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Comentarii

În această secţiune vom comenta relaţia dintre lucrările de
laborator, aşa cum sunt ele prezentate în acest tutorial şi referinţele listate
în secţiunea precedentă. Evident, toate lucrările au ca referinţă esenţială
cursul de Arhitectura Calculatoarelor I [12], predat de domnul Profesor
Mircea Vlăduţiu în cadrul programei Facultăţii de Automatică şi
Calculatoare a Universităţii “Politehnica” din Timişoara. Practic, toate
ideile de natură teoretică şi practică din îndrumător sunt îşi au originea în
acest curs.
•

Lucrarea 1.

În privinţa reprezentării numerelor în virgulă fixă, sunt utile toate
cărţile dedicate aritmeticii în sistemele de calcul. Prin urmare, primele

capitole din referinţele [5], [9] şi [10] sunt extrem de utile în informarea
cu privire la maniera de reprezentare a informaţiei în calculator.
•

Lucrarea 2.

Ca şi în cazul primei lucrări, referinţele [5], [9] şi [10] sunt extrem
de importante. Însă, pe lângă acestea, cărţile lui Patterson şi Hennessy
[7] şi [8] tratează în mod consistent problematica standardului IEEE
754.
•

Lucrările 3, 4 şi 5.

Documentarea suplimantară în ceea ce priveşte sumatoarele poate
fi destul de complexă. Din punct de vedere algoritmic, subiectul este
foarte bine tratat în referinţa [10], în timp ce [9] prezintă detalii
importante în privinţa aspectelor ce ţin de implementare şi performanţă.
Cărţile listate ca referinţele [5] şi [9] tratează sumatoarele într-o
manieră exhaustivă, orintată spre aplicaţiile practice. Ideile
fundamentale legate de performanţa în sistemele hardware aritmetice –
partea de sumatoare – sunt prezentate succint şi în [6], [7], [8].
•

Lucrările 6 şi 7.

Sinteza dispozitivelor aritmetice pe structuri iterative, secvenţiale,
se face – în cadrul acestui îndrumător, pe platforme hardware de tip
Hayes. Prin urmare, referinţa [6] este esenţială. În plus, metodologiile
de sinteză ale unităţilor de control sunt tratate in extenso în [8] (Anexa
B) şi [13].
•

Lucrarea 8.

Aceasta este o lucrare “research-oriented” şi abordează o
metodologie exploratorie de creştere a performanţelor dispozitivelor de
înmulţire prin studiu şi explorări la nivel algoritmic. Astfel, articolele
[3], [4] şi [11] tratează în amănunt problema abordată: înmulţirea
rapidă în condiţiile apariţiei situaţiei de overflow. Problema dată cere
testarea dispozitivului de înmulţire, descris la nivel comportamental
într-un limbej de descriere hardware. Referinţa [1] este relevantă pentru
rezolvarea problemei propuse în lucrare, deoarece abordează
problematica testării dispozitivelor de înmulţire în VHDL.

•

Lucrările 9 şi 10.

Pe lângă cărţile importante ale domeniului [5], [9], [10], pentru
aceste lucrări este extrem de utilă consultarea tezei lui G.W. Bewick
[2], precum şi a articolului esenţial al lui Booth – referinţa [3].
•

Lucrarea 11.

Implementările matriceale ale operaţiei de înmulţire, precum şi
creşterea performanţei dispozitivelor corespunzătoare sunt tratate în
detaliu în referinţele: [2], [5], [10], cu un plus pentru [5] care descrie în
detaliu tehnicile de optimizare a parametrilor dispozitivelor de
înmulţire.
•

Lucrarea 12.

Implementarea secvenţial-iterativă a operaţiei de împărţire binară
este prezentată în referinţa [6]. Detalii cu privire la algoritmii folosiţi
pentru operaţia de împărţire pot fi găsite în cărţile [5], [9], [10].

