle. În câmpul simulation value introduce-ţi valoarea 300. Apăsăm 
butonul Finish. 

Apăsăm tasta F5 pentru a rula scriptul nostru. Rezultatele se vor observa în fereastra 
Waveform Viewer. 

• Pentru simulare fizică apăsăm IMPLEMENTATION. Acesta este un proces 
automatizat iar utilizatorul nu poate interveni în cadrul realizării acestui pas. 

• Ultimul pas este PROGRAMMING. În cadrul acestui pas, schema proiectată 
este transmisă plăcii hardware şi, cu ajutorul switch-urilor existente pe placă, se poate verifica 
faptul că schema funcţionează aşa cum a fost proiectată.  
 
 
 

44..33..1122  SScchheemmee  llooggiiccee  ccoommbbiinnaaţţiioonnaallee  
  
 
Aceste scheme sunt caracterizate de semnalele de la ieşire care la un moment dat, sunt 

numai funcţii de semnalele aplicate în acel moment la intrare. Deci semnalele de ieşire depind 
de combinaţiile semnalelor de intrare. Aceste dependenţe sunt date, de obicei, printr-un grup 
de funcţii booleene, aşa cum se prezintă în figura 1. 

 
 
 
  x1        y1 
 
  ......        ...... 
 
  xn        yn 
 

 
Figura 1. Schema generală a unui circuit combinaţional 
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În legătură cu schemele logice se pot formula două categorii de probleme: 

1. probleme de analiză 

 
 

Schemă logică 
combinaţională 

(SLC) 
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2. probleme de sinteză 

În cazul unei probleme de analiză se furnizează structura circuitului şi, cunoscându-se 
semnalele aplicate la intrare, se cer semnalele de ieşire. Problemele se soluţionează căutând 
expresiile funcţiilor booleene ale semnalelor de ieşire corespunzătoare structurii circuitului şi 
apoi valorile lor pentru diversele combinaţii de valori ale variabilelor de intrare. 

În cazul unei probleme de sinteză se furnizează valorile semnalele de ieşire corespunzătoare 
diverselor combinaţii de valori  ale semnalelor de intrare şi se cere structura circuitului. 
Problemele de sinteză se soluţionează căutând expresiile funcţiilor booleene care asigură 
corespondenţa impusă între semnale şi alcătuirea structurii circuitelor corespunzătoare lor. 
Pentru ca schemele obţinute să fie cât mai simple şi mai economice se caută formele minime 
ale funcţiilor booleene respective. Din punct de vedere matematic, problemele de sinteză duc 
la necesitatea minimizării unor funcţii booleene. 

 

44..33..1133  SScchheemmee  llooggiiccee  sseeccvveennţţiiaallee  ––  CCiirrccuuiittee  bbaassccuullaannttee  bbiissttaabbiillee  ((CCBBBB))  
  

Circuitele secvenţiale sunt de fapt alcătuite din circuite combinaţionale şi elemente de 
memorie, cumulând astfel proprietăţi noi cum ar fi: întârzieri, memorare şi reacţii de la ieşire 
la intrare. Semnalele de ieşire ale unui circuit secvenţial vor depinde de valorile instantanee 
ale semnalelor de intrare şi de starea circuitului. Starea circuitului este o funcţie de valorile 
intrărilor la momente de timp anterioare. 

În figura 2 este prezentată schema generală a unui circuit secvenţial. t∆  reprezintă elemente 
de întârziere astfel că: )()( tytty ii =∆+ . 

  x1        z1 

  xn        zn 

         y1 

                yi 

          ym 

 

 

 

Figura 2.  Schema generală a unui circuit secvenţial 

După relaţia temporală de producere a evenimentelor în circuitele secvenţiale, acestea sunt: 

 
 

Schemă logică 
combinaţională 

(SLC) 

∆t 

∆t 

∆t 
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1. sincrone: evenimentele se produc în circuit la momente discrete, bine determinate 
de timp 

2. asincrone: momentele de timp de aplicare a intrărilor şi de realizare a ieşirilor sunt 
oarecare. 

În general, cu toate că introducerea semnalelor de sincronizare, ceea ce constituie 
desigur o restricţie, întârzie funcţionarea circuitelor, facându-le mai lente, acest fapt măreşte 
considerabil stabilitatea şi controlabilitatea circuitelor. 

Metodele de analiză şi sinteză ale schemelor secvenţiale sunt analoage celor folosite 
pentru schemele combinaţionale, cu deosebirea faptului că funcţionarea acestora este definită 
nu prin tabele de adevăr ci prin tabele de tranziţii de stări. Implementarea unei scheme 
secvenţiale utilizează pentru SLC circuite logice combinaţionale iar pentru circuitele de 
înârziere circuite basculante bistabile cum ar fi cele de tip D şi cele de tip JK. O schemă 
secvenţială se mai poate implementa utilizând registre de deplasare, numărătoare sau memorii 
PROM de control şi SLC sau circuite logice programabile (cum sunt PLD-urile şi FPGA-
urile). 
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5 INDRUMAR DE LABORATOR 
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5.1  . Elemente ale calculatoarelor numerice 
 

Un calculator numeric, poate fi privit din punct de vedere constructiv, ca o colecţie de 
module (subansamble) interconectate între ele, care participă împreună la realizarea unor 
funcţii logice şi de calcul, asigurând totodată interfaţa cu mediul exterior. Modulele se 
stabilesc după criterii funcţionale şi constructive, ceea ce duce la omare varietate de module şi 
moduri de interconectare. 

În această lucrare, se prezintă mai întâi, cu scop orientativ structura generală a unui 
calculator. În continuare, se vor studia mai detailat câteva elemente componente ale 
calculatoarelor numerice: generatoare de tact, scheme cu registre pentru accesul datelor 
(RAD). 

 
1. Structura de bază a unui calculator numeric 

 
Calculatorul numeric clasic, denumit şi calculator de tip Von Neuman, are următoarele 

caracteristici definitorii: 
 Asigură posibilitatea transferului de intrare/ieşire pentru date şi instrucţiuni 
 Conţine o memorie pentru păstrarea, în orice ordine, a datelor de intrare 

(operanzi), a instrucţiunilor şi a datelor de ieşire (rezultate). 
 Asigură efectuarea unor funcţii logice şi de calcul asupra operanzilor citiţi din 

memorie (fluxul de date în calculatorul numeric) 
 Asigură posibilitatea de luare a unor decizii privind acţiunile următoare 

necesare obţinerii rezultatelor (fluxul de instrucţiuni). 
 Datele şi instrucţiunile sunt păstrate în memorie într-o formă omogenă, 

putându-se astfel efectuua diferite operaţii asupra instrucţiunilor. 
 
Schema bloc cea mai simplă a calculatorului Von Neuman este prezentată în figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Structura de bază a calculatorului de tip Von Neuman 
 

Principalul dezavantaj al acestei organiyări este efectuarea operaţiilor de intrare/ieşire 
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prin UAL, ceea ce implică suspendarea operaţiilor logice şi de calcul pe perioada transferului 
de intrare/ieşire. Această structură însă prezintă unele avantaje privind costul. 

 
În schema din figura 2, operaţiile de intrare/ieşire se efectuează prin acces direct la 

memorie. UAL nu mai este blocată pentru aceste operaţii, însă performanţele unui astfel de 
calculator sunt încă limitate de faptul că UC este în continuare responsabilă de transferurile de 
I/E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Acces direct la memorie 
 
Pentru a elimina şi acest neajuns, s-a  introdus un canal de I/E separat care asigură 

controlul transferului de I/E pe o cale independentă. 

Schema de principiu a acestui tip de organizare este prezentată în figura 3. Canalul de 
I/E este de fapt un calculator specializat care execută programele de canal, pregătite în 
memoria internă de către procesorul central (UAL, UC) în paralel cu acesta. 

Programul de canal trebuie să conţină adresa zonei de date implicată în transfer, 
dimensiunea ei, dispozitivul de I/E solicitat, modul de transfer. 
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Figura 3.  Canal de I/E 

 
2. Generatoare de tact 

 
În timpul prelucrării lor, datele sunt transferate între diferite registre care intră în 

componenţa celor 5 unităţi de bază. 
 
Activarea/dezactivarea, strobarea datelor în diferite registre se efectuează sub controlul 

unor semnale de comandă generate de UC. În majoritatea calculatoarelor aceste semnale 
provin de la un generator de tact central, un oscilator cu cuarţ cu frecvenţa foarte stabilă. 

 
Unitatea de comandă are ca sarcinăprincipală, ca plecând de la acest tren continuu de 

impulsuri, să genereze semnale pentru difeeritee eelemente componente, la momente 
corespunzătoare. Modulele componente ale unui calculator numeric sunt în general formate 
din nişte resurse hardware (numărătoare, sumatoare, registre, multiplexoare, decodificatoare, 
etc) controlate de o unitate de comandă de complexitate variabilă. Frecvenţa tactului pentru 
diferite module poate avea valori diferite, într-un anumit raport etc. 

Din acest considerent, cât şi din considerente economice, este necesar ca plecând de la 
un oscilator pilot, cu frecvenţa stabilă să se obţină, prin divizare, semnale de alte frecvenţe 
necesare pentru diferite module. Dacă factorul de divizare este un număr întreg, se proiectează 
un numărător modulo factorul de divizzare şi se obţine frecvenţa dorită. Se întâmplă de multe 
ori însă, ca raportul dintre frecvenţa dată m şi cea dorită n, m/n, să nu fie un număr întreg. 
Pentru a proiecta un divizor cu factorul de divizare fracţionar m/n, fără acumularea erorilor, 
se procedează în felul următor: 

 Prin simplificare, se aduce fracţia m/n la o formă ireductibilă. 

 Se calculează partea întreagă ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

n
mk  a fracţiei. 

 Se proiecteyă un numărător comandat, care poate funcţiona modulo k sau 
modulo k+1. Ciclul de funcţionare al acestui numărător este de n perioade. La 
fiecare sfârşit de ciclu eroarea de divizare este zero, deci erorile nu se 
acumulează. 

 Numărătorul comandat pentru a realiza divizarea cu factorul m/n trebuie să 
funcţioneze ca divizor prin k pe durata a x perioade şi ca divizor prin k+1 pe 
durata a y perioade. x şi y se calculează rezolvând sistemul: 

 

⎩
⎨
⎧

=+
=++

nyx
mykkx )1(*

 

 
 Se proiecteyă deci un numărător modulo n, având ca tact ieşirea numărătorului 

modulo variabil, care prin decodificare va comanda numărătorul modulo 
variabil (k sau k+1). De exemplu pentru proiectarea unui dispozitiv de emisie 
– recepţie serială a informaţiei, este necesară obţinerea frecvenţei de 1800 Hz 
din frecvenţa de 9600 Hz. 

 



 

 113

⎩
⎨
⎧

=
=

⇒
⎩
⎨
⎧

=+
=+

==

1
2

3
1665

3
16

1800
9600

y
x

yx
yx

n
m

 

 
Deci divizorul trebuie să funcţioneze două perioade ca numărător modulo 5 şi o 

perioadă ca numărător modulo 6. (O perioadă fiind de 5, respectiv 6 tacte). În figura 
următoare se va prezenta o schemă a unui generator de tact bifazic, utilizat în special la 
proiectarea cu microprocesoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.  Generator de tact bifazic 

 
 

3. Registre de acces date 
 
Pentru a proiecta un registru de acces date, care să permită într-un mod cât mai elastic 

accesul la memorie, trebuie cunoscute câteva specificaţii minimale privind organizarea 
memoriei şi modul de adresare. Memoria internă a unui calculator numeric are în principal 
funcţia păstrare a instrucţiunilor şi a datelor. 

Pentru a facilita utilizarea procedurilor, lucrul în întreruperi sau, în general, 
multiprogramarea, calculatoarele numerice pot fi prevăzute cu posibbilităţi de manipulare a 
unor structuri de memorie de tip stivă, separate de memoria internă. 

Noi vom considera structura unităţii de adresare astfel încât să permită definirea şi 
manipularea unor structuri dee tip stivă chiar în memoria internă. Acest tip de organizare are 
următoarele avantaje: 

 Utilizarea memoriei este mai eficientă; 
 Dimensiunea stivei poate fi, la limită, chiar dimensiunea memoriei; 
 La un moment dat se pot defini mai multe stive, ceea ce oferă o mai mare 

elasticitate programatorului. 
 
Pentru accesul datelor păstrate într-o memorie astfel organizată este nevoie de un set 

de registre RAD care să conţină: 
 Un registru de indexare DI, cu date imediate; 
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 Un registru de adresare a operanzilor, RA; 
 Un registru de adresare a stivei, pe care-l vom denumi indicatorul stivei, IS; 
 Un registru de adresare a instrucţiunilor, pe care îl vom numi Contor Program, 

CP, deoarece, exceptând executarea salturilor, instrucţiunile unui program sunt 
păstrate secvenţial în memorie, în ordinea executării lor, CP funcţionând ca un 
numărător al instrucţiunilor. 

 
Privind adresarea memoriei, există o mare varietate de moduri în care se calculează 

adresa efectivă. Calculul adresei se poate face utilizând UAL, sau se poate proiecta o unitate 
aritmetică simplă dedicată calculării adresei efective, ceea ce permite suprapunerea fazei de 
execuţie a unei instrucţiuni cu faza de citire a instrucţiunii următoare şi calculul  adresei. 
Figura 5 reprezintă schema bloc a RAD. 

 
Schema bloc este realizată pe patru biţi, însă este uşor extensibilă, utilizând TI şi TO 

pentru un număr de biţi multiplu de patru. DI0 – DI3 reprezintă datele de intrare din exterior 
iar DO0 – DO3 datele de ieşire spre exterior memorate într-un registru de ieşire. A0 – A3 
reprezintă adresele spre exterior. Pentru utilizarea RAD într-o structură cu magistrale 
interconectate, datele de ieşire şi adresele se obţin la ieşire prin intermediul unor circuite cu 
trei stări, putând fi dezactivate cu semnalele AA şi AD. Schema este porevăzută cu un 
sumator 7483 utilizat pentru calcularea adreselor. Suma dintre datele de intrare şi unul din 
registre sau zero este înscrisă în registrul de ieşire şi unul din registrele de adresare PC, IS sau 
RA pe frontul crescător al semnalului de tact TACT. 

Selecţia operandului A (dreapta) se realizează cu multiplexoare 4 la 1 având ca vector 
de selecţie semnalele B şi A (A este mai puţin semnificativ, pentru 00 se selectează RA). TI şi 
TO reprezintă transportul de la rangul precedent, respectiv spre rangul următor, în cazul unui 
număr mai mare de patru biţi. Schema din figura 5 poate efectua un număr de 16 operaţii 
elementare selectate cu I0 – I3. 

Codificarea operaţiilor este prezentată în tabelul 1. 
 
Tabelul 1. 
 

I3 I2 I1 I0 Magistrala de 
adrese (A0 – A3) 

Magistrala de date (D0-D3) 
după frontul crescător al 
următorului impuls de TACT 
- Adresa furnizată memoriei - 

Observaţii 
 - Încărcarea Adresei 
- 

0 0 0 0 - (nu se 
furnizează nimic) 

- Încărcarea registrului 
CP 

0 0 0 1 CP plus DI plus 
TI 

CP = (CP) plus DI plus TI Indexare CP (cu DI 
şi TI) şi încărcarea 
adresei în registrul 
CP 

0 0 1 0 - - Încărcarea registrului 
RA 

0 0 1 1 CP plus DI plus 
TI 

IS = (CP) plus DI plus TI Indexarea registrului 
CP şi încărcarea 
adresei în registrul IS 

0 1 0 0 CP - Adresarea 
instrucţiunii direct cu 
CP 
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0 1 0 1 CP plus DI plus 
TI 

RA = (CP) plus DI plus TI Indexarea registrului 
CP şi încărcarea 
adresei în registrul 
RA 

0 1 1 0 RA - Adresare operand 
direct cu RA 

0 1 1 1 RA plus DI plus 
TI 

RA = (RA) plus DI plus TI Indexarea registrului 
RA şi încărcarea 
adresei în registrul 
RA 

1 0 0 0 - - Incărcarea registrului 
IS 

1 0 0 1 DI plus TI CP = DI plus TI Salt la o adresă şi 
încărcarea adresei în 
registrul CP 

1 0 1 0 - - Încărcarea registrului 
index DI 

1 0 1 1 DI plus TI IS = DI plus TI Adresare directă 
operand şi încărcarea 
adresei în registrul IS 

1 1 0 0 0 - Salt la adresa 0 
1 1 0 1 DI plus TI RA = DI plus TI Adresare directă 

operand şi încărcarea 
adresei în registrul 
RA 

1 1 1 0 IS - Adresare stivă 
(PUSH şi POP) 

1 1 1 1 IS plus DI plus 
TI 

IS = (IS) plus DI plus TI Indexarea registrului 
IS şi încărcarea 
adresei în registrul IS 

 
Semnificaţia semnalelor care apar în schema din figura 5 este următoarea: 
 
AA  = activare adresă; 
B, A  = semnale de selecţie MUX 4:1; 
C  = selecţie MUX 2:1; 

DIR = semnal de selectare a sensului prin buffer (valoarea de 1 logic este pentru 
intrare şi valoarea de 0 logic este pentru ieşire); 

CLR = semnal de clear; 
G = activare buffer bidirecţional (bufferul este activ când valoarea lui G este 1 

logic); 
ADI = activare date index; 
SDI = selecţie registru index; 
SIS = selecţie registru indicator stivă; 
SCP = selecţie registru contor program; 
TO = transport la ieşirea sumatorului; 
TI = transport la intrarea sumatorului; 
A[0:3] = magistrala de adrese către memorie; 
D[0:3] = magistrală bidirecţională de date; 
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M[0:3] = valoarea registrului selectat; 
S[0:3] = valoarea la ieşirea sumatorului. 
 
Conform schemei din figura 5 avem următoarele semnale de intrare şi de ieşire: 

• Intrări : D[0:3], TI, CLK, CLR, I[0:3]; 
• Ieşiri : A[0:3], SDI, SCP, SIS, SRA, B, A, C, AA, ADI, G, DIR, S[0:3], 

M[0:3]. 
 
Tabela de funcţionare a Unităţii de Comandă prezentată în figura 5 este următoarea: 

 
I3 I2 I1 I0 SDI SCP SIS SRA B A C AA ADI G DIR
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 * 1 1 0 1 
0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 * 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 * 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 * 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 * 
0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 * 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 * 
0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 * 
1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 * 1 1 0 1 
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 * 
1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 * 1 1 0 1 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 * 
1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 * 1 * 
1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 * 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * 1 * 
1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 * 
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Schema rezultată este prezentată în figura 6. 

 
 

 
Rezultatele simulării schemei din figura 6 sunt prezentate în figura 7. 
 

 
 

 



 

 120

4. Probleme 
 
În cadrul unităţii de prelucrare a unui calculator numeric, o serie de operaţii de 

mascare, complementare, deplasare, generarea unor constante uzuale, etc. pot fi realizate de o 
schemă logică combinaţională ce asigură fluxul de date spre unitatea aritmetică logică, 
unitatea de calcul a adresei. După cum se arată în figura de mai jos, vom considera o schemă 
organizată pe 4 biţi, ce operează asupra datelor de intrare de pe magistralele DI0:3 şi XI0:3 iar 
rezultatele sunt trimise pe magistralele DO0:3. Pentru un număr mai mare de 4 biţi schema 
poate fi uşor extinsă fiind prevăzută în acest scop cu intrările RI, LI şi ieşirile LO, RO. Pentru 
operaţii de extensie se semn, prelucrarea pe cuvânt şi semicuvânt s-a prevăzut intrarea LOC 
care poate fi comandată separat de magistrala de instrucţiuni I0:3 pentru a specifica modul 
special de efectuare a unor operaţii pentru schemele mai mari de 4 biţi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cele 16 funcţii realizate de SFD şi codificarea lor sunt prezentate în tabela de mai jos: 
 

I3 I2 I1 I0 LO DO3 DO2 DO1 DO0 RO Funcţia 
0 0 0 0  0 0 0 0  Generează constante 
0 0 0 1  1 1 1 1  Minus 1 
0 0 1 0  0 0 0 1  Plus 1 
0 0 1 1  1 1 1 0  Minus 2 
0 1 0 0  DI3 DI2 DI1 DI0  Selectează DI 
0 1 0 1  

3DI  2DI  1DI  0DI   Complementează DI 

0 1 1 0  XI3 XI2 XI1 XI0  Selectează XI 
0 1 1 1  

3XI  2XI  1XI  0XI   Complementează XI 

1 0 0 0 DI3 DI3 DI2 DI1 DI0  *) Extensie semn DI 
1 0 0 1 XI3 XI3 XI2 XI1 XI0  *) Extensie semn XI 

I

I
0:3 

L
O

D
O0:3 

R
O

R
I

L
OC

D
I0:3 

X
I0:3 

SELECTOR   DE FLUX   
DE   DATE 
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1 0 1 0 DI3 DI2 DI1 DI0 RI  Deplasează DI la stânga 
1 0 1 1 XI3 XI2 XI1 XI0 RI  Deplasează XI la stânga 
1 1 0 0  LI DI3 DI2 DI1 DI0 Deplasează DI la dreapta 
1 1 0 1  DI3 DI3 DI2 DI1 DI0 Deplasează aritmetic DI la dreapta 
1 1 1 0  LI XI3 XI2 XI1 XI0 Deplasează XI la dreapta 
1 1 1 1  XI3 XI3 XI2 XI1 XI0 Deplasează aritmetic XI la dreapta 

 
 
*) Dacă LOC=1, aceste funcţii se vor executa cum se arată în tabelă, dacă LOC=0 la 

ieşire o să apară RI în loc de DI0:3 şi XI0:3. De exemplu, dacă într-o schemă de 16 biţi se 
doreşte prelucrarea pe semicuvinte, primele două unităţi (mai puţin semnificative) vor avea 
LOC=1 iar celelalte două unităţi (mai semnificative) vor avea LOC=0. 

Din tabela de funcţii de mai sus se observă că s-au considerat două tipuri de deplasări 
la dreapta: logice şi aritmetice. Deplasările aritmetice se fac cu extensia bitului de semn 
Codificarea deplasărilor logice şi aritmetice diferă prin I0. Deci dacă se realizează o schemă 
pentru un număr mai mare de 4 biţi în care se doreşte utilizarea deplasărilor logice şi 
aritmetice, I0 va fi comandat separat. 
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5.2  . Sisteme de numeraţie 
 

1. Introducere 
 

Elementele electronice care stau la baza constructiei calculatoarelor au un numar finit 
de stari stabile. Notindu-se cu b  numarul starilor, informatiile se pot reprezenta ca numere 
scrise in baza b. In functie de anumite conventii, informatia, care de fapt este numar scris intr-
o baza b, poate reprezenta si altceva decat numere. 

 
Exemplu:                Codul   Simbol codificat 
   00    A 
   01    B 

10 C       
 

In acest caz spunem ca o litera a fost codificata prin doua cifre. 
 
Realizarea elementelor electronice cu mai mult de doua stari stabile este costisitoare si 

dificila. De aceea se folosesc doar doua stari stabile, motiv pentru care la baza functionarii 
majoritatii calculatoarelor electronice sta sistemul de numeratie cu baza 2 (sistemul binar). 

Exista numeroase posibilitati pentru reprezentarea datelor, posibilitati ce se deosebesc 
intre ele prin expresibilitate, cost de implementare, usuruinta conversiilor de la un format la 
altul, etc. Astfel in cadrul unui calculator numeric, la nivel hardware, se folosesc mai multe 
tipuri de date: 

 
Bit: poate avea una din valorile 0 sau 1 
Sir de biti: secvente de biti de lungimi date 

− Tetrada: 4 biti 
− Octet/byte: 8 biti 
− Semicuvant: 16 biti 
− Cuvant: 32 biti 
− Cuvant dublu: 64 biti 
Caracter:  
− Cod ASCII: cod pe 7 biti 
Zecimal:  
− Cifrele zecimale 0-9 codificate binar 00002-10012  (doua cifre zecimale pot 

fi impachetate intr-un octet sau intr-un octet se poate plasa o singura cifra 
zecimala) 

Intreg: 
− Fara semn 
− Cu semn, reprezentare in: 

− Semn si modul (cod direct) 
− Complement fata de 1 (cod invers) 
− Complement fata de 2 (cod complementar) 

Real (Virgula mobila): 
Precizie simpla 
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)10(,......,...... 3210121 −≤≤= −−−−−−− baaaaaaaaaaaaN imiinnn

Precizie dubla 
Precizie extinsa 
 

 
Intr-un calculator se folosesc pentru reprezentarea datelor si efectuarea operatiilor 

aritmetice diferite sisteme de numeratie care au de obicei ca baza, baza doi sau puteri ale 
numarului doi. 

 
1. Reprezentarea numerelor 

 
Sistemul de numeratie reprezinta un ansamblu de reguli care precizeaza cum va fi 

folosit un set de cifre pentru a reprezenta valori numerice cuprinse intr-o gama cit mai larga. 
Sistemele de numeratie pot fi de doua tipuri: pozitionale si nepozitionale. Intr-un 

sistem pozitional valoarea/ponderea unui simbol depinde de pozitia pe care o ocupa in 
reprezentarea unui numar dat, in timp ce intr-un sistem nepozitional pozitia nu conteaza. Ca 
exemplu de sistem nepozitional se poate da sistemul de numeratie roman. Sistemele de 
numeratie pozitionale mai poarta numele si de sisteme de numeratie ponderate, intrucat 
valoarea unei cifre depinde de pozitia ei in reprezentarea numarului dat. 

Orice sistem de numeratie presupune o baza care da si numele respectivului sistem. 
Considerind, generic, un sistem de numeratie cu baza ”b”, un numar intreg N este reprezentat, 
intr-un  sistem de numeratie pozitional, in baza ”b” sub  forma unui n-tuplu de simboluri ai: 

 
 

 
unde ai reprezinta o cifra a sistemului de numeratie. Cifra ai poate lua valori intre 0 si 

b-1, baza b reprezentand numarul valorilor posibile pe care le poate lua o cifra oarecare ai. In 
general un numar, constituit dintr-o parte intreaga si o parte subunitara are urmatoarea 
reprezentare in baza b: 

 
 
 
Valoarea numarului N se calculeaza cu ajutorul urmatoarei expresii: 
 
  
 
 
unde: ai  - cifrele numarului N in baza b 

 bi  - ponderile cifrelor 
  i   - rang 

Intre sistemele de numeratie uzuale, putem aminti: 
− binar: (sistemul folosit in reprezentarea interna a datelor intr-un sistem de calcul) - 

cifrele 0,1 numite biti (b=2) 
− zecimal: (sistemul utilizat in mod natural) - cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  (b=10) 
− hexazecimal: cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,A, B, C, D, E, F (se foloseste in notatii, 

sufixul "h" sau "H") (b=16) 
− octal: cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  (b=8) 
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Exemplu: 
Fie numarul (435,25)10, care asa cum arata indicele este numar in baza 10 (n=3, m=2 si 

b=10). Folosind relatia (1) calculam valoarea numarului. 
4 x 102 + 3 x 101 + 5 x 100 + 2 x 10-1 + 5 x 10-2 = (400)10 + (30)10 + (5)10 + (2/10)10 + 

(5/100)10 = (435,25)10 

 
In continuare se considera numarul (1011,01)2 (n = 4, m = 2 si b = 2). Folosind relatia 

(1) calculam valoarea numarului. 
1 x 23 + 0 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 + 0 x 2-1 + 1 x 2-2 = (8)10 + (0)10 + (2)10 + (1)10 + 

(1/2)10 + (1/4)10 = (11,25)10 

 
In ultimul exemplu se prezintă metoda  de conversie a numerelor reprezentate in baza 

2, in numere reprezentate in baza 10. 
 

2. Conversia numerelor dintr-o baza in alta 
 
Intr-un sistem de calcul datele sunt reprezentate in mai multe sisteme de numeratie. 

Astfel datele de la intrare si cele de la iesire sunt, in general, reprezentate in baza 10. In 
memoria calculatorului si in unitatea de prelucrare datele sunt reprezentate in baza 2. Sunt 
situatii in care datele care se prelucreaza sunt reprezentate in baza 10, cifrele zecimale fiind 
codificate prin tetrade binare. Pentru a usura operatiile de programare, uneori, numerele 
binare sunt convertite in numere reprezentate in baza 8 sau baza 16. Plecand de la 
reprezentarea numerelor sub forma coeficientilor dezvoltarii polinomiale in raport cu baza, 
conversia se poate efectua prin operatii repetate de impartire/inmultire in conditiile numerelor 
intregi/subunitare. 

Se presupune un numar N constituit dintr-o parte intreaga Ni si o parte subunitara Nf : 
 

N = Ni + Nf 
Astfel: 

Ni = xn-1 xn-2 xn-3 … xi… x1 x0 si 
 

Nf = 0, x-1 x-2 x-3 … x-i… x-m 

 
Conversia numerelor intregi din baza b in baza q presupune impartirea repetata a 

catului de la impartirea precedenta la noua baza si retinerea restului, mai mic decat noua baza, 
pana cand catul curent devine mai mic decat noua baza. Ca prim cat se ia numarul Ni , care 
urmeaza sa fie convertit. Resturile obtinute formeaza cifrele noului numar, incepand cu cea 
mai putin semnificativa. Toate operatiile se efectueaza in baza de plecare b. 

Din punctul de vedere al valorii exprimate: 
 

(Ni)b = (Ni)q 
(Ni)q se poate scrie ca un p-tuplu astfel: 

 
Ni = yp-1 yp-2 yp-3 … yi… y1 y0 
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Pentru a obtine coeficientii yi, ai dezvoltarii in baza q, se va recurge la urmatoarea 
secventa de 

operatii: 
 
(Ni)b : q = (Ni)b

1+ y0 /q , cifra curenta a noului numar este y0 
(Ni)b

1: q = (Ni)b
2+ y1 /q , cifra curenta a noului numar este y1 

……………………………………………………………….. 
(Ni)b

p-2: q = (Ni)b
p-1+ yp-2/q , cifra curenta a noului numar este yp-2 

 
unde 0 ≤ (Ni)b

p-1 ≤ q reprezinta cifra cea mai semnificativa a noii reprezentari. 
 
Exemplu: 
(17)10 = ( ? )2 

 
17 : 2 = 8 +1/2 ,y0 = 1; 
8 : 2 = 4 +0/2 ,  y1 = 0; 
4 : 2 = 2 +0/2 ,  y2 = 0; 
2 : 2 = 1 + 0/2 , y3 = 0; 
1 : 2 = 0 + 1/2 , y4 = 1 
( 17 )10 = (10001)2 
 
Conversia numerelor subunitare din baza b in baza q presupune inmultirea 

repetata a partii subunitare, care rezulta de la inmultirea precedenta, cu noua baza si retinerea 
partii intregi, pana cand partea subunitara curenta devine 0 sau pana cand se epuizeaza 
rangurile de reprezentare in noua baza. Ca prima parte subunitara se ia numarul Nf , care 
urmeaza sa fie convertit. Intregii obtinuti formeaza cifrele noului numar, incepand cu cifra cea 
mai semnificativa. Toate operatiile se efectueaza in baza de plecare b. 

Din punctul de vedere al valorii exprimate: 
 

(Nf)b = (Nf)q 
(Nf)q se poate scrie ca un m-tuplu astfel: 
 

Nf = y-1 y-2 y-3 … y-i… y-m 

 
Pentru a obtine coeficientii y-i ai dezvoltarii in baza q se va recurge la urmatoarea 

secventa de 
operatii: 
(Nf)b × q = (Nf)b

-1+ y-1 , cifra curenta a noului numar este y-1 
(Nf)b

-1 × q = (Nf)b
-2+ y-2 , cifra curenta a noului numar este y-2 

……………………………………………………………….. 
(Nf)b

-m+1× q = 0 + y-m , cifra curenta a noului numar este y-m 
 
In cazul in care (Nf)b

-i = 0, procesul se opreste. Se poate constata faptul ca procesul de 
conversie a numerelor subunitare poate fi insotit de erori, in cazul unui numar limitat de 
ranguri pentru reprezentarea in noua baza. 
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Exemplu: 
(0,1)10 = ( ? )2 

 
0,1 × 2 = 0 + 0,2 ; y-1 = 0; 
0,2 × 2 = 0 + 0,4 ; y-2 = 0; 
0,4 × 2 = 0 + 0,8 ; y-3 = 0; 
0,8 × 2 = 1 + 0,6 ; y-4= 1; 
0,6 × 2 = 1 + 0,2 ; y-5 = 1; 
0,2 × 2 = 0 + 0,4 ; y-6 = 0; 
0,4 × 2 = 0 + 0,8 ; y-7 = 0; 
0,8 × 2 = 1 + 0,6 ; y-8 = 1; 
0,6 × 2 = 1 + 0,2 ; y-9 = 1; 
0,2 × 2 = 0 + 0,4 ; y-10 = 0; 
…………………………. 
(0,1)10 = ( 0,00011000110.... )2 

 
Se poate observa ca, in acest ultim caz, conversia nu se efectueaza exact. 
 
Conversiile intre baze care reprezinta puteri ale lui 2 se realizeaza pentru numere 

reprezentate in octal/hexazecimal prin inlocuirea cifrelor octale/hexazecimale cu 
triadele/tetradele binare si invers. Numerele octale/hexazecimale se parcurg, pentru conversia 
in binar, de la dreapta la stanga. Mai jos se prezinta un tabel de corespondenta intre cifrele 
octale, zecimale si hexazecimale, pe de-o parte si echivalentele lor binare, pe de alta parte. 

 
Binar Octal Zecimal Hexazecimal 

0 0 0 0 
1 1 1 1 
10 2 2 2 
11 3 3 3 
100 4 4 4 
101 5 5 5 
110 6 6 6 
111 7 7 7 
1000 10 8 8 
1001 11 9 9 
1010 12 10 A 
1011 13 11 B 
1100 14 12 C 
1101 15 13 D 
1110 16 14 E 
1111 17 15 F 

 
A. Conversia unui numar binar in hexazecimal si invers 

 
Conversia pentru un numar cu parte intreaga si parte fractionara se realizeaza grupand 
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cate 4 cifrele binare ale partii intregi de la dreapta la stanga si cifrele binare ale partii 
fractionare de la stanga la dreapta si eventual adaugand la stanga/dreapta un numar de zerouri 
pentru completarea ultimei tetrade. Fiecare tetrada binara va fi inlocuita cu echivalentul ei 
hexazecimal. 

 
Exemplu: 
 
011011101111,001110100100 
   6      E      F  ,   3      A      4 
Conversia inversa se realizeaza inlocuind cifrele hexazecimale cu tetradele binare 

corespunzatoare. 
     

Putem spune ca pentru a trece un numar dintr-o baza in alta baza care este putere 
intreaga si pozitiva a primei baze se grupeaza cifrele de la dreapta la stanga cate n cifre si 
eventual se adauga la stanga zerouri. Se precizeaza ca n satisface relatia: 
 

baza_vechen = baza_noua 
 

B. Conversia unui numar din binar in octal si invers 
 
Conversia pentru un numar cu parte intreaga si parte fractionara se realizeaza grupand 
cate 3 cifrele binare ale partii intregi de la dreapta la stanga si cifrele binare ale partii 

fractionare de la stanga la dreapta si eventual adaugand la stanga/dreapta un numar de zerouri 
pentru completarea ultimei triade. Fiecare triada binara va fi inlocuita cu echivalentul ei octal. 

 
Exemplu: 
010111010, 001111010 
              2    7    2 ,    1    7    2 
Exercitii: 
 

672 (10) = ? (2) 1101 (2) = ? (10) 79 (10) = ? (2)  1101101 (2) = ? (10)               
71 (10) = ? (2)  0,1101 (2) = ? (10)     71 (10) = ? (8)  1000,101 (2) = ? (10) 
273 (10) = ? (8) 1240 (8) = ? (10)         347 (10) = ? (8) 0,35 (8) = ? (10) 
672 (10)= ? (16)  FA5 (16) = ? (10) 
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5.3  . Reprezentarea informaţiei numerice in calculatoare 
 
 
Calculatoarele moderne opereaza atat cu numere intregi (cu semn si fara semn), cat si 

cu numere reale. Exemple de locaţii în care se pot reprezenta numerele: 
        
bit  - o cifra binara cu valoarea 0 sau 1 
quartet  - 4 biti (nibble) -> 0..24 - 1 
octet  - 8 biti (byte) -> 0..28 - 1 
cuvant  - 16 biti (word)  -> 0 .. 216 - 1 
dublu cuvant  - 32 biti (dword) -> 0 .. 232 - 1  
cvadruplu cuvant  - 64 biti (qword) -> 0 .. 264 - 1 
 

1. Reprezentarea numerelor întregi fara semn 
 
Consideram un camp de k pozitii si un numar scris in baza p. Capacitatea unui camp 

fix o putem deduce din valoarea celui mai mare  intreg pozitiv pe care-l poate contine acest 
camp si anume:  

                  
 

unde prin C am notat capacitatea campului. 
 
Fiecare pozitie in cadrul cimpului este caracterizata prin ponderea cifrei pe care o 

contine.  Invers, putem deduce lungimea necesara unui camp (numarul de pozitii) pentru a 
putea contine reprezentarea unui numar intr-o anumita baza,  astfel: 

        
 

 
În această reprezentare fiecare cifră zecimală a unui număr se reprezintă ca o 

succesiune de cifre binare, prima cifră dinspre stânga reprezentând cel mai semnificativ bit 
(Most Significant Bit), iar ultima cifră (prima dinspre dreapta) reprezentând cel mai puţin 
semnificativ bit (Least Significant Bit). 

 
Exemplu: 
Numărul binar 10110011 se reprezintă ca in figura de mai jos. 
 

1 0 1 1 0 0 1 1
7 6 5 4 3 2 1 0

 
Fig. 1 

 
Bitul de rang 7 este cel mai semnificativ bit (MSB), iar bitul de rang 0 este cel mai 

putin semnificativ bit (LSB). 
 
 

1−= kpC

)1(log += Ck P
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2. Reprezentarea numerelor intregi cu semn 
 
Vom conveni ca in cazul numerelor cu semn, pozitia cea mai  semnificativa (cea mai 

din stanga) in cadrul cimpului sa indice semnul,  astfel: 

⎩
⎨
⎧

negativnumar   -  1
pozitivnumar   -  0  

 
Numerele intregi cu semn, se pot reprezenta in sisteme de calcul in trei moduri 

diferite, numite si coduri de reprezentare: 
 

− Semn si modul (cod direct) 
− Complementul fata de 1 (cod invers) 
− Complementul fata de 2 (cod complementar) 

 
Codul direct 
 
Un numar x in cod direct, reprezentat pe n ranguri, poate fi scris sub forma: 
 
 
 
Avand in vedere conventia de semn propusa obtinem forma echivalenta: 
 
 
 
 
 
Astfel un numar x in cod direct, reprezentat pe n ranguri, poate lua valori in gama: 
 
 

 
rezultand astfel ca pentru n=8 gama de reprezentare este –127..+127, iar pentru n=16 

gama de reprezentare este –32767..+32767. 
Dezavantajul codului direct este faptul ca 0 are doua reprezentari: 
 

000...0000]0[ =d  

000...1000]0[ =d  
Exemplu: 

1. Fie numarul binar pozitiv +1001. Reprezentarea in cod direct a acestui numar este 
10010 , unde bitul cel semnificativ este bit de semn. 

2. Fie numarul binar negativ –1101. Reprezentarea in cod direct a acestui numar este  
          , unde bitul cel mai semnificativ este bit de semn.    

  
Codul invers 

||][ xsemnx d =

⎩
⎨
⎧

<
>

=
−

−

0pentru x ,x...x...xx1
0pentru x ,x...x...xx0

][
01i3-n2

01i3-n2

n

n
d x

x
x

1212 11 −≤≤+− −− nn x

11011
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⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<
>

=
−−

−

0pentru x ,xx......1
0pentru x ,x...x...xx0

][
0132

01i3-n2

inn

n
i xxx

x
x

 
Reprezentarea in cod invers este identica cu reprezentarea in cod direct, in cazul 

numerelor pozitive. Pentru a obtine codul invers al unui numar negativ se inverseaza valorile 
binare ale tuturor rangurilor, atasandu-se cifra „1” in rangul de semn. Alta modalitate de a  

obtine codul invers al unui numar negativ este prin scaderea modulului acestuia din 2n-
1. 

Codul invers al unui numar x, reprezentat pe n ranguri are urmatoarea forma: 
 
 
 
 
unde ix reprezinta inversul (complementul) lui ix . 
 
 
Astfel un numar x in cod invers, reprezentat pe n ranguri, poate lua valori in gama: 
 
 

 
rezultand astfel ca pentru n=8 gama de reprezentare este –127..+127, iar pentru n=16 

gama de reprezentare este –32767..+32767. 
Se poate observa ca in acest caz 0 are doua reprezentari: 
 

000...0000]0[ =i  

111...1111]0[ =i  
Exemplu: 

1. Fie numarul binar pozitiv +1001. Reprezentarea in cod invers a acestui numar este 
10010 , unde bitul cel semnificativ este bit de semn. 

2. Fie numarul binar negativ –1101. Reprezentarea in cod invers a acestui numar este  
          , unde bitul cel mai semnificativ este bit de semn.    

  
Codul complementar (complement fata de 2) 
 
Reprezentarea in cod complementar este identica cu reprezentarea in cod direct, in 

cazul numerelor pozitive. In cazul numerelor binare, intregi negative, reprezentate pe n  
ranguri, codul complementar se obtine prin scaderea modulului din 2n. Alta regula pentru 
obtinerea codului complementar al unui numar negativ consta in inversarea valorilor binare 
ale tuturor rangurilor si adunarea unei unitati in rangul cel mai putin semnificativ, la final 
atasandu-se bitul de semn. 

 
 
 
 
unde 0132 xx......1 inn xxx −−  se obtine ca urmare a operatiei 2n-|x|. 
 

⎩
⎨
⎧

<
>

=
−

−

0pentru x ,xx...x...x1
0pentru x ,x...x...xx0

][
01i3-n2

01i3-n2

n

n
i x

x
x

1212 11 −≤≤+− −− nn x

00101
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Astfel un numar x in cod complementar, reprezentat pe n ranguri, poate lua valori in 
gama: 

 
 

 
rezultand astfel ca pentru n=8 gama de reprezentare este –128..+127, iar pentru n=16 

gama de reprezentare este –32768..+32767. 
In cazul acestui cod 0 are o singura reprezentare si anume                               . 
 
Exemplu: 

1. Fie numarul binar pozitiv +1001. Reprezentarea in cod complementar a acestui numar 
este 10010 , unde bitul cel semnificativ este bit de semn. 

2. Fie numarul binar negativ –1101. Reprezentarea in cod complementar a acestui numar 
este            , unde bitul cel mai semnificativ este bit de semn.    
 

 
3. Codul binar-zecimal 

 
Numerele pot fi reprezentate in sistemul de numeratie cu baza 10, in conditiile in care 

rangurile zecimale sunt codificate prin tetrade binare. Acesta este codul binar-zecimal sau 
BCD (Binary Coded Decimal). In cazul acestui cod tetradele binare se asociaza cifrelor 
zecimale conform tabelului de mai jos: 

 
Binar Zecimal
0000 0 
0001 1 
0010 2 
0011 3 
0100 4 
0101 5 
0110 6 
0111 7 
1000 8 
1001 9 

 
Posibilitatile de codificare oferite de catre o tetrada binara nu sunt epuizate in cazul 

BCD deoarece raman 6 tetrade neutilizate dintr-un total de 16. In cazul codului BCD 
„neimpachetat” pe un octet (byte), in bitii cei mai putin semnificativi, se plaseaza o singura 
tetrada iar in cazul codului BCD „impachetat” se plaseaza doua tetrade BCD pe un singur 
octet. 

 
Exemplu: 
 Fie numarul (402)10. Reprezentarea sa in cod BCD este urmatoarea: 
 

0100 0000 0010 

122 11 −≤≤− −− nn x

000...0000]0[ =c

00111
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4. Reprezentarea numerelor in virgula fixa 

 
Reprezentarea numerelor in virgula fixa precizeaza un numar de ranguri la stanga 

virgulei, pentru partea intreaga, si un numar de ranguri la dreapta virgulei, pentru partea 
subunitara. In vederea asigurarii unei game largi de reprezentare, cat si a unei precizii 
convenabile, in cazul  virgulei fixe trebuie sa  se aloce un numar mare de ranguri. 

In acest caz numarul  este reprezentat ca o succesiune de cifre binare, impartite de un 
punct zecimal intr-o parte intreaga si una zecimala. In reprezentarea in virgula fixa fiecare 
numar se inregistreaza in memorie in locatii de lungime constanta astfel: 

− un bit pentru codificarea semnului 
− un numar de biti pentru inregistrarea partii intregi 
− restul de biti sunt folositi pentru inregistrarea partii fractionare 

 
Se mentioneaza ca intr-o astfel de locatie, punctul zecimal nu este reprezentat in nici 

un fel, el fiind implicit. Reprezentarea unei locatii de 14 biti, unul pentru semn, cinci pentru 
pastrarea partii intregi iar 8 pentru pastrarea partii fractionare este figurata mai jos : 

 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2 
Exemplu : 

 Numarul +10011,01010101 se reprezinta sub forma : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iar numarul –1100,0110101 se reprezinta sub forma : 
 
 
 

 
 
 
 
Observatie : 

Pozitiile neocupate cu cifre semnificative se completeaza cu zero-uri. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

⎪⎪⎪ ⎩⎪⎪⎪ ⎨⎧ ⎪⎪⎪⎪⎪⎪ ⎩⎪⎪⎪⎪⎪⎪ ⎨⎧

semn parte întreagã parte fractionarã

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
,
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Aceasta reprezentare limiteaza gama numerelor ce pot fi inregistrate in memoria unui 
calculator. Astfel, dacă i este numarul bitilor rezervati partii intregi, iar f este numărul  bitilor 
rezervati partii fractionare, numarul maxim care poate fi reprezentat este  

 
  

 
 

La efectuarea operatiilor aritmetice asupra numerelor reprezentate in virgula fixa se 
pot obtine rezultate a caror parte intreaga sa contină mai multe cifre decat numărul bitilor 
locatiei rezervate acestui scop. In acest caz spunem ca avem o depasire a capacitatii locatiei. 

Rezulta ca o depasire a capacitatii locatiei duce la deformarea rezultatului. Pentru 
evitarea acestui lucru se folosesc asa-numitii factori de scara, cu care se amplifica in prealabil 
toate numerele ce intervin in rezolvarea problemei respective. 

 
 

5. Reprezentarea numerelor in virgula mobila (flotanta) 
 
Virgula mobila ofera posibilitatea reprezentarii cu un numar mic de ranguri binare a 

unei game largi de numere exprimabile, prin efectuarea unui compromis intre numarul de 
ranguri care asigura precizia, si numarul de ranguri care asigura gama. 

Un  numar real se reprezinta prin doua campuri: mantisa/partea subunitara/fractia f, cu 
semn, si exponentul e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr = f * re 
unde: 
f – constituie mantisa sub forma unui numar subunitar normalizat  
e – specifica exponentul 
r – specifica baza, care este 2 sau putere a lui 2 
 
Mantisa f se reprezinta ca numar subunitar, normalizat afectat de semn, numarul de 

biti din mantisa asigurand precizia de reprezentare. Exponentul stabileste gama de 
reprezentare. Pentru simplificarea algoritmilor de efectuare a operatiilor aritmetice, in virgula 
mobila, se utilizeaza numai exponenti pozitivi (deplasati), prin adunarea unei cantitati date, 
astfel incat cel mai mic exponent sa nu ia o valoare negativa (sa fie zero). 

Daca exponentul are k biti si mantisa m biti (exclusiv semnul s), numarul Nr se va 
putea reprezenta astfel: 

fi
max 221...........11,1..........011N −−==

i f

⎪⎪ ⎩⎪⎪ ⎨⎧ ⎪⎪ ⎩⎪⎪ ⎨⎧
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Semnul s al mantisei va fi plasat in rangul cel mai semnificativ al reprezentarii binare. 

In numarul, reprezentat in virgula mobila, de mai jos 
 

0,36542 × 104 

 
gama este stabilita de catre numarul de ranguri ale exponentului si de catre baza, care, in cazul 
de fata, este 10. Precizia este asociata cu numarul de ranguri ale partii subunitare, 5 in 
exemplul de mai sus. Precizia si gama impun un numar de 6 ranguri zecimale, la care se mai 
adauga unul pentru codificarea semnului partii subunitare/mantisei. 

 
 
Reprezentarea normalizata 
 
Un numar poate fi reprezentat, in virgula  mobila, in mai multe moduri: 
 

3654,2 * 100 = 36,542 * 102 = 0,36542 * 104 

Pentru a evita reprezentarile multiple ale aceluiasi numar se introduce forma 
normalizata. Aceasta se obtine prin deplasarea spre stanga a mantisei, astfel incat, imediat la 
dreapta virgulei sa se afle o cifra diferita de 0. Pe masura deplasarii mantisei la stanga se 
incrementeaza si exponentul. Operatia nu are sens atunci cand mantisa are toate rangurile 
egale cu 0. Cu exceptia cazului cand este egala cu zero, mantisa poseda in bitul cel mai 
semnificativ o unitate, pentru o baza egala cu 2. Acest bit, egal cu 1, este prezent in mod 

implicit, ceea ce permite deplasarea mantisei spre stanga cu un bit, in scopul maririi 
preciziei. 

Bitul in cauza poarta numele de “bit ascuns". 
 
Exista doua formate de reprezentare a numerelor reale: 

− formatul scurt – pe un cuvant de 32 de biti 
− formatul lung – pe un cuvant de 64 de biti 

Formatul scurt 
s e f 

                       0    1                          8  9                                                                31 
 

− bitul 0: s = semnul mantisei (daca s=1 mantisa este negativa) 
− bitii 1-8: e=exponentul deplasat (deplasarea este de 27-1) 
− bitii 9-31: f=mantisa/fractia 

Formatul lung 
 

s e f 

                        0    1                         11 12                                    63 
 
− bitul 0: s = semnul mantisei (daca s=1 mantisa este negativa) 
− bitii 1-11: e=exponentul deplasat (deplasarea este de 210-1) 

mkkr effeeseN −−−−−= ...... 21021
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− bitii 12-63:f=mantisa/fractia 
 

6. Coduri alfanumerice 
 

Spre deosebire de numerele reale, care au o gama infinita, numarul caracterelor 
alfanumerice este limitat, ceea ce permite ca un intreg set de caractere sa fie codificat cu un 
numar redus de biti pe caracter. In practica se utilizeaza doua sisteme de codificarea a 
caracterelor alfanumerice: ASCII ( American Standard Code for Information Interchange) si 
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code). 

 
Codul ASCII 

 
Acest cod, utilizat 

pentru reprezentarea 
caracterelor alfanumerice, 
utilizeaza 7 biti pe caracter. In 
tabelul de mai jos se prezinta in 
hexazecimal codurile ASCII 
alfanumerice. Caracterele din 
pozitiile 00 – 1F si 7F, sunt 
caractere de control utilizate 
pentru transmisie, controlul 
afisarii/tiparirii, cat si pentru 
alte scopuri. Toate celelalte 
caractere sunt afisabile si 
includ literele, cifrele, semnele 
de punctuatie si spatiul. Cifrele 
0 – 9 apar in secventa ca si 
literele mici si mari, ceea ce 
simplifica manipularea 
caracterelor. Pentru a 
transforma reprezentarea 
alfanumerica a unei cifre 
zecimale in valoarea sa 
numerica este suficient sa se 
scada (30)16 din ea. Pentru a 
transforma codul unei 
majuscule in codul 
corespunzator al literei mici se va aduna la primul (20)16. 
 

 
Codul EBCDIC 

 
Codul ASCII permite reprezentarea a 128 de caractere, ceea ce reprezinta o limitare 

pentru cele mai multe tastaturi moderne. Aceste tastaturi contin, pe langa tastele alfanumerice 
si taste dedicate unor caractere speciale. Codul EBCDIC este un cod pe 8 biti utilizat de catre 
IBM. In tabelul de mai jos se prezinta, in codificare hexazecimala codurile EBCDIC. 
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5.4  . Algebra Boole. Functii logice. Tabela de adevar a unei functii 
logice. Minimizarea functiilor logice. 

 
1. Algebra Boole 
 
Fiind data o multime de elemente M in care s-au definit simbolurile "0" si "1", carora li 

se asociaza valorile "fals", respectiv "adevarat" si operatiile: 
 

− sumare booleana (disjunctie, functia "SAU","OR") - notata "+" sau "∨  " 
− produs boolean (conjunctie, functia "SI", "AND") - notata "*" sau "∧  " 
− negare booleana (functia "NOT") - notata " " 

 
urmatoarele legi (axiome) sunt satisfacute: 
 

− multimea M= {0,1} este inchisa in raport cu operatorii "+","*" sau " " adica:  
 a,b∈M atunci a*b∈M, a+b∈M, not(a)∈M 

− comutativitate:  x+y=y+x ;  
    x*y=y*x 

− asociativitate:  x+(y+z)=(x+y)+z ;  
    x*(y*z)=(x*y)*z 

− distributivitate:  x*(y+z)=x*y+x*z ;  
    x+(y*z)=(x+y)*(x+z) 

− exista in M un element neutru fata de adunare: x+0=x 
− exista in M element neutru fata de inmultire: xx =∗1  
− pentru orice n∈M, exista complementarul sau, notat n    M (sau not(n)) care  

satisface relatiile:   
    n+ n =1  
    0=∗ nn  

Teoreme: 
 
 - idempotenta:   x + x=x ;  
    x*x=x  

                           x*0=0  
   x+1=1 

 - dubla negatie:  not(not(x))=x 
 - legile lui De Morgan: not(x+y)=not(x)*not(y)          ( yxyx ∗=+ ) 
     not(x*y)=not(x)+not(y)          ( yxyx +=∗ ) 
 - dualitatea: daca intr-o expresie booleana se inlocuiesc simbolurile "+" si "*" 

intre ele, iar 0 cu 1 (si invers) se obtine tot o expresie adevarata. 
 
 Exemplu: 1=+ xx   ;    0=⋅ xx   ; 
 
 - absorbtia:   x*(x+y)=x si expresia duala: x+x*y=x 

∈
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2. Functii logice. Tabela de adevar a unei functii logice. 
 
Fiind date variabilele logice x0,x1.....xn-1 din multimea M si o alta variabila y∈M daca 

realizam o corespondenta intre toate combinatiile variabilelor xi si, respectiv valorile variabilei y, 
putem spune ca am definit o functie logica y=y(xn-1,xn-2.....x1x0) in care variabilele xi se numesc 
variabile independente, iar variabila y se numeste variabila dependenta. 

  
Tabelul de adevar al unei functii logice reprezinta un tabel cu n+1 coloane (n coloane 

corespunzatoare numarului total de variabile independente "xi" si o coloana corespunzatoare 
variabilei dependente"y") si 2n linii corespunzatoare  valorilor functiei pentru fiecare combinatie 
a variabilelor xi. 

Vom considera tabelul de adevar corespunzator unei situatii reale. Fie 3 motoare care 
deservesc o anumita instalatie, fiecarui motor fiindu-i asociata o variabila binara xi, 20 ÷=i . 
Conditia ca instalatia sa functioneze (y=1) este ca cel putin 2 motoare sa functioneze la un 
moment dat. Vom nota cu xi=1 un motor functional si xi=0 un motor oprit. Va rezulta urmatorul 
tabel de adevar : 

 
  

Nr. 
Crt.  

x2 x1 x0 y 

0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 
4 1 0 0 0 
5 1 0 1 1 
6 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 

 
 

3. Expresii analitice ale functiilor logice 
 
Fie o functie logica f=f(x3,x2,x1,x0), unde x3,x2,x1,x0 sunt variabile binare. 
 
Definitie: Numim conjunctie elementara produsul logic al unor variabile sau ale 

inverselor lor. 
 
 
 
unde v da numarul de variabile independente (n in acest caz) si 102021 )()...( nkkk nn =−− . 
 
Exemplu:  

xxxx=xxxx=Q 1
0

0
1

0
2

1
30123

(4)
9  

 
Definitie: Doua conjunctii se numesc vecine daca difera printr-un singur rang binar. 

xx.......x=Q k
0

k
1

k
1-n

v
n

011-n
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xxxx=xxxx=Q 0
0

0
1

0
2

1
30123

(4)
8

xxxx=xxxx=Q 1
0

0
1

0
2

1
30123

(4)
9

x+x+x+x=x+x+x+x=D 1
0

0
1

0
2

1
30123

(4)
9

xx.......x=D k
0

k
1

k
1-n

v
n

011-n +++

 
Exemplu: Fie doua conjunctii vecine 
 
 
 
 
 
 In acest caz cele doua conjunctii difera prin rangul 0, corespunzator variabilei 

binare x0. In prima conjunctie x0 este inversat, in timp ce in a doua conjunctie x0 este neinversat. 
 
Daca notam cu:   
 
 
putem scrie:  
                                                                                   si  
 
si in continuare: xxx=A=1A=)x+xA(=xA+xA=Q+Q 1230000

(4)
9

(4)
8 ⋅  

 
Prin sumarea a doua conjunctii vecine, din conjunctia rezultanta dispare variabila binara 

care difera (x0 in acest caz).  
 
Definitie: Numim disjunctie elementara suma logica a unor variabile sau a 

inverselor lor.  
 
 
 
unde v da numarul de variabile independente (n in acest caz) si 102021 )()...( nkkk nn =−− . 
 
Exemplu :  
 

 
 
Definitie: Doua disjunctii sunt vecine daca difera printr-un singur rang binar. 
     
Consideram doua disjunctii: 

 
 

 
Notam cu:   

    
 
si facem produsul disjunctiilor: 
 

 
 

xxx=A 123

xA=Q 0
(4)
8 xA=Q 0

(4)
9

x+x+x+x=x+x+x+x=D 0
0

0
1

0
2

1
30123

(4)
8

x+x+x+x=x+x+x+x=D 1
0

0
1

0
2

1
30123

(4)
9

x+x+x=A 123

A=A+A=0+A1+A=xx+)x+xA(+AA=)x+)(Ax+(A=DD 000000
(4)
8

(4)
9
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)xf(1,x+)xf(0,x=)x,xf(=y 010101

f(1,1)xx+f(1,0)xx+f(0,1)xx+f(0,0)xx=y 1
0

1
1

0
0

1
1

1
0

0
1

0
0

0
1

  
Forma canonica disjunctiva a unei functii logice 

 
 O functie de o singura variabila poate fi scrisa: 
  
 
 O functie de 2 variabile poate fi scrisa: 
   
sau 
 
  
 
 Deci y se poate scrie sub forma: 
 
  
 
 
adica: 
                    pentru care f(k1,k0)=1 
 
Prin generalizare (inductie) ajungem la forma canonica disjunctiva (forma normal 

disjunctiva - numita si disjunctie de conjunctii ): 
 

)( x=xx.......x=y k
j

1-n=j

0=j

k
0

k
1

k
1-n

j011-n ∏∑∑  pentru care f(kn-1....k1k0)=1 

 Daca ne referim la tabelul de adevar definit anterior, expresia functiei  
 logice y se scrie astfel in f.n.d (alegem numai combinatiile pentru care y=1): 
 Putem spune ca expresia functiei logice y in f.n.d este o suma de conjunctii, in  

 
care fiecare conjunctie contine toate variabilele independente. Conjunctiile care apar in expresia 
functiei corespund valorilor de 1 din tabelul de adevar. Valorile independente apar in forma 
directa sau negata, functie de valorile corespunzatoare din tabel (1 respectiv 0). 

 
 

Forma canonica conjunctiva a unei functii logice 
 
Pentru a ajunge la forma canonica conjunctiva (f.n.c) plecam de la f.n.d careia ii aplicam 

legile lui De Morgan. 
Ca urmare vom considera expresia lui not(y) in f.n.d: 
 

)( x=y k
j

1-n=j

0=j

j∏∑  

xf(1)+f(0)x=f(x)=y

f(1,1)]x+f(1,0)x[x+f(0,1)]x+0,0)fx[x=y 001001 (

)k,kf(xx=y 01
k
0

k
1

01∑

xxx+xxx+xxx+xxx=xxx+xxx+xxx+xxx=y 012012012012
1
0

1
1

1
2

0
0

1
1

1
2

1
0

0
1

1
2

1
0

1
1

0
2
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Inversind (complementind) aceasta relatie si aplicind legile lui De Morgan ajungem la 
f.n.c: 

)()( xx=(y)=y k
j

1-n=j

0=j

k
j

1-n=j

0=j

jj = ∑∏∏∑   

pentru care not(f(kn-1...k1k0)=1)) adica f(kn-1...k1k0)=0. 
Vom scrie expresia functiei logice y in f.n.c pentru tabelul de adevar anterior (alegem 

numai combinatiile pentru care y=0) 

 )x+x+x)(x+x+x)(x+x+x)(x+x+x(=y 0
0

0
1

1
2

0
0

1
1

0
2

1
0

0
1

0
2

0
0

0
1

0
2  sau 

 )x+x+x)(x+x+x)(x+x+x)(x+x+x(=y 012012012012  
 
Deci, in f.n.c expresia unei functii logice este formata din produsul disjunctiilor  

corespunzatoare valorilor 0 ale functiei. Fiecare disjunctie contine toate variabilele independente 
in forma directa sau negata functie de valorile corespunzatoare din tabel (0 respectiv 1, deci 
invers fata de f.n.d) 

 
Functii incomplet definite 

 
Exista situatii in care pentru anumite valori ale valorilor variabilelor independente, nu 

este precizata valoarea functiei logice sau, practic vorbind, aceste combinatii nu apar niciodata in 
sistemul fizic ce materializeaza functia data. 

Vom spune in acest caz ca funtia este incomplet definita si prezinta valori indiferente 
(pe care le vom nota cu caracterul φ ) 

Consideram, ca exemplu, din nou tabelul de adevar anterior in care vom inlocui, aleator, 
niste combinatii, cu φ . 

 
Nr. 
Crt. 

x2 x1 x0 y 

0 0 0 0 0 
1 0 0 1 φ  
2 0 1 0 0 
3 0 1 1 1 
4 1 0 0 φ  
5 1 0 1 1 
6 1 1 0 1 
7 1 1 1 1 

 
Un alt mod de a exprima o functie logica consta in indicarea echivalentilor zecimali 

pentru care  functia  ia valoarea 1  sau  valoarea 0, cum este mai convenabil. 
 
Ex: y=R1(3,5,6,7)+R∅(1,4) sau y=R0(0,2) 
 



 

 142

 
4. Minimizarea si implementarea functiilor logice 
  
Pentru implementarea unei functii logice se folosesc circuitele elementare numite porti 

logice care sunt asociate operatorilor booleni anterior mentionati. Astfel avem porti "SI", "SAU", 
"NU", dar si porti care implementeaza cobinatii ale operatorilor: "SI-NU" (not(x*y)), "SAU-NU" 
(not(x+y)), "SAU-EXCLUSIV" (x*not(y)+not(x)*y=x⊕ y) 

 
Definitie: Costul unei functii logice este dat de numarul de intrari in circuitele 

utilizate pentru implementare 
 
Definitie: Numarul de nivele ale unei implementari este dat de numarul maxim de 

circuite strabatute de un semnal (variabila independenta) de la intrare la iesire. 
 
Definitie: Minimizarea unei functii logice reprezinta obtinerea unei expresii a 

functiei logice pentru un numar de nivele dat cu cost minim. 
 
Altfel spus, minimizarea unei functii trebuie sa conduca la o expresie formata din cat mai 

putini termeni, iar fiecare termen sa contina cit mai putine variabile independente. 
O modalitate de minimizare a unei functii logice ar fi aplicarea legilor algebrei Boole. De 

exemplu, consideram expresia functiei y pentru tabelul de adevar anterior in f.n.d. si aplicam un 
artificiu de calcul: ultimul termen il mai scriem de 2 ori si functia isi pastreaza valoarea conform 
legii idempotentei dupa care facem grupari favorabile de termeni rezultind expresia minimizata a 
functiei. 

 )x+x(xx+)x+x(xx+)x+x(xx=y 001211022201  sau 
 
 xx+xx+xx=1xx+1xx+1xx=y 120201120201  
 
Se observa ca metoda este greu de aplicat in mod sistematic si nu se poate stabili cu 

certitudine cind s-a obtinut solutia minima (mai ales daca am 4 sau 5 variabile independente) 
O metoda rapida de minimizare, foarte utilizata, este  metoda Veitch-Karnaugh care se 

aplica functiilor de maxim 5 variabile (pentru mai multe variabile, metoda este greu de aplicat, 
apelandu-se la alte metode cum ar fi metoda Quine Mc-Cluskey). 

 
Definitie: Prin partitie de variabile se intelege separarea unui sir de variabile in 

doua grupe. 
    
De exemplu in cazul variabilelor independente x2,x1,x0 putem considera partitia [x2,x1] si 

[x0] sau [x2] si [x1,x0]. 
In cazul general, a n variabile independente xn-1...x1x0 vom considera partitia [xn-1...xp] 

[xp-1...x0] unde p=n/2, pentru n par sau p=[(n-1)/2] ori [(n+1)/2] pentru n impar. 
 
Metoda Veitch-Karnaugh consta intr-o ordonare matriciala a conjunctiilor (valorile de 

1 ale functiei) sau disjunctiilor (valorile de 0 ale functiei). Matricea respectiva contine un numar 
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de linii si coloane determinat de partitia propusa pentru variabilele independente. Pentru n 
variabile matricea va avea dimensiunea (2k,2p) unde: 

 k = numarul de variabile ale primului termen al partitiei 
 p = numarul de variabile ale celui de-al doilea termen al partitiei 
 
iar n=k+p si deci 2k*2p=2n elemente ale matricii. 
 
Fiecare element al matricii va indica conjunctia (sau disjunctia) si deci valoarea functiei 

respective, aferenta valorilor variabilelor independente ce pozitioneaza elementul in matrice. 
Pentru ordonarea liniilor si coloanelor matricii se foloseste codul binar reflectat (Gray) 

care are particularitatea ca doua valori consecutive difera printr-un singur rang (o singura 
variabila). Pe acest lucru se bazeaza si metoda Veitch-Karnaugh, in sensul ca adunand 
(inmultind) doua conjunctii (disjunctii) vecine dispare termenul care difera. In acest sens se pot 
cupla 23, 22, 21... conjunctii (disjunctii) disparind 1,2,3 ... variabile corespunzatoare, si astfel se 
realizeaza minimizarea. 

Practic, gruparea celulelor adiacente conduce in f.n.d la expresia: 
x=x1=y)+yx(=xy+yx=y  

sau, in f.n.c la expresia: 
x=)y+x(1=yx+x=yy+xy+xy+xx=y)+)(xy+(x=y  

Vom considera vechiul nostru tabel de adevar si vom realiza pentru el matricea Veitch-
Karnaugh. 

      
     

x0 
x2x1

0 1

00   
01  1
11 1 1
10  1

 
Minimizarea functiei y presupune parcurgerea urmatorilor pasi: 
 
 -    se realizeaza diagrama V-K (vezi mai sus) in care se trec valorile de "1" 

(pentru f.n.d) sau "0" (pentru f.n.c) ale functiei in locurile corespunzatoare combinatiilor 
variabilelor independente xi. 

 -   se realizezaza gruparea celulelor vecine in zone cat mai mari formate dintr-un 
numar de elemente (valori de "1", sau "0") egal cu o putere a lui 2 (2, 4, 8 etc). De mentionat ca 
celulele laterale care sunt simetrice fata de o linie mediana imaginara a diagramei sunt de 
asemenea vecine.  

- fiecare grupa de celule formeaza un termen (produs pentru "1", suma pentru "0") al 
expresiei minimizate, termen care nu va contine variabilele care isi schimba valoarea si 

astfel dispar. 
- expresia minimizata se obtine din suma (pentru "1"), respectiv produsul (pentru "0") 
termenilor obtinuti anterior 
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xx+xx+xx=y 010212

Observatii: 
 -    acelasi element poate face parte din oricite grupe de celule 
- fiecare grupa trebuie sa contina cel putin un element nou fata de celelalte 
- orice element trebuie sa faca parte din cel putin o grupa (chiar o grupa de  
un singur element (grupa cu 20 elemente) 
- variabilele care formeaza termenii expresiei se scriu conform regulilor stabilite la 
f.n.d (pentru "1"), respectiv f.n.c (pentru "0") 
 
In cazul exemplului nostru aplicind pasii de mai sus obtinem urmatoarea expresie 

minimizata pentru y: 
 

     (2) 
 
Vom considera matricea Veitch-Karnaugh pentru acelasi tabel de adevar in care vom 

trece acum disjunctiile functiei (deci valorile 0) 
    

     
x0 

x2x1

0 1

00 0 0
01 0  
11   
10 0  

 
Expresia minimizata pentru y (in urma realizarii calculelor si aplicarii legilor booleene) 

va fi 
)x+x)(x+x)(x+x(=y 010212 .  

Se observa ca variabilele independente apar in relatie in forma negata, conform relatiei 
functiei in f.n.c. In urma realizarii calculelor si prin aplicarea legilor booleene se obtine expresia 
lui y care este aceeasi cu relatia (2). 

 
 
 
Minimizarea functiilor incomplet definite 
 
In acest caz in diagrama se vor trece si valorile indiferente ("φ ") din tabelul de adevar in 

pozitiile aferente combinatiilor de valori ale variabilelor independente.  
Pentru realizarea minimizarii se vor urma etapele deja aminitite cu precizarea ca valorile 

indiferente vor fi considerate numai daca contribuie la cresterea numarului de celule dintr-o 
grupa 

Vom considera tabelul de adevar prezentat anterior ca exemplu la functii incomplet 
definite. Construim diagrama V-K pentru acest exemplu, in care functia y se poate scrie (folosind 
echivalentii zecimali): 

y=R1(3,5,6,7)+Rφ(1,3)  sau y=R0(0,2) 
 

xx+xx+xx=y 010212
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x0 

x2x1

0 1 

00  φ
01  1 
11 1 1 
10 φ 1 

In urma gruparii celulelor vecine vom obtine urmatoarea expresie minimizata pentru y in 
f.n.d:  y=x2+x0 

Construim diagrama V-K pentru f.n.c: 
 

     
x0 

x2x1

0 1 

00 0 φ
01 0  
11   
10 φ  

 
Se observa ca nu avem decat o singura grupa de celule (cei 2 de "0"), iar valorile 

indiferente  daca ar fi cooptate ar complica inutil expresia minimizata (nu permit, in acest caz, 
realizarea de grupe mai mari ) 

Expresie minimizata pentru y in f.n.c. va fi:  y=x2+x0 
  
Exercitii:  Sa se minimizeze si sa se implementeze expresia urmatoarelor functii (atit 

pentru f.n.d cit si pentru f.n.c): 
 
 y=R1(0,2,6,7,8,10,12,13,14,15) 
 y=R1(0,2,6,7,8,10,12,13,14,15)+Rφ (3,5,11)  
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5.5   Structuri logice combinationale (1) 
 

1. Introducere 
 
 Notand prin X=[xn-1,…,x0] si Y=[yN-1,…,y0] vectorul variabilelor de intrare si 

respectiv de iesire ale unei SLC (structuri logice combinationale), acest sistem reprezentat in 
figura 1 este descris de  relatia Y=F(X), cu F=[fN-1,…,f0] si yi=fi(xn-1,…,x0). 

 
Structurile logice combinationale se caracterizeaza prin aceea ca semnalele de la iesire la 

un moment dat, depind doar de semnalele aplicate in acel moment la intrare. Deci semnalele de 
iesire depind de combinatiile semnalelor de intrare. Aceste dependente sunt date, de obicei, 
printr-un grup de functii boolene. 

 
 
 
  
 
 

Fig.1 
 

2. Materializarea functiilor logice. Circuite logice. 
 
In cele ce urmeaza se considera ca tensiunile electrice pot avea doar doua valori, 

VL<VH, deci multimea V={ VL;VH }. 
Se va nota prin x ,maximul lui x si prin x , minimul lui x. Daca stabilim corespondenta 

biunivoca V↔x (x este variabila logica), vom numi logica pozitiva, logica pentru care VL↔0 
si VH↔1 si logica negativa, logica pentru care VL↔1 si VH↔0. Circuitele numerice pot fi 
realizate in mai multe tehnologii dintre care amintim TTL si variantele sale (TTL 
Schottky,etc.), ECL (Emiter Coupled Logic), MOS (Metal Oxide Semiconductor) cu cele trei 
variante PMOS,NMOS si CMOS. 

 
 Caracteristicile principale ale circuitelor logice 

 
In cele ce urmeaza se vor prezenta caracteristicile circuitelor digitale: 
 
a)  Timp de propagare al semnalului la traversarea portii (circuitului), notat tpd si 

masurat in nsec, este timpul scurs intre momentul modificarii variabilei de intrare si 
momentul stabilizarii variabilelor de iesire.  

 b) Puterea consumata (disipata), care se noteaza cu P si se masoara in 
miliwatts. 

c) Valori tipice ale tensiunilor de intrare/iesire: 
 VIH – tensiunea de intrare la nivel High ( IHIH VV > pentru o buna functionare) 

 VIL – tensiunea de intrare la nivel Low ( ILIL VV > pentru o buna functionare) 
 VOH – tensiunea de iesire la nivel High ( OHOH VV > , garantata de constructor) 
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 VOL – tensiunea de iesire la nivel Low ( OLOL VV < , garantata de constructor) 
 
Prin inlocuirea lui V cu I se vor nota curentii de intrare/iesire pastrandu-se aceeasi 

semnificatie pentru indicii inferiori si pentru valorile maxime, respectiv minime. 
 
d) Imunitatea la zgomot reflecta insensibilitatea circuitului la tot ce nu este semnal 

util: paraziti indusi, zgomote introduse prin reteaua de alimentare, caderi de tensiune pe 
legaturi la masa cu rezistenta nenula,etc. 

Imunitatea la zgomot se defineste ca tensiunea maxima de zgomot prezenta la intrarea 
unui circuit logic si care nu comuta circuitul in starea opusa. 

Se definesc imunitatile la zgomot : 
 

 OLILNIL VVV −= , imunitate la zgomot pentru nivelul Low, 
  

IHOHNIH VVV −= , imunitate la zgomot pentru nivelul High. 
 

 e) Fan-out, numarul maxim de intrari care pot fi conectate la o iesire. Iesirea unui 
circuit logic nu poate alimenta un numar indefinit de intrari in paralel ale altor circuite. In 
cazul circuitelor TTL  acest numar este limitat de curentul maxim debitat (absorbit) de o iesire 
si de curentul maxim absorbit (debitat) de o intrare.  

Fie de exemplu, valoarea maxima a curentului absorbit pentru tensiunea de iesire VOL, 
egala cu OLI  si valoarea maxima a curentului extras pentru tensiunea de intrare VIL, notata 

cu ILI . Evident ca circuitul va putea comanda cel mult un numar de intrari apartinand unor 

circuite similare egal 
IL

OL
L I

IFA = , pentru tensiunea de iesire VOL. In mod analog, pentru 

tensiunea de iesire VOH, circuitul logic va debita curentul OHI , valoarea maxima a curentului 

de intrare pentru tensiunea IHV  fiind IHI , rezulta 
IH

OH
H I

IFA = . 

In contrast cu logica bipolara, unde fan-out-ul reprezinta o limitare importanta, pentru 
circuitele CMOS fan-out-ul are o alta semnificatie. Fiecare intrare CMOS conectata in plus la 
iesire reprezinta o sarcina capacitive aditionala de circa 5 pF, care creste corespunzator timpul 
de propagare al semnalului. 

 
3. Timpi de propagare 

 
Experimental se poate constata ca modificarea iesirii nu este simultana cu cea  a 

intrarii, ci se apare o anumita intarziere, numita timp de propagare tp. Timpii de propagare 
depind de  functia logica realizata de SLC si de tehnologia utilizata (TTL, CMOS).Vom nota 
tp(xi→yj), timpul de propagare al variabilei de intrare xi la variabila de iesire yj, cand xk este 
constant pentru k≠i. 

Se considera doi timpi de propagare tij(HL) si tij(LH) relativ la tranzitia H→L, 
respective L→H a variabilei de iesire yj in cazul unei tranzitii a variabilei xi. 
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Fig. 2 

 
4. Circuitul decodor 

 
Circuitul decodor este un circuit combinational cu n variabile de intrare, numite 

variabile de selectie, si N variabile de iesire, unde N≤2n. Corespunzator combinatiei de 
variabile de selectie, este activa (in stare High singura variabila de iesire, celelalte fiind 
inactive (in stare Low). Cand circuitul are intrare de autorizare E functionarea descrisa mai 
sus este valabila pentru E = High. Daca E = Low toate iesirile sunt inactive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 
 

X = xn-1…x0 vector variabile de selectie 
Y = yN-1…y0 vector de iesire 
E = semnal de autorizare a functionarii (enable) 
 
Tabelul de adevar al decodorului este dat in figura 4. 
 

E      xn-1  xn-2  …  x1  x0       y2
n

-1   y2
n

-2  …  y1  y0 
0        -      -    …    -    -          0       0    …   0   0 
1        0     0    …   0    0          0       0    …   0   1 
1        0     0    …   0    1          0       0    …   1   0 
   .. ……………… ………………… 
1        1     1    …   1    0          0       1    …   0   0 
1        1     1    …   1    1          1       0    …   0   0 

 
Fig. 4 
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In aplicatii se utilizeaza decodoare integrate, ca de exemplu decodorul 1 din 10 (cu 10 
iesiri). 

Circuitul CDB442 este un decodor integrat. Acest circuit are 4 intrari D,C,B si A, si  
10 iesiri, toate fiind active pe ″0″ logic. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5 
 
Tabela de adevar a circuitului CDB 442 este prezentata in figura 6. 
 

DCBA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0001 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
0010 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
0011 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
0100 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
0101 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
0110 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
0111 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
1000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
1001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 
Fig.6 Tabela de adevar a circuitului CDB442 

 
Ecuatiile iesirilor circuitului CDB442 sunt urmatoarele : 
 
 
 
 
 

       ………….. 
     
 
 

ABCD=0

ABCD=1

ABCD=2

ABCD=9
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5. Circuitul multiplexor 
 
Multiplexorul este un circuit care selecteaza informatia de pe o linie de intrare, 

conform cu un cod de selectie, si o face disponibila la iesire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 
 
Intrarile de date se vor nota cu [I0,I1,…,I2

n
-1], intrarile de selectie a intrarii de date 

active cu [sn-1,…,s0] iar intrarea de autorizare a functionarii cu E. Iesirea Y reproduce intrarea 
de date selectata daca E = High (E = Low).  Daca E = Low (E = High), Y = Low. 

 

∑
−

=

=
12

0

)(
n

k

n
kkQIEY , cu ∏

−

=

=
1

0

)(
n

i
i

n
k

isQ σ
si )2(021)10( ...σσσ −−= nnk  

 
Un circuit utilizat in mod curent este CDB 4151 (74151) redat in figura de mai jos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8 

 
Exercitii : 
1. Sa se realizeze un decodor 1 din 8 folosind circuitul CDB 442. 
2. Sa se realizeze un decodor 1 din 16 utilizand decodorul CDB 442 (expandare 

decodor). 
3. Sa se realizeze un multiplexor cu 16 intrari folosind circuitul CDB 4151 

(expandare multiplexor). 
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5.6  Structuri logice combinationale (2) 
 
 

6. Circuitul demultiplexor 
 
Demultiplexorul este un circuit combinational cu o singura intrare de date (DI –Data 

Input), n intrari pentru  codul de selectie si cel mult 2n iesiri de date (DO – Data Output). 
Iesirea de date selectata de codul de selectie reproduce intrarea de date, daca circuitul este 
autorizat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
Ecuatiile de functionare ale demultiplexorului sunt date mai jos: 

)(n
kk QDIEDO ∗∗= cu ∏

=

=
n

i
i

n
k

ixQ
0

)( σ
si 021)10( ...σσσ −−= nnk . 

 
Deci daca E = 0, DOk=0 pentru 0≤k≤2n-1 
     E = 1, DOk=DI pentru k(10)=xn-1xn-2…0(2) 

 
7. Codificatoare 

 
Codificatorul este circuitul care codifica prin p biti o intrare activa dintr-un numar  

maxim de 2p intrari, daca circuitul este autorizat. Deoarece practic mai multe intrari pot fi 
active simultan, se prefera codificatorul cu prioritate. 

 
Codificatorul cu prioritate 

 
Circuitul este reprezentat in figura 2, cu urmatoarele notatii: 
 
EI – Enable Input, intrare de autorizare activa pe 0 
IK  - Intrare k, activa pe 0 
C B A – Codul invers al intrarii mai prioritare active 
GS – Group Select, selectie de grup de intrari 
EO – Enable Output, autorizare iesire 
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I7 – Intrarea cea mai prioritara 
I0 – Intrarea cea mai putin prioritara 
  

Intrari Iesiri 
 
     EI     I7    I6    I5    I4    I3    I2    I1    I0 

 
 C  B  A  GS  EO 

     1      -      -      -     -      -     -     -     -    1  1  1    1      1  
     0      1     1     1     1     1    1     1    1    1  1  1    1      0  
     0      0     -      -      -     -     -      -    -   0  0  0    0      1 
     0      1     0     -      -     -     -      -     -   0  0  1    0      1 
     0      1     1     0     -     -     -       -    -   0  1  0    0      1 
     0      1     1     1     0     -    -       -     -   0  1  1    0      1  
     0      1     1     1     1     0    -      -     -   1  0  0    0      1 
     0      1     1     1     1     1    0      -    -     1  0  1    0      1 
     0      1     1     1     1     1    1      0   -   1  1  0    0      1 
     0      1     1     1     1     1    1      1   0  

 
Fig. 2 

 
GS indica faptul ca cel putin o intrare este activa. EO este activ numai daca EI este 

activ si nici una dintre intrari nu este activata. 
 

8.  Comparatorul de 5 biti Fairchild 9324 
 
In cazul in care trebuie sa comparam  doua numere binare putem folosi un circuit 

comparator. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 
 
Daca trebuie sa comparam numere binare pe mai mult de 5 biti se recurge la 

expandare. 
 

9. Sumatorul 
 
Fie de sumat doua numere binare: x = xn-1…x0 si y = yn-1..y0. Pentru simplitate cele 

doua numere se presupun intregi fara semn. Sumarea se face simultan in toate rangurile, in 
rangul k, fiind necesar un circuit combinational la fel ca cel din figura 4. 
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Fig. 4 

 
Se observa ca au fost introduse doua variabile suplimentare: una de intrare Ck-1 

(transportul din rangul k-1) si una de iesire, Ck (transportul din rangul k). Notand prin xk si yk 
cifrele binare de rang k ale termenilor sumei, tabelul de adevar al sumatorului pe un rang k 
este reprezentat in figura 5. 

 
     xk      yk        Ck-1    Sk    Ck 
     0        0        0      0    0  
     0        0        1     1    0 
     0        1        0      1    0  

0        1        1     0    1 
     1        0        0     1    0 
     1        0        1     0    1  
     1        1        0     0    1 
     1        1        1     1    1 

 
Fig. 5 

 
Sintetizand Ck si sk vor rezulta relatiile: 
 
Ck = xkyk+Ck-1(xk+yk) 
sk = xkykCk-1+Ck(xk+yk+Ck-1) 
 
Sumatorul 483 
 
Circuitul integrat care realizeaza sumarea a doua numere pe 4 biti se numeste CDB 

483. Bitii S3…S0 reprezinta bitii sumei, C-1 reprezinta transport din rangul anterior, C3 
reprezinta transport din rangul 3. 
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Structuri logice secventiale 

 
Circuitele secventiale sunt de fapt alcatuite din circuite combinationale si elemente de 

memorie, cumuland astfel proprietati ca intarzieri, memorare, reactii de la iesire spre intrare. 
Semnalele de iesire ale unui circuit secvential vor depinde de valorile instantanee ale 

semnalelor de intrare si de starea circuitului. Starea circuitului este o functie de valorile 
intrarilor la momente de timp anterioare. In fig. 6 este prezentata schema generala a unui 
circuit secvential. ∆t reprezinta elemente de intarziere astfel ca y1(t+∆t) = y1(t). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.6 Schema unui circuit secvential 
 
Variabilele X1,…,Xm sunt variabile de intrare, variabilele Y1,…,Yn sunt variabile de 

stare, iar varibilele Z1,…,Zm sunt variabile de iesire. 
 
 

Circuite basculante bistabile 
 
Cele mai utilizate elemente de memorare a informatiei binare sunt circuitele 

basculante bistabile. Aceste sunt elemente de circuit cu doua stari (bistabile), care la aplicarea 
unor semnale adecvate pe intrari trec dintr-o stare in starea complementara (basculeaza).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 155

 
CBB de tip R-S (Reset-Set) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 

 
R si S sunt intrari (R intrare de reset – punere pe 0, S intrare de set – punere pe 1), y si    

y sunt iesiri complementare, iar CLK este intrare de tact. 
 

yn S R yn+1 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 1 0 1 
1 1 0 1 
0 0 1 0 
1 0 1  

0 
0 1 1 X 
1 1 1 X 

 
Fig. 7 Tabela de adevar a bistabilului R-S 

 
Observatie : Situatiile marcate cu X sunt nepermise (situatiile cand si R si S sunt 

active simultan). 
 
CBB de tip D (bitabil de copiere) 
 
Circuitul CBB de tip D are o singura intrare de date D, o intrare de tact notata CLK si 

doua iesiri complementare y si  y. CBB de tip D basculeaza pe frontul crescator al semnalului 
de tact, la acel moment intrarea D fiind memorata in bistabil. CBB de tip D se recomanda a se 
folosi pentru registre tampon, registre de deplasare si numaratoare asincrone. 
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Fig. 8 Tabela de adevar a bistabilului D 

 
CBB de tip J-K 
 
CBB de tip J-K are doua intrari de date (J si K), o intrare de tact (CLK) si doua iesiri 

complementare (y si y). Daca nici intrarea J nici K nu sunt active pe durata tact-ului in bistabil 
nu apare nici o tranzitie. Daca pe durata semnalului de tact ambele intrari J si K sunt active 
bistabilul trece in starea complementara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9                                                            Fig. 6 Tabela de adevar a bistabilului J-K 

 
 
 
CBB de tip T 
 
Daca in cazul anterior vom impune conditia ca J=K=T com ajunge la circuitul din 

figura 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10 

 
 

D yn yn+1 
L L L 
L H L 
H L H 
H H H 

Qn J K Qn+1 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
0 0 1 0 
1 0 1 0 
0 1 0 1 
1 1 0 1 
0 1 1 1 
1 1 1 0 
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Memorii RAM si ROM 
 
Memoriile sunt circuite ce permit stocarea informatiei. O memorie are mai multe 

locatii in care se pot stoca cuvinte. Fiecare locatie este identificata prin intermediul unei 
adrese. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 11 
 

In figura de mai sus s-a reprezentat o memorie cu 6 locatii, fiecare locatie putand 
memora un octet (8 biti). Accesul la o locatie de memorie se poate face numai prin 
intermediul adresei ce corespunde locatiei respective.De exemplu pentru a citi informatia 
memorata in ultima locatie mai intai trebuie indicata adresa de la care se face citirea, si anume  
adresa 0101. Data citita este octetul 11111111. 

Memoriile se impart in doua mari categorii: 
− RAM (Random Access Memory) – sunt premise si citirea si scrierea din/in memorie 
− ROM (Read Only Memory) – este permisa doar citirea din memorie 

La randul lor memoriile RAM (volatile) sunt de doua tipuri: 
− DRAM (Dynamic RAM) – necesita reimprospatarea informatiilor 
− SRAM (Static RAM) – nu necesita reimprospatarea informatiilor 

Memoriile ROM (nevolatile) sunt si ele de mai multe tipuri: 
− PROM (Programmable Read Only Memory) 
− EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) 
− EEPROM (Electricaly Erasable Programmable Read Only Memory) 
− FLASH 

 
Memoriile au o organizare marticiala. Astfel pentru a avea acces la o locatie trebuiesc 

selectate o linie si o coloana. Aceasta selectie se realizeaza prin intermediul decodoarelor de 
linie (Row Decoder) si de coloana (Column Decoder). Semnalul CE (chip enable),  selecteaza 
chip-ul de memorie (poate aparea sub denumirea de CS - chip select), conectand magistrala 
DATA la magistrala sistemului. Scierea/citirea se face prin intermediul semnalului R/W. 
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Fig. 12 Structura unei memorii 
 
In cazul unei memorii RAM sunt premise doua operatii: operatia de citire si cea de 

scriere. Diagramele de semnal pentru cele doua operatii sunt prezentate in Fig. 13.  
  

 
 

Fig. 13 Diagramele de semnal pentru operatiile de scriere si de citire 
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5.7  Limbajul Verilog. Noţiuni introductive 

Scopul lucrării:  

In aceasta lucrare sunt prezentate noţiunile introductive in limbajul Verilog. 

Astazi in general sunt folosite pentru proiectare hardware doua limbaje si anume: 
Verilog si VHDL. Limbajul VHDL este folosit mai mult in medii academice si in Europa, in 
timp ce Verilogul este folosit de majoritatea proiectantilor din Anglia, care au facut din 
proiectarea hardware un mod de viata si in Japonia. Verilogul este de preferat si datorita 
faptului ca deriva din limbajul C, care e deja familiar, in timp ce VHDL deriva din limbajul 
ADA. Alt avantaj al limbajului Verilog ar fi dat de insasi simplitatea lui. Deoarece am dorit sa 
simplificam procesul de proiectare hardware am ales limbajul Verilog ca limbaj de proiectare. 
Dupa ce s-au experimentat mai multe stiluri de scriere a programelor, s-a ales modul "puncte 
de control" care este accesibil atat la proiectare de cod pentru simulator cat si pentru 
sintetizator. Toate acestea venind cu o mica scadere de viteza si o mica marire a codului. 
Cititorul poate sa nu utilizeze acest stil in programele sale viitoare, dar urmand stilul 
consistent prezent in toate exemplele noastre cititorul va putea scurta timpul necesar pentru 
proiectare.  

Atat limbajul Verilog cat si limbajul VHDL au fost proiectate pentru simulare nu si 
pentru sintetizare (compilare). Aceasta inseamna ca sintetizatorul accepta numai bucati de cod 
acceptate de simulator. Majoritatea abordarilot pedagogice prezinta mai intai constructiile 
acceptate de simulator iar mai apoi limitarile sintetizatorului prezentate in postscript.  

Este recomandat ca cititorul sa aiba cunostinte de algebra Booleana, arhitectura 
calculatoarelor, UNIX si X_Windows. Deasemeni cunoastere limbajului C constituie un 
avantaj, dar nu este o necesitate. Simulatoare pentru limbajul Verilog se gasesc de obicei 
gratuit pe Internet. Ele pot sa inglobeze si sintetizatorul sau nu. Pentru testarea exemplelor 
date in lucrarea de fata au fost folosite simulatorul VCSde la Viewlogic, compilatorul DC si 
HDL de la Synopsys si aplicatia Maxplus2 FPGA de la Altera.  

Construcţii de baza ale limbajului  

Sintaxa limbajului Verilog este foarte asemanatoare cu cea a limbajului C, desi 
semanticile sunt totusi diferite, limbajul Verilog avand mai multe mecanisme pentru 
concurenta corespunzătoare modelarii hardware.  

Expresii  

Ca si in C, expresiile sunt alcatuite din identificatori, operatori si constante 

Identificatori  
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In Verilog, identificatorii sunt nume date obiectelor hardware din circuit, obiecte care 
pot fi fixe (magistrale), registrii, memorii sau module. Aceste nume sunt fie caractere 
numerice, fie alfabetice, inclusiv caracterele "underline" ("_") si "dolar" ("$"). De asemenea, 
se face diferenta intre caracterele mici si cele mari. Primul caracter nu trebuie sa fie caracter 
numeric sau "$"; acestea avand o semnificatie speciala asupra careia vom reveni mai tarziu. 
Aceasta metodologie, ca si in mediul software, se aplica si aici pentru alegerea 
identificatorilor in scopul usurintei la citire si a intelegerii lor. Acest lucru poate face codul sa 
devina propria-i documentatie, insa lungimea acestui cod va fi marita. Totusi este nevoie si de 
comentarii, pentru ca mai tarziu sa va puteti reaminti ce ati vrut sa faceti. Folosirea 
caracterului "_" si a literelor mari este foarte utila din punct de vedere al usurintei la citire. De 
obicei, unele nume sunt cuvinte cheie pe care ar fi bine sa nu le folositi. Pentru comentarii 
exista "//" care comenteaza textul introdus pana la sfarsitul liniei, sau pentru comentarii care 
se intind pe mai multe linii exista "/* */", la fel ca si in C.  

Operatori  

Si acestia sunt in general aceiasi ca si in C. Vom vedea mai tarziu o lista intreaga a 
acestora, alaturi de expresii de tip dataflow, precum si inferenta lor in sinteze.  

In exemplele ce urmeaza vom aminti doar trei tipuri diferite de operatori, pentru 
atribuiri unor variabile scalare, ceea ce inseamna un fir sau un bistabil capabil sa suporte o 
singura valoare pentru un bit:  

unar: eg: out = ~in; operator prefixat, inversor  

binar: eg: out = in1 && in2: operator infixat, poarta AND  

Ternar: eg: out = select ? in1 : in2; multiplexor  

Ca si in C, atribuirile si majoritatea declaratiilor se termina cu ";".  

Valori si numere  

Limbajul Verilog are value set  [01xz] pentru posibilele valori ale semnalelor care pot 
fi suportate pe o variabila de tip scalar, strength set, care depinde de cat de serios este mediul 
hardware in care variabila ia valoarea respectiva. Toate acestea au legatura cu fenomenul 
electric in circuite, considerat ca un nivel scazut (numit si switch level  in cadrul circuitelor 
integrate). Din moment ce vorbim deja de nivel ridicat si avem si un sintetizator care ne 
permite sa ridicam cumva acest nivel scazut, nu va trebui sa ne ingrijoreze prezenta acestui 
strength set. Dar va trebui sa tinem cont de x si z.  

Din punct de vedere electric, z corespunde unui nod din circuit care este izolat de 
celelalte regiuni ale circuitului cu ajutorul unor comutatoare. Textual, o valoare z se poate 
intalni cand se declara un fir si nu este initializat (firul poate sa fie de la o rezerva sau de la 
alte module). In oricare din aceste situatii, simulatorul va asigna valoarea z, reprezentand 
inalta impedanta.  
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O valoare x are o semnificatie aparte. Mai precis, simulatorul "crede" ca nu exista 
suficienta informatie pentru a reprezenta faptul ca nodul este sau nu la nivel inalt sau scazut. 
Uneori simulatorul poate avea tendinta de a aduce evenimentele de acest gen in situatii in care 
ne putem astepta sa fie putin mai dificil, cum ar fi de exemplu expresia "out = select ? in1 : 
in2". Daca s-a selectat x si ambele intrari sunt 1, totusi simulatorul asigneaza valoarea x la 
iesire (singura posibilitate de a ocoli aceasta ar fi rescrierea multiplexorului ca un utilizator 
definit primar, vom vedea exemplul UDP mai tarziu). Un incepator poate fi ingrozit sa vada 
simulatorul asignand numai valori x la toate iesirile circuitului, dar pentru aceasta nu trebuie 
sa dati vina pe simulator. In exemplul de mai sus, intrarea necunoscuta a multiplexorului 
poate reprezenta o posibila problema in proiectarea circuitului vostru si ar trebui sa incercati 
sa o eliminati.  

Pentru numere reprezentate pe mai multi biti, cand nu se cunoaste exact lungimea 
numarului si se foloseste intreaga lungime alocata pentru reprezentarea acestuia care are o 
baza precedata de un " ' ", dupa cum urmeaza:  

size 'base number  

Baza poate fi 'd, 'o, 'h sau 'b pentru zecimal, octal, hexazecimal respectiv binar, dar, 
indiferent de baza, size va fi intotdeauna in biti. De exemplu, daca v a fost declarat ca o 
insiruire de 4 biti, acest lucru este echivalent cu:  

eg: v = 4'b1111; v = 4'o17; v = 4'hf  

Absenta bazei presupune ca baza implicita este cea zecimala. Adesea nu exista 
ambiguitate si atribuirea de valori booleene cum ar fi a = 0 sau a = 1 va fi facuta corect si, in 
plus, rezultatul in cod este mai simplu, deci mai usor de citit. Aceasta se intampla deoarece in 
Verilog intotdeauna se trunchiaza la stanga atunci cand valoarea primita este de dimensiune 
mai mica. De asemenea, in Verilog intotdeauna se extinde cel mai semnificativ bit atunci cand 
acesta este 0, x sau z. Deci y = 32'bx sau y = x sunt expresii echivalente si ambele sunt 
corecte.  

Semnul " - " pentru numere negative este folosit doar la inceputul numarului si 
rezultatul va fi in doua cantitati complementare de lungimea variabilei declarate. De exemplu, 
v = -1 poate reprezenta o cale mai scurta pentru a initializa declaratia de mai sus cu toti bitii 
egali cu 1. Absenta lui size va determina in general o valoare care este data de masina sau 
simulatorul specific. In cazul nostru aceasta valoare este de obicei de 32 de biti. Ceea ce 
inseamna ca daca nu suntem foarte atenti pot aparea probleme: specificand si simuland 
circuite cu registrii de 32 de biti si cu operatorul " + " se poate ajunge la rezultate pe 33 de biti 
(vom vedea mai tarziu exemplul ALU).    

Tipuri de date 
 
In limbajul Verilog intalnim date de tipul: retea, registru, intreg, real, de timp, 

parametru si eveniment. Aceste tipuri de date vor fi prezentate in continuare.  

Variabile de tip conexiune         tipul wire (sarma, fir, traseu).       
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variabilele de acest tip au implicit valoarea z.  

Variabile de tip registru                tipul reg.  

Acest tip corespunde conceptului de acumulator (registru) din circuitele VLSI.. In 
cazul in care uitam sa setam valoarea unei astfel de variabile sintetizatorul ii va asigna 
implicit valoarea 'x'.  

Variabile de tip vector (multibit) 

  Variabilele de tip wire sau reg sunt variabile scalare, dar ele pot fi vazute si ca 
variabile multibit prin adaugarea unui rang inaintea idenificatorilor. 

  Rangul este declarat astfel: [expresie1 : expresie2],      unde expresiile au valori ne-
negative si constante (de exemplu, pot fi constante, operatori, variabile). Este important de 
retinut faptul ca indiferent daca valoarea expresiei1 este mai mica sau mai mare decat 
valoarea expresiei2, limbajul Verilog va considera ca valoarea expresiei1 indica cel mai 
semnificativ bit, iar valoarea expresiei2 indica cel mai putin semnificativ bit. Cu alte cuvinte, 
trebuie retinut faptul ca in Limbajul Verilog este foarte importanta declararea rangurilor, ele 
determinand directia (de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stanga) de parcurgerea a unei 
variabile la declararea ei si ne constang mai apoi sa le folosim in acest mod. Astfel declaratia 
unei variabile cu trei biti de forma: wire [3:1] tribit va avea urmatoarele efecte la apeluri de 
forma:  

onebit = tribit[2]; // selectia bitului din mijloc  

twobit = tribit[1:0] // eroare: indexul depaseste marginea  

twobit = tribit[1:2] // eroare: sensul de parcurgere nu este cel corect  

Variabile de tip matrice (array)  

Desi au aceeasi sintaxa ca si declaratia de ranguri, trebuie facut o distinctie clara intre 
acest tip de variabile si variabile de tip vector (multibit). Limbajul Verilog considera 
elementele variabilelor multibit ca avand o structura asezata pe orizontala, in timp ce acest tip 
de date este privit ca fiind structurat pe verticala. Pentru a nu ne complica vom folosi acest tip 
de constructor de date doar pentru datele de tip reg si de obicei pentru datele de tip reg 
multibit (vector). Astfel de variabile sunt echivalente memoriilor. De exemplu prin reg[15:0] 
ram[0:255] se declara o memorie formata din 256 de cuvinte a cate 16 biti fiecare. Apelul de 
genul w = ram[27] va face referire la al cel de-al 28 cuvant din memorie.  

Variabile intregi  

Sintetizatorul nu stie sa implementeze hardware un intreg. De aceea e mai bine sa 
restrictionam folosirea intregilor doar acolo unde nu cerem sintetizatorului sa construiasca 
circuit ci doar in constructii de tip bucla (ciclu), in fisierele de test sau pentru actiuni asupra 
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structurilor paralele unde indexii (intregii) nu sunt folositi ca iesiri (vezi exemplele viitoare).    

Variabile de timp  

E un tip special de date folosit de simulator pentru a stoca (inregistra) timpul curent. 
Desi putem seta intervalele de timp si la dimensiuni de ordinul picosecundelor, uneori sunt 
necesare si intervale de timp mai mari (ca in exemplu fisierelor .v prezentate ulterior) si de 
aceea s-a ales reprezentarea pe 64 de biti a variabilelor de acest tip. Ele pot fi referite de catre 
rutina "$time".  

Variabile de tip parametru 

 Acest tip de date e folosit pentru a declara constante. De exemplu dupa declaratia:  

parameter word_size = 16, pulse_width = 20, capacity = 256; 
putem declara o magistrala astfel:  

wire [word_size-1:0] bus; 
Apoi mai tarziu, daca dorim sa schimbam dimensiunea magistralei trebuie sa 

modificam o singura linie din modul si anume cea in care se face declaratia si initializarea 
parametrului word_size. Acest mod de declarare este preferat folosirii valorilor fixe in 
modelele pe care vrem sa le folosim ulterior in diferite instantieri.  

Directive preprocesor  

Acestea sunt similare celor din limbajul C, doar ca semnul # este inlocuit cu semnul `, 
deoarece semnul # este folosit de catre Limbajul Verilog in alte scopuri. De exemplu, daca 
programul sursa este precedat de:  

`define word_size 16 
Atunci toate aparitiile variabilei word-size vor fi inlocuite cu 16. Care este diferenta 

intre variabilele de acest tip si cele de tip parametru? Variabilele de tip parametru sunt 
preferate daca dorim parametrizarea unui modul in vederea folosirii lui in diferite instante, in 
tip ce directivele procesor sunt folosite cu scopuri mai globale, ca de exemplu:  

`define opcode instruction[31:26]  

`define BEQZ 6'b001010 //codul operatiei pentru instructiunea salt daca rezultatul a fost zero 

Directiva include este de asemeanea prezenta in Limbajul Verilog. O putem folosi 
pentru a include metodele uzuale ca si in limbajul C care sunt incluse in fisiere header, cu 
exceptia faptului ca in Limbajul Verilog este permisa si includerea submodelelor, de exemplu:  

`include submodule.v 
Module 

Sistemele harware, ca si alte tipuri de sisteme, sunt partitionate in module. Pe un nivel 
cipurile sunt grupate in module, desi cipurile actuale sunt atat de complexe incat am putea sa 
mergem cu divizarea functiei chiar mai mult decat atat. In Verilog un modul se declara astfel:  
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module nume_modul (lista portului);  
parametrii  
declaratii de fire  
declaratii de registrii  
instantieri de submodule  
.....corpul modulului....  
endmodule  

Dintre acestea doar primul si ultimul sunt cu adevarat obligatorii, insa nu ar avea rost 
sa scriem un modul care nu contine nici una din  celelalte optiuni de mai sus.  

Exemplu:  

module fulladder (a, b, c_in, sum, c_out); //aduna inca un bit  
input a, b, c_in;  
output sum, c_out;  
{ c_our, sum} = a + b + c_in} //corpul modulului il vom discuta mai tarziu  
endmodule  

Nu e necesar sa declaram traseele separat chiar daca fiecare dintre ele (a) sunt scalare, 
sau (b), sunt deja declarate ca intrari sau iesiri. Limbajul Verilog admite porturi care sunt 
caracterizate ca inout. Fizic, un port inout are un circuit electric care dezactiveaza semnalul de 
amplificare de la iesire cat timp exista semnal la intrare. Iesirea este reprezentata de o valoare 
z in tot acest timp, si astfel semnalul de intrare va putea sa treaca pe fir.  

 
Figura1: sumator pe patru biti cu transport succesiv, add_4_r 

Urmatorul exemplu este un sumator pe patru biti cu transport succesiv, care instantiaza 
4 copii pentru modulele full-adder de mai sus. Structura este prezentata in figura 1. Se 
numeste sumator cu transport succesiv datorita conectarii in cascada care implica faptul ca 
fiecare modul full-adder nu va putea incepe functionarea pana ce modulul precedent nu si-a 
terminat complet functiile. Cum limbajul Verilog considera ca cel mai semnificativ bit este 
cel de la stanga, trebuie sa organizam cu grija aceasta adunare astfel incat directia in care 
avanseaza sa fie spre stanga. Specificatia modulului este:  

module add_4_r (A, B, C_in, SUM, C_out);  
    input [3:0] A, B;  
    input C_in;  
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    output [3:0] SUM;  
    output C_out;  
    fulladder FA3 (A[3], B[3], C2, SUM[3], Cout);  
    fulladder FA2 (A[2], B[2], C1, SUM[2], C2);  
    fulladder FA1 (A[1], B[1], C0, SUM[1], C1);  
    fulladder FA0 (A[0], B[0], C_in, SUM[0], C0);  
endmodule  

Aici instantierile modulelor fulladder trebuie sa aiba identificatori diferiti astfel incat 
sa putem sa-i diferentiem. Firele C0, C1 si C2 sunt folosite pentru a indica in ce mod sunt 
interconectate submodulele, dar nu trebuie sa le declaram deoarece sunt scalari. In final 
mentionam ca submodulele sunt active in acelasi timp, astfel incat nu conteaza in ce ordine au 
fost declarate. De altfel vom vedea mai tarziu ca limbajul Verilog ofera mai multe mecanisme 
pentru concurenta.  

 

Figura 2: Reguli de conectare a porturilor 

Reguli de conectare a porturilor  

Ideea de port trebuie vazuta ca o cale de comunicatie intre un modul si un alt modul ( 
sau alte module). O iesire (exclusiva) poate fi conectata intr-o retea (venind de la iesirea unei 
porti) sau la registru (venind din partea iesirii bistabilului), Astfel, cu siguranta la sfarsit 
porturile trebuie sa fie interconectate. Aceasta situatie este ilustrata in figura 2. Un al mod de 
a exprima aceasta regula este aceea ca desi pot fi conectate mai multe intrari impreuna , nu 
este o idee buna sa se conecteze mai multe iesiri impreuna. Nu se poate ramifica o valoare 
logica la iesirea unui amplificator sau al unui bistabil. Exceptia de la aceasta regula se poate 
intampla atunci cand toate iesirile cu exceptia unei sunt dezactivate (inalta impedanta).  

Specificatii de baza 
 
O cale de definire a circuitelor in limbajul Verilog este lista de declaratii. Aceasta este 

o insiruire de declaratii a modului in care componentele sunt conectate intre ele si a tuturor 
intrarilor si iesirilor. Daca in fiecare componenta a listei se declara o primitiva atunci acest 
mod de definire este pur stuctural. In limbajul Verilog exista un set de primitive deja definite, 
acestea fiind portile logice de baza. In figura 3 putem vedea o selectie a catorva dintre acestea, 
numele, simbolul si tabela de adevar asociate lor.  
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Figura 3. Porti logice de baza 

 

Prima poarta este poarta not 
(implementarea unei operatii unare), iar 
cea de-a doua este poarta and 
(implementarea unei operatii binare). 
Portile and, or si xor binare pot fi 
conectate in cascada sau sub forma de 
structuri arborescente pentru a obtine 
circuite avand asociate tabela de adevar 
pentru porti similare, dar cu mai multe 
intrari. Din punct de vedere tehnologic 
e mai usor de construit porti care sa 
aiba incorporate functia not pe iesire. 
Un astfel de exemplu ar fi poarta nand 

(insemnant not-and), care poate fi vazuta de asemeni in figura 3. Poarta notif este un exemplu 
de poarta de tip transfer. O astfel de poarta transmite intrarea la iesire (in cazul acesta negata) 
cand poarta se afla in starea deschis. In unele tehnologii valorile ultimelor doua coloane din 
tabela de adevar pot fi si nedeterminate. In astfel de cazuri este mai sigur sa se verifice ca acea 
combinatie a intrarilor corespunzatoare acelor stari nedeterminate sa nu se produca.  

Utilizarea acestui set de primitive (porti logice de baza) nu necesita declararea lor in 
prealabil intr-un header, ele fiind cunoscute de catre limbajul Verilog. In continuare 
prezentam un model de utilizare a acestor porti la constructia unui modul simplu care 
defineste un multiplexor.  

module mux4 (slct1, slct0, in3, in2, in1, in0, out);  
input slct1, slct0;  

input in3, in2, in1, in0;  
output out;  
not (nslct1, slct1); not (nslct0, slct0);  
and (a3, in3, slct1, slct0);  
and (a2, in2, slct1, nslct0);  
and (a1, in1, nslct1, slct0);  
and (a0, in0, nslct1, nslct0);  
or (out, a3, a2, a1, a0); 

endmodule 
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Figura 4 . Multiplexor 

De mentionat faptul ca in limbajul Verilog declaratia iesirilor trebuie facuta prima la 
declararea parametrilor unui modul, desi in exemplele noastre noi le-am declarat tot timpul la 
sfarsit (acest mod de declarare nu ne va incomoda prea mult pentru ca nu vom folosi portile ca 
parametrii pentru module in exemplele viitoare). Variabilele scalare de tip wire nslct1, nslct0, 
a3, a2, a2, a0, reprezinta conexiuni interne. Acestea trebuiesc declarate inaintea utilizarii lor 
doar daca sunt variabile de tip multibit.  

Dupa cum am mai mentionat, din punct de vedere tehnologic e mai usor de construit 
porti care au functia not aplicata iesirii, circuitul construit mai sus poate fi redesenat folosind 
doar astfel de porti ca in figura 5. Obtinem acest cicuit prin aplicare regulilor lui DeMorgan 
din algebra booleana: ~(a sau b) = ~a si ~b si ~(a si b) = ~a sau ~b.  

 
 

Figura 5 Exemplu de aplicare reguli DeMorgan asupra circuitului unui multiplexor 

De fapt sunt mai multe moduri de a construi acest cicuit pentru simularea unui 
multiplexor. Doua alternative sunt prezentate in figura 5 folosind portile de baza. In 
majoritatea tehnologiilor aceste ultime doua alternative folosesc mai putine porti si sunt mai 
rapide (in tehnologia CMOS 28 de porti in loc de 38).  
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5.8  Construcţii de baza ale limbajului 

Scopul lucrării: 

Lucrarea de faţă tratează construcţiile de bază ale limbajului Verilog. Studentul trebuie 
să cunoască expresiile, identificatorii, operatorii, tipurile de date, variabilele şi directivele 
preprocesor cu care lucrează Verilog . 

Sintaxa limbajului Verilog este foarte asemănătoare cu cea a limbajului C, deşi 
semanticele sunt totuşi diferite, limbajul Verilog având mai multe mecanisme pentru 
concurenta corespunzătoare modelarii hardware. Deci, cei care au fost obişnuiţi sa 
programeze in C vor avea o baza solida de la care pornesc, deşi uneori s-ar putea sa 
întâlnească elemente noi aduse de Verilog.  

Expresii  

Ca si in C, expresiile sunt alcătuite din identificatori, operatori si constante. Sa vedem 
o prezentare detaliata a acestora:  

Identificatori  

In Verilog, identificatorii sunt nume date obiectelor hardware din circuit, obiecte care 
pot fi fixe (magistrale), registrii, memorii sau module. Aceste nume sunt fie caractere 
numerice, fie alfabetice, inclusiv caracterele "underline" ("_") si "dolar" ("$"). De asemenea, 
se face diferenta intre caracterele mici si cele mari. Primul caracter nu trebuie sa fie caracter 
numeric sau "$"; acestea avand o semnificatie speciala asupra careia vom reveni mai tarziu. 
Aceasta metodologie, ca si in mediul software, se aplica si aici pentru alegerea 
identificatorilor in scopul usurintei la citire si a intelegerii lor. Acest lucru poate face codul sa 
devina propria-i documentatie, insa lungimea acestui cod va fi marita. Totusi este nevoie si de 
comentarii, pentru ca mai tarziu sa va puteti reaminti ce ati vrut sa faceti. Folosirea 
caracterului "_" si a literelor mari este foarte utila din punct de vedere al usurintei la citire. De 
obicei, unele nume sunt cuvinte cheie pe care ar fi bine sa nu le folositi. Pentru comentarii 
exista "//" care comenteaza textul introdus pana la sfarsitul liniei, sau pentru comentarii care 
se intind pe mai multe linii exista "/* */", la fel ca si in C.  

Operatori  

Si acestia sunt in general aceiasi ca si in C. Vom vedea mai tarziu o lista intreaga a 
acestora, alaturi de expresii de tip dataflow, precum si inferenta lor in sinteze.  

In exemplele ce urmeaza vom aminti doar trei tipuri diferite de operatori, pentru 
atribuiri unor variabile scalare, ceea ce inseamna un fir sau un bistabil capabil sa suporte o 
singura valoare pentru un bit:  

unar: eg: out = ~in; operator prefixat, inversor  
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binar: eg: out = in1 && in2: operator infixat, poarta AND  

Ternar: eg: out = select ? in1 : in2; multiplexor  

Ca si in C, atribuirile si majoritatea declaratiilor se termina cu ";".  

Valori si numere  

Limbajul Verilog are value set  [01xz] pentru posibilele valori ale semnalelor care pot 
fi suportate pe o variabila de tip scalar, strength set, care depinde de cat de serios este mediul 
hardware in care variabila ia valoarea respectiva. Toate acestea au legatura cu fenomenul 
electric in circuite, considerat ca un nivel scazut (numit si switch level  in cadrul circuitelor 
integrate). Din moment ce vorbim deja de nivel ridicat si avem si un sintetizator care ne 
permite sa ridicam cumva acest nivel scazut, nu va trebui sa ne ingrijoreze prezenta acestui 
strength set. Dar va trebui sa tinem cont de x si z.  

Din punct de vedere electric, z corespunde unui nod din circuit care este izolat de 
celelalte regiuni ale circuitului cu ajutorul unor comutatoare. Textual, o valoare z se poate 
intalni cand se declara un fir si nu este initializat (firul poate sa fie de la o rezerva sau de la 
alte module). In oricare din aceste situatii, simulatorul va asigna valoarea z, reprezentand 
inalta impedanta.  

O valoare x are o semnificatie aparte. Mai precis, simulatorul "crede" ca nu exista 
suficienta informatie pentru a reprezenta faptul ca nodul este sau nu la nivel inalt sau scazut. 
Uneori simulatorul poate avea tendinta de a aduce evenimentele de acest gen in situatii in care 
ne putem astepta sa fie putin mai dificil, cum ar fi de exemplu expresia "out = select ? in1 : 
in2". Daca s-a selectat x si ambele intrari sunt 1, totusi simulatorul asigneaza valoarea x la 
iesire (singura posibilitate de a ocoli aceasta ar fi rescrierea multiplexorului ca un utilizator 
definit primar, vom vedea exemplul UDP mai tarziu). Un incepator poate fi ingrozit sa vada 
simulatorul asignand numai valori x la toate iesirile circuitului, dar pentru aceasta nu trebuie 
sa dati vina pe simulator. In exemplul de mai sus, intrarea necunoscuta a multiplexorului 
poate reprezenta o posibila problema in proiectarea circuitului vostru si ar trebui sa incercati 
sa o eliminati.  

Inainte de a incheia discutia referitoare la aceste "necunoscute", ar trebui subliniat 
faptul ca atat timp cat nu sunt probleme hardware sau din partea sintetizatorului, nu apar 
probleme de acest gen.Cand aparatul este pornit, bistabilul din circuit va alege foarte repede o 
valoare sau alta chiar daca nu au fost initializate, iar intrarile neconectate vor trece in 
impedanta ridicata in majoritatea cazurilor. Deci nu va asteptati ca sintetizatorul sa produca 
ceva ce contine valoarea x!  

Pentru numere reprezentate pe mai multi biti, cand nu se cunoaşte exact lungimea 
numarului si se foloseste intreaga lungime alocata pentru reprezentarea acestuia care are o 
baza precedata de un " ' ", dupa cum urmeaza:  

size 'base number  
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Baza poate fi 'd, 'o, 'h sau 'b pentru zecimal, octal, hexazecimal respectiv binar, dar, 
indiferent de baza, size va fi intotdeauna in biti. De exemplu, daca v a fost declarat ca o 
insiruire de 4 biti, acest lucru este echivalent cu:  

eg: v = 4'b1111; v = 4'o17; v = 4'hf  

Absenta bazei presupune ca baza implicita este cea zecimala. Adesea nu exista 
ambiguitate si atribuirea de valori booleene cum ar fi a = 0 sau a = 1 va fi facuta corect si, in 
plus, rezulatul in cod este mai simplu, deci mai usor de citit. Aceasta se intampla deoarece in 
Verilog intotdeauna se trunchiaza la stanga atunci cand valoarea primita este de dimensiune 
mai mica. De asemenea, in Verilog intotdeauna se extinde cel mai semnificativ bit atunci cand 
acesta este 0, x sau z. Deci y = 32'bx sau y = x sunt expresii echivalente si ambele sunt 
corecte.  

Semnul " - " pentru numere negative este folosit doar la inceputul numarului si 
rezultatul va fi in doua cantitati complementare de lungimea variabilei declarate. De exemplu, 
v = -1 poate reprezenta o cale mai scurta pentru a initializa declaratia de mai sus cu toti bitii 
egali cu 1. Absenta lui size va determina in general o valoare care este data de masina sau 
simulatorul specific. In cazul nostru aceasta valoare este de obicei de 32 de biti. Ceea ce 
inseamna ca daca nu suntem foarte atenti pot aparea probleme: specificand si simuland 
circuite cu registrii de 32 de biti si cu operatorul " + " se poate ajunge la rezultate pe 33 de biti 
(vom vedea mai tarziu exemplul ALU).  

Tipuri de date 
In limbajul Verilog intalnim date de tipul: retea, registru, intreg, real, de timp, 

parametru si eveniment. Aceste tipuri de date vor fi prezentate in continuare.  

Variabile de tip conexiune  

Din motive de sinteza ne vom restrange doar la un singur tip de date conexiune si 
anume tipul wire (sarma, fir, traseu).Altfel variabilele de acest tip au implicit valoarea z.  

Variabile de tip registru  

Din nou ne vom restrange doar la un singur tip de date de acest fel si anume tipul reg. 
Acest tip corespunde conceptului de acumulator (registru) din circuitele VLSI. In cazul in 
care uitam sa setam valoarea unei astfel de variabile sintetizatorul ii va asigna implicit 
valoarea 'x'.  

Variabile de tip vector (multibit) 

Variabilele de tip wire sau reg sunt variabile scalare, dar ele pot fi vazute si ca 
variabile multibit prin adaugarea unui rang inaintea idenificatorilor. Rangul este declarat 
astfel: [expresie1 : expresie2], unde expresiile au valori ne-negative si constante (de exemplu, 
pot fi constante, operatori, variabile). Este important de retinut faptul ca indiferent daca 
valoarea expresiei1 este mai mica sau mai mare decat valoarea expresiei2, limbajul Verilog va 
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considera ca valoarea expresiei1 indica cel mai semnificativ bit, iar valoarea expresiei2 indica 
cel mai putin semnificativ bit. Cu alte cuvinte, trebuie retinut faptul ca in Limbajul Verilog 
este foarte importanta declararea rangurilor, ele determinand directia (de la stanga la dreapta 
sau de la dreapta la stanga) de parcurgerea a unei variabile la declararea ei si ne constang mai 
apoi sa le folosim in acest mod. Astfel declaratia unei variabile cu trei biti de forma: wire 
[3:1] tribit va avea urmatoarele efecte la apeluri de forma:  

onebit = tribit[2]; // selectia bitului din mijloc  

twobit = tribit[1:0] // eroare: indexul depaseste marginea  

twobit = tribit[1:2] // eroare: sensul de parcurgere nu este cel corect  

Variabile de tip matrice (array)  

Desi au aceeasi sintaxa ca si declaratia de ranguri, trebuie facut o distinctie clara intre 
acest tip de variabile si variabile de tip vector (multibit). Limbajul Verilog considera 
elementele variabilelor multibit ca avand o structura asezata pe orizontala, in timp ce acest tip 
de date este privit ca fiind structurat pe verticala. Pentru a nu ne complica vom folosi acest tip 
de constructor de date doar pentru datele de tip reg si de obicei pentru datele de tip reg 
multibit (vector). Astfel de variabile sunt echivalente memoriilor. De exemplu prin reg[15:0] 
ram[0:255] se declara o memorie formata din 256 de cuvinte a cate 16 biti fiecare. Apelul de 
genul w = ram[27] va face referire la al cel de-al 28 cuvant din memorie.  

Variabile intregi  

Sintetizatorul nu stie sa implementeze hardware un intreg. De aceea e mai bine sa 
restrictionam folosirea intregilor doar acolo unde nu cerem sintetizatorului sa construiasca 
circuit ci doar in constructii de tip bucla (ciclu), in fisierele de test sau pentru actiuni asupra 
structurilor paralele unde indexii (intregii) nu sunt folositi ca iesiri (vezi exemplele viitoare).    

Variabile reale  

Acest tip de variable vor face parte din sintetizator pentru extensiile viitoare ale 
VHDL si Limbajul Verilog, deci inca nu le vom folosi.  

Variabile de timp  

E un tip special de date folosit de simulator pentru a stoca (inregistra) timpul curent. 
Desi putem seta intervalele de timp si la dimensiuni de ordinul picosecundelor, uneori sunt 
necesare si intervale de timp mai mari (ca in exemplu fisierelor .v prezentate ulterior) si de 
aceea s-a ales reprezentarea pe 64 de biti a variabilelor de acest tip. Ele pot fi referite de catre 
rutina "$time".  

Variabile de tip parametru 
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 Acest tip de date e folosit pentru a declara constante. De exemplu dupa declaratia:  

parameter word_size = 16, pulse_width = 20, capacity = 256; 
putem declara o magistrala astfel:  

wire [word_size-1:0] bus; 
Apoi daca dorim sa schimbam dimensiunea magistralei trebuie sa modificam o singura 

linie din modul si anume cea in care se face declaratia si initializarea parametrului word_size. 
Acest mod de declarare este preferat folosirii valorilor fixe in modelele pe care vrem sa le 
folosim ulterior in diferite instantieri.  

 

Directive preprocesor  

Acestea sunt similare celor din limbajul C, doar ca semnul # este inlocuit cu semnul `, 
deoarece semnul # este folosit de catre Limbajul Verilog in alte scopuri. De exemplu, daca 
programul sursa este precedat de:  

`define word_size 16 
Atunci toate aparitiile variabilei word-size vor fi inlocuite cu 16. Care este diferenta 

intre variabilele de acest tip si cele de tip parametru? Variabilele de tip parametru sunt 
preferate daca dorim parametrizarea unui modul in vederea folosirii lui in diferite instante, in 
tip ce directivele procesor sunt folosite cu scopuri mai globale, ca de exemplu:  

`define opcode instruction[31:26]  

`define BEQZ 6'b001010 //codul operatiei pentru instructiunea salt daca 
rezultatul a fost zero 

Directiva include este de asemeanea prezenta in Limbajul Verilog. O putem folosi 
pentru a include metodele uzuale ca si in limbajul C care sunt incluse in fisiere header, cu 
exceptia faptului ca in Limbajul Verilog este permisa si includerea submodelelor, de exemplu:  

`include submodule.v 
Module 

Sistemele harware, ca si alte tipuri de sisteme, sunt partitionate in module. Pe un nivel 
cipurile sunt grupate in module, desi cipurile actuale sunt atat de complexe incat am putea sa 
mergem cu divizarea functiei chiar mai mult decat atat. In Verilog un modul se declara astfel:  

module nume_modul (lista portului);  
parametrii  
declaratii de fire  
declaratii de registrii  
instantieri de submodule  
.....corpul modulului....  
endmodule  
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Dintre acestea doar primul si ultimul sunt cu adevarat obligatorii, insa nu ar avea rost 
sa scriem un modul care nu contine nici una din  celelalte optiuni de mai sus.  
Exemplu:  

module fulladder (a, b, c_in, sum, c_out); //aduna inca un bit  
input a, b, c_in;  
output sum, c_out;  
{ c_our, sum} = a + b + c_in} //corpul modulului il vom discuta mai tarziu  
endmodule  

Nu e necesar sa declaram traseele separat chiar daca fiecare dintre ele (a) sunt scalare, 
sau (b), sunt deja declarate ca intrari sau iesiri. Limbajul Verilog admite porturi care sunt 
caracterizate ca inout. Fizic, un port inout are un circuit electric care dezactiveaza semnalul de 
amplificare de la iesire cat timp exista semnal la intrare. Iesirea este reprezentata de o valoare 
z in tot acest timp, si astfel semnalul de intrare va putea sa treaca pe fir.  

 
 

Figura1: sumator pe patru biti cu transport succesiv, add_4_r 

Urmatorul exemplu este un sumator pe patru biti cu transport succesiv, care instantiaza 
4 copii pentru modulele full-adder de mai sus. Structura este prezentata in figura 2-1. Se 
numeste sumator cu transport succesiv datorita conectarii in cascada care implica faptul ca 
fiecare modul full-adder nu va putea incepe functionarea pana ce modulul precedent nu si-a 
terminat complet functiile. Cum limbajul Verilog considera ca cel mai semnificativ bit este 
cel de la stanga, trebuie sa organizam cu grija aceasta adunare astfel incat directia in care 
avanseaza sa fie spre stanga. Specificatia modulului este:  

module add_4_r (A, B, C_in, SUM, C_out);  
    input [3:0] A, B;  
    input C_in;  
    output [3:0] SUM;  
    output C_out;  
    fulladder FA3 (A[3], B[3], C2, SUM[3], Cout);  
    fulladder FA2 (A[2], B[2], C1, SUM[2], C2);  
    fulladder FA1 (A[1], B[1], C0, SUM[1], C1);  
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    fulladder FA0 (A[0], B[0], C_in, SUM[0], C0);  
endmodule  

Aici instantierile modulelor fulladder trebuie sa aiba identificatori diferiti astfel incat 
sa putem sa-i diferentiem. Firele C0, C1 si C2 sunt folosite pentru a indica in ce mod sunt 
interconectate submodulele, dar nu trebuie sa le declaram deoarece sunt scalari. In final 
mentionam ca submodulele sunt active in acelasi timp, astfel incat nu conteaza in ce ordine au 
fost declarate. De altfel vom vedea mai tarziu ca limbajul Verilog ofera mai multe mecanisme 
pentru concurenta.  
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5.9  Specificaţii comportamentale - Fluxul de date 
 
Scopul lucrării: 
Scopul lucrării este de a cunoaşte nivelele de modelare, specificaţiile comportamentale 

şi operaţiile de bază utilizate de limbajul Verilog. 
 
Nivele de modelare 

Limbajul Verilog este un limbaj suficient de flexibil pentru a putea modela chiar si 
diferite nivele in detaliu. Figura 1 ne prezintă diferitele nivele de modelare pe care limbajul 
Verilog le poate utiliza, împreuna cu exemplele de fragmente de program la fiecare nivel. 
Pornind de la cel mai de jos nivel, nivelul de selecţie switch level modelează circuitele in 
termenii transistoarelor si chiar echivalenţii rezistentelor si capacitaţilor. Următorul nivel 
(superior) este nivelul porţilor de baza. Un alt nivel mai sus este RTL. Aceasta este 
prescurtarea curenta pentru "nivelul transfer registru". Aproximativ , acesta este format dintr-
o secvenţa de atribuiri pentru transferuri intre registrii si alte blocuri de aceiaşi dimensiune. In 
vârf, nivelul arhitectural lucrează cu blocuri de dimensiune mare, cum ar fi memorii si mici 
subsisteme, cu toate ca nici aici demarcaţia nu e precis definita.  

 
 

Figura 1: Nivele de modelare 

Mult timp creatorii librariilor pentru circuite hardware s-au concentrat asupra portilor 
de baza mai mult decat asupra complexitatii de 4 sau 8 biti la registrii, sumatoare, etc. 
Proiectarea la nivel de selectie a fost deja facuta, iar uneltele CAD au fost utilizate mai ales de 
la nivelul schematic de porti si pana la nivelele superioare. Prin introducerea de sinteze, 
proiectantii pot muta acum mai sus un nivel, si sa considere RTL de la acest nivel in sus.  

Sunt necesare câteva rationamente pentru a selecta corespunzător granularitatea 
partiţiilor modulului. Daca aceasta este prea mica, sintetizatorul e lipsit de oportunitatea de a 
optimiza, lucru demonstrat in exemplul cu multiplexorul din capitolul 3. Acesta este cu 
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adevărat util atunci când sintetizatorul este foarte bun la minimizări booleene si optimizări de 
poarta. Pe de alta parte sintetizatorul poate aştepta perioade de timp nedefinite pentru 
optimizarea modulelor mai mari. Ar trebui oare ca acest procesor sa aiba un cache unificat? - 
sau sa existe un al doilea nivel de cache? Dar chiar si la nivel mediu, un modul simplu, cum ar 
fi un buffer FIFO apeleaza mai multe rationamente : de exemplu, doua porturi memorie sau 
un singur port memorie cu adrese multiplexate; numaratoare sau registrii de deplasare pentru 
pointeri, etc. Putem gasi usor suficiente exemple distincte de FIFO pentru fiecare membru al 
clasei de mijloc.  

Introducem acum o noua dimensiune a specificatiei, intre structural si 
comportamental. Specificatia nivelului poarta al multiplexorului din Laboratorul 3 e un 
exemplu de stil pur structural. O funcţionalitate identica poate fi exprimata in stil pur 
comportamental după cum urmeaza:  

out = select ? in1 : in0; 

Pentru un modul de o complexitate oarecare in orice punct va exista o combinatie intre 
doua extreme. Intr-adevăr, atât Verilog cat si VHDL, la fel ca si metodele de sinteze permit un 
arbitraj corect intre declaraţiile structurale si cele comportamentale, O specificaţie poate fi 
structurala la unul din nivelele din figura 1 si comportamental la celelalte. In ambele cazuri 
depanarea si calitatea rezultatelor sintetizatorului nu prea depind de stilul ales pentru scrierea 
specificaţiei, Iată câteva exemple de "stiluri de scriere":  

Stilul RTL:  

Se presupune a fi comportamental deşi utilizarea sa acoperă o multitudine de substiluri 
si grade de detaliere. 

Stilul compilator comportamental:  

Ca si in "Synopsys Behavioral Compiler"TM   [KTDR95] prezentat in presa 
comerciala ca marind viteza ciclului de proiectare cu un factor aflat intre 2 si 17. De fapt " 
Designer Compiler"TM suporta de asemenea mai multe stiluri comportamentale.  

Stilul punct de control:  

Acesta este stilul cel mai utilizat . El lasa sintetizatorul sa faca majoritatea muncii 
construind module de control si separa regiunile comportamentale si cele structurale la fiecare 
nivel ierarhic.  

Stilul obiectiv:  

Modelat pornind de la limbajele orientate obiect ale industriei software. Si acestea 
cuprind o parte comportamentale si una structurala in care controlul este implicit. Un exemplu 
ar fi: OO = VHDL [SAB95] si stilul Vpp considerat mai tarziu. Insa pana acum acestea nu au 
fost direct sintetizabile.  
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Atribuiri continue 
 
Primul constructor comportamental pe care il întâlnim este atribuirea continua. E 

denumita continua pentru ca simulatorul va examina in mod continuu intrările si la orice 
schimbare a acestora va reevalua imediat valoarea rezultatului transmis la ieşire. Sintaxa 
acestui tip de atribuire este:  

assign net = expression; 
De exemplu: assign out = dff && mask  

Ca o prescurtate limbajul Verilog permite sa se combine declaraţia de variabila cu atribuirea 
continua de variabile:  

wire out = dff && mask 
 
Partea stanga a atribuirii poate fi si o variabile vector (multibit) sau o variabile 

obţinuta cu ajutorul operatorului de concatenare. Acesta se specifica cu ajutorul acoladelor, de 
exemplu:  

{C_out, SUM} = A + B + C_in; 
Daca nu am folosi variabila C_out, atunci presupunând ca variabilele SUM, A si B au 

fost declarate ca având dimensiuni egale, valoare asignate lui SUM va trebui trunchiata. Pe de 
alta parte, daca presupunem ca SUM si A au fost declarate ca fiind pe 16 biti in timp ce B este 
doar pe 8 biti, acesta din urma va fi extins pe 16 biti prin adăugare de zerouri. Daca ne îndoim 
asupra dimensiunii unei variabile (sau presupunem ca ar putea avea valori negative) putem sa 
precizam cum se realizează extinderea cu ajutorul operatorului de replicare astfel:  

{C_out, SUM} = A + {8{B[7]}, B} + C_in; 
 

 Operatii elementare 

In tabelul 1 sunt prezentate operaţiile de baza folosite in limbajul Verilog. In general au fost 
folosite simbolurile si semnificaţiile din limbajul C. 

Tipul 
Operatiei 

Numar 
argumente 

Simbol Observatii 

Conditie Trei ?: de obicei intrarile unui multiplexor 

|| poarta OR Logice Doua 

&& poarta AND 

| , ~| OR sau NOR pe biti operandului 

^ , ^| XOR sau NXOR pe biti operandului 

De reducere Unul 

& , &| AND sau NAND pe biti operandului 

Pe biti Doua | OR pe biti de acelasi rang al argumentelor 
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^ , ^| XOR (NXOR) pe biti de acelasi rang al 
argumentelor 

&  AND pe biti de acelasi rang al argumentelor 

Egalitate Doua ==, != comparare egalitate / neegalitate 

Relationala Doua <, <=, >, >= diferite comparatii 

Shiftare Unul << >> shiftare stanga / dreapta 

+, - adunare/incrementare sau scadere/decre- 
mentare 

Aritimetice Doua 

*, / , % Inmultire, impartire 

Aritimetica Unul + , - Codul compementar 

Logica Unul ! Negare 

Pe biti Unul ~ Negare bit cu bit 

In tabelul 1 operaţiile au fost prezentate in ordinea precedentei lor, operaţiile incluse in 
acelaşi rând al tabelei au aceeaşi precedenta. Totuşi este recomandat ca utilizatorul sa nu se 
bazeze doar pe asignarea implicita de prioritati operaţiilor si sa stabilească el prioritati cu 
ajutorul parantezelor. 
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5.10    Module combinaţionale 
 
 
Vom folosi in mod exclusiv atribuirea continua si uneori poate sa apară si construcţii 

de genul if...elseif sau case (descrise in capitolul care urmeaza) si care sunt mai intuitive. Vom 
proceda astfel pentru ca dorim ca circuitele sa fie pur combinationale si nu secventiale. Vom 
reaminti ca circuitele secventiale au asigurat un feedback intern ceea ce face sa poate fi 
memorate stari anterioare ale circuitului, in timp ce circuitele combinationale nu au 
caracteristici de timp in afara limitei de propagare (intarziere) a semnalului prin poarta insasi. 
In limbajul Verilog este necesar ca toate buclele (ciclurile) si constructiile conditionale (altele 
decat constructia ?:) sa fie incluse in blocuri procedurale iar rezultatul trebuie asignat unui 
registru.  

Primul nostru exemplu al acestui capitol va fi o alternativa la specificatia data intr-o 
lucrare anterioara a unui multiplexor cu 4 intrari. Aceasta specificarea va fi mai mult 
comportamentala decat structurala. In general in aplicatii sunt necesare mai multe 
multiplexoare iar acest lucru se realizează cu cost redus in specificaţia comportamentala.    

module mux4 (select, Din0, Din1, Din2, Din3, Dout);  
parameter n = 32;  
input [1:0] select;  
input [n-1:0] Din0, Din1, Din2, Din3;  
ouput [n-1:0] Dout;  

assign Dout = select [1] ?  
(select [0] ? Din3 : Din2) :  
(select [0] ? Din1 : Din0); 

endmodule 
 In exemplu anterior am obţinut un circuit echivalent unui multiplexor cu 4 intrari prin 

ascunderea (incapsularea) operatiilor de conditie din tabela 1. Desi in acest modul n este 
reprezentat pe 32 de biti, acesta poate fi rescris si apoi utilizat pentru diferite marimi ale 
magistralei.  

 

Tipul 
Operatiei 

Numar 
argumente 

Simbol Observatii 

Conditie Trei ?: de obicei intrarile unui multiplexor 

|| poarta OR Logice Doua 

&& poarta AND 

De Unul | , ~| OR sau NOR pe biti operandului 
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^ , ^| XOR sau NXOR pe biti operandului reducere 

& , &| AND sau NAND pe biti operandului 

| OR pe biti de acelasi rang al argumentelor 

^ , ^| XOR (NXOR) pe biti de acelasi rang al 
argumentelor 

Pe biti Doua 

&  AND pe biti de acelasi rang al argumentelor 

Egalitate Doua ==, != comparare egalitate / neegalitate 

Relationala Doua <, <=, >, 
>= 

diferite comparatii 

Shiftare Unul << >> shiftare stanga / dreapta 

+, - adunare/incrementare sau scadere/decre- 
mentare 

Aritimetice Doua 

*, / , % Inmultire, impartire 

Aritimetica Unul + , - Codul compementar 

Logica Unul ! Negare 

Pe biti Unul ~ Negare bit cu bit 

 

In specificarea care urmeaza, echivalenta celei anterioare, am tinut cont de faptul ca se 
poate obtine o impedanta inalta la iesire cand mai multe intrari sunt conectare impreuna. 
Utilizatorul trebuie sa se asigure ca specificatie lui nu permite decat unei singure iesiri sa aiba 
impedanta scazuta la un moment dat.  

module mux4 (select, Din0, Din1, Din2, Din3, Dout);  
parameter n = 32;  
input [1:0] select;  
input [n-1:0] Din0, Din1, Din2, Din3;  
ouput [n-1:0] Dout;  

assign  

Dout = (select == 3) ? Din3 : {n {1'bz} };  
Dout = (select == 2) ? Din2 : {n {1'bz} };  
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Dout = (select == 1) ? Din1 : {n {1'bz} };  
Dout = (select == 0) ? Din0 : {n {1'bz} }; 

Endmodule 
 
Cea de-a doua varianta este in acest caz inferioara primei specificatii, dar am 

prezentat-o pentru a putea intelege exemplele complicate care urmeaza. Vom prezenta in 
continuare un modul de specificare a unei unitati aritimetico-logice ALU (Arithmetic and 
Logic Unit) pentru un procesor RISC. Acesta are implementate o serie de operatii care sunt 
selectate in functie de variabila de intrare func.  

Astfel de masini au in mod obisnuit un set de instructiuni care folosesc variabilele in 
forma complementata (in cod complementar) si un set de instructiuni care folosesc date fara 
semn. In cazul instructiunilor care folosesc date fara semn transportul indica depasirea 
(overflow), in timp ce in cazul primului set de instructiuni depasirea e mai greu de depistat. 
Desi sunt multe metode de depistare a depasirii noi ne vom folosi de urmatoarea metoda: 
'avem depasire daca semnul rezultatului difera de semnul operanzilor in cazul unei adunari de 
numere pozitive' si alte conditii asemanatoare pentru celelalte cazuri. Instructiunile, cu semn 
sau fara, de genul set if less than sunt similare scaderii cu exceptia faptului ca flag-ul este 
utilizat ca rezultat efectiv al diferentei. Scopul acestor instructiuni este de a obtine informatia 
necesara instructiunilor de conditie. Specificarea este putin cam complicata deoarece cel mai 
putin semnificativ bit a fost separat ca sa putem simula corect un sumator pe 32 de biti cu 
transport pe o masina pe 32 de biti.  

Cazul celui de al 32-lea bit este important si trebuie tratat. E posibil ca cititorul sa aiba 
o varianta mai buna pentru următorul modul de specificare:  

// setul de operatii ale ALU, selectate de variabila func  
`define ADD 6'b100000 // adunare binara de numere in cod complementar  
`define ADDU 6'b100001 // adunare fara semn  
`define SUB 6'b100010 // scadere binara in cod complementar  
`define SUBU 6'b100011 // scadere fara semn  
`define OR 6'b100100 // or pe biti  
`define AND 6'b100101 // and pe biti  
`define XOR 6'b100110 // xor pe biti  
`define SLT 6'b101010 // set result = 1 if less than  
`define SLTU 6'b101011 // SLT fara semn  
`define NOP 6'b000000 // nu face nimic  

module alu (func, operand_0, operant_1, result, pvfl);  
           parameter n = 32;  
           input [5:0] func;  
           input [n-1:0] operand_0, operand_1;  
           output [n-1:0] result;  
           output ovfl;  
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wire carry_out;  
wire [n-1:0] operand_0, operand_1, result;  
wire [n-1:0] temp0, tnp1, tmp_rslt;  
wire ca, cs, tmpa, tmps;  

assign tmp0 = operand_0 [n-1:0],tmp1 = operand_1 [n-1:0];  
assign {ca, tmpa} = operant_0[0] + operand_1[0], // primul bit de 
transport  
          {ca, tmpa} = operant_0[0] - operand_1[0]; // primul bit de 
inprumut  
assign  

{carry_out, tmp_rslt} = ((func == `ADDU) || 
(func == `ADD)) ? tmp0 + tmp1 + ca : { n {1'bz} },  
{carry_out, tmp_rslt} = ((func == `SUBU) || (func == 
`SUB)) ? tmp0 - tmp1 - cs : { n {1'bz} },  
{carry_out, tmp_rslt} = ((func == `SLTU) || (func == 
`SLT)) ? tmp0 + tmp1 + ca : { n {1'bz} }; 
assign // tratare overflow  

ovfl =((func ==`1ADDU)||(func == 
`SUBU)||(func == `SLTU)) ? carry_out : 1`bz,  
ovfl = (func == `ADD) ? tmp0 [n-1] & tmp1 [n-1] & 
~tmp_rslt [n-1] |  
                                ~tmp0 [n-1] & ~tmp1 [n-1] & 
tmp_rslt [n-1] : 1`bz  
ovfl = ((func == `SUB) || (func == `SLT)) ? tmp0 [n-1] 
& ~tmp1 [n-1] &  

~tmp_rslt [n-1] | 
~tmp0 [n-1] & tmp1 [n-1] 
& tmp_rslt [n-1] : 1`bz; 

assign  
result = ((func == `ADDU) || (func == `ADD)) 

? {tmp_rslt, tmpa} : {n{1`bz}},  
result = ((func == `SUBU) || (func == `SUB)) ? 
{tmp_rslt, tmpa} : {n{1`bz}},  
result = (func == ~OR) ? operand_0 | operand_1 : 
{n{1`bz}},  
result = (func == ~AND) ? operand_0 & operand_1 : 
{n{1`bz}},  
result = (func == ~XOR) ? operand_0 ^ operand_1 : 
{n{1`bz}},  
result = (func == ~NOP) ? operand_0 : {n{1`bz}},  
result = (func == ~SLTU) ? carry_out : {n{1`bz}},  
result = (func == ~SLT) ? tmp_rslt [n-1] ^ ovfl : 
{n{1`bz}}; 

endmodule 
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Operatorul de inferenta 
Cand un sintetizator intalneste operatorii combinationali din tabelul 1 in specificatii 

cum ar fi ALU, el va inlocui implementariile portilor cu cele disponibile in bibliotecile sale. 
Acesta se numeste operator de inferenta. In cadrul acestei sectiuni vom incerca sa aratam 
importanta tipurilor de optiuni  care pot fi folosite. Tabelul 2 prezinta cateva variante pentru 
operatorul  "+" cu doi operanzi la intrare avand n biti si unul pentru transport.  

 
Tipul sumatorului                                 Intarzierea                                 Aria  

cu transport succesiv                                 2n                                                9n  
Shannon/Lupanov                                      2                                        (2^(2n+1)) / (2n+1)  
CLD                                                     2 + 2(log2)(n)                        7n + 22(log2)(n)  
nested CLD                                          2 + 4(log2)(n)                        7n + 7(log2)(n)  

Sintetizatorul lucreaza in timpi si arii limitate si corespunzand celor din tabel (in care 
se arata propagarea intarzierilor si ariile retelei), dar acestea necesita unele explicatii. Prima 
intrare din tabela corespunde unui sumator simplu in cascada (cel din figura 2). Fiecare 
fulladder in parte nu poate fi mai bun decat un "lant" format din doua porti presupunand ca 
trei intrari de tip poarta si doua intrari suplimentare (ambele innitializate sau nu) sunt 
disponibile. Pentru a face o comparatie cu alternativele retelei, aria este data ca numarul 
echivalent a doua intrari poarta care ar fi necesare.  

Aceasta comparatie este facuta in randul doi din tabela cu ajutorul teoremei de baza a 
lui Shannon asupra teoriei comutarii.Aceasta spune ca orice functie combinationala, inclusiv 
intrarile (2n +1) ale sumatorului nostru, poate fi realizata in principiu ca o forma normala 
disjunctiva (DNF).Inconvenientul este ca DNf cere mai mult de 2 ^ (2n +1) din (2n+1) porti 
pe primul nivel si 2^(2n+1) intrari pe al doilea nivel.Daca acestea ar fi transformate intr-un 
numar echivalent cu doua intrari complexitatea ariei ar deveni exponentiala.Limita inferioara 
pentru functii combinationale generale ( avand in acest caz 2n +1 intrari) a fost stabilita de 
catre Lupanov. "Transportul cu cea mai mice intarziere" descris mai jos reprezinta un 
compromis intre primele doua de mai sus. Utilizand o arie care nu este mai mare decat un 
sumator in cascada, se ajunge la o propagare a intarzierii de ordinul logaritmilor in baza 2.  

Principiul poate fi aplicat oricarei functii reprezentand o configuratie in cascada la care 
transportul se propaga din etapa in etapa. Conditiile generarii unui transport dintr-o etapa 
oarecare (g) si propagarea acestui transport printr-o alta etapa generala (p) sunt ilustrate in 
figura 2.  
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FIGURA 2 : Conditiile pentru generare si propagare 

Aceste funcţii g si p sunt calculate prin modificarea etapelor circuitului si  alimentarea 
unui modul "CLD" care mai apoi va calcula transporturile necesare in mod concurent, asa 
cum se poate vedea si in sumatorul in patru etape reprezentat in figura 3.  

 

FIGURA 3: primul nivel pentru transportul cu cea mai mica intarziere 

Ecuaţiile logice pentru fiecare transport se obţin direct din condiţiile pe care 
transportul trebuie sa le îndeplinească pentru o generare in etapa curente, sau pentru o 
generare din etapa anterioara, împreuna cu propagarea prin etapa curenta, etc. Ecuaţiile 
corespunzătoare sunt prezentate mai jos, utilizând "v" pentru disjuncţie si "." pentru 
conjuncţie:  

c[1] = g[0] v p[0].c_in;  
 c[2] = g[1]  v p[1].(g[0] v p[0].c_in);  
 c[3] = g[2] v p[2].(g[1] v p[1].(g[0] v p[0].c_in));  
 c[4] = g[3] v p[3].(g[2] v p[2].(g[1] v p[1].(g[0] v p[0].c_in)));  

Conditiile pentru generarea transportului si propagarea sa prin toti cei patru biti pot fi scrise:  

G = g[3] v p[3].(g[2] v p[2].(g[1] v p[1].(g[0] v p[0]));  P = p[3].p[2].p[1].p[0];  

Procesul poate fi iterat utilizând noi module identice de tip CLD dispuse in forma de 
arbore. In geberal sunt posibile doua forme pentru CLD, formele depinzand de felul in care 
ecuatiile de mai sus referitoare la transport sunt grupate in stanga si realizate printr-o cascada 
formata din doua porti de intrare, sau daca sunt expandate si realizate cu ajutorul a doua 
nivele, si patru porti de intrare. Pentru sumator intarzierile echivalente corespunzatoare si 
numarul de porti sunt date in tabelul  2.  

Urmatoarea figura 4 prezinta alte functii comune asupra carora se poate aplica acest 
principiu: Numarator incremental  (figura 4 (a) mai putin poarta desenata cu linie subtire), 
diferitele  variatii ale comparatorului si mecanismul de prioritati.De remarcat faptul ca in 
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cazul ultimelor doua transportul se propaga de la cel mai semnificativ bit spre cel mai putin 
semnificativ bit. Fiecare circuit este prezentat impreuna cu functiile corespunzatoare pentru 
generare si propagare.  

 

                                sumator (incrementeaza)                     comparatoare 

 FIGURA 4. Câteva exemple de sumatoare conectate in cascada 

Funcţiile corespunzătoare pentru generare si propagare:  

 p[i] = A[i] ^ B[i],                                                  p = 1 

g[i] = A[i] & B[i];                             gne[i] = A[i] ^ B[i], ggt[i] = A[i] &~       

 B[i], glt[i] = ~A[i] & B[i];  

Ideea este ca pentru functiile cu numere mari la intrare, cum ar fi de exemplu marimea 
cuvantului care ar reprezenta numarul de computere existente la ora actuala,nu ne putem 
astepta ca algoritmii de optimizare ai sintetizatorului sa fie prea eficienti. Deci se cauta ca sa 
se imbogateasca librariile cu cateva tipuri de sumatoare de exemplu, astfel incat sintetizatorul 
sa poata alege in functie de restrictiile de arie si de timp pe care utilizatorul le impune.  
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5.11  Specificatii comportamentale – Procedurale 
 

 
Scopul lucrării: 
In această lucrare sunt tratate specificaţiile procedurale, blocurile, construcţiile de 

control şi instrucţiunile condiţionale.  
 
Utilizarea specificatiei procedurale este foarte asemanatoare cu un cod sursa software, 

in principiu cel din "C".  
 

1. toate declaratiile procedurale trebuie sa fie continute intr-un bloc always sau initial.  
2. toate atribuirile trebuie sa fie la nivel de registru, bit sau o parte selectata dintr-un registru.  

 
Blocuri de tipul "always" 
 
Sintaxa unui bloc de tipul "always" este:  

                              -----> always @ (event-expression [or event-expression*])  
                              |             begin   
                              |                         assignment statement;  
                              |                         assignment statement;  
                              |                          ...  
                              ----         end  

Semantica blocului de tip "always" este: executia lui incepe la timpul 0 
(alimentare/conectare) si se repeta pana cand se intalneste rutina $stop sau $finish. E ca o 
bucla implicita, indicata in figura de sageata. Intuitiv corespunde unui circuit care 
functioneaza continuu pana cand i se intrerupe alimentarea/se deconeteaza. Specificarea unui 
eveniment (event) ca parametru este optionala sau poate fi inlocuita de:  

- declaratia level type. De exemplu: @(a or b or c) :  

blocul este reevaluat (simulat) ori de cate ori are loc o schimbare a valorilor lui a, b sau c. 
Aceasta situatie apare de obicei ca rezultat al sintetizatorului pentru un circuit combinational 
in care exista un registru in partea stanga a unei attribuiri continue. Daca variabila a este citita 
si nu apare in lista de evenimente atunci va aparea o atentionare din partea sintetizatorului.  

- declaratie edge type. De exemplu: @)posedge a or negedge b) :  

daca variabilele a si b sunt de tipul time atunci sintetizatorul va genera un circuit secvential.  

Din motive de economie de porti si timp este recomanadat sa nu folosim atat valori 
pozitive cat si negative in declaratii de tipul edge type ca in exemplu dat. Deasemeni daca in 
blocul de tip "always" apar mai mult de o instructiune este necesar folosirea constructorului 
begin .... end.  

Blocurile pot fi optionale si li se pot asocia un identificator (aflat dupa cuvantul begin. 
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De asemeni blocul disable poate fi folosit si acesta transfera controlul primei declaratii 
(instructiuni) de dupa blocul in cauza (vezi exemplele care urmeaza). Blocurile paralele sunt 
cele incluse in declaratii fork sau join. Astfel putem adauga intr-un modul mai multe blocuri 
de tip "always" toate incepand la timpul 0. Alternativ concurenta poate fi simulata si la nivelul 
declaratiilor prin folosirea blocurilor secventiale cu atribuiri de tipul non-blocking despre care 
am mai discutat.  

Apelul sistem $strobe  

In cazul in care folosim concurenta nu este intotdeauna evidenta ordinea in care 
actiunile vor fi evaluate. Diferite simulari pot invoca operatiile in ordine diferita. Pentru a 
facilita urmarirea testelor in astfel de simulari poate fi folosita rutina $display si care este 
invocata de catre apelul sistem $strobe. Aceasta va sincroniza afisarea, astfel incat acesta sa 
aiba loc doar dupa ce toate evenimente programate sa aiba loc in aceasi perioada de timp s-au 
terminat.  

Atribuiri bocante (de tip blocking) si neblocante (de tip non-blocking)  

Atribuirile indicate de semnul '=' sunt atribuiri blocante. De exemplu:  

begin  
a = b;  

b = a; 
end 
 

Sintetizatorul termina fiecare atribuire inainte de a starta urmatorul eveniment daca nu 
este indicat nici un timp de intarziere (nu se accepta in acest caz constructorul de intarziere #). 
In cazul exemplului dat rezultatul va fi ca atat variabila a cat si variabile b vor avea in final 
valoarea initiala a variabilei b. Atribuirile neblocante sunt indicate prin '<=' care este 
suprascris pentru acest scop (el insemnand deasemeni si mai mic sau egal in unele contexte). 
De exemplu:    

begin  
a <= b;  

b <= a; 
end 
 

In acest caz simulatorul memoreaza parte dreapta a fiecarei atribuiri intr-o variabila 
temporara, apoi atribuie valoarea acesteia partii stangi. Aceasta da un efect de concurenta. In 
exemplu nostru rezultatul ar putea fi un interschimb intre cele doua variabile a si b.  Alegerea 
unui anumit tip de atribuire (blocanta sau neblocanta) este determinanta pentru rezultatul care 
se va obtine. In figura1 se pot vedea rezultatele sintetizatorului pentru cele doua exemple date 
de atribuire blocanta si de atribuirea neblocanta.  
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Figura 1 Circuitele rezultate in cazul celor doua tipuri de atribuiri (blocanta si 

neblocanta) 

Cand avem indoieli e de preferat sa folosim atribuirile neblocante pentru a simula circuite 
care sunt de la natura de tip concurent si asa vom proceda si noi in exemplele care urmeaza.  

Nu este permisa folosirea celor doua tipuri de atribuiri in acelasi bloc de tip always.  

Constructii de control  
Declaratii IF  

In specificatiile procedurale operatorul conditional "?:" descris anterior este inlocuit cu 
mai multe constructii "IF", constructii care pot avea urmatoarele forme:  

 
/hspace *lin if(expression) block;  
/hspace *lin if(expression) block_1 else block_2;  
/hspace *lin if(expression) block_1 elseif(expression) block_2 elseif......else block_n;  

Primul bloc este executat doar daca expresia evaluata este adevarata, nu si daca este 
falsa sau nu este definita.  

Declaratii de salturi  

In Verilog exista patru tipuri de declaratii de salturi, care insa pot fi utilizate si in 
cadrul unei singure declaratii:  

repeat  

 for(conditie initiala;conditie de terminare; pasul de incrementare) bloc_for;  
De obicei instructiunea "for " se foloseste atunci cand se opereaza cu vectori si siruri. Pentru 
index se pot utiliza fie intregi , fie registrii. Se prefera registrul doar in cazul in care chiar 
indexul trebuie sintetizat.  

while(expresie) bloc_while;  
Mai generala decat expresia anterioara, dar nu este sintetizabila decat daca se forteaza iesirea 
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din ciclu (pe baza ceasului).  

forever  
Analoaga cu expresia de mai sus, dar cicleaza non-stop.Nu prea se foloseste in semanticile 
similare disponibile intr-un block always.  
   
Exemple  
            Prima specificatie reprezinta un comparator scris in stilul prezentat in ultimul capitol 
ca fiind forma pura combinationala:  

module comparator(A, B, Cgt, Clt, Cne);  
    parameter n = 32;  
    input [n-1:0] A, B;  
    output Cgt, Clt, Cne;  
    assign Cgt = (A > B);  
    assign Clt = (A < B);  
    assign Cne = (A != B);  
endmodule  

Ca o alternativa, daca rezultatul comparatiei trebuie atribuit unui registru oarecare, 
putem folosi specificatia procedurala de mai jos:  

module comparator(A, B, Cgt, Clt, Cne);  
    parameter n = 32;  
    input [n-1:0] A, B;  
    output Cgt, Clt, Cne;  
    reg Cgt, Clt, Cne;  
    always @ (A or B)  
    Cgt <= (A > B);  
    Clt <= (A < B);  
    Cne <= (A != B);  
endmodule  

Declaratii "CASE"  

In cazul a mai mult de trei alternative, rezolvabile cu ajutorul instructiunilor de tip 
if..elseif, instructiunea case e mai preferata datorita claritatii pe care o confera. Semantica este 
asemanatoare ci cea a majoritatii limbajelor comune de programare, si, ca de obicei, cu cateva 
mici capcane. Sintaxa este:  

case ( expresie de evaluat pe n biti)  
n` d0 : bloc_0  
n`d1 : bloc_1;  
...  
default : bloc_default;  
endcase  
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Declaritia de tip case compara expresia literala bit cu bit si considera valori de tip x 
sau z pentru alternativele distincte. Iata cum arata de exemplu o specificatie pentru un codor 
pe trei biti cu prioritate:  

module prienc (request, grantcode);  
    input [3:1] request;  
    output [1:0] grantcode;  
    reg [3:0] grantcode;  
    always @ (request)  
        casex (request)  
        3'b1xx : grantcode = 2'b11;  
        3'b01x : grantcode = 2'b10;  
        3'b001 : grantcode = 2'b01;  
    default : grantcode = 2'b00;  

Instructiuni conditionale 

Urmatoarele doua exemple ale instructiunii if sunt complete, deoarece sunt tratate 
toate cazurile posibile:  

 if (select) out = a; out = b;  
 else out = b; if (select) out = a; 

Ca rezultat a unei astfel de instructiuni sintetizatorul va genera un multiplexor. Daca 
instructiunea if nu este completa sintetizatorul va genera un latch de tip D, iar in cazul 
declaratiei care urmeaza variabila a va fi conectata la intrarea latch-ului de tip D, iar variabila 
select conectata la intrarea de ceas. Aceasta deoarece daca select este fals va fi necesar sa se 
mentina valoarea anterioara a iesirii out.  

if (select) out = a; 

O problema asemanatoare apara si in cazul instructiunii case. O instructiune case e 
completa daca sunt tratate toate posibilele valori ale intrarii si e paralela daca alternativele se 
exclud reciproc. Sunt patru posibilitati:  

• case complet paralel:  

module which (select, a, b, c,d , out);  

input [1:0] select;  
input a, b, c, d;  
output out;  
reg out; //pentru optimizare  

always @ (select or a or b or c or d)  
case (select)  
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2`b11 : out <= a;  
2`b10 : out <=b;  
2`b01 : out <= c;  
default : out <= d; 

endcase 

endmodule 

• case paralel dar incomplet, in care rezultatul sintetizatorul este un latch:  

always @ (select or a or b or c or d)  
case (select)  

2`b11 : out <= a;  
2`b10 : out <=b;  
2`b01 : out <= c; 
endcase 

• case complet si neparalel  

In exemplu pe care il vom da, daca select are valoare 2'b11 trebuie aleasa una din variante. 
Sintetizatorul va alege prima variante deoarece este prima in lista de constructii conditionale 
ale sintetizatorul.  

always @ (select or a or b or c or d)  
casex (select)  

2`b1x : out <= a;  
2`bx1 : out <= b;  
default : out <= c; 
endcase 

• case incomplet si neparalel:  

always @ (select or a or b or c or d)  
casex (select)  

2`b1x : out <= a;  
2`bx1 : out <= b; 
endcase 

In functie de natura aplicatiei, utilizatorul stie ce tip de case foloseste 
(incomplet, sau cu alternative care se exclud mutual).  

 

Exemple  

Pentru a demonstra cateva din principiile acestui capitol vom da cateva exemple. In 
prima versiune a numaratorului de mai jos, trigger-ele din blocul always au fost modelat exact 
ca si trigger-ele Flip=Flop de tip D: 
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module counter (clk, reset, state);  
    parameter n = 4;  
    input clk, reset;  
    output [n-1:0] state;  
    reg [n-1:0] state;  
    always @ (posedge clk)  
        if (reset) state <=0;  
        else state < = state + 1;  
endmodule  

Se observa ca in acest caz clauza else implica cresterea limitei clk. Asa cum am mai 
spus, acest numarator va fi probabil sintetizat utilizand un registru triger limitat cu un reset 
asincron si un circuit pentru incrementare (sumator limitat). Cum registrul are o dimensiune 
finita, atunci cand la incrementare se depaseste limita superioara (toti bitii sunt 1) se va trece 
in mod natural in starea de 0 a numaratorului.  

Urmatoarea versiune utilizeaza doar ceasul in trigger-ul always. Deoarece intrarile 
reset si enable sunt citite in mod asincron, este responsabilitatea utilizatorului sa se asigure ca 
acestea sunt stabile in raport cu cresterea limitei pentru ceas peste timpul de set-up atunci 
cand se utilizeaza libraria de flip-flop.  

module counter (clk, reset, enable, state);  
    parameter n = 4;  
    input clk, reset, enable;  
    output [n-1:0] state;  
    reg [n-1:0] state;  
    always @ (posedge clk)  
        if (reset) state <=0;  
        elseif (enable)  state < = state + 1;  
endmodule  

Acest circuit va fi sintetizat cu un registru trigger limitat, dar in loc sa se utilizeze 
intrari de reset asincrone, controlul reset-ului se va face prin niste intrari d.Acesta este numit 
reset sincron si va rezulta intr-o arie mai mare sintetizata.  

Memorii 

In limbajul Verilog memoria poate fi declarata ca matrice de registrii avand atasate 
implicit un decodor .Ca urmare a unei declaratii de memorie sintetizatorul va genera un vector 
de bistabili de tip "edge triggered" (foarte scumpe) sau un vector de latch-uri (doar putin mai 
ieftine). Synopsys recomanda ca dimensiunea cuvintelor intr-o memorie sa fie cel mult egala 
cu 64 biti, iar numarul de cuvinte sa fie cel mult egal cu 64, deci, in total numarul de biti ai 
matricii (memoriei) sa nu fie mai mare de 256. Urmatorul modul de specificare corespunde 
unei memorii RAM sincrone cu semnalul de control W_slct, iar adresele si datele de intrare 
trebuiesc sa fie stabile in perioada de timp de setare (set-up time).  
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module ram (ph, W_slct, RAM_slct, addr, data_in, data_out);  
parameter n = 8;  

parameter a = 3;  
parameter w = 32;  
input ph, W_slct;  
input [a-1:0] addr;  
input [w-1:0] data_in;  
input [w-1:0] data_out;  
reg [w-1:0] data_out;  
reg [w-1:0] ram_data [n-1:0];  

always @ (posedge ph)  

if (RAM_slct)  
if (W_slct) ram_date [addr] <= data_in;  
else data_out <= ram_data [addr]; 

endmodule 
 

Aceasta memorie a fost sintetizata folosind bistabili. Pentru a folosi latch-uri 
sintetizatorului trebui sa i se expliciteze posibilitatea scrierii in memorie astfel:    

 
always @ (W_slct)  

if (W_slct) array_wr_enable = 1; else array_ws_enable = 0; 
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5.12    Reguli de conectare a porturilor. Specificaţii de baza  

Scopul lucrării: 

In aceasta lucrare sunt evidenţiate metodele  de conectare a porturilor şi specificaţiile 
de bază folosite pentru aceasta. 

Ideea de port trebuie văzuta ca o cale de comunicaţie intre un modul si un alt modul ( 
sau alte module). O ieşire (exclusiva) poate fi conectata intr-o retea (venind de la iesirea unei 
porti) sau la registru (venind din partea ieşirii bistabilului), Astfel, cu siguranta la sfarsit 
porturile trebuie sa fie interconectate. Aceasta situatie este ilustrata in figura 1.  

  

Figura 1: Reguli de conectare a porturilor 

Un al mod de a exprima aceasta regula este aceea ca desi pot fi conectate mai multe 
intrari impreuna , nu este o idee buna sa se conecteze mai multe iesiri impreuna. Nu se poate 
ramifica o valoare logica la iesirea unui amplificator sau al unui bistabil. Exceptia de la 
aceasta regula se poate intampla atunci cand toate iesirile cu exceptia unei sunt dezactivate 
(inalta impedanta).  

Listele unui port  

Limbajul Verilog are doua metode pentru a exprima lista unui port la instantierea unui 
modul. Prima este o lista simpla ordonata si aceasta metoda a fost utilizata si in exemplul de 
mai sus.Identificatorii portului in instantele FA3, FA2, etc. trebuie sa apara exact in aceeasi 
ordine ca si in header-ul specificatiei originale a modulului fulladder. Aceasta metoda e 
economica si se potriveste pentru toate modulele de complexitate mica sau mare. Vom folosi 
aceasta metoda in majoritate exemplelor si incercam sa facem ordinea cat mai usor de amintit 
ordonand porturile astfel: intrari de control, intrari de date, iesiri.  

Cea de-a doua metoda utilizeaza o lista a perechilor corespondente. De exemplu, 
ultima instantiere in modulul add_4_r ar putea deveni:  

FA[0](.a(A[0]), .b(B[0]), .c_out(c0), .sum(SUM[0], c_in(C_in);  

Aceasta metoda este mai potrivita pentru modulele care au mai multe porturi, deoarece 
ordinea in care argumentele pereche apar nu e critica si e mai usor sa se faca schimbari fara a 
gresi. De exemplu FPGA pune listele conexiunii in aceeasi forma ( cu perechile ordonate 
lexical). 
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Putem sa vedem modulele folosite in acest circuit ca fiind ordonate pe nivele ierarhice. 
De exemplu, daca utilizam o specificatie de test pentru a simula modulul add_4_r anterior, 
atunci ierarhia ar trebui sa fie formata din 3 nivele asa cum se poate vedea si in figura 2 de 
mai jos.  

 

 

Figura 2. Ierarhia unui modul 

Pe cel mai de sus nivel putem comunica cu limbajul Verilog pentru a identifica 
diferitele obiecte din module si diferitele nivele utilizand notatia ierarhica. In exemplul nostru 
identificarea intrarii carry input pe diferite nivele poate fi caracterizata dupa cum urmeaza 
(aceasta presupune ca testul intrarii pentru carry input  a fost declarat in modulul de test ca 
C_IN):  

C_IN, ADD.C_in, ADD4.FA0.c_in 

Specificatii de baza 
 
O cale de definire a circuitelor in limbajul Verilog este lista de declaratii. Aceasta este 

o insiruire de declaratii a modului in care componentele sunt conectate intre ele si a tuturor 
intrarilor si iesirilor. Daca in fiecare componenta a listei se declara o primitiva atunci acest 
mod de definire este pur stuctural. In limbajul Verilog exista un set de primitive deja definite, 
acestea fiind portile logice de baza. In figura3 putem vedea o selectie a catorva dintre acestea, 
numele, simbolul si tabela de adevar asociate lor.  
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Figura 3. Porti logice de baza 

Prima poarta este poarta not (implementarea unei operatii unare), iar cea de-a doua 
este poarta and (implementarea unei operatii binare). Portile and, or si xor binare pot fi 
conectate in cascada sau sub forma de structuri arborescente pentru a obtine circuite avand 
asociate tabela de adevar pentru porti similare, dar cu mai multe intrari. Din punct de vedere 
tehnologic e mai usor de construit porti care sa aiba incorporate functia not pe iesire. Un astfel 
de exemplu ar fi poarta nand (insemnant not-and), care poate fi vazuta de asemeni in figura 3. 
Poarta notif este un exemplu de poarta de tip transfer. O astfel de poarta transmite intrarea la 
iesire (in cazul acesta negata) cand poarta se afla in starea deschis. In unele tehnologii valorile 
ultimelor doua coloane din tabela de adevar pot fi si nedeterminate. In astfel de cazuri este 
mai sigur sa se verifice ca acea combinatie a intrarilor corespunzatoare acelor stari 
nedeterminate sa nu se produca.  

Utilizarea acestui set de primitive (porti logice de baza) nu necesita declararea lor in 
prealabil intr-un header, ele fiind cunoscute de catre limbajul Verilog. In continuare 
prezentam un model de utilizare a acestor porti la constructia unui modul simplu care 
defineste un multiplexor.  

module mux4 (slct1, slct0, in3, in2, in1, in0, out);  
input slct1, slct0;  

input in3, in2, in1, in0;  
output out;  
not (nslct1, slct1); not (nslct0, slct0);  
and (a3, in3, slct1, slct0);  
and (a2, in2, slct1, nslct0);  
and (a1, in1, nslct1, slct0);  
and (a0, in0, nslct1, nslct0);  
or (out, a3, a2, a1, a0); 

endmodule 
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Figura 4. Multiplexor 
   
De mentionat faptul ca in limbajul Verilog declaratia iesirilor trebuie facuta prima la 

declararea parametrilor unui modul, desi in exemplele noastre noi le-am declarat tot timpul la 
sfarsit (acest mod de declarare nu ne va incomoda prea mult pentru ca nu vom folosi portile ca 
parametrii pentru module in exemplele viitoare). Variabilele scalare de tip wire nslct1, nslct0, 
a3, a2, a2, a0, reprezinta conexiuni interne. Acestea trebuiesc declarate inaintea utilizarii lor 
doar daca sunt variabile de tip multibit.  

Dupa cum am mai mentionat, din punct de vedere tehnologic e mai usor de construit 
porti care au functia not aplicata iesirii, circuitul construit mai sus poate fi redesenat folosind 
doar astfel de porti ca in figura 5. Obtinem acest cicuit prin aplicare regulilor lui DeMorgan 
din algebra booleana: ~(a sau b) = ~a si ~b si ~(a si b) = ~a sau ~b.  

 
 

Figura 5. Exemplu de aplicare reguli DeMorgan asupra circuitului unui multiplexor 

De fapt sunt mai multe moduri de a construi acest cicuit pentru simularea unui 
multiplexor. Doua alternative sunt prezentate in figura 3.2 folosind portile de baza. In 
majoritatea tehnologiilor aceste ultime doua alternative folosesc mai putine porti si sunt mai 
rapide (in tehnologia CMOS 28 de porti in loc de 38). In general sintetizatorul va alege solutia 
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optimia in implementarea cu porti logice a circuitului, de aceea nu este indicat sa 
restrictionam sintetizatorul de la alegerea portilor care sa le foloseasca, ceea ce face ca acest 
mod de declarare a unui modul (modul pur structural) sa nu prea fie folosit in exemplele 
noastre viitoare. Inversul unui multiplexor este un demultiplexor ilustrat in figura 6. Acest 
circuit poate fi conectat intr-o structura arborescenta pentru a implementa demultiplxoare cu 
un numar mai mare de iesiri si dupa cum se va putea vedea intotdeauna iesirile nu vor fi in 
forma negata. Un multiplexor la care intrarea este intotdeuna pe nivelul logic 1 este un 
decodor. Acest circuit (decodorul) este o componenta harware foarte des intalnita si il vom 
considera implicit asociat memoriilor.  

 
Figura 6. Demultiplexor 

 
Aplicaţii: 

1. Scrieti un modul Verilog parametrizat care sa specifice (defineasca) un muliplexor cu 
4 sau 8 intrari si modulul de test asociat pentru a putea fi simulat si rulat pe simulator.  

2. Scrieti un modul Verilog parametrizat care sa specifice (defineasca) un decodor cu 4 
sau 8 iesiri si modulul de test asociat pentru a putea fi simulat si rulat pe simulator.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 199

5.13  Organizarea stivei utilizând metoda "puncte de control" 
 

 
Scopul lucrării:  

In cadrul acestei lucrări este prezentată metoda „puncte de control” pentru organizarea 
stivelor, in limbaj Verilog. 

 
Structura unei masini cu numar de stari finit si datapath  (FSMD - finite state machine 

with datapath) este prezentata in figura 1.  
 

 
 

Figura 1 FSMD 

Datapath este alcatuit din module interconectate prin magistrale. Fiecare modul are 
asociate intrari in functie de care sunt declansate anumite actiuni sau au loc anumite operatii 
(exemple de astfel de semnale: reset, enable, W_slct). Acestea sunt numite puncte de control. 
Ele sunt coordonate de modulul "control" care este de fapt masina cu numar finit de stari. 
Structura unui astfel de masini este data in figura 2.  

 
 

Figura 2 Structura masinii cu numar de stari finit 
    
Regitrul care face parte din circuitul de feedback poate fi un flip flop de tip "edge-

triggered" sau de tip master-slave si asigura trecerea intr-o noua stare doar la aparitia unui 
nou semnal de ceas. La inceput modulul "combinational network" era realizat cu ajutorul 
portilor logice, acum se implementeaza cu campuri logice programabile PLA (Programmed 
Logic Array) care structura organizata sub forma de matrici si se integreaza mult mai usor in 
structura circuitelor. Totusi, prin introducerea noilor sintetizatoare poate fi din nou 



 

 200

implementat cu ajutorul portilor logice, dar specificatia trebuie sa derive direct din diagrama 
de stari care descriu operatiile masinii.  

 
parameter initial_state = 0;  

sequence_1_state = 1;  
sequence_2_state = 2;  
...  
input init;  
output [m-1:0] control_points;  
reg [n-1:0] present_state, next_state;  

always @ (present_state or init)  

case (present_state) //synopsys full_case 
parallel_case  

initial_state : begin ...  
next_state <= sequence_k_state;  

end  
sequence_1-state : begin ...  
next_state <= sequence_k_state;  
end 
... 

endcase 
always @ (posedge clk)  

present_state <= next_state; 
 

Dificultatea acestei metode consta in faptul ca programatorul trebuie sa fie direct 
implicat in detaliile specificatiei modulului "control". Sunt alte metode care lasa in seama 
sintetizatorului detaliile de construire a modulului "control" si care sunt de preferat pentru a 
nu se face greseli in proiectare. Una din aceste metode este cea folosita de "Synopsys 
Behavioural Compiler", iar alta este metoda incapsularii specificatiei in care modulul 
"control" este mai mult implicit decat explicit, dar despre care vom vorbi mai tarziu. Noi am 
adoptat metoda "puncte de control" pentru ca acesata permite descrierea modulului "control" 
in detaliu. Am facut totusi un compromis si anume: punctele de control sunt declarate ca fiind 
de tipul reg dar modulul "control" este sintetizat automat de catre specificatia modulului 
"datapath"  

Pentru inceput vom prezenta organizarea stivei in cazul metodei adoptate si care este 
prezentata in figura 3.  
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Figura 3 Organizarea stivei 

In mod normal o stiva are implementata doua operatii:  

• push - sriere in memorie si incrementarea varfului stivei  
• pop - decrementare varf stiva, citire din memorie  

Pentru a creste viteza si a reduce numarul de operatii dintr-un ciclu, implementarea 
stivei s-a facut cu ajutorul a doua variabile, una memoreaza numarul de scriieri si alcatuieste 
un numarator crescator, si alta memoreaza numarul de citiri. Formata dintr-un numarator 
descrescator. Noi vom da ca exemplu modulul de specificare doar pentru contorul de citire, 
deci a numaratorului crescator:  

 
module countup (ph1, ph2, reset, load, ldata, incr, slave);  

parameter n = 4;  
input ph1, ph2, reset, load, incr;  
input [n-1:0] ldata;  
output [n-1:0] slave;  
reg [n-1:0] master, slave;  

always @ (posedge ph1 or posedge ph2)  

if (ph1)  
slave <= master; 
else // frontul crescator al lui ph2  
begin  
if (reset) master <= 0;  

else if (load)  
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master <= ldata;  
else if (incr)  
master <= slave + 1; 

end 
endmodule 
 

Numaratorul impreuna cu alte componente la care am dat deja modulul de specificare 
vor alcatui modulul de specificare al stivei. Si acum vom putea presenta principalele avantaje 
ale stilului "punct de control"  

In primul rand, specificarea stivei este parametrizata si poate fi testata pentru valori 
mici ale intrarilor si iesirilor. Aceasta duce la crearea de module test mici care vor putea fi 
expandate ulterior la dimensiuni mai mari. Stiva are implementata patru operatii: operatia vida 
(do nothing - NOP), operatia de setare a stivei (clear), operatiile de punere si scoatere din 
stiva (push si pop) codificate pe doi biti cu ajutorul variabilei op. Apoi, modulele sunt 
specificate structural. Astfel metoda de scriere este cea a scrierii procedurilor 
comportamentale la nivel de baza si procedurile structurale la nivel inalt.  

Toate punctele de control necesare sunt declarate ca fiind de tipul reg.  

Dupa atribuiri, submodelele incluse sunt instantiate la dimensiunile dorite. 
Instantierele modulelor definesc, deasemeni si conexiunile intre submodele cat si conexiunile 
acestora cu intrarile si iesirile primare ale modulului.  

`include "ram.v"  
`include "counterup.v"  
`include "counterdn.v"  
`include "comparator.v"  
`include "mux.v"  

module stack (alpha1, beta1, beta2, op_1, op_2,  

Win_0, Win_1, Win_2, Win_3,  
full, rp_0, rp_1,  
Wout_0, Wout_1, Wout_2, Wout_3,  
wp_0, wp_1); 

parameter nw = 4; // capacitate  
parameter as = 2; // dimensiune adresa  
parameter ws = 4; // dimensiune cuvant  
parameter [1:0] // cele patru operatii cu stiva  

HOLD = 2`b00, CLEAR = 2`b01, POP = 2`b10, PUSH = 2`b11; 
input apha1, beta1, beta2;  

input op_0, op_1;  
input Win_3, Win_2, Win_1, Win_0;  
input Wout_3, Wout_2, Wout_1, Wout_0;  
input wp_1, wp-0, rp_1, rp_0; // pentru testare  
output full;  
reg WE, RAM_slct, P_rst, WP_incr, RP_decr, WP_ld, RP_ld, full;  
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wire [1;0] op;  
wire [as-1:o] wp, rp, addr;  
wire [as-1:0] limit = nw - 1;  
wire [ws-1:0] Win, Wout;  
assign Win = { Win_3, Win_2, Win_1, Win_0};  
assign op = {op_1, op_0};  
assign Wout_3 = Wout[3], Wout_2 = Wout[2], Wout_1 = Wout[1], Wout_0 = Wout[0];  
assign wp_1 = wp[1], wp_0 = wp[0], rp_1 = rp[1], rp_0 = rp[0];  

ram #(nw, as, ws) RAM (beta2, RAM_slct, WE, addr, Win, Wout);  
countup #(as) WP (alpha1, beta2, P_rst, WP_ld, rp, WP_inc, wp);  
countdn #(as) RP (alpha1, bata2, P_rst, RP_ld, wp, RP_decr, rp);  
comparator #(as) WCMP (wp, limit, equal);  
mux #(as) MX (WE, rp, wp, addr);  

always @ (posedge alpha1 or posedge beta1)  

if (alpha1) // punctele de control se reseteaza pe frontul crescator a lui alpha1  
begin  
P_rst <= 0; WP_incr <= 0; RP_decr <= 0; WP_ld <+ 0; RP_ld <=0;  

RAM_slct <= 0; 
end 
else begin //punctele de control active pe frontul crescator a lui beta1  
case (op)  
HOLD: ;  

CLEAR:  
begin P_rst <= 1; WE <= 1; full <= 1; end 
PUSH:  
begin  
WE <= 1; RAM_slct <= 1; WP_incr <= 1; RP_ld <= 1;  

if (equal) full <= 1; 
end 
POP:  
begin  
WE <= 0; RAM_slct <= 1; RP_decr <= 1; WP_ld <= 1;  

full <= 0; 
end 
endcase 
end 
endmodule 
 
Stiva insasi opereaza cu doua semnale de ceas alpha1 si beta1. Daca se examineaza 

blocul "always" se observa ca punctele de control sunt inactive (setate pe low) cat timp este 
activ semnalul de ceas alpha1, si sunt active (setate pe high) cat timp e activ semnalul beta1. 
Sintetizatorul va genera pentru punctele de control bistabili de tip "edge triggered" cu resetare 
asincrona. Astfel submodele vor trebuie sa-si activeze propiile operatii necesare pentru a 
realiza functia modulului care le cuprind - in cazul nostru modulul stack. Toate modulele 
"control" sunt sintetizate in mod automat.  
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