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Abstract. Traditional branch predictors seek correlations between the history
pattern and the branch outcome to predict jumps. Improving branch prediction
accuracy is essential to sustain the actual instruction throughput. Exploiting
new correlations can significantly optimize the performance of predictors and,
to make this optimization it will be used the neural branching predictor.

Resumo. Preditores tradicionais buscam correlações entre o padrão histórico
e a saı́da do branch para preverem os saltos. O aperfeiçoamento da precisão
do branch prediction é essencial para sustentar a taxa de transferência de
instruções com pipelines profundos atuais. Explorando novas correlações po-
dem otimizar significativamente a performance dos predictors, e para realizar
essa otimizição, será usado o branching predictor neural.

1. Introdução

Com o surgimento de processadores multiescalares e com pipelines profundos, torna-se
necessário prever o desvio do fluxo de execução, principalmente porque saltos podem
gerar desperdı́cio de ciclos de clock enquanto a instrução de branch é lida da memória,
decodificada e calculada[1].

Este problema é conhecido desde o inı́cio da década de 70, sendo alvo de estudos
na área de arquitetura de computadores. Uma técnica usada para resolvê-lo é chamada de
Preditor (também conhecida como previsão de desvios), que tem como objetivo especular
durante a leitura da instrução da memória se ocorrerá um salto e, caso ocorra o salto, para
qual endereço ele irá[9].

Inteligências Artificiais aprendem uma solução geral de um problema por exem-
plos especı́ficos. Geralmente, quanto mais exemplos existem, melhor será a solução para
o problema. Como o processador executa milhões de instruções por segundo, gerando
uma ampla quantidade de exemplos, as Inteligências Artificiais aparentam ser adequadas
para problemas de previsão saltos.

2. Branch Prediction

Preditores são conjuntos de técnicas implementadas em hardware, com o propósito de
reduzir os conflitos de controle em processadores que possuem pipeline, tendo um papel
importante na arquitetura de vários processadores modernos [9].

O maior problema dos pipelining são os saltos condicionais no código. Em com-
putadores convencionais, a emissão de instruções é interrompida até que o endereço de



destino seja determinado, resultando em pipeline bubbles [14][9] 1.

Através de técnicas de previsão de saltos condicionais, conhecido como branch
prediction, as microarquiteturas tentam resolver esse problema atribuindo o caminho mais
provável ao pipeline e executa ele especulativamente. Isso significa que as instruções
são decodificadas e executadas, porém seus resultados não serão registrados no arquivo
enquanto a instrução de salto condicional não for finalizada. Caso a especulação esteja
errada e o caminho foi executado especulativamente, o pipeline sofrerá um flush, onde
registradores entre os estágios e sinais de controle são responsáveis por enviar instruções
NOPs ou adiantamento de outras. Os resultados do caminho especulado são descartados e
o outro caminho é atribuı́do ao pipeline. Essa especulação errada é chamada de de branch
misprediction, o que resulta em desperdı́cio de vários ciclos de clock.

2.1. Branch Prediction Estático

No método de predição estática, todas as previsões são feitas antes da execução do código.
Os preditores estáticos podem prever que todo salto será atribuı́do ao pipeline (MIPS-X,
Stanford), prever que todo salto não será atribuı́do ao pipeline (Motorola MC88000),
saltar de acordo com o código da operação baseado em benchmarks ou pela estrutura do
código [5][11].

2.1.1. Prever que todos não vão saltar

Tendo apenas que seguir um único fluxo de instrução, esta técnica é considerada a mais
simples. Porém, devido aos laços frequentes no fluxo de instruções, esta técnica não é
muito efetiva.

2.1.2. Prever que todos vão saltar

Nessa técnica, os caminhos com laços serão executados corretamente. Tendo o pro-
blema de todos os saltos condicionais saltarem, gerando branch mispredictions durante
a execução.

2.1.3. Salta de acordo com o código da operação

O compilador pode utilizar técnicas para uma boa predição estática, sendo:

• Examinar a estrutura do programa para a predição dos saltos (saltos condicionais
com iteração de laços sempre ocorrerá, enquanto outros tipos de saltos condicio-
nais não ocorrerão).

• Utilizar benchmarks que determinam a maior probabilidade de ocorrência por
meio das frequências obtidas nos testes para prever se o salto condicional ocorrerá.

1No pipeline, para evitar que busquem novas instruções quando uma instrução no estágio de
decodificação estiver paralisada, o valor no registro do contador de programa e a instrução no estágio de
busca são preservados para evitar mudanças. Os valores são preservados até que a instrução do conflito
passe pelo estágio de execução. Esse tipo de problema costuma ser chamado de bubbles por se semelhar a
uma bolha de ar dentro de um cano



2.2. Branch Prediction Dinâmico

No método de predição dinâmica, a predição de salto é decidida pelo histórico computaci-
onal do programa. Após a fase inicial de execução do programa, onde preditores estáticos
podem ser efetivos, informações do histórico computacional são coletados e assim, pre-
ditores dinâmicos se tornam mais efetivos. No geral, preditores dinâmicos apresentam
melhores resultados em comparação aos preditores estáticos, mas ao custo de complexi-
dade elevada no hardware [11].

Nesta seção serão apresentadas algumas técnicas de preditores para o entendi-
mento sobre este tipo de previsão de desvio.

2.2.1. One-Bit Counter

O método mais simples de preditor dinâmico, utilizando uma tabela de história de desvios.
Cada entrada da tabela contém um bit que grava o último resultado do salto condicional
[2]. Caso o bit esteja definido, o preditor prevê que ocorrerá um salto, caso o bit não
esteja definido, o preditor prevê que não ocorrerá o salto. Os estados desse método são
apresentados na Figura 1.

Figura 1. Contador One-bit

2.2.2. Two-Bit Counter

Este método possui uma vantagem em relação ao One-bit counter. Para que a previsão
mude no Two-bit counter, é necessário que o preditor erre duas vezes, fornecendo uma
segunda oportunidade de acerto e tornando o preditor mais tolerante a erros [11]. Para
cada entrada na tabela de história de desvios são utilizados 2 bits que são classificados
em estados de previsão Fortemente ocorrerá, Ocorrerá, Não ocorrerá e Fortemente
não ocorrerá (Figura 2). Nesse método, o preditor necessita errar duas vezes para que a
previsão seja redefinida [2][6][7].



Figura 2. Contador Two-bit

2.2.3. Bimodal

O preditor bimodal [7][2] é um método que utiliza uma tabela de contadores saturados.
A tabela é indexada pelo endereço do caminho, fazendo cada entrada ser local para o
caminho especı́fico (Figura 3). Esse método é mais preciso que os preditores One-bit em
relação aos laços, errando uma única vez se inicializado no estado Ocorrerá.

Figura 3. Preditor Bimodal

2.2.4. Two-Level Adaptative Predictor

Este método utiliza dois nı́veis de predição. O primeiro nı́vel da tabela, indexada usando
o caminho do endereço, guarda n bits no registrador da tabela de história, aonde cada
novo bit desloca o menos recente para fora do registrador. O segundo nı́vel da tabela, a



tabela de história do padrão (Pattern History Table), é indexado em base do padrão do
primeiro nı́vel, onde cada entrada tabela de história padrão tem seu próprio contador two-
bit. O contador selecionado é então utilizado para a predição do caminho, e esse mesmo
contador é atualizado após o resultado ser determinado [8] (Figura 4).

Figura 4. Preditor Two-Level adaptativo

Microprocessadores atuais utilizam variantes do preditor adaptativo de dois
nı́veis(Two-level adaptive predictor) [13].

2.3. Técnicas de Branch Predicition utilizando Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial utiliza algumas propriedades das redes neurais biológicas, tais
como o cérebro e sistemas nervosos, para tarefas computacionais como a predição [4].
Inteligências Artificiais são usadas em uma variedade de aplicações, incluindo reconhe-
cimento de padrões, classificações e reconhecimento de imagens [4]. A ideia geral é que
vários nós de processamento, conhecidos como neurônios, são conectados uns com os
outros em uma rede. Dados são enviados aos neurônios da unidade de entrada, se pro-
pagando pela rede até aos neurônios da unidade de saı́da, aonde os resultados podem ser
lidos. Um algoritmo treinado fortalece ou enfraquece as conexões entre os neurônios
[4][13]. Lucian Vitan propôs o primeiro preditor neural utilizando perceptrons [12].

Perceptrons foram introduzidos em 1962 como um meio de estudar as funções
do cérebro. Intuitivamente, um perceptron mantém o rastro de correlações positivas e
negativas entre as saı́das do histórico de desvio global e do desvio sendo especulado. Um
perceptron é representado por um vetor onde os elementos tem pesos [3][12].

Um benefı́cio dos perceptrons é que examinando seus pesos, ou seja, as
correlações que eles aprendem, é fácil entender as decisões feitas por eles. A maioria
das redes neurais tem dificuldade ou é impossı́vel determinar exatamente como a rede
neural faz suas decisões. Técnicas foram prospostas para extrair regras das redes neurais
[10], mas essas regras não são precisas, enquanto que os Perceptron não sofrem essa difi-
culdade. O método de decisão dos perceptrons é tão fácil de entender quanto o resultado
de uma simples formula matemática discutida em Daniel Jimenez e Calvin Lin [3].



2.3.1. Branching Prediction Neural

Uma das vantagens de se usar Sistemas neurais nos preditores é utilizar longos históricos,
exigindo apenas um crescimento linear de recurso, sendo que nos preditores clássicos,
o crescimento de recursos é exponencial. Porém, uma das desvantagens de se usar esse
tipo de método é sua alta latência comparados aos ciclos de clocks de microarquiteturas
modernas. Uma proposta para reduzir a alta latência foi o perceptron prediction, aonde o
preditor escolhe os pesos de acordo com o caminho do desvio atual [13][3].

3. Objetivos
O objetivo principal deste trabalho é propor um método de branch prediction neural que
seja mais eficiente que as técnicas de predição atuais tendo baixo custo de hardware para
que seja implementado na prática, utilizando-se do conceito de tracing e aprendizagem
de máquina como base da proposta e, a partir disso, obter resultados para comparação aos
preditores atuais.

Em Daniel Jimenez e Calvin Lin [3] são apresentados os preditores baseados em
perceptrons e ideias de pesquisas futuras. Em Daniel Jimenez e Calvin Lin [4] e Lisa M.
[8] são apresentados métodos neurais utilizados em preditores dinâmicos, sugestões de
implementações em processadores e vantagens sobre outros preditores convencionais.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica das técnicas e conceitos a serem utiliza-
dos no decorrer do trabalho, sendo levantado trabalhos relacionados para a comparação.

Depois disso, o Previsor de saltos Neural será implementado e avaliado com base
nos preditores atuais e, por fim, será feita a escrita do documento final.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Estudo das técnicas e conceitos a serem utilizados;
2. Implementação dos Previsores de saltos;
3. Análise de dados obtidos de cada Previsores de saltos;
4. Implementação do Previsor de saltos Neural;
5. Avaliação dos resultados do Previsor de saltos Neural com base nos outros Previ-

sores de saltos implementados;
6. Avaliação do projeto;
7. Escrita do documento;



Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x x x x x
Atividade 3 x x x x
Atividade 4 x x x x x
Atividade 5 x x x
Atividade 6 x x x
Atividade 7 x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com esse trabalho, é esperado que sendo utilizado o previsor de saltos neural pro-
posto os hardwares tenham uma vantagem significativa em comparação aos preditores
convêncionais. Com um método de identificar o padrão histórico do programa eficiente,
é possı́vel prever o próximo salto de forma mais resoluta, diminuindo o custo dos proces-
sadores e tendo o mı́nimo de queda no desempenho das previsões.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 10/08/2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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