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0. Resurse / cunoștințe minimale necesare ! 
 

0.1. Cunoștințe 
 

Procesorul MIPS pipeline, versiunea pe 16 biți, implementată în laboratorul 9, 
prezentată la curs: schemă, principii de funcționare, modul de execuție a fiecărei 
instrucțiuni implementate pe procesor. Ce sunt hazardurile (explicate la curs, și pe 
scurt în laboratorul curent)? 
 

0.2. Resurse 
 
Proiectul test_env conținând implementarea proprie a procesorului MIPS 16 pipeline.  
 
 

1. De predat! 
 
Pe durata laboratorului 10 puteti interactiona cu profesorul pentru lamuriri sau 
eliminarea unor erori din versiunea proprie a MIPS pipeline! 
 
In laboratorul 10 se preda versiunea finala a procesorului MIPS pipeline, prin 
assignment Teams. Notarea se va face in viitoarele laboratoare, pe baza 
materialului incarcat si discutie individuala cu profesorul de laborator (impreuna 
cu evaluarea MIPS ciclu unic)!  
 
Pentru laboratorul 10 trebuie incarcate pe Moodle:  
I. Procesorul complet (toate sursele vhdl din proiect, fisierul de 
constrangeri si bitfile)  
II. Raport detaliat care sa contina descrierea procesorului implementat, 
cu (cel putin, tineti cont si de indicatiile particulare de la profesorul de laborator!) 
urmatoarele aspecte explicate clar:  
 

a. ce modificari particulare au fost facute la mips pipeline pentru cele 4 
instructiuni suplimentare alese (daca e cazul) 

b. tabelul cu descrierea registrilor de pipeline, din activitatea facuta pe 
foi in lab 9 (tabelul electronic se include direct in raport). Template tabel 
aici (se adapteaza dupa caz, depinde de varianta aleasa):  

https://drive.google.com/file/d/1Yw18tfjFjo-
v897vVpd8KNGnpx5U8i9n/view 

c. Schema procesorului mips pipeline facuta in ultima activitate din lab 
9 (adaptare la solutia proprie dupa figura 9-5). Se face poza sau scanare 

https://drive.google.com/file/d/1Yw18tfjFjo-v897vVpd8KNGnpx5U8i9n/view
https://drive.google.com/file/d/1Yw18tfjFjo-v897vVpd8KNGnpx5U8i9n/view
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la pagina cu schema desenata pe care se va scrie numele autorului si 
semnatura. Pentru cazurile (f. putine) unde schema a fost facuta pe 
calculator, se accepta versiunea electronica daca e unica si originala. 

d. Analiza facuta in laboratorul 10 la prima activitate se va transpune in 
raport. Prezentati programul original (cod asamblare), identificati 
hazardurile si le mentionati explicit pe fiecare in text (ex. intre 
intructiunile x si y este hazard RAW dupa reg $n), dupa care prezentati 
programul cu noop inserate (e suficient programul in asamblare, fara 
cod masina). Plus diagrama de pipeline (ca in laborator, vezi mai jos) 
conform cerintelor din activitate facuta direct in tabel in document. 

 

e. daca exista activitati (parti din procesor) incomplete din laboratoarele 
9-10 se va mentiona explicit acest lucru in raport 

f. corectitudinea descrierii vhdl (este totul descris in vhdl, exista erori?, 
print screen cu RTL schematic la nivelul de sus unde se vad unitatile 
implementate IF, ID, EX, etc) 

g. daca a fost testat pe placa/simulare si este functional (complet?) 


