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Reduced instruction set computer

Qual a importância de termos uma 
arquitetura RISC?

RISC



Entre as décadas de 50 e 90 desenvolveu-se alguns conceitos 
interessantes para a arquitetura de computadores que são:

- Conceito de família de computadores: intruduz a desvinculação da 
arquitetura de máquina de suas implementações

- Unidade de controle microprogramada:  facilitar a tarefa de 
projetar e implementar a unidade de controle.

- Memória cache: facilitar o acesso a memória do computador

- Pipiline: mecanismo para introduzir paralelismo do processamento. 
Aplicação para processamento vetorial.

- Multiplos processadores: distribuição do processamento.

Como surgiu o RISC?



- Grande número de registradores de propósito 
geral ou o uso de tecnologias de compilação na 
otimização do uso de registradores.

- Conjunto de instruções simples e limitado

- Enfoque na otimização da pipilne de instruções.

Sistemas RISCs



Complex Instruction Set Computer

É uma arquitetura com conjunto complexo de 
instruções. Ou seja, ela possui diversas instruções já 
implementadas em hardware que podem ser 
utilizadas. 

Tentativa de "facilitar" o para os compiladores de 
linguagem de alto nível facilitando a geração de seus 
códigos binários.

CISC



Que problemas ocorreram com isso?

Tamanho de instruções diferentes.

Percebeu-se que muitas das instruções que seriam 
para facilitar as linguagens de alto nível  acabaram 
não sendo utilizadas.

Que vantagens?

Tamanhos menores nos programas compilados. 

CISC



INSTRUÇÃO POR CICLO

A máquina RISC possui micro instruções que podem 
ser processadas da mesma forma que instruções 
executadas pela máquina CISC.

REGISTRADORES

A máquina RISC pode ser melhor otimiza melhor o 
uso dos registradores .

RISC



MODO DE ENDEREÇAMENTO

Simplificação no sistema de endereçamento de 
memória, por isso facilitando para os softwares 
fazerem endereçamento complexo de memória 
baseado no sistema simples de endereçamento.

FORMATOS DE INSTRUÇÃO

Conjuto limitado e alinhado do tamanho de palavras 
que são processadas facilitam a operação nos 
registradores.

RISC



Não existem nenhum par de máquinas RISC e CISC 
Comparáveis em termos de ciclo de vida, custo, nível 
de tecnologia, complexidade de portas lógicas etc.

Não possui um conjunto de programas de teste 
definitivo, pois o desempenho varia com o programa.

É difícil separar efeitos do hardware e efeitos dos 
compiladores.

Não existe uma grande variedade de máquina CISC 
para compararmos com as atuais RISC.

RISC - CISC



História de como se formou o mercado dos computadores 
RISC (MIPS: Risking It All on RISC)
http://www.youtube.com/watch?v=3paiCK3dlK0

Entrevista com John Hennessey  (RISC (MIPS, ARM) in 
1985)
http://www.youtube.com/watch?v=3l-ME8A7RLY

Computer Chronicles: RISC Architecture 1986
Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=heqJArcACKY
Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=CBk0i2ERHcE

John Hennessy with Paul Saffo
http://www.youtube.com/watch?v=FOU3zzh5QO4
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