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1 Úvod a instalace
Program FitMips je na platformě nezávislý program určený k simulaci a spouštění programů, 
zejména pro architekturu MIPS. FitMips je upraven pro potřeby výuky počítačově orientovaných 
předmětů, zejména BI-APS při Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.

1.1 Systémové požadavky
FitMips je multiplatformní program, lze jej spustit na libovolné platformě. Program byl testován na 
operačních systémech Windows 10 a Ubuntu 16.04. Program zabírá na disku cca 3 MB. Paměťová 
náročnost za běhu je kolem 400 MiB.

K tomu, aby šlo program spustit a používat, je potřeba, aby na systému byly nainstalovány tyto 
programy:

• Java Runtime Environment (jre) verze 8 a vyšší

• Icarus Verilog verze 0.9.7

Tip: K jednoduchému spuštění simulátoru doporučuji přidat binární spustitelné soubory do 
systémové cesty na vašem OS. Tento příkaz na příkazové řádce zjistí, zda je potřebný program 
přítomen a vypíše jeho verzi.

vvp -V

Toto je očekávaný výstup:

Icarus Verilog runtime version 0.9.7  (v0_9_7)

Copyright 1998-2010 Stephen Williams

  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  (at your option) any later version.

  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License along
  with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
  51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
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1.2 Instalace
Instalace simulátoru je jednoduchá. Stačí rozbalit ZIP soubor FitMips-1_0_0.zip na libovolné místo.
Vytvoří se složka FitMips s následujícím obsahem:

• lib – složka obsahující knihovny a závislosti.

• demo – složka obsahující konfiguraci architektury a demo programy, které jsou skutečně 

součástí programu. Změnou těchto souborů nedojde ke změně chovaní programu.

• FitMips-1_0_0.jar –  spustitelný program.

• documentation.pdf – tento soubor.

1.3 Spuštění programu
Obvykle postačí dvojí poklepání na spustitelný program, případně lze pravým tlačítkem vybrat, že 
chceme spustit program pomocí Java 8 Runtime (například Oracle Java 8 Runtime nebo OpenJDK 
Java 8 Runtime).

1.3.1 Spuštění přes příkazovou řádku

Spuštění přes příkazovou řádku se může hodit například v případech, kdy je potřeba mít dodatečnou
kontrolu nad spuštěným programem a nastavit konfigurační parametry. Hodí se i v případě, kdy 
nemáme zajištěno, že Icarus Verilog je viditelný a je třeba specifikovat cestu k tomuto programu. 
Tyto parametry se nastaví jako proměnné prostředí.

Další výhoda spouštění přes příkazovou řádku je ta, že na pozadí poběží logování programu, což se 
může hodit při případných problémech.

Parametr VVP_PATH nastaví cestu ke spustitelnému VVP souboru. Pozor, je potřeba zadat celou 
cestu, nejenom složku, ve které se VVP nachází!

Parametr SCAN_DIR nastaví složku, která se proskenuje při startu aplikace, kde může najít 
konfigurace spustitelných architektur ve formátu XML, stejně tak může najít HEX soubory, které se
uloží do seznamu známých souborů s obsahem paměti.

Program se spustí pomocí příkazu.

java -jar FitMips-1_0_0.jar org.cvut.fit.simulator.gui.MainApp

Ukázka s konfigurací pro operační systém Linux a Mac OS:

export VVP_PATH=/home/user/iverilog/bin/vvp
export SCAN_DIR=/data/FitMips
java -jar FitMips-1_0_0.jar org.cvut.fit.simulator.gui.MainApp
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Obdobně pro Windows:

set VVP_PATH=“C:\iverilog\bin\vvp“
set SCAN_DIR=“D:\FitMips“
java -jar FitMips-1_0_0.jar org.cvut.fit.simulator.gui.MainApp

2 Použití
V následujících sekcích popíši jednotlivé části aplikace.

2.1 Výběr mikroarchitektury
Po startu programu vyskočí okno s výběrem cílové architektury. Mikroarchitektura se vybere 
pomocí kliknutí na název vlevo. Další viditelné panely mají konfigurační charakter. Tato 
konfigurace bude rozebraná dále v textu.

Pouze architektura s názvem „Mips32 simplified“ je standardní součástí programu. Ostatní 
architektury lze načíst přidáním konfiguračních souborů do pracovní složky programu (může 
a nemusí být stejná složka, ve které je program). Pro lepší specifikaci konfigurační složky se 
podívejte do kapitoly Spuštění přes příkazovou řádku.
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Ilustrace 1: Výběr cílové architektury



2.1.1 Nastavení paměti

Panel „Memory“ obsahuje dva identické formuláře, viz.  Ilustrace 2: Nastavení obsahu paměti. 
Jeden nastavuje obsah datové paměti a druhý obsah instrukční paměti, jinak jsou identické. Tyto 
formuláře nahrávají obsah paměti v HEX souborech (tedy v textové reprezentaci). Je nutné, aby 
byly tyto soubory dostatečně velké na to, aby obsáhly celou paměť.

Obsah paměti lze nastavit různými způsoby:

• Empty memory – prázdná paměť. Vygeneruje se prázdný obsah paměti.

• Select from following – vybere z uvedeného seznamu. V seznamu jsou obsaženy demo 

paměti (program na výpočet maxima z pole a na výpočet druhého logaritmu zaokrouhleného
desetinného čísla), dále pak všechny nalezené HEX soubory v konfigurační složce (opět viz.
Spuštění přes příkazovou řádku).

• File – umožňuje vybrat soubor kdekoli na disku. 

2.1.2 Nastavení cache

Oba panely „Instruction cache“ a „Data cache“ obsahují stejnou konfiguraci, znázorněnou na 
obrázku  Ilustrace 3: Nastavení cache. 

Nastavit cache lze pomocí těchto parametrů:

• Associativity – udává úroveň asociace, rozsah 0 – 3, (0 – přímo associovaná cache, 3 – 

cache s 8 asociovanými tabulkami).

• Rows – nastavuje počet řádků v jedné tabulce, rozsah od 2 až do 32, validní hodnoty jsou 

mocniny 2.

• Block size (words) – nastaví rozsah, kolik slov bude obsahovat jeden blok cache (tedy jeden

řádek).

• Replacement strategy – strategie nahrazování platných bloků. Tato strategie je náhodná, 

nelze měnit.

• Type – typ cache, výchozí typ je write through. Nelze změnit.
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Ilustrace 2: Nastavení obsahu paměti



2.1.3 Spuštění simulace

Simulace se spustí stisknutím tlačítka „Select“, viz.  Ilustrace 1: Výběr cílové architektury. Tímto se
spustí série těchto akcí:

1. Vytvoří se dočasná složka, do které se nakopírují všechny potřebné soubory.

2. Spustí program VVP s parametry, který vygeneruje soubor s výsledky (má příponu .vcd)

3. Soubor s výsledky se naparsuje a uloží se do vnitřní paměťové reprezentace.

4. Vypočítá se stav systému při startu, výsledky se předají obrazové části aplikace.

Tyto kroky jsou logovány (viz. Logování). Při problémech lze zjistit dodatečné informace z logu 
v příkazové řádce nebo se lze podívat do dočasné složky, kde je uložen výstup programu.
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Ilustrace 3: Nastavení cache



3 Ovládání aplikace
Tato kapitola popisuje organizaci aplikace a použití jednotlivých částí.

Následující obrázek ( Ilustrace 4: Přehled aplikace) znázorňuje hlavní přehled celé aplikace:

3.1 Menu a ovládací tlačítka
Menu a ovládací tlačítka (viz. Ilustrace 5: Menu a ovládací tlačítka) jsou umístěné v hořejší části 
aplikace. 

3.1.1 Menu

Menu obsahuje dvě položky:

• File → New session – znovu spustí dialogové okno k výběru cílové architektury  spolu se 

vší konfigurací (viz. Výběr mikroarchitektury).

• Help → About – Zobrazí informace o tomto programu.
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Ilustrace 5: Menu a ovládací tlačítka

Ilustrace 4: Přehled aplikace



3.1.2 Ovládací tlačítka

Tlačítka jsou zde popsána v pořadí, v jakém jsou zobrazena v panelu.

1. Vrátí se na začátek simulace.

2. Vrátí simulaci o krok vzad.

3. Přejde v simulaci o krok vpřed.

4. Simulace poběží sama.

5. Zastaví běžící simulaci.

3.2 Panely
V hlavní části aplikace se nachází přepínací panely. Tyto jsou dvojího typu. V prvním typu je 
vykresleno schéma aplikace, druhý obsahuje samotnou cache.

3.2.1 Mikroarchitektura

Tento panel je vykreslen jako první. Obsahuje schéma procesoru, tedy různé moduly a jejich 
propojení. Zajímavou funkcionalitou je i vyznačení spojení, ve kterých se změnila hodnota oproti 
předchozímu tiku hodin v průběhu času.

Dále lze vidět v schématu i aktuální hodnoty těchto spojení. Hodnoty můžou být zobrazeny 
v různých základech. Namátkou hodnoty začínající „0x“ jsou vypsány v šestnáctkové soustavě, 
hodnoty začínající na „b“ jsou vypsány ve dvojkové soustavě a hodnoty bez prefixu jsou obvykle 
v desítkové soustavě. Písmeno „X“ značí neznámou hodnotu.
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Ilustrace 6: Ukázka části schématu



3.2.2 Cache

Dva panely jsou vyhrazeny cache. Jeden je pro instrukční paměť, druhý pro datovou paměť. 
Celkové rozložení lze vidět na obrázku ( Ilustrace 7: Instrukční cache).

Toto rozložení lze rozdělit celkem na 4 oblasti:

• Statistika – nachází se ve žlutém rámečku. Počítá hit count, miss count, miss rate a celkový 

počet přístupů do cache.

• Adresa – nachází se v hořejší části uprostřed. Adresa je graficky rozdělena na čtyři části: 

tag, index, offset a nepojmenovaná oblast. Index označuje číslo řádku v tabulce, offset 
označuje číslo bloku v řádku. Poslední oblast označuje část adresy, která je při zápisu a čtení
vždy nulová.

• Operace – nachází se v hořejší části vpravo. Vždy je uveden název operace, v případě čtení 

nebo zápisu jsou přítomny i informace o právě použité adrese a přečtené/zapsané hodnotě. 
Možné názvy operací jsou: Read HIT, Read MISS, Write HIT, Write MISS, NOOP. NOOP 
značí, že neprobíhá zápis ani čtení do paměti.

• Tabulky s daty – zabírají většinu panelu. Počet tabulek se určí podle vzorečku n=2a , kde

proměnná n je počet tabulek a proměnná a je úroveň asociace. Počet řádků a buněk v bloku 
je opět nakonfigurován při startu aplikace. Každý řádek obsahuje validity bit, tag a blok dat. 
Řádek se označí růžovou barvou, pokud dojde při čtení či zápisu k výpadku cache. Pokud k 
výpadku nedojde, řádek bude označen bledě modrou barvou.

- 10 -

Ilustrace 7: Instrukční cache



3.3 Instrukční paměť
Obsah instrukční paměti najdeme v levém panelu aplikace (viz.  Ilustrace 8: Obsah instrukční 
paměti). Obsah instrukční paměti je vizualizován v tabulce, kde na každém řádku je zobrazena 
právě jedna instrukce. Právě prováděná instrukce je zvýrazněna modrou barvou.

Každý řádek je rozdělen do tří sloupců:

• Address – určuje adresu instrukce, zobrazena v šestnáctkové soustavě.

• Value – obsah paměti na dané adrese, zobrazena v šestnáctkové soustavě.

• Instruction – obsah paměti interpretován jako instrukce procesoru.
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Ilustrace 8: Obsah instrukční paměti



3.4 Datová paměť
Obsah datové paměti lze nalézt v tabulce, která se nachází uprostřed v dolní obrazové části 
programu. Při kliknutí na slovo „Memory“ (v obrázku  Ilustrace 9: Ukázka datové paměti se 
nachází v horním řádku) se celý obsah skryje. Datová paměť se skládá z levé a pravé části.

V levé části je k dispozici tabulka s obsahem paměti. Tabulka je organizována po řádcích, tedy dvě 
sousedící slova se nachází vedle sebe. Pro rychlejší orientaci se v prvním sloupečku nachází prefix 
adresy, v prvním řádku je specifikována vzdálenost od tohoto prefixu. Tato tabulka je interaktivní – 
při kliknutí na hodnotu v tabulce se zobrazí její detail v pravé části.

V pravé části se nachází detailní vyobrazení právě vybrané hodnoty. Detail obsahuje seznam těchto 
hodnot:

• Adress – přesná adresa vybrané hodnoty, v šestnáctkové soustavě.

• Hexadecimal value – hodnota adresy v šestnáctkové soustavě.

• Decimal value – hodnota této adresy interpretovaná v desítkové soustavě.

• Signed decimal value – hodnota této adresy interpretována v desítkové soustavě i se 

znaménkem (negativní číslo je kódováno jako dvojkový doplněk).

• Binary value – hodnota této adresy interpretovaná ve dvojkové soustavě.

• Ascii – Hodnota této adresy jako text v ASCII (co byte, to jeden znak). Pokud je hodnota 

bytu v ASCII neznámá, vypíše se místo znaku puntík.

• Changed – značí, jestli se hodnota změnila v aktuálním tiku hodin.

Tip: Pokud přejedete myší nad hodnotou políčka v pravé části datové paměti, zobrazí se popisek s 
celým obsahem. To se může hodit zejména u binárních hodnot, kdy celá část obvykle není viditelná.
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Ilustrace 9: Ukázka datové paměti



3.5 Registry
Pohled na obsah registrů procesoru najdeme v pravé horní části aplikace (náhled viz.  Ilustrace 10: 
Náhled na obsah registrů). Náhled do obsahu registrů je opět tabulka a ta má dva sloupečky.

• Register –  názvy jednotlivých registrů. Každý registr má dva názvy oddělené pomlčkou. 

První název je konvenční pro danou mikroarchitekturu, druhý označuje pořadí registru.

• Value – aktuální hodnoty registrů, zobrazené v šestnáctkové soustavě.
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Ilustrace 10: Náhled na obsah 
registrů



3.6 Tabulka zajímavých hodnot
Pro větší pohodlí aplikace zobrazuje v tabulce některé zajímavé hodnoty (které jsou zároveň 
přítomny ve schématu mikroarchitektury), aby byly lehce přístupné bez hledání ve schématu. 
Náhled se nachází v pravé části aplikace pod registry.

Tabulka má dva sloupce:

• Name – jméno proměnné, 

• Value – hodnota proměnné. Každá hodnota může být zobrazená v různých základech (viz. 

náhled Ilustrace 11: Ukázka zajímavých hodnot), nejčastěji v těchto třech:

1. V šestnáctkové soustavě (hodnota začíná na 0x)

2. V desítkové soustavě (bez prefixu)

3. Ve dvojkové soustavě (hodnota začíná na písmeno b)

3.7 Logování
Aplikace loguje své výstupy na dvě místa – na standardní výstup a zároveň je ukazuje přímo na 
obrazovce v obrazové části programu. Logování se v aplikaci nachází v prostřední části dole, pod 
datovou pamětí. Aby bylo logování lépe vidět, je nutné skrýt vizualizaci obsahu datové paměti.
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Ilustrace 11: Ukázka zajímavých 
hodnot



Každý řádek logu obsahuje informace o tom, kdy byl log pořízen, jak moc je důležitý (využívají se 
úrovně DEBUG, INFO, WARN a ERROR) a obsah sdělení. Narozdíl od standardního výstupu 
nejsou však hlášky typu DEBUG zobrazeny v aplikaci.

Na tomto obrázku (viz.  Ilustrace 12: Logování) je zobrazen ukázkový log. Čtyři nejstarší logy 
ukazují, jakým způsobem proběhlo načtení dodatečné konfigurace. Zbytek ukazuje spuštění 
externího programu k vygenerování výsledků a jeho následného zpracování.
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Ilustrace 12: Logování



4 Vývoj vlastních programů ke spuštění
Pro vývoj vlastního programu pro cílovou mikroarchitekturu je nutno zakódovat instrukce do 
textového souboru s příponou HEX v šestnáctkové soustavě. Každý řádek souboru obsahuje právě 
jednu zakódovanou instrukci a instrukcí musí být minimálně tolik, jaká je velikost instrukční paměti
(pro mikroarchitekturu v základu aplikace platí, že instrukcí musí být 64).

Níže uvedená tabulka (Tabulka 1: Tabulka operací pro zjednodušenou architekturu MIPS32) 
poskytuje přehledný seznam všech podporovaných instrukcí ve zjednodušené MIPS32 
mikroarchitektuře.

Instrukce Syntaxe Operace Kódování Poznámka 

add add d, s, t d = s + t; 
0000 00ss ssst tttt 
dddd d000 0010 0000 

sub sub d, s, t d = s - t; 
0000 00ss ssst tttt 
dddd d000 0010 0010 

and and d, s, t d = s & t; 
0000 00ss ssst tttt 
dddd d000 0010 0100 

or or d, s, t d = s | t; 
0000 00ss ssst tttt 
dddd d000 0010 0101 

slt slt d, s, t d = (s<t) ? 1 : 0; 
0000 00ss ssst tttt 
dddd d000 0010 1010 

addi 
addi d, s, 
imm 

d = s + imm; 
0010 00ss ssst tttt 
iiii iiii iiii iiii 

lw 
lw t, 
offset(s) 

t = MEM[s + offset]; 
1000 11ss ssst tttt 
iiii iiii iiii iiii 

sw 
sw t, 
offset(s) 

MEM[s + offset] = t; 
1010 11ss ssst tttt 
iiii iiii iiii iiii 

beq 
beq s, t, 
offset 

if s==t 
then PC=PC+4+(offset « 
2); 
else PC=PC+4; 

0001 00ss ssst tttt 
iiii iiii iiii iiii 

jal jal target 
$31=PC+4; 
PC=(PC & 0xf0000000) | 
(target « 2); 

0000 11ii iiii iiii 
iiii iiii iiii iiii 

neodpovídá původnímu 
MIPS32

jr jr s PC = s; 
0001 11ss sss0 0000 
0000 0000 0000 1000 

neodpovídá původnímu 
MIPS32, opCode má jinou 
hodnotu

addu.qb 
addu.qb d, s,
t 

d31:24 = s31:24 + t31:24; etc. 0111 11ss ssst tttt 
dddd d000 0001 0000 

sčítání dvou vektorů bytových 
hodnot bez znaménka

addu_s.qb 
addu_s.qb d,
s, t 

d31:24 = sat(s31:24 + t31:24);

etc. 

0111 11ss ssst tttt 
dddd d001 0001 0000 se saturací

sllv sllv d, t, s d = t « s; 
0000 00ss ssst tttt 
dddd dxxx xx00 0100 

srlv srlv d, t, s d = (unsigned)t » s; 
0000 00ss ssst tttt 
dddd d000 0000 0110 nula se vsune do výsledku

srav srav d, t, s d = (signed)t » s; 
0000 00ss ssst tttt 
dddd d000 0000 0111 

znaménkový bit se vsune do 
výsledku

Tabulka 1: Tabulka operací pro zjednodušenou architekturu MIPS32
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Tip: K ukončení programu (vytvoření nekonečné smyčky) se hodí využít instrukci 
beq $zero, $zero, -1 (v hexadecimální podobě 1000ffff).

Následuje ukázka demo programu, který je součástí základní nabídky při výběru obsahu instrukční 
paměti. Jak je vidět na ukázce (Tabulka 2: Program k vyhledání maxima v poli), je možné k 
jednotlivým instrukcím přidat i komentář. Skutečný soubor také obsahuje prázdné instrukce, 
zakódované 00000000, aby byl naplněn limit 64 instrukcí.

2004000c //addi $a0, $zero, 12               int * arr = 0x0000000C
8c050008 //lw $a1, 8($zero)                  int n = 8
0c000005 //jal max                           go to max function
ac020004 //sw $v0, 4($zero)                  store result into memory
1000ffff //beq $zero, $zero, end             end cycle, stop here
8c820000 //lw $v0, 0($a0)                    function max begins here, res = *arr;
20880004 //addi $t0, $a0, 4                  int * ptr = arr + 1, address for second element
20090001 //addi $t1, $zero, 1                int i = 1
11250007 //beq $t1, $a1, end_cycle           begins for cycle, if i == n, then end cycle
8d0a0000 //lw $t2,0($t0)                     int number = *ptr
004a582a //slt $t2,0($t0)                    tell if actual number is smaller than result
11600001 //beq $t2, $zero, add_constants     if previous result false, then skip next step
01401020 //add $v0, $t2, $zero               result = number
21290001 //addi $t1, $t1, 1                  i++
21080004 //addi $t0, $t0, 4                  ptr++ (next address, it means +4 bytes)
1000fff8 //beq $zero, $zero, for_cycle       go to the beginning of the cycle
1fe00008 //jr $ra                            end cycle here, jump back to main
00000000
00000000

Tabulka 2: Program k vyhledání maxima v poli

Tip: Pro rychlejší a pohodlnější vývoj programů je možné použít externí editor assembleru pro 
mikroarchitekturu MIPS32 a nechat si zobrazit kódování instrukcí, které se přepíšou (vhodný je 
třeba program MARS). Jen je nutno dát pozor na instrukce jal a jr, jelikož jejich kódování se může 
lišit.
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5 Vývoj vlastní mikroarchitektury
FitMips je možné doplnit o vlastní mikroarchitekturu. K tomu je potřeba vyvinout popis hardwaru v
jazyce Verilog a přidat XML soubor, který aplikace využije k načtení.

5.1 Jak na popis hardwaru ve Verilogu
Cílem této kapitoly není naučit čtenáře, jak psát popis hardwaru v jazyce Verilog, ale jak poupravit 
existující popis tak, aby byl integrovatelný s FitMips simulátorem.

Na následujícím obrázku ( Ilustrace 14: Blok „initial“) je vidět hlavní modul našeho popisu. 
Důležité jsou tyto deklarace proměnných (ostatní nejsou pro integraci důležité):

• integer i

• reg [100:0] dmemFile

• reg [100:0] imemFile

Na obrázku je pro inspiraci vidět i část kódu ke generování hodin.

Nejdůležitější částí kódu je blok „initial“, který je na předchozím obrázku schován, na následujícím 
obrázku ( Ilustrace 14: Blok „initial“) je vidět jeho obsah. Zde je seznam jednotlivých příkazů:

• dumpfile – specifikuje soubor s výstupem

• dumpvars – příkaz k uložení všech proměnných do výstupu

• podmíněné bloky – slouží načtení pamětí, které chceme nastavit zvenčí

◦ testují přítomnost argumentu k načtení obsahu paměti
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Ilustrace 13: Přehled hlavního modulu popisu v jazyce Verilog



◦ načtou argumenty do vlastní proměnné

◦ vypíší na standardní výstup, že načetly proměnnou

◦ načtou soubor typu HEX specifikovaný v argumentu jako obsah paměti

• for cykly – Icarus Verilog sám od sebe neukládá do výstupu paměťová pole, musí se to 

udělat pomocí těchto cyklů

• reset – tyto příkazy jsou implementačně závislé, není nutné je definovat ve vaší 

mikroarchitektuře

• doba trvání skriptu – sekvence příkazů „#<číslo>; $finish;“ znamená čekej <číslo> kroků, 

než skončíš. Určuje dobu trvání simulace. Číslo by nemělo být příliš malé (simulovaný 
program brzy skončí) ani příliš velké (simulace zabere větší množství času a paměti). 

5.1.1 Vytvoření spustitelného skriptu

Pokud jsou vaše zdrojové kódy kompletní, je třeba vytvořit spustitelný skript. Skript se vytvoří 
pomocí následujícího příkazu, kde „my_architecture.vvp“ znamená jméno skriptu a „source_1.v“ až
„source_n.v“ jsou vaše zdrojové soubory:

iverilog -o my_architecture.vvp source_1.v source_2.v source_3.v
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Ilustrace 14: Blok „initial“



5.2 Konfigurace architektury v XML
Druhým krokem je nakonfigurování XML souboru, který reprezentuje model konfigurace ve 
FitMipsu. Konfigurace je poměrně obsáhlá, proto jsou její jednotlivé části popsány v samostatných 
kapitolách. Vzorová konfigurace se nachází ve složce FitMips/demo pod názvem 
architecture_configuration.xml .

Důležitá informace: pokud není řečeno jinak, jsou všechny uvedené konfigurační elementy v této a
následujících kapitolách povinné!

Na následujícím obrázku ( Ilustrace 15: Celkový přehled XML konfigurace mikroarchitektury) je 
vidět struktura souboru. Nejvyšší element je má název „ArchitectureConfiguration“ a má 
následující elementy:

• name – název mikroarchitektury, jak se bude zobrazovat v seznamu

• description – popis architektury, který se bude zobrazovat v seznamu

• engineConfiguration – popisuje integraci s VVP

• guiConfiguration – nastavuje komponenty k vykreslení

5.2.1 Konfigurace enginu

Engine má tyto položky:

• archSize – definuje kolikabitový je procesor (očekávaná číselná hodnota z těchto hodnot: 8, 

16, 32, 64)

• simulationConfiguration – zanořený element, definuje hodnoty potřebné ke spuštění VVP 

a parsování
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Ilustrace 15: Celkový přehled XML konfigurace mikroarchitektury



• cacheConfiguration – pole dalších elementů s názvem „cacheConfiguration“, které definují

hodnoty důležité k výpočtu různých cache. Pole může být prázdné.

• instructionConfiguration – element, který definuje instrukce na dané platformě

• regNameConfiguration – zde se specifikují názvy pro jednotlivé registry

Element simulationConfiguration

Tento element má tyto nastavitelné položky:

• tickLength – souvisí s tím, jak funguje váš procesor ve Verilogu. Pokud se stav procesoru 

mění jenom při náběžné hraně hodin, nastavte dvojku, pokud se mění při každé změně 
hodin, nastavte jedničku

• vvpFile – odkaz na spustitelný skript pro VVP, relativní cesta k tomuto XML souboru

• vcdOutputFile – stejný text, jaký je použit v příkazu $dumpfile v kapitole Jak na popis 

hardwaru ve Verilogu

• memoryConfigs – pole dalších elementů, pojmenované opět „memoryConfigs“. Každý 

element v tomto poli nastavuje jednu paměť, která se nastavuje v „if blocích“ ve popisu 
procesoru ve Verilogu. Každá položka má tyto parametry:

◦ plusArg – název argumentu pro tuto paměť použitý ve Verilogu

◦ name – jméno paměti

◦ description – popisek paměti

◦ size – velikost paměti ve slovech
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Element cacheConfiguration

Každý prvek cacheConfiguration konfiguruje jednu cache paměť. Má tyto položky:

• id – jakýkoli text, musí být jedinečný v rámci konfigurací cache

• name – název cache

• writeToMem a readFromMem jsou proměnné s délkou 1 bitu. Mohou být buď typu 

„static“ nebo „path“. Proměnná „writeToMem“ označuje, zda je právě zapisováno do paměti
cache, proměnná „readFromMem“ označuje, zda je právě čteno z paměti cache.

• adressIn (adresa přístupu), writeIn (zapisovaná hodnota) a valueOut (čtená hodnota) jsou 

proměnné se stejnou délkou jako má architektura procesoru. Opět mohou být typu „static“ 
nebo „path“

• memoryPath – cesta k celé paměti, jehož cache se snažíme simulovat

Pro proměnné s konstantní hodnotou platí, že jejich obalující element musí mít atribut s názvem 
„_type“ a hodnotou „static“. Vnitřní elementy jsou:

• value – hodnota

• bitWidth – počet bitů na proměnnou

Proměnné s variabilní hodnotou jsou typu „path“. Mají pouze jeden vnitřní element a ten se jmenuje
„path“, uvnitř kterého se nachází elementy, jejichž hodnoty jednoznačně určují cestu k proměnné 
uvnitř Verilogu. Tyto cesty jsou popsány v následující kapitole.

Na obrázku  Ilustrace 18: Element cacheConfiguration pro instrukční cache je zobrazena 
konfigurace pro instrukční cache. Pro instrukční cache chceme, aby proměnná „writeToMem“ byla 
konstantně rovna nule (nikdy nezapisujeme) a proměnná „readFromMem“ konstantně rovna jedné 
(vždy čteme). Pro datovou cache tato omezení neplatí, proto všechny její proměnné definujeme jako
typ „path“.
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Ilustrace 17: Element simulationConfiguration



Cesta proměnné

V některých situacích se hodí se odkázat na proměnnou, která se nachází v popisu procesoru ve 
Verilogu a musíme nastavit její cestu. Tato cesta obsahuje následující elementy:

• wireType – jedna z těchto hodnot: WIRE, REG, INTEGER (záleží na definici proměnné ve 

Verilogu, typ je stejný)

• modules – pole hodnot, každá hodnota je opět element s názvem „modules“. Tyto hodnoty 

určují cestu v hierarchii modulů

• name – jméno proměnné. Pozor, pro pole platí, že jejich jméno je prefixováno zpětným 

lomítkem

• position – pozice v poli, nepovinný parametr. Interně funguje tak, že změní jméno tak, že 

přilepí pozici ohraničenou v hranatých závorkách. Například při jméně „\RAM“ a pozici 
„10“ se změní jméno na „\RAM[10]“

Příklad se nachází i třeba na obrázku  Ilustrace 18: Element cacheConfiguration pro instrukční 
cache.

Element instructionConfiguration

Tento element má tyto položky:

• opCodeLength – počet bitů od počátku adresy, které jsou vyhrazeny pro operační kód

• instructionConfig – mapa, kde klíčem jsou operační kódy jednotlivých instrukcí ve tvaru 

„_<opCode>“, kde <opCode> je hodnota operačního kódu ve dvojkové soustavě s přesně 
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Ilustrace 18: Element cacheConfiguration pro instrukční cache



tolika číslicemi, kolik jich je uvedeno v hodnotě „opCodeLength“. Hodnotou je seznam 
všech instrukcí pro tento operační kód.

Seznam instrukcí pro daný operační kód je uveden v elementu s názvem „list“. I každá položka má 
element s názvem „list“. Každá položka má tyto další elementy:

• name – jméno instrukce

• mask – délka masky je daná vzorcem n = počet bitů mikroarchitektury – délka operačního 

kódu. Maska určuje kódování instrukcí, začíná za operačním kódem. Vyplňte 0 nebo 1 na 
místa, kde se v dané instrukci očekávají, znak ‚x‘ pro don‘t care hodnoty a libovolné znaky 
abecedy pro ucelenou hodnotu. Do masky nepatří mezery. Například maska 
„ssssstttttdddddxxxx1010101“ znamená, že prvních pět bitů je rezervováno pro proměnnou 
„s“, dalších pět bitů pro proměnnou „t“, dalších pět bitů pro proměnnou „d“, další 4 bity, kde
je hodnota nezajímavá a instrukce vždy končí hodnotou 1010101.

• printExpression – vytiskne hodnotu podle speciálního jazyka výrazu.

Syntaxe jazyka k vytištění výrazu je jednoduchá – jednotlivé lexikální elementy jsou od sebe 
odděleny plusem. Lexikální elementy jsou tyto:

• jméno – vytiskne jméno instrukce, syntaxe: name

• název registru – vytiskne název registru, syntaxe: reg(<X>) , kde <X> značí nějakou 

proměnnou uvedenou v masce

• číslo – vytiskne číslo v daném základu, syntaxe: <X>_<base> , kde <X> opět značí 

proměnnou uvedenou v masce instrukce a <base> je jedna z těchto hodnot:

◦ B2 – dvojková soustava

◦ B10 – desítková soustava bez znaménka

◦ BS10 – desítková soustava se znaménkem

◦ B16 – šestnáctková soustava
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◦ BA – ASCII text

• text – pevně daný text , syntaxe: ‘<text>‘ 

Ukázka definicí instrukcí se nalézá na obrázku  Ilustrace 20: Seznam operačních instrukcí. Jsou 
zobrazeny jenom dvě instrukce, další jsou skryty. Jedna z těchto instrukcí je „NOOP“, což znamená 
žádná operace.

Element regNameConfiguration

Tento element s názvem „regNameConfiguration“ má tyto konfigurovatelné položky:

• registers – počet registrů celkově

• nameMap – mapa jmen (může být prázdná a nemusí pro každý registr obsahovat jménoú

◦ klíč – podtržítko + číslo registru

◦ hodnota – jméno registru

Ukázka tohoto elementu je na obrázku  Ilustrace 21: Konfigurace jmen registrů.
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Ilustrace 20: Seznam operačních instrukcí



5.2.2 Konfigurace GUI

Nastavení GUI části má tyto elementy, které budou popsány v dalších kapitolách:

• modelItems – stará se o vykreslení schématu mikroarchitektury.

• pcCounter – cesta k PC (program counter)

• registerConfiguration – cesta k registrům

• dataMemory – cesta k datové paměti

• instructionMemory – cesta k instrukční paměti

• otherValues – proměnné, které se zobrazí v tabulce s názvem „Interesting values“ 

(viz. Tabulka zajímavých hodnot)
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Ilustrace 21: Konfigurace jmen registrů



Element modelItems

Tento element je pole, které může být prázdné. Pokud by ale bude prázdné, bude též schéma 
mikroarchitektury prázdné. Je možné vykreslit tyto objekty: drát, linku, obdélník, textový popisek

Vykreslení drátu je konfiguračně nejnáročnější (viz. náhled  Ilustrace 23: Vykreslení drátu). 
Obalující element se napíše ve tvaru „<modelItems _type=“wire“>“. Vnitřek vypadá takto:

• valueLabel – hodnota drátu

◦ x – x-ová souřadnice

◦ y – y-ová souřadnice

◦ base – základ, příklad viz. kapitola Element instructionConfiguration

• points – pole linek vyznačující drát. Obsahuje elementy „points“ (linky), který obsahuje 

další elementy s názvem „points“ (body linky). Každá linka musí mít aspoň dva body. Tyto 
body mají hodnoty s těmito názvy:

◦ x – x-ová souřadnice

◦ y – y-ová souřadnice

• wirePath – cesta k verilogové proměnné – viz. kapitola Cesta proměnné

Dalším typem objektu je linka, jejíž atribut „_type“ má hodnotou „line“. Vnitřek má tyto hodnoty:

• x1 – x-ová souřadnice počátečního bodu

• y1 – y-ová souřadnice počátečního bodu

• x2 – x-ová souřadnice koncového bodu

• y2 – y-ová souřadnice koncového bodu

Popisek se rozliší pomocí hodnoty „label“ v atributu „_type“. Dá se nastavit pomocí těchto hodnot:

• x – x-ová souřadnice popisku

• y – y-ová souřadnice popisku
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Ilustrace 22: GUI konfigurace



• label – text popisku

Obdélník se nastaví díky hodnotě „box“ v atributu „_type“ a má tyto elementy:

• x – x-ová souřadnice horního levého bodu

• y – y-ová souřadnice horního levého bodu

• width – šířka obdélníku

• height – výška obdéníku
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Ilustrace 23: Vykreslení drátu



Element pcCounter

Element „pcCounter“ je ukázkový příklad specifikace cesty, popsané v kapitole Cesta proměnné.

Elementy registerConfiguration, dataMemory a instructionMemory

Tyto elementy mají stejnou konfiguraci a to:

• size – počet slov v těchto pamětech

• path – viz. kapitola Cesta proměnné
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Ilustrace 27: Element pcCounter

Ilustrace 25: Popisek

Ilustrace 24: Linka

Ilustrace 26: Obdélník



Element otherValues

Tento element je pole, které obsahuje další elementy s názvem „otherValues“. Toto pole může být 
prázdné. Každý prvek pole se dá nadefinovat pomocí těchto dalších elementů:

• name – jméno proměnné, jak se zobrazí v tabulce

• base – číselný základ hodnoty

◦ B2 – dvojková soustava

◦ B10 – desítková soustava bez znaménka

◦ BS10 – desítková soustava se znaménkem

◦ B16 – šestnáctková soustava

◦ BA – ASCII text

• path – cesta k proměnné (viz. kapitola Cesta proměnné)
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Ilustrace 28: Elementy registerConfiguration, dataMemory a 
instructionMemory
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Ilustrace 29: Náhled na element otherValues



6 Řešení problémů
V případě, že některá část aplikace selže, vyskočí následující dialogové okno (viz.  Ilustrace 30: 
Dialogové okno s problémem). Obecně jsou tři známé problémy, které mohou nastat. Tyto 
problémy jsou popsané v následujících sekcích.

6.1 Nejde spustit program na mikroarchitektuře
Tento problém může mít dvě různé známé příčiny.

6.1.1 Není známá cesta k VVP

Pokud se v logu vyskytuje hláška podobná této (Tabulka 3: Chybová hláška při neexistujícím 
programu), pak to znamená že FitMips nezná cestu k nainstalovanému Icarus Veriogu. Ujistěte se, 
že je Icarus Verilog nainstalován na vašem systému a že je známá cesta ke spustitelnému VVP 
programu. Cesta se dá specifikovat pomocí proměnné prostředí VVP_PATH. Více informací lze 
nalézt v sekci Spuštění přes příkazovou řádku.

2018.05.12 19:15:02.31 [ERROR] [GuiUtils] java.io.IOException: Cannot run program 
"/usr/lib/vvp" (in directory "/tmp/FitMips_1815019323346009861"): error=2, Adresář nebo soubor
neexistuje

Tabulka 3: Chybová hláška při neexistujícím programu

6.1.2 Neodpovídající verze

Pokud spouštění spadne na následující hlášku „java.lang.IllegalStateException: Simulation process 
has ended with an invalid exit value: 1“, znamená to, že se nepovedlo spustit VVP správně. 
Nejpravděpodobnější vysvětlení je to, že nesedí verze programu Icarus Verilog. Script pro Icarus 
Verilog je generován ve verzi 0.9.7, není garantováno, že poběží na jiných verzích.

Zda je to tento problém zjistíme z logů. Výstup z externího procesu je vidět pouze v logu na 
standardním výstupu (náhled Tabulka 4: Špatná verze programu Icarus Verilog). Avšak je možné z 
logu zjistit pracovní složku (v řádku s popiskem „Created temporary directory XXX“), ve které se 
nachází soubor s názvem output.txt, kde najdeme výstup z běhu procesu.
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Ilustrace 30: Dialogové okno s problémem



2018.05.12 21:02:54.24 [INFO] [SimulationRunner] Executing system command: [vvp, 
runtime.vvp, +dmem=mem_0.hex, +imem=mem_1.hex]
2018.05.12 21:02:54.72 [DEBUG] [SimulationRunner] ===Beginning of process output===
Error: VVP input file 9.7 can not be run with run time version 10.1 (stable)

===End of process output===
2018.05.12 21:02:54.73 [ERROR] [GuiUtils] An error occurred. Please check for correctness of 
your configuration or try to rerun simulation again.
2018.05.12 21:02:54.73 [ERROR] [GuiUtils] java.lang.IllegalStateException: Simulation process 
has ended with an invalid exit value: 1

Tabulka 4: Špatná verze programu Icarus Verilog

6.2 Program nenajde dodatečnou mikroarchitekturu
Při vývoji vlastní architektury je doporučeným postupem spouštění programu přes příkazovou 
řádku (viz. kapitola Spuštění přes příkazovou řádku). Jestli program nenajde dodatečnou 
architekturu, může to mít několik příčin.

6.2.1 Špatně nastavená složka

Tento problém se zjistí jednoduše. Při startu aplikace se v logu objeví informace, kterou složku  
skenuje k vyhledání konfigurace mokroarchitektury. Pokud je složka jiná, než očekáváme, je možné
složku při příštím spuštění změnit pomocí proměnné prostředí s názvem „SCAN_PATH“. Ujistěte 
se také, že soubor má příponu „.xml“.

6.2.2 Nevalidní XML soubor

Pokud program narazí soubor typu XML, snaží se ho deserializovat do modelu v interní paměti. 
Jestli se to nepovede, je to buď z důvodu, že tento soubor vůbec nepopisuje tento model, nebo je v 
něm chyba. V každém případě lze nalézt v logu místo, kde poprvé nastala chyba při vytváření 
modelu. Z hlášky je možné vyčíst řádek a pořadí znaku, kde nastala chyba.

2018.05.12 23:04:39.43 [DEBUG] [ArchitectureLoader] 
com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException: Unexpected character 'i' (code 105) in prolog; 
expected '<'
 at [row,col {unknown-source}]: [1,1]

Tabulka 5: Chyba parsování xml souboru

6.3 Vlastní nová mikroarchitektura nejde spustit
Nejprve se ujistěte, zda nedochází žádnému z problémů popsaných v kapitole Nejde spustit program
na mikroarchitektuře. Pokud ne, pravděpodobně je v XML souboru sémantická chyba. Projděte si 
prosím znova návod v kapitole Vývoj vlastních programů ke spuštění nebo se podívejte na 
ukázkový soubor, který najdete podle následující cesty: 
FitMips/demo/architecture_configuration.xml
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Pokud se pouze spletete při párování hodnoty s hodnotou ve Verilogu a nastavíte špatnou cestu, 
program vás na to upozorní. Ukázka je na obrázku  Ilustrace 31: Neexistující cesta ve Verilogu.
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Ilustrace 31: Neexistující cesta ve Verilogu
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