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CISC, RISC, VLIW?
Trochę historii:
CISC – Complex instruction set computing – 19641

Instrukcja to złożone zadanie, na które składają się niskopoziomowe operacje. Razem przynoszą oczekiwany rezultat.

RISC – Reduced instruction set computing – 19752

Małe, niskopoziomowe instrukcje, przy pomocy których buduje się bardziej skomplikowane funkcje.

VLIW – Very long instruction word – 1984
Maksymalne zrównoleglenie instrukcji. Obliczaniem zależności między instrukcjami zajmuje się kompilator.

1) Zapoczątkowane przez IBM w postaci zestawu funkcji komputera System/360. CISC zaczęto używać dopiero jako kontrast RISC.
2) Data powstania pierwszego komputera RISC – IBM 801. Określenie RISC wymyślono dopiero w latach 1980 - 1984.



Inne klasy i architektury
FPGA – Field-programmable gate array – 1991*
Pozwala on nie tylko programować software, ale także zaprogramować cały datapath poprzez zmienny typ bramek.

TTA – Transport triggered architecture – 2003
Obliczenia “dzieją się same” poprzez przemieszczanie danych na odpowiednie porty. Jeden z OISC.

MISC – Minimal instruction set computing – 1948 (!)
Więcej niż jedna i zwykle do 32 instrukcji. Maszyna stosowa mająca na celu zminimalizowanie ilości opcodów.

OISC – One instruction set computing – 1988
Ma tylko jedną instrukcję, i niczego jej nie brakuje. Nie potrzebny opcode, zawsze wykonywana jest ta sama instrukcja.

ZISC – Zero instruction set computing – 1993
Klasa architektur, która polega na inteligentym rozróżnianiu samych danych (np. wykrywanie wzorów) by wywnioskować 
jaka instrukcja powinna być zastosowana. Całkowity brak opcodów i mikrokodu. Działa jedynie w sieciach neuronowych.

*) Pierwsze wzmianki o rekonfigurowalnych procesorach pojawiają się już w latach sześćdziesiątych!
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Complex instruction set computing(1/11)

Motywacje:
● Wczesne komputery były programowane w języku asemblera, a pamięć była powolna i bardzo droga. 

Podejście CISC miało przede wszystkim zapewnić łatwość programowania i efektywne wykorzystanie 
pamięci.

● Podstawowymi elementami procesorów były spójne segmenty wykonujące operacje z zestawu instrukcji. 
To sprawdzało się w prostych systemach z niewielką ilością rejestrów, ale kiedy złożoność procesora 
rosła, zadanie zarządzania ścieżkami (datapath) stawało się trudne. Trzeba było wymyślić jakieś 
rozwiązanie, aby przyspieszyć działanie procesora.

● Twórcom klasy, czyli IBM, zależało na tym, by udostępnić na rynku serię komputerów o różnej sprawności 
ale tym samym przeznaczeniu. Chcieli, by potencjalny klient mógł zakupić mniejsze rozwiązanie mając 
pewność, że nowo kupiony, większy procesor będzie wykonywał dokładnie to, co jego mniejszy brat bez 
potrzeby wprowadzania żadnych zmian. Jak nie trudno się domyślić, chodzi tu o kompatybilność.



Complex instruction set computing(2/11)

Jak to osiągnięto:
Pierwszym wielkim krokiem okazało się zastosowanie mikrokodu, czyli prostych instrukcje sterujących 
przepływem sygnałów po ścieżkach. Rozwiązało to problem budowy skomplikowanych układów logicznych 
dzięki temu, że CPU rozpoznawał typ instrukcji i uruchamiał odpowiadające instrukcje sterujące logiką 
(mikrokod).

Używanie mikrokodów wiązało się z załączeniem odpowiednich instrukcji sterujących w pamięci procesora, po 
to, aby ten wiedział jak ma pokierować sygnałem dla danej instrukcji. Odczyt z takiej pamięci (zwykle ROM) był 
nawet dziesięciokrotnie szybszy niż z pamięci głównej a więc logicznym podejściem było zbudowanie jak 
największej bazy instrukcji wraz z ich instrukcjami sterującymi, które po zamieszczeniu w pamięci 
procesora dawały korzyści w postaci bardzo szybkiego ustalenia datapath niezależnie od instrukcji.

Następnie zadbano o łatwość programowania wymyślając wysokopoziomowe instrukcje odzwierciedlające 
szeroką gamę instrukcji procesora jeden do jednego.



Complex instruction set computing(3/11)

Rezultat:
● Zastosowanie mikrokodu wraz z dużym zakresem instrukcji całkowicie rozwiązało problem 

nadmiernego skomplikowania układów, a co za tym idzie przyspieszyło działanie procesora. 
Dynamiczne ustawianie ścieżek sygnałów poprawiło efektywność wykorzystania pamięci.

● Sprytny design System/360 pozwalał na uwzględnienie “wszystkich instrukcji jakie kiedykolwiek 
będą komputerowi potrzebne”. To, wraz z możliwością dodania wielkiej ilości instrukcji, pozwoliło 
stworzyć bazę instrukcji, w oparciu o którą można było zbudować komputery, które między sobą 
zachowają kompatybilność. Coś, czego tamtejsze komputery nie miały. (!)

● Mapowanie 1:1 instrukcji wysokopoziomowych na operacje procesora oraz dostępne dla 
programisty “dziury” na napisanie własnego mikrokodu zwiększyły możliwości programisty i 
ułatwiły pisanie kodu.



Complex instruction set computing(4/11)

Cechy charakterystyczne ISA CISC:
● Rozkazy rejestr-rejestr, rejestr-pamięć i pamięć-rejestr.
● Wiele trybów adresowania pamięci (pełna ortogonalizacja, VAX miał ich 21), dedykowane struktury do operacji na 

tablicach.
● Instrukcje różnych długości (często zależne od trybu adresowania).
● Wykonywanie pojedynczej instrukcji może trwać wiele cykli zegara.

Hardware:
● Złożona logika rozkodowywania instrukcji.
● Mała ilość rejestrów ogólnego użytku, pojawiają się rejestry specjalne (tylko do niektórych instrukcji).

Dąży do: Minimalizacji ilości instrukcji w programie



Complex instruction set computing(5/11)

Przykładowe architektury:
● Intel x86 – W późniejszych wydaniach x86-32 integruje również elementy RISC.

● x86-64 – Nowoczesna a więc wyposażona w nowe technologie zapożyczone od RISC.

● IBM System/360 – Wspomniany wcześniej “wirtualny komputer” IBM, wejście na rynek CISC.

● PDP-11 – Architektura procesorów firmy Digital Equipment Corporation z roku 1977.

● VAX – Następca PDP-11 wprowadzony w latach osiemdziesiątych. Uważany za pierwszorzędny 

przykład architektury CISC. (Ortogonalizacja, wiele trybów adresowania, złożone instrukcje).

● z/Architecture – IBM-owska architektura do mainframów.

● Motorola 68k – Podejście motoroli do architektur CISC. Konkurencja dla Intelowskiego x86 w latach 

1979 – 1990. Prekursor PowerPC. Na tej architekturze oparte są znane maszyny jak Atari, Mac, 

Amiga.



Complex instruction set computing(6/11)

Zestaw instrukcji VAX:



Complex instruction set computing(7/11)



Complex instruction set computing(8/11)

Trochę o rejestrach (Intel 8086):
Rejestry arytmetyczne

● AX – Akumulator (Accumulator) – Bezpośrednio współpracuje z jednostką arytmetyczno-logiczną.
BX – Baza (Base) – Może być używany do adresowania argumentu, znajdującego się w pamięci, stanowiąc bazę do 
obliczania adresu.

● CX – Licznik (Counter) – Używany jako licznik w operacjach łańcuchowych oraz pętlach. Po każdej iteracji jego 
zawartość jest automatycznie dekrementowana. W rozkazach przesunięć, rejestr CL (mniej znaczący bajt rejestru CX), 
wykorzystywany jest jako licznik bitów.

● DX – Dane (Data) – Wykorzystywany w niektórych operacjach arytmetycznych do przechowywania części argumentu lub 
wyniku operacji (mnożenie i dzielenie 16-bitowe). Zawiera on także adres urządzenia w operacjach wejścia/wyjścia.

Rejestry wskaźnikowe i indeksowe
● SP – wskaźnik stosu (Stack Pointer) – Wskazuje adres ostatnio zapisanego słowa na stosie.
● BP – wskaźnik bazy (Base Pointer) – Pełni on funkcję wskaźnika ogólnego przeznaczenia.
● SI – rejestr indeksowy źródła (Source Index) – Uniwersalny rejestr indeksowy. Jest wykorzystywany w czasie 

dwuargumentowych operacji łańcuchowych do przetrzymywania adresu źródła danych.
● DI – rejestr indeksowy przeznaczenia (Destination Index) – Uniwersalny rejestr indeksowy. Jest wykorzystywany w czasie 

dwuargumentowych operacji łańcuchowych do przetrzymywania adresu przeznaczenia danych.



Complex instruction set computing(9/11)

Trochę o rejestrach (Intel 8086):
Rejestry segmentowe

● CS – rejestr segmentowy programu (Code Segment register) – Początek aktualnie używanego segmentu programu. 
Obliczanie adresu fizycznego kolejnego rozkazu do pobrania z pamięci.

● DS – rejestr segmentowy danych (Data Segment register) – Początek aktualnie używanego segmentu danych. 
Obliczanie adresu fizycznego argumentu lub wyniku aktualnie wykonywanego rozkazu. Wyjątek stanowią rozkazy 
łańcuchowe, w których zawartość tego rejestru służy jedynie do obliczania adresu źródła.

● SS – rejestr segmentowy stosu (Stack Segment register) – Początek aktualnie używanego segmentu stosu. Obliczanie 
adresu fizycznego komórki pamięci, na którą wskazuje wskaźnik stosu (SP).

● ES – rejestr segmentowy dodatkowy (Extra Segment register) – Początek aktualnie używanego dodatkowego segmentu 
danych. Obliczanie adresu fizycznego przeznaczenia dla operacji łańcuchowych (np. rozkazu przenoszenia bloku 
danych).

Licznik rozkazów (Instruction Pointer – IP)
Jest to 16-bitowy rejestr, którego zawartość służy do obliczania adresu fizycznego następnego słowa rozkazu do pobrania z pamięci. 
Stanowi on rejestr indeksowy dla rejestru CS wyznaczającego segment z kodem programu. Jego zawartość jest automatycznie 
inkrementowana po pobraniu każdego bajtu rozkazu (w przypadku pobrania słowa jego wartość wzrasta o 2). Programista ma 
możliwość zmiany zawartości licznika rozkazów poprzez zastosowanie rozkazu skoku.



Complex instruction set computing(10/11)

Trochę o rejestrach:
Wywoływanie procedur i powroty:
Skoki do procedur związane są z zapamiętaniem na stosie adresu powrotu z procedury, dlatego w procedurze 
należy świadomie posługiwać się stosem jeżeli chce się powrócić w to samo miejsce.

Rejestr znaczników (flag) i skoki warunkowe:
● SF (sign flag) - znacznik znaku - równy najbardziej znaczącemu bitowi wyniku,
● ZF (zero flag) - znacznik zera,
● PF (parity flag) - znacznik parzystości,
● AF (auxiliary carry flag) - znacznik przeniesienia połówkowego (pomocniczego),
● CF (carry flag) - znacznik przeniesienia,
● OF (overflow flag) - znacznik nadmiaru,
● IF (interrupt flag) - znacznik przerwań,
● DF (direction flag) - znacznik kierunku, 
● TF (trap flag) - znacznik pułapki umożliwiającej pracę krokową.

Najpierw trzeba wykonać jakieś działanie – to ustawi nam flagi, które mogą być warunkiem skoku 
warunkowego.



Complex instruction set computing(11/11)

Trochę o rejestrach:
Partycjonowanie rejestrów:

 A                             32 bity                                       16 bitów            8 bitów     8 bitów

                              RAX (64 bity)

                                                                              EAX (32 bity)

                                                                                         AX (16 bitów)

                                                                                          AH (8b) AL
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Reduced instruction set computing(1/9)

Motywacje:
● Ponieważ każdy nowy typ instrukcji, który komputer ma być w stanie wykonać, to dodatkowe układy wewnątrz 

procesora, większy zestaw instrukcji sprawiał, że mikroprocesory stawały się coraz bardziej skompikowane a co za 
tym idzie – wolniejsze. John Cocke zapoczątkował erę RISC w 1974 podczas badań naukowych i udowodnił, że 
80% instrukcji które komputer w typowym programie wykonywał to ledwie 20% zestawu CISC.
RISC miało stać się właśnie tą dwudziestoprocentową esencją instrukcji.

● Naukowcy już wtedy zauważyli korzyści płynące z wykonania wielu instrukcji jednocześnie. A więc celem również 
było uwzględnienie najlepszego możliwego wsparcia IPL poprzez potokowość.

● RISC miały opierać się na prostocie budowy. Maksymalnie upraszczając działanie hardware’u, poprzez 
wykorzystanie sprytnego designu m.in. normalizującego obsługę instrukcji. Oczekiwano, że procesory budowane 
w ten sposób będą nie tylko szybsze, ale także, że budowa i testowanie nowych jednostek będzie szybsze i 
prostsze, a zastosowanie mniej specjalistycznych układów pozwoli na lepsze zagospodarowanie powierzchnią 
CPU.



Reduced instruction set computing(2/9)

Jak to osiągnięto:
Po pierwsze zmniejszono zestaw instrukcji i zredukowano ilość trybów adresowania, co 
pozwoliło na stosowanie instrukcji stałej długości.

Starano się sprawić, by wszystkie instrukcję były wykonywane w czasie pojedynczego 
cyklu procesora. W dużej mierze to się udało.

By przyspieszyć operacje na pamięci zaczęto na dużą skale używać cache.

Prostsze instrukcję wspomogły optymalizacje kodu. Zaczęto stosować dynamiczny scheduling 
instrukcji i wprowadzać usprawnienia procesu kompilacji, które w CISC nie mogłyby zaistnieć 
bez dużych zmian strukturalnych (np. zastępowanie jednej instrukcji kilkoma szybszymi – w 
CISC dążymy do jak najmniejszej ilości instrukcji).



Reduced instruction set computing(3/9)

Rezultat:
● Zmniejszenie zestawu instrukcji, zredukowanie ilość trybów adresowania i stosowanie instrukcji 

tej samej długości – to wszystko znacznie uprościło logikę procesora, i pozwoliło osiągnąć 
oczekiwaną prostotę architektoniczną i wszystkie związane z nią korzyści: zwiększenie 
szybkości procesora, ułatwienie procesu konstrukcji i testowania nowych jednostek oraz 
eliminacja dużej ilości układów specjalistycznych.

● Zastosowanie cache, dynamicznego schedulingu i wynikające z mniejszego zestawu instrukcji 
udogonienia kompilacji przyczyniły się do jeszcze większej poprawy wydajności.

● Podstawowa zasada ograniczenia ilości cykli na każdą instrukcję i scheduling instrukcji, pozwoliły 
na dotarcie na do tej pory nieosiągalny poziom zrównoleglenia wykonania instrukcji 
(potokowość). Co za tym idzie umożliwiły optymalniejsze wykorzystanie mocy obliczeniowej i 
otworzyły bramę do świata predykcji skoków.



Reduced instruction set computing(4/9)

Cechy charakterystyczne ISA RISC:
● Prosty i niewielki zestaw instrukcji.
● Architektura typu Load/Store, instrukcje rejestr-rejestr.
● Bezpośrednie instrukcje do ładowania i zapisywania.
● Mała ilość trybów adresowania pamięci – około pięciu.
● Instrukcje stałej długości – stały rozmiar opcode.
● Większość instrukcji jest szybkich, to znaczy wykonujących się w najmniejszej ilości cykli procesora.

Hardware:
● Design z uwzględnieniem nacisku na potokowość.
● Zawsze więcej pamięci podręcznych – maksymalne skrócenie czasu pobierania danych.

Dąży do: Minimalizacji ilości cykli na instrukcję



Reduced instruction set computing(5/9)

Przykładowe architektury:
● MIPS – W latach dziewięćdziesiątych co trzeci wyprodukowany procesor był implementacją MIPS-a.

Używany przez wiele systemów wbudowanych jak i konsol gier (Playstation, Playstation 2 i PSP).

● PowerPC – Produkt współpracy IBM, Apple i Motoroli. Znana architektura na której opiera się wiele 

współczesnych rozwiązań, m.in.: GameCube, Wii, Xbox360, starsze komputery Mac i systemy wbudowane.

● IBM 801 – Obecnie uznawana za pierwszą architekturę typu RISC. Powstała poprzez zastosowanie podejścia 

RISC, czyli rozłożenia większych operacji na ich części pierwsze, architektury System/370.

● ARM – Architektura kładąca nacisk na zredukowane koszty zasilania i produkcji. Systemy wbudowane.

● Atmel AVR – Wersja 8-bitowa – ATmega – używana jest w Arduino. Systemy wbudowane.

● Alpha AXP – Następca typu RISC dla CISC VAX w systemach Digital Equipment Corporation.

● SPARC – Podejście Sun (później przejęte przez Oracle) do architektur RISC. Posiada wersję OpenSPARC. 

prekursor MIPSa.



Reduced instruction set computing(6/9)

Zestaw 
instrukcji 

MIPS:



Reduced instruction set computing(7/9)



Reduced instruction set computing(8/9)

Trochę o 
rejestrach 
(MIPS):

Rejestr: Nazwa: Opis:

1 $at zarezerwowana dla makr asemblera

2-3 $v0 - $v1 rezultat wykonania funkcji

4-7 $a0 - $a3 argumenty do funkcji, dalsze argumenty są odkładane na stosie

8-15, 24-25 $t0 - $t9 ogólnego przeznaczenia

16-23 $s0 - $s7 ogólnego przeznaczenia

26-27 $k0 - $k1 wykorzystywane w procedurach przerwań

28 $gp wskaźnik danych globalnych

29 $sp wskaźnik stosu

30 $fp lub $s8 wskaźnik ramki

31 $ra adres powrotu



Reduced instruction set computing(9/9)
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Very long instruction word(1/9)

Motywacje:
● Postępy technologiczne zainicjowane przez RISC w ramach potokowości 

wskazywały, że wysoce urównoleglone wykonanie kodu w komputerach 
superskalarnych było cechą pożądaną. VLIW miał pozwolić na budowę takich 
procesorów działających na całkowicie równoległym kodzie.

● Interesującym pomysłem było także zastosowanie statycznego schedulingu co 
pozwoliłoby na znaczne zredukowanie kosztów energetycznych i produkcyjnych, 
gdyż układy CPU odpowiadające za dynamiczny scheduling okazałyby się zbędne. W 
ten sposób można by produkować w tej samej cenie znacznie większe, a co za tym 
idzie, szybsze procesory.



Very long instruction word(2/9)

Jak to osiągnięto:
Najważniejszą technologią był scheduling statyczny możliwy dzięki odkryciom twórcy VLIW – 
Josephowi Fisherowi – a mianowicie trace scheduling polegający na “wybieganiu” poza swój blok w 
poszukiwaniach “co by tu jeszcze można było w międzyczasie policzyć”.

Dzięki powyższemu, realną opcją stało się wykorzystanie wielu jednostek funkcyjnych 
jednocześnie bez olbrzymich dziur w aktywności (czekanie aż zostanie obliczona jakaś wartość 
potrzebna do dalszych obliczeń).

Ze względu na to, jakim trudnym problemem byłoby dynamiczne odnajdywanie instrukcji do wykonania 
na poszczególnych jednostkach (te instrukcje mogły być oddalone o setki linii kodu i znajdować się w 
zupełnie innym bloku), odpowiednie uszeregowanie instrukcji przekazano do rąk kompilatora. Kod 
maszynowy dla takiego procesora jest w takiej postaci, że jedna instrukcja to cały zestaw instrukcji 
dla każdej jednostki funkcyjnej z osobna. Stąd nazwa.



Very long instruction word(3/9)

Rezultat:
● Scheduling statyczny dokonywany przez kompilator bezpośrednio zmniejszył poziom 

skomplikowania układów procesora, a co za tym idzie poprawił wydajność i 
umożliwił tańszą budowę szybszych komputerów. Długie instrukcje dodatkowo 
uprościły interpretację kodu. Taką instrukcje wystarczyło podzielić na tyle segmentów, 
ile było jednostek funkcyjnych. Prostota tych działań jeszcze bardziej zmniejszyła 
stopień skomplikowania układów VLIW.

● Zastosowanie wielu równoległych jednostek funkcyjnych wraz z trace scheduling 
złożyły się na wysoce zrównoleglony kod z możliwie małą ilością przerw w 
działaniu.



Very long instruction word(4/9)

Cechy charakterystyczne ISA VLIW:
● “Instrukcja VLIW” to zestaw instrukcji, zwykle długie – zawierają wiele niezależnych od siebie instrukcji, każda 

przyporządkowana innej jednostce funkcyjnej (przeznaczone do wykonania równoległego).
● Scheduling statyczny na poziomie kompilatora. Zaawansowane metody przewidywania kolejności wykonania 

instrukcji. Cała robota zrzucona na barki software’u. “Sprytny software, prosty i mechaniczny hardware.”
● Znane opóźnienie wykonania.

Hardware:
● Wiele jednostek funkcyjnych pracujących na niezależnych danych.
● Nieskomplikowana struktura dynamicznego schedulingu. Często nawet całkiem wyrzucana z hardware’u.

Dąży do: Maksymalizacji równoległości instrukcji



Very long instruction word(5/9)

Przykładowe architektury:
● IA-64 (EPIC) – Procesory Itanium. EPIC to inne podejście do architektury VLIW rozwiązujące 

m.in. problemy skalowalności oraz kompatybilności wstecznej (z x86 poprzez chip emulujący).

● TRACE – Pierwsza architektura używająca VLIW. Spełniała wysokie wymagania VLIW, ale nie 

sprawdziła się jako produkt na wolnym rynku, a jej firma Multiflow upadła.

● TriMedia – Rodzina architektur podlegających pod klasę VLIW opatentowana przez Philips do 

przetwarzania multimediów. Znakomicie nadająca się do działań na strumieniach audio i 

wideo. Obecnie procesory tego typu często wykorzystywane są w systemach 

wieloprocesorowych.
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Zestaw 
instrukcji 
Itanium:
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Slot 1: LD/ST Slot 2: LD/ST Slot 3: Integer Slot 4: Integer+Branch

lw $2, ADDR1($4) lw $3, ADDR2($4) NOP NOP

NOP NOP NOP NOP

NOP NOP addi $2, $2, INC1 addi $3, $3, INC2

NOP NOP addi $4, $4, 4 add $7, $2, $3

NOP NOP NOP NOP

NOP NOP NOP beq $4, $7, DEST

Przykładowy program ilustrujący użycie paczek we architekturze klasy VLIW:
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CISC                     RISC                     VLIW
x86-32                           MIPS                             IA-64
Intel 64                       Atmel AVR                                .
x86-64                        PowerPC                                 .

ARM
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Czemu RISC nie zastąpiło CISC?
W świecie współczesnych komputerów rozróżnienie pomiędzy RISC a CISC dotyczy wyłącznie wizji projektu 
architektury procesora – pełne wykorzystanie możliwości potokowości wymaga, aby każdą instrukcję dało się 
rozbić na mniejsze części. Z powyższego wynika, że “RISC, to każdy komputer, który wymyślono po 1985”.

A więc CISC wchonęło w siebie metody RISC?
W pewnym sensie tak, ale to nie wszystko. Życie CISC przedłuża głownie Intel. Strukturalnie RISC jest lepszy i 
wydajniejszy. CISC powinien już wtedy zacząć znikać z rynku. Ale tak się nie stało, gdyż Intel (w mniejszym 
stopniu również Microsoft) postanowili, wyłącznie w celach konkurencji, dać z siebie wszystko, by przy pomocy 
sprytnych manipulacji rynkiem siłowo powstrzymać ekspansję RISC. Ich rozwiązanie przyniosło efekt tylko w 
kategorii komputerów osobistych i do tego w różnym stopniu. Wkrótce później, dla Intela przyszedł czas decyzji 
– częściowa integracja RISC w nowych modelach IA-32 lub zmiana branży – rozsądnie wybrano opcję 
pierwszą. Jej skutki odczuwamy teraz. x86-64 i x86-32 wciąż są architekturami CISC, ale daleko odchodzą od 
pierwotnych założeń tych klas.
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VLIW i te jego
prognozy…

Dla wtajemniczonych:
Trochę to przypomina wykres 

finansowania badań nad zimną fuzją
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Dlaczego VLIW – teoretycznie lepszy od RISC – się nie przyjął?
Na niepowodzenie VLIW (właściwie w każdej formie, łącznie z EPIC) złożyło się całkiem sporo przyczyn:

● Kompatybilność wsteczna – prawdopodobnie najważniejszy powód. Absolutnie żadnych istniejących już programów nie dało się 

uruchomić na Trace’ach, Cydrach czy procesorach Itanium. Jest to oczywista konsekwencja uzależnienia postaci kodu maszynowego od 

kompilatora (scheduling statyczny). Dopiero EPIC rozwiązało ten problem.

● Nie był przystosowany do pracy typowego współczesnego komputera – rozmiar bloków podstawowych, na których sprytnym 

urównoleglaniu opierała się siła VLIW, jest w codziennym użyciu bardzo mały (6-7 instrukcji). Do sprawnego działania VLIW potrzebował 

ich parudziesięciu na blok. Przyspieszenie było zauważalne tylko w przypadku programów naukowych i tych pisanych z myślą o VLIW.

● Napisanie optymalnego kompilatora jest trudne – było to prawdziwe wyzwanie dla programistów kompilatorowych. Nawet inteligentne 

sposoby wiązania bloków trace scheduling niewiele przybliżyły celu. Już w 2008 roku dowiadujemy się, że: “Podejście EPIC wielkie 

nadzieje – do póki nie okazało się, że upragnionych kompilatorów nie da się napisać.” Rzeczywiście nie lada wyzwanie.

● Skalarność i statyczny scheduling nie chodzą w parze – VLIW miało poważny problem ze skalarnością. Żeby zapewnić działanie na 

wszystkich wersjach procesorów, każdy program musiał być skompilowany pod wszystkie wersje od najstarszych do najnowszych z 

osobna, inaczej wystąpi bolesna nieoptymalność lub całkowity brak kompatybilności – co, jak łatwo zauważyć, nie było zbyt dobrym 

rozwiązaniem.



To już koniec!
Dziękuję za uwagę


