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RESUMO 
 

Máquinas Super Escalares trazem múltiplas instruções escalares da cache de 

instruções por ciclo. Contudo, máquinas que buscam na cache de instruções apenas 

uma instrução escalar por ciclo de relógio têm demonstrado níveis de desempenho 

comparáveis aos de máquinas Super Escalares, como é o caso de máquinas que 

seguem a arquitetura Dynamically Trace Scheduled VLIW (DTSVLIW). Neste 

trabalho, é mostrado através de experimentos que basta trazer uma instrução 

escalar por ciclo de máquina da cache de instruções para atingir praticamente o 

mesmo desempenho obtido trazendo várias instruções por ciclo graças à localidade 

de execução existente nos programas. Fazemos, também, a primeira comparação 

direta entre as arquiteturas Super Escalar, Trace Cache e DTSVLIW. Os resultados 

dos experimentos mostram que uma máquina DTSVLIW, capaz de executar até 16 

instruções por ciclo, tem desempenho 21.9% superior que uma Super Escalar 

hipotética e 6.6% superior que uma Trace Cache com hardware equivalente. 

Quando comparada com uma máquina Alpha 21264, a máquina DTSVLIW 

apresenta um desempenho 24,17% superior, para os programas inteiros e, 60,36% 

superior, para os programas de ponto flutuante do SPEC2000. 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Superscalar machines fetch multiple scalar instructions per cycle from the instruction 

cache.  However, machines that fetch no more than one instruction per cycle from 

the instruction cache, such as Dynamically Trace Scheduled VLIW (DTSVLIW) 

machines, have shown performance comparable to that of Superscalars. In this 

paper we present experiments which show that fetching a single instruction from the 

instruction cache per cycle allows the same performance achieved fetching multiple 

instructions per cycle thanks to the execution locality present in programs. We also 

present the first direct comparison between the Superscalars, Trace Cache and 

DTSVLIW architectures. Our results show that a DTSVLIW machine capable of 

executing up to 16 instructions per cycle can perform 21.9% better than a 

Superscalar and 6.6% better than a Trace Cache with equivalent hardware. In the 

comparison between a DTSVLIW machine and an Alpha 21264 machine, we have 

shown that the DTSVLIW can perform 24,17% better than Alpha using integer 

programs, and 60,36% better than Alpha using floating point programs. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A arquitetura Super Escalar (Johnson, 1991) tem sido extensivamente estudada 

devido à sua capacidade de explorar o paralelismo no nível de instrução (Instruction-

level Parallelism – ILP) (Rau, 1993a). Esta arquitetura pode ser naturalmente 

dividida em duas partes: uma responsável pela busca e decodificação das instruções 

e a outra pela execução das instruções (Rotenberg, 1996), conforme ilustra a   

Figura  1.   

O mecanismo de busca e decodificação de instruções realiza as tarefas de busca 

(fetch) e decodificação (decode) das instruções e a inserção destas no buffer de 

instruções. A implementação deste buffer pode assumir diversas formas, dentre elas, 

a de uma fila de instruções (janela de instruções) ou ainda a de reservation stations 

(Tomasulo, 1967).  

 

Figura  1. Mecanismos de busca, decodificação e execução em uma arquitetura Super Escalar 
 

O mecanismo de execução de instruções, por sua vez, retira as instruções do buffer 

de instruções e as executa, respeitando as dependências de dados e de controle 

entre estas e a disponibilidade de recursos da máquina. Dependências impostas 

Busca e 
decodificação 
de Instruções 

 
Execução de 
Instruções 

Buffer de Instruções 

branches/jumps feedback 
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pelo fluxo de execução determinado pelo compilador (desvios condicionais e 

incondicionais) são realimentadas para o mecanismo de busca de instruções. 

Conceitualmente, podemos classificar o mecanismo de busca e decodificação como 

um “produtor” e o mecanismo de execução como um “consumidor” de instruções da 

arquitetura Super Escalar. 

O problema de tirar proveito do ILP presente nos programas, através destas 

arquiteturas, pode ser dividido em 3 subproblemas (Patel, 1999a): 

1. Como aumentar a capacidade de entrega de dados ao mecanismo 

“consumidor”; 

2. Como aumentar a capacidade do mecanismo “consumidor” de instruções; 

3. Como aumentar a capacidade de entrega de instruções ao mecanismo 

“consumidor”, isto é, como aumentar a capacidade de fornecimento de 

instruções do mecanismo “produtor”. 

O problema descrito no item 1 tem sido abordado por pesquisas que visam diminuir 

as latências de acesso aos dados na memória, os conflitos entre as operações load 

e store, as dependências de dados associadas aos acessos à memória, dentre 

outros assuntos (Fisher, 1984; Farkas, 1994; Sohi, 1991). Este item não é alvo direto 

do estudo apresentado nesta dissertação. 

Existem pesquisas voltadas para a solução do problema descrito no item 2, que 

consistem, basicamente, em aumentar a capacidade de explorar ILP da arquitetura 

aumentando a capacidade de execução de instruções do mecanismo “consumidor”. 

Através da utilização de um grande número de unidades funcionais e avançados 

algoritmos de escalonamento, com a função de mantê-las ocupadas, é possível 

atingir altos níveis de paralelismo no mecanismo “consumidor”. Entretanto, se o 

mecanismo “produtor” possuir uma capacidade de fornecimento de instruções menor 

que a capacidade de consumo de instruções do mecanismo “consumidor” existirá 

uma subutilização deste último. Este é o problema descrito no item 3. 
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A capacidade do mecanismo “produtor” de fornecer múltiplas instruções para o 

mecanismo “consumidor” das arquiteturas Super Escalares é um fator importante no 

desempenho destas arquiteturas. Esta capacidade é limitada pelo gargalo de fetch. 

O gargalo de fetch, também conhecido como gargalo de Flynn (Flynn, 1966), é 

causado por falhas na predição dos desvios, cache misses e fetches parciais. Em 

todos estes casos há uma interrupção no fornecimento contínuo de instruções para 

o mecanismo “consumidor”. 

Graças aos avanços na arquitetura das caches e das técnicas de predição de 

desvio, nas arquiteturas Super Escalares atuais as ocorrências de miss na cache de 

instruções e desvios preditos incorretamente vêm tendo um impacto no desempenho 

cada vez menor. Por outro lado, os avanços nas técnicas empregadas na confecção 

do hardware das máquinas Super Escalares têm possibilitado a construção de 

máquinas com um caminho mais largo nos diversos estágios do pipeline. Em futuras 

máquinas Super Escalares, capazes de trazer oito ou mais instruções escalares por 

ciclo de máquina, fetches parciais poderão ocorrer praticamente em todos os ciclos 

(De Souza, 2000b). 

O mecanismo Trace Cache, proposto por Rotenberg (Rotenberg, 1996), tem como 

objetivo aumentar a capacidade do estágio de fetch das máquinas Super Escalares 

atacando as perdas causadas pelos fetches parciais. O princípio básico do 

funcionamento do Trace Cache é armazenar, em uma memória cache, as instruções 

escalares de uma forma contígua, a partir da seqüência em que foram visitadas ou 

executadas anteriormente. Isto permite que seja explorada a forte localidade 

temporal de execução encontrada nos programas (De Souza, 2000b). Com isso, o 

problema de fetches parciais é reduzido e o desempenho das arquiteturas Super 

Escalares aumentado. 

Existem, contudo, arquiteturas que buscam uma instrução por ciclo de máquina na 

cache de instrução, exploram ILP e não sofrem do problema de gargalo de fetch, 

como é o caso da arquitetura Dynamically Trace Scheduled VLIW (DTSVLIW), 

proposta por De Souza (De Souza, 1998). 
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A Figura  2 apresenta um diagrama de blocos da arquitetura DTSVLIW. Uma 

máquina implementada segundo esta arquitetura busca instruções escalares, uma a 

uma, do Instruction Cache e as executa utilizando um processador pipelined simples 

– o Primary Processor.  Adicionalmente, sua Scheduling Unit realiza o 

escalonamento dinâmico do caminho produzido pela execução destas instruções 

escalares, montando, com isso, instruções longas (Very Long Instruction Words - 

VLIW) (Fisher, 1984). Estas instruções VLIW são agrupadas em blocos e 

armazenadas em uma cache de instruções VLIW. Se um mesmo trecho de código 

necessitar ser executado novamente, as instruções deste trecho poderão ser 

fornecidas pela cache VLIW e executadas por uma VLIW Engine, parte da 

arquitetura DTSVLIW.  

 

VLIW 
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Fetch 

Execute 

Write 
Back 

Long Instructions 

Instruction 
Cache 

Instructions 

Fetch 

Execute 

Write 
Back 

Decode 

Scheduling List 
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Figura  2. Diagrama de blocos da arquitetura DTSVLIW 
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1.1  MOTIVAÇÃO 

Conforme mostrado por De Souza (De Souza, 2000b), a máquina DTSVLIW 

apresenta um desempenho comparável ao de máquinas Super Escalares pelo fato 

da primeira explorar a forte localidade temporal de execução encontrada nos 

programas: a máquina DTSVLIW, na maior parte do tempo, busca instruções na 

cache VLIW, ou seja, instruções que já foram executadas pelo Primary Processor. 

Como o princípio básico do funcionamento do mecanismo Trace Cache é armazenar 

as instruções visitadas durante a execução de forma contígua na trace cache, este 

mecanismo também explora a localidade temporal existente nos programas quando 

as instruções são executadas a partir da trace cache. Esta observação nos motivou 

a investigar o efeito da largura de fetch no desempenho de arquiteturas que utilizam 

o mecanismo Trace Cache, já que a DTSVLIW consegue desempenho buscando 

apenas uma instrução de cada vez da cache de instruções. 

 

1.2  OBJETIVOS 

O principal objetivo do trabalho de pesquisa apresentado nesta dissertação é avaliar 

o desempenho das arquiteturas Super Escalar e Trace Cache quando a largura de 

fetch na cache de instruções é reduzida a apenas uma instrução por ciclo de relógio. 

Além disso, foi também objetivo deste trabalho realizar experimentos mais precisos 

comparando a arquitetura DTSVLIW e a arquitetura Super Escalar. 

Em um trabalho publicado em 2000, De Souza (De Souza, 2000b) mostrou que, 

apesar de buscarem instruções escalares uma a uma da cache de instruções, 

máquinas DTSVLIW possuem um desempenho comparável ao de máquinas Super 

Escalares, que buscam várias instruções na cache de instruções por ciclo de relógio. 

No entanto, os experimentos descritos neste trabalho sofrem dos seguintes 

problemas: 

• O simulador do processador Super Escalar utilizado executava código de uma 

Instruction Set Architecture (ISA) diferente da do simulador DTSVLIW; 
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• Os programas de teste utilizados nos experimentos com cada arquitetura 

foram os mesmos, mas tinham entradas possivelmente diferentes; 

• Os programas de teste foram compilados com compiladores diferentes e 

usando flags de compilação com efeito possivelmente diferente.  

Durante o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, todos os problemas da 

comparação anterior (De Souza, 2000b) foram removidos.  

Nesta dissertação também é apresentado o resultado da primeira comparação da 

arquitetura DTSVLIW com a arquitetura Trace Cache (os resultados desta 

comparação foram publicados (Freitas, 2001, 2003)). Para a realização desta 

comparação, foi utilizada uma arquitetura Super Escalar hipotética, implementada no 

simulador Super Escalar do conjunto de ferramentas do simplescalar-3.0 (Burger, 

1996). 

Por fim, com o objetivo de comparar a arquitetura DTSVLIW com a arquitetura Super 

Escalar dentro de um contexto tecnológico específico, foram realizados 

experimentos com a finalidade de comparar o processador Alpha 21264 (Kessler, 

1999) com uma máquina equivalente com arquitetura DTSVLIW. O impacto da 

largura de fetch no desempenho destas arquiteturas também é avaliado. 

Para a realização de todas estas avaliações as seguintes tarefas foram realizadas: 

1. Revisão bibliográfica e estudo das arquiteturas Super Escalar, Trace Cache, 

DTSVLIW, e do processador Alpha 21264; 

2. Implementação de uma versão do simulador DTSVLIW capaz de executar 

códigos da Alpha ISA, com a finalidade de comparar as arquiteturas 

DTSVLIW e Super Escalar utilizando a mesma ISA; 

3. Implementação de um mecanismo Trace Cache para o simulador 

simplescalar-3.0, com objetivo de comparar a arquitetura DTSVLIW com a 

arquitetura Trace Cache; 
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4. Implementação de um mecanismo Trace Cache para um simulador da 

arquitetura Alpha 21264, com o objetivo de comparar a arquitetura DTSVLIW 

com a arquitetura Alpha 21264 dotada de trace cache; 

5. Experimentos e análise dos resultados. 

Os resultados dos experimentos realizados mostram que máquinas implementadas 

segundo a arquitetura DTSVLIW, capazes de executar até 16 instruções por ciclo, 

possuem um desempenho 21.9% superior que máquinas Super Escalares e 6.6% 

superior que máquinas Trace Cache com hardware equivalente. Mostramos, ainda, 

que uma máquina implementada utilizando a arquitetura Trace Cache que busca 

uma instrução escalar por ciclo de máquina na cache de instruções apresenta 

desempenho muito próximo (5.3% inferior) ao de uma máquina que busca várias 

instruções da cache de instruções por ciclo de máquina. Nos experimentos com a 

arquitetura Alpha 21264 utilizando trace cache e trazendo uma instrução escalar por 

ciclo de máquina, o desempenho é apenas 0,47% inferior ao da máquina que busca 

quatro instruções da cache de instruções. Isto mostra que a característica do código 

que a DTSVLIW explora – localidade de execução – permite dispensar o 

escalonamento de mais de uma instrução escalar por ciclo de máquina. 

Na verdade, as máquinas Super Escalares que utilizam trace cache possuem uma 

característica semelhante à das máquinas DTSVLIW: a trace cache destas 

máquinas pode ser comparada à cache de instruções VLIW das DTSVLIWs. 

Devido à forte localidade temporal de execução encontrada nos programas, o 

comportamento das máquinas Trace Cache durante a execução destes programas é 

semelhante ao comportamento das máquinas DTSVLIW: na maior parte do tempo as 

máquinas Trace Cache estarão buscando instruções da trace cache, isto é, 

instruções que já foram executadas anteriormente e armazenadas de forma contígua 

nesta cache. Desta forma, pode-se concluir que uma máquina Trace Cache que faz 

o fetch de uma instrução escalar por ciclo da cache de instruções não tem sua 

capacidade de exploração do ILP inibida, da mesma forma como acontece com as 

máquinas DTSVLIW. 
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1.3  CONTRIBUIÇÕES 

A principal contribuição desta dissertação é mostrar que  a capacidade de 

exploração do ILP não é inibida, nas arquiteturas DTSVLIW e Super Escalar com 

trace cache, quando é realizado o fetch de uma instrução escalar por ciclo. Além 

desta contribuição, durante a realização deste trabalho, outros resultados relevantes 

foram alcançados: 

• Implementação de um mecanismo Trace Cache e de uma interface gráfica 

para o simulador simplescalar-3.0; 

• Implementação de um mecanismo Trace Cache para o simulador sim-alpha 

(Desikan, 2001). Este simulador implementa a arquitetura Super Escalar 

Alpha 21264; 

• Comparação experimental entre a arquitetura DTSVLIW e uma arquitetura 

Super Escalar hipotética e otimista implementada pelo simulador 

simplescalar-3.0 (Freitas, 2001, 2003);  

• Comparação experimental entre a arquitetura DTSVLIW e a arquitetura Super 

Escalar Alpha 21264; 

 

1.4  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O Capítulo 2 apresenta as noções fundamentais necessárias para o entendimento 

desta dissertação.  

O Capítulo 3 trata, de forma detalhada, o problema do gargalo de fetch e do seu 

impacto nas arquiteturas Super Escalares. A arquitetura Super Escalar com o 

mecanismo Trace Cache é apresentada como solução para este problema e a 

arquitetura DTSVLIW é apresentada como alternativa à arquitetura Trace Cache. 

O Capítulo 4 apresenta a metodologia e as ferramentas utilizadas na realização dos 

experimentos.  

O Capítulo 5 apresenta os resultados experimentais. 
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O Capítulo 6 apresenta uma análise crítica do trabalho realizado, as conclusões e 

propostas de trabalhos. 

 



2  CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1  ARQUITETURAS DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (ISAs) 

Desde a construção do primeiro computador, tem havido uma constante busca por 

processadores mais velozes que permitam a execução de programas de forma cada 

vez mais rápida. Como resultado, pesquisas na área têm desenvolvido novas e mais 

elaboradas organizações internas, o que, por sua vez, têm causado um contínuo 

aumento da complexidade da arquitetura destes processadores. Devido a esta 

complexidade, os projetistas têm adotado um número cada vez maior de camadas 

de abstração para facilitar a avaliação e a implementação destas arquiteturas. 

Com diversas camadas de abstração é possível visualizar o projeto do hardware de 

um processador a partir de diferentes perspectivas. De um nível mais alto pode-se, 

por exemplo, focar a atenção nas Unidades Lógicas Aritméticas (Artithmetic Logic 

Units – ALUs), no banco de registradores, ou em outros blocos do processador. Do 

mesmo modo é possível também a visualização a partir de um nível de abstração 

mais baixo como, por exemplo, o da organização dos componentes eletrônicos 

utilizados na construção de uma ALU. 

Dentre as diversas camadas de abstração destaca-se a camada denominada  

Arquitetura do Conjunto de Instruções (Instruction Set Architecture - ISA). A ISA 

descreve os vários aspectos do processador que são visíveis para o programador, 

dentre eles o conjunto de instruções suportadas (Patterson, 1996, p. 4). 

Uma das grandes vantagens da utilização do nível de abstração da ISA é a 

possibilidade de construir diferentes processadores que possuem uma mesma ISA, 

porém com arquiteturas internas diferentes. A família de  processadores Intel 80x86 

é um  exemplo. É possível executar o código escrito para o processador 8086, 

projetado em 1978, em um Pentium Pro, que possui uma arquitetura interna 

substancialmente diferente, mas é compatível com a descrição da ISA do 8086 

(Patterson, 1997, p. 18). 
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2.2  PARALELISMO NO NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

Máquinas capazes de explorar o paralelismo no nível da ISA possuem Paralelismo 

no Nível de Instruções (Instruction-Level  Parallelism – ILP) (Rau, 1993a).  

Existem duas formas básicas de ILP: o temporal e o espacial. O ILP temporal se 

baseia no fato de que a execução de uma instrução pode ser particionada em 

etapas que podem, por sua vez, ser executadas em unidades autônomas de forma 

que, durante a execução das instruções de um programa, estas unidades fiquem 

ocupadas executando diferentes etapas de várias instruções simultaneamente. Este 

processo é semelhante ao de uma linha de montagem de automóveis. O paralelismo 

espacial, por outro lado, se apresenta em processadores que possuem mais de uma 

unidade funcional e se baseia no fato de que instruções distintas podem ser 

executadas paralelamente por estas unidades funcionais especializadas. 

Nesta subseção serão discutidas, de forma abreviada, algumas arquiteturas que 

exploram ILP. 

 

2.2.1  Pipelining 

Pipelining é uma técnica para exploração do paralelismo temporal. Para explicar a 

técnica de pipelining Patterson fez uma analogia entre a execução de uma instrução 

e a lavagem de roupas utilizando pipelining (Patterson, 1997, p. 436). No caso de 

dividir o processo de lavar roupas em quatro partes e não utilizar pipelining neste 

processo, a seqüência a ser executada para lavar uma certa quantidade de roupas 

sujas seria:  

1. Colocar uma parte das roupas sujas na máquina de lavar roupas; 

2. Quando a máquina de lavar terminar, colocar as roupas molhadas em uma 

secadora de roupas; 

3. Quando a secadora terminar, colocar as roupas secas em uma tábua de 

passar roupas e passar; 
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4. Quando terminar de passar as roupas, peça a seu ajudante para guardar as 

suas roupas no armário 

Quando o seu ajudante retornar, recomece o processo para mais uma parte do 

conjunto de roupas sujas. A Figura  3(a) ilustra este processo. 

Instante 0 1 2 3 4 5 6

Máquina de lavar P1 P2 P3 P4
Máquina de secar P1 P2 P3 P4
Tábua de passar P1 P2 P3 P4
Guardar a roupa P1 P2 P3 P4

Instante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Máquina de lavar P1 P2 P3 P4
Máquina de secar P1 P2 P3
Tábua de passar P1 P2 P3
Guardar a roupa P1 P2 P3

(b)

tempo

(a)

 

Figura  3. Um pipeline para o procedimento de lavar roupa suja. (a) Sem utilizar pipeline. (b) 
Utilizando pipeline. P1, P2, P3 e P4 são partes do conjunto de roupas sujas a serem lavadas. 

 

Se uma versão utilizando a técnica de pipelining no processo de lavar roupas for 

utilizada, assim que a máquina de lavar terminar a primeira parte das roupas (P1) 

esta parte é colocada na secadora de roupas. No mesmo instante, uma segunda 

parte de roupas sujas (P2) é colocada na máquina de lavar para não deixá-la ociosa. 

Quando a secadora de roupas terminar com a primeira parte de roupas (P1), as 

roupas secas são colocadas na tábua de passar, a segunda parte de roupas (P2) é 

colocada na secadora e uma terceira parte das roupas (P3) é colocada na máquina 

de lavar. A Figura  3(b) (página 25) mostra a distribuição no tempo do processo de 

lavar as roupas utilizando a técnica de pipelining. Por esta figura é possível observar 

que com a utilização de pipelining a lavagem de quatro partes do conjunto de roupas 

sujas será completada no instante 6, enquanto que sem a utilização de pipelining, 

nem a segunda parte das roupas estará pronta neste mesmo instante. 
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Utilizando os mesmos princípios em um processador podemos definir os passos de 

execução, ou seja, estágios do pipeline (pipe stages) da seguinte maneira: 

1. Ler instrução da memória: (Fetch); 

2. Decodificar a instrução e acessar os registradores. Em ISAs onde os 

registradores possuem uma posição fixa no formato da instrução, estas duas 

operações podem ser realizadas simultaneamente (Decode); 

3. Executar a operação ou calcular um endereço (Execute); 

4. Acesso à memória (Memory Access); 

5. Escrever o resultado da operação nos registradores (Write Back). 

A Figura  4 ilustra os estágios do pipeline e a execução de instruções em paralelo. É 

interessante observar que quando o pipeline é totalmente utilizado, uma instrução 

pode ser completada a cada ciclo de relógio. 

O IBM 7030 Stretch é considerado o primeiro computador pipelined para propósito 

geral (Patterson, 1996, p. 212). Depois do IBM Stretch, a maioria das máquinas high-

end tem usado alguma forma de pipeline. 

 

Ciclo de Relógio 0 1 2 3 4 5 6

Fetch Stage I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Decode Stage I1 I2 I3 I4 I5 I6
Execute Stage I1 I2 I3 I4 I5
M. Access Stage I1 I2 I3 I4
W. Back Stage I1 I2 I3

Fetch Decode Execute Memory
Access

Write
Back

(a)

(b)  

Figura  4. Pipeline. (a) Estágios do pipeline em um processador.  (b) Execução de instruções 
utilizando o pipeline. 
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O ILP espacial é aquele presente em processadores com múltiplas unidades 

funcionais. O termo ILP espacial é usado para designar a execução de mais de uma 

instrução simultaneamente em unidades funcionais diferentes, dentro do mesmo 

processador. ILP temporal e ILP espacial podem estar presentes ao mesmo tempo 

em um único processador. Na verdade, poucos anos após a construção do IBM 

7030 Stretch, o CDC 6600 foi implementado com pipelining e múltiplas unidades 

funcionais que podem operar em paralelo (Patterson, 1997). 

A parte aritmética do CDC 6600 possui 10 unidades funcionais e muitas instruções 

podem ser enviadas para estas unidades e serem executadas em paralelo. Para 

fazer isto, o CDC 6600 “olha adiante” (look-ahead) na seqüência de instruções 

especificadas originalmente pelo programador para determinar aquelas que podem 

ser executadas ao mesmo tempo. Neste processo, as dependências entre as 

instruções têm que ser consideradas. 

 

2.2.2  Dependências entre instruções 

A arquiteturas que utilizam técnicas para a exploração do ILP disponível nos 

programas, como a técnica denominada pipelining descrita na subseção anterior, 

enfrentam um problema: a quantidade de ILP que pode ser explorada nos 

programas é limitada pelas dependências de dados e dependências de controle 

entre as suas instruções. Supondo, por exemplo, que na Figura  4 a instrução I1 

execute a operação “r1 := r3 * r4” e a instrução I2 execute a operação “r2 := r1 + 1”. 

Se estas instruções forem enviadas consecutivamente para o pipeline daquela 

arquitetura, a instrução I2 deverá aguardar que a instrução I1 escreva o resultado de 

sua operação no registrador “r1” (estágio writeback do pipeline) para que então ela 

entre no estágio de execução (estágio execute do pipeline). O avanço das instruções 

subseqüentes (I3, I4, etc) é interrompido no ciclo em que I2 precisa esperar pelo 

resultado de I1. Ou seja, devido às dependências entre instruções, podem ocorrer 

paradas (stalls) no pipeline que impeçam que duas instruções sejam executadas em 

paralelo nele, reduzindo a quantidade de ILP explorada pela arquitetura (Patterson, 

1996, p. 229).  
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A Figura 5 (página 28) mostra os tipos de dependências entre instruções existentes. 

Dependências entre duas instruções podem impedir que estas sejam executadas em 

paralelo ou fora de ordem. O exemplo apresentado no parágrafo anterior é 

classificado como dependência verdadeira de dados (Figura 5 (a)). Um outro tipo de 

dependência, a antidependência, ocorre entre duas instruções quando a segunda 

instrução escreve em um registrador que é operando da primeira, conforme ilustra a 

Figura 5(b). Na Figura 5(c) é exibido um exemplo de dependência de saída: este tipo 

de dependência ocorre entre duas instruções que escrevem os resultados de suas 

operações no mesmo registrador. Por fim, a Figura 5(d) apresenta um exemplo de  

dependência de controle, que ocorre quando a execução da segunda instrução 

depende do resultado da execução da primeira instrução, que neste caso é uma 

instrução de desvio. 

 

r1  :=  r3  *  r4 

 . . . 
 
r2  :=  r1  +  1 

 
(a) dependência verdadeira 

r1  :=  50[r6] 

. . . 
 
r1  :=  r3  +  r4 

 
(c) dependência de saída 

r3  :=  r1  +  r4 

. . . 
 
r1  :=  r2  /  5 

 
(b) anti-dependência 

        if   r8  =  0  goto  L 
  . . . 
           r2  :=  r1  +  1 
  . . . 
       L: 
 

(d) dependência de controle 
 

Figura 5. Dependências de dados e de controle. (a) Dependência verdadeira. (b) Antidependência.  
(c) Dependência de saída. (d) Dependência de controle. 

 

2.2.3  Re-nomeação de Registradores 

Antidependências e dependências de saída (Figura 5) podem ser eliminadas através 

da re-nomeação de registradores (renaming). Estas dependências são classificadas 

como dependências de nome (name dependencies) porque, diferentemente das 

dependências verdadeiras, não existe valor transmitido entre as instruções. Nas 

antidependências e nas dependências de saída é o uso do nome que causa a 

dependência, não a necessidade de um valor calculado anteriormente. Por exemplo, 
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na Figura 5(b), se o resultado da segunda operação, “r2 / 5”, é escrito em um outro 

registrador, por exemplo “r5”, a antidependência desaparece e as duas instruções 

podem ser executadas em paralelo ou em ordem reversa. O mesmo acontece para o 

exemplo da Figura 5(c) se, na segunda instrução “r1” for trocado por “r2”, por 

exemplo. Os nomes utilizados na re-nomeação não podem já estar sendo utilizados 

no ponto da re-nomeação; isto é, os nomes não podem especificar valores válidos 

que possam vir a ser necessários em operações subseqüentes. 

Apesar da técnica de re-nomeação poder ser aplicada tanto em memória quanto em 

registradores ela é aplicada mais facilmente em registradores, quando então esta 

técnica é chamada de re-nomeação de registradores. A re-nomeação de 

registradores pode ser feita estaticamente, pelo compilador, ou dinamicamente, pelo 

hardware.  

 

2.2.4  Predição de desvios 

A técnica de Predição de Desvios (Lee, 1984; Fisher, 1992; Pan, 1992; McFarling, 

1993; Nair, 1995) pode reduzir o impacto das dependências de controle (Figura 5(d), 

página 28) no desempenho das arquiteturas. Estas dependências podem alterar o 

desempenho da arquitetura porque, em princípio, instruções que dependem de um 

desvio condicional só podem ser executadas quando o resultado do desvio é 

conhecido. Por exemplo, se no ciclo 4 da Figura  3 (página 25) a  instrução I5 é um 

desvio condicional cujo alvo seja a instrução I32, no próximo ciclo o processador faz 

o fetch e decodifica a instrução I6 e, no ciclo subseqüente, faz o fetch e decodifica a 

instrução I7. Isto acontece porque, a menos que algum mecanismo especial seja 

empregado, o processador somente saberá do resultado do desvio quando a 

instrução I5 estiver no estágio execute do pipeline. Ou seja, somente no ciclo 6 o 

processador poderá alterar o fluxo de execução, para então, no ciclo 7, fazer o fetch 

de I32. 

Os desvios podem ser preditos estaticamente, pelo compilador ou pelo hardware, ou 

ainda, dinamicamente, pelo hardware. Eles podem ser preditos em tempo de 

compilação usando o conhecimento embutido no próprio programa que está sendo 
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compilado. Um desvio condicional no fim de um loop, que é usado para saltar para o 

início de uma próxima iteração, pode ser predito como tomado, por exemplo (o 

desvio tomado altera o fluxo de execução para a instrução alvo do desvio). Uma 

alternativa para a predição de desvios no momento da compilação é a técnica 

denominada profiling (Fisher, 1992). Neste caso, uma versão do programa é 

executada uma ou mais vezes utilizando entradas típicas e o comportamento dos 

desvios é armazenado. A informação acerca do comportamento dos desvios é, 

então, utilizada para realizar a predição estática dos desvios do programa como 

tomados ou não tomados em uma eventual recompilação do programa. No caso da 

predição estática de desvios, mesmo que a técnica de profiling não seja utilizada, o 

compilador consolida a sua predição armazenando o valor “1” em um bit (taken-bit) 

na instrução de desvio para informar ao hardware quando o desvio é predito como 

tomado. Desta maneira, para ser utilizado, a ISA deverá suportar este mecanismo de 

predição estática de desvios orientada pelo compilador.  

Normalmente o hardware checa o taken-bit e desvia o fluxo de execução para a 

instrução alvo do desvio no momento em que a instrução de desvio sai do estágio de 

decodificação do pipeline do processador. No exemplo anterior, se I5 possuir em seu 

taken-bit o valor “1”, o processador pode redirecionar o fetch sob o controle de I5. 

Neste caso, no final do ciclo 5, quando a instrução I5 sair do estágio de 

decodificação, o fluxo de execução será desviado para a instrução I32. Com isso, no 

ciclo 6,  I7 não será buscada na memória; I32 será buscada em seu lugar. Como 

resultado, um ciclo é economizado, aumentando o desempenho total da máquina. 

Resultados experimentais mostram que o mecanismo de profiling alcança uma 

precisão de predição de 85% nos programas inteiros do SPEC89 (Patterson, 1996, 

p. 176; Spec). 

Algumas ISAs vão além do mecanismo de predição estática descrito e utilizam o 

mecanismo de desvios atrasados (delayed branches) na tentativa de evitar o fetch 

de instruções que não serão utilizadas pelo processador (I6, no exemplo anterior). 

Nestas ISAs, uma ou mais instruções após a instrução de desvio (geralmente 

apenas uma) são  executadas incondicionalmente. O local onde estas instruções se 

encontram são chamados de branch delay slots. O compilador pode usar os branch 

delay slots para acomodar instruções úteis. Um esquema mais elaborado adiciona 
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um bit extra (annul-bit) na codificação das instruções de desvio para informar se a 

instrução que está no branch slot deve ser anulada (não executada) quando o 

desvio não é tomado. Usando estas facilidades, no exemplo anterior o compilador 

pode colocar I32 após a instrução de desvio I5 e alterar para “1” o annul-bit e o 

taken-bit. Com isto, os casos mais freqüentes, onde I5 é tomado, serão favorecidos 

– o processador não perderá nenhum ciclo uma vez que o endereço alvo do desvio 

pode ser calculado no estágio de decodificação do pipeline. A Sparc ISA versão 9 

(Patterson, 1996, p. C-25), por exemplo, incorpora o annul-bit e o taken-bit em 

algumas de suas instruções de desvio condicional. Experimentos mostraram que o 

compilador é capaz de preencher 79% dos delayed slots e que estes delayed slots, 

que podem ser anulados, não o são em 66% do tempo, na média, nos programas 

inteiros do SPEC89. (Patterson, 1996, p. 171). 

Desvios podem ser preditos dinamicamente usando mecanismos implementados em 

hardware. O Branch Target Buffer (BTB) é um exemplo destes mecanismos (Lee, 

1984). O BTB é uma memória cache especial do processador onde são 

armazenados os endereços alvo dos desvios tomados. Quando uma instrução de 

desvio é executada e o seu resultado é um desvio tomado, uma entrada no BTB 

receberá o endereço alvo do desvio; desvios não tomados não possuem nenhuma 

entrada no BTB e, como conseqüência disto, caso exista uma entrada de um desvio 

que foi tomado no passado e agora o seu resultado é não tomado, esta é removida 

do BTB. As entradas do BTB são marcadas com os endereço das instruções de 

desvio (tag). A cada fetch o processador checa o BTB usando o endereço de fetch: 

se este endereço causar um hit no BTB, a instrução buscada é um desvio que foi 

previamente tomado; caso contrário, ou a instrução é um desvio não tomado ou não 

é uma instrução de controle de fluxo. No caso de um hit no BTB, o próximo fetch usa 

o endereço alvo do desvio previamente armazenado no BTB. No caso do 

processador buscar mais de uma instrução por ciclo, como fazem os processadores 

Super Escalares1, o endereço armazenado no BTB é o alvo do primeiro desvio do 

grupo de instruções previamente buscado. Neste caso, o endereço (tag) 

armazenado no BTB é o endereço deste grupo de instruções. As políticas 

                                            
1 A arquitetura Super Escalar é abordada na subseção  2.4 (página 37). 
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apresentadas para adição, remoção e de tagging do BTB são políticas típicas; 

existem outras políticas (Lee, 1984). 

Um esquema alternativo à implementação de BTBs foi avaliado por Calder e 

Grunwald (Calder, 1995). Neste esquema, chamado de Next Line and Set Prediction 

(NLS), as predições da próxima linha e do set da cache de instruções são 

armazenadas em uma cache especial ou no diretório da cache de instruções (não o 

conteúdo, mas o valor da linha e do set). Isto reduz o espaço de silício necessário, 

quando comparado com o  BTB, pois a especificação do endereço alvo de desvio 

requer mais bits do que as especificações da linha e do set da cache. Além disso, 

não são necessários tags de endereços porque eles já estão disponíveis para a 

operação da cache de instruções. Calder e Grunwald mostraram que o NLS possui 

um desempenho melhor que o BTB para a mesma área de silício em algumas 

configurações importantes (Calder, 1995). O UltraSparc-I (Tremblay, 1996) e o Alpha 

21264 (Kessler, 1999) são exemplos de processadores que utilizam o NLS. 

O BTB é um esquema de predição de desvios de um bit: ou ele contém ou não o 

endereço alvo de um desvio específico. Uma característica negativa dos preditores 

de um bit é que se um desvio é quase sempre tomado, o preditor fará duas 

predições incorretas, ao invés de uma, quando o desvio é não tomado e depois 

tomado. Em um esquema de predição mais elaborado, pequenos registradores 

armazenam a história dos desvios previamente executados. Estes registradores 

também são armazenados em uma cache, chamada Branch History Table (BHT). No 

caso de um preditor implementado segundo este esquema e que usa registradores 

de dois bits, uma predição deverá errar duas vezes antes de ser alterada. O 

esquema que utiliza dois bits é uma especialização de um esquema geral que utiliza 

um registrador de ‘n’ bits para cada entrada na BHT. Com um registrador de ‘n’ bits é 

possível armazenar o resultado de ‘n’ desvios se utilizarmos este registrador como 

um registrador de deslocamento (shift register): o resultado do desvio mais recente é 

inserido em um lado do registrador enquanto o resultado do desvio mais antigo é 

removido do outro lado. Quando o endereço de uma instrução de desvio provoca um 

hit na BHT, o conteúdo do registrador correspondente é utilizado para predizer o seu 

resultado (tomado ou não tomado). Mais tarde, quando o resultado do desvio for 

calculado, o registrador na BHT que representa o desvio incorporará este resultado.  
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Lee e Smith (Lee, 1984) mostraram que um preditor de dois bits possui taxas de 

acerto tão boas quanto preditores de ‘n’ bits (n > 2) e, por esta razão, atualmente a 

maioria dos sistemas que empregam BHT são baseados em registradores de dois 

bits.  Nestes sistemas, os registradores de dois bits são utilizados como contadores 

saturados (saturating counters) (Smith, 1981). Utilizando um contador saturado de 2 

bits é possível armazenar valores entre 0 e 3. Quando um endereço de desvio é 

encontrado (hit) na BHT, o contador correspondente é incrementado se o desvio for 

tomado e decrementado se o desvio não for tomado; entretanto, ele satura em 3 ou 

0. Quando o valor de um contador é igual a 2 ou a 3, o desvio é predito como 

tomado; caso contrário, o desvio é predito como não tomado. Um preditor de desvios 

baseado em BHT que é atualizado desta maneira é chamado de preditor de desvios 

bimodal (Bimodal Branch Predictor) (McFarling, 1993). 

Um esquema BHT é capaz somente de predizer se um desvio foi tomado ou não 

tomado. Contudo, esta informação só poderá produzir resultados positivos no caso 

de desvios tomados quando eles forem decodificados e os endereços alvos forem 

calculados o que, por sua vez, tipicamente necessita de mais de um estágio de 

pipeline para ser feito. Entretanto, BHTs e BTBs podem trabalhar em conjunto no 

mesmo processador: o BTB armazena o endereço alvo dos desvios tomados e a 

BHT coordena o comportamento do preditor composto pelos dois mecanismos. Este 

comportamento pode ser baseado em diferentes esquemas. Um exemplo de 

esquema: o fetch de uma instrução cujo endereço causa um hit no BTB utiliza o 

endereço alvo do desvio armazenado no BTB como o próximo endereço de fetch. Os 

desvios não tomados terão as suas entradas removidas do BTB se eles forem 

preditos como não tomados pela BHT. Esquemas como este são interessantes 

porque as BHTs necessitam de menos hardware por entrada do que os BTBs, uma 

vez que elas não armazenam o endereço alvo do desvio. Isto permite a construção 

de BHTs maiores do que BTBs. Um exemplo de um processador que utiliza este 

esquema é o PowerPC620 (IBM, 1994). Outros esquemas podem unir o BTB e a 

BHT para reduzir o espaço de silício necessário com as tags ou então utilizar 

políticas de alteração diferentes no BTB, na BHT, ou em ambos. Como exemplo de 

desempenho de preditores baseados em BHT (ou preditores de desvios bimodal), 

um preditor com 4096 entradas (1K-byte) mapeado diretamente, com contadores 
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saturados de dois bits atinge a precisão de 89%, na média, para os programas 

inteiros SPEC89 (Pan, 1992). 

O BTB, a BHT e suas combinações são os mais simples preditores de desvios 

conhecidos. Existem, contudo, muitos outros preditores. Yeh (Yeh, 1991; Yeh, 1992; 

Yeh, 1993a) propôs esquemas de predição de desvios adaptativos de dois níveis 

(Two-level Adaptive Branch Predictors) que utilizam duas tabelas (ou caches) para 

predizer se um desvio foi tomado ou não. A primeira tabela contem shift registers e 

armazena a história dos desvios enquanto que a segunda contém os contadores 

saturados e determina a predição; a segunda tabela é parcial ou totalmente 

endereçada pela primeira. Yeh propôs uma taxonomia para os preditores de desvio 

adaptativos afim de classificá-los de acordo com o endereçamento e o tamanho das 

duas tabelas. Ele e seus colaboradores estudaram a precisão dos preditores em 

diversas configurações e observaram que a precisão média para todos os 

programas do SPEC89 (inteiros e de ponto flutuantes) é de 96.5% para um preditor 

adaptativo de dois níveis com tabelas capazes de armazenar 1Kbyte de informação 

no total. Pan (Pan, 1992) pesquisou um caso particular de preditor adaptativo de 

dois níveis onde apenas um shift register é utilizado para armazenar a história dos 

desvios. Este shift register é concatenado com o endereço do desvio para produzir 

um índice para a tabela dos contadores saturados. Pan chamou este preditor de 

correlation-base predictor e obteve uma precisão de predição de 94.1% utilizando os 

programas inteiros do SPEC89 e armazenamento total igual a 1Kbyte. McFarling 

(McFarling, 1993) propôs, ao invés da concatenação, a utilização de um “ou 

exclusivo” (xor) entre o shift register e o endereço do desvio. Ele batizou este novo 

preditor de gshare e reportou que a precisão de predição do gshare é de 95.5%, em 

média, com 1Kbyte de armazenamento e usando todos os programas do SPEC89. 

McFarling também propôs, no mesmo artigo, a combinação de dois preditores 

diferentes para explorar as características diferentes de cada um deles. Neste caso, 

uma tabela extra, formada por contadores saturados, é utilizada para selecionar o 

preditor mais preciso para um determinado desvio. Ele obteve uma precisão de 

predição de 96.5% para 1Kbyte de armazenamento, com um preditor de desvios 

combinado bimodal/gshare, para todos os programas do SPEC89. Kaeli e Emma 

(Kaeli, 1991) propuseram o uso de uma pequena pilha (menos que 32 entradas) 
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contendo os endereços de retorno de sub-rotinas. A este esquema foi dado o nome 

return-address stack. Pesquisas recentes a respeito do esquema return-address 

stack têm mostrado uma precisão de aproximadamente 100% no retorno chamadas 

de sub-rotinas para o SPEC95 (Skadron, 1998). 

Existe uma grande quantidade de pesquisas na área de predição de desvios 

dinâmicos na literatura. Ainda assim, o interesse neste campo de pesquisa continua 

alto porque as predições dinâmicas de desvios possuem um papel fundamental 

quando utilizadas em conjunto com execução especulativa em arquiteturas Super 

Escalares1 largas e com pipelines profundos. (Theobald, 1992; Wall, 1994; Uht, 

1997). 

 

2.2.5  Execução Especulativa 

As instruções são executadas especulativamente quando elas dependem do 

resultado de um desvio condicional e, mesmo assim, são executadas antes do 

resultado deste desvio estar disponível. Estas instruções não atualizam o estado da 

ISA com os resultados de suas operações até que o resultado do desvio seja 

conhecido. Usa-se execução especulativa para permitir que o hardware da máquina 

seja utilizado enquanto o resultado do desvio não é computado. Se no momento da 

computação do desvio for verificado que houve uma predição incorreta, a máquina 

deverá ser colocada no mesmo estado em que estava antes de iniciar a execução 

especulativa. 

Como exemplo, suponha uma máquina com um pipeline semelhante ao 

representado na Figura  4 (página 26), com um preditor de desvios e que seja capaz 

de execução especulativa. Da mesma forma que foi feito na subseção anterior, 

suponha que a instrução I5 seja uma instrução de desvio condicional cujo endereço 

alvo seja a instrução I32. No ciclo 5, esta instrução é buscada, pelo estágio de fetch 

da máquina e, se a predição de desvios sinalizar um desvio não tomado, no ciclo 6 a 

arquitetura buscará a instrução I6 e, no ciclo subseqüente, a instrução I7. Somente 

                                            
1 A arquitetura Super Escalar é abordada na subseção  2.4 (página 37). 
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no final do ciclo 6 o resultado do desvio será conhecido. Em todos estes ciclos (4, 5 

e 6) o hardware da máquina foi mantido ocupado. 

 

2.3  ARQUITETURA VLIW 

A subseção anterior apresentou a técnica de predição de desvios como uma solução 

para a redução do impacto das dependências de controle no desempenho das 

arquiteturas pipelined. Entretanto, existem outras formas de aumentar o 

desempenho de arquiteturas como, por exemplo, a exploração do ILP espacial. A 

Figura 6 (página 37) ilustra uma arquitetura Very Long Instruction Words (VLIW) 

(Fisher, 1984), capaz de explorar o ILP espacial.  

Máquinas VLIW podem executar várias operações em um único ciclo de relógio. 

Elas possuem instruções longas (várias dezenas, ou até centenas de bits), com 

campos para controlar os recursos da máquina. Estas instruções longas (termo 

usado no resto desta dissertação para referir às instruções VLIW) são buscadas da 

memória, uma por ciclo de relógio do processador, e enviadas (issue) para as 

unidades funcionais que operam em paralelo. Em máquinas VLIW, o compilador tem 

toda a responsabilidade de criar pacotes de operações que são simultaneamente 

enviados para execução. O hardware não toma nenhuma decisão, dinamicamente, a 

respeito do issue de múltiplas operações e, com isso, o hardware VLIW é simples e 

rápido (Figura 6). Entretanto, as suposições embutidas no código objeto pelo 

compilador a respeito do seu hardware inibem a compatibilidade de código entre 

diferentes implementações da mesma ISA VLIW. Processadores VLIW com 

diferentes níveis de paralelismo requerem códigos objeto específicos. Este problema 

é conhecido como o problema da compatibilidade de código VLIW (VLIW object code 

compatibility problem) (Rau, 1993b). Além disto, não é possível implementar versões 

existentes das ISAs RISC ou CISC usando a arquitetura padrão VLIW porque o 

código existente foi produzido com uma máquina seqüencial em mente. Tudo isto fez 

com que as máquinas VLIW tivessem um interesse comercial limitado. De qualquer 

forma, algumas máquinas VLIW foram produzidas comercialmente (Cowell, 1988; 

Rau, 1989), e os esforços de pesquisas em seus compiladores VLIW se mostraram 
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muito úteis no aumento do desempenho dos compiladores para modernas 

arquiteturas pipelined e Super Escalares (Rau, 1993a). 

 

Clock Cycle 0 1 2 3 4 5 7

Functional Unit 1 I1 I5 I11 I14 I16
Functional Unit 2 I2 I8 I15 I17
Functional Unit 3 I3 I6 I9 I12 I18
Functional Unit 4 I4 I7 I10 I13 I19

(a)

(b)

Instruction Memory

Data Memory

F.U. 1 F.U. 2 F.U. 3 F.U. 4

 

Figura 6. Máquinas VLIW. (a) Uma máquina VLIW hipotética. (b) O compilador pode colocar até 
quatro instruções em cada instrução longa nesta máquina VLIW. Se um slot de instrução não puder 

ser preenchido, uma instrução sem operação (nop) é usada. 
 

2.4  ARQUITETURA SUPER ESCALAR 

A arquitetura Super Escalar (Johnson, 1991) tem sido extensivamente estudada 

devido à sua capacidade de explorar o paralelismo no nível de instrução. 

Atualmente, máquinas implementadas segundo esta arquitetura são capazes de 

trazer várias instruções escalares da cache de instruções por ciclo de máquina. Além 

disso, estas arquiteturas são capazes de escalonar múltiplas instruções por ciclo de 

máquina, através de hardware para despacho (dispatch) para uma janela de 

instruções e envio (issue) para execução paralela em múltiplas unidades funcionais.  

Assim como a arquitetura VLIW, a arquitetura Super Escalar pode realizar multiple-

issue de instruções para as suas unidades funcionais. Existe, entretanto uma 

diferença fundamental entre estas duas arquiteturas: na arquitetura VLIW o 

compilador é o único responsável pelo escalonamento das instruções (operações) 

que podem ser enviadas simultaneamente para as unidades funcionais; já a 



 

 

38

arquitetura Super Escalar possui um hardware especializado para realizar o issue de 

múltiplas instruções escalares independentes por ciclo de máquina.  

Para tornar possível o issue de múltiplas instruções por ciclo de máquina, uma 

máquina implementada segundo a arquitetura Super Escalar precisa utilizar um 

esquema que permita “olhar adiante” (look-ahead) no código (Keller, 1975).  

O termo look-ahead deriva de uma classe de esquemas nos quais os programas são 

especificados de uma maneira serial convencional, mas o processador pode olhar 

adiante durante a execução e executar instruções escalares tanto em paralelo 

quanto fora de ordem, desde que não ocorram inconsistências lógicas como 

resultado desta execução. Se o processador possuir capacidade suficiente, várias 

instruções podem ser executadas concorrentemente usando look-ahead  (Keller, 

1975). O algoritmo de Thornton (Thornton, 1964), utilizado no CDC6600, e o 

algoritmo de Tomasulo (Tomasulo, 1967), utilizado no IBM 360/91, são esquemas 

look-ahead elaborados para máquinas que despacham apenas uma instrução 

escalar por ciclo de máquina. Desde a implementação de uma variante do algoritmo 

de Tomasulo capaz de despachar mais de uma instrução por ciclo em uma máquina 

comercial, o IBM RISC System/6000 (Grohoski, 1990), variações dos algoritmos de 

Thornton e Tomasulo com esta capacidade vêm sendo utilizadas em várias 

máquinas, hoje conhecidas como Super Escalares. 

O termo Super Escalar foi originalmente criado por Agerwala e Cocke (Agerwala, 

1987) para designar máquinas que realizam o dispatch de múltiplas instruções 

escalares independentes por ciclo de máquina. A Figura 7 (página 39) exibe o 

diagrama de blocos de uma máquina Super Escalar. 
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Memória de Instruções 

Memória de Dados 

UF  

Hardware de Dispatch 

JI & Hardware de Issue 

UF  UF  UF  UF 

Dispatch 

Execute 

Write Back 

Decode 

Fetch 

Barramento 
de Resultados 

Issue 

Hardware de Decode 

Hardware de  
Look-Ahead 

 
Figura 7. Máquina Super Escalar 

 

O núcleo da máquina é o hardware para look-ahead, também chamado de hardware 

de escalonamento dinâmico. A função do hardware de escalonamento dinâmico é 

despachar instruções decodificadas para a janela de instruções (JI na Figura 7), e 

selecionar instruções desta janela para enviar para as unidades funcionais (UF na 

Figura 7) em cada ciclo de máquina. A janela de instruções é de importância 

fundamental para o hardware de escalonamento dinâmico e pode ser organizada 

como uma estrutura com muitas entradas para armazenar as instruções escalares e 

informações para auxiliar o escalonamento, ou como várias estruturas pequenas 

com conteúdo equivalente, uma para cada unidade funcional.  

Durante o processo de dispatch, informações de dependência são adicionadas às 

instruções, as suas saídas são re-nomeadas, e elas são, então, guardadas na janela 

de instruções. As informações de dependências são formadas pelas dependências 

entre as instruções que são despachadas no momento e entre estas e as instruções 

que já foram despachadas em um momento anterior. No momento do dispatch, 

operandos de entrada que já estão disponíveis são adicionados às instruções e 

armazenados com elas na janela de instruções. 
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Durante o processo de issue, o hardware de issue coleta dados do barramento de 

resultados (Figura 7, página 39), atualiza a janela de instruções com estes dados, 

seleciona um conjunto de instruções prontas para serem executadas, e as envia 

para as unidades funcionais. Os dados coletados do barramento de resultados são 

guardados na janela de instruções nas entradas que possuem instruções com um 

grupo de operandos de entrada incompleto. Quando todos os operandos de entrada 

de uma instrução estiverem disponíveis, o hardware de issue marca a instrução 

como pronta para ser executada.  

Após a execução da instrução, no estágio writeback, os resultados das operações 

são armazenados nos registradores e memória, se necessário. O estágio writeback 

é conectado ao estágio issue para que os resultados das operações sejam coletados 

por este último, e armazenados na janela de instruções. 

Uma arquitetura Super Escalar que é capaz de realizar a execução de instruções 

fora de ordem normalmente é implementada com mais um estágio no pipeline não 

representado na Figura 7 (página 39). Neste estágio, denominado retire, as 

instruções são retiradas do pipeline em ordem e seus efeitos são tornados 

irreversíveis (o estado da ISA é considerado atualizado com as modificações 

impostas pela instrução). Isto fornece ao programador a visão de que as instruções 

foram executadas em ordem.  Para que uma instrução seja retirada do pipeline é 

necessário que todas as instruções que a precedem na seqüência especificada pelo 

programador (compilador) já tenham sido retiradas dele. 

Um dos principais problemas das máquinas Super Escalares altamente paralelas é o 

hardware de issue. Para atualizar o estado das instruções na janela de instruções a 

lógica de issue tem que comparar as saídas de todas as unidades funcionais com as 

entradas de todas as instruções na janela de instruções. Para implementar este 

mecanismo são necessários barramentos para conectar todas as unidades 

funcionais a todas as entradas da janela de instruções. São necessários, também, 

vários comparadores e lógica associada proporcional ao número de unidades 

funcionais vezes o número de instruções que a janela pode guardar. Por isso, 

processadores Super Escalares com muitas unidades funcionais e grandes janelas 

de instrução têm um hardware de issue complexo, o que pode influenciar 
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negativamente no tempo do ciclo destas máquinas (Palacharla, 1997; De Souza 

1999a).  

A capacidade do estágio de fetch de fornecer múltiplas instruções por ciclo de 

máquina é um fator importante no desempenho das arquiteturas Super Escalares 

pois, conforme visto na Figura  1 (página 14), este estágio é um “produtor” de 

instruções que serão consumidas pelos estágios responsáveis pela execução 

destas. Esta capacidade é limitada pelo gargalo de fetch1.  

 

2.4.1  Arquitetura Alpha 21264 

A família de processadores Super Escalares Alpha foi introduzida no mercado, em 

1992, com o lançamento do processador 21064. Desde então, foram desenvolvidos 

os processadores 21164 e 21264 e, recentemente, o processador 21364.  

Devido ao fato de este trabalho utilizar a Alpha ISA em todos os experimentos e, em 

alguns deles, um simulador da arquitetura Alpha 21264, é importante que alguns 

aspectos desta arquitetura sejam abordados. 

A arquitetura Alpha 21264 é uma arquitetura RISC, Super Escalar, capaz de 

executar instruções fora de ordem e especulativamente. A Figura 8 (página 42) exibe 

um diagrama dos estágios do pipeline do Alpha 21264. 

                                            
1 O gargalo de fetch é abordado no Capítulo 3 (página 45). 
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Figura 8. Estágios do pipeline da arquitetura Alpha 21264  

 

O estágio de fetch é capaz de buscar quatro instruções por ciclo para alimentar os 

estágios seguintes. Este estágio realiza a busca em uma cache de instruções de 64 

KB, two-way set associative (Patterson, 1997, p. 568), que implementa a técnica 

Next Line and Set Prediction (NLS)1 cujas características permitem um aumento no 

desempenho do acesso à cache pelo fato de não utilizar BTBs. Neste estágio 

também estão os preditores de desvio do Alpha 21264. 

O Alpha 21264 implementa dois preditores de desvio, um do tipo local history2  e o 

outro do tipo global history3. Um terceiro preditor, o choice predictor, é utilizado para 

selecionar qual dos dois preditores será utilizado na predição do desvio. Este 

esquema de predição, que utiliza uma combinação de preditores, foi originalmente 

proposto no trabalho de McFarling (McFarling, 1993) e a implementação no Alpha 

21264 recebeu o nome de tournament branch predictor. No Alpha 21264 o preditor 

do tipo local history é um preditor two level com 1024 entradas (10-bit local history). 

                                            
1 O esquema NLS é abordado na subseção 2.2.4 . 
2 Preditor de desvios que utiliza uma tabela de cont adores indexada pelos bits  do contador de 
programas – PC. 
3 Preditor de desvios que utiliza uma tabela de cont adores indexada por um shift register que 
armazena a direção das últimas predições. 
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O preditor do tipo global history e o choice predictor são preditores que utilizam shift 

registers de 12 bits, apontado, cada um, para uma tabela de 4096 contadores 

saturados de 2 bits.  

No estágio slot da arquitetura, as instruções são associadas a uma fila de instruções 

de acordo o tipo de operação que elas realizam. O Alpha 21264 possui duas filas de 

instruções: uma fila para instruções que realizam operações inteiras e outra fila para 

instruções que realizam operações de ponto flutuante. 

No estágio rename os operandos das instruções são mapeados do armazenamento 

virtual (registradores disponíveis para o programador) para o armazenamento físico 

e registradores físicos são alocados para os resultados produzidos pelas operações. 

A arquitetura Alpha 21264 possui 31 registradores inteiros e 31 registradores de 

ponto flutuantes virtuais e, adicionalmente, 41 registradores inteiros e 41 

registradores de ponto flutuante físicos. 

No estágio issue as instruções são reordenadas e enviadas para a execução em um 

dos dois clusters de unidades funcionais inteiras ou para o único cluster de unidades 

funcionais de ponto flutuante da arquitetura. A arquitetura é capaz de realizar o issue 

de até 6 instruções por ciclo de máquina: 4 instruções inteiras e 2 instruções de 

ponto flutuante. 

Os demais estágios (register read, execute e memory) cuidam da busca dos 

operandos, execução das instruções e armazenamento dos resultados. 

A arquitetura Alpha 21264 realiza o retire das instruções em ordem e é capaz de 

retirar até 11 instruções por ciclo do pipeline. A arquitetura dispõe de um grande 

buffer de instruções (80 instruções), o que significa que, em um determinado 

momento, até 80 instruções podem estar no pipeline (entre os estágios rename e 

memory) aguardando para serem retiradas em ordem. O estágio retire da arquitetura 

não está representado na Figura 8 (pagina 42). 

Por fim, é importante ressaltar que o estágio de execução da arquitetura Alpha 

21264 é organizado em clusters de unidades funcionais.  Conforme é possível 

observar no estágio execute da Figura 8 (página 42), a arquitetura dispõe de 6 

pipelines para a execução de instruções. Nesta figura, cada pipeline de execução 
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das instruções está representado por uma caixa. Estes pipelines são organizados 

em 3 clusters: na parte superior da figura, os 2 primeiros pipelines formam um 

cluster inteiro (C0), os 2 pipelines seguintes formam o segundo cluster inteiro (C1) e, 

na parte inferior da figura, os 2 pipelines restantes formam o cluster de ponto 

flutuante (CF). As instruções são enviadas para a execução em um destes clusters 

dependendo do tipo de operação que elas realizam. Como é possível observar na 

figura (estágios 4 e 5) cada cluster de unidades funcionais inteiras possui o seu 

próprio banco de registradores. Estes clusters podem trocar dados entre si, com a 

penalidade de 1 ciclo de relógio. Maiores detalhes sobre o estágio de execução da 

arquitetura Alpha 21264 pode ser encontrado no trabalho de Kessler (Kessler, 1999). 

 



3  O GARGALO DE FETCH 

 

A capacidade do mecanismo “produtor” fornecer múltiplas instruções para o 

mecanismo “consumidor” das arquiteturas Super Escalares é um fator importante no 

desempenho destas arquiteturas. Esta capacidade é limitada pelo gargalo de fetch. 

O gargalo de fetch é causado por falhas na predição dos desvios, cache misses e 

fetches parciais (Flynn, 1966; Patel, 1997). No primeiro caso, uma instrução de 

desvio predita incorretamente altera o fluxo de execução das instruções trazidas da 

cache de instruções, gerando com isso a necessidade de um novo fetch e a retirada 

de instruções despachadas, ou mesmo executadas especulativamente, do pipeline 

da máquina. No caso de cache misses, o estágio de fetch fica impossibilitado de 

fornecer instruções para os estágios de execução até que a instrução alvo do 

acesso que gerou o miss seja trazida da memória. Fetches parciais ocorrem devido 

à organização física das caches: instruções de desvio muitas vezes impedem que 

todas instruções de um bloco da cache de instruções sejam aproveitadas. Quando 

um desvio é tomado, existe a dificuldade de trazer da cache a instrução de desvio e 

a instrução alvo deste desvio em um mesmo ciclo de máquina.  

Graças ao avanço da arquitetura das caches e das técnicas de predição de desvio, 

nas arquiteturas Super Escalares atuais a ocorrência de miss na cache de instruções 

e desvios preditos incorretamente podem ter um impacto no desempenho 

significantemente menor do que o da ocorrência de fetches parciais. Por outro lado, 

os avanços no hardware das máquinas Super Escalares têm possibilitado a 

construção de máquinas com um caminho mais largo nos estágios do pipeline. Em 

futuras máquinas Super Escalares, capazes de trazer oito ou mais instruções 

escalares por ciclo de máquina, fetches parciais ocorreriam praticamente em todos 

os ciclos (De Souza, 2000b). 

 

3.1  ARQUITETURA TRACE CACHE 

As máquinas Super Escalares atuais já apresentam o problema do gargalo de fetch. 

Estudos mostram que programas inteiros típicos apresentam blocos básicos 
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pequenos, cada um contendo entre quatro e seis instruções na média (Yeh, 1993b; 

Conte, 1995); ou seja, aproximadamente 19% das instruções destes programas são 

desvios (condicionais e indiretos) que delimitam blocos básicos. Como estas 

instruções de desvio são distribuídas de maneira aproximadamente regular ao longo 

do espaço de endereçamento e aproximadamente 60% delas são desvios tomados 

(Patterson, 1996, p. 166), cerca de 12% das instruções executadas em programas 

inteiros típicos alteram o fluxo de execução (60% de 19%). Por causa disso, uma 

grande parte dos acessos de fetch será pouco eficiente em futuras máquinas Super 

Escalares com largura de fetch de oito instruções ou mais. Estas máquinas Super 

Escalares terão que trazer instruções de pelo menos um endereço alvo de desvio a 

cada ciclo de relógio. 

Muitos mecanismos foram propostos para melhorar a eficiência do estágio de fetch 

dos processadores baseados nas arquiteturas Super Escalares (Yeh, 1993b; Conte, 

1995; Seznec, 1996). Nestes mecanismos, a cada ciclo de máquina, instruções de 

regiões não contíguas da cache de instruções são buscadas e agrupadas em 

seqüência utilizando as informações fornecidas por preditores de desvio dinâmicos. 

Para a realização desta tarefa, o BTB é inspecionado e ponteiros para regiões não 

contíguas de memória são gerados. É também necessária uma cache de instruções 

que permita o acesso e seja capaz de fornecer múltiplos blocos simultaneamente. 

Estes blocos são alinhados por uma rede de alinhamento, que envia as instruções 

alinhadas para o estágio de decodificação. 

Uma desvantagem destes mecanismos para melhorar a eficiência do estágio de 

fetch é a sua complexidade. Para que estes esquemas funcionem, são necessários 

poderosos preditores de desvio, caches de instruções com várias portas e 

complexas redes de alinhamento. A arquitetura Trace Cache, por sua vez, elimina 

parte desta complexidade armazenando a seqüência dinâmica de execução das 

instruções, ao invés das informações para construir esta seqüência (Rotenberg, 

1996). Na Figura 9 é exibido um diagrama de blocos de uma máquina Super Escalar 

com trace cache, ou máquina Trace Cache.  
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Figura 9. Máquina Trace Cache 

 

Máquinas Trace Cache tiram proveito da localidade temporal de execução existente 

nos programas para explorar o paralelismo no nível de instrução. Uma máquina que 

emprega esta arquitetura busca instruções da cache de instruções e tenta escalonar 

a execução destas nas suas múltiplas unidades funcionais utilizando, por exemplo, o 

algoritmo de Tomasulo, como faz uma máquina Super Escalar convencional. A 

diferença entre a máquina Trace Cache e a máquina Super Escalar é que naquela 

as instruções são agrupadas por uma Fill Unit (Melvin, 1988) na ordem em que elas 

foram executadas, ao invés da ordem estática determinada pelo compilador, e 

armazenadas em uma cache especial chamada trace cache. Durante a busca de 

instruções, a cache de instruções e a trace cache são examinados ao mesmo tempo. 

Caso ocorra um hit na trace cache, um bloco de instruções é fornecido por ela. Este 

bloco pode conter instruções provenientes de vários blocos da cache de instruções. 

Graças à localidade de execução, hits na trace cache são freqüentes, o que 

minimiza o gargalo de fetch. 

Na próxima subseção são apresentados mais detalhes a respeito do mecanismo 

Trace Cache. 
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3.1.1  O Mecanismo Trace Cache   

A idéia fundamental por traz do mecanismo Trace Cache é agrupar as instruções, na 

medida em que são visitadas ou executadas, em uma cache especial (trace cache). 

A Figura 10 exibe um diagrama representando o fluxo de execução de um programa 

através do encadeamento dos seus blocos básicos para dois casos: (a) os blocos 

básicos armazenados em uma cache de instruções convencional e, (b) os blocos 

básicos armazenados em uma trace cache.  

 

 

A B 

D 

C 

A B C D 

                    (a)                                                           (b) 

 
Figura 10. Armazenamento uma seqüência de instruções não contínua. 

(a) cache de instruções (b) trace cache 
 

Para que a seqüência de instruções, constituída pelos blocos básicos ‘A’, ‘B’, ‘C’ e 

‘D’ (Figura 10(a), página 48), seja executada, a arquitetura que utiliza uma cache de 

instruções convencional necessitará de realizar quatro acessos à cache pelo fato de 

os desvios dos blocos terem sido tomados ou pelo fato de os  blocos básicos 

estarem armazenados em linhas distintas. Da outra forma (Figura 10(b), página 48), 

se a arquitetura utilizar uma trace cache na realização do fetch, apenas um acesso 

será necessário, uma vez que os blocos básicos já foram agrupados quando 

visitados ou executados em um outro instante e armazenados na cache. 

Um elemento crucial no mecanismo Trace Cache é o preditor de desvios. O preditor 

de desvios utilizado pelo mecanismo deve ser capaz de realizar várias predições por 

ciclo de máquina. O número de predições que o preditor deve realizar por ciclo é 

função das características da trace cache implementada pela arquitetura. Rotenberg 
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(Rotenberg, 1996) sugere em seu trabalho a utilização de uma extensão do preditor 

correlating-base, originalmente proposto por Pan (Pan, 1992), capaz de realizar três 

predições por ciclo de máquina.  Patel (Patel, 1999b) avalia o desempenho de 

diversas implementações de preditores de desvios capazes de realizar várias 

predições por ciclo. 

Segundo Rotenberg (Rotenberg, 1996), o tamanho de um trace que será 

armazenado é dado pelo número máximo de blocos básicos ‘m’ e pelo número de 

instruções ‘n’. A primeira variável é limitada pela capacidade do preditor de desvios e 

é escolhida respeitando esta limitação. A segunda variável é escolhida com base na 

taxa de pico de despacho da arquitetura. A  Figura 11 (página 50) exibe um 

diagrama que mostra a implementação do mecanismo Trace Cache proposta por 

Rotenberg (Rotenberg, 1996). 
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 Figura 11. Mecanismo Trace Cache  
  

De forma análoga à cache convencional, a trace cache armazena, além das 

instruções que compõem o trace, algumas informações de controle:  

• Valid bit – indica se a linha da cache contém um trace válido; 

• Tag – identifica o endereço inicial do trace; 

• Branch flags – para cada desvio do trace um bit é armazenado com a 

finalidade de indicar o caminho seguido após o desvio (se o desvio foi tomado 

ou não tomado). 



 

 

51

• Branch mask – indica (1) o número de desvios no trace e, (2) quando este 

trace termina em um desvio. Esta informação é necessária para que a lógica 

de hit (hit logic na  Figura 11) realize a comparação dos bits provenientes da 

predição de desvios com os bits do campo branch flags. O bit adicional 

informa se o trace termina em um desvio pois, neste caso, o bit de número ‘m’ 

não precisa ser utilizado pela lógica de hit porque não existem instruções 

após o desvio correspondente. 

• Endereço fall-through – se o último desvio no trace é predito como não 

tomado, este endereço é utilizado como o próximo endereço de fetch. 

• Endereço target – se o último desvio no trace é predito como tomado, este 

endereço é utilizado como o próximo endereço de fetch. 

Para ilustrar o funcionamento do mecanismo Trace Cache, as seguintes restrições 

são assumidas: número máximo de blocos básico igual a três (‘m’ = 3) e número 

máximo de instruções igual a dezesseis (‘n’ = 16). É assumido também que o trace 

composto pelos blocos básicos ‘A’, ‘B’ e ‘C’ já foi armazenado em uma das linhas da 

trace cache e que as instruções de desvio que delimitam estes blocos foram 

tomadas (branch flags = ‘111’). Sendo assim, no início do ciclo do fetch o endereço 

inicial do bloco ‘A’ é apresentado à cache de instruções e à trace cache como 

endereço do fetch ( Figura 11, página 50). No mesmo instante, o resultado da 

predição múltipla de desvios é apresentado ao mecanismo (‘m’ bits). A lógica de hit 

(hit logic) do mecanismo então testa a ocorrência de um hit checando se existe uma 

linha válida para o endereço de fetch apresentado e se o resultado da predição de 

desvios é igual aos bits do campo branch flags (é importante observar que como o 

último bloco termina em uma instrução de desvio e não existe nenhuma instrução 

após ele, não é necessário utilizar o branch flag deste último desvio nesta 

avaliação). Se ocorreu um hit na trace cache o multiplexador da  Figura 11 (página 

50) será controlado de forma que o estágio de decodificação receba as instruções 

do trace, formado pelos blocos ‘A’, ‘B’ e ‘C’, armazenadas na trace cache. No caso 

de uma divergência entre os bits do preditor de desvio e os bits do campo banch 

flags ocorre, então, um miss na trace cache e o estágio de decodificação receberá 

as instruções armazenadas na cache de instruções convencional. 
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Rotenberg propõe em seu trabalho um relaxamento na implementação da lógica de 

hit denominada partial matching ou partial hits (Rotenberg, 1996). Este relaxamento 

permite o aproveitamento de parte do trace armazenado na trace cache no caso de 

divergência entre os bits que representam o caminho predito pelo preditor de desvios 

e os bits que representam o caminho do trace armazenado na cache (branch flags). 

Para exemplificar o funcionamento do partial hits inicialmente será suposto que na 

trace cache esteja armazenado o mesmo trace utilizado no exemplo do parágrafo 

anterior,  formado pelos blocos básicos ‘A’, ‘B’ e ‘C’ e com o campo branch flags = 

’111’. Suponha também que o endereço de fetch apresentado à trace cache é o 

endereço da primeira instrução do bloco básico ‘A’ e que o preditor de desvios 

realize a predição ‘100’, o que significa que o caminho predito é, por exemplo, 

formado pelos blocos básicos ’A’, ‘B’ e ‘D’ (neste caso existem dois traces possíveis: 

se o desvio do bloco básico ‘B’ for tomado o trace é formado pelos blocos ‘A’, ‘B’ e 

‘C’; caso contrário o trace é formado por ‘A’, ‘B’ e ‘D’). Se o mecanismo Trace Cache 

implementar o partial hits, será apresentada para o estágio de decodificação apenas 

uma parte do trace armazenado na linha da cache. Neste exemplo apenas o 

primeiro bit da predição de desvios e do campo branch flags são coincidentes, o que 

significa que apenas o trecho formado pelo bloco básico ‘A’, onde se encontra o 

primeiro desvio, e pelo bloco básico ‘B’ será apresentado pela trace cache. Um outro 

caso possível seria o de divergência entre o primeiro bit do campo branch flags e o 

primeiro bit do preditor o que levaria a cache a apresentar apenas o primeiro bloco 

básico (branch flags = ‘111’ e predição de desvios = ‘000’). Patel encontrou, em seu 

trabalho, um aumento de 25% no desempenho do mecanismo Trace Cache com 

partial hits em comparação ao Trace Cache convencional (Patel, 1997). 

Uma outra estrutura de fundamental importância no mecanismo Trace Cache é a Fill 

Unit ( Figura 11, página 50). Esta estrutura possui a função de agrupar as instruções 

recebidas dos estágios de execução ou despacho em blocos básicos e armazená-

los na trace cache. As instruções recebidas são agrupadas uma a uma, pela merge 

logic, em blocos básicos que são armazenados no line-fill buffer, sob o controle da fill 

logic. A Fill Unit encerra um trace e o envia para a trace cache quando ocorre uma 

das seguintes alternativas: 

1. O line-fill buffer está cheio e possui ‘n’ instruções armazenadas; 
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2. Foi detectado um número máximo de ‘m’ blocos básicos no buffer; 

3. Um desvio indireto, um return ou uma instrução trap (instrução de chamada 

ao sistema operacional) for encontrada; 

4. A junção do próximo bloco a ser adicionado ao line-fill  buffer resulta em um 

segmento com mais de ‘n’  instruções. 

As regras número 1 e 2 são impostas pelo tamanho da linha da trace cache e pelo 

número de predições que o preditor de desvios pode realizar. A regra número 3 é 

imposta porque o endereço target das instruções em questão varia durante a 

execução do programa. A regra número 4 trata os blocos básicos como entidades 

atômicas (atomic blocks). Neste caso, um bloco não é dividido em dois segmentos 

de trace a não ser no caso de o bloco possuir mais que ‘n’ instruções. Esta regra não 

faz parte do trabalho original de Rotenberg (Rotenberg, 1996) e foi abordada por 

Patel que observou que quando os blocos básicos são tratados como entidades 

atômicas o desempenho do mecanismo Trace Cache aumenta em 6.5% (Patel, 

1997). 

Pelo fato de o mecanismo Trace Cache ser composto por diversas estruturas e cada 

estrutura permitir uma grande flexibilidade em sua implementação, existe uma 

grande variedade de configurações na implementação deste mecanismo. Vários 

trabalhos (Patel, 1997; Friendly, 1997; Patel, 1998; Patel, 1999a; Patel, 1999b) 

abordam o efeito de aspectos críticos no desenho do mecanismo Trace Cache: a 

associatividade da trace cache, a implementação do preditor de desvios, a 

implementação da fill unit, a implementação da cache de instruções, dentre outros. 

A arquitetura Trace Cache vem sendo alvo de muitas pesquisas devido à sua 

capacidade de fornecer várias instruções ao estágio de fetch dos processadores, 

minimizando o gargalo de fetch e aumentando o desempenho das máquinas Super 

Escalares (Patel, 1999b; Black 1999, Rakvic, 2000; Hu, 2003). De fato, o 

processador Intel Pentium 4 (Bentley, 2001) possui uma trace cache incorporada em 

sua arquitetura. Contudo, apesar de explorar mais paralelismo do que a arquitetura 

Super Escalar convencional, arquiteturas Super Escalares melhoradas com trace 
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cache possuem os mesmos problemas com o hardware de escalonamento dinâmico 

apresentados pela primeira.  

 

3.2  ARQUITETURA DTSVLIW 

Máquinas implementadas segundo a arquitetura Super Escalar possuem hardware 

de dispatch e issue complexo, e possivelmente com um desempenho ruim em 

termos de tempo de ciclo de máquina. Existem estudos propondo novas arquiteturas 

que exploram o paralelismo no nível de instrução, cujas máquinas apresentam 

hardware mais simples do que o hardware de máquinas Super Escalares. A 

arquitetura DTSVLIW (Dynamically Trace Scheduled VLIW) (De Souza, 1998) é um 

exemplo destas novas arquiteturas.  

A Figura 12 (página 55) exibe um diagrama de blocos de uma máquina DTSVLIW. 

Uma máquina DTSVLIW possui duas caches de instruções (a Instruction Cache e a 

VLIW Cache) e duas unidades de processamento (o Primary Processor e a VLIW 

Engine). A cache de instruções armazena fragmentos do código original, gerado 

pelo compilador, enquanto a cache VLIW armazena blocos de instruções VLIW. O 

código original é executado inicialmente pelo Primary Processor. A seqüência de 

instruções (trace) produzida durante esta execução é escalonada pela Unidade de 

Escalonamento (Scheduler Unit) em blocos de instruções VLIW, que são, então, 

armazenados na cache VLIW. 
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Figura 12. Máquina DTSVLIW 

 

Em uma máquina DTSVLIW, a VLIW Engine e o Primary Processor nunca operam 

ao mesmo tempo e não existe a necessidade de transferência do estado entre estas 

unidades de processamento. Isto é possível devido ao compartilhamento do estado 

da máquina DTSVLIW entre elas. Desta forma, o desenho das duas unidades é 

simplificado e é permitido que a VLIW Engine compartilhe portas do banco de 

registradores e a cache de dados com o Primary Processor. O custo, em ciclos, da 

transferência da execução entre estas unidades de processamento é igual à soma 

do número de estágios do pipeline de cada uma delas (o conteúdo dos estágios do 

pipeline de uma unidade de processamento deve ser descartado enquanto o 

conteúdo dos estágios do pipeline da outra unidade deve ser restabelecido). 

Durante a execução do código no Primary Processor, a unidade de fetch (Fetch Unit) 

envia endereços diferentes para a cache de instruções e para a cache VLIW. Para a 

cache de instruções é enviado o contador de programa (Program Counter – PC), 
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enquanto que para a cache VLIW é enviado o endereço da instrução que estiver no 

estágio de execução do Primary Processor (seta tracejada na Figura 12, página 55). 

Se uma instrução já foi executada antes, pode haver um bloco com o seu endereço 

na cache VLIW. No caso de um hit na cache VLIW, a VLIW Engine assume a 

execução. Neste momento, o bloco sendo construído pela Unidade de 

Escalonamento é enviado para a cache VLIW e o conteúdo dos estágios do pipeline 

do Primary Processor é descartado, com exceção do estágio write back. O PC 

receberá o endereço de memória que gerou o hit na cache VLIW e será controlado 

pela VLIW Engine nos ciclos subseqüentes. 

No caso de um miss na cache VLIW, o Primary Processor assume a execução, 

realizando o fetch no último endereço armazenado em PC, computado pela VLIW 

Engine. A Fetch Unit não envia endereços para a cache VLIW até que uma instrução 

chegue ao estágio de execução do Primary Processor. Neste momento, a Unidade 

de Escalonamento reinicia o escalonamento de um novo bloco, cujo endereço é 

igual ao último endereço produzido pela VLIW Engine. Com isto, o último bloco 

executado pela VLIW Engine é encadeado a este que começa a ser escalonado.  

A arquitetura DTSVLW é semelhante à arquitetura DIF (Dynamic Instruction 

Formatting) proposta por Nair e Hopkins (Nair, 1997). As principais diferenças entre 

a arquitetura DTSVLIW e a arquitetura DIF são o algoritmo de escalonamento, o 

mecanismo de re-nomeação de registradores, a forma de acessar o banco de 

registradores e a forma de utilização da cache VLIW (De Souza, 2000a). O trabalho 

(De Souza, 1999b) mostra que a arquitetura DTSVLIW possui um desempenho 

melhor ou igual ao da arquitetura DIF porém com uma arquitetura mais simples e 

possivelmente mais fácil de implementar. 

A principal motivação para o desenvolvimento da arquitetura DTSVLIW veio da 

observação de que mesmo caches de instruções pequenas (16Kbyte ou 4098 

instruções) podem alcançar taxas de acerto mais altas que 99% com os conjuntos 

de programas de benchmark SPEC92 e SPEC95 (Gee, 1993; Charney, 1997). Isto 

mostra que existe uma grande localidade temporal de execução nos programas. A 

arquitetura DTSVLIW explora a localidade temporal de execução através do 

escalonamento do código em blocos de instruções VLIW no primeiro encontro de 
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execução e executando estes blocos na Máquina VLIW em encontros subseqüentes. 

Experimentos mostram que máquinas DTSVLIW com caches de tamanho 

compatível com as de caches de processadores atuais executam os programas do 

SPECint95 em modo VLIW durante mais de 90% do tempo, na média, tirando 

significativo proveito de sua VLIW Engine (De Souza, 1999b). 

 



4  METODOLOGIA 

 

Na subseção 1.2 (página 18) foram relacionados os objetivos do trabalho de 

pesquisa apresentado nesta dissertação, enumerados a seguir: 

1. Avaliar o desempenho das arquiteturas Super Escalar, Trace Cache e 

DTSVLIW quando a largura de fetch na cache de instruções é reduzida a 

apenas uma instrução por ciclo de relógio. 

2. Realizar experimentos mais precisos comparando a arquitetura DTSVLIW e a 

arquitetura Super Escalar.  

3. Realizar experimentos com a finalidade de obter a primeira comparação da 

arquitetura DTSVLIW com a arquitetura Trace Cache.  

4. Realizar experimentos com a finalidade de comparar o processador Alpha 

21264 (Kessler, 1999) com uma máquina equivalente com arquitetura 

DTSVLIW. 

5. Avaliar o desempenho das arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace 

Cache e DTSVLIW (com uma configuração equivalente à da arquitetura Alpha 

21264) quando a largura de fetch na cache de instruções é reduzida a apenas 

uma instrução por ciclo de relógio. 

A fim de cumprir os objetivos apresentados foram realizadas simulações 

experimentais utilizando programas capazes de medir o desempenho e avaliar o 

funcionamento destas arquiteturas.  

 

4.1  SIMULADORES UTILIZADOS NOS EXPERIMENTOS 

Os simuladores de ISAs podem ser classificados em dois grandes grupos, 

dependendo do modo como eles simulam a operação de um processador: os 

simuladores execution-driven e os simuladores trace-driven. 
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Em uma simulação execution-driven, o simulador que modela a máquina a ser 

estudada executa completamente os programas de teste usados para o estudo. Esta 

característica contrasta com uma simulação trace-driven, onde um simulador mais 

simples (um pré-processador) gera dados intermediários (instruction traces) que 

serão utilizados para alimentar um programa que modela a máquina a ser estudada. 

A simulação trace-driven geralmente é mais rápida e menos precisa do que a 

execution-driven porque nela são feitas suposições sobre instruções que não estão 

nos dados intermediários (trace) e devem ser buscadas da memória, ou mesmo, 

executadas de maneira especulativa na máquina real (De Souza, 1999a). 

Os simuladores utilizados em todos os experimentos são do tipo execution-driven. 

Com a finalidade de cumprir os objetivos 1, 2 e 3, apresentados na introdução deste 

capítulo, foram realizados experimentos com as arquiteturas Super Escalar e Trace 

Cache e DTSVLIW. Os seguintes simuladores foram utilizados nesta tarefa: 

• Arquitetura Super Escalar - foi utilizado um simulador do conjunto de 

ferramentas de simulação simplescalar-3.0 que é capaz de executar códigos 

que utilizam a Alpha ISA (Digital, 1992). Este simulador, o sim-outorder, é do 

tipo execution-driven, parametrizado, e recebe como entrada código gerado 

por compiladores ordinários capazes de gerar código para a Alpha ISA; 

• Arquitetura Trace Cache – foi utilizado um novo simulador, implementado 

empregando o simulador Super Escalar do simplescalar-3.0 como base, 

capaz de simular a arquitetura Trace Cache com partial hits, atomic blocks 

(Patel, 1997) ou ambos; 

• Arquitetura DTSVLIW - foi utilizada uma versão do simulador DTSVLIW, 

construída utilizando o simplescalar-3.0 como núcleo, capaz de executar 

códigos da Alpha ISA e que implementa a compactação de blocos descrita no 

trabalho (De Souza, 2001).  

Para cumprir os objetivos 4 e 5 apresentados no início deste capítulo, foram 

realizados experimentos com as arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace 
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Cache e DTSVLIW (com uma configuração equivalente à da arquitetura Alpha 

21264). Os seguintes simuladores foram utilizados:  

• Arquitetura Alpha 21264 – foi utilizado um simulador da arquitetura Alpha 

21264 disponível publicamente, o sim-alpha; 

• Arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache – foi utilizado um novo simulador, 

implementado empregando o simulador sim-alpha como base, e capaz de 

simular a arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache. O mecanismo Trace 

Cache implementado para o simulador da arquitetura Alpha 21264 é capaz 

de realizar partial hits, atomic blocks ou ambos; 

• Arquitetura DTSVLIW – foi utilizada uma nova versão do simulador 

DTSVLIW, construída utilizando o simulador sim-alpha como núcleo. A 

principal motivação de utilizar o sim-alpha como núcleo foi a de aproveitar a 

hierarquia de memória implementada neste simulador, que é capaz de 

simular as latências dos diversos tipos de memórias utilizados nas 

arquiteturas modernas. Este simulador DTSVLIW também implementa a 

compactação de blocos descrita no trabalho (De Souza, 2001). Doravante, 

com a finalidade de diferenciar a implementação deste simulador DTSVLIW 

da implementação do simulador DTSVLIW apresentado anteriormente, esta 

arquitetura será denominada DTSVLIW/sim-alpha. 

 

4.2  PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO 

Os parâmetros que não foram variados nas simulações realizadas com a arquitetura 

Super Escalar com Trace Cache são apresentados no Quadro 1 (página 61). Para a 

arquitetura Super Escalar padrão, foram utilizados os mesmos parâmetros do 

Quadro 1, com exceção dos parâmetros da trace cache e do preditor de desvios, 

que é capaz de realizar apenas uma predição por ciclo de máquina. 
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Quadro 1. Parâmetros fixos da arquitetura Super Escalar com Trace Cache 

Pipeline • Quatro estágios (fetch, decode, 
execute e write back)  

• largura de 16 instruções 
Preditor de Desvios • gshare, history de 15 bits, BHT 

(Branch History Table) com 32768 
contadores saturados de 2 bits 

• Realiza 3 predições por ciclo de 
máquina 

• desvios preditos incorretamente 
geram uma bolha por 2 ciclos no 
pipeline 

BTB four way set associative, 512 sets 
Latência das Instruções 1 ciclo 
RUU (Register Update Units ) 256 
LSQ (Load/Store Queue ) 32 
Trace cache four way set associative, 8192 sets, 16 

instruções por entrada com até 3 blocos 
básicos – 2048 Kbyte, com ou sem atomic 
blocks, com ou sem partial hits 

Cache  de Instruções Perfeita (sem penalidade de miss) 
Cache  de Dados  Perfeita (sem penalidade de miss) 
Número de registradores para 
renaming .  

sem limite 

 

 

No Quadro 2 (página 62) são apresentados os parâmetros utilizados nas simulações 

com a arquitetura DTSVLIW. As dimensões da cache VLIW e da trace cache foram 

escolhidas para tornar as duas máquinas equivalentes. Ambas as caches são 

capazes de armazenar o mesmo número de instruções; no entanto, uma instrução 

tem que estar decodificada para ser guardada na cache VLIW da máquina DTSVLIW 

e possui 6 bytes, enquanto que instruções não decodificadas (4 bytes) são 

guardadas na trace cache. Apesar de a especificação original do mecanismo Trace 

Cache propor uma cache capaz de armazenar instruções decodificadas, a 

implementação do simulador da arquitetura Trace Cache não o faz porque o 

simulador que foi utilizado como base na construção possui o estágio de 

decodificação agregado ao estágio de fetch. Esta imposição não altera o 

desempenho da arquitetura Trace Cache pois a implementação da máquina 
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simulada é capaz de realizar tantas decodificações quanto necessárias por ciclo, o 

que equivale a realizar o fetch de instruções já decodificadas na trace cache. 

 

Quadro 2. Parâmetros da arquitetura DTSVLIW  

Primary Processor • pipeline de quatro estágios (fetch, 
decode, execute e write back)  

• sem hardware de predição de 
desvios 

• desvios tomados geram uma bolha 
de 2 ciclos no pipeline 

Tamanho da Instrução 
Decodificada  

6 bytes 

Latência das Instruções 1 ciclo 
Cache  VLIW four way set associative, blocos de 16x16 

instruções, 3072-Kbyte 
Cache de Instruções Perfeita (sem penalidade de miss) 
Cache  de Dados  Perfeita (sem penalidade de miss) 
Número de registradores para 
renaming .  

sem limite 

 

 

Como indicado no Quadro 2, o tamanho dos blocos de instruções VLIW escolhido foi 

16x16 (16 instruções VLIW com 16 instruções cada). Este tamanho de bloco permite 

uma largura de despacho para a DTSVLIW igual à das outras duas máquinas e dá 

um escopo de escalonamento também igual para todas as máquinas (scheduling list 

DTSVLIW de 256 instruções (16x16) e janela de instruções Super Escalar e trace 

cache de 256 instruções). 

Os parâmetros que foram utilizados nos experimentos com as arquiteturas Alpha 

21264 e Alpha 21264 com Trace Cache são apresentados no Quadro 3. Com 

exceção do preditor de desvios, que na arquitetura Alpha com Trace Cache é capaz 

de realizar até 3 predições por ciclo, todos os demais parâmetros são iguais para as 

duas arquiteturas. A hierarquia de memória utilizada nos experimentos destas 

arquiteturas é apresentada no Quadro 4 (página 63). No caso da arquitetura Alpha 

21264 com Trace Cache, o tamanho da cache de instruções e da trace cache foram 



 

 

63

escolhidos de forma que a capacidade total de armazenamento dos dois seja o 

tamanho da cache de instruções da arquitetura Alpha 21264 (64 KB - Quadro 3), 

Nos experimentos foram  utilizadas uma cache de instruções com capacidade de 

16KB e uma trace cache com capacidade de 48KB, two-way set associative e 

latência de hit de um ciclo. 

 

Quadro 3. Parâmetros da arquitetura Alpha 21264 

Pipeline • 7 estágios –  fetch, slot, map, issue, 
regread, execute, write-back e retire 

• fetch, slot e map – 4 instruções por ciclo 
• issue, regread e write-back – 6 instruções 

por ciclo 
• retire – 11 instruções por ciclo 

Unidades Funcionais  4 inteiras e 2 de ponto flutuante 
Tamanho das Issue 
Queues  

Instruções Inteiras 20, Ponto Flutuante 15 

Número de Registradores 
(Renaming) 

Inteiros 41, Ponto Flutuante 41 e Memória 32 
(load e store queues) 

Preditor de Desvios  Tournament branch predictor com uma 
combinação de três preditores: two level local 
predictor (1024 10-bit local history), path-based 
global predictor (12-bit history register que 
aponta para uma tabela de 4K contadores 
saturados de 2 bits) e um choice predictor que 
escolhe a predição de um dos dois anteriores 
(4K contadores saturados de 2 bits) 

 

 

Quadro 4. Hierarquia de memória 

Cache  de Instruções 
(apenas para Alpha)  

64 KB, 2-way set associative, latência 1 

Cache  de Dados 64 KB, 2-way set associative, latência 1 
Cache  Nível 2, Unificado  1 MB, direct-mapped, physical-indexed, latência 

1 
Memória RAM Ilimitada, latência 1 
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Os parâmetros da arquitetura DTSVLIW utilizados na comparação com as 

arquiteturas Alpha 21264 e Alpha 2123 com Trace Cache são apresentados no 

Quadro 5. O VLIW Cache utilizado é bastante pequeno (48 KB), e o critério de 

escolha foi o mesmo da trace cache: a capacidade total da cache de instruções e da 

VLIW Cache deve ser a mesma da cache de instruções da arquitetura Alpha 21264. 

A hierarquia de memória utilizada na DTSVLIW é a mesma que foi utilizada nos 

experimentos com as arquiteturas Alpha 21264 (Quadro 4, página 63), com exceção 

do tamanho da cache de instruções. A geometria dos blocos de instruções VLIW 

escolhida foi 4x8 (4 instruções VLIW com 8 instruções cada). Apesar de este 

tamanho tornar a arquitetura DTSVLIW com uma largura despacho inferior à largura 

de issue da arquitetura Alpha 21264, este tamanho foi escolhido porque no trabalho 

(Almeida, 2003) mostramos que uma máquina DTSVLIW utilizando esta geometria 

de blocos possui um desempenho maior do que utilizando blocos com uma 

geometria que permita uma largura de despacho de 6 instruções. 

 

Quadro 5. Parâmetros da arquitetura DTSVLIW 

Primary Processor • pipeline de quatro estágios (fetch, 
decode, execute e write back)  

• sem hardware de predição de 
desvios 

• desvios tomados geram uma bolha 
de 2 ciclos no pipeline 

• Instruction Cache de 16KB, 2-way 
set associative, latência 1 

VLIW Cache   48KB, 2-way set associative, latência 1 
Tamanho de uma Instrução no 
VLIW Cache   

6 bytes 

VLIW Engine Pipeline   3 estágios (fetch, dispach, execute) 
Unidades Funcionais  4 inteiras e 2 de ponto flutuante 
Tamanho da Scheduling List   2 vezes o número de LIs do bloco 
Número Máximo de 
Registradores usados para 
Renaming .  

Inteiros 17, Ponto Flutuante 13 e Memória 
6 
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Por fim, as latências das unidades funcionais utilizadas nos experimentos com as 

arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace Cache e DTSVLIW são 

apresentadas no Quadro 6. Com exceção da latência do load de ponto flutuante as 

demais latências são as especificadas na arquitetura Alpha 21264. Devido ao fato de 

a arquitetura Alpha 21264 apresentar latências diferentes de load de inteiro e load 

de ponto flutuante, e a arquitetura DTSVLIW não, nos experimentos com a 

arquitetura Alpha 21264 foi utilizada a mesma latência  para os dois tipos de load (3 

ciclos) com o objetivo de tornar as arquiteturas equivalentes.  

 

Quadro 6. Unidades funcionais 

Instrução Latência 
Inteiras 1 
Multiplicação Inteira 7 
Load Inteira (Com cache hit) 3 
Soma e Multiplicação de Ponto Flutuante 4 
Divisão / Raiz Quadrada de Ponto Flutuante (SP) 12/18 
Divisão / Raiz Quadrada de Ponto Flutuante (DP) 15/33 
Load de Ponto Flutuante (Com cache hit) 3 * 
Desvio incondicional 3 

*O simulador Alpha foi modificado para ter a mesma latência do simulador DTSVLIW 
para esta classe de instruções (de 4 ciclos para 3 ciclos) 

 

4.3  PROGRAMAS DE BENCHMARK 

Em 1988, a Standard Performance Evaluation Corporation – SPEC –  foi formada 

como “uma corporação sem fins lucrativos com o intuito de estabelecer, manter e 

endossar  um conjunto de benchmarks padrão que pode ser aplicado às mais novas 

gerações de computadores de alto desempenho” (SPEC). A SPEC é apoiada por 

empresas líderes do mercado de processadores, como por exemplo a Intel e a IBM. 

O primeiro produto da SPEC voltado para a avaliação de desempenho de 

processadores foi o SPEC Benchmark Release 1 suite, que posteriormente foi  

identificado como SPEC89. Desde então, várias versões deste produto foram 

desenvolvidas: SPEC92, SPEC95 e SPEC2000 benchmark suite. Estas novas 

versões tornaram-se necessárias devido aos constantes avanços nas tecnologias 
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dos processadores, sistemas operacionais e compiladores. As melhorias de uma 

versão para a outra são nos aspectos de tempo de execução, tamanho da aplicação, 

tipo da aplicação, etc. Atualmente a SPEC disponibiliza uma variedade de 

ferramentas de benchmark com diversas finalidades, dentre elas: SPECviewperf, 

ferramenta para benchmarking de aplicações OpenGL; SPEC HPC2002, ferramenta 

para benchmarking de sistemas de computação de alta-performance (mede 

desempenho dos processadores, dos sistemas de interconexão – memória 

compartilhada ou distribuída, dos compiladores, etc.); SPECweb99, ferramenta para 

benchmarking de servidores web. 

Os experimentos envolvendo as arquiteturas Super Escalar, Trace Cache e 

DTSVLIW foram realizados utilizando os programas inteiros de benchmark do 

SPEC95, o SPECint95, compilados com o compilador gcc 2.7.2, utilizando as flags  

–O3 –unrolloops. Todos os programas foram executados até o fim. As entradas e o 

número de instruções executadas são apresentados no Quadro 7. 

 

Quadro 7. Programas benchmark do SpecInt 95 

Benchmarks Entradas Instruções Executadas  
compress 30000 q 2131 144.153.036 
gcc -O3 jump.i 176.479.034 
go 9 9 132.169.125 
Ijpeg vigo.ppm -GO 220.880.247 
m88ksim -c < ctl.in 125.045.424 
perl primes.pl 139.264.287 
vortex vortex.in 120.451.770 
xlisp Queens 7 280.939.082 

 

 

Os experimentos com as arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace Cache e 

DTSVLIW (com a configuração equivalente à arquitetura Alpha 21264) foram 

realizados utilizando alguns programas do conjunto de benchmarks SPEC2000. O 

motivo que norteou a escolha do SPEC2000, foi o fato de este ser composto por 

programas de benchmark mais modernos, adequados aos avanços incorporados às 
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arquiteturas estudadas. Os executáveis dos programas do SPEC2000 foram 

produzidos em uma máquina Alpha 21264 rodando o Sistema Operacional Digital 

UNIX V4.0F, e foram compilados pelo compilador DEC C V5.9-008 (Rev. 1229), ou 

pelo compilador Compaq C++ V6.2-024 (Rev. 1229), ou ainda pelo compilador 

Compaq Fortran V5.3-915 (f77 e f90). Como entradas para os programas do 

SPEC2000 foi utilizado o conjunto entradas desenvolvido na University of Minnesota, 

denominado MinneSpec (KleinOsowski, 2001). Com este conjunto de entradas, os 

programas do SPEC2000 selecionados pelos pesquisadores desta Universidade 

requerem apenas cerca de um bilhão de instruções para sua execução 

(aproximadamente um segundo de processamento em uma máquina Alpha atual), 

mas este número de instruções permite capturar o desempenho do processador 

quando executando estes programas. 

Todos os programas para os quais existem entradas no MinneSpec foram 

executados até terminar, com exceção do parser e gcc que tiveram o número de 

instruções executadas limitado em dois bilhões e quinhentos milhões. O Quadro 8 

mostra os programas do SPEC2000 utilizados e o número de instruções executadas 

em cada um deles. Uma descrição detalhada das entradas utilizadas nestes 

programas pode ser encontrada no trabalho (KleinOsowski, 2001). 

 

Quadro 8. Programas de benchmark do SPEC2000 

Benchmarks 
Inteiros 

Instruções 
Executadas 

Benchmarks 
de Ponto 
Flutuante 

Instruções 
Executadas 

bzip2 1.819.782.161 ammp 1.247.352.121 
gcc 2.500.000.002 art 1.660.422.409 
gzip 1.583.267.837 equake 1.021.625.144 
parser 2.500.000.002 mcf 794.460.163 
perlbmk 2.065.572.086 mesa 1.688.627.786 
twolf 972.968.480   
vortex 1.154.291.894   
vpr 1.567.083.914   
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4.4  MÉTRICAS 

O índice ‘instruções por ciclo’ (instructions per cycle – IPC) é o principal índice de 

medição de desempenho utilizado nesta dissertação. Ele foi produzido através da 

divisão do número de instruções necessárias para executar um programa pelo 

número de ciclos necessários para esta execução.  

Em todos os experimentos são apresentados os índices IPC’s para cada programa 

benchmark e, além deste, a média harmônica para os programas benchmarks 

analisados. Jacob e Mudge (Jacob, 1995), e Giladi e Ahituv (Giladi, 1995) discutiram, 

em seus trabalhos, qual a melhor média a ser utilizada nos índices das análises de 

desempenho de computadores e sugeriram a utilização da média harmônica para 

índices como o IPC. 



5  EXPERIMENTOS 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os experimentos realizados na 

avaliação do desempenho das arquiteturas Super Escalar, Trace Cache, Alpha 

21264, Alpha 21264 com Trace Cache e DTSVLIW. Inicialmente são apresentados 

experimentos que comparam a arquitetura DTSVLIW com uma arquitetura Super 

Escalar hipotética em duas configurações: estágio de fetch convencional (cache de 

instruções) e estágio de fetch dotado de mecanismo Trace Cache. Em seguida é 

avaliado, através de experimentos, o impacto da largura de fetch no desempenho 

destas arquiteturas. Por fim, são apresentados  experimentos que comparam a 

arquitetura DTSVLIW com a arquitetura Alpha 21264 também em duas 

configurações (com e sem o mecanismo Trace Cache). É apresentada, também, 

uma análise do impacto da largura de fetch no desempenho destas arquiteturas. 

 

5.1  EXPERIMENTO 1 - SUPER ESCALAR X TRACE CACHE 

Neste experimento é realizada uma a comparação do desempenho das arquiteturas 

Super Escalar e Trace Cache. Para a realização deste experimento foi utilizado um 

dos simuladores do conjunto de ferramentas simplescalar-3.0 (Burger, 1996) que 

implementa uma arquitetura Super Escalar hipotética e o simulador que implementa 

o mecanismo Trace Cache. 

Apesar de já existirem diversos trabalhos realizando a comparação entre as 

arquiteturas Super Escalar e Trace Cache (Rotenberg, 1996; Patel, 1997, 1999b), 

este experimento foi realizado com o intuito de validar a implementação do 

mecanismo Trace Cache para o simulador Super Escalar do conjunto de 

ferramentas simplescalar-3.0. 

O gráfico na Figura 13 (página 70) mostra os desempenhos das arquiteturas Super 

Escalar, Trace Cache (TC), Trace Cache com partial hits (TC+PH) e Trace Cache 

com partial hits e atomic blocks (TC+PH+AT) na execução de cada um dos 

programas do SPECint95. A média harmônica (M.H.) dos desempenhos também é 

mostrada. A arquitetura Trace Cache mostra um desempenho 11.9% superior que a 
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Super Escalar na média, a Trace Cache com partial hits (TC+PH), 13.8%, e a Trace 

Cache com partial hits e atomic blocks (TC+PH+AT), 14.3%. Estes resultados estão 

bastante próximos aos resultados apresentados na literatura e confirmam a validade 

dos modelos das arquiteturas usados. É importante lembrar, contudo, que estes 

modelos foram escolhidos para permitir a comparação das arquiteturas em estudo e 

são bastante otimistas, como pode ser observado pelos parâmetros de simulação do 

Quadro 1 do Capítulo 4 (página 61). 
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Figura 13. Desempenho das arquiteturas Super Escalar e Trace Cache 

 

5.2  EXPERIMENTO 2 - DTSVLIW X SUPER ESCALAR X TRACE CACHE 

Neste experimento é realizada a primeira comparação direta do desempenho das 

arquiteturas DTSVLIW, Super Escalar e Trace Cache (estes resultados foram 

publicados em (Freitas, 2001, 2003)). A principal motivação para a realização dele 

foi a de obter uma comparação do desempenho das arquiteturas Super Escalar e 

DTSVLIW mais precisa e livres dos problemas da comparação disponível na 

literatura (De Souza, 2000b). Uma outra motivação foi a inexistência de uma 

comparação do desempenho das arquiteturas DTSVLIW e Trace Cache. 

A Figura 14 mostra uma comparação entre os desempenhos das arquiteturas em 

questão. A configuração escolhida para as simulações com a arquitetura Trace 

Cache foi a que obteve mais desempenho no Experimento 1, conforme discutido na 



 

 

71

subseção anterior. O gráfico da Figura 14 mostra que a arquitetura DTSVLIW possui 

desempenho melhor que o da arquitetura Super Escalar em todos os benchmarks, 

melhor que o da arquitetura Trace Cache em gcc, go e vortex, e muito melhor que 

ambas em xlisp. A DTSVLIW tem um desempenho pior que a Trace Cache em 

compress, ijpeg e m88ksim. Na média, a arquitetura DTSVLIW tem um desempenho 

21.9% melhor que a Super Escalar e 6.6% melhor que a Trace Cache com patial hits 

e atomic blocks. 
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Figura 14. Desempenho das arquiteturas Super Escalar, Trace Cache e DTSVLIW 

 

Uma das prováveis razões para a DTSVLIW apresentar um desempenho superior 

que o das arquiteturas Super Escalar e Trace Cache é o custo dos desvios 

condicionais preditos incorretamente. Na verdade, a arquitetura DTSVLIW não usa 

preditores de desvio; no entanto, seu modo de funcionamento resulta no equivalente 

a um preditor (De Souza, 1999a).  

Quando em regime, a maior parte da execução DTSVLIW se dá em modo VLIW, já 

que, quando um desvio segue um caminho diferente daquele seguido durante 

escalonamento, um novo bloco é escalonado a partir do seu novo alvo. Com isso, 

quando um desvio segue um caminho diferente daquele seguido durante o 

escalonamento, a DTSVLIW só perde os ciclos necessários para encher os estágios 

de fetch e dispatch, já que muito provavelmente o alvo do desvio é um bloco já 

escalonado. Por outro lado, a arquitetura Super Escalar tem que descartar 
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instruções em execução especulativa, buscar novas instruções na cache de 

instruções, decodificá-las, escaloná-las (dispach e issue) e só então executá-las. 

Embora a arquitetura Trace Cache traga instruções da trace cache quando em 

regime, ela tem que fazer o mesmo trabalho de escalonamento que a Super Escalar, 

com ganho apenas nos estágios de fetch e decodificação. 

 

5.3  EXPERIMENTO 3 – ANÁLISE DO IMPACTO DA LARGURA DE FETCH NO 

DESEMPENHO DAS ARQUITETURAS SUPER ESCALAR, TRACE CACHE E 

DTSVLIW 

A DTSVLIW traz uma instrução da cache de instruções por ciclo de máquina no 

máximo. Isto não impede que ela alcance desempenho superior que as arquiteturas 

Super Escalar e Trace Cache, como vimos na subseção anterior. Com base nisso, 

decidiu-se investigar qual seria o desempenho das arquiteturas Super Escalar e 

Trace Cache quando buscando no máximo uma instrução por ciclo da cache de 

instruções. A Figura 15 mostra o resultado dos experimentos. 
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Figura 15. Desempenho das arquiteturas Super Escalar, Trace Cache com fetch de uma instrução por 

ciclo e DTSVLIW 
 

Como era de se esperar, o desempenho da arquitetura Super Escalar cai para 

menos que uma instrução por ciclo em todos os benchmarks. A arquitetura Trace 

Cache, no entanto, quase não perde desempenho, chegando a ganhar por uma 
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pequena margem das outras em ijpeg. Este resultado comprova a grande localidade 

de execução presente nos programas: muito pouco tempo, se comparado com o 

tempo total de execução de cada programa,  é gasto produzindo blocos e 

guardando-os na trace cache ou na VLIW Cache.  

 

5.4  EXPERIMENTO 4 – ALPHA 21264 X ALPHA 21264 COM TRACE CACHE 

Devido ao fato de o simulador Super Escalar utilizado nos Experimentos 1 (página 

69), 2 (página 70) e 3 (página 72) implementar uma arquitetura Super Escalar 

hipotética, foram realizados experimentos comparando o desempenho da arquitetura 

DTSVLIW com o desempenho de uma arquitetura Super Escalar existente no 

contexto tecnológico atual, com o objetivo de enriquecer os resultados desta 

pesquisa. Para esta tarefa, foi escolhido um simulador da arquitetura Alpha 21264, o 

sim-alpha, por se tratar de um simulador disponível publicamente e já validado com 

uma máquina real (Desikan, 2001). 

Para conduzir os mesmos experimentos realizados com a arquitetura Super Escalar 

hipotética, foi implementado um mecanismo Trace Cache para o simulador sim-

alpha. Com isto, tornou-se necessário a realização deste experimento a fim de 

validar a implementação do mecanismo Trace Cache e avaliar o desempenho da 

arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache. 

Os gráficos apresentados na Figura 16 e na Figura 17 mostram os desempenhos 

das arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace Cache e partial hits (TC+PH 

21264), e Alpha 21264 com Trace Cache, partial hits e atomic blocks (TC+PH+AT 

21264) na execução de cada um dos programas do selecionados do SPEC2000. As 

médias harmônicas dos desempenhos também são apresentadas: ‘M.H. INT’, na 

Figura 16, para os programas inteiros e ‘M.H. F.P.’, na Figura 17, para os programas 

de ponto flutuante. 
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Figura 16. Desempenho das arquiteturas Alpha 21264 e Alpha 21264 com Trace Cache (programas 

inteiros) 
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Figura 17. Desempenho das arquiteturas Alpha 21264 e Alpha 21264 com Trace Cache (programas 

de ponto flutuante) 
 

Nos programas inteiros do SPEC2000, a arquitetura Alpha 21264 apresentou, na 

média, um desempenho 0,59% superior que a arquitetura Alpha 21264 com Trace 

Cache e partial hits (TC+PH 21264), e 0,11% superior que a arquitetura Alpha 21264 

com Trace Cache, partial hits e atomic blocks (TC+PH+AT 21264). Nos programas 
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de ponto flutuante do SPEC2000, a arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache e 

partial hits (TC+PH 21264) apresentou um desempenho 1,14% superior que a 

arquitetura Alpha 21264 e, 1,85% superior que a arquitetura Trace Cache com 

partial hits e atomic blocks (TC+PH+AT 21264). Tanto nos experimentos com os 

programas inteiros quanto nos experimentos com os programas de ponto flutuante o 

mecanismo Trace Cache incorporado à arquitetura Alpha 21264 não apresentou um 

desempenho compatível com o observado na arquitetura hipotética. 

Conforme já abordado na introdução desta dissertação, o mecanismo Trace Cache 

aumenta o desempenho do mecanismo produtor de instruções da arquitetura, 

reduzindo o problema do gargalo de fetch. Entretanto, se esta arquitetura não 

possuir um mecanismo consumidor capaz retirar as instruções do buffer de 

instruções na mesma taxa em que o mecanismo produtor coloca instruções neste 

buffer, o desempenho desta arquitetura será limitado pelo mecanismo consumidor, e 

não pelo gargalo de fetch. No caso específico da arquitetura Alpha 21264, o 

mecanismo produtor de instruções é composto pelos os estágios 0, 1, 2 e 3 do 

pipeline (Figura 8, página 42) e o mecanismo consumidor de instruções é composto 

pelos estágios 4, 5 e 6. 

Com a finalidade de avaliar a falta de desempenho do mecanismo Trace Cache 

incorporado à arquitetura Alpha 21264, mediu-se o número médio de instruções 

presentes na fila de issue do pipeline de instruções inteiras da arquitetura (‘Fila de 

issue INT’ na Figura 8) durante a execução dos programas do SPEC2000. Durante a 

realização destes experimentos o número de registradores físicos para renaming (41 

inteiros e 41 de ponto flutuantes) foi variado para evitar que o estágio de renaming, 

que antecede o estágio de issue, pare o pipeline por falta de registradores 

disponíveis para efetuar a operação (se o número de registradores para renaming da 

arquitetura Alpha 21264 for inferior a 8, a arquitetura pára o estágio renaming por 3 

ciclos). A Figura 18 e a Figura 19 (página 76) apresentam o número médio de 

instruções na fila de issue (INT) para os programas inteiros e para os programas de 

ponto flutuante do SPEC2000, respectivamente. 
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Figura 18. Número médio de instruções na fila de issue (programas inteiros) 
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Figura 19. Número médio de instruções na fila de issue (programas de ponto flutuante) 
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Nos programas inteiros (Figura 18, página 76), a arquitetura Alpha 21264 com Trace 

Cache, partial hits e atomic blocks (TC+PH+AT 21264 41r) apresentou um número 

médio de instruções na fila de issue 4,80% superior que a arquitetura Alpha 21264 

(Alpha 41r), quando utilizando 41 registradores físicos para renaming. Dobrando o 

numero de registradores das duas arquiteturas, a arquitetura Alpha 21264 com 

Trace Cache, partial hits e atomic blocks (TC+PH+AT 21264 82r) apresentou um 

número médio de instruções na fila de issue 7,22% superior que a arquitetura Alpha 

21264 (Alpha 82r). Nas configurações das arquiteturas em que foram utilizados 184 

registradores para renaming, os resultados obtidos foram aproximadamente os 

mesmos resultados das configurações com 82 registradores. No caso dos 

programas de ponto flutuante, a arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache, partial 

hits e atomic blocks (TC+PH+AT 21264 41r) apresentou um número médio de 

instruções na fila de issue 1,57% superior que a  arquitetura Alpha 21264 (Alpha 

41r). Com a configuração de 82 registradores para renaming, a arquitetura Alpha 

21264 com Trace Cache, partial hits e atomic blocks (TC+PH+AT 21264 82r) 

apresentou um aumento de 6,24% no número médio de instruções na fila de issue 

quando comparado com a arquitetura Alpha 21264 (Alpha 82r). As configurações 

com 184 registradores para renaming apresentaram os mesmos resultados médios 

que as configurações com 82 registradores. 

Estas medições comprovam que o mecanismo produtor de instruções foi melhorado 

quando o mecanismo Trace Cache foi incorporado à arquitetura Alpha 21264, pois o 

número médio de instruções na fila de issue aumentou. Apesar disto, o desempenho 

(IPC) da arquitetura não sofreu alteração significativa, o que se sugere que o 

desempenho está sendo limitado pelo mecanismo consumidor desta arquitetura.  

Se a arquitetura Alpha 21264 não fosse limitada pelo mecanismo consumidor de 

instruções, todo o desempenho oferecido pela trace cache ao mecanismo produtor 

de instruções poderia ser refletido no desempenho da arquitetura. Com isso, a 

arquitetura teria um aumento de desempenho (IPC) de 7,22%, no melhor caso. 

Apesar disto, este valor é bastante aquém dos resultados mostrados na literatura. 

Um dos principais motivos para esta divergência de resultados é o fato de que o 

sistema de fetch da arquitetura Alpha 21264 ser eficiente para a largura do mesmo 

(quatro instruções), o que faz com que ele sofra menos com fetches parciais. O 
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mecanismo Trace Cache fornece, assim, poucas vantagens para um sistema de 

fetch com largura igual a quatro. As larguras das arquiteturas utilizadas nos 

experimentos apresentados na literatura são, geralmente, iguais a 16 instruções (em 

todo o pipeline). 

 

5.5  EXPERIMENTO 5 – DTSVLIW X ALPHA 21264 X ALPHA 21264 COM TRACE 

CACHE 

De maneira análoga ao Experimento 2 (página 70), onde foram comparados os 

desempenhos das arquiteturas DTSVLIW, Super Escalar e Trace Cache, neste 

experimento é realizada a primeira comparação direta do desempenho das 

arquiteturas DTSVLIW, Alpha 21264, e Alpha 21264 com Trace Cache. A Figura 20 

e a Figura 21 (página 79) apresentam o resultado desta comparação. 

No experimento com os programas inteiros (Figura 20, página 79), a arquitetura 

DTSVLIW apresenta um desempenho superior que as arquiteturas Alpha 21264 e 

Alpha 21264 com Trace Cache em quase todos os programas, com exceção do gcc, 

onde o desempenho da arquitetura DTSVLIW foi inferior, e do gzip, onde o 

desempenho foi aproximadamente o mesmo. A DTSVLIW apresentou um baixo 

desempenho relativo no gcc e no gzip pelo fato do working set destes programas ser 

maior que o dos demais programas e não caber na cache da DTSVLIW utilizada (48 

Kbytes). Na média, a arquitetura DTSVLIW tem um desempenho 24,17% superior ao 

da arquitetura Alpha 21264 e, 24,27% superior ao da arquitetura Alpha 21264 com 

Trace Cache. Nos programas de ponto flutuante (Figura 21, página 79), na média, a 

arquitetura DTSVLIW apresenta um desempenho 60,36% superior ao da arquitetura 

Alpha 21264 e, 61,47% superior ao da arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache. 
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Figura 20. Desempenho das arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace Cache e DTSVLIW 

(programas inteiros) 
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Figura 21. Desempenho das arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace Cache e DTSVLIW 

(programas de ponto flutuante) 
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Da mesma forma que foi discutido na subseção 5.2 (página 70), supõe-se que o 

desempenho da DTSVLIW é superior que o das arquiteturas Alpha 21264 e Alpha 

21264 com Trace Cache por causa do custo dos desvios condicionais preditos 

incorretamente. Além disso, a Scheduling List da arquitetura DTSVLIW é capaz de 

acomodar um número maior de instruções do que as filas de instruções para issue 

da arquitetura Alpha 21264. 

É importante ressaltar que estes experimentos desconsideram as latências de 

memória das arquiteturas estudadas. Em trabalho recente (Almeida, 2003) fazemos 

uma analise detalhada do impacto das latências de instrução e memória no 

desempenho da arquitetura DTSVLIW e Alpha 21264. Estas latências reduzem 

significativamente a vantagem da arquitetura DTSVLIW. 

 

5.6  EXPERIMENTO 6 – ANÁLISE DO IMPACTO DA LARGURA DE FETCH NO 

DESEMPENHO DAS ARQUITETURAS ALPHA 21264, ALPHA 21264 COM TRACE 

CACHE E DTSVLIW 

Seguindo os mesmos princípios empregados no Experimento 3 (página 72), a 

largura de fetch na cache de instruções das arquiteturas Alpha 21264 e Alpha 21264 

com Trace Cache foi reduzida a uma instrução com a finalidade de analisar o 

impacto desta alteração no desempenhos das arquiteturas. A Figura 22 e a Figura 

23 mostram os resultados da execução dos programas inteiros e dos programas de 

ponto flutuante do SPEC2000, respectivamente. 
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Figura 22. Desempenho das arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace Cache realizando o 

fetch de uma instrução por ciclo e DTSVLIW (programas inteiros) 
 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ammp art equake mcf mesa M.H P.F.

In
st

ru
çõ

es
 p

or
 c

ic
lo

Alpha 21264 (1inst/C) TC+PH+AT 21264  (1inst/C) TC+PH 21264  (1inst/C)

TC+PH+AT 21264 DTSVLIW

 
Figura 23. Desempenho das arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace Cache realizando o 

fetch de uma instrução por ciclo e DTSVLIW (programas de ponto flutuante) 
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Da mesma forma que no Experimento 3, o desempenho da arquitetura Super 

Escalar cai para menos que uma instrução por ciclo em todos os benchmarks. A 

arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache, no entanto, quase não perde 

desempenho, chegando a ganhar por uma pequena margem em alguns programas. 

Novamente, o resultado comprova a grande localidade de execução presente nos 

programas: muito pouco tempo, se comparado com o tempo total de execução de 

cada programa, é gasto produzindo blocos e guardando-os na trace cache ou na 

VLIW Cache.  

Nos programas inteiros (Figura 22, página 81), a arquitetura Alpha 21264 com Trace 

Cache sem restrições na largura de fetch (TC+PH+AT 21264) apresentou um 

desempenho 0,47% superior, na média, que o desempenho da arquitetura Alpha 

21264 com Trace Cache que realiza o fetch de uma instrução por ciclo da cache de 

instruções (TC+PH 21264 – 1inst/C). Nos programas de ponto flutuante (Figura 23, 

página 81), a arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache que realiza o fetch de uma 

instrução por ciclo do cache de instruções (TC+PH 21264 – 1inst/C) chegou a obter 

um desempenho 1,85% superior, na média, que o da arquitetura Alpha 21264 com 

Trace Cache sem restrições na largura de fetch (TC+PH+AT 21264) 



6  CONCLUSÕES 

 

6.1  ANÁLISE CRÍTICA DESTE TRABALHO DE PESQUISA 

Os principais objetivos deste trabalho de pesquisa foram apresentados na subseção 

1.2 e são repetidos a seguir: 

1. Avaliar o desempenho das arquiteturas Super Escalar, Trace Cache e 

DTSVLIW quando a largura de fetch na cache de instruções é reduzida a 

apenas uma instrução por ciclo de relógio. 

2. Realizar experimentos mais precisos comparando a arquitetura DTSVLIW e a 

arquitetura Super Escalar.  

3. Realizar experimentos com a finalidade de obter a primeira comparação da 

arquitetura DTSVLIW com a arquitetura Trace Cache.  

4. Realizar experimentos com a finalidade de comparar o processador Alpha 

21264 (Kessler, 1999) com uma máquina equivalente com arquitetura 

DTSVLIW. 

5. Avaliar o desempenho das arquiteturas Alpha 21264, Alpha 21264 com Trace 

Cache e DTSVLIW (com uma configuração equivalente à da arquitetura Alpha 

21264) quando a largura de fetch na cache de instruções é reduzida a apenas 

uma instrução por ciclo de relógio. 

Durante a realização dos procedimentos para a conclusão dos objetivos 

apresentados nos itens 2 e 4 não foram encontrados problemas pois o simulador 

Super Escalar e o simulador da arquitetura Alpha 21264 são ferramentas disponíveis 

publicamente e bastante utilizadas na realização de pesquisas na área. 

Para a conclusão dos objetivos apresentados nos itens 1 e 3, inicialmente foi 

implementado um mecanismo Trace Cache, que foi incorporado ao simulador Super 

Escalar do conjunto de ferramentas simplescalar-3.0 utilizado no Experimento 1 

(página 69), no Experimento 2 (página 70) e no Experimento 3 (página 72). Esta 

etapa envolveu a implementação das partes que compõem o mecanismo ( Figura 
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11, página 50): a cache, a Fill Unit e o preditor de desvios capaz de realizar múltiplas 

predições por ciclo (não apresentado na figura).  

Existe uma grande variedade de características na implementação do Trace Cache 

cujo impacto no desempenho deste mecanismo já foram estudados em outros 

trabalhos (Friendly, 1997; Patel, 1997, 1998, 1999b). Na construção do mecanismo 

Trace Cache para o simulador Super Escalar apenas duas destas características 

foram implementadas: atomic blocks e partial hits. A primeira característica trata da 

metodologia utilizada pela fill unit na montagem dos blocos básicos, que neste caso 

é da forma atômica, sem divisões. Durante as simulações esta característica pode 

ser desabilitada fazendo com que a Fill Unit trate os blocos como entidades não 

atômicas. Quando se opta pelo tratamento dos blocos básicos como entidades não 

atômicas o número de fragmentos armazenados na cache aumenta, gerando uma 

variedade de blocos com endereços iniciais distintos, o que resulta na diminuição da 

taxa de miss nesta cache. Uma taxa de miss na cache menor é um ponto favorável 

se a arquitetura realiza apenas o fetch de uma instrução da cache de instruções por 

ciclo. A Figura 15 (página 72), a Figura 22 (página 81) e a Figura 23 (página 81) 

comprovam esta afirmação. 

A outra característica implementada, partial hits, permite que apenas alguns blocos 

básicos armazenados na linha da cache sejam aproveitados, no caso de a predição 

de desvios sinalizar que apenas uma parte do caminho armazenado na cache foi 

seguida. O trabalho (Patel, 1997) mostra que esta característica aumenta o 

desempenho do Trace Cache em 25% na média. 

Esta dissertação não contemplou outras características, apresentadas nos trabalhos 

(Friendly, 1997; Patel 1997, 1998, 1999b), que também aumentam o desempenho 

do Trace Cache: inactive issue, branch promotion e trace packing. Mesmo assim, 

esta limitação não causa um grande impacto na validade dos resultados obtidos pelo 

fato de estas características não produzirem um aumento no desempenho do 

mecanismo Trace Cache tão significativo quanto o aumento produzido pelas 

características implementadas.  

Para a realização dos Experimentos 4 (página 73), 5 (página 78) e 6 (página 80), 

que também fazem parte dos objetivos 4 e 5 apresentados no início desta subseção, 
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o mecanismo Trace Cache implementado para o simplescalar-3.0 foi adaptado para 

ser incorporado ao simulador da arquitetura Alpha 21264. Devido ao fato de nossa 

implementação do mecanismo Trace Cache não remover instruções que não 

realizam nenhuma operação (nops) do trace, uma das características da Arquitetura 

Alpha 21264 foi prejudicada: esta arquitetura é capaz de retirar nops do pipeline 

antes do issue. Como a trace cache armazena todas as instruções do bloco básico, 

todas as simulações com a arquitetura Alpha 21264 deste trabalho foram realizadas 

sem a retirada antecipada das instruções (early retire) do pipeline, resultando em 

uma alteração no desempenho desta arquitetura. Acreditamos, contudo, que esta 

alteração não é significativa. 

Na realização dos experimentos que utilizam o SPEC2000, os benchmarks o parser 

e gcc tiveram o número de instruções executadas limitadas em 2 bilhões e 500 

milhões. Apesar desta limitação, foram executadas cerca de 1/5 do total de 

instruções que estes programas executam quando são rodados até o fim, que 

equivalem a cerca de um segundo de funcionamento da arquitetura Alpha 21264. 

Esta quantidade de instruções é capaz de capturar o comportamento destes 

programas, validando assim os experimentos realizados. 

 

6.2  CONCLUSÕES 

A arquitetura Super Escalar tem sido usada para implementar a maioria dos 

processadores de alto desempenho atuais. Contudo, a quantidade de ILP que pode 

ser explorada por processadores com arquitetura Super Escalar está se 

aproximando do limite desta arquitetura. Isso está ocorrendo por causa do gargalo 

de fetch das arquiteturas Super Escalares.  

Nos programas inteiros do conjunto de programas de benchmark SPEC92, em 

média 19% das instruções executadas são instruções de desvio (Patterson, 1996, p. 

105) e em média 62% destas mudam a direção do fluxo de execução (Patterson, 

1996, p. 166). Isto significa que aproximadamente 12% das instruções executadas 

nestes programas mudam a direção do fluxo de execução – quase uma em oito. 

Máquinas Super Escalares atuais buscam na cache de instruções até quatro 
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instruções a cada ciclo de relógio. Na próxima geração, vai ser possível fazer o fetch 

de oito ou mais instruções a cada ciclo. Isto significa que um número significativo 

destes acessos de fetch trará da cache uma instrução de desvio que mudará a 

direção do fluxo de execução: muitos destes acessos de fetch (na média, quase 

metade deles para um fetch de largura 8) serão apenas parcialmente efetivos. Este 

problema é conhecido como o gargalo de fetch das arquiteturas Super Escalares. 

Além disso, em vez de simplesmente incrementar o contador de programa para o 

próximo endereço de fetch, máquinas Super Escalares com largura de fetch igual a 

oito teriam de achar o endereço alvo de uma instrução de desvio (possivelmente 

mais que uma) quase todo ciclo, o que tornaria substancialmente mais complicado o 

hardware para predição de desvios (Conte, 1995; De Souza 1999a; Seznek 1996; 

Yeh 1993b). A arquitetura Trace Cache tem sido sugerida como uma solução para o 

problema de gargalo de fetch das arquiteturas Super Escalares. Contudo, a trace 

cache e seus dispositivos associados aumentam significativamente a complexidade 

de implementação e a potência consumida (Hu, 2003), e processadores Super 

Escalares simples e com altas freqüências de clock têm atingido níveis de 

desempenho mais altos que seus contemporâneos mais complexos (Smith, 1994; 

Kessler, 1999). 

A arquitetura DTSVLIW é uma alternativa às arquiteturas Super Escalar e Trace 

Cache que não sofre do problema de gargalo de fetch e pode ser dimensionada para 

disponibilizar paralelismo de hardware igual ou superior àquele que pode ser 

extraído por essas duas arquiteturas. Os experimentos realizados neste trabalho 

comprovam este fato mostrando que uma maquina DTSVLIW com largura 16 

apresenta desempenho 21.9% superior que uma máquina Super Escalar hipotética e 

6.6% superior que uma máquina Trace Cache com hardware equivalente. Quando 

comparada com a arquitetura Alpha 21264, a máquina DTSVLIW apresenta um 

desempenho 24,17% superior que aquela, para os programas inteiros do 

SPEC2000, e 60,36% superior, para os programas de ponto flutuante. Os resultados 

dos experimentos mostram também que o fetch de uma instrução escalar por ciclo 

da cache de instruções não inibe a exploração do ILP pelas máquinas Trace Cache. 

O desempenho de uma máquina Trace Cache que busca uma instrução por ciclo de 

máquina da cache de instruções e utiliza partial hits é apenas 5.3% inferior que uma 
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máquina Trace Cache mais complexa, que busca até 16 instruções da cache de 

instruções por ciclo. Na arquitetura Alpha 21264 com Trace Cache esta diferença é 

ainda menor: apenas 0,47% inferior que a arquitetura Alpha 21264 que busca até 

quatro instruções por ciclo, nos programas inteiros do SPEC 2000 e, 1,85% superior, 

nos programas de ponto flutuante. 

 

6.3  TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho deixou espaço para que novos trabalhos sejam realizados nesta linha 

de pesquisa: 

• Modificação do mecanismo Trace Cache implementado de modo a permitir 

que a característica early retire da arquitetura Alpha 21264 seja utilizada nos 

experimentos com a trace cache. 

• Implementação das técnicas apresentadas nos trabalhos (Friendly, 1997; 

Patel 1997, 1998, 1999b) para o mecanismo Trace Cache: inactive issue, 

branch promotion e trace packing.  

• Avaliação do impacto das latências das instruções (cache de instruções), das 

latências de memória (cache de dados e hierarquia de memória) no 

desempenho das arquiteturas Trace Cache. 
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8  GLOSSÁRIO 

 

Bloco Básico  – Conjunto de instruções contíguas delimitadas no seu início por uma 

instrução alvo de uma instrução de desvio e no seu final por uma instrução de 

desvio. 

 

Fetches Parciais  – Fetches em que um bloco com várias instruções é trazido da 

cache mas algumas instruções não podem ser aproveitadas porque um desvio no 

meio do bloco é um desvio tomado. Alternativamente, pode ocorrer um fetch parcial 

quando um bloco foi trazido por causa de uma instrução no meio do bloco que é alvo 

de um desvio. 

 

Hierarquia de Memória  – Um computador típico possui seu sistema de 

armazenamento organizado em vários níveis. Cada um destes níveis possui 

velocidade, custo e capacidade diferentes. Estes níveis formam uma hierarquia de 

armazenamento ou hierarquia de memória. Quanto mais alto o nível, maior a 

proximidade dele do processador. Os níveis mais altos de armazenamento são mais 

rápidos, mais caros e possuem menor capacidade. 

 

ILP (Instruction Level Parallelism – Paralelismo no Nível de Instrução)  – 

Arquiteturas capazes de explorar o paralelismo na camada ISA exploram o 

paralelismo no nível de instrução (Instruction Level Parallelism - ILP). A arquitetura 

VLIW  e a arquitetura Super Escalar são exemplos de arquiteturas capazes de 

explorar o ILP existente nos programas. 

 

ISA (Instruction Set Architecture – Arquitetura do Conjunto de Instruções)  – A 

arquitetura do conjunto de instruções é uma descrição de vários aspectos do 

processador que são visíveis para o programador, como por exemplo os 
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registradores, a codificação do conjunto de instruções, as formas de acesso à 

memória, etc. 

 

Pipeline  – Técnica de processamento paralelo onde a execução de uma instrução é 

dividida em partes que são executadas por unidades de hardware específicas para 

cada parte. Durante o processamento, estas unidades funcionam em paralelo, cada 

uma delas executando uma parte de uma instrução diferente, como numa linha de 

montagem de uma fábrica. 

 

Super Escalar  – Arquitetura que explora o paralelismo no nível de instrução. 

Processadores implementados segundo esta arquitetura são capazes de enviar para 

execução, em unidades funcionais distintas, mais de uma instrução a cada ciclo do 

relógio da máquina.  

 

Trace  – Caminho percorrido durante a execução do programa. Um trace é formado 

por um ou mais blocos básicos (ver definição de bloco básico nesta seção). 

 

Trace Cache  – Tipo de memória cache que armazena instruções escalares na 

seqüência em que foram visitadas (executadas). 

 

VLIW (Very Long Instruction Word – Palavra de Instrução Muito Longa)  – 

Arquitetura de processador que explora o paralelismo no nível de instrução. 

Processadores implementados segundo esta arquitetura combinam várias instruções 

simples em uma instrução longa (instrução VLIW). No momento em que uma 

instrução longa chega ao estágio de execução do processador VLIW, as suas várias 

operações (instruções simples) são executadas em paralelo permitindo, desta forma, 

a exploração do ILP. 
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Working set  – Devido ao uso freqüente de loops e chamadas de procedimento 

dentro de loops, durante a execução dos programas o processador visita repetidas 

vezes regiões de memória onde está o código correspondente a estes loops. O 

tamanho do código contido nesta região de memória (ou a própria região de 

memória) possui o nome de working set. 


