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Вовед
Современите процесори во своите перформанси се ограничени од голем број
на физички ограничувања како на пример големината на податочниот кеш,
големината на инструкцискиот кеш и слично. Покрај ваквите ограничувања кои
релативно лесно се разрешуваат со додавање на дополнителен хардвер,
процесорите во голема мера се ограничени од самите програми кои се извршуваат.
Затоа различни истражувачи почнале да бараат начини за унапредување на
перформансите преку извршување на инструкциите по редослед кој е различен од
оној кој е даден во самата програма.
Out-of-order извршувањето на инструкциите на програмата сепак не го дава
максимумот на паралелизам кој може да се извлече од самиот процесор и вклучува
прераспоредување само на инструкциите кои не се зависни една од друга. Во
ваквиот модел ако дадена инструкција е зависна од некоја друга инструкција,
тогаш таа мора да биде одложена се до завршувањето на претходната инструкција.
Голем број на истражувачи дале предлози за друг начин на функционирање на
процесорот т.е. предложиле различни начини за надминување на ваквите
ограничувања.
Ограничувањата кои ги наметнува самата програма може да се поделат на
три основни типови: контролни зависности, name зависности и вистинскиподаточни зависности. За нивно разрешување предложени биле голем број на
техники, од едноставни кои биле воведени кај процесорите, до многу
комплицирани кои останале само на теорија поради компликувањето на хардверот.
Сите тие можат да се поделат на два основни типови: нешпекулативни и
шпекулативни.
Во овој труд ќе се обидеме да дадеме краток преглед на сите видови на
зависности, како и начините за нивно разрешување. Посебен акцент ќе биде ставен
на вистинските податочни зависности и нешпекулативните и шпекулативните
техники за нивно разрешување. Од нешпекулативните техники разгледана е
техниката

наречена

повторна

употреба

на

инструкции,

додека

пак

од
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шпекулативните техники во детали е прикажано претскажувањето на вредности и
механизмите кои му се потребни за негово функционирање. Со оглед на тоа што
клучен механизам за функционирањето на претскажувањето на вредности е шемата
за претскажување на вредности, во третата глава од трудот дадена е анализа на
различните шеми за претскажување на вредности, нивните карактеристики,
начините на кои тие функционираат, како и влијанието на претскажување на
вредности врз перформансите на процесорот.
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1. Видови на зависности и техники за нивно
разрешување
1.1. In-order извршување наспроти out-of-order
извршување на инструкции
Извршувачкиот модел на суперскаларниот процесор може да се подели на
два подсистеми: instruction fetch и instruction execution. Instruction fetch подсистемот
ја игра улогата на генератор на инструкции. Тој зема повеќе инструкции од
секвенцијалниот програмски тек, ги декодира и истите ги сместува во нивниот
програмски

редослед

во

инструкцискиот

прозорец

(во

литературата

инструкцискиот прозорец може да се најде и под наслов reorder бафер, иако помеѓу
овие поими постои и одредена разлика). Вториот подсистем кој е наречен
instruction execution ја игра улогата на корисник т.е. пробува да ги изврши
инструкциите кои се сместени во инструкцискиот прозорец. Кај процесорите кои
одамна се користеле подсистемот за извршување на инструкциите ги извршувал
истите во согласност со редоследот по кој биле внесени во инструкцискиот
прозорец т.е. по редоследот по кој тие се појавуваат во програмата која се
извршува. Во ваков случај процесорот мора да паузира кога на ред ќе дојде
инструкција која не е спремна за извршување. Ова првично претставувало огромно
лимитирање на перформансите. Со цел да се надмине ваквото лимитирање и со цел
подобро да се искористат перформансите на процесорот, современите процесорски
архитектури користат техники со кои пробуваат да ги „прескокнат“ инструкциите
кои не се спремни за извршување, т.е. инструкциите кои се спремни за извршување
да се извршат додека процесорот чека да се исполнат условите за извршување на
инструкциите кои сеуште не се спремни за извршување. Ваквиот тип на
извршување на инструкциите во литературата е познат како out-of-order
извршување на инструкции. Овој вид на извршување на инструкции го користат
сите модерни суперскаларни процесори. Тука треба да се напомене и дека сите
современи суперскаларни процесори пробуваат да го зголемат бројот на
инструкции кои се извршуваат out-of-order со цел да можат да извлечат што е
8
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можно поголем број на инструкции кои што можат да се извршуваат паралелно. На
тој начин тие пробуваат ефикасно да ги користат ресурсите со кои располага
процесорот.
Кога се користи out-of-order извршување на инструкции, потребно е истото
да не влијае на коректноста на програмата, т.е. ваквото извршување треба да даде
исти резултати со оние кои би се добиле при in-order извршување на инструкциите.
Секако дека клучна улога за ваквото out-of-order извршување на програмата игра
механизмот кој е наречен Reorder Бафер. Овој механизам бил предложен од страна
на Mike Johnson во 1990 година. Reorder баферот овозможува инструкциите кои бие
извршени out-of-order во процесорот да бидат видливи за програмата по нивниот
оригинален програмски редослед. Ова се постигнува на тој начин што на
инструкциите на кои им било овозможено да се извршат out-of-order не им е
дозволено да се комплетираат се додека не бидат извршени нивните претходници.
Ваквиот механизам е основна алатка за управување со коректноста на пограмата.
Без разлика дали ќе се користи едниот или другиот тип на извршување на
инструкции, целокупната обработка на инструкции од страна на процесорот може
да се разгледува како вклучување на три текови од инструкции и/или податоци,
наречени:
1. Тек на инструкции (Instruction flow),
2. Тек на регистерски податоци (Register data flow), и
3. Тек на мемориски податоци (memory data flow).
Сите овие текови може да се разгледуваат поединечно и за секој од нив да се
проучуваат техниките за оптимизација на перформансите на процесорот. Меѓутоа,
интересен е фактот дека сите три текови постојано се во меѓусебна интеракција и
се зависни едни од други. Во овој труд најмногу ќе се задржиме на техниките кои
се користат кај текот на регистерски податоци, но истовремено ќе прикажеме и дел
од техниките кои се користат кај останатите текови. Ова е направено со цел да
покажеме на кој начин техниките кои се користат кај текот на регистерски
податоци се под влијание на останатите две множества на инструкции или
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податоци, како и да се направат одредени споредби помеѓу техниките за
оптимизација на трите текови на инструкции или податоци.

1.2. Тек на регистерски податоци
Овој тек се состои од регистер-регистер (ALU) типот на инструкции кои се
извршуваат во јадрото на процесорот. Ваквите инструкции ја вршат реалната
работа специфицирана од страна на програмата. Ефективното процесирање на
ваквиот тип на инструкции е основа за постигнување на високи перформанси на
процесорот. ALU инструкциите во суштина вршат бинарни операции врз операнди
кои се наоѓаат во регистрите на машината и резултатите од извршената операција
ги сместуваат во регистри. Со помош на симболи ваквите инструкции би ги
прикажале на следниот начин:
Ri  Fn R j , Rk 

каде што Fn претставува функционална единица, R j и Rk ги претставуваат
изворните операнди, а Ri преставува дестинацискиот регистер.
За да може да биде извршена една ваква инструкција потребно е: да имаме
достапна функционална единица, изворните операнди да се наоѓаат во
специфицираните регистри и да биде достапен дестинацискиот регистер. Во случај
кога еден од овие предуслови не е исполнет, тогаш инструкцијата не може да се
изврши, што пак во суштина значи дека има појава на некаква зависност која мора
да биде разрешена пред инструкцијата да биде издадена. Видовите на зависности
како и основните техники за нивно разрешување се дадени во понатамошните
секции од овој труд.

1.3. Паралелизам на инструкциско ниво
Пред да ги прикажеме типовите на зависности, како и начинот на кој истите
можат да бидат разрешени, ќе дадеме кратка дефиниција на поимот паралелизам на
инструкциско ниво. Всушност целта и на out-of-order извршувањето и на техниките
за разрешување на зависностите помеѓу инструкциите е да се искористи што е
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можно поголема количина на паралелизам помеѓу инструкциите кои треба да бидат
извршени.
Паралелизмот на инструкциско ниво може наједноставно да се дефинира
како мерење на потенцијалниот број на инструкции кои можат симултано да се
извршуваат во програмата. Ваквиот термин бил споменуван во трудовите на John
L. Henesey и David A. Paterson од 1990 и 1995 година.
Паралелизмот на инструкциско ниво е лимитиран и од хардверски и од
софтверски ограничувања предизвикани од меѓусебните релации на инструкциите
во програмата. За да се евалуира паралелизмот на инструкциско ниво (Instruction
level paralelism (ILP)) потребно е да се определи кој пар од инструкции можат да
бидат преуредени без да се наруши коректното извршување на програмата. Ако
инструкциите кои ги разгледуваме можат да се преуредат, истите може да се
извршуваат паралелно. Исто така треба да напоменеме дека основен услов за да
можеме да кажеме дека одредена програма се извршила коректно е резултатот кој
се добил со извршување на програмата во која има преуредување на инструкции да
е ист со оној кој би се добил ако преуредувањето на инструкции воопшто не
постоело (ако инструкциите од програмата биле извршени in-order).
Постојат два главни пристапи за екстрахирање на паралелизам на
инструкциско ниво: динамичко распоредување и статичко распоредување.
Динамичкото распоредување се прави од страна на хардверот со цел да се
промени редоследот на извршување на инструкциите за време на извршувањето. Со
цел да се елиминираат дел од празните циклуси и да се зголеми искористеноста на
извршувачите единици, кај овој пристап инструкциите може да се извршуваат outof-order. За да се надминат лимитите наметнати од in-order извршувањето на
инструкции, инструкциите се земаат од меморија и се декодираат in-order, потоа
истите се извршуваат out-of-order, за на крај истите да се комплетираат in-order.
Секако дека и тука постојат ограничувања предизвикани од зависностите помеѓу
инструкциите. За таа цел се користат голем број на техники кои ќе бидат
прикажани после објаснувањето на зависностите кои можат да се појават помеѓу
инструкциите. Динамичкото распоредување е атрактивен пристап бидејќи може да
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работи со случаи кои можат да се разрешат при самото извршувањето на
програмата и значително го поедноставува компајлерот. Меѓутоа овој пристап
значително ја зголемува комплексноста на хардверот.
Компетитивна алтернатива на динамичкото распоредување е статичкото
распоредување. Статичкото распоредување може да се разгледува и како техника
кој го надополнува динамичкото распоредување. За разлика од динамичкото
распоредување каде што преуредувањето на инструкциите се прави од страна на
хардверот, статичкото распоредување се прави од страна на компајлерот. Исто
така, треба да се напомене дека динамичкото распоредување се прави за време на
извршувањето на програмата, а статичкото распоредување се прави пред да
започне извршувањето на истата. Основна предност на ова распоредување е тоа
што значително ја намалува комплексноста на хардверот.

1.4. Поим за зависности и видови на зависности
Поврзаноста помеѓу инструкциите која не дава можност истите да се
извршуваат паралелно се нарекува зависност. Инструкциите помеѓу кои постои
некаков тип на зависност се нарекуваат зависни инструкции (Freddy Gabbay 1996).
Определувањето на меѓусебните зависности помеѓу инструкциите во даден дел од
програмата или во целата програма е есенцијално не само за извлекување на
паралелизам во прoграмата, туку и за коректно извршување на истата.
Зависностите кои може да се појават кај програмата може да се поделат на
три типа и тоа: контролни зависности (control dependences), name зависности (name
dependences)

и

вистински

податочни

зависности

(true

data

dependences).

Контролните зависности се случуваат кога извршувањето на инструкциите т.е.
нивниот редослед на извршување е зависен од некоја инструкција за разгранување
(branch). Во овој контекст под поимот инструкција за разгранување (branch)
подразбираме инструкција која ја определува патеката на извршување т.е.
определува кои инструкции ќе се извршат подоцна во програмата. Name
зависностите се случуваат кога две инструкции пробуваат да читаат од или да
запишуваат во ист регистер или мемориска локација. Name зависностите се делат

12

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

на два типа: anti зависности и output зависности. Вистинската податочна зависност
се појавува помеѓу инструкции кај кои извршувањето на некоја инструкција зависи
од резултатите на друга инструкција, т. е. резултатот на една инструкција
претставува влез на некоја друга инструкција.
Сите овие зависности, како и дел од техниките кои се користат за нивно
разрешување ќе бидат подетално објаснети во наредните секции. Иако целта на
овој труд е да се даде објаснување на претскажувањето на вредности, како и
шемите за динамичко претскажување кои се користат за разрешување на
вистинските податочни зависности, сепак давањето на краток опис на останатите
зависности како и техниките за нивно разрешување е неопходно поради нивната
поврзаност со претскажувањето на вредности.

1.5. Контролни зависности и техники за нивно
разрешување
1.5.1. Поим за контролна зависност
Првиот тип на зависност кој ќе го разгледуваме е контролната зависност.
Контролната зависност го определува секвенцијалниот редослед на инструкциите
во програмата. Овој редослед зависи од појавата на условни или безусловни
инструкции за разгранување (branch инструкции). За релацијата на контролна
зависност постојат голем број на дефиниции. Овдека ќе искористиме една
дефиниција која е дадена од страна на John L. Henessy:
За една инструкција се вели дека е контролно зависна од инструкција за
разгранување ако таа не може да се премести пред неа и сеуште да се гарантира
коректно извршување на програмата.
Сите инструкции кои се случуваат после некоја инструкција за разгранување
се контролно зависни од таа инструкција. Исто така, сите инструкции кои се
случуваат пред инструкцијата за разгранување се контролно зависни од истита.
Ако тие се преместат после инструкцијата за разгранување, тогаш не може да се
гарантира коректно извршување на програмата.
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Контролните зависности во програмите се случуваат од причина што
процесорот однапред не може да го знае резултатот на инструкциите за
разгранување, а со тоа и не може да определи кои инструкции треба да ги
извршува. За да се определи резултатот на инструкцијата за разгранување потребно
е да се определи: 1. Дали разгранувањето ќе се случи или не, и 2. Да се определи
целната адреса во случајот кога имаме разгранување. Како резултат на неможноста
за определување на секвенцата од инструкции кои треба да се извршуваат, може да
се појават прекини при превземањето на инструкции.
Сите контролни зависности кои постојат во програмата се прикажуваат во
control flow граф. Control flow графот ги претставува можните патеки во
контрлониот тек на програмата. Секое теме во ваквиот граф означува основен блок
(множество на инструкции помеѓу две инструкции за разгранување), додека пак
секоја стрелка означува можна контролна патека помеѓу основните блокови.
Контролната патека е определена во зависност од резултатот на секоја од
инструкциите за разгранување.

1.5.2. Техники за разрешување на контролните зависности
Во литературата постојат голем број на техники за разрешување на
контролните зависности помеѓу инструкциите. Дел од нив се хардверски базирани,
а дел се софтверски базирани. Примери за вакви техники се: loop unrolling,
шпекулативно извршување, branch prediction, delayed branches, predicted instructions
и други. Овие техники може да се поделат и на шпекулативни и нешпекулативни.
Во овој труд дадено е кратко објаснување на техниката која е наречена
претскажување на инструкциите за разгранување (branch prediction).
Претскажувањето

на

инструкциите

за

разгранување

претставува

хардверски-базиран механизам кој пробува динамички (во тек на извршувањето на
програмата) да го определи реултатот на дадена инструкција за разгранување пред
истата да биде извршена. Механизмите кои всушност претставуваат дел од
хардверот на машината и кои се користат кај оваа техника се наречени предиктори
за претскажување на инструкциите за разгранување. Оваа техника е шпекулативна
од причина што сите инструкции кои се извршуваат по претскажаната инструкција
14

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

за разгранување се извршуваат шпекулативно и истите се означени како такви. Со
цел да се гарантира коректноста на извршувањето на програмата, на инструкциите
кои се извршуваат шпекулативно не им е дозволено да се комплетираат. Поради
шпекулативната природа на овој механизам потребно е

да се изврши

инзструкцијата за разгранување и резултатот од истата да се спореди со
шпекулираниот. По ваквата споредба можни се два случаи: Ако претскажувањето
било коректно, тогаш не се превзема ништо, т.е. инструкциите кои се извршуваат
или веќе се извршиле се означуваат како нешпекулативни и истите можат да се
комплетираат. Во вториот случај т.е. во случајот кога било направено погрешно
претскажување, сите инструкции кои се извршувале шпекулативно треба да се
одвалидираат т.е. да се изземат од извршување. Во ваквиот случај процесорот треба
да биде во можност да ја врати состојбата во која бил пред да се случи
инструкцијата за разгранување. Процедурата за recovery и полнењето на
инструкцискиот бафер со инструкции од коректната целна адреса на инструкцијата
за разгранување вклучува неколку празни процесорски циклуси (ова во
литературата се нарекува branch missprediction penalty). Бројот на празни циклуси
во случај на некоретно претскажување зависи од голем број на фактори, но во секој
случај тоа е штетно за перформансите на процесорот.
Од горенаведеното може да се заклучи дека потенцијалот на оваа
шпекулативна техника е доста голем, но во голема мера зависи од точноста на
претскажувањето, како и од механизмот за правење на recovery по појавата на
погрешно направени претскажувања.

1.6. Name зависности и техники за нивно разрешување
1.6.1. Поим, видови и причини за појава на name зависности
Овој тип на зависност кој е наречен name зависност се случува кога две
инструкции употребуваат ист регистер или мемориска локација (наречени name),
но помеѓу тие две инструкции не постои ни тек ни податоци. Врската на name
зависноста помеѓу инструкциите, Freddy Gabbay ја дефинирал на следниот начин:
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Инструкцијата i и инструкцијата j се нарекуваат name-зависни ако е
исполнет барем еден од следните услови (претпоставуваме дека инструкцијата i и
претходи на инструкцијата j во програмскиот редослед):
1. Инструкцијата j запишува некое име на операнд кој инструкцијата i го
чита.
2. Инструкциите i и ј запишуваат во исто име (на иста локација, т.е. во ист
регистер или на иста локација во меморијата).
Првата зависност се нарекува anti зависност, додека пак втората зависност
се нарекува output зависност. Во литературата anti зависноста е позната и како
write-after-read зависност, додека пак output зависноста се нарекува write-after-write
зависност. И двата типа на зависност се многу штетни за перформансите на
процесорот затоа што ако не се разрешени овие типови на зависност тогаш ќе
имаме појава на празни циклуси.
Појавата на name зависности е предизвикана од повторната употреба на
регистрите. Ваквите зависности нема никогаш да се појават ако регистрите не се
користат за зачувување на операнди или пак ако замислиме дека на располагање
имаме процесор со неограничен број на регистри (што секако не е случај со
реалните процесори). Повторната употреба на регистри во литературата е позната и
како register recycling. Постојат две форми на register recycling: едната е статичка,
додека пак другата е динамичка. Статичката форма е поради оптимизација
направена од страна на компајлерот. Типично компајлерот се состои од два дела:
генератор на код и алокатор на регистри. Делот за генерирање на код е одговорен
за емитување на инструкции и претпоставува дека на располагање има неограничен
број на регистри во кои се чуваат сите податоци. Алокаторот на регистри се
обидува да зачува што е можно поголем број на привремени вредности во
регистрите со цел да нема запишување во и читање од меморија. Еден начин за
постигнување на истото е повторната употреба на регистри. Во регистерот се
запишува нова вредност само во случаите во кои вредноста која веќе е запишана во
регистерот не е повеќе потребна.
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Динамичката форма на register recycling се случува кога имаме loop
инструкции кои се извршуваат со повторување. Кога имаме суперскаларен
процесор кој може да извршува повеќе инструкции истовремено (има повеќе
извршувачки единици) и со релативно мало тело на циклусот, може симултано да
се извршуваат повеќе итерации на циклусот. Со оглед на тоа, во процесорот може
симултано да бидат презентирани повеќекратни копии на инструкции за
дефинирање на регистри. Со тоа може да се појават anti и output зависности кои
треба да се детектираат и разрешат.

1.6.2. Техники за разрешување на name зависностите
Еден од начините за разрешување на name зависностите е едноставно да се
одложи зависната инструкција се додека претходната инструкција не заврши со
користењето на зависниот регистер.
Поагресивен начин за работа со name зависностите е динамички да се
доделуваат различни имиња на повеќето дефиниции на еден ист регистер. Ваквиот
пристап во литературата е познат како реименување на регистри (register renaiming)
и истиот бил проучуван од страна на повеќе истражувачи (John L. Hennessy и Mike
Johnson).
Постојат повеќе различни имплементации на преименувањето на регистри.
Најчесто употребуван начин е да се употребува одделен rename register file (во
понатамошниот текст ќе се употребува кратенката RRF) како дополнение на
architected register file (во понатамошниот текст ќе се употребува кратенката ARF).
Речиси сите дизајни имплементираат RRF со помалку редови од ARF
овозможувајќи секој од регистрите во RRF флексибилно да се употребува за
преименување на било кој регистер од ARF. Овој механизам има потреба од
имплементација на табела за мапирање која ќе ги чува покажувачите до RRF. Тука
има и различни опции за одговор на прашањето каде да се смести RRF. RRF може
да биде имплементиран како одделна незавсна структура од ARF, или пак истиот
да биде вграден како дел од reorder баферот. Без разлика на тоа која опција ќе биде
избрана, на секој член на ARF се додава бит за зафатеност (busy bit). Ако овој бит е
сетиран значи дека регистерот веќе е преименуван и дека треба да се пристапи до
17

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

соодветниот член на RRF. На слика бр. 1 прикажана е имплементација на RRF кој
претставува независна структура од ARF, како и едноставна шема на табелaта за
мапирање.

Слика бр. 1. Имплементација на одделен независен RRF
Без разлика на тоа која опција ќе се одбере (дали веќе наведените или некоја
од тие кои ќе бидат подоцна наведени) целата техника на преименување може да се
подели на три одделни задачи кои треба да бидат извршени: source read, destination
allocate и register update. Првата задача се прави со цел превземање на операнди.
Кога одредена инструкција ќе се декодира нејзниот изворен регистер се користи за
индексирање кон ARF, и за превземање на операндите од референцираниот
регистер. При превземањето на секој регистерски операнд можни се три случаи.
Ако битот за зафатеност не е сетиран, тоа индицира дека нема сеуште неодлучено
запишување во бараниот регистер, што пак значи дека операндот може да се
превземе од ARF. Ако битот за зафатеност е сетиран, се пристапува до соодветниот
ред во табелата за мапирање со цел да се добие rename tag-от. Овој tag го
специфицира rename регистерот и истиот се употребува за индексирање во RRF. По
направеното индексирање кон RRF можни се две ситуации. Ако е сетиран битот за
валидност на индексираниот ред, тоа значи дека инструкцијата за ажурирање на
истиот штотуку завршила и дека бараниот операнд е достапен во селектираниот
ред од RRF. Во спротивно (ако битот за валидност не е сетиран) тагот од табелата
за мапирање се проследува до резервациската станица (наместо операнд). Овој таг
подоцна се користи за пронаоѓање на бараниот операнд кога истиот ќе стане
достапен.
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Втората задача е наречена destination aloccate и има три подзадачи: сетирање
на битот за зафатеност, означување на таг, и ажурирање на табелата за мапирање.
Кога дадена инструкција се декодира, нејзиниот дестинациски регистер се користи
за индексирање кон ARF. Ваквиот регистер сега содржи стара вредност и потребно
е да се сетира неговиот бит за зафатеност. Овој регистер мора да биде мапиран.
Како индикатор за истото се користи битот за зафатеност. Овој бит мора да биде
сетиран, и индексот на селектираниот ред од RRF се употребува како таг. Овој таг
се запишува во соодветниот ред од табелата за мапирање и потоа истиот се користи
од страна на наредните зависни инструкции.
Иако третата задача наречена register update не е дел од активноста наречена
преименување на регистри во фазата на издавање и декодирање на инструкции, таа
има директно влијание врз членовите на RRF. Оваа задача опфаќа две одделни
фази. Кога некоја инструкција која ажурира регистер завршува со нејзиното
извршување, нејзиниот резултат се запишува во RRF (секако во согласност со
тагот). Кога оваа инструкција ќе се комплетира, резултатот се копира од RRF во
ARF. Откако ќе се заврши копирањето од едниот во другиот фајл со регистри битот
за валидност се ресетира, што пак значи дека членот на RRF може да се користи за
реименување на некој друг регистер.
Со цел да се избегне ваквото ажурирање на регистрите во две фази, некои
истражувачи предложиле да се имплементира само еден и единствен заеднички
регистер фајл чиј број на членови е еднаков на збирот на членови на ARF и RRF.
Ваквиот фајл не прави строга разлика помеѓу едниот и другиот тип на регистри.
Потребно е само да се додаде еден бит со кој би се правело разграничување на тоа
кој регистер на кој тип на регистри припаѓа. Клучен недостаток на ваквиот предлог
за имплементација е комплексноста на хардверот.

1.7. Вистински податочни зависности, основен блок и
Data Flow граф
Последниот тип на зависност која може да се појави помеѓу инструкциите
кои ги извршува процесорот во даден момент е вистинската податочна зависност.

19

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

Ваквиот тип на зависност во литературата е позната и како Read After Write (RAW)
зависност. Вистинската податочна зависност Freddy Gabbay ја дефинирал на
следниот начин:
Инструкцијата i се нарекува „вистински податочно зависна од инструкцијата
j“ ако е исполнет еден од следните услови:
1. Инструкцијата j дава резултат кој треба да се користи од страна на
инструкцијата i, или
2. Постои инструкција k, за која инструкцијата i е вистински податочно
зависна од инструкцијата k, и инструкцијата k е вистински податочно зависна од
инструкцијата j.
Со други зборови помеѓу двете инструкции за кои се вели дека постои
вистинска податочна зависност постои врската создавач-корисник. Втората
инструкција (инструкција корисник) не може да добие операнд се додека првата
инструкција (инструкција создавач) не го продуцира својот резултат. Оваа
зависност наметнува ограничувања во серијализацијата на две зависни инструкции;
првата инструкција мора да заврши со своето извршување пред втората да започне
со истото.
Вистинските податочни зависности како и нивното разрешување се многу
важни пред се од следните два аспекти: тие го определуваат редоследот по кој мора
да се пресметуваат резултатите со цел да се запази коректното извршување на
програмата; и, овие зависности покажуваат високо ниво на паралелизам на
инструкциско ниво кое може да се екстрахира од страна на постоечките
процесорски архитектури.
Вистинските податочни зависности, нивниот распоред во програмата како и
нивното влијание врз извршувањето на истата се претставуваат преку data flow
граф (DFG) (во литературата може да се најде и под називот data dependence граф
(DDG)). Со цел да го поедноставиме целиот концепт на вистинска податочна
зависност, ќе се ограничиме само на дел од програмата кој е наречен основен блок.
Под основен блок се подразбира секвенца од инструкции кои не се инструкции за
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разгранување освен почетната и крајната (излезна) инструкција. Основна
карактеристика на оваа секвенца од инструкции наречена основен блок е тоа што
ако се изврши некоја инструкција од даденото множество на инструкции, тогаш се
извршуваат и сите останати инструкции кои се членови на основниот блок.
Data flow графот е граф кој ги претставува вистинските податочни
зависности. Секое теме во графот претставува единечна инструкција, додека пак
секоја стрелка прикажува вистинска податочна зависност помеѓу инструкциите.
Дополнително, на data flow графот се прикажуваат и латенциите на инструкциите
кои се кумулативни. Целокупната програма која треба да ја изврши процесорот
може да се прикаже како множество од data flow графови, при што секој од data
flow графовите се однесува на различен основен блок. Конструкцијата и
прикажувањето на data flow графот се важни од причина што на тој начин може да
се илустирира кои инструкции може да се извршуват паралелно без тоа да влијае на
коректноста на програмата.
Покрај дефинирањето на data flow графот, од големо значење за извршување
на програмата е да се определи и критичната патека во самиот data flow граф. Под
критична патека на data flow графот се подразбира најдолгата гранка на зависност
измерена преку кумулативната латенција. Дури и под претпоставка дека имаме
идеален процесор кој има нелимитирани ресурси и однапред ги разрешува
останатите типови на зависности, инструкциите во рамките на основниот блок не
може да се извршат побрзо од должината на критичната патека. Ова се нарекува
data flow limit за извршување на програмата и ги претставува најдобрите
перформански кои можат да бидат постигнати. Овој лимит зависи исклучиво од
вистинските податочни зависности.
Со цел подобро да биде разбран концептот на data flow граф, како и
неговото значење, ќе го разгледаме следниот фрагмент од код:
a bc;

z  m  (n  o)  k  (i  j ) .
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За истиот да биде извршен во суштина поребно е да бидат извршени
следните инструкции:

И1: load-ирање на b
И2: load-ирање на c
И3: собирање на претходните операнди ( b  c )
И4: зачувување на резултатот a
И5: load-ирање на m
И6: load-ирање на n
И7: load-ирање на o
И8: одземање на претходните операнди (n  o)
И9: множење на операндот m со претходниот резултат - m  (n  o)
И10: load-ирање на k
И11: load-ирање на i
И12: load-ирање на j
И13: одземање на претходните операнди (i  j )
И14: множење на операндот k со претходниот резултат - k  (i  j )
И15:

собирање

на

резултатите

од

претходните

две

множења

-

m  (n  o)  k  (i  j )

И16: зачувување на резултатот z

Ако претпоставиме дека за инструкциите за load-ирање, собирање, одземање
и зачувување се потребни по два циклуси, а за комплетирање на инструкциите за
множење потребни се 4 цисклуси, data flow графот на дадениот сегмент од
програмата изгледа на следниот начин:
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Слика бр. 2: Data flow граф на даден сегмент од програма
Од дадениот data flow граф може да се заклучи дека критичната патека ја
сочинуваат И5, И6, И7, И8, И9, И15 и И16 (или пак И10, И11, И12, И13, И14, И15 и
И16).
Многубројните истражувања во минатото покажале дека претставувањето и
разрешувањето

на

вистинските

податочни

зависности

е

есенцијално

за

перформансите на процесорот. Затоа овој труд ќе го насочиме кон претставување
на техниките за елиминација на што е можно поголем број на вакви зависности,
секако започнувајќи од првично предложените и едноставни техники, а
завршувајќи со напредните техники, како што се повторната употреба на
инструкции (instruction reuse) и претскажувањето на вредности (value prediction).

1.8. Алгоритам на Tomasulo
Tomasulo алгоритмот е хардверски базиран алгоритам кој бил предложен од
страна на Robert Tomasulo во 1967 година. Овој алгоритам преку воведување на три
релативно едноставни механизми овозможува елиминација на дел од зависностите
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кои се појавуваат кај програмите. Во него можат да се најдат клучните атрибути на
современите техники за елиминација на вистинските податочни зависности.
Алгоритмот за прв пат бил воведен кај IBM 360/91 процесорот.
Со цел да биде појасен целокупниот концепт според кој работи овој
алгоритам најпрвин е прикажан оригиналниот дизајн на floating-point единицата на
IBM 360 кој претставува претходник на IBM 360/91. Floating point единицата
содржи две извршувачки единици и тоа: една floating point единица за собирање и
една floating point единица за множење/делење. Постојат три регистерски фајлови:
floating-point регистрите (FLRs), floating-point buffers (FLBs), и store data buffer
(SDBs). Постојат четири FLR регистри. Floating-point инструкциите со storageregister или storage-storage адресни модови се претпроцесираат. Генерирањето на
адресите и пристапувањето до меморијата се прават надвор од FPU. Кога
податоците ќе се добијат од меморијата, тие се вчитуваат во еден од шесте FLB
регитри. Слично на тоа, ако дестинацијата на инструкцијата е мемориска локација,
резултатот кој треба да се запишува се сместува во еден од трите SDB регистри и
одделна единица пристапува до SDB-ата за да го комплетира зачувувањето во
мемориската локација. Со употребата на овие два дополнителни регистерски
фајлови, FLB и SDB, за поддршка на storage-register и storage-storage инструкции,
FPU ефективно функционира како register-register машина. Инструкциската
единица (IU) ги декодира сите инструкции и ги проследува сите floating point
инструкции до floating point operation stack-от. Во floating point единицата
инструкциите пак се декодираат и се издаваат од floating point operation stack-от до
двете извршувачки единици во согласност со нивниот редослед во програмата.
Оригиналниот дизајн на floating-point единицата на IBM 360 може да се прикаже на
следниот начин:
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Слика бр. 3: Оригинален дизајн на floating-point единицата кај IBM 360
Според алгоритмот на Tomasulo во оригиналниот дизајн на floating point
единицата треба да се додадат три нови механизми наречени: резервациски
станици (reservation station), податочна магистрала (data bus), и регистерски тагови
(register tags). Кај IBM 360 секоја од извршувачките единици има единечен бафер
на својот влез кој всушност ја чува инструкцијата која се извршува од страна на
единицата во тој момент. Ако единицата за извршување е зафатена, издавањето на
инструкции од страна floating point operation stack-от ќе биде запрено без разлика
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дали на следната инструкција која треба да биде издадена и е потребна истата
извршувачка единица. За да се избегне овој момент на паузирање при
извршувањето на инструкциите, на влезната страна на секоја извршувачка единица
се додава бафер које се нарекува резервациска станица. Во овој дизајн единицата за
собирање има резервациска станица со три члена т. е. резервациска станица во која
може да се сместат три инструкции, додека пак единицата за множење/делење има
резервациска станица кој има два члена. Ако во резервациската станица има
слободен член, тогаш floating point operation stack-от може да издададе инструкција
т.е. истата да ја смести во резервациската станица, без разлика дали единицата на
која се издава инструкцијата е веќе зафатена со извршување на друга инструкција.
Покрај оваа голема можност да се издаваат инструкции иако е зафатена
единицата за извршување, достапноста на резервациската станица обезбедува да се
издаваат инструкции без разлика на тоа што операндите кои и се потребни на
инструкцијата сеуште

не се достапни. Овие инструкции

остануваат

во

резервациските станици се додека нивните операнди не станат достапни. Common
data bus-от (CDB) ги поврзува излезите од двете извршувачки единици со
резервациските станици и со FLR и SDB регистрите. Резултатите продуцирани од
двете извршувачки единици се сместуваат во CDB. Инструкциите кои се сместени
во резервациските станици и на кои сеуште не им се достапни потребните
операнди, потребните операнди ги бараат во CDB. На тој начин CDB овозможува
пренесување на операндите од една на друга инструкција директно, без да има
потреба да се оди по регистри или пак да се користи уште полошо сценарио т.е.
резултатите да се запишуваат во меморија, а потоа истите да се вчитуваат назад во
регистрите. Дестинациските регистри се update-ираат симултано со пренесувањето
на резултатите до зависните инструкции.
Кога floating point operation stack-от издава инструкција на функционалната
единица, истата ја сместува во резервациските станици и проверува дали на истата
таа инструкција и се достапни сите потребни операнди. Ако операндот е достапен
во FLR, тогаш содржината од тој регистер се копира во резервациската станица. Во
спротивно наместо вредност во резервациската станица се копира таг кој индицира
дека бараниот операнд сеуште не е достапен и дека истиот треба да се копира во тој
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дел од членот на резервациската станица. Во оригиналниот дизајн се употребува 4
битно поле за означување на тагот. Ова произлегува од фактот дека постојат
севкупно 11 извори на операнди (една од 5-те резервациски станици која содржи
инструкција која го дава бараниот операнд и еден од 6-те FLB регистри).
Инструкцијата која во делот на потребните операнди има таг наместо
конкретна вредност, истиот го употребува за мониторирање на CDB. Од друга
страна, инструкцијата која треба да го даде тој операнд го копира тагот и операндот
во CDB. На тој начин сите инструкции на кои им е потребен соодветниот операнд
(секако означен со тагот кој тие го бараат) го превземаат истиот и го сместуваат во
делот од членот од резервациската станица во кој се чуваат операндите. По
обезбедувањето на сите предуслови за извршување на инструкцијата (достапност
на извршувачката единица, достапност на сите потребни операнди, како и
дестинациски регитер) истата се означува како спремна за извршување и се издава
на соодветната единица за извршување. Ако на оригиналниот дизајн на floatingpoint извршувачката единица на IBM 360 се додадат трите механизми предложени
од Tomasulo, таа би изгледала на следниот начин:
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Слика бр. 4: Изглед на floating-point единицата кај IBM 360/91
Секако дека овој механизам има влијание врз дизајнот и функционирањето
на останатите делови од процесорот. Истото ќе биде прикажано во наредните
неколку секции.
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1.8.1 Измени и начин на функционирање на извршувачкото
јадро
Современите

суперскаларни

микропроцесори

се

состојат

од

три

функционални делови: in-order почетен дел кој ги зема и испорачува инструкциите
во програмски редослед, out-of-order извршувачко јадро и in-order краен дел кој ги
комплетира инструкциите по редоследот по кој биле издадени. Функционирањето
на динамичкото извршувачко јадро може да се објасни преку следните три
фази/операции:
- издавање на инструкција (instruction dispatching),
- извршување на инструција (instruction execution), и
- комплетирање на инструкција (instruction completion).
Фазата на издавање на инструкцијата се состои од реименување на
дестинациски регистри, алокација на резервациска станица и делови од reorder
баферот, и проследување на инструкциите до резервациските станици. Ако некој од
предусловите не е исполнет т.е. ако нема достапен rename регистер, дел од reorder
баферот или член на резервациската станица, издавањето на инструкцијата се
одложува. Тука треба да се напомене и дека инструкциите се испорачуваат до
резервациските станици во согласност со нивниот тип, под претпоставка дека се
употребуваат дистрибуирани резервациски станици, т.е. дека на почетокот од
секоја извршувачка единица има резервациска станица која ги чува инструкциите
кои треба да се извршат од таа извршувачка единица. Симултано со алокација на
дел од резервациската станица, се прави и алокација на член на reorder баферот.
Втората фаза која е наречена фаза на извршување се состои од следните
чекори: издавање на инструкции, извршување на издадените инструкции и
проследување на резултатите од истите. Резервациската станица е во можност да
определи дали одредена инструкција е спремна за извршување. Инструкцијата е
спремна за извршување ако и само ако и се достапни сите нејзини операнди. Ако во
даден циклус на машината постојат поголем број на инструкции кои се спремни за
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извршување, тогаш се користи алгоритам кој определува која инструкција ќе се
извршува. Откако ќе се разреши и ова прашање, инструкцијата се извршува.
Третата фаза започнува по извршувањето на инструкцијата. Инструкцијата
по нејзиното извршување го потврдува дестинацискиот таг и нејзиниот резултат.
Ако дел од инструкциите кои чекаат во резервациските станици се зависни и нив
им е потребен резултатот кој го продуцира инструкцијата која завршува со
нејзизното извршување, истите го земаат резултатот без да има потреба од
зачувување на резултатот во регистри и потоа негово вчитување. Покрај ова
проследување на резултатот, при комплетирањето на инструкцијата се прави
деалокација на член од резервациската станица. Резервираниот дел од reorder
баферот се деалоцира подоцна.
Горе наведеното јасно укажува на фактот дека со помош на алгоритмот на
Tomasulo и исполнување на одредени други предуслови (процесорот да ги има на
располагање потребните ресурси и соодветно разрешување на останатите видови
на зависности) може да биде достигнат data flow лимитот кој е наметнат од
постоењето на вистинските податочни зависности.

1.8.2. Резервациски станици и reorder бафер
Критични компоненти за работата на out-of-order извршувачкото јадро се
резервациските станици и reorder баферот. Функцијата на динамичкото јадро ја
диктираат операциите кои се прават од овие две компоненти.
Функционирањето на резервациската станица зависи од следните три
работи: dispatching, чекање (waiting) и issuing. Dispatching -от вклучува load-ирање
на инструкција од dispatch баферот во слободен член на резервациската станица.
Ваквото load-рање бара: селектирање на слободен член на резервациската станица,
load-ирање на операнди или тагови во членот на резервациската станица кој бил
селектиран и сетирање на битот за зафатеност на членот на резервациската станица.
Селектирањето на слободен член на резервациската станица се прави од страна на
единицата за алоцирање и истото е во согласност со битот за зафатеност на
членовите на резервациската станица. Ако битот за зафатеност е сетиран, тоа значи
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дека бараниот член на резервациската станица е веќе зафатен и во него во моментот
не може да се load-ира нова инструкција. Откако ќе се пронајде член кој е слободен
и истиот ќе се алоцира, се прави load-ирање на операндите на инструкцијата. Ако
операндите се достапни се load-ира нивната вредност. Во спротивно се load-ира таг
кој се користи за означување на местото од кое операндот се очекува. По
завршувањето на load-ирањето на инструкцијата и load-ирањето на операндите или
таговите, потребно е да се сетира битот за зафатеност на членот на резервациската
станица.
По сместувањето на инструкцијата во резервациската станица, може да се
случи истата да ги нема на располагање операндите кои се потребни за нејзино
извршување. Оваа фаза се нарекува чекање (waiting). Инструкцијата чека се додека
нејзините операнди не станат достапни. Штом истите ќе станат достапни, се сетира
битот за валидност на операндите (по еден бит за секој од нив) и се сетира ready
битот на членот на резервациската станица, давајќи индиција дека инструкцијата ги
содржи сите операнди и дека истата е подготвена за издавање. Ова сетирање на
битовите во литературата е познато како instruction wake up (John Paul Shen и Mikko
H. Lipatsi).
Issuing чекорот е одговорен за селектирање на една од инструкциите кои се
подготвени за извршување и нејзино префрлање во единицата за извршување. Сите
инструкции кои се подговтвени за извршување се идентификуваат со помош на
нивните ready битови кои се сетираат во претходниот чекор. За определувањето на
тоа која инструкција од подготвените треба прва да се изврши потребно е да се
имплементира посебен механизам кој е наречен instruction select (во литературата
овој механизам е познат и како select logic).
Големината на резервациските станици е од исклучително значење за
функционирањето на овој дел од процесосорот. Колку бројот на членови на
резервациските станици е поголем, толку е поголем бројот на инструкции кои се
кандидати за извршување, т. е. толку е поголема веројатноста во множеството на
инструкции кои треба да се извршат да се најде инструкција која е спремна за
извршување. Меѓутоа, сите горенаведени операции кои се поврзани со
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резервациската станица јасно даваат дознаење дека колку се зголемува бројот на
членови на резервациската станица толку се зголемува и комплексноста за нејзина
имплементација.
Reorder баферот ги содржи сите инструкции кои се во тек, т.е. сите
инструкции кои се испорачани, но не се сеуште комплетирани. Во суштина тоа се
сите инструкции кои чекаат во резервациските станици, инструкциите кои во
моментот се извршуваат т. е. се наоѓаат во извршувачките единици и сите
инструкции кои се извршени но чекаат да бидат комплетирани во согласност со
програмскиот редослед. На тој начин инструкциите кои се наоѓаат во reorder
баферот може да се поделат на три типови: инструкции кои чекаат извршување,
инструкции кои се во извршување, и инструкции чие извршување е завршено но
чекаат да бидат комплетирани. За определување на тоа кој член на reorder баферот
на кој тип на инструкција му припаѓа, се користат битови за статус на
инструкцијата. Битовите за статус се ажурираат во согласност со промената на
типот на инструкција (тип на инструкција во смисла во која фаза се наоѓа). Reorder
баферот функционира како кружен ред на чекање и употребува покажувачи за
почеток и крај на редот. Покажувачот за крај означува каде треба да се смести
новиот член и истиот се користи при алоцирање. Покажувачот за почеток ја
означува наредната инструкција која треба да биде комплетирана. Кога ќе се
комплетира одредена инструкција, се прави деалоцирање на ред од reorder баферот
и rename регистерот кој таа го употребува. Исто така се прави и ажурирање на
покажувачот за почеток на reorder баферот.
Покрај ваквиот пристап за одделни резервациски станици и reorder бафер,
доста истражувачи направиле комбинација на истите. Ваквата комбинација е
позната како инструкциски прозорец (instruction window) и ги менаџира сите
инструкции кои се во тек.

32

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

2. Современи техники за надминување на
ограничувањата наметнати од вистинските
податочни зависности
Современите техники за надминување на ограничувањата наметнати од
вистинските податочни зависности (ВПЗ) во својата основа ја имаат програмската
карактеристика наречена value locality. Во овој контекст value locality може да се
дефинира како веројатност дека резултатот на некоја инструкција, кој може да се
нарече и претскажан резултат, ќе се појави подоцна во извршувањето на
програмата. Во наредните неколку секции од трудот ќе бидат дадени подетални
објаснувања за самиот концепт, причините за појава и слично, како и начините на
кои истиот може да се искористи.
Техниките за надминување на ограничувањата наметнати од вистинските
податочни зависности може да се поделат на нешпекулативни и шпекулативни. И
двата пристапи oвозможуваат процесорот да ги добие резултатите на одредена
пресметка пред истата да се изврши. Едноставно кажано, процесорот со употреба
на некој механизам врши зачувување на резултатите oд претходните пресметки, за
потоа штом повторно ќе се појави таквата пресметка, веднаш да го даде резултатот
без да ги извршува инструкциите кои истиот го продуцираат. Како претставник на
нешпекулативните техники за искористување на value locality ќе го презентираме
основниот концепт на техниката наречена instruction reuse, додека пак како
претставник на шпекулативните текники ќе го презентираме концептот на
техниката наречена претскажување на вредности (value prediction).

2.1. Локалност на вредности (value loacality)
2.1.1. Поим за локалност на вредности (value locality)
Во претходната секција на овој труд напоменавме дека современите техники
за надминување на ограничувањата наметнати од вистинските податочни
зависности во своја основа ја имаат програмската карактеристика наречена value
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locality и беше дадена кратка дефиниција на оваа програмаска карактеристика. Во
оваа секција ќе дадеме поопширна дефиниција на оваа карактеристика, причините
поради кои се појавува, и нејзиниот потенцијал кој може да се користи за
подобрување на нивото на паралелизам на инструкциски ниво.
Концептот на value locality бил воведен од страна на Lipatsi (Mikko H.
Lipatsi, Christopher B. Wilkerson и John Paul Shen, 1996). Тој го дефинирал поимот
value locality како веројатност претходно видена вредност повторно да се појави на
иста storage локација. Иако концептот најпрво бил испитуван само за load
инструкции, сепак подоцнешните истражувања покажале дека истиот може да се
генерализира, т.е. да важи за сите инструкции кои генерираат вредности.
Со оглед на тоа дека еден регистер во себе може да содржи 2 32 вредности
(кај 32 бит-ен процесор), веројатноста дека во тој регистер по одредено време ќе се
појави една иста вредност е многу мала, и задачата да се разгледува некаква
локалност на вредности изгледа многу тешка и комплицирана. Меѓутоа, познато е и
дека

реалните

програми

и

оперативните

системи

по

својот

дизајн

се

генерализирани. Од тој аспект, постојат повеќе причини поради кои постои value
locality:
- Редунданција на податоците - најчесто влезните параметри кај реалните
програми многу малку варираат
- Програмски константи - секогаш е поефикасно да се генерира код кој loadира програмски константи отколку код кој ќе ги конструкира истите
- Алгоритми за конвергенција - употребата на одреден вид на алгоритми кои
ги користи програмата може да биде една од причините за појава на локалност на
вредности. Типичен пример за вакви алгоритми се алгоритмите за конвергенција
кои се повторуваат врз множество на податоци се додека не се постигне глобална
конвергенција.
Паралелно со истражувањата кои ги правел Lipatsi, истражувања правел и
Gabbay. Во нив тој дефинирал еден поширок концепт кој всушност во себе ја
опфаќа и локалноста на вредности. Овој концепт е познат како претскажливост на
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вредности (value predictability) и е дефиниран како потенцијал за успешно
претскажување на излезните вредности кои ги генерира програмата при нејзиното
извршување. Претскажливоста на вредности (value predictability) е инхерентна
карактеристика на самата програма, базата на податоци која таа ја користи и
алгоритмите за пресметка. Претскажливоста на вредности е независна од
механизмите за нејзино користење и зависи исклучиво од самата програма.
Gabbay

направил

разлика

помеѓу

две

различни

варијации

на

претскажливоста на вредности и истите ги нарекол: temporal value predictability и
spatial value predictability. Под temporal value predictability се подразбира мерење на
веројатноста дека инструкцијата ќе генерира излезна вредност која ќе е еднаква на
некоја нејзина претходна вредност, додека пак под spatial value predictability се
подразбира мерење на веројатноста дека одредена инструкција ќе генерира излезна
вредност како функција од претходно генерирана вредност на инструкцијата и
определен чекор. Со оглед на горенаведените дефиниции за temporal и spatial value
predictability, може да се каже дека во суштина она што Gabbay го нарекува
temporal value predictability е многу слично со она што Lipatsi го дефинирал како
value locality. Секако дека и двата дела од концептот на претскажливоста на
вредности дефиниран од Gabbay може да дадат значителен придонес за користење
на паралелизмот на инструкциско ниво.

2.1.2. Квантифицирање на локалност на вредности (value
locality)
Покрај горенаведениот теоретски пристап, и двајцата истражувачи (Lipatsi и
Gabbay) дале експериментални докази за постоењето на локалност на вредности
и/или претскажливост на вредности.
Според експериментите кои ги направил Lipatsi, со историска длабина
еднаква на 1 целобројните програми покажуваат локалност на вредности на load
инструкциите од околу 50%, додека пак со зголемување на историска длабина на 16
(под претпоставка дека имаме перфектен механизам за избор на коректната
вредност од можните 16 вредности), локалноста на вредности на load инструкции
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може да достигне и до 80%. Освен за load инструкции (на кои што првично бил
фокусиран Lipatsi) направени биле и мерења за локалноста на вредности за сите
типови на инструкции по што било заклучено дека повеќето програми покажуваат
локалност на вредности од 40% до 50% со историска длабина 1, додека пак со
историска длабина еднаква на 4, локалноста на вредности (value locality) може да
достигне и до 70%.
Gabbay од друга страна пак покажал дека типовите на претскажливост на
вредности и нивното искористување од страна на механизмите за претскажување
на вредности, во голема мера имаат влијание на точноста на претскажувањето.
Повеќе детали за резултатите од неговите експерименти се прикажани во третата
глава на овој труд, каде е дадена анализа на различните видови на шеми за
претскажување на вредности.
Како заклучок на горенаведеното може да се каже дека сите програми
покажуваат значајна количина на локалност на вредности и/или претскажливост на
вредности, како за load инструкциите, така и за инструкциите кои прават некакви
пресметки.

2.2. Нешпекулативни техники за надминување на
ограничувањата наметнати од ВПЗ
Најкарактеристичен пример за нешпекулативните техники за надминување
на ограничувањата наметнати од вистинските податочни зависности е instruction
reuse техниката. Оваа техника е чисто хардверска техника за повторна употреба на
резултатот од претходното извршување на одредена инструкција. Истата била
предложена уште во 1997 година.
Оваа техника влече корени од добро познатата мемориска оптимизација
наречена мемоизација (memoization).

2.2.1. Мемоизација (Memoization)
Оваа мемориска оптимизација може да биде извршена мануелно од страна
на програмерот или автоматски од страна на компајлерот. Во суштина таа
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претставува техника за комплексни пресметки со динамичко зачувување на
резултатите од истите и нивна повторна употреба кога истото ќе биде можно.
Карактеристичен пример за искористувањето на оваа мемориска оптимизација е
функцијата Fibonacci (x). При првото извршување на оваа пресметка резултатите се
зачувуваат како пар од вредности <операнд, резултат>. При повторно повикување
на функцијата, мемоизираната верзија на истата проверува дали повикот на
функцијата се поклопува со некој претходен повик. Ако имаме поклопување, тогаш
набрзо се враќа вредноста на функцијата, наместо целосно да се извршува истата.
И покрај ваквата едноставност на мемоизацијата, оваа техника има и свој
недостаток, а тој се состои во тоа што секоја пресметка која е мемоизирана мора да
биде ослободена од надворешни ефекти. Сепак, мемоизацијата е моќна техника за
програмирање и истата е широко распространета и доста ефективна.

2.2.2. Повторна употреба на инструкција (instruction reuse)
Според својот концепт, повторната употреба на инструкција не е ништо
повеќе од хардверска имплементација на мемоизацијата на инструкциско ниво.
Оваа техника покажува дополнителен паралелизам на инструкциско ниво со
раздвојување на извршувањето на инструкцијата корисник од инструкциите кои ја
создаваат вредноста која таа ја користи со тоа што покажува дека инструкциите кои
ја создаваат вредноста не е потребно повторно да се извршуват. Ова е можно ако и
само ако се исполнети одредени предуслови, а тоа се:
1. Механизмот за повторна употреба да утврди дека инструкцијата создавач
се поклопува со претходна инстанца во reuse историјата и
2. Можна е безбедна употреба на резултатите од претходната инстанца.
Повторната употреба на инструкција накратко го употребува следниот
механизам: извршувањето на индивидуални инструкции или множество од
инструкции се запишува во историска структура која ги чува резултатите од
пресметката. Во периодот од зачувувањето на инструкцијата и нејзиниот резултат,
до нејзината повторна употреба, историската структура мора да поседува
механизам кој гарантира дека нејзината содржина останува кохерентна со

37

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

претходното извршување на програмата. На крајот, ако инструкцијата повторно се
појави, место да се прават одредени пресметки инструкцијата едноставно го зема
резултатот од претходното извршување. Во продолжение дадени се повеќе детали
за имплементацијата на претходно наведените механизми.
2.2.2.1. Reuse историски механизам. Секоја реална имплементација на
повторната употреба на инструкција мора да содржи механизам за зачувување на
извршувањата на инструкции или група од инструкции. Овој механизам потребно е
да врши поврзување на множеството на предуслови со претходно пресметаните
резултати. Предусловите мора егзактно да бидат прецизирани и задоволени. Како
предуслови кои треба да бидат познати се пресметките кои се направени како и
множеството на операнди кои можат да влијаат на резултатот на пресметката (во
литературата се познати и како live inputs). Пресметката која треба да се направи е
специфицирана преку програмскиот бројач (Program Counter) или пак одреден дел
од него (подмножество на битовите содржани во програмскиот бројач, наречено
таг) кој еднозначно ја идентификува инструкцијата која се извршува, додека пак
live inputs се специфицирани преку операндите кои се сместени во некој регистер
или во меморија. Клучен атрибут на овие предуслови е тоа што тие еднозначно го
специфицираат множеството на настани кои управуваат со дадената пресметка на
зачуваниот резултат. Повторната употреба на инструкција е дозволена само ако
повторно се случи тој прецизно дефиниран сет на настани.
2.2.2.2. Индексирање, ажурирање и организација на Reuse баферот.
Поголемиот број на имплементации на механизмот за историја наречен и reuse
механизам вклучуваат индексирање од low-order битови на програмскиот бројач.
Reuse баферот се ажурира динамички. Истиот може да биде организран за чување
на историјата на индивидуални инструкции (т. е. секој член на баферот
кореспондира на единечна инструкција), или пак за поголем број на инструкции (на
пример, инструкции во рамките на еден основен блок). Ако reuse баферот е
дизајниран за чување на историјата на поголем број на инструкции, тогаш истиот
треба да исполнува барања за скалабилност поврзани со запишување на
променливите кои влијаат на резултатот (live inputs). На пример, ако имаме
механизам кој ја чува историјата на основните блокови и ако истиот е со големина
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од шест или повеќе инструкции, тогаш механизмот за повторна употреба на
инструкции треба да чува десетина или повеќе влезни вредности (за секоја
инструкција по два изворни операнди и еден дестинациски операнд).
2.2.2.3. Специфицирање и валидирање на live inputs. Вредностите кои
имаат влијание врз повторната употреба на некоја инструкција или групи на
инструкции можат да бидат специфицирани по име или по вредност. Ако се
користи специфицирање по име, тоа значи дека во reuse баферот се запишува или
бројот на регистерот или мемориската адреса (во зависност од тоа каде се наоѓа
вредноста, дали во регистер или во некоја мемориска локација). Специфицирањето
по вредност значи дека во reuse баферот се зачувува актуелната вредност на
операндот кој се користи во пресметката.
За да се направи валидирање на вредностите кои влијаат на резултатот на
пресметката на инструкцијата мора да се направи верификација дека вредностите
на операндите кои се зачувани во членот на reuse табелата се поклопуваат со оние
од моменталните операнди. Овој процес на верификација се нарекува reuse тест. Се
додека не се изврши верификација, не смее да има повторна употреба на
инструкција, од причини што резултатот кој ќе го даде историскиот механизам
може да биде некоректен. За операндите кои се специфицирани по име, оваа
верификација е гарантирана од механизмот за кохеренција, додека пак за
операндите специфицирани по вредност верификацијата бара читање на
моменталната вредност од регистри или меморија и нивна споредба со вредностите
зачувани во членот на reuse баферот.
2.2.2.4. Механизам за кохерентност на reuse баферот. Како што
претходно наведовме, овој механизам се користи само во случајот кога вредностите
кои влијаат на резултатот од пресметката се специфицирани по име. За да се
гарантира коректноста во ваков случај, reuse баферот мора да остане кохерентен со
програмата која се извршува помеѓу вметнувањето на членот во reuse баферот и
неговата подоцнежна употреба. Тоа значи дека за reuse баферот да остане
кохерентен потребно е секое интервентно запишување во регистерот или во
меморијата кое е во конфликт со live inputs да се рефлектира и во reuse баферот. За
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претходно наведеното одговорен е механизмот за кохерентност кој ги забележува
сите запишувања кои ги прави програмата и прави одвалидирање на членовите на
reuse баферот во случај кога тие запишувања би довеле до некоректни резултати
при повторна употреба на инструкцијата. За одвалидирање на членовите на reuse
баферот механизмот треба да направи асоцијативно пребарување на истите кое
може да биде доста скапо (од аспект на користење на ресурси на процесорот).
2.2.2.5.

Механизам

за

повторна

употреба

на

инструкција.

За

постигнување на подобри перформанси при користењето на повторната употреба
на инструкции, процесорот треба да е во можност да ги елиминира или редуцира
останатите зависности. На тој начин тој би овозможил пропуштање на
извршувањето на овие инструкции и преминување на подоцнежните инструкции.
Кандидатите за повторна употреба мора нивните резултати да ги проследат до
процесорот, што значи дека треба да се додадат нови порти за запишување на веќе
мултипортниот регистерски фајл. Мемориските инструкции кои своите резултати
ги добиле со помош на reuse механизмот, мора да се забележуваат во
процесорскиот load/store ред на чекање со цел да се одржи коректноста во
мемориското подредување.
Поради сето горенаведено, имплементацијата на овој механизам бара
дополнителен редизајн или модификации на постоечките процесори. Тоа е
причината поради која овој механизам не е воведен кај голем број на реални
дизајни.

2.2.3. Повторна употреба на основни блокови и trace-ови
На гореобјаснетиот концепт на механизмот за повторна употреба на
инструкции биле направени и одредени проширувања. Тие биле направени со цел
наместо една инструкција, да се прави зачувување и повторна употреба на
множество од инструкции (организирани во еден основен блок или во trace-ови).
Важно е да се напомене дека и во двата случаи не е возможна парцијална употреба
при појава на парцијално поклопување на дел од блокот или trace-от.
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2.3. Шпекулативно извршување и weak dependence
модел
Во првата глава од овој труд покажавме дека програмската семантика и
меѓусебните зависности помеѓу инструкциите се специфицирани преку control flow
графот (CFG) и data dependence графот (DFG). Се додека нема повреда на
ограничувањата наметнати од CFG и DFG, инструкциите може да се извршуваат по
редослед кој е различен од оригиналниот. Ваквото преуредување може да биде
постигнато преку Tomasulo алгоритмот или преку модерните имплементации на
reorder баферот. И покрај тоа, вистинските зависности помеѓу инструкциите мора
да бидат отстранети. Конвенционалните машини овие зависности ги отстрануваат
на ригорозен начин кој е диктиран од следните две правила:
- Зависностите се определени на апсолутен и егзактен начин т.е. две
инструкции или се зависни или се независни
- Зависностите се отстрануваат во текот на извршувањето т.е. тие не смеат
да се случат
Ваквиот начин на работа со зависностите во литературата е познат како
strong dependence модел. Овој модел е многу ригорозен и непотребно прави
рестрикција на можниот паралелизам на инструкциско ниво.
Како алтернатива на ваквиот модел истражувачите го предложиле weak
dependence моделот. Како предност која се добива со употребата на weak
dependence моделот е тоа што семантиката на програмата не мора да биде
комплетно определена пред процесорот да може да ги процесира инструкциите.
Исто така, процесорот може да прави шпекулации. Ако значаен дел од
шпекулациите кои се направени е точен, процесорот може да го надмине лимитот
на перформансите кој е наметнат со употребата на strong dependence моделот.
Процесорот кој го користи weak dependence моделот може да се разгледува
како да се состои од два делови кои се во меѓусебна интеракција. Првиот дел е
високо шпекулативен и пробува да направи претскажувања со цел да има
агресивно процесирање на инструкции. Вториот дел го употребува strong
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dependence моделот со цел да се направи валидација на шпекулациите, да се
направи recovery при појава на погрешни претскажувања или да се обезбедат
историски податоци за однесувањето на инструкциите кои би ги користел првиот
дел. Со користењето на ваквиот модел на процесор data flow лимитот кој е
диктиран од должината на критичната патека не е веќе лимит кој што не може да
се достигне.

2.4. Поим и дефиниција за претскажување на
вредности (value prediction)
Покрај нешпекулативното искористување на феноменот наречен локалност
на вредности (или неговото проширување наречено претскажливост на вредности),
постои и друг метод кој е базиран на шпекулативно извршување. Ваквиот метод е
воведен во 1996 година и е познат како претскажување на вредности (value
prediction).
Овој пристап сугерира да се прави претскажување на излезните вредности
на одредени инструкции пред истите да се извршат и претскажаната вредност да се
проследи кон операциите кои се податочно зависни од неа. Како резултат на
ваквото проследување, процесорот би можел паралелно шпекулативно да ги
извршува зависните инструкции.
Целта на претскажувањето на вредности е да ги достигне лимитите кои се
наметнати од вистинските податочни зависности. Оваа техника едноставно пробува
да направи претскажување на излезните вредности на инструкциите пред тие да се
извршат и ги проследува претскажаните вредности кон инструкциите кои се
зависни од таа инструкција.
Со цел да се направи ваквото претскажување на вредности и да биде
овозможено шпекулативно извршување на зависните инструкции потребно е да
бидат вклучени повеќе различни механизми кои може да се поделат во следните
групи:
1. Механизам за претскажување на вредностите - предиктор на вредности
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2. Механизам за верификација на претскажаните вредности
3. Механизам за recovery во случај на појава на погрешно претскажани
вредности.

2.5. Механизми за претскажување на вредности предиктори на вредности
Во вој дел од трудот ќе дадеме само кратка дефиниција на механизмите за
претскажување на вредности и ќе ги наброиме карактеритиките кои тие ги
поседуваат. Подетални објаснувања за начинот на кој тие функционираат, нивните
перформанси и нивните карактеристики ќе бидат дадени во третата глава на овој
труд.
Шемите за претскажување на вредности (предикторите на вредности) се
одговорни за генерирање на точни претскажувања за подоцнешно нивно
шпекулативно употребување од страна на процесорското јадро.
Предикторите може да се карактеризираат преку следните карактеристики:
- точност (accuracy)
- покриеност (coverage)
- опсег (scope).

2.6. Механизми за верификација на направените
претскажувања
Верификацијата на направеното претскажување од страна на шемата за
претскажување на вредности е аналогна на reuse тестот кој го споменавме при
опишување на техниката за нешпекулативно разрешување на вистинските
податочни зависности наречена повторна употреба на инструкција (instruction
reuse). Имено, мора да се обезбеди гаранција дека претскажаната вредност од
страна на шемата за претскажување на вредности се поклопува со вредноста која
би се добила со извршувањето на инструкцијата. Наједноставен и најсигурен
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пристап при обезбедувањето на ваквата верификација е да се изврши инструкцијата
која се претскажува и добиениот резултат да се спореди со оној кој бил добиени
при претскажувањето на вредноста. Секако дека ваквиот едноставен механизам
бара зголемување на ALU со компаратор за секоја функционална единица и
дополнителни патеки од извршувачките едници до компараторот и од предикторот
до компраторот.
Верификацијата на претскажуањето на вредности има две основни цели.
Првата цел се случува кога имаме лошо претскажување. Во тој случај треба да се
направи recovery т.е. одвалидирање на погрешно претскажаната вредност и
инструкциите кои се зависни од неа. Втората цел се однесува на случајот кога
имаме коректно претскажување. Фактот дека коректното претскажување е
верифицирано, значи дека не е потребна достава на нова вредност до зависните
инструкции кои во моментот се извршуваат шпекулативно, туку само потврда дека
тие веќе може да се третираат како нешпекулативни. Во зависност од recovery
моделот, овие шпекулативно извршени инструкции можат да продолжат да ги
користат ресурсите на процесорот пред тие да станат нешпекулативни. На пример,
кај конвенционалните микропроцесори, инструкциите можат да влезат во
резервациските станици во програмски редослед. Откако ќе бидат издадени и
извршени со шпекулативни операнди, не постои податочна или контролна патека
која овозможува нивно повторно сместување во резервациските станици. При ваква
архитектура инструкцијата која користи претскажан операнд и е шпекулативно
издадена треба да остане во резервациската станица во случај да биде потребно
нејзнино повторно издавање со корегиран операнд.
Во случај како механизам за верификација да се користи првично
предложениот механизам кој прави споредба помеѓу претскажаната и пресметаната
вредност, може да се појават сериозни проблеми. Имено, може да се случи
инструкциските операнди сами по себе да бидат шпекулативни, т.е. влезните
операнди кои што служат за правење на претскажување можат да бидат
шпекулативни резултати. На тој начин една и единствена претскажана вредност
може да се провлекува низ целиот data flow граф. Сличен проблем се појавува и
кога за шпекулативно решавање на инструкциите за разгранување се користат
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шпекулативни операнди добиени со претскажување на вредности. Во овој случај
може да имаме коректно претскажување на инструкцијата за разгранување од
страна на механизмот за претскажување на вредности на инструкциите за
разгранување, но резултатот севкупно да не биде коректен поради погрешното
претскажување на вредност. За решавање на ваквите проблеми најдобро решение е
да се оневозможи верификација на претскажување кое е направено со
шпекулативни операнди.

2.6.1. Ширење на резултатите добиени од верификацијата
Покрај досега искажаните компликувања на хардверот, како и наведените
компликации

кои

може

да

настанат

поради

погрешно

претскажување,

верификацијата на претскажувањето во себе мора да вклучи и механизам кој ќе ги
информира инструкциите кои го користат претскажувањето за статусот на нивните
шпекулативни операнди. Овој механизам треба да даде информација дали
операндите се верифицирани. Во наједноставна форма оваа функција би ја вршел
reorder баферот. Концептуално постојат две основни алтернативи за ширење на
верификацијата: верификацискиот статус може да се шири сериски, т.е. од
инструкцијата која се верифицира по рабовите за податочна зависност кон
зависните инструкции; или верификацискиот статус може да се шири паралелно.

2.6.2. Верификација на податочни региони
Со цел поедноставување на механизмот за верификација и негова поголема
ефикасност предложен бил концептот на податочни региони (data flow region).
Податочните региони се подграфови на data flow графот кои се дефинирани од сет
на инструкции кои се достигнуваат од дадено множество на влезни вредности.
Ваквите региони може да бидат употребени ако множеството на влезни вредности
за регионот го помине reuse тестот. Истото ова својство може да се употреби и за
верификација на сите претскажувања на вредности кои се случуваат во рамките на
data flow регионот. Во единицата одговорна за правење на претскажувања т.е. во
предикторот може да биде интегриран механизам за создавање на податочни
региони со зачувување на покажувачи за податочните зависности во табелата за

45

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

претскажување. Подцнежното повикување на претскажување на вредности води до
редуцирање на опсегот на инструкции кои треба да имаат информација за
направената верификација. Се додека механизмот за податочни региони гарантира
дека сите претскажувања направени во регионот се конзистентни, потребно е да се
направи само верификација на иницијалните претскажувања кои кореспондираат
на влезовите на податочниот регион. Откако ќе се направи верификација на
иницијалните претскажувања на конвенционален начин, се прави верификација на
целиот регион. Сите останати инструкции кои припаѓаат на таквиот регион не е
потребно ни да се извршуваат, ни да се верифицираат.

2.7. Механизам за правење на recovery во случај на
појава на погрешни претскажувања
Овој механизам се вклучува само во случаите кога е направено погрешно
претскажување на одредена вредност и е одговорен за одвалидирање на сите
инструкции кои ја користат таа вредност, како и за нивно повторно издавање со
корегиран операнд.
Во основа постојат два типа на вакви механизми: механизам за recovery
базиран на refetch и механизам за recovery базиран на селективно реиздавање
(selective reissue).

2.7.1. Механизам за recovery базиран на refetch
Механизмот за recovery базиран на refetch е изграден врз recovery
механизмот за погрешни претскажувања кој е застапен во речиси сите модерни
суперскаларни процесори. При користењето на ваквиот пристап, погрешно
претскажаните вредности се третираат на ист начин како и погрешно
претскажаните инструкции за разгранување: сите инструкции кои во оригиналниот
програмски редослед се наоѓаат по инструкцијата чиј резултат е погрешно
претскажан се одвалидираат и истите повторно се превземаат. Тоа значи дека кај
ваквиот механизам за recovery бројот на казнени циклуси кои се појавуваат е
еднаков на бројот на казнени циклуси кои би се појавиле при погрешно
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претскажување на некоја инструкција за разгранување. Главна предност на ваквиот
механизам за recovery е тоа што истиот е релативно едноставен за имплементација.
Ако во рамките на процесорот има механизам за recovery предизвикано од
погрешно претскажување на инструкции за разгранување (branch prediction), тогаш
измените кои треба да се направат се многу мали.

2.7.2.

Механизам

за

recovery

базиран

на

селективно

реиздавање (selective reissue)
Овој механизам обезбедува потенцијално решение за лимитите на
перформансите кои ги воведува механизмот за recovery базиран на refetch. Кај
механизмот базиран на селективно реиздавање, потребно е повторно да бидат
издадени само оние инструкции кои се податочно зависни од инструкцијата чија
излезна вредност е претскажана. Имплементацијата на селективното реиздавање
бара механизам за ширење на информацијата за направеното лошо претскажување
до сите зависни инструкции во рамките на data flow графот. Оваа информација
може да се шири сериски или паралелно.
За сериското ширење карактеристично е дека доцнењето во комуникацијата
е пропорционално со оддалеченоста на инструкцијата чија вредност е погрешно
претскажана до инструкцијата која таа вредност ја користи т.е. инструкцијта која
треба да биде повторно издадена.
Паралелното ширење на информацијата е broadcast базирано. Кај овој
механизам шпекулативно претскажаните операнди се означени со единствен таг, и
сите зависни инструкции кои се извршуваат со шпекулативно претскажаните
операнди ги шират ваквите тагови кон нивните зависни инструкции. На тој начин
ваквиот таг се шири кон сите инструкции кои треба да бидат повторно издадени.
2.7.2.1. Казнени циклуси при користењето на селективно реиздавање.
Како што веќе споменавме, кај механизмот за recovery базиран на refetch, казната
која се појавува поради направено погрешно претскажување се споредува со онаа
која се појавува при погрешно претскажување на инструкции за разгранување.
Целта на механизмот на селективно реиздавње е да ги намали празните циклуси

47

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

кои произлегуваат од погрешно направеното претскажување со намалување на
цисклусите кои се наоѓаат помеѓу самото погрешно претскажување и коректното
извршување на инструкциите кои се податочно зависни од инструкцијата чија
вредност била некоректно претскажана. Ако претпоставиме дека за верификација
на претскажувањето е потребен само еден циклус, тогаш идеален случај би било да
се појави само еден казнен циклус. Тоа значи дека зависната инструкција би се
извршила само еден циклус подоцна од моментот кога истата таа би се извршила
ако воопшто не постоело претскажување. При користењето на ваквиот механизам
за recovery, теоретски постои и уште подобар случај. Тој се појавува кога кај
податочно зависната инструкција која го користи претскажувањето постојат и
некои други типови на зависност (на пример податочна зависност но во однос на
некоја друга инструкција, а не во однос на инструкцијата чија вредност е
претскажана). При појавата на ваков случај, бројот на казнени циклуси е еднаков на
нула, бидејќи инструкцијта и покрај достапноста на шпекулативно претскажаниот
операнд не е сеуште започната со извршување.
2.7.2.2. Data flow eager execution. Со цел казнените циклуси кои се
појавуваат поради лошо направени претскажувања да се редуцираат на 0 циклуси,
предложен бил механизмот наречен data flow eager execution. Кај ваквиот
механизам, инструкциите кои се извршуваат шпекулативно со користење на
претскажаниот операнд, се извршуваат повторно штом истиот тој операнд биде
нешпекулативно пресметан. Со други зборови без разлика дали имало точно или
погрешно претскажување, зависните инструкции се издаваат по втор пат. Паралено
со ваквото второ извршување, се врши верификација на шпекулативниот операнд
на начин кој беше претходно објаснет. Во случај на точно претскажување, второто
издавање на инструкцијата се потиснува. Ако пак имало погрешно претскажување,
на второто извршување на инструкцијата му е дозволено да продолжи, не
предизвикувајќи

казнени

циклуси.

Се

разбира

ваквиот

механизам

бара

дополнителна хардверска поддршка.
2.7.2.3. Ефект наречен латенција на издавање. Кај современите
процесори, распоредот на издавање на инструкции е до толку усовршен што
процесорот ја знае патеката на извршување неколку циклуси пред инструкциите да
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бидат издадени. Ваквиот ефект во литературата е познат како латенција на
издавање. Иако во некои случаи ваквиот пристап е доста корисен, сепак истиот има
и своја лоша страна, а тоа е дека ја намалува можноста на процесорот да реагира на
динамичките настани кои се појавуваат при самото извршување на инструкциите.
Со оглед на тоа дека детектирањето на погрешно претскажување на вредности е
динамички настан и со оглед на тоа дека кај повеќето современи процесори ваквата
латенција изнесува повеќе циклуси, погрешното претскажување на вредности може
да резултира со зголемување на бројот на казнени циклуси. Со други зборови може
да се каже дека бројот на казнени циклуси кои се појавуваат поради погрешно
претскажана вредност на некоја инструкција е сума на латенцијата на издавање и
латенцијата на верификацијата.
2.7.2.4. Промени во логиката на издавање на инструкции. Механизмот на
селективно реиздавање на инструкции бара промени во логиката на издавање на
инструкции кои не се едноставни. При нормално функционирање на процесорот
т.е. во услови кога нема механизам за повторно селективно реиздавање на
инструкции, инструкции се издаваат само еднаш и тоа под строго дефинирани
услови: достапност на нивните операнди, достапност на дестинациски регистар и
достапност на соодветна функционална единица. Во вакво сценарио множеството
на инструкции кои во мемоментот ги користи процесорот може да се подели на два
дела: инструкции кои чекаат да бидат издадени и инструкции кои се веќе издадени
но сеуште не е завршено нивното извршување. На тој начин инструкциите кои се
веќе издадени не е потребно да се реиздаваат и тие се сместуваат надвор од
резервациските станици и припаѓаат на вториот дел на инструкции (инструкции
кои се издадени но нивното извршување не е суште завршено).
При користење на селективно реиздавање, не може да се формираат
претходно дефинираните множества на инструкции. Имено, инструкциите кои
еднаш веќе биле издадени со шпекулативно претскажани операнди можеби ќе биде
потребно повторно да бидат издадени со корегирани операнди. Поради тоа ваквите
инструкции не смеат да го напуштат редот на чекање или резервациските станици.
За решавање на ваквиот проблем постојат две алтернативи: или да се отстрнат
инструкциите кои биле издадени со шпекулативен операнд од резервациската
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станица, но да се обезбеди механизам за нивно повторно инсертирање ако има
потреба; или инструкциите кои се извршуваат со шпекулативен операнд да останат
во резервациските станици се до добивање на информација дека претскажувањето
на вредноста која тие шпекулативно ја користат било коректно.
Од хардверска перспектива првото решение е многу покомплексно и истото
мора да вклучува и можна појава на deadlock сценарио. Ваквото deadlock сценарио
се случува кога сите резервациски станици во себе содржат инструкции кои се
зависни од некоја претходна инструкција која треба да биде повторно
реинсертирана во резервациската станица и повторно да биде извршена. Од
причина што нема слободни членови на резервациските станици и истите не можат
да се ослободат од причина што сите инструкции кои се наоѓаат во нив се зависни
од инструкцијата која треба да биде повторно издадена, инструкцијата не може да
направи прогрес, што резултира со deadlock.
Второто можно решение т.е. предлогот да се чуваат инструкциите кои се
извршуваат шпекулативно со претскажан операнд во резервациските станици е
повеќе употребувано. Ваквото решение бара постоење на механизам за промена на
статусот

на

операндите

на

зависните

инструкции

од

шпекулативни

во

нешпекулативни. Дополнително, користењето на ваквиот пристап предизвикува и
други проблеми поради зголемената зафатеност на резервациските станици.

2.8. Поврзаност на претскажувањето на вредности со
други техники
Претскажувањето на вредности е поврзано пред се со други техники кои
служат за подобрување на перформансите на процесорот. Покрај заедничката цел
која ја имаат со претскажувањето на вредности, ваквите техники користат и слични
механизми со оние кои се користат кај претскажувањето на вредности. Основните
разлики со претскажувањето на вредности најчесто се гледаат во тоа кој тип на
инструкции се цел на техниката. Во продолжение ќе прикажеме дел од сличностите
и дел од разликите помеѓу претскажувањето на вредности и неколку останати
техники.
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2.8.1. Сличности и разлики помеѓу претскажувањето на
вредности и претскажувањето на инструкциите за разгранување
Помеѓу овие две техники за претскажување постојат доста големи
сличности. Пред се мора да се напомене дека и двете техники се шпекулативни и
дека целта и на двете техники е да екстрахираат што е можно поголемо количество
на паралелизам на инструкциско ниво во рамките на секвенцијалниот тек на
програмата. Поради ваквата шпекулативна природа и двете техники за нивна
успешна имплементација вклучуваат доста слични механизми кои можат да се
групираат на следниот начин:
- шеми за претскажување со цел да се генерира претскажувањето
- механизми за верификација со цел да се валидира направеното
претскажување
- механизми за правење на recovery во случај на појава на погрешни
претскажувања.
И покрај ваквите сличности постојат и доста големи разлики. Имено, целта
на претскажувањето на инструкциите за разгранување е да се зголеми бројот на
инструкции кои се кандидати за извршување се додека не се достигне лимитот
даден со data flow графот на определен основен блок и да се пополнат празните
слотови во pipeline-от; додека пак целта на претскажувањето на вредности е да се
овозможи извршување на инструкции чии зависности се определени од самиот data
flow граф. Со други зборови двете техники работат на разрешување на различни
типови на зависности т. е. претскажувањето на инструкциите за разгранување
работи на разрешување на контролните зависности кои се наоѓаат надвор од
основните блокови (всушност тие се наоѓаат на почетокот и на крајот на секој
основен блок), додека пак претскажувањето на вредности е техниа чија цел е
разрешување на вистинските податочни зависности кои се наоѓаат во самиот
основен блок.
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2.8.2. Сличности и разлики помеѓу претскажувањето на
вредности и претскажувањето на адреси
Овие две техники имаат доста сличности пред се поради карактеристиките
кои се појавуваат кај програмите кои овие техники се трудат да ги искористат. Ако
како причина за воведување на концептот на претскажување на вредности го
наведовме постоењето на локалност на вредности и/или претскажливост на
вредности, кај претскажувањето на адреси постои друг концепт кој е наречен
мемориска локалност (memory locality). Концептот на мемориска локалност
произлегува од голем број на научни истражувања кои потврдиле дека програмите
униформно не пристапуваат до сите делови од меморијата, туку тие тежнеат кон
повторна употреба на нивните податоци и делови од код. И кај овој тип на
локалност постои поделба слична како онаа која се прави кај претскажливоста на
вредности, т.е. мемориската локалност може да се подели на два типа: temporal
memory locality и spatial memory locality. Првиот тип на локалност покажува дека
голема е веројатноста дека деловите од меморијата кои биле употребени претходно
ќе бидат повторно употребени, додека пак вториот тип на локалност покажува дека
ако во еден момент се пристапи до некоја локација во меморијата, голема е
веројатноста дека по извесен период програмата ќе пристапи до локација која е
соседна на неа.
И покрај ваквата сличност, едниот тип на локалност не може да се меша со
другиот тип на локалност. Мемориската локалност се однесува на повторна
употреба на деловите од меморијата (мемориските адреси), додека пак локалноста
на вредности се однесува на самите вредности кои ги содржат деловите од
меморијата или пак регистрите. Со други зборови, мемориската локалност се
однесува на адресниот простор на програмата, додека пак локалноста на вредности
се однесува на множеството на вредности кои ги употребува програмата.
Поради разликата помеѓу локалноста на адреси и локалноста на вредности,
техниките кои пробуваат да ги искористат истите значително се разликуваат
помеѓу себе, како по својата имплементација, така и по нивната цел.
Претскажувањето на вредности се користи за зголемување на нивото на
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паралелизам на инструкциско ниво во рамките на еден основен блок, додека пак
техниките кои се стремат да ја искористат мемориската локалност се користат за
подобрување на времето на пристап до меморијата.

2.9. Перформанси на претскажувањето на вредности
(value prediction)
Како и кај сите техники кои се користат кај современите процесори така и
кај претскажувањето на вредности основна цел е да се подобрат перформансите на
процесорите. Постојат голем број на карактеристики кои влијаат на подобрувањето
на перформансите кое може да се постигне со претскажувањето на вредности.
Клучна карактеристика која е поврзана со подобрување на перформансите при
користењето

на

претскажувањето

на

вредности

е

точноста

на

самото

претскажување. Целта на овој дел од трудот е да се даде општа слика за влијанието
на одредени механизми кои се користат во претскажувањето врз него, без да се
навлегува во деталите за имплементација. Деталите за влијанието на точноста на
самото претскажување се прикажани во третата глава од овој труд во која е дадена
анализа на шемите кои се користат за претскажување на вредности.

2.9.1.

Фактори

кои

влијаат

на

перформансите

на

претскажувањето на вредности
Истражувањата во врска со перформансите на претскажувањето на
вредности укажуваат на фактот дека перформансите значително варираат, што пак
укажува на фактот дека врз нив влијание имаат голем број на фактори. Помеѓу
факторите кои имаат влијание врз перформансите кои можат да се добијат со
користење на претскажувањето на вредности најзначајни се:
- Степенот на локалност на вредности и/или претскажливост на вредности
кој се содржи во самата програма. Тука треба да се напомене и еден друг фактор
кој во суштина може да се разгледува како дел од локалноста на вредности и/или
претскажливоста на вредности, а тоа е појавата на не-нулти чекори и непосредни
операции;
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- Дистанцата помеѓу инструкциите за кои се прави претскажување на
вредности и инструкциите кои го користат тоа претскажување т.е. зависните
инструкции;
- Честината на превземање на инструкции која зависи од самиот процесор
кој се употребува. Ако инструкциите се превземаат со брзина која е поголема од
брзината на нивно извршување, претскажувањето на вредности може да има
значајно вијание врз перформансите. Во спротивно, влијанието е незначително;
- Точноста на претскажувањето на определена шема за претскажување. Како
што претходно наведовме, погрешните претскажувања може да имаат големо
негативно влијание врз перформансите без разлика на тоа кој модел за recovery се
користи;
- Степенот до кој извршувањето на програмата е лимитирано од
вистинските податочни зависности. На пример, ако кај програмата доминираат
зависности кој не се вистински податочни зависности, тогаш претскажувањето на
вредности нема да има значајно влијание врз подобрување на перформансите;
- Користење на различни модови за оперирање на шемите за претскажување
на вредности;
- Механизмот кој се користи за филтирирање на инструкциите на
претскажливи и помалку претскажливи. Како поврзан фактор тука треба да се
спомене и дистрибуцијата на точноста на претскажувањето на вредности;
- Големината на инструкцискиот прозорец кој го користи процесорот; и др.
Во наредните неколку секции дадени се објаснувања за влијанието на некои
од факторите врз подобрувањето на перформансите кое може да се добие со
користење на претскажувањето на вредности. Треба да се напомене и дека
влијанието на одреден фактор не може да се изолира од влијанието на другите
фактори. Напротив, сите фактори кои имаат влијание врз перформасите се
меѓусебно поврзани и може да се каже дека истите имаат влијание во секој момент
и во секој дел од извршувањето на одредена програма.
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2.9.2. Точност на претскажувањето на вредности
Двата основни фактори кои ја определуваат точноста на претскажувањето
се: точноста на самата шема за претскажување на вредности и степенот на
претскажливост на вредности кој постои во самата програма. Првата компонента е
поврзана со самата структура шемата за претскажување и механизмот за
претскажување кој таа го користи. Втората компонента е независна од шемата за
претскажување на вредности и зависи исклучиво од програмата која се разгледува
и од базата на податоци која таа ја користи.
Со оглед на тоа дека различните видови на шеми за претскажување на
вредности

се прикажани

во третата глава на овој

труд,

точноста на

претскажувањето на вредности како комбинација од двата наведени фактори е
прикажана во третата глава од овој труд.

2.9.3. Влијание на модовите на оперирање на предикторот и
големината на инструкцискиот прозорец врз перформансите на
претскажувањето на вредности
Предикторите кои се користат при претскажувањето на вредности може да
оперираат во два мода. Овие модови на оперирање Gabbay ги нарекол scalar
generation мод и eager generation мод. Ако предикторот работи во scalar generation
мод тогаш на истиот му е дозволено да генерира единечно претскажување на
вредности за индивидуална копија на инструкција која се наоѓа во инструкцискиот
прозорец. Ако пак предикторот работи во вториот мод, наречен eager generation
мод, тогаш на предикторот му е дозволено да генерира повеќе претскажувања на
вредности за повеќекратни копии на индивидуална инструкција во инструкцискиот
прозорец.
Вториот мод на оперирање со оглед на неговата природа секако дека ќе даде
подобри перформанси. Меѓутоа подобрувањето на перформансите во голема мера
зависи од повеќе фактори меѓу кои позначајни се:
- големината на циклусите кои ги содржи самата програма и

55

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

- големината на инструкцискиот прозорец.
Ако циклусите кои се наоѓаат во самата програма која се извршува се доста
големи, тогаш ретко ќе имаме појава на дуплирање на инструкции, па со оглед на
тоа eager generation модот не ќе може да ја искористи неговата основна предност во
однос на scalar generation модот.
Големината на инструкцискиот прозорец исто така има доста големо
влијание врз перформансите кои може да се постигнат при претскажувањето на
вредности со помош на eager generation модот. Колку инструкцискиот прозорец е
поголем, толку поголема е веројатноста во него да се најдат дупли инструкции т.е.
повеќекратни копии на една иста инструкција. Покрај ваквото влијание на
инструкциискиот прозорец кое е во контекст на модовите на оперирање, секако
дека поголем инструкциски прозорец обезбедува дополнително зголемување на
перформансите со оглед на тоа што истиот содржи поголем број на инструкции кои
што можат да се извршуваат паралелно. Со разгледување на ваквиот поголем број
на инструкции, процесорот може да прави многу поефикасен распоред на сите
инструкции кои треба да се извршат.

2.9.4.

Влијание

на

филтирањето

на

инструкции

врз

перформансите на претскажувањето на вредности
Сите инструкции кои се извршуваат од аспект на нивното претскажување
може да се поделат на две групи: претскажливи и инструкции кои потешко се
претскажуваат. Со цел издвојување на двата типа на инструкции голем број на
истражувачи развивале механизми за филтрирање на инструкциите кои треба да се
престажуваат. Со оглед на тоа што овие механизми за филтрирање се составен дел
на шемите за претскажување на вредности, детален опис на истите е даден во
третата глава од овој труд
Во контекст на перформансите на претскажувањето на вредности доволно е
да се каже дека филтрирањето на податоците се прави со цел да има подобро
искористување на табелата за претскажување која во реалните имплементации е со
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ограничена големина, како и со цел да се намали бројот на погрешни
претскажувања.
Ваквото филтрирање на податоците има значајно влијание врз целокупните
перформанси на претскажувањето на вредности. Подобрувањата на перформансите
секако се во зависност од типот на филтрирање кој се користи и од ефикасноста на
механизмот за филтрирање на инструкциите т.е. способноста тој да ги отфрли
потенцијално погрешните претскажувања.
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3. Шеми за претскажување на вредности предиктори на вредности
Во претходната глава од овој труд ги прикажавме причините за појавата на
претскажувањето на вредности, механизмите кои се користат при претскажувањето
на вредности и карактертистиките кои влијаат врз перформансите на оваа техника.
Укажавме на фактот дека за да може да се прави претскажување на вредности
есенцијално е да се вклучи механизам кој е познат како предиктор на вредности.
Овој механизам не само што е неопходен за да може да функционира целиот
концепт на претскажување на вредности, туку и потенцијалот на концептот во
голема мера зависи од можностите на шемата за претскажување на вредности да
прави претскажување на вредностите со голема точност. Во овој дел од трудот ќе
дадем општа слика на шемите за пртскажување на вредности, нивните
карактеристики, видовите на шеми за претскажување на вредности, како и нивните
перформанси. Исто така, ќе бидат прикажани начините на функционирање на две
конкретни шеми за претскажување на вредности, нивната споредба со други шеми
за претскажување, како и перформансите кои што тие можат да ги постигнат.

3.1. Поим, историјат и карактеристики на шемите
за претскажување на вредности
Шемите за претскажување на вредности (предикторите на вредности) се
одговорни за генерирање на точни претскажувања за подоцнешно нивно
шпекулативно употребување од страна на процесорското јадро.
Првата шема за претскажување на вредности била конструирана од страна
на Lipatsi и истата била наречена Load Value Prediction Unit. Самото име покажува
дека таа правела само претскажување на load инструкции. Иако нејсзините
проширувања се однесувале и за други типови на инструкции, во суштина оваа
шема се состоела од три дела (механизми):
1. Табела за претскажување на вредности на load инструкции.
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2. Табела за класификација на load-ите
3. Табела за верификација на константите.
Првата компонента всушност била одговорна за правење на самите
претскажувања и ги чувала последните вредности на определена инструкција.
Втората компонента била одговорна за динамичко класифицирање на load
инструкциите и донесување на одлука за тоа кои load инструкции веројатно ќе
бидат точно претскажани, а кои не. Ваквата класификација била предложена со цел
да се избегнат лоши претскажувања на вредности. Овој дел од предикторот правел
поделба на инструкциите на три типови: претскажливи, непретскажливи и
константни. Со цел да се направи верфикација на коректноста на претскажувањето
Lipatsi правел споредба помеѓу претскажаната вредност и load-ираната вредност од
меморијата. Третата табела која била предложена користела сличен механизам со
оној кој го користи повторната употреба на инструкции (instruction reuse).
Шемите за претскажување на вредности може да се карактеризираат преку
следните карактеристики:
- точност (accuracy)
- покриеност (coverage)
- опсег (scope).
Точноста ја мери можноста на шемата за претскажување на вредности да
избегне лоши претскажувања, додека покриеноста ја мери можноста на шемата за
претскажување да предвиди што е можно повеќе резултати на инструкциите.
Опсегот на предикторот на вредности го дава множеството на инструкции кои се
цел на претскаживање. Постигнувањето на висока точност најчесто имплицира
намалување на покриеноста, додека пак секоја шема која елиминира промашувања
истовремено елиминира некои точни претскажувања. И обратно, постигнувањето
на голема покриеност ќе ја намали точноста од истите причини. Затоа една од
основните цели на оној кој ја дизајнира шемата за претскажување треба да биде да
се пронајде баланс помеѓу овие две карактеристики. Истиот може да се пронајде
ако се разгледаат двата екстремни случаи. Имено ако шемата за претскажување има
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100% покриеност, се прави претскажување на сите инструкции. Тоа ќе резултира со
релативно мала точност. Во другиот случај, шемата за претскажување на вредности
може да постигне 100% точност, но да не ги претскажува сите инструкции. Тука од
голема помош може да биде лимитирањето на опсегот на вредности кои ќе ги
претскажува предикторот, т.е. тој да се насочи само кон една класа на инструкции
(на пример load инструкции).
Горенаведените барања за изградба на шема за претскажување на вредности
се уште покомплицирани земајќи го во предвид фактот дека голем број на анализи
покажале дека поголема покриеност на шемата за претскажување не секогаш
резултира со подобри перформанси. Напротив, само релативно мал број на
инструкции се критични за перформансите на претскажувањето. Слично на тоа,
поголемата точност на шемата за претскажување не мора да значи и подобри
перформанси, бидејќи промашувањата кои биле елиминирани не мора да бидат од
суштинско значење за перформансите на процесорот.
Со цел да се најде подобар баланс помеѓу точноста и покриеноста на шемите
за претскажување на вредности, бил предложен дополнителен механизам кој е
познат како механизам за класификација на инструкции. Неговите концепти,
начинот на функционирање и видовите на вакви механизми се прикажани во
наредната секција.

3.2. Механизми за класификација на инструкции и
проценка на довербата
Од воведувањето на техниката за претскажување на вредности па се до
денес, истражувачите увиделе дека дел од инструкциите може многу лесно да се
претскажат, додека пак друг дел од инструкциите се многу тешки за
претскажување. Имено споменавме дека Lipatsi уште при почетокот на неговите
истражувања во неговата првично предложена шема за претскажување на
вредности, предвидел посебна табела со која ќе се прави ваква класификација на
инструкциите.
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Техниките за проценка на довербата го поврзуваат степенот на доверба со
секое претскажување на вредности и се употребуваат за филтрирање на
некоректните претскажувања со цел да се зголеми точноста на претскажувањата
направени од страна на шемата за претскажување на вредности. Ако
претскажувањето надмине определен праг на доверба, процесорот ќе го користи
направеното претскажување. Во спротивно, претскажаната вредност се игнорира,
извршувањето продолжува нешпекулативно и зависните инструкции го чекаат
извршувањето на инструкцијата која се претскажува за да ги добијат своите
операнди.
Методите за класификација на инструкциите и проценка на довербата на
претскажувањето може да се поделат на следните два типа:
1. Метод на заситувачки бројачи (saturated counters). Со овој метод на секој
член на табелата за претскажување му се доделува по еден индивидуален бројач на
заситеност. При секое успешно претскажување бројачот се инкрементира. Во
случај на погрешно претскажување бројачот се декрементира. За секој бројач
познат е и прагот на доверба. Тоа всушност претставува одредена вредност на
бројачот над која се прави претскажување. Ако моменталната вредност на бројачот
е над прагот, тогаш дозволено е да се направи претскажување во спротивно
претскажувањето се игнорира. Овој метод е хардверски и бил предложен од страна
на Lipatsi. Подоцна биле разгледувани и други имплементации кои вклучувале
повеќе бројачи поврзани со една инструкција, како и еден бројач поврзан со повеќе
инструкции.
На слика бр. 5 е прикажан дво-битен заситувачки бројач. Ознаката К. П.
покажува дека е направено коректно претскажување, додека пак ознаката Н. П.
покажува дека претскажувањето кое било направено не било коректно.
Вредностите 0, 1, 2 и 3 ја покажуваат моменталната вредност на бројачот т. е.
веројатноста да некоја инструкција биде коретно претскажана. Тоа значи дека ако
вредноста на ваквиот бројач за одреден тип на инструкција е 0, инструкцијата може
да се карактеризира како тешко претскажлива, додека пак ако вредноста на
бројачот е 3, веројатноста дека инструкцијата ќе биде коректно претскажана е
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доста голема. Во зависност од дефинираниот праг на доверба, за вредност на
бројачот еднаква на 1 или 2 предикторот одлучува дали да се прави претскажување
или не.

Слика бр. 5 : Дво-битен заситувачки бројач
2. Друг метод кој бил разгледуван е употребата на техниката наречена
compiler profiling. Кај оваа техника класификацијата на инструкциите и одлуката
дали да се направи претскажување се прават од страна на компајлерот. Тој собира
информации за претскажливоста на инструкциите при претходните извршувања на
програмата и поставува директиви во инструкциите. На тој начин тој му дава
совети на процесорот за класификацијата на инструкциите и дава одговор на
прашањето дали инструкцијата да се претскаже или не.
Некои истражувачи предложиле и комбинирање на претходните два методи.
На тој начин преку методот наречен program profiling би се собирале информации
за тенденцијата на инструкциите кон претскажливост врз основа на претходните
извршувања на програмата. Оваа информација би се проследила до процесорот
преку специјални насоки кои би се инсертирале во кодот на инструкции од страна
на

компајлерот.

Ваквите

информации

алудираат

на

тоа

дали

постои

претскажливост на вредности базирана на чекори или пак постои претскажливост
која е базирана на последно видената вредност. Првиот метод на заситувачки
бројачи би се употребувал по добивањето на ваквите информации на начин кој
беше погоре опишан.
Ваквиот комбиниран метод би бил доста значаен за развивање на подобри
алгоритми за редоследот на издавање на инструкции. Ако на инструкциите може да
им се додаде соодветна ознака дали тие се претскажливи или не, тогаш ваквата
ознака би овозможила да се направи подобар редослед на нивно издавање, по што
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можно е да се појави и промена на критичната патека во data flow графот. На
пример, ако во првично определената критична патека сите инструкции се
претскажливи тоа значи дека таа патека може да не е веќе најдолга според својата
латенција. Истовремено, ако во друга податочна патека (која првично не била
означена како критична патека) инструкциите се тешко претскажливи и ако таа
патека според латенцијата за извршување на инструкциите била блиска со
критичната патека, тогаш поради тешката претскажливост на инструкциите, таа
може да стане нова критична патека на извршување на основниот блок. Секако
дека ваквата имплементација бара поголеми измени во архитектурата на
процесорот, во критериумите за определување која податочна патека е критична
патека и во самиот алгоритам за издавање на инструкции.
На крајот може да се каже дека класификацијата на инструкциите според
нивната претскажливост и употребата на прагот на доверба е многу значајна од
неколку аспекти:
1. Класификацијата може значајно да ја зголеми ефективната точност на
шемоте за претскажување на вредности преку елиминирање на претскажувањето
на вредности на инструкциите кои тешко се претскажуваат, и
2. Кај повеќето микропроцесорски архитектури погрешните претскажувања
на вредности може да предизвикаат дополнителни казнени циклуси. Со
класификацијата на инструкциите на претскажливи и помалку претскажливи,
процесорот всушност може да се заштити од претскажување на вредности на
инструкции кои се помалку претскажливи и со самото тоа да се заштити од
дополнителни казнени циклуси.

3.3. Видови на шеми за претскажување на вредности
Постојат голем број на различни видови на шеми за претскажување на
вредности кои што биле предложени од страна на повеќе истражувачи на
претскажувањето на вредности. Поделбата на шемите за претскажување на
вредности зависи од истражувачот кој ја направил истата, како и од тоа во кој
период била направена.
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Првата поделба која била направена била од страна на Lipatsi. Тој ги
поделил шемите за претскажување на вредности на два основни типови:
- Историски базирани шеми за претскажување на вредности,
- Computational шеми за претскажување на вредности.
Lipatsi под поимот историски-базирани шеми за претскажување на
вредности подразбирал шема за претскажување на вредности која ја памти
последната вредност на одредена инструкција и претскажува дека истата таа
вредност инструкцијата ќе ја има при наредното нејзино извршување. Може да се
каже дека овој модел е основа за создавање на голем број на други реални
имплементации на шеми за претскажување на вредности кои ја користеле
последната вредност или правеле избор на една од последно видените вредности на
дадена инструкција.
Под computational шеми за претскажување на вредности, Lipatsi подразбирал
шеми за претскажување на вредности кои што нивното претскажување го прават
врз некакви пресметки направени врз неколку последни вредности на одредена
статичка инструкција.
Основната разлика помеѓу овие два типа на шеми за претскажување на
вредности се состои во тоа што: за историски базираните шеми за претскажување
да продуцираат коректна вредност потребно е истата веќе да се има појавено,
додека пак computational шемите за претскажување на вредности се во можност да
претскажат вредност на дадена инструкција иако истата таа вредност не се појавила
во низата на вредности кои веќе ги имала таа инструкција.
Според Gabbay, пак, постојат четири различни шеми за претскажување на
вредности и тоа:
- last-value шема за претскажување на вредности
- stride шема за претскажување на вредности
- register-file шема за претскажување на вредности, и
- SEF шема за претскажување на вредности.
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Сите овие шеми за претскажување на вредности собираат историски
информации при извршувањето на програмата и истите ги користат за да направат
претскажување на вредностите на инструкциите кои ќе се случат при наредните
извршувања. Во суштина може да се каже дека ваквата поделба е иста со онаа која
ја направил Lipatsi со таа разлика што Gabbay направил дополнителна поделба на
computational шемите за претскажување на вредности.
Групата на last-value шеми за претскажување на вредности според Gabbay,
исто како кај историски базираните шеми за претскажување на вредности кои ги
дефинирал Lipatsi, своето претскажување го даваат врз основа на последно
дадената вредност на статичката инструкција. Според Gabbay овие шеми за
пртскажување на вредности се организирани како табела со две полиња. Едно е
полето кое претставува таг и кое всушност содржи дел од адресата на
инструкцијата која треба да биде претскажана. Во другата колона на табелата се
зачувува вредноста која се добила при последното случување на инструкцијата која
треба да биде претскажана. Во случај делот од адресата на тековната инструкција
која треба да се претскаже (најчесто тоа се n најзначајните битови) да се
поколопува со вредност која е зачувана во табелата за претскажување се прави
претскажување. Во спротивно, инструкцијата не се претскажува и се чека истата да
биде извршена на конвенционален начин. Ваквата релативно едноставна шема за
претскажување на вредности е прикажана на следната слика.
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Слика бр. 6: Last value шема за претскажување на вредности
Stride шемата за претскажување на вредности прави претскажување на
вредноста на дадена инстукција врз база на последно видената вредност на таа
инструкција (онаа вредност што се добива со last-value шемата за претскажување на
вредности) и определен чекор. Во суштина претскажаната вредност е сума на овие
две вредности (претходно видената вредност и чекорот). Според Gabbay чекорот
(stride) треба да ја претставува разликата помеѓу последните две генерирани
вредности на инструкцијата која се претскажува (иако други истражувачи дале и
поинакви формули за определување на чекорот).
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Слика бр. 7: Stride шема за претскажување на вредности
Третиот тип на шема за претскажување на вредности предложена од Gabbay,
т.е. register-file шемата за претскажување на вредности e многу слична на
претходната шема за претскажување на вредности. И кај оваа шема за
претскажување на вредности претскажаната вредност се добива како функција од
последно генерираната вредност на таа инструкција и определен чекор. Разликата
се состои во тоа што секој член на табелата за претскажување е поврзан со
различен регистер. Ваквиот регистер содржи вредност која е еднаква на разликата
помеѓу двете последни запишувања во тој регистер. Со тоа е овозможено вредноста
на чекорот да е определена од два различни типа на инструкции.
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Слика бр.8: Register-file шема за претскажување на вредности
Последниот тип на шема за претскажување на вредности кој бил предложен
од Gabbay е SEF шемата за претскажување. За разлика од претходните три шеми
кои се наменети пред се за претскажување на целобројните вредности, оваа шема за
претскажување на вредности е наменета за претскажување пред се на floating-point
инструкции. Потребата од ваков тип на шема за претскажување на вредности
произлегува од самата природа на floating-point вредностите. Имено, floating point
вредностите се определени од три дела: знак (sign), експонент (exponent) и мантиса
или фракција (fraction). Оваа шема за претскажување на вредности прави
претскажување на сите три компоненти на floating point вредноста пооделно и
потоа ја сумира целата информација. Начинот на кој ќе се прави претскажување на
секоја од компонентите може да варира во зависност од имплементацијата на
самата шема за претскажување на вредности. Gabbay предложил вредноста на
знакот да се претскажува со помош на претходно видената вредност на истиот,
експонентот да се претскажува со помош на претходно видената вредност и
одреден чекор и претскажаната вредност на фракцијата (мантисата) да се определи
на ист начин како и експонентот (последно видената вредност и определен чекор).
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Слика бр. 9: SEF шема за претскажување на вредности
Перформансите кои се постигнуваат со помош на шемите за претскажување
на вредности предложени од страна на Gabbay се прикажани во делот во кој ќе
биде објаснета точноста на шемите за претскажување на вредности.
Последната поделба којa тука ја презентираме била направена од страна на
Sazeides и Smith. Според нив постојат два типа на шеми за претскажување на
вредности:
- Computational шеми за претскажување на вредности, и
- Контекст-базирани шеми за претскажување на вредности.
Според нив во групата на computational шеми за претскажување на
вредности спаѓаат сите оние шеми кои вршат претскажување на вредноста врз база
на претходните вредности на статичката инструкција за која се прави
претскажување. Во оваа група според нив најзначајни примери се last value и stride
шемата за претскажување на вредности.
За разлика од првата група на шеми за претскажување на вредности,
контекст-базираните шеми за претскажување ги учат вредностите кои следат
одреден контекст и вршат претскажување на вредности штом ќе се повтори
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определен контекст. Контекстот всушност претставува секвенца од n претходни
вредности.
Покрај дадените поделби на шемите за претскажување на вредности
направени од различни автори, значајно е да се напомене дека голем број на автори
предложиле хибридни шеми за претскажување кои се комбинација на некој од
предходно наведените шеми за претскажување на вредности. Целта на ваквите
шеми за претскажување на вредности е да се искористат предностите на секој од
наведените шеми за претскажување на вредности.
Во наредните секции ќе биде даден преглед на две карактеристични шеми за
претскажување на вредности, начинот на кој тие функционираат, нивните
карактеристики и дел од перформансите кои тие можат да ги постигнат.

3.4. Точност на претскажувањето на вредности
Двата основни фактори кои ја определуваат точноста на претскажувањето
на вредности се: точноста на самата шема за претскажување на вредности и
степенот на претскажливост на вредности кој постои во самата програма. Првата
компонента е поврзана со самата структура на предикторот и механизмот за
претскажување кој тој го користи. Втората компонента е независна од шемата за
претскажување на вредности и зависи исклучиво од програмата која се разгледува
како и од базата на податоци која таа ја користи.
Со цел да се презентира влијанието на комбинацијата на овие два фактори,
во продолжение се дадени дел од резултатите од испитувањата кои ги направил
Gabbay при неговите истражувања. Тој разгледувал различни програми кои во себе
содржат различни типови на инструкции. За претскажување на вредности ги
користел шемите за претскажување кои беа прикажани во претходната секција од
овој труд.
Како прва група на инструкции за кои Gabbay ја мерел точноста на
претскажувањето ги претставуваме целобројните load инструкции. Шемите за
претскажување на вредности кои Gabbay ги користел во оваа група на мерења се:
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last value шемата, stride шемата и register file шемата за претскажување на
вредности. Резултатите од направените мерења се прикажани на следната слика:
Точност на претскажувањето на вредности кај
целобројни load-и

Процент на точност

60,00%

49,90%

50,00%

47,75%

40,00%
30,00%
20,00%
6,95%

10,00%
0,00%
last-value

stride

register-file

Шема за пртескажување

Слика бр. 10: Точност на претскажувањето на вредности за integer load
инструкции во Spec-Int95
Од резултатите прикажани на сликата може да се донесат неколку
заклучоци. Како прво, резултатите покажуваат дека точноста на претскажувањата
која може да биде постигната со помош на две (last value шемата и stride шемата за
претскажување на вредности) од презентираните три шеми за претскажување на
вредности за овој тип на инструкции е доста голема и истата изнесува околу 50%.
Како второ, самиот факт дека точноста на претскажувањата која може да се
постигне со помош на last value и stride шемата за претскажување на вредности е
приближно иста значи дека целобројните load инструкции покажуваат голем степен
на temporal value predictability, додека пак степенот на spatial value predictability е
многу мал. Тоа во превод би значело дека додавањето на екстра полето за чекор кое
ја прави разликата во имплементацијата на last value и stride шемата за
претскажување на вредности во овој случај т.е. при претскажување на вредности на
целобројни load инструкции не би ја оправдало неговата цена (од аспект на
компликување на хардверот). Како трето, може да се забележи дека со употреба на
register-file шемата за претскажување на вредности се постигнува многу мала
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точност на претскажувањата. Точноста на претскажувањата на вредности со
употреба на оваа шема за претскажување на вредности изнесува околу 7%.
Втората група на инструкции чие однесување било набљудувано од страна
на Gabbay биле целобројните ALU инструкции. Резултатите од испитувањата за
овој тип на инструкции со користење на истите три шеми за претскажување на
вредности на се прикажани на следната слика:

Шема за претскажување

Точност на претскажувањето на вредности на целобројни
ALU инструкции

register-file

16,85%

stride

61,10%

last-value

0,00%

52,90%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Процент на точност

Слика бр. 11: Точност на претскажувањето на вредности на ALU
инструкциите кај Spec-Int95
Од резултатите кои биле добиени и кои се презентирани на сликата може да
се каже дека голем дел од вредностите кои ги генерираат ALU инструкциите можат
да бидат точно претскажани со користење на шемите за претскажување на
вредности чија точност била испитувана. Исто така, резултатите индицираат дека
stride шемата за претскажување постигнува поголема точност во однос на last value
шемата за претскажување. Имено stride шемата за претскажување која ја користел
Gabbay постигнала точност на претскажувањата од 61%, додека пак last value
шемата за претскажување постигнала точност на претскажувањата од 53%. Со
оглед на тоа дека појавата на spatial value predictability може да биде искористена
само од страна на stride шемата за претскажување, ваквите резултати индицираат
дека иако поголемиот дел од целобројните ALU инструкции покажуваат само
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temporal value predictability, сепак еден дел од нив покажуваат и spatial value
predictability. Резултатите од мерењата на точноста на претскажувањето на ваквиот
тип на инструкции направени со помош на register-file шемата за претскажување
биле слични како и во претходниот случај, т.е. точноста изнесувала околу 17%.
Вкупната точност за ALU и load инструкциите за трите шеми за
претскажување на вредности е прикажана на следната слика:
Точност на претскажувањата кај целобројни инструкции

Процент на точност

60,00%

52,82%

57,66%

50,00%
40,00%
30,00%

14,36%

20,00%
10,00%
0,00%
last-value

stride

register-file

Шема за претскажување

Слика бр. 12: Сумирана точност на претскажувањата на целобројни
инструкции
Следните две групи на инструкции за кои била мерена точноста на
претскажувањето на одредени шеми за претскажување на вредности со оглед на
сличноста на резултатите кои биле постигнати ќе ги разгледаме заедно. Тоа се
floating-point load инструкциите и floating point ALU инструкциите. Резултатите
добиени со овие мерења се прикажани на следните две слики:
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Процент на точност

Точност на претскажувањето на вредности кај floatingpoint load-и
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

39,00%

37,42%

10,50%

last-value

stride

register-file

Шема за претскаж ување

Слика бр. 13 : Точност на претскажување на вредности кај floating point
load-и

Процент на точност

Точност на претскажувањето на вредности кај floating-point
ALU инструкции

30,00%

28,33%

28,83%

25,00%
20,00%
15,00%

9,42%

10,00%
5,00%
0,00%
last-value

stride

register-file

Шема за претскажување

Слика бр. 14: Точност на претскажувањето на вредности кај floating point
инструкции за пресметка
Резултатите кои се прикажани на сликите индицираат дека со користење на
трите шеми за претскажување на вредности кои беа претходно прикажани (last
value, stride и register-file шемите за претскажување на вредности) не може да се
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постигне солидна точност на претскажувањата. Ова може да се објасни со фактот
дека кај овие типови на инструкции тешко може да се забележи некаква
претскажливост и/или локалност на вредности. Кај групата на floating point load
инструкции просечната точност која може да се постигне со користење на last value
и stride шемите за претскажување на вредности се движи околу 40%, додека пак кај
floating point ALU инструкциите точноста е помала од 30%. Секако дека оваа бројка
не е за занемарување, но за разлика од претходните мерења е релативно помала.
Една од главните причини за ваквата намалена точност е самата структура на
вредностите кои се претскажуваат. Имено познато е дека floating point вредностите
може да се разгледуваат како да се составени од три дела: знак, експонент и
фракција (мантиса(mentisa)). Од друга страна пак шемите за претскажување на
вредности кои Gabbay првично ги употребил за своите мерења (last value, stride и
register-file шемата за претскажување на вредности) се наменети пред се за
претскажување на целобројни вредности, а не за floating point вредности. Затоа,
значително подобра точност на претскажувањата на вредности може да се постигне
со користење на SEF шемите за претскажување на вредности.
Овие шеми за претскажување на вредности пробуваат претскажувањето на
вредности да го поделат на три дела т. е. посебно да се претскаже знакот, посебно
да се претскаже експонентот, и посебно да се претскаже мантисата (фракцијата).
Мерењата кои ги направил Gabbay покажале дека со помош на SEF шемата за
претскажување на вредности две од трите компоненти кои ја определуваат floating
point вредноста можат да се претскажат со голема точност. Имено, точноста на
претскажувањето на знакот се движи околу 90%, додека пак точноста на
претскажувањето

на

експонентот

се

движи

околу

70%.

Точноста

на

претскажувањето на третата компонента т.е. на мантисата е многу мала. Со оглед
на ваквите резултати, може да се прави парцијално претскажување на вредноста на
floating point инструкциите, т.е. да се прави претскажување на знакот и
експонентот, додека третата компонента (мантисата) воопшто да не се
претскажува. Секако дека ваквото парцијлно претскажување на вредности може да
биде доста корисно, но истото внесува дополнително компликување на хардверот.
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3.5. Sag last four value шема за претскажување на
вредности
Овој шема за претскажување на вредности била предложена од страна на
Martin Burtscher и Benjamin Zorn. По својата природа таа може да се смести во
групата на last value шемите за претскажување на вредности и првичен предлог бил
истата да се користи само за претскажување на load инструкции. Burtscher и Zorn
сметале дека шемите за претскажување на вредности треба да се ограничат само на
претскажување на load инструкции. Ваквата констатација може да се поткрепи со
следните два факти:
- load инструкциите се едни од најспорите инструкции кои се извршуваат од
страна на процесосрот, и
- load инструкциите се едни од најфреквентно извршуваните инструкции од
страна на процесорот.
Од друга страна пак истражувањата покажале дека иако поради овие два
фактори load инструкциите се доста тешки за претскажување, истите може да се
претскажат со голема точност.
Исто

така

во

секцијата

2.9.4

покажавме

дека

врз

точноста

на

претскажувањето на вредности значително влијание може да имаат механизмите за
филтирање на инструкциите. Во овој контекст Burtscher и Zorn во својот труд
евалуираат еден нов тип на естиматор на доверба кој го нарекле Sag предиктор.
Овој естиматор на доверба проценката за довербата ја прави преку два различни
механизми. Едниот механизам е всушност history pattern и се користи за
селектирање на компонентата која треба да го направи претскажувањето. Вториот
механизам е всушност заситувачки бројач кој определува дали селектираниот член
треба да се употреби за да се направи претскажување, или истото воопшто не треба
да се прави. Ваквиот естиматор на доверба и начинот на кој тој функционира
заедно со last four value шемата за претскажување на вредности е подетално
прикажан во наредните секции.
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Во наредните секции ќе ја опишеме структурата на оваа шема за
претскажување на вредности, начинот на кој таа функцинонира, нејзините
карактеристики, нивното влијание врз перформансите,

како и резултатите од

експериментите кои ги направиле Burtscher и Zorn. Исто така, ќе биде презентиран
краток преглед на шеми за претскажување на вредности кои по својата структура и
начин на функционирање се слични со last four value шемата за претскажување на
вредности.

3.5.1. Структура и принцип на работа на Sag last four value
шемата за претскажување на вредности
На следната слика дадена е илустрација на структурата на Sag last four value
шемата за претскажување на вредности.

Слика бр. 15: Структура на Sag last four value шемата за претскажување на
вредности
Шемата за претскажување на вредности е составена од четири идентични
компоненти поради тоа што е планирано да ги чува четирите последно видени
вредности на дадена инструкција. Секоја од овие компоненти е составена од 512
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слотови, што пак значи дека предикторот е во можност да чува вредности на 512
различни инструкции. Големината на вредностите кои се чуваат е 64 бита. За секоја
од четирите компоненти се чува низа од 10 битови кои ја претставуваат историјата
со која е претставена таа низа. Истовремено со секоја од четирите компоненти
поврзана е и низа од 1024 заситувачки бројачи кои можат да бидат четири или пет
битни во зависност од конфигурацијата која се користи. Низата од 10 битови за
секоја од четирите компоненти заедно со заситувачките бројачи во суштина го
претставуваат Sag естиматорот на доверба. На крајот, треба да се каже и дека со
секоја од 512 линии на предикторот е поврзан 8-битен парцијален таг кој всушност
ја означува инструкцијата и се користи од страна на сите 4 идентични компоненти.
Овој шема за претскажување на вредности функционира на следниот начин:
осумте најмалку значајни битови од програмскиот бројач се употребуваат за
индексирање кон шемата за претскажување на вредности. Во тој момент се прави
споредба помеѓу овие осум битови и осумте битови кои се чуваат во секој ред од
табелата за претскажување на вредности. Ако има поколопување тоа значи дека
предикторот содржи вредности кои може да се искористат за да се направи
претскажување. Во спротивно, извршувањето на програмата продолжува како
воопшто да немало споредба помеѓу овие две вредности. Ако има поклопување,
тогаш секоја од четирите компоненти е во можност да даде претскажување на
вредноста. Вредноста која тие ја даваат како претскажана вредност се содржи во
слотот во кој имаме поклопување на делот од програмскиот бројач и 8-битниот таг.
Откако ќе се направи тоа, треба да се определи која од четирите дадени вредности
треба да биде претскажаната вредност, т.е. која од четирите компонети да ја даде
претскажаната вредност. За да се определи која вредност од четирите треба да го
даде претскажувањето, како што погоре истакнавме, се користи 10-битната низа од
битови за историја. Историјата на сите четири компоненти се споредува помеѓу
себе и претскажувањето го дава онаа компонента со најголема вредност. Во случај
да постојат две компоненти со еднаква вредност, тогаш претскажувањето го дава
компонентата која содржи понова вредност. На крајот, се вклучува и последниот
механизам т.е. заситувачките бројачи. Ако заситувачкиот бројач на слотот кој го
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дава претскажувањето е над определн праг, тогаш се прави претскажување, во
спротивно не е дозволено да се направи истото.
Покрај оваа фаза, т.е. фазата на креирање на претскажувањето на дадена
инструкција, потребно е да се направи и ажурирање на шемата за претскажување.
Оваа фаза подразбира споредба на претскажаната вредност на секоја компонента
пооделно со точната вредност што се добила со извршување на самата инструкција.
Ако при споредбата се утврди дека двете вредности се исти, тогаш се прави
инкрементирање на заситувачкиот бројач за тој член на шемата за претскажување
на вредности. Во спротивно се прави декрементирање на бројачот. Исто така се
ажурира и низата од 10 историски битови поврзани со секоја компонента. Ако
претскажаната и пресметаната вредност се еднакви во оваа низа се инсертира 1, во
спротивно се инсертира 0. На крајот од фазата на ажурирање, се прави
поместување на десно на сите вредности во дадена редица од шемата за
претскажување, т.е. членот на компонентата четири се брише, компонентите 1, 2 и
3 се поместуваат на десно, додека во компонентата 1 се сместува вредноста која се
добила со извршување на инструкцијата.

3.5.2. Шеми за претскажвуање на вредности кои по своите
карактеристики се слични со Sag last four value шемата за
претскажување на вредности
Во овој дел даваме краток преглед на шемите за претскажување на
вредности кои по својата структура и начин на функционирање се слични со
шемата за претскажување на вредности која ја предложиле Burtscher и Zorn. Целта
на ваквиот преглед не е да се навлегува во деталите на нивната имплементација,
туку подоцна да се направи споредба на нивните перформанси со перформансите
кои се постигнуваат со користење на Sag last four value шемата за претскажување
на вредности.
Првата шема за претскажување на вредности која е најтесно поврзана со
структурата и начинот на функционирање на Sag last four value шемата за
претскажување на вредности е last distinct four value шемата за претскажување на
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вредности (со скратеница LD4V). Овој шема за претскажување на вредности била
предложена од Wang и Franklin во нивниот труд од 1997 година. Таа е слична со
Sag last four value шемата за претскажување на вредности со таа разлика што
наместо да ги чува последните четири резултати на дадена инструкција, таа ги чува
последните четири различни резултати од дадена инструкција. Овој шема за
претскажување на вредности чува 16 kB од load вредности и неговата големина е
околу 26 kB.
Со цел подобрување на перформансите на LD4V шемата за претскажување
на вредности, Wang и Franklin во истиот труд, пробале да направат хибрид помеѓу
LD4V и stride шемата за претскажување на вредности. Резултантната шема за
претскажување на вредности во литературата е познат како LD4V+Sride. Оваа
шема за претскажување на вредности како претскажана вредност ја дава сумата на
резултатите кои се добиваат со претскажувањето направено од страна на LD4V и
определен чекор (stride). Чекорот е резултат на пресметување на разликата помеѓу
последните два резултати на инструкцијата која се претскажува и истиот е со
големина од 8-бита.
Друг шема за претскажување на вредности чиј начин на функционирање е
тесно поврзан со Sag last value шемата за претскажување на вредности била
предложен од страна на Lipatsi и Shen во 1996 година. Нејзиното име е bimodal last
value шема за претскажување на вредности и во литературата може да се најде со
ознака Bim LV. Разликата помеѓу Sag last four value шемата за претскажување на
вредности и Bim LV се состои во механизмот кој одредува дали да се направи
претскажување на дадена инструкција или не. Кај Bim LV овој механизам е
релативно едноставен и се состои од двобитен заситувачки бројач (bimodal saturated
counter). Oттука потекнува и ознаката на оваа шема за претскажување на
вредности. Покрај оваа разлика постои и уште една суштинска разлика, а тоа е што
Bim LV го содржи само последниот резултат кој го генерирала одредена
инструкција и истиот го користи за претскажување при наредното случување на таа
инструкција. Со ваквата структура големината на оваа шема за претскажување на
вредности изнесува 17 kB.
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3.5.3. Перформанси на Sag last four value шемата за
претскажување на вредности
Во својот труд Burtscher и Zorn ги прикажале перформансите на оваа шема
за претскажување на вредности и истите ги споредиле со резултатите кои се добиле
со употреба на останатите шеми за претскажување на вредности. Во оваа секција ќе
бидат прикажани дел од нив, без да се навлегува во детали за симулациската
околина која истражувачите ја користеле. Исто така ќе биде прикажано и
влијанието на одредени карактеристики на шемата за претскажување врз нејзините
перформанси.
3.5.3.1. Перформанси на шемата за претскажување на вредности во
зависност од полисата за правење на recovery
Во втората глава на овој труд веќе кажавме дека постојат две различни
политики за правење на recovery при појава на погрешно претскажување на
вредности. Тоа се механизмот за recovery базиран на re-fetch и механизмот за
recovery базиран на селективно реиздавање. Притоа беше кажано и дека
механизмот за селективно реиздавање очекувано е значително да влијае врз
подобрувањето на перформансите на претскажувањето на вредности. Меѓутоа
интересен е фактот дека sag last four value шемата за претскажување на вредности
дава солидни перформанси и со користење на re-fetch механизмот за правење на
recovery и дека овие перформанси се многу блиски со оние кои се постигнуваат со
користење на селективното реиздавање. Имено, sag last four value шемата за
претскажување на вредности со употреба на re-fetch механизмот за правење на
recovery во однос на процесор кој во себе не вклучува никаква шема за
претскажување на вредности дава забрзување од 12,5%, додека пак под исти услови
со користење на механизмот за селективно реиздавање забрзувањето достигнува до
13,7%.
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3.5.3.2 Споредба на перформансите на sag last four value шемата за
претскажување на вредности со останатите шеми за претскажување на
вредности
На наредните две слики дадени се перформансите кои што можат да ги
постигнат sag last four value шемата за претскажување на вредности и шемите за
претскажување на вредности кои се слични на неа со користење на двете различни
полиси за правање на recovery во случај на појава на погрешно претскажување на
вредности.
Забрзување на процесорот со селективно
реиздавање
13,70%

14,00%

Забрзување

12,00%

13,50%
11,60%

10,30%

10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
1,40%

2,00%
0,00%
Bim LV

Tag Sag L4V

LD4V

LD4V+Stride Дв оен L1
кеш

Шема за претскажување на вредности

Слика бр. 16: Споредба на забрзувањата на процесорот со користење на
различни шеми за претскажување на вредности со селективно реиздавање
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Забрзување

Забрзување на процесорот со re-fetch
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%

12,50%

4,00%

3,20%

1,40%
-0,40%
Bim LV

Tag Sag L4V

LD4V

LD4V+Stride Двоен L1
кеш

Шема за претскажување на вредности

Слика бр. 17: Споредба на забрзувањата на процесорот со користење на
различни шеми за претскажување на вредности со re-fetch
Како што може да се види од самата слика шемите за претскажување на
вредности се поставени од лево на десно според нивната големина. На десната
страна на графиконите дадени се перформансите кои што биле добиени со
користење на 128 kB L1 податочен кеш.
Од прикажаното на сликите можат да се извлечат неколку заклучоци. Како
прво, sag last four value шемата за претскажување на вредности по забрзувањето кое
му го дава на процесорот и во двете сценарија ги надминува останатите шеми за
претскажување на вредности со кои е направена споредбата. Како второ, кај сите
шеми за претскажување на вредности забележливо е значително намалување на
перформансите на забрзувањето со промена на полисата за правење на recovery од
селективно реиздавање во re-fetch. Исклучок од тоа е sag last four value шемата за
претскажување на вредности кај која намалувањето е незначително и изнесува само
1,2%. Тоа пак би значело дека воведувањето на многу покомплицираниот
механизам за recovery при употреба на sag last four value шемата за претскажување
на вредности не би ја оправдало неговата цена од аспект на компликување на
хардверот. Како трето, сите шеми за претскажување на вредности (освен
LD4V+Stride со користење на re-fetch механизам за recovery) го надминуваат
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подобрувањето на перформансите добиено со 128 kB L1 податочен кеш. Тоа би
значело дека процесорот би имал многу поголема корист од додавање на некаков
предиктор на вредности отколку со зголемување на L1 податочниот кеш (нешто
што најмногу се користи кај современите процесори).
Тука треба уште да напоменеме дека големината на шемата за
претскажување на вредности игра доста значајна улога врз перформансите кои што
може да ги постигне определена шема за претскажување на вредности.
3.5.3.3. Влијание на карактеристиките на шемата за претскажување на
вредности врз нејзините перформанси
Помеѓу карактеристиките кои имаат значајно влијание врз перформансите
на sag last four value шемата за претскажување на вредности се: употребата на
различни вредности кои се зачувуваат, големината на историјата (т.е. бројот на
вредности кои се чуваат за секоја инструкција), како и големината на заситувачките
бројачи.
Како што веќе видовме погоре зачувувањето на последните n различни
вредности на дадена инструкција кое може да се искористи кај LD4V, не доведува
до подобри перформанси на шемата за претскажување на вредности. Тоа пак значи
дека нема потреба од имплементација на релативно покомплексниот механизам за
зачувување на различни вредности.
Во поглед на висината на предикторот значајно е да се каже дека истата
треба да се прилагоди на сетот на инструкции кој се употребува. Ако предикторот е
релативно низок т.е. може да даде претскажување на вредности на помал број на
инструкции, тогаш ќе имаме значително намалување на перформансите од причина
што не ќе можат да се предвидат голем број на инструкции кои биле претскажливи.
Ако пак предикторот е многу висок, тоа нема да даде дополнително подобрување
на перформансите бидејќи дополнителните слотови нема да бидат ефективно
искористени.
Должината на историјата т.е. бројот на претходни резултати кои служат за
да се направи претскажување на вредности е доста значаен фактор кој влијае на
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перформансите на предикторот. Имено може да се каже дека најсоодветно е да се
користат последните четири вредности на инструкцијата, затоа што зголемувањето
на бројот на вредности кои се чуваат по инструкција предизвикува подобрување на
перформансите кое не ја оправдува својата цена.
Последниот фактор кој влијае врз перформансите на оваа шема за
претскажување на вредности се заситувачките бројачи. Нивната најсоодветна
големина потребно е да биде добиена по експериментален пат.

3.6. Контекст базирана шема за претскажување на
вредности
Во оваа секција ќе биде презентирана контекст базираната шема за
претскажување на вредности која бил предложена од страна на Yiannakis Sazeides и
James Smith. Оваа шема за претскажување на вредности е специфична по тоа што
претставува прва реална имплементација и по тоа што е прва шема за
претскажување на вредности од ваков тип која овозможува споделување на
информациите за контекстот помеѓу различните типови на инструкции.
Со цел добро презентирање на оваа шема за претскажување на вредности
најпрво е дадена кратка паралела помеѓу контекст базираното претскажување на
вредности и computational базираното претскажување на вредности. Потоа е даден
краток преглед на шемата за претскажување на вредности која била предложена од
страна на Sazeides и Smith. На крајот е дадена кратка евалуација на перформансите
на предложената шема за претскажување на вредности предиктор како и
влијанието на одделни карактеристики врз истите.

3.6.1. Сличности и разлики помеѓу computational моделот за
претскажување

на

вредности

и

контекст

базираното

претскажување на вредности
Ваквата поделба на моделите за претскажување на вредности била дадена од
страна на Sazeides и Smith во нивниот труд од 1997, и истата е корисно да се
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презентира со цел подобро да се разбере начинот на функционирање на контекст
базираните шеми за претскажување на вредности.
Computational моделот за претскажување на вредности е карактеристичен по
тоа што претскажувањето на вредностите се прави врз база на одредени пресметки
кои што се прават врз претходно видените вредности на одредена инструкција.
Шемите за претскажување на вредности кои работат врз овој принцип се во
можност брзо да учат и дури и да претскажат некоја вредност која до тогаш ја
немала инструкцијата која се претскажува. Сите погоре наведени типови на шеми
за претскажување на вредности може да се каже дека припаѓаат на оваа група.
Секако дека најзначајни помеѓу нив се last value шемата за претскажување на
вредности и stride шемата за претскажување на вредности. Начинот на кој тие ги
прават нивните претскажувања е прикажан во претходните секции од овој труд.
Освен овој модел на претскажување на вредности, според Sazeides и Smith
постојат и втора група на шеми за претскажување на вредности чии начин на
функционирање е тотално различен од начинот на функционирање на computational
шемите за претскажување на вредности. За разлика од computational моделот за
претскажување на вредности, кај овој модел претскажувањето се прави врз основа
на определен контекст од вредности. Ваквите шеми за претскажување на вредности
даваат претскажување на вредноста на некоја инструкција ако и само ако
определен контекст од вредности се појави повторно во низата од вредности на
инструкцијата. Во зависност од имплементацијата на овие шеми за претскажување
на вредности може да им биде потребно повеќе време за учење, меѓутоа
подобрувањето во перформансите е доста поголемо. Иако овој механизам за
претскажување изгледа дека никогаш нема да даде добри резултати, тој во основа
го има фактот дека кај голем број на програми има голем број на итеративни
циклуси.
На следната слика дадена е кратка споредба на stride моделот за
претскажување на вредности и контекст базираниот модел за претскажување на
вредности. Споредбата на двата модели на претскажување е дадена и за повторлива
секвенца од чекори и за секвенца кај која не постојат чекори. Кога немаме појава на
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чекори, stride шемата за претскажување на вредности не прави коретно
претскажување на вредности. Во случај да имаме секвенца од резултати на
инструкции кај која имаме определен чекор, stride шемата за претскажување на
вредности брзо учи, дава коректни резултати, но постојано прави лоши
претскажувања на вредности помеѓу крајот на определена секвенца и почетокот на
нова секвенца. За разлика од неа, контекст базираната шема за претскажување на
вредности многу побавно учи, т.е. потребно и е подолго време за да забележи
определен контекст. Меѓутоа при секоја наредна итерација на веќе научениот
контекст таа дава коректно претскажување на вредности.

Слика бр. 18: Разлики помеѓу функционирањето на stride и контекст базираната
шема за претскажување на вредности на вредности

3.6.2.

Структура

на

контекст

базирана

шема

за

претскажување на вредности на две нивоа
Основната структура на контекст базираната шема за претскажување на
вредности на две нивоа е прикажана на слика бр. 19.
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Слика бр.19: Структура на контекст базирана шема за претскажување на
вредности
Како што може да се види од самата слика, концептуално контекст
базираната шема за претскажување на вредности може да се подели на три
пооделни механизми:
- Value History табела (VHT),
- Value prediction табела (VPT), и
- Update Queue (UQ).
Value History табелата е табела која ги содржи различните контексти со чија
селекција се прави наредносто претскажување, Value prediction табелата ги содржи
претскажувањата, додека пак update редот на чекање се корсти за ажурирање на
претходните табели кое се прави штом стане достапна пресметаната вредност на
претскажаната инструкција. Покрај овие три механизми постојат и други делови од
шемата за претскажување на вредности кои се значајни за правењето на коректно
претскажување на вредности.
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Во продолжение дадени се подетални објаснувања на секој дел од шемата за
контекст базирано претскажување на вредности.
Value History табела: Оваа табела содржи k вредности кои што предходно
се случиле т.е. кои се претходни резултати на некоја инструкција или група од
инструкции. Индексот кон оваа табела може да биде добиен на различен начин
како на пример адресата и типот на инструкција која треба да се претскаже, некои
битови во pipeline-от и слично. Два доста значајни механизми кои ги содржи оваа
табела се prediction confidence и update confidence.
Првиот механизам т.е. довербата во претскажувањето како и кај другите
шеми за претскажување на вредности се користи за редуцирање на бројот на
погрешни претскажувања кои ги прави шемата за претскажување на вредности. Во
наједноставна форма тој механизам како и кај другите шеми за претскажување
претставува заситен бројач. Овој механизам во суштина може да биде
имплементиран кај value history табелата, или пак кај value prediction табелата. Ако
овој механизам се наоѓа кај value history табелата, тогаш тој се однесува за
одредена специфична инструкција, додека пак ако се наоѓа како составен дел од
value prediction табелата тој се однесува на одреден специфичен контекст.
Вториот механизам, т.е. update confidence механизмот се користи за
определување кога да се прави ажурирање на табелата за претскажување на
вредности. Овој механизам се користи за елиминација на одредени ажурирања кои
што можат штетно да влијаат на претскажувањата кои ги дава value prediction
табелата.
Hash функција: еден од клучните механизми за функционирање на
контекст базираниот предиктор на вредности е токму hash функцијата. Оваа
функција формира индекс во табелата за претскажување на вредности преку
правење на некаква комбинација помеѓу информацијата добиена од value history
табелата т.е. од определен контекст и информација за состојбата на процесорот.
Првата информација е позната како контекст функција која всушност прави
некаква комбинација т.е. редуцирање на вредностите на контекстот добиен од value
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history табелата, додека пак втората функција е наречена combine фукнкција и ги
спојува резултатот на претходната функција и состојбата на процесорот.
Предложни биле различни комбинации како контекст функција, како на
пример select-concatenate, select-fold-concatenate и select-fold-shift-xor.
Од друга страна combine функцијата може да биде едноставно препишување
на контекст функцијата или пак во себе да вклучува и дополнителни информации
за состојбата на процесорот. Како пример за ваква функција е xor функцијата.
Value prediction табела (табела за претскажување на вредности): Оваа
табела може да содржи едно или повеќе претскажувања во секој нејзин ред. Во
случај таа да содржи повеќе претскажувања за еден ист нејзнин индекс т.е. за една
генерирана вредност на hash функцијата, тогаш потребно е да се имплементира
некој механизам за селекција на една од тие вредности. Исто така, без разлика дали
имаме еден или повеќе членови на редот од табелата за претскажување, потребно е
да се имплементира механизам за доверба на претскажувањето, како и механизам
за замена на определена вредност на претскажувањето. Механизмите за доверба на
претскажувањето беа и претходно разгледувани и се добро познати. Најчесто тоа е
заситувачкиот бројач. Механизмот за замена определува дали и кога ќе биде
направено ажурирање на членот на табелата за претскажување на вредности со
некоја понова вредност. Неговата имплементација зависи од полисата за замена
која ја употребува шемата за претскажување на вредности.
На крај потребно е да се напомене дека големината на табелата за
претскажување на вредности е определена од бројот на битови кои ги дава hash
функцијата.
Update queue: наједноставно е ажурирањето на состојбата на шемата за
претскажување на вредности да се прави во програмски редослед, иако биле
разгледувани и некои други механизми.

90

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

3.6.3. Начин на функционирање на контекст базирана шема
за претскажување на вредности на две нивоа
Функционирањето на контекст базираната шема за претскажување на
вредности која е организирана на две нивоа може да се подели на две фази: фаза на
претскажување на вредности и фаза на ажурирање на шемата за претскажување на
вредности.
За да се направи претскажување на вредност на определена инструкција се
прават следните чекори: (П1) најпрво врз основа на состојбата на процесорот се
формира индекс кој служи за пристап до некој член на value history табелата. Со тоа
се прави селектирање на одреден контекст кој е сместен во value history табелата.
(П2) Селектираниот контекст и информацијата за состојбата на процесорот се
редуцираат со употреба на соодветна hash функција. На тој начин се формира
индекс кој подоцна служи за индексирање кон табелата за претскажување на
вредности. Паралелно со тоа селектираниот контекст се запишува во update редот
на чекање со цел подоцна да се употреби за ажурирање на шемата за
претскажување на вредности. (П3) Се пристапува до табелата за претскажување на
вредности и се прави претскажување.
Во втората фаза се прави ажурирање на шемата за претскажување на
вредности. Со цел да се направи истото се превземаат следните чекори: (А1) До
update редот на чекање се пристапува веднаш штом стане достапна пресметаната
вредност на инструкцијата која била претскажана и се превзема соодветниот
контекст. (А2) Value history табелата и табелата за претскажување се ажурираат со
употреба на коректната вредност.

3.6.4.

Перформанси

на

контекст

базираната

шема

за

претскажување на вредности на две нивоа
Перформансите кои ги има контекст базираната шема за претскажување на
вредности зависат од голем број на фактори. Како основни фактори може да се
набројат: големината на VHT и VPT табелите, контекст функцијата и combining
функцијата. Во наредните секции ќе го прикажеме влијанието на овие фактори,
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како и глобална слика за точноста на контекст базираната шема за претскажување
на вредности. Резултатите кои се прикажани се оние кои се добиени преку
истражувањата и експериментите кои ги направиле Sazeides и Smith.
3.6.4.1 Точност на контекст базираната шема за претскажување на
вредности на две нивоа
На следната слика дадена е точноста на претскажувањето на вредности со
помош на 5-order контекст базираната шема за претскажување на вредности. Под norder контекст базирана шема за претскажување на вредности подразбираме
предиктор кој за да направи претскажување ги зачувува последните n вредности на
дадена инструкција. На сликата се прикажани резултатите за различни комбинации
на големина на value history табелата и value prediction табелата.

Точност со користење на 5
вредности

Точност на претскажувањето за различни големини
на VHT и VPT
80,00%
70,00%
60,00%

10

50,00%
40,00%

12
14

30,00%

16

20,00%

18

10,00%
0,00%
0

4

8

10

12

14

16

Членови на VHT табелата (log2)

Слика бр.20: Перформанси на контекст базирана шема за претскажување на
вредности со 5 вредности во контекстот во зависност од големините на VHT и VPT
Како што може да се види од самата слика, точноста драматично варира со
промена на големините на двете табели и истата се движи од 20% до повеќе од
70%. Секако дека што повеќе се зголемува едната или другата табела, толку повеќе
се зголемува и точноста на претскажувањето. Сепак треба да се најде некоја средна
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точка која ќе биде баланс помеѓу точноста на претскажувањето и големината на
табелите, со оглед на тоа што големината на табелите сама по себе повлекува и
покомплексен хардвер.
3.6.4.2 Споредба на точноста на претскажување помеѓу computational
шемите за претскажување на вредности и контекст базираната шема за
претскажување на вредности
На следната слика е дадена споредба на точноста на претскажување на
вредности која се добива со користење на last value, stride и контекст базираната
шема за претскажување на вредности за различни големини на табелата за
претскажување на вредности.

Тоност на
претскажувањето

Споредба на точноста на претскажувањето во
зависност од големината на предикторот
80%
70%
60%
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40%
30%
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20%
10%
0%
18

10

12

14

16

Членови на Value Prediction табелата (log2)

Слика бр. 21: Споредба на перформансите на last value, stride и контекст
базираната шема за претскажување на вредности за различни големини на табелата
за претскажување
Од наведените резултати за точноста на шемите за претскажување на
вредности може да се види дека ако се достапни мали табели за претскажување на
вредности, тогаш last value и stride шемите за претскажување на вредности ги
надминуваат перформансите на контекст базираната шема за претскажување на
вредности. Ако пак на располагање имаме поголеми табели, може да се заклучи

93

Анализа на шемите за динамичко претскажување на вредности кај ILP процесори

дека контекст базираната шема за претскажување на вредности ги надминува
перформансите на last value и stride шемите за претскажување на вредности.
Горенаведеното може да значи дека во иднина треба да се разгледуваат хибридни
шеми за претскажување на вредности, т.е. за поголемиот дел на претскажувањата
би се користела некоја од computational шемите за претскажување на вредности,
додека пак за останатите претскажувања би се користела некоја контекст базирана
шема за претскажување на вредности.
3.6.4.3 Влијание на контекст и combining функциите врз точноста на
претскажувањето
Експериментите кои биле направени за влијанието на контекст функцијата
врз точноста на претскажувањето на вредности покажуваат дека ако се користат
контекст функции кои употребуваат битови од внатрешноста на определена
вредност, точноста на контекст базираното претскажување на вредности е поголема
во однос на случајот кога се употребуваат најзначајните битови на определена
инструкција. Ваквата констатација како и големиот простор за дизајн на контекст
функцијата укажуваат на тоа дека за да се дефинира контекст функцијата потребни
се голем број на истражувања за нејзиното влијание врз точноста на
претскажувањето на вредности со помош на контекст базираните шеми за
претскажување на вредности.
Што се однесува до combining функцијата која прави некаква комбинација
на контекст функцијата и битови кои ја означуваат состојбата на процесорот,
истражувањата покажале дека оваа функција има доста позитивно влијание врз
перформансите ако се употребуваат мали табели за претскажување. Во случај да се
употребуваат големи табели, подобрувањето на перформансите е многу мало во
однос на цената за дизајнирање на хардверот.
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Заклучок
Истражувањата кои биле направени покажале дека разрешувањето на
вистинските податочни зависности во голема мера може позитивно да влијае на
перформансите на процесорите. За таа цел биле разгледувани голем број на
техники почнувајќи од класичниот Tomasulo алгоритам, па се до најсовремената
техника за разрешување на вистинските податочни зависности - претскажувањето
на вредности.
Претскажувањето на вредности во себе вклучува голем број на механизми
кои треба детално да се разгледуваат и усовршуваат. Неговите перформанси
најмногу зависат од два клучни параметри: количеството на претскажливост на
вредности кое е вклучено во самата програма и од структурата и начинот на
функционирање на шемата за претскажување на вредности. Разгледувани биле
голем број на различни шеми за претскажување на вредности и биле евалуирани
нивните перформанси. Утврдено е дека перформансите на различните шеми за
претскажување на вредности зависат од голем број на фактори. Секоја шема за
претскажување на вредности си има свои специфики, свои предности и
недостатоци. Со цел подобрување на перформансите во иднина може да се
разгледуваат и т.н. хибридни шеми за претскажување на вредности кои ќе
обединуваат повеќе различни концепти, користејќи ги нивните предности при
претскажувањето на инструкциите.
Иако теоретски биле разгледувани голем број на концепти, во пракса сеуште
нема реална имплементација на шемите за претскажување на вредности. Како
причини за истото пред се може да се наведат комплексноста на хардверот, но и
свртувањето на реалните имплементации кон користење на други техники за
забрзување на работата на современите процесори.
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