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Resumo. Previsores de Desvio são técnicas implementadas nos processadores
para aumentar a eficiência no uso do pipeline. Diferentes técnicas tem taxas
melhores de assertividade comparadas com outras técnicas. Este trabalho tem
o intuito de criar e comparar técnicas de Previsão de Desvios que sejam mais
assertivas que as técnicas usadas atualmente.

Abstract. Branch Predictors are techniques implemented in processors to in-
crease efficiency on the pipeline usage. Newer routines provide better resolution
rates. This paper will create and compare new methods that will try to be more
assertive using less hardware power.

1. Introdução

Processadores modernos que contam com dispositivos de Previsão de Desvios, do inglês
Branch Prediction, devem decidir se o alvo de instruções de salto devem ou não ser car-
regados no pipeline. Algumas técnicas intuitivas, como sempre carregar ou ignorar o
alvo da instrução de salto, podem ser utilizadas porém não podem ser consideradas como
ótimas. Outras estratégias propostas como as que propõe uma combinação de previsores
[6], mostram que mesmo com métodos simples é possı́vel obter um sucesso relativamente
alto em comparação com cada método usado individualmente.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Técnicas de Previsão de Desvios foram criadas para otimizar o uso do pipeline pelos
processadores. Se essas técnicas não existissem, o processador poderia ser carregado
com código que não seria executado, porém só obteria esta informação no estágio de
execução. Alguns processadores como o Intel Pentium 2 possuiam pelo menos 9 estágios
em seu pipeline[4], o que significa que o carregamento de instruções alvo de um desvio
que não será executado pode significar que o número de ciclos perdidos, em média, seja
igual ao número de estágios[1].

Outros processadores mais recentes da famı́lia Intel baseados no Intel Pentium M,
desde os Core 2 e Nehalem até o mais atual Skylake, são baseados na mesma arquitetura.
Todos estes possuem pelo menos 12 estágios, porém possuem tecnologia que é capaz de
desligar unidades que não estão sendo usadas. Não é possı́vel dizer se estas caracterı́sticas
necessitam de estágios extras no pipeline[2], uma vez que a Intel não divulga informações
muito precisas a respeito.



2.1. Previsor de Desvios Estático
Um Previsor de Desvios Estáticos comporta-se analogamente a uma Busca Gulosa: a par-
tir do momento em que se define uma técnica, esta será utilizada até o final da execução da
aplicação. Em aplicações que resolvem problemas em que se pode prever um resultado,
técnicas estáticas são suficientemente boas em termos de acertos e não demandam hard-
ware e/ou software complexo, tornando o custo, tanto computacional quanto financeiro,
mais baixo. Alguns exemplos de Previsores Estáticos [7] são:

• Sempre prever que o salto será executado
• Sempre prever que o salto não será executado
• Carregar saltos que voltam a um endereço menor ao atual e ignorar saltos com

endereços seguintes (muito útil em casos de laços de repetição)

2.2. Previsor de Desvios Dinâmico
Previsores Dinâmicos são principalmente caracterizados pela sua capacidade de alterar o
próprio comportamento conforme a execução do programa. Um exemplo muito simples é
apresentado por Smith[7]: o algoritmo propõe manter um bit para ser usado como flag de
forma a manter um histórico da última decisão tomada. O algoritmo então toma a decisão
conforme esse bit.

Os resultados apresentados pelo autor indicam que os resultados são adequados e
estão em torno de 80% de acerto. McFarling[6] também destaca algumas técnicas de pre-
visão dinâmicas, porém acrescenta resultados para a combinação destas mesmas técnicas.
Alguns exemplos de Previsores Dinâmicos[8] são:

• Bimodal Branch Prediction que faz a previsão baseado na direção do desvio nas
últimas vezes executado;

• Local Branch Prediction que faz a previsão baseada em cada desvio independen-
temente;

• Global Branch Prediction que com apenas uma operação de shift em um regis-
trador é capaz de gravar quais as direções tomadas pelos últimos n desvios mais
recentes.

3. Objetivos
Técnicas baseadas em redes neurais, como a apresentada por Jimenes[5], possuem taxas
de acerto superiores a outras técnicas dinâmicas, mas possuem a desvantagem de neces-
sitarem de uma grande quantidade de hardware.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é desenvolver um novo método para efetuar
Previsões de Desvios baseado em redes neurais, mas utilizando técnicas para minimizar
o hardware necessário a construção do mecanismo de previsão.

4. Procedimentos Metodológicos/Métodos e Técnicas
Usando o SPEC CPU 2006[3], que provê resultados em que se possa comparar processa-
dores, foram obtidos os resultados das instruções de salto de diversos programas. Estes
dados serão utilizados para avaliar como se comportam as técnicas de previsão de saltos
dinâmicas já existentes e também como se comporta o novo método a ser apresentado ao
final deste projeto. Ambos procedimentos serão implementados neste trabalho, ou seja,
não serão usados resultados obtidos por outros autores para a apresentação final.



5. Cronograma de Execução
As atividades propostas para este Trabalho são desenvolver uma aplicação que compara
diversos métodos de previsão de desvios, apresentar os dados das diversas comparações e
apresentar os resultados no Trabalho de Conclusão de Curso de Ciência da Computação.

Atividades:

1. Criar aplicação base que seja capaz de receber diversas implementações de
técnicas;

2. Implementar técnicas conhecidas na literatura;
3. Desenvolver técnicas novas ainda não conhecidas na literatura;
4. Implementar as técnicas novas desenvolvidas;
5. Comparar técnicas da literatura com a nova apresentada no trabalho;
6. Escrever Trabalho de Conclusão de Curso com resultados e pareceres finais;

Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Criar Aplicação X
Impl. téc. conhecidas X X

Desenv. téc novas X X X
Impl. téc. novas X X X
Gerar relatórios X X
Trabalho Final X X X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Deseja-se apresentar ao final do trabalho uma nova técnica de Previsão de Saltos que
seja capaz de obter taxas melhores de acertos em relação às técnicas existentes utili-
zando menos recursos de hardware em termos de tamanho e também em complexidade
de construção.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 13 de junho de 2016.
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