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Πεξίιεςε 
 

Η ζρεδίαζε κηθξνεπεμεξγαζηώλ, εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηε δηάξθεηα 
ησλ νπνίσλ νη εμειίμεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηώλ θαη ζηελ ηερλνινγία 
εκηαγσγώλ ήηαλ ξαγδαίεο, είλαη κηα πνιύπινθε θαη δύζθνιε δηαδηθαζία. 
Παξαδνζηαθά νη ζρεδηαζηέο γηα εθηηκήζνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηύζζνπλ ρξεζηκνπνηνύλ πιήξε πξνζνκνίσζε θύθιν-
πξνο-θύθιν. Δπζηπρώο απηή ε δηαδηθαζία είλαη πνιύπινθε ζρεδηαζηηθά, 
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ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ επεμεξγαζηή. 

Σε απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε γεληθή δνκή ελόο ππεξβαζκσηνύ 
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πνπ εθηειεί θαη ηα δνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Η κνληεινπνίεζε απηή 
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ν αληίθηππνο ηνπ θάζε είδνπο miss event μερσξηζηά. Τειηθά, επηηπγράλεηαη 
κηα ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ επηδόζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Abstract 
 

The last few years the advances in the fields of computer architecture 
and semiconductor technology have rendered microprocessor design a very 
complex and difficult procedure. Traditionally, in order to assess the efficiency 
of the system under development designers have used full cycle-based 
simulation. Unfortunately this process is complex, time-consuming and 
provides no insight on the interaction between the building blocks of a 
modern processor. 

In this thesis, we present a generic design of a superscalar out-of-order 
processor. Based on this design, we build an analytical performance model 
derived from the parallelism of the code to be executed and the processor 
design parameters. The foundation of this model is that a well-designed 
superscalar processor maintains a steady performance level at all times - with 
the occurrence of miss events (cache misses, branch mispredictions) a sole 
exception. Therefore, we present a steady-state performance model and we 
model each type of miss event and its impact in isolation. Finally, we assess 
the performance of a generic out-of-order processor. 
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Κεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό 
 

1.1. Κύνητρο 
Η επιςτιμθ τθσ αρχιτεκτονικισ υπολογιςτϊν, ςτθν προςπάκειά τθσ να βελτιςτοποιιςει 

τθν απόδοςθ των μικροεπεξεργαςτϊν – ςε διαφορετικό ανάλογα με τθν χριςθ επίπεδο – 

ζχει κάνει τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςυναρπαςτικζσ προόδουσ. Φτάνοντασ ζτςι από τουσ 

πρϊτουσ ςχετικά απλοφσ ολοκλθρωμζνουσ επεξεργαςτζσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’50 

ςτθν ςθμερινι εποχι και τουσ επεξεργαςτζσ υψθλισ απόδοςθσ και ςχεδιαςτικισ 

πολυπλοκότθτασ. 

Πολλζσ μικροαρχιτεκτονικζσ ςχεδιάςεισ με ςκοπό τθν βελτιςτοποίθςθ των επιδόςεων 

και τθσ αποδοτικότθτασ ζχουν προτακεί ςε αυτό το διάςτθμα, ενϊ κάποιεσ ζχουν 

κακιερωκεί ςε ςχεδόν όλουσ τουσ state-of-the-art επεξεργαςτζσ. Η ιεραρχία τθσ μνιμθσ θ 

οποία αποςκοπεί ςτο να βελτιϊςει το όλο και αυξανόμενο κενό μεταξφ των ςυχνοτιτων τθσ 

μνιμθσ και του κεντρικοφ επεξεργαςτι. Η ομοχειρία (pipelining) και θ παράλλθλθ εκτζλεςθ 

εκτόσ ςειράσ, οι οποίεσ προςπακοφν να εκμεταλλευτοφν τον εγγενι παραλλθλιςμό του 

κϊδικα μθχανισ όλο και περιςςότερο ϊςτε να αυξιςουν τθν ταχφτθτα – παράλλθλα 

αποκρφπτοντασ όλα αυτά από τον προγραμματιςτι. Η πρόβλεψθ διακλαδϊςεων (branch 

prediction) θ οποία προςπακεί να προβλζψει το αποτζλεςμα ενόσ conditional statement, 

ςπάηοντασ ζτςι τουσ περιοριςμοφσ που κζτουν οι αναςχζςεισ ελζγχου ςτθν ροι ενόσ 

προγράμματοσ. 

Παρ’ όλα αυτά, όλεσ αυτζσ οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ ςθμερινοφσ 

επεξεργαςτζσ, ζχουν αυξιςει ςε μεγάλο βακμό τθν πολυπλοκότθτά του, ενϊ θ ανάλυςι 

τουσ – και ακόμα περιςςότερο των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ τουσ – είναι πολφ δφςκολθ 

και χρονοβόρα. Ο ςθμερινόσ ςχεδιαςτισ επεξεργαςτϊν ζχοντασ ζνα τεράςτιο εφροσ 

επιλογϊν (οι ςθμερινζσ CPU φτάνουν το 1 διςεκατομμφριο transistor) κα πρζπει να μπορεί 

– και μάλιςτα ανάλογα με τθν κάκε εφαρμογι για τθν οποία προορίηεται ο 

μικροεπεξεργαςτισ – να μπορεί να φτάςει ςε μια ςχεδιαςτικι επιλογι. 

1.2. Εξομούωςη (simulation) 
Η ζλλειψθ μζχρι τϊρα αναλυτικϊν εργαλείων που να μποροφν να μποροφν να 

προςφζρουν διορατικότθτα και ανάλυςθ τθσ απόδοςθσ ενόσ επεξεργαςτι ζχουν ςτρζψει το 

ςτάδιο ςχεδίαςθσ ςτθν χριςθ εξομοιωτϊν. Η εξομοίωςθ ενϊ μπορεί – ανάλογα με τθν 

ακρίβεια του μοντζλου – να προβλζψει με μικρζσ αποκλίςεισ τθν ταχφτθτα, τθν 

κατανάλωςθ και άλλεσ παραμζτρουσ απόδοςθσ ενόσ μικροεπεξεργαςτι, είναι πολφ 

χρονοβόρα – πράγμα επόμενο αφοφ ο επεξεργαςτισ που εκτελεί τθν εξομοίωςθ, για κάκε 

εντολι που ςε μια πραγματικι hardware υλοποίθςθ κα ζπαιρνε ζναν ι ζςτω λίγουσ 

κφκλουσ ρολογιοφ, τϊρα αναγκάηεται να εκτελζςει μερικζσ εκατοντάδεσ. Ενϊ επίςθσ ο ίδιοσ 

ο ςχεδιαςμόσ του εξομοιωτι είναι μια επίπονθ και χρονοβόρα διαδικαςία θ οποία κα 

πρζπει να επαναλαμβάνεται για κάκε νζο ςχεδιαςμό. 
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Κςωσ ακόμα πιο ςθμαντικό όμωσ είναι πωσ θ εξομοίωςθ δεν προςφζρει κανζνα απλό, 

διαιςκθτικό τρόπο για το πϊσ λειτουργοφν και αλλθλεπιδροφν τα building blocks ςτο 

εςωτερικό του επεξεργαςτι. Ζτςι, οι ςθμερινοί ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφν κατά κόρον 

εργαλεία προςομοίωςθσ, μετρϊντασ ζτςι ουςιαςτικά τθν απόδοςθ ενόσ ςχεδίου για όλουσ 

τουσ πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ των παραμζτρων του. 

1.3. Μϋθοδοι βελτιςτοπούηςησ ςχεδύαςησ 
Με ςκοπό να βελτιςτοποιθκοφν οι παράμετροι τθσ αρχιτεκτονικισ ςχεδίαςθσ 

διατθρϊντασ το χρόνο ανάλυςθσ ςε εφλογα χρονικά διαςτιματα, μζχρι τϊρα ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί διάφορεσ μζκοδοι: 

 Ευρετικζσ μζκοδοι (heuristic methods), κατά τισ οποίεσ μια ςειρά εξομοιϊςεων 

χρθςιμοποιείται για να βρεκοφν οι παράμετροι μιασ πολυπαραμετρικισ 

γραμμικισ εξίςωςθσ, θ οποία μετά χρθςιμοποιείται για να διερευνιςει το 

design space του προβλιματοσ. 

 Μζκοδοι μείωςθσ του χρόνου εξομοίωςθσ βαςιςμζνεσ ςτο ότι κάποιο 

υποςφνολο του κϊδικα ενόσ μετροπρογράμματοσ (benchmark) είναι ικανό να 

αναπαραςτιςει τισ διεργαςίεσ που γίνονται ςτο εςωτερικό ενόσ επεξεργαςτι. 

Με τθν λογικι αυτι, εάν μποροφμε να επιλζξουμε ζνα τζτοιο κατάλλθλο 

υποςφνολο (trace sampling methods) ι εάν μποροφμε να δθμιουργιςουμε 

βάςει του benchmark μια ςυνκετικι ακολουκία εντολϊν (statistical methods), θ 

οποία αναπαριςτά το πρόγραμμά μασ, μποροφμε να κάνουμε πλιρθ 

προςομοίωςθ μόνον αυτοφ του υποςυνόλου για να καταλιξουμε ςτα 

ηθτοφμενα αποτελζςματα. 

Γενικά θ εξομοίωςθ όμωσ κφκλο προσ κφκλο μθχανισ είτε ολόκλθρου του 

προγράμματοσ είτε ενόσ μζρουσ του κεωρεί τον επεξεργαςτι και τα μζρθ του ωσ μαφρο 

κουτί (black box), δθλαδι το μόνο που μασ προςφζρει είναι τθν ζξοδο (ςτατιςτικά 

ςτοιχεία απόδοςθσ) για μια ςυγκεκριμζνθ είςοδο (το benchmark και το input του τθσ 

επιλογισ μασ). Αλλά ςε γενικζσ γραμμζσ δεν λειτουργεί ωσ οδθγόσ για τισ ςχεδιαςτικζσ 

μασ αποφάςεισ. Για αυτό τον λόγο ζχουν γίνει και ςυνεχίηονται πολλζσ προςπάκειεσ για 

τθν βελτίωςθ των αναλυτικϊν ςχεδιαςτικϊν μεκόδων. 

1.4. Αναλυτικϊ μοντϋλα 
Οι αναλυτικζσ μζκοδοι προςπακοφν να μοντελοποιιςουν τα δομικά ςυςτατικά ενόσ 

μικροεπεξεργαςτι, τθν ςυμπεριφορά του κϊδικα και τθν αλλθλεπίδραςθ όλων αυτϊν 

μεταξφ τουσ, ϊςτε να παρζχουν μια γενικότερθ εποπτεία και άποψθ για τον χρόνο 

εκτζλεςθσ, τθν κατανάλωςθ ενζργειασ και τισ ανάγκεσ και μεκόδουσ βελτιςτοποίθςθσ ενόσ 

design. 

Σε αυτι τθν εργαςία κα παρουςιάςουμε τθν μελζτθ και τα αποτελζςματα πάνω ςε ζνα 

αναλυτικό μοντζλο το οποίο αποτελεί μια ςυνζχεια των ερευνϊν που ξεκίνθςαν με τθν 

διερεφνθςθ του παραλλθλιςμοφ επιπζδου εντολϊν (Instruction Level Parallelism) αρκετά 

χρόνια πριν και ςυνεχίςτθκαν διεξοδικά τισ δυο τελευταίεσ δεκαετίεσ. 

Συνοπτικά, θ μοντελοποίθςθ αυτι βαςίηεται ςτο ότι ζνασ υπερβακμωτόσ (superscalar) 

επεξεργαςτισ εάν είναι αρκοφντωσ ιςορροπθμζνοσ μπορεί να διατθριςει – ςε ςχζςθ με το 
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πρόγραμμα που εκτελεί – ζνα ςτακερό ρυκμό εντολϊν ανά κφκλο (Instructions Per Cycle) 

εάν δεν ςυναντιςει ςτθ ροι των εκτελοφμενων εντολϊν κάποιο αναςχετικό γεγονόσ 

(disruptive miss events), όπωσ μια αςτοχία ςτθν ιεραρχία μνιμθσ ι μια λάκοσ πρόβλεψθ 

διακλάδωςθσ. Ζτςι, επιχειρείται μια μοντελοποίθςθ του ςτακεροφ αυτοφ ρυκμοφ 

εκτζλεςθσ αλλά και τθσ επίπτωςθσ των miss events ςτο ρυκμό αυτό. 
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Κεφϊλαιο 2: Αρχιτεκτονικό επεξεργαςτών 

2.1. Αρχιτεκτονικϋσ Superscalar 
Οι περιςςότεροι επεξεργαςτζσ γενικοφ ςκοποφ και υψθλισ απόδοςθσ ςιμερα είναι 

βαςιςμζνοι ςτο ςχεδιαςτικό πρότυπο του υπερβακμωτοφ επεξεργαςτι με εκτζλεςθ εκτόσ 

ςειράσ (superscalar out of order scheduling architecture). Η αρχιτεκτονικι αυτι είναι με 

τζτοιον τρόπο ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να μπορεί να εκμεταλλευτεί ςε όςο μεγαλφτερο γίνεται 

βακμό τον παραλλθλιςμό επιπζδου εντολϊν. Ωσ βαςικι ιδζα λειτουργίασ ζχει το να 

επιτρζπει ςε κάκε ςτάδιο τθσ ομοχειρίασ (pipeline) του επεξεργαςτι να χειρίηεται 

περιςςότερεσ από μία εντολζσ και να μπορεί να εκτελεί εντολζσ με διαφορετικι ςειρά από 

αυτι του προγράμματοσ. Λειτουργϊντασ ζτςι, ενϊ παράλλθλα χωρίηοντασ ςτθν εκτζλεςθ 

τθσ εντολισ ςε πολλαπλά ςτάδια ϊςτε να μποροφνε να αυξιςουν τθν ςυχνότθτα 

λειτουργίασ, οι superscalar επεξεργαςτζσ είναι μάλλον από τισ καλφτερεσ ςχεδιάςεισ 

γενικοφ ςκοποφ ςιμερα. Και ενϊ παραδοςιακά χρθςιμοποιοφνται πιο απλοί, με εκτζλεςθ 

εντόσ ςειράσ (in order) επεξεργαςτζσ ςε ενςωματωμζνα ςυςτιματα (embedded systems) με 

ςκοπό το μικρότερο κόςτοσ αλλά και τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, αυτό τείνει να αλλάξει 

αφοφ οι ςφγχρονεσ εφαρμογζσ ζχουν όλο και περιςςότερεσ απαιτιςεισ. 

 

Εικόνα 2.1 Σχζδιο ενόσ generic superscalar processor 

 Στθν εικόνα απεικονίηεται ζνασ superscalar επεξεργαςτισ ςτθ γενικι του μορφι. 

Μποροφμε διαιςκθτικά να χωρίςουμε τθ λειτουργία του επεξεργαςτι ςε τρία βαςικά μζρθ:  

το front-end, το οποίο προμθκεφει με νζεσ εντολζσ προσ εκτζλεςθ τον επεξεργαςτι και το 

back-end, το οποίο είναι υπεφκυνο για τθν εκτζλεςθ των εντολϊν αυτϊν και τθν 

ενθμζρωςθ τθσ κατάςταςθσ του ςυςτιματοσ με τα αποτελζςματα των εκτελεςκζντων 

εντολϊν και τθν ιεραρχία μνιμθσ θ οποία ζχει ςκοπό να βελτιςτοποιιςει τθν 

αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ μνιμθσ. Μια ειδικότερθ αναφορά ςτουσ superscalar 

επεξεργαςτζσ πζρα από τουσ ςκοποφσ του κειμζνου αυτοφ υπάρχει ςτα [4][6]. 
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2.2. Ιεραρχύα μνόμησ 
Με διάφορεσ τεχνικζσ (χωριςμόσ του pipeline ςε πολλαπλά ςτάδια, βελτίωςθ τθσ 

τεχνολογίασ πυριτίου), οι ςχεδιαςτζσ ςυςτθμάτων ζχουν καταφζρει να αυξιςουν 

κατακόρυφα τθν ςυχνότθτα λειτουργία και τθν ταχφτθτα του κεντρικοφ επεξεργαςτι, όμωσ 

δεν μποροφμε να ποφμε το ίδιο και για τθ μνιμθ. Αυτό όμωσ με τθ ςειρά του ςθμαίνει ότι 

κάκε πρόςβαςθ ςτθ κφρια μνιμθ ςθμαίνει ζνα μεγάλο χρόνο αναμονισ για τον 

επεξεργαςτι. Το εφλογο κα ιταν βζβαια να καταςκευάςουμε πολφ γρθγορότερεσ μνιμεσ, 

όμωσ δυςτυχϊσ κατά κανόνα όςο γρθγορότερθ θ μνιμθ, τόςο ακριβότερθ και μικρότερθ ςε 

μζγεκοσ. 

Όμωσ ςυμβαίνει το εξισ: είτε ςε κϊδικα assembly γραμμζνο απ’ ευκείασ από 

άνκρωπο, είτε παραγόμενο από μεταγλϊττιςθ κάποιασ higher-level γλϊςςασ, παρατθρείται 

πωσ όταν χρθςιμοποιείται μια κζςθ μνιμθσ που περιζχει instructions ι δεδομζνα, αυτι 

είναι πολφ πικανό να χρθςιμοποιθκεί ξανά πολφ ςφντομα ςτο μζλλον. Επιπροςκζτωσ, είναι 

πολφ πικανό ότι κα χρειαςτεί μια κζςθ μνιμθσ κοντά ςε αυτι. Αυτό το φαινόμενο 

ονομάηεται χρονική και χωρική τοπικότητα (spatial and temporal locality). 

Αυτό ακριβϊσ εκμεταλλεφεται θ ιεραρχία μνιμθσ[1], προςπακϊντασ να επιτφχει το 

99% τθσ ταχφτθτασ μιασ πολφ γριγορθσ και ακριβισ μνιμθσ, ςτο 1% του κόςτουσ τθσ: 

 

Εικόνα 2.2 Ιεραρχία μνήμησ 

Χρθςιμοποιεί δθλαδι πολλαπλά επίπεδα μνιμθσ, το κακζνα μικρότερο από το 

επόμενο ςε χωρθτικότθτα, αλλά και πολφ ταχφτερο. Ζτςι, όποτε ο επεξεργαςτισ κζλει να 

προςπελάςει μια κζςθ μνιμθσ, ανατρζχει ςτο γρθγορότερο επίπεδο τθσ ιεραρχίασ. Εάν βρει 

τα δεδομζνα που κζλει τα παίρνει ςε πολφ μικρό χρόνο, αλλιϊσ ανατρζχει ςτο επόμενο 

επίπεδο ςυνεχίηοντασ με τον ίδιο τρόπο μζχρι τθν κφρια μνιμθ. Όποτε δεν βρίςκει τα 

δεδομζνα (cache miss) ςε ζνα επίπεδο μνιμθσ, ςθμαίνει και επιπλζον χρόνο για να τα βρει 

ςτο επόμενο, ενϊ για το ποιά ακριβϊσ δεδομζνα μασ ςυμφζρει να βρίςκονται κάκε ςτιγμι 

ςτθν cache ζχουν γίνει εκτενζςτατεσ μελζτεσ που δεν είναι του παρόντοσ. 

2.3. Processor Front-end 
Το front-end του επεξεργαςτι επιτελεί δφο βαςικζσ λειτουργίεσ. Η μία είναι θ 

ανάκλθςθ των εντολϊν από τθ μνιμθ (ςτάδιο fetch) και θ άλλθ είναι θ μετατροπι των 

εντολϊν ςε μια μορφι ευκολότερθ για τον επεξεργαςτι να διαχειριςτεί (decoding). 

Τθν ανάκλθςθ των εντολϊν αναλαμβάνει θ μονάδα ανάκλθςθσ (fetch unit) θ οποία 

διαβάηει εντολζσ από τθ μνιμθ. Για τθν ακρίβεια δεν διαβάηει εντολζσ από τθν κφρια μνιμθ 

του επεξεργαςτι, αφοφ αυτι είναι εξαιρετικά αργι εάν τθν ςυγκρίνει κανείσ με τθν 

ταχφτθτα του processor core. Για να βελτιϊςει το χρόνο απόκριςθσ προςπακεί διαδοχικά να 

διαβάςει από τα επίπεδα τθσ ιεραρχίασ μνιμθσ : 
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Εικόνα 2.3 Αρχιτεκτονική μνήμησ 

 Ζτςι, θ μονάδα ανάκλθςθσ προςπακεί να διαβάςει από τθν κρυφι μνιμθ (cache) 

εντολϊν, δθλαδι τθν I-cache επιπζδου 1. Εάν δεν βρει εκεί τθν εντολι που ψάχνει 

προχωράει ςτο επόμενο επίπεδο τθσ ιεραρχίασ, φτάνοντασ ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ και 

μζχρι τθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. 

 Ιδεατά το front-end του επεξεργαςτι πρζπει να μπορεί να προςφζρει τόςεσ εντολζσ 

ςτο execution core του επεξεργαςτι όςεσ αυτό χρειάηεται – και με ςτακερό τρόπο. Σε αυτό 

δρουν όμωσ αναςταλτικά οι εντολζσ του control flow, δθλαδι οι εντολζσ (conditionals, 

returns, calls) οι οποίεσ αλλάηουν με ‘απρόβλεπτο’ τρόπο τθ ροι του προγράμματοσ. Αυτό 

ςυμβαίνει βζβαια γιατί από τθν ςτιγμι που κα γίνει το fetch τθσ εντολισ αυτισ μζχρισ ότου 

να ικανοποιθκοφν τα dependencies τθσ εντολισ, να εκτελεςτεί και να φτάςει ςτο ςτάδιο 

του commit όπου μποροφμε πια να γνωρίηουμε με ακρίβεια τθ κζςθ μνιμθσ ςτθν οποία 

ςυνεχίηεται το execution flow μεςολαβεί ζνα χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο θ fetch unit 

δεν γνωρίηει ποιζσ εντολζσ να ανακαλζςει από τθ μνιμθ. Η λφςθ ςε αυτό λζγεται πρόβλεψθ 

διακλαδϊςεων (branch prediction), μια οικογζνεια τεχνικϊν με τισ οποίεσ βάςει του 

παρελκόντοσ του dynamic execution stream μασ προςπακοφμε να προβλζψουμε το 

αποτζλεςμα μια εντολισ control flow χωρίσ να τθν εκτελζςουμε. Με αυτό τον τρόπο 

ςυνεχίηουμε να ανακαλοφμε και να εκτελοφμε εντολζσ από τθ μνιμθ, και ςε περίπτωςθ 

που αποδειχτεί με τθν πραγματικι εκτζλεςθ του control statement πωσ θ πρόβλεψθ είναι 

λάκοσ (branch misprediction), απλά δεν λαμβάνουμε τα αποτελζςματα των εντολϊν που 

εκτελζςτθκαν υποκετικά (speculative execution) και ςυνεχίηουμε πια τθν εκτζλεςθ ςτο 

ςωςτό path. 
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 Ο αρικμόσ των εντολϊν που μπορεί να φζρει ςε κάκε κφκλο από τθ μνιμθ θ 

μονάδα ανάκλθςθσ (δθλαδι το fetch width) πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ ι και 

μεγαλφτεροσ από το πλάτοσ του επεξεργαςτι (δθλαδι από το πόςεσ εντολζσ κζλουμε να 

μποροφμε να εκτελοφμε ανά κφκλο). Ενϊ ο εμπειρικόσ κανόνασ είναι το fetch width να είναι 

διπλάςιο από το πλάτοσ του υπόλοιπου επεξεργαςτι, ϊςτε παρά τα προβλιματα 

πρόςβαςθσ ςτθν cache και τα taken branches που διακόπτουν τθ ςυνεχι ροι των εντολϊν 

από τθν cache να ζχουν μικρότερο αντίκτυπο ςτθν απόδοςθ του επεξεργαςτι. 

 Το δεφτερο βαςικό ςθμείο του front-end είναι το ςτάδιο αποκωδικοποίθςθσ 

(decode). Στο ςτάδιο αυτό από τθ δυαδικι μορφι τθσ κάκε εντολισ αναγνωρίηονται οι 

καταχωρθτζσ ειςόδου / εξόδου κακϊσ και ο τφποσ τθσ εντολισ (για παράδειγμα εντολζσ 

ακεραίασ πρόςκεςθσ, πολλαπλαςιαςμοφ, φόρτωςθσ ςτθ μνιμθ). Ενϊ εάν μιλάμε για 

επεξεργαςτζσ τφπου CISC (Complex Instruction Set Computer) οι οποίοι επιφανειακά 

διατθροφνε τθν Instruction Set Architecture λόγω ςυμβατότθτασ, ςε αυτό το ςτάδιο 

μετατρζπουν τισ εντολζσ τφπου CISC ςε εντολζσ τφπου RISC (μops/ROPs ςτθν ορολογία των 

x86 οικογενειϊν Intel / AMD αντίςτοιχα). 

 Τζλοσ, ςτο ςτάδιο του decode γίνεται θ άρςθ των ψευδϊν εξαρτιςεων (write after 

read / write after write) μζςω μιασ τεχνικισ που ονομάηεται μετονομαςία καταχωρθτϊν 

(register renaming). Μετά από όλα αυτά, θ εντολι προχωράει (λζμε ότι γίνεται dispatch τθσ 

εντολισ) ςτο back-end του επεξεργαςτι για να εκτελεςτεί. 

2.4. Processor back-end 
Η καρδιά του back-end ενόσ superscalar επεξεργαςτι είναι το instruction window 

(αλλιϊσ ςτουσ ςθμερινοφσ επεξεργαςτζσ reorder buffer ή ROB). Ο reorder buffer περιζχει 

όλεσ τισ εντολζσ προσ εκτζλεςθ του επεξεργαςτι, με λίγα λόγια όςεσ εντολζσ ζχουν γίνει 

dispatch αλλά δεν ζχουν ολοκλθρωκεί ακόμα (δεν ζχουν φτάςει ςτο ςτάδιο του commit) 

βρίςκονται μζςα ςτο reorder buffer, ο οποίοσ είναι ςχεδιαςμζνοσ ςαν μια FIFO ουρά για να 

διατθρεί τθ ςειρά προγράμματοσ, μαηί με επιπλζον πλθροφορίεσ για το ςτάδιο που 

βρίςκονται, τισ ειςόδουσ και τισ εξόδουσ τουσ. 

 Οι εντολζσ μζςα ςτο reorder buffer μποροφν να χωριςτοφν ςε δυο βαςικζσ 

κατθγορίεσ: 

 Εντολζσ που ζχουν εκτελεςτεί αλλά δεν ζχουν ακόμα ενθμερϊςει το ςφςτθμα 

(registers, μνιμθ) με τισ αλλαγζσ που προκάλεςαν 

 Εντολζσ που περιμζνουν να ικανοποιθκοφν οι εξαρτιςεισ τουσ για να αρχίςουν τθν 

εκτζλεςι τουσ (issue stage) 
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Ζτςι ςε κάκε κφκλο επιλζγονται (ανάλογα και με τον χρονοπρογραμματιςμό του 

επεξεργαςτι, δθλαδι τον αλγόρικμο scheduling) εντολζσ που είναι ζτοιμεσ να αρχίςουν τθν 

εκτζλεςι τουσ και ανατίκενται ςτισ μονάδεσ εκτζλεςθσ. Με αυτό τον τρόπο, είναι δυνατόν 

να εκτελοφνται και εντολζσ εκτόσ ςειράσ προγράμματοσ, αρκεί να μθν ζχουν εξαρτιςεισ 

από εντολζσ που δεν ζχουν εκτελεςτεί ακόμα. Ενϊ θ τελικι αναβάκμιςθ τθσ κατάςταςθσ 

του ςυςτιματοσ όπωσ προαναφζρκθκε γίνεται ςυνικωσ1 εντόσ ςειράσ προγράμματοσ. 

Στο ςτάδιο issue (εκτζλεςθσ) οι εντολζσ ανατίκενται ςε λειτουργικζσ μονάδεσ 

(functional units) οι οποίεσ αναλαμβάνουν τθν πραγματικι εκτζλεςθ του περιεχομζνου τθσ 

εντολισ, τισ προςβάςεισ ςτθν data cache και ςτθ μνιμθ. 

Όταν - αναλόγωσ με τθν εντολι - θ εκτζλεςθ τελειϊςει ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

κφκλουσ, το επόμενο ςτάδιο του pipeline είναι το writeback. Οι εντολζσ που φτάνουν ςτο 

writeback αναβακμίηουν τθν κατάςταςθ του reorder buffer ϊςτε να επιτρζπουν ςτισ 

εντολζσ που αναμζνουν τθν ικανοποίθςθ των dependencies τουσ να μποροφν να 

ξεκινιςουν με τθ ςειρά τουσ να εκτελοφνται.  

Το τελικό ςτάδιο είναι το commit stage, κατά ςτο οποίο με τθ ςειρά που βρίςκονται οι 

εντολζσ ςτο reorder buffer ενθμερϊνουν τθν κατάςταςθ του ςυςτιματοσ (architectural 

state) και βγαίνουν από το instruction window. Ο περιοριςμόσ του commit ςε ςειρά 

προγράμματοσ ςθμαίνει βζβαια ότι ςε περίπτωςθ που θ πρϊτθ (παλαιότερθ) εντολι του 

ROB δεν είναι ζτοιμθ, ςταματάει όλο το commit μζχρισ ότου να τελειϊςει θ εκτζλεςι τθσ. 

                                                            
1 Υπάρχουν βζβαια μελζτεσ για out-of-order (speculative) retirement [5]. Μάλιςτα ιταν 
χαρακτθριςτικό του μικροεπεξεργαςτι Rock τθσ Sun Microsystems του οποίου όμωσ θ παραγωγι 
ακυρϊκθκε. 

Εικόνα 2.4 Pipeline out-of-order επεξεργαςτή 
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 Από τθν λειτουργία ενόσ τζτοιου επεξεργαςτι είναι προφανζσ ότι κεντρικό ρόλο 

παίηει το instruction window, ειδικά ςτο να αποκαλφψει -όςο μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ είναι- 

μεγαλφτερο μζροσ του παραλλθλιςμοφ του προγράμματοσ ςε επίπεδο εντολϊν  (ILP) αλλά 

όπωσ κα δοφμε και αργότερα, παραλλθλιςμό ςε επίπεδο μνιμθσ (MLP: Memory level 

parallelism). 

  



24 
 

Κεφϊλαιο 3: Ανϊλυςη διαςτημϊτων (interval analysis) 
Οι ςφγχρονοι superscalar επεξεργαςτζσ είναι ιδιαίτερα ςφνκετοι ςτθ λειτουργία 

τουσ. Ζχουν τθν ικανότθτα να επεξεργάηονται παράλλθλα πολλζσ εντολζσ, με άγνωςτθ 

μάλιςτα μζχρι τθν ςτιγμι τθσ εκτζλεςισ τουσ ςειρά. Η ταχφτθτά τουσ εξαρτάται από πάρα 

πολλοφσ παράγοντεσ – πζραν των ςχεδιαςτικϊν τουσ μεγεκϊν -, τθν ιεραρχία τθσ μνιμθσ, 

τον εγγενι παραλλθλιςμό ςτο πρόγραμμα που εκτελείται, τθν αποδοτικότθτα του branch 

predictor, soft errors που εμφανίηονται κατά τθν εκτζλεςθ ςε ζνα πραγματικό ςφςτθμα και 

αλλοιϊνουν τθν κατάςταςθ του επεξεργαςτι. Και όλεσ οι αςτοχίεσ που δρουν αναςχετικά 

ςτθν ταχφτθτα του επεξεργαςτι αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ αλλά είναι και αυτζσ άμεςα 

ςυνδεδεμζνεσ με το πρόγραμμα που εκτελείται. Γι’ αυτό και θ μοντελοποίθςθ ενόσ τζτοιου 

μικροεπεξεργαςτι με ζναν τρόπο χριςιμο αλλά και κατανοθτό είναι δφςκολθ διαδικαςία. 

Στθ μελζτθ αυτι κα χρθςιμοποιιςουμε μια τεχνικι ανάλυςθσ θ οποία ονομάηεται 

ανάλυςθ διαςτθμάτων (interval analysis) [9]. Η μζκοδοσ ανάλυςθσ αυτι βαςίηεται ςτθν 

παρατιρθςθ πωσ οι superscalar επεξεργαςτζσ απουςία miss events όπωσ cache misses, TLB 

misses, branch mispredictions για κάκε πρόγραμμα ζχουν μια ςχεδόν ςτακερι απόδοςθ θ 

οποία προςεγγίηει το πλάτοσ του επεξεργαςτι ςτθν μονάδα εκτζλεςθσ, δθλαδι το issue 

width. Όταν ςυμβαίνουν όμωσ τζτοιου είδουσ miss event ςταματάει θ ροι των εντολϊν 

διαμζςου του επεξεργαςτι, αδειάηει το instruction window από εντολζσ προσ εκτζλεςθ και 

αφινονται κενά ςτθν κατά τα άλλα ςτακερι απόδοςθ του επεξεργαςτι. 

Με αυτι τθν μζκοδο ουςιαςτικά χωρίηουμε το dynamic instruction stream, δθλαδι 

τθ ροι των εντολϊν προσ εκτζλεςθ ςε blocks τα οποία κακορίηονται από αυτά τα miss 

events. Το ηιτθμα είναι ζτςι πωσ μποροφμε να μελετιςουμε το κάκε interval, άρα και τον 

κάκε τφπο miss event ξεχωριςτά, απλοποιϊντασ πολφ τθν ανάλυςι μασ. 

3.1. Σημεύο εξϋταςησ 
Για να δειγματολθπτιςει κανείσ τθν απόδοςθ του επεξεργαςτι ζχει πολλζσ 

επιλογζσ: οποιοδιποτε ςθμείο του pipeline μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να βρεκεί το 

throughput του επεξεργαςτι. 

 Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν διακριτά πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα ςτθ χριςθ 

του κακενόσ: 

 Στο fetch stage θ ανάλυςθ περιπλζκεται πολφ γιατί το πόςεσ εντολζσ κα γίνουν 

fetch ανά κφκλο εξαρτάται όχι μόνο από miss events αλλά και από τθν αδυναμία 

του μθχανιςμοφ μνιμθσ να προςπελάςει διαφορετικά block τθσ cache (cachelines) 

ςτον ίδιο κφκλο και (επόμενο αυτοφ) από τθν αδυναμία να ακολουκθκοφν taken 

branches – δθλαδι διακλαδϊςεισ του κϊδικα οι οποίεσ δεν οδθγοφν ςτθν επόμενθ 

κζςθ μνιμθσ αλλά ςε μια άλλθ αυκαίρετθ. 

 Το dispatch stage επειδι ουςιαςτικά ζχει μια on-off ςυμπεριφορά ανάλογα και με 

τα miss events διευκολφνει πολφ τθν ανάλυςι μασ. Παρ’ όλα αυτά, ζχει μια ζλλειψθ 

αιτιατότθτασ, αφοφ θ πραγματικι εκτζλεςθ γίνεται ςτο επόμενο ςτάδιο. 

 To issue stage – ουςιαςτικά θ καρδιά του out of order execution μπορεί να είναι 

δφςκολο να αναλυκεί αφοφ εξαρτάται ςε πολφ μεγάλο βακμό από τισ 

αλλθλεξαρτιςεισ των εντολϊν ςτο instruction window, αλλά γίνεται να 
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μοντελοποιθκεί και να μασ προςφζρει τθν κατάλλθλθ δυναμικι ειδικά όςον αφορά 

τθν ανάλυςθ miss γεγονότων των οποίων ο χρόνοσ επίλυςθσ δεν μασ είναι εκ των 

προτζρων γνωςτόσ (ειδικά τα branch mispredictions). 

 Τα υπόλοιπα ςτάδια ακολουκοφν όπωσ είναι φυςικό τθ ςυμπεριφορά του issue. 

Τα επικρατοφντα ςτάδια ανάλυςθσ είναι λοιπόν το dispatch και το issue. Βάςει αυτοφ το 

μοντζλου ζχουν γίνει μελζτεσ για τθν ςυμπεριφορά και των δφο. Σε αυτι τθν εργαςία κα 

αναλφςουμε τθν απόδοςθ ενόσ επεξεργαςτι μελετϊντασ το ςτάδιο του issue. 

3.2. Συμπεριφορϊ interval 
Με τθ λογικι εςτίαςθσ ςτο issue ςτάδιο μποροφμε πια να κακορίςουμε το interval ωσ 

το χρονικό διάςτθμα από τθν ςτιγμι που κα γίνει θ επίλυςθ ενόσ miss event και ο ρυκμόσ 

issue κα αρχίςει να ανεβαίνει – εφ’ όςον νζεσ εντολζσ κα ρζουν μζςα ςτο instruction 

window – μζχρι ακριβϊσ πριν τθ ςτιγμι που κα επιλυκεί το επόμενο miss event [10].  

 

Εικόνα 3.1 Interval analysis 

 Ζτςι μποροφμε να μελετιςουμε το κάκε interval ξεχωριςτά. Είναι φανερό ότι το 

κάκε τζτοιο διάςτθμα μπορεί να χωριςτεί ςε δφο φάςεισ. Στθν πρϊτθ ο ρυκμόσ του issue 

ανεβαίνει και ςτακεροποιείται ςε μια τιμι που προςεγγίηει το issue width του επεξεργαςτι. 

Ενϊ ςτθ δεφτερθ φάςθ λόγω ενόσ miss event ο ρυκμόσ αυτόσ πζφτει και μθδενίηεται μζχρι 

τθν επίλυςθ του event. 

 Γενικότερα όλα τα miss events ακολουκοφν το ίδιο pattern: λόγω τθσ φπαρξισ τουσ 

ςταματά το dispatch νζων εντολϊν ςτο instruction window. Όμωσ οι λόγοι που ςυμβαίνει 

αυτό, κακϊσ βζβαια και οι χρονιςμοί οι οποίοι κα μασ επιτρζψουν να υπολογίςουμε το 

κόςτοσ του κάκε miss event είναι διαφορετικοί, γι’ αυτό και κα πρζπει να μελετιςουμε τθν 

κάκε κατθγορία τζτοιων ςυμβάντων ξεχωριςτά. 

3.3. Front-end miss events 
Τα miss events αυτοφ του τφπου ςυμβαίνουν πριν το ςτάδιο του dispatch και 

μπλοκάρουν τθν ειςροι (ζγκυρων) νζων εντολϊν ςτο window. Χωρίηονται ςε instruction 

cache (και instruction TLB) misses και branch mispredictions. 

3.3.1. Instruction cache misses 

Όταν κατά τθν προςπάκεια φόρτωςθσ μιασ εντολισ ο μθχανιςμόσ fetch δεν τθν 

βρίςκει ςτο 1ο επίπεδο τθσ instruction cache κα πρζπει να προςπελάςει και τα επόμενα, πιο 

αργά επίπεδα. Αυτό ςθμαίνει πωσ θ ςυνεχϊσ ροι νζων instruction ςτο window κα 

κακυςτεριςει μζχρι να επιλυκεί το πρόβλθμα τθσ φόρτωςθσ τθσ εντολισ από τα άλλα 

επίπεδα τθσ μνιμθσ. Αντίςτοιχθ ςυμπεριφορά παρουςιάηει θ αδυναμία μετάφραςθσ μιασ 
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διεφκυνςθσ ςτο TLB (Translation Lookaside Buffer), το οποίο ςθμαίνει ότι θ μετάφραςθ από 

λογικι ςε φυςικι διεφκυνςθ κα χρειαςτεί μια προςπζλαςθ ςτθ μνιμθ. 

 

Εικόνα 3.2 I-cache miss transient 

 Εδϊ απεικονίηεται θ ςυμπεριφορά του throughput του επεξεργαςτι ωσ ςυνάρτθςθ 

του χρόνου. Από τθν ςτιγμι που κα ςυμβεί το icache miss, το dispatch κα ςυνεχίςει με 

ςτακερό ρυκμό μζχρι να αδειάςει θ instruction fetch queue, δθλαδι το ενδιάμεςο buffer 

μεταξφ fetch και dispatch και όλα τα ςτάδια που παρεμβάλλονται μεταξφ fetch και dispatch 

stage2. Όταν το dispatch νζων instructions ςταματιςει, το issue rate κα μειϊνεται ςταδιακά 

(window draining) μζχρι να ςταματιςει (και το commit rate κα το ακολουκεί). Μετά από 

χρόνο ίςο με το χρόνο προςπζλαςθσ του instruction ςτθ level2 icache ι ςτθ μνιμθ, το fetch 

κα επανζλκει. Οι εντολζσ κα περάςουν ςτα ςτάδια μεταξφ fetch και dispatch και κα 

φτάςουν ςτο window μζςα ςε κφκλουσ ίςο με τον αρικμό των ςταδίων αυτϊν. Τότε το 

interval αυτό ζχει τελειϊςει, και το issue αρχίηει και αυτό να επανζρχεται. 

3.3.2. Branch mispredictions 

Τα branch mispredictions παρουςιάηουν παρόμοια ςυμπεριφορά με τα icache 

misses. Με τθν ςθμαντικι διαφορά πωσ δεν ςταματάνε το fetch νζων εντολϊν από τθ 

μνιμθ, αλλά φζρνουν –και εκτελοφν - εντολζσ από λάκοσ διευκφνςεισ. Οπότε ςτθν πράξθ 

οδθγοφν και αυτά ςτο draining του instruction window από χριςιμεσ εντολζσ (δθλαδι μζςα 

ςτο ςωςτό path). 

                                                            
2 Εδϊ κα πρζπει να τονιςτεί πωσ ο χωριςμόσ των stages που ζχει γίνει είναι λογικόσ. Όμωσ για 
διάφορουσ ςχεδιςτικοφσ λόγουσ (π.χ. αφξθςθ ςυχνότθτασ λειτουργίασ) ζνα πραγματικό pipeline 
χωρίηεται ςε περιςςότερα ςτάδια. Ζνα τυπικό μζγεκοσ για το μικοσ του front-end pipeline είναι 5 
ςτάδια, το οποίο ςθμαίνει πωσ μια νζα εντολι μζχρι να γίνει dispatched χρειάηεται 5 κφκλουσ 
μθχανισ. 
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Εικόνα 3.3 Branch misprediction transient 

 Όταν το mispredicted branch γίνει dispatched και ειςζλκει ςτο instruction window 

ςθματοδοτεί και το τζλοσ των χριςιμων εντολϊν που φζρνει ςτο ςτάδιο fetch. Ζτςι όςο 

εκτελοφνται τα χριςιμα instructions όλο και κα λιγοςτεφουν, οπότε και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ ζχουμε το φαινόμενο του draining του instruction window. Επακόλουκο είναι να 

μειϊνεται και ο ρυκμόσ του issue μζχρισ ότου να εκτελεςτεί το branch statement και να 

επιλυκεί θ αςτοχία. Όταν ςυμβεί αυτό, ο επεξεργαςτισ κα φροντίςει να αδειάςει το 

pipeline και να αρχίςει να φζρνει εντολζσ από τθ ςωςτι πια διεφκυνςθ. Το instruction 

window ζπειτα αρχίηει και ξαναγεμίηει και το issue rate επανζρχεται ςτο κανονικό. 

 Παρατθροφμε πωσ θ μεγάλθ δυςκολία ςτθ μοντελοποίθςθ των branch 

mispredictions και των επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν επίδοςθ του επεξεργαςτι είναι πωσ είναι θ 

μόνθ κατθγορία miss event για τθν οποία δεν γνωρίηουμε το resolution time εξ’ αρχισ από 

τα χαρακτθριςτικά του επεξεργαςτι. Στο επόμενο κεφάλαιο κα αναλυκεί όμωσ ο τρόποσ με 

τον οποίο ξεπερνάμε αυτι τθ δυςκολία και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τελικά το 

κόςτοσ ενόσ branch misprediction. 

3.4. Back-end miss events 
Τα back end miss events είναι είτε Data cache ι Data TLB misses, και ζχουν μεταξφ τουσ 

παρόμοια ςυμπεριφορά. Όμωσ επειδι ακριβϊσ ςυμβαίνουν ςτο back-end του επεξεργαςτι, 

ζχουν εντελϊσ διαφορετικά χαρακτθριςτικά από τα miss events του front-end. Πιο 

ςυγκεκριμζνα, δεν επιφζρουν αλλαγζσ ςτο ρυκμό εκτζλεςθσ εντολϊν του επεξεργαςτι από 

μόνα τουσ, παρά μόνο εάν δθμιουργιςουν πρόβλθμα ςτουσ διακζςιμουσ πόρουσ του 

επεξεργαςτι. 
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3.4.1. Long data cache misses 

Γενικά όλα τα event που ςυμβαίνουν ςτο back-end του επεξεργαςτι – το οποίο ζχει 

τθν ικανότθτα να εκτελεί εντολζσ παράλλθλα – ζχουν τθν ιδιότθτα να επικαλφπτονται 

μεταξφ τουσ. Ζτςι, ζνα cache miss (ι DTLB miss) δεν μπορεί πάντα να επθρεάςει το 

throughput του επεξεργαςτι γενικά και αόριςτα εφ’ όςον όςο ο επεξεργαςτισ περιμζνει τα 

άλλα επίπεδα τθσ ιεραρχίασ μνιμθσ να επιςτρζψουν τα δεδομζνα, μπορεί να εκτελεί άλλεσ 

εντολζσ. 

 Υπάρχουν όμωσ δφο λόγοι για τουσ οποίουσ κα μποροφςε να επθρεαςτεί θ 

απόδοςθ: 

 Να ζχουμε ζνα miss τζτοιο ϊςτε όλεσ οι εντολζσ ςτο instruction window να είναι 

εξαρτθμζνεσ από τα δεδομζνα του, οπότε και το issue κα ςταματοφςε μζχρι να 

ικανοποιθκεί θ φόρτωςθ των δεδομζνων. 

 Το cache miss να φτάςει ςτθν κορυφι του instruction window χωρίσ να ζχει 

ικανοποιθκεί, το οποίο ςθμαίνει ότι ςταματάει το retirement των εντολϊν από το 

instruction window. Επομζνωσ, το instruction window γεμίηει, ςταματάει το 

dispatch νζων εντολϊν και τελικά ςταματάει και το issue. 

Με τθ λογικι αυτι, long data cache misses κεωροφμε αυτά που μποροφν να 

ικανοποιιςουν μια από αυτζσ τισ δυο ςυνκικεσ, δθλαδι ςτουσ ςθμερινοφσ επεξεργαςτζσ 

τα misses που φτάνουν μζχρι τθν κφρια μνιμθ (dl2 misses). 

Πειράματα που ζγιναν *8+ ζδειξαν πωσ ςτθν ςυντριπτικι πλειονότθτα των 

περιπτϊςεων αυτό που ςυμβαίνει είναι το δεφτερο – και αυτό είναι το είδοσ του miss event 

που κα μασ απαςχολιςει. Επίςθσ δεν κα μασ απαςχολιςουν τα store misses, εφ’ όςον ζνα 

store δεν παράγει αποτελζςματα που κα χρειαςτεί ο επεξεργαςτισ (δεν ζχει output 

registers το οποίο ςθμαίνει πωσ είναι πάντα το τζλοσ μιασ αλυςίδασ εξαρτιςεων). Τα store 

misses επθρεάηουν τθν απόδοςθ μόνο εάν γεμίςει ο store buffer του επεξεργαςτι, πράγμα 

πάρα πολφ ςπάνιο. 

Απομονωμϋνα dl2 misses 

Όπωσ φαίνεται λοιπόν και ςτθν εικόνα, θ ςυμπεριφορά ενόσ απομονωμζνου dl2 

cache miss ζχει ωσ εξισ: 

 Πρϊτα γίνεται issue τθσ load εντολισ θ οποία όμωσ δεν βρίςκει τα 

δεδομζνα ςτθν cache. Οπότε τα αποτελζςματά τθσ κα επιςτρζψουν αφοφ 

ςυμβουλευτεί όλα τα επίπεδα μνιμθσ μζχρι και τθν κφρια μνιμθ. 

 Η εντολι του load miss μπορεί να βρίςκεται ςε οποιαδιποτε κζςθ του 

instruction window (αν και μελζτεσ [8] δείχνουν ότι ςυνικωσ είναι πιο 

κοντά ςτθν κορυφι του window). Ο επεξεργαςτισ κα ςυνεχίςει με ςτακερό 

issue rate μζχρι οι εντολζσ που προθγοφνται του miss να κάνουν commit 

 Τότε τελικά το dl2 miss κα φτάςει ςτθν κορυφι του instruction window και 

το commit κα ςταματιςει αφοφ θ κορυφι του – δθλαδι το dl2 miss – δεν 

κα ζχει ζτοιμα δεδομζνα. 
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 Tο dispatch κα ςυνεχίςει μζχρι να μθν υπάρχει άλλοσ χϊροσ ςτο instruction 

window – οπότε και κα ςταματιςει, οδθγϊντασ και το fetch stage ςε 

παφςθ. 

 

Εικόνα 3.4 Long dcache miss transient 

 Οι εντολζσ που βρίςκονται μζςα ςτο instruction window και είναι 

ανεξάρτθτεσ του load miss (δεν βρίςκονται ςτθν ίδια αλυςίδα εξαρτιςεων) 

κα κάνουν issue, αλλά βζβαια όταν τελειϊςουν το issue rate κα μθδενιςτεί. 

 Όταν θ μνιμθ πια επιςτρζψει το αποτζλεςμα, κα αρχίςει το commit των 

παλιϊν εντολϊν του instruction window, αρά και το dispatch καινοφριων 

και τελικά ο ρυκμόσ εκτζλεςθσ κα επανζλκει ςτα παλιά του επίπεδα. 

Πολλαπλϊ dl2 misses 

Το χαρακτθριςτικό των misses ςτο back-end, όπωσ προείπαμε είναι πωσ μποροφν 

να επικαλφπτουν το ζνα το άλλο και τα front-end misses. Η πιο ςθμαντικι μορφι αυτοφ του 

είδουσ τθσ επικάλυψθσ, που παράλλθλα φζρνει και μεγάλθ βελτίωςθ ςτθν απόδοςθ, 

υπάρχει όταν ςυμβαίνουν πολλαπλά dl2 misses. 

Αναλυτικότερα, όταν ςυμβαίνει ζνα dl2 miss, όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ 

το issue των εντολϊν ςυνεχίηει όςο υπάρχουν ανεξάρτθτεσ του 1ου miss εντολζσ μζςα ςτο 

instruction window. Ζςτω ότι winsize το μζγεκοσ του instruction window, αυτό ςθμαίνει 

πωσ αν υπάρχουν 2 ι περιςςότερα dl2 misses ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ ςε απόςταςθ 

(winsize – 1) εντολϊν, αυτά κα εκτελεςτοφν παράλλθλα, οπότε και τα κόςτθ τουσ κα 

επικαλφπτονται. 
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Για να επεξθγιςουμε καλφτερα το γεγονόσ, ζςτω ότι ζχουμε 2 ανεξάρτθτα dl2 

misses μζςα ςτο ίδιο instruction window με απόςταςθ S εντολϊν μεταξφ τουσ. Αυτό 

ςθμαίνει πωσ τα 2 miss κα κάνουν issue και κα περιμζνουν τθν επιςτροφι αποτελεςμάτων 

από τθ μνιμθ. Όταν το 1ο εκ των δυο ικανοποιθκεί κα κάνει commit. Όμωσ μαηί με αυτό 

μποροφν πια να κάνουν commit και οι άλλεσ S εντολζσ που ζχουν ιδθ κάνει issue και 

βρίςκονται ανάμεςα ςτα 2 misses. Το οποίο με τθ ςειρά του ςθμαίνει πωσ αυτζσ οι εντολζσ 

κάνοντασ commit, κα ανοίξουν χϊρο για S νζεσ εντολζσ ςτο instruction window. Το dispatch 

stage κα φροντίςει να προμθκεφςει αυτζσ τισ εντολζσ και το issue κα αρχίςει και πάλι. 

Αν κεωριςουμε ότι το D εκφράηει τον ρυκμό issue, dispatch και commit, κα δοφμε 

πωσ οι S εντολζσ χρειάηονται S/D κφκλουσ για να κάνουνε issue, άρα και θ χρονικι τουσ 

απόςταςθ όταν επιςτρζφουν τα δεδομζνα από τθ μνιμθ κα είναι πάλι S/D κφκλουσ. 

Παράλλθλα, οι νζεσ S εντολζσ μετά τθν επίλυςθ του πρϊτου miss βλζπουμε πωσ κα κάνουν 

και αυτζσ dispatch μζςα ςε S/D κφκλουσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ ακριβϊσ τθ ςτιγμι που το 

δεφτερο dl2 miss κα μπλόκαρε τθ κορυφι του window και δεν κα μποροφςε πια να γίνει 

dispatch νζων εντολϊν, το miss αυτό επιλφεται και το dispatch, άρα και το issue, 

ςυνεχίηουν.  

Ζτςι οδθγοφμαςτε ςτο ςυμπζραςμα πωσ ςε ζναν ιςορροπθμζνο επεξεργαςτι δφο 

(το ςυμπζραςμα γενικεφεται και για περιςςότερα) dl2 misses επικαλφπτουν εντελϊσ τα 

κόςτθ τουσ, και το ςυνολικό τουσ κόςτοσ ιςοφται με αυτό του ενόσ dl2 miss. 

Το φαινόμενο αυτό ονομάηεται MLP (Memory Level Parallelism) [11][12] και 

δεδομζνου του φράγματοσ που βάηει θ μνιμθ[13] ςτισ επιδόςεισ ενόσ ςυςτιματοσ δρα 

καταλυτικά όςον αφορά τθν απόδοςι του. Είναι προφανζσ ότι πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ζκκεςθ του MLP παίηει το μζγεκοσ του instruction window αλλά και πωσ θ ίδια θ φπαρξθ 

του MLP αφινει χϊρο για κάκε είδουσ optimization ςε hardware και software. 

3.4.2. Short (L1) data cache misses 

Τα short data cache misses είναι αυτά τα οποία βρίςκουν τα δεδομζνα τουσ ςτθν l2 

data cache (ζνασ τυπικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ δθλαδι είναι 10 κφκλοι μθχανισ). Γενικότερα τα 

dl1 cache misses επθρεάηουν με αμελθτζο τρόπο τισ επιδόςεισ του επεξεργαςτι επειδι 

κρφβονται μζςα ςτον παραλλθλιςμό του out-of-order execution και δεν ζχουν αρκετό 

latency ϊςτε να μπλοκάρουν το instruction window και να ςταματιςουν το dispatch 

(δθλαδι ζχουν αντίςτοιχθ ςυμπεριφορά με άλλα long-latency functional units – άρα και κα 

τα μοντελοποιιςουμε με τον ίδιο τρόπο, όπωσ για παράδειγμα οι floating point 

λειτουργικζσ μονάδεσ). 

Βζβαια, υπάρχει περίπτωςθ αυτό το φαινόμενο να ςυμβεί εάν βρίςκονται για 

παράδειγμα ςτο τζλοσ μιασ μεγάλθσ αλυςίδασ εξαρτιςεων και να ςταματιςουν το dispatch 

για λίγουσ κφκλουσ, αλλά ςε γενικζσ γραμμζσ αυτό το κόςτοσ είναι αμελθτζο *3+. 

3.5. Επικϊλυψη μεταξύ miss-events 
Στθν προθγοφμενθ ενότθτα μελετιςαμε τα διάφορα miss events χωρίσ να λάβουμε υπϋ 

όψιν μασ τισ αλλθλεπιδράςεισ και τισ επικαλφψεισ που μπορεί να ζχουν μεταξφ τουσ (με 

εξαίρεςθ βζβαια τισ επικαλφψεισ μεταξφ των long latency back-end misses). Όμωσ ςε ζναν 
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superscalar επεξεργαςτι τα miss events διαφορετικϊν κατθγοριϊν μποροφν να ςυμβοφν 

πολφ κοντά το ζνα με το άλλο και να αλλθλεπιδράςουν. 

3.5.1. Επικαλύψεισ μεταξύ front end miss events 

Γενικά τα instruction cache misses δεν μποροφν να αλλθλεπιδράςουν με άλλα front-

end miss events. Αυτό είναι λογικό εάν αναλογιςτοφμε ότι τα instruction cache misses 

ςταματάνε εντελϊσ το fetching των εντολϊν, και πωσ χωρίσ fetching δεν γίνεται να ζχουμε 

front-end miss event. 

Όςον αφορά τα branch mispredictions τϊρα, είναι δυνατόν να ςυμβοφν άλλα miss 

events ςτθ διαδρομι ενόσ branch misprediction. Όμωσ αυτό δεν κα επθρεάςει τθν 

ταχφτθτα του επεξεργαςτι, αφοφ με το που αντιλθφκεί ότι ζχει γίνει λάκοσ πρόβλεψθ κα 

αδειάςει το front-end pipeline ζτςι κι αλλιϊσ. 

Το μόνο που μπορεί να επθρεάςει τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ είναι ζνα 

mispredicted branch να ςυγκλίνει με τθν πραγματικι διαδρομι του dynamic instruction 

stream, ςτθν οποία το mispredicted branch να λειτουργιςει ωσ prefetcher ςτθν instruction 

cache και να αποτρζψει ι να μειϊςει το κόςτοσ ενόσ μελλοντικοφ cache miss. Όμωσ αυτό 

είναι πολφ ςπάνιο φαινόμενο και δεν το λαμβάνουμε υπ’ όψιν. 

3.5.2. Επικαλύψεισ μεταξύ front-end και back-end miss events  

Στο χρόνο που χρειάηεται για να επιλυκεί ζνα long latency data cache miss είναι δυνατόν να 

ςυμβοφν και άλλου είδουσ front-end misses. Με αυτοφ του είδουσ τισ αλλθλεπιδράςεισ και 

το πόςο επθρεάηουν τθν απόδοςθ του επεξεργαςτι κα αςχολθκοφμε ςε αυτι τθν ενότθτα. 

Επικϊλυψη μεταξύ dl2 misses και icache misses 

Στο χρόνο που ζνα dl2 miss ζχει κάνει issue και βρίςκεται ςε αναμονι για τα 

δεδομζνα του (αλλά πριν γεμίςει το instruction window ςτθν οποία περίπτωςθ ζτςι κι 

αλλιϊσ το fetch κα ςταματιςει) μπορεί παράλλθλα να ςυμβεί ζνα instruction cache miss. 

Διακρίνουμε ζτςι δφο διαφορετικζσ περιπτϊςεισ: 

 Εάν το instruction miss βρει τα δεδομζνα ςτθν il2 cache (short latency), κα 

ςταματιςει το fetch και άρα και το dispatch για μερικοφσ κφκλουσ. Παρ’ όλα αυτά 

επειδι ο χρόνοσ επίλυςθσ του short icache miss είναι πολφ μικρότεροσ του long 

dcache miss, τελικά κα ζχουμε επίλυςθ του ςυμβάντοσ, κα γεμίςει το instruction 

window και δεν κα εκτελζςουμε νζεσ εντολζσ μζχρι να ικανοποιθκεί και το dl2 miss. 

Οπότε ςε αυτι τθν περίπτωςθ το κόςτοσ του il1 miss επικαλφπτεται εντελϊσ από το 

dl2 miss. 

 Εάν ζχουμε il2 cache miss μετά από το dl2 cache miss (τα οποία ςε μια ενοποιθμζνθ 

level2 cache ζχουνε ίδιο ουςιαςτικά resolution time) το instruction window δεν κα 

γεμίςει ποτζ – αφοφ λόγω του il2 miss κα ζχουμε διακοπι του instruction flow. Ζτςι 

ςε αυτι τθν περίπτωςθ το dl2 miss ουςιαςτικά επικαλφπτεται πλιρωσ από το il2 

miss. 

Επικαλύψεισ μεταξύ dl2 misses και branch mispredictions 

Όταν ζνα branch misprediction ςυμβαίνει μζςα ςε (winsize – 1) εντολζσ από ζνα dl2 

miss, δφο πράγματα μποροφν να ςυμβοφν: 
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 Η εντολι του branch να είναι ανεξάρτθτθ από το αποτζλεςμα του load miss 

(δθλαδι να μθν βρίςκονται ςτθν ίδια αλυςίδα εξαρτιςεων), οπότε το 

branch miss να επιλυκεί πριν τελειϊςει το load. Αυτό ςθμαίνει πωσ το 

κόςτοσ του branch misprediction επικαλφπτεται εντελϊσ από το dl2 miss. 

 Το αποτζλεςμα του branch να βαςίηεται ςτο αποτζλεςμα του dl2 miss. Αυτό 

ςθμαίνει πωσ θ επίλυςθ του branch κα γίνει μετά τθν επίλυςθ του load, 

δθλαδι πωσ θ εκτζλεςθ των δυο event (άρα και το κόςτοσ τουσ) κα είναι 

ςειριακά. 

Επιρροό των επικαλύψεων ςτισ επιδόςεισ του επεξεργαςτό 

Ζνα εντελϊσ ακριβζσ μοντζλο ενόσ superscalar επεξεργαςτι κα πρζπει να λάβει 

βζβαια υπ’ όψιν του τζτοιου είδουσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ του front-end και του back-

end. 

Το πόςο ςυχνά είναι τζτοιου είδουσ φαινόμενα ζχει ξεκάκαρα να κάνει με το 

μζγεκοσ του instruction window. Παρ’ όλα αυτά, μετριςεισ δείχνουν ότι για το μζςο 

μζγεκοσ ενόσ instruction window ςτουσ ςθμερινοφσ επεξεργαςτζσ (128-256 reorder buffer 

entries) το ποςοςτό τζτοιων overlaps είναι αμελθτζο. Βζβαια, αν αγνοιςουμε τισ 

αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ θ μοντελοποίθςθ επεξεργαςτϊν με μεγαλφτερα instruction 

windows κα ζχει αποκλίςεισ, λιγότερο ι περιςςότερο εμφανείσ ανάλογα με το benchmark. 

 

Εικόνα 3.5 Ποςοςτό των κφκλων που ςυμβαίνουν overlaps μεταξφ front-end και back-end misses 
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Κεφϊλαιο 4: Αναλυτικό μοντϋλο superscalar out-of-order 

επεξεργαςτών 
Ζχοντασ πια αναλφςει τθν επίπτωςθ των διαφορικϊν miss event ςτθν απόδοςθ του 

επεξεργαςτι, κα πρζπει να βροφμε ζνα τρόπο να μοντελοποιιςουμε τθν ςτακερι του 

απόδοςθ – απουςία miss event – κακϊσ και να μοντελοποιιςουμε τθν επίπτωςθ των miss 

events ςτο issue rate. Θα αναπτφξουμε λοιπόν ζνα αναλυτικό μοντζλο το οποίο κα 

προςπακεί να προςεγγίςει τισ επιδόςεισ του επεξεργαςτι μασ ςε όρουσ IPC (Instructions 

Per Cycle / εντολζσ ανά κφκλο). 

Ουςιαςτικά κα μοντελοποιιςουμε τισ επιδόςεισ ενόσ επεξεργαςτι με τθ λογικι του 

διαίρει και βαςίλευε. Το αντίςτροφο του IPC, δθλαδι το CPI του επεξεργαςτι κα είναι: 

𝐶𝑃𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
1

𝐼𝑃𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 𝐶𝑃𝐼𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 + 𝐶𝑃𝐼𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠

= 𝐶𝑃𝐼𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 + 𝐶𝑃𝐼𝑏𝑟𝑚𝑖𝑠𝑠 + 𝐶𝑃𝐼𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠 + 𝐶𝑃𝐼𝑑𝑐𝑎𝑐𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠 

Αυτό το απλό μοντζλο προχποκζτει αυτό που κα λζγαμε ιςορροπθμζνο ςχεδιαςμό 

(balanced design). Δθλαδι πωσ μόνο τα miss events μποροφν να προκαλζςουν απϊλειεσ 

ςτισ επιδόςεισ του επεξεργαςτι, και κατά τα άλλα όλα τα μζρθ του είναι ζτςι ςχεδιαςμζνα 

και ζχουν τζτοιο μζγεκοσ (scaling) ϊςτε να μποροφν να διατθριςουν ςε όλθ τθν υπόλοιπθ 

ροι του προγράμματοσ ςτακερό ρυκμό εκτζλεςθσ εντολϊν ίςο (ι κοντινό) ςτο issue width 

τθσ CPU. Ή πιο ςυγκεκριμζνα, να μπορεί να προςφζρει ςτο issue stage εντολζσ ιςάρικμεσ με 

το πλάτοσ του προσ εκτζλεςθ. 

Αρχικά κα μελετιςουμε κάτι που ακόμα δεν ζχουμε αναφζρει εκτενϊσ, τον 

παραλλθλιςμό επιπζδου εντολϊν που βρίςκεται ςε κάκε πρόγραμμα και τθν ςχζςθ του με 

τον ςχεδιαςμό του επεξεργαςτι και τισ επιδόςεισ του. Στθ ςυνζχεια και χρθςιμοποιϊντασ 

αυτι τθ μελζτθ του παραλλθλιςμοφ κα εκτιμιςουμε τθν ταχφτθτα του επεξεργαςτι 

απουςία miss event και τον αντίκτυπο του κάκε miss event. 

4.1. Παραλληλιςμόσ επιπϋδου εντολόσ (ILP) 
Ο παραλλθλιςμόσ επιπζδου εντολισ ουςιαςτικά αποτελεί ζνα μζτρο του πόςεσ 

εντολζσ ενόσ block κϊδικα μποροφν να εκτελεςτοφν παράλλθλα. Αλλά μάλλον είναι πολφ 

πιο εφκολο να οριςτεί με ζνα παράδειγμα *19+: 

 

Εικόνα 4.1 Παραλληλιςμόσ επιπζδου εντολήσ 

 Τα δυο αυτά κομμάτια ψευδοκϊδικα μθχανισ περιγράφουν ακριβϊσ αυτό που 

εννοοφμε με τθν ζννοια του ILP. Βλζπουμε ςτθν 1θ περίπτωςθ πωσ οι 3 εντολζσ είναι 

εντελϊσ ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ – δεν ζχουν καμία ςυςχζτιςθ όςον αφορά του registers ι 

τισ κζςεισ μνιμθσ που χρθςιμοποιοφν, πράγμα που κεωρθτικά ςθμαίνει πωσ είναι δυνατόν 

να εκτελεςτοφν ταυτόχρονα. Αντίκετα, ςτθ 2θ περίπτωςθ ουςιαςτικά δεν ζχουμε κακόλου 
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παραλλθλιςμό, αφοφ για να εκτελεςτεί θ δεφτερθ εντολι χρειάηεται πρϊτα να περιμζνει τα 

αποτελζςματα τθσ πρϊτθσ, και θ τρίτθ εντολι τα αποτελζςματα τθσ δεφτερθσ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι αυτοφ του είδουσ οι Read After Write όπωσ ονομάηονται εξαρτιςεισ δρουν 

αναςχετικά ςτον παραλλθλιςμό και αναγκάηουν τισ εντολζσ να εκτελεςτοφν ςε ςειρά θ μία 

μετά τθν άλλθ. Και τζτοιου είδουσ αξεπζραςτεσ3 εξαρτιςεισ δθμιουργοφν αλυςίδεσ 

εξαρτιςεων (dependency chains) οι οποίεσ επθρεάηουν με ουςιαςτικό τρόπο τισ επιδόςεισ 

του επεξεργαςτι ανάλογα με τον κϊδικα που εκτελεί. 

4.2. Χαρακτηριςμόσ του ILP – η καμπύλη iW 
Η καμπφλθ iW είναι πολφ ςθμαντικι και ςτον προςδιοριςμό του ιδανικοφ – 

ςτακεροφ – ρυκμοφ εκτζλεςθσ εντολϊν απουςία miss event, αλλά και για να εκτιμιςει τισ 

μεταβολζσ ςτον ρυκμό εκτζλεςθσ λόγω των miss events. Εκφράηει τθν ςχέςη μεταξφ τον 

αριθμό των εντολών μέςα ςτο instruction window και τισ εντολέσ που κατά μέςο όρο θα 

εκτελεςτοφν ανά κφκλο και ζπεται πωσ αποτελεί άμεςθ ζκφραςθ του ILP του κάκε 

προγράμματοσ. 

Από τισ πρϊτεσ μελζτεσ που ζγιναν πάνω ςτον παραλλθλιςμό επιπζδου εντολϊν 

*21+, παρατθρικθκε ότι ο αρικμόσ εντολϊν που μποροφν να εκτελεςτοφν κατά μζςο όρο 

ανά κφκλο είναι προςεγγιςτικά θ τετραγωνικι ρίηα του αρικμοφ των εντολϊν που 

βρίςκονται μζςα ςτο instruction window. Ενϊ μετζπειτα ζρευνεσ *14+ παρατθροφν πωσ 

πράγματι θ καμπφλθ αυτι ζχει τθ μορφι μιασ εκκετικισ ςχζςθσ (ευκεία ςε λογαρικμικοφσ 

άξονεσ) και αναλφουν το φαινόμενο αυτό. 

Για να καταλιξουμε ςτον υπολογιςμό τθσ ςχζςθσ αυτισ μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε δφο μεκόδουσ: 

 Η πρϊτθ είναι να εκτελζςουμε μια ςειρά εξιδανικευμζνων πλιρων 

προςομοιϊςεων (απεριόριςτο πλάτοσ ςε όλα τα ςθμεία του επεξεργαςτι, 

άπειρεσ λειτουργικζσ μονάδεσ, μοναδιαίοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ όλων των 

εντολϊν, κανζνα miss event) ςε διαφορετικά μεγζκθ instruction window. Η 

εξιδανίκευςθ όλων των χαρακτθριςτικϊν εγγυάται πωσ το αποτζλεςμα κα 

είναι ανεξάρτθτο από ςυγκεκριμζνεσ υλοποιιςεισ superscalar 

επεξεργαςτϊν. 

 Η δεφτερθ είναι να μελετιςουμε εςωτερικά το dynamic instruction stream 

και να προςεγγίςουμε ζτςι τον παραλλθλιςμό (άρα και τθν ταχφτθτα 

εκτζλεςθσ) προγράμματοσ μελετϊντασ τα γραφιματα ροισ δεδομζνων. 

Ζπειτα κα πρζπει να προςαρμόςουμε τα δεδομζνα αυτά ςτον ςυγκεκριμζνο επεξεργαςτι 

που προςομοιϊνουμε, παίρνοντασ υπ’ όψιν μασ περιοριςμζνο πλάτοσ εκτζλεςθσ, μθ 

μοναδιαίουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ εντολϊν και όλα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του 

επεξεργαςτι.  

                                                            
3 Η ζννοια του αξεπζραςτου είναι πάντα ςχετικι. Υπάρχουν και ςυνεχίηονται μελζτεσ πάνω ςτθν 
πρόβλεψθ τιμϊν δεδομζνων (data value prediction) που μπορεί να ςπάςει το φράγμα που κζτει το 
εγγενζσ ILP ςτισ επιδόςεισ των επεξεργαςτϊν [20] 
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 Το ηιτθμα εδϊ είναι πωσ θ πρϊτθ μζκοδοσ, αν και μπορεί να προςφζρει 

μεγαλφτερθ ακρίβεια και ςυςχζτιςθ με τον εξομοιωτι τον οποίο χρθςιμοποιοφμε ωσ μζτρο 

ςφγκριςθσ, ουςιαςτικά δεν μασ παρζχει καμία πλθροφορία οφτε κατανόθςθ για τον 

παραλλθλιςμό προγράμματοσ πζρα από τον μζςο όρο του IPC. Όμωσ θ ανομοιομορφία 

ςτθν κατανομι του παραλλθλιςμοφ *18+ δεν μασ επιτρζπει να τον εκφράςουμε απλά με μια 

μζςθ τιμι, οφτε κα μασ διευκολφνει ςτα περαιτζρω βιματα τθσ μοντελοποίθςθσ τα οποία 

κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια. 

 Το πρϊτο λοιπόν βιμα ςτθν ανάλυςθ του ILP είναι να αναλφςουμε τα γραφιματα 

ροισ δεδομζνων του dynamic instruction stream. Για να το κάνουμε αυτό πρϊτα πρζπει να 

ορίςουμε κάποιεσ βαςικζσ ζννοιεσ. Ζςτω ότι ζχουμε W εντολζσ του dynamic instruction 

stream (όπου W τυπικά το μζγεκοσ του instruction window που μασ ενδιαφζρει). 

Μποροφμε να αναπαραςτιςουμε τισ εντολζσ αυτζσ ωσ ζνα γράφο ροισ δεδομζνων (data 

flow graph). Κάκε κόμβοσ του γράφου αναπαριςτά μια εντολι και μια εντολι Β ςυνδζεται 

με μια εντολι Α εάν θ Β χρθςιμοποιεί τα αποτελζςματα τθσ Α: 

 

Εικόνα 4.2 Γράφοσ ροήσ δεδομζνων 

Ορίηουμε ωσ critical path τθν ακολουκία εξαρτθμζνων εντολϊν με το μεγαλφτερο 

μικοσ μζςα ςτο instruction window. Στο παράδειγμα τθσ εικόνασ όπωσ φαίνεται, critical 

path ςχθματίηει θ ακολουκία εντολϊν 1->2->5->6->7. Ορίηουμε ωσ μικοσ (length) τθσ 

αλυςίδασ τον αρικμό των εντολϊν που περιζχει (εδϊ 5), και ωσ latency του critical path το 

άκροιςμα των latencies επάνω ςτο critical path. 

 Διαιςκθτικά, ζνασ ιδανικόσ επεξεργαςτισ του οποίου το front-end μπορεί να 

τροφοδοτεί το back-end με όςεσ εντολζσ χρειάηεται και το back-end ζχει τθν ικανότθτα 

εκτζλεςθσ ανεξάρτθτων εντολϊν χωρίσ όριο και ςε μοναδιαίο χρόνο latency, κα χρειαηόταν 

κφκλουσ ίςουσ με το critical path length για να εκτελζςει όλεσ τισ εντολζσ μζςα ςτο window. 

Ενϊ εάν προςκζταμε τον περιοριςμό των μθ μοναδιαίων χρόνων εκτζλεςθσ των εντολϊν, ο 

χρόνοσ εκτζλεςθσ όλωσ των εντολϊν ςτο window κα ιταν ίςοσ με critical path latency 

κφκλουσ. 

 Αναγνωρίηοντασ τθ χρθςιμότθτα τθσ γνϊςθσ των critical paths ςτο πρόγραμμα που 

εκτελεί ο επεξεργαςτισ μασ, κα πρζπει ςτο μοντζλο μασ να υπολογίςουμε τισ κατανομζσ 

των critical paths για τα μεγζκθ των instruction window που μασ ενδιαφζρουν. Ζςτω λοιπόν 

θ τυχαία μεταβλθτι K(W), θ οποία για μια ακολουκία W εντολϊν ςτο instruction stream 

μασ δίνει το critical path length. Θα ιςχφει πωσ (για μοναδιαίο latency όλων των εντολϊν): 

𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 = 1 ∗ 𝐾 𝑊  𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 

Οπότε αφοφ εκτελοφμε W εντολζσ ςε K(W) κφκλουσ, ο ρυκμόσ issue κα είναι: 

𝑖(𝑊) =  
𝑊

𝐾(𝑊)
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Θζλοντασ να προςαρμόςουμε αυτό το μζγεκοσ προςμετρϊντασ πωσ υπάρχουν 

εντολζσ με μθ μοναδιαίο latency (floating point operations, divisions, dl1 misses), 

κεωρϊντασ πωσ ουςιαςτικά ζτςι κι αλλιϊσ τα latencies αυτά κρφβονται κάτω από το out-of-

order execution, κα ιταν να διαιρζςουμε το issue rate με το μζςο latency των εντολϊν ςτο 

dynamic instruction stream ωσ ζναν παράγοντα ανεπάρκειασ του processor core. Θα 

υπιρχαν όμωσ περιπτϊςεισ που αυτό δεν κα λειτουργοφςε αφοφ ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ τα latencies αυτά κρφβονται εντελϊσ ι δθμιουργοφν μεγάλεσ αλυςίδεσ 

εξαρτιςεων που κακυςτεροφν πολφ τθν εκτζλεςθ των εντολϊν. Η λφςθ ςε αυτό κα ιταν 

(κυςιάηοντασ ζτςι βζβαια τθν προςαρμοςτικότθτα του μοντζλου αφοφ αυτό κα πρζπει να 

το κάνουμε για κάκε διαφορετικό configuration των functional units και τθσ cache) να 

παίρνουμε υπ’ όψιν μασ τα latencies επάνω ςτα critical paths. 

Οπότε αν εκτελοφμε εντολζσ με non-unit latencies, 𝑙𝑎𝑡𝑎𝑣𝑔  το μζςο latency των 

εντολϊν ςτο critical path και 𝐾𝑙𝑎𝑡  𝑊  το critical path latency το IPC κα δίνεται: 

𝑖(𝑊) =  
𝑊

𝑙𝑎𝑡𝑎𝑣𝑔 ∗ 𝐾(𝑊)
=  

𝑊

𝐾𝑙𝑎𝑡 (𝑊)
 

Ζτςι, υπολογίηοντασ τθν ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ 𝑃𝐾𝑙𝑎𝑡
(𝐾𝑙𝑎𝑡  𝑊 = 𝑙) 

για τθν τυχαία μεταβλθτι μασ ι οποία εκφράηει τθν πικανότθτα για instruction window 

μεγζκουσ W το latency του critical path να είναι l κφκλοι και ζχοντασ αναλφςει το dynamic 

instruction stream καταλιγουμε ςτο ότι βρίςκοντασ τον μζςο όρο (δθλαδι ςε όλο το 

πρόγραμμα που μελετάμε) του critical path latency για το window size που μασ ενδιαφζρει, 

μποροφμε να προςεγγίςουμε και το issue rate για αυτό το window size: 

𝑖 𝑊 =  
𝑊

𝐾𝑙𝑎𝑡𝑚𝑒𝑎𝑛
(𝑊)

 

 Βζβαια, όπωσ αποδεικνφεται και ςτο *14+ αυτό δεν αποτελεί παρά μια προςζγγιςθ, 

εφ’ όςον αυτό που βρίςκουμε είναι το μζςο latency ςε όλα τα πικανά instruction windows 

και όχι το critical path latency ςτο μικοσ όλου του προγράμματοσ. Και το ςφάλμα 

μεγαλϊνει με τθν αφξθςθ του window size, αφοφ θ αφξθςι του αποκαλφπτει περιςςότερο 

τισ ανομοιομορφίεσ ςτον παραλλθλιςμό επιπζδου εντολϊν. Υπάρχουν και άλλεσ ζρευνεσ 

ςτο κζμα τθσ προςζγγιςθσ αυτισ *15+ οι οποίεσ βελτιϊνουν τθν ακρίβεια – αλλά δεν 

κρίνεται ςκόπιμο να αναλυκοφν εδϊ. Αυτό γιατί βαςιηόμαςτε ςτο ότι οι πρακτικζσ 

εφαρμογζσ superscalar επεξεργαςτϊν ζχουν περιοριςμζνο πλάτοσ εκτζλεςθσ πάνω ςτο 

οποίο ο ςχεδιαςτισ προςπακεί να εξιςορροπιςει τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του 

επεξεργαςτι. Αυτό ςθμαίνει πωσ οι επεξεργαςτζσ που μελετάμε ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό 

του χρόνου (απουςία miss events) ζχουν ωσ μόνο φράγμα λειτουργίασ το issue width τουσ 

κακεαυτό. 

4.3. Περιοριςμόσ του issue width 
Μζχρι τϊρα αποκτιςαμε ζνα μζτρο του ILP προγράμματοσ βαςιςμζνο ςτο ότι ο 

επεξεργαςτισ μασ ζχει ικανότθτα να εκτελεί όςεσ εντολζσ είναι ανεξάρτθτεσ μεταξφ τουσ ςε 

ζνα δεδομζνο instruction window. Ζνασ ρεαλιςτικόσ επεξεργαςτισ όμωσ ζχει περιοριςμζνο 

πλάτοσ εκτζλεςθσ (οι ςθμερινοί superscalar επεξεργαςτζσ ζχουν issue width από 2 ζωσ 8 

εντολζσ). 
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Στα πλαίςια τθσ μοντελοποίθςθσ αυτισ κα πρζπει λοιπόν να προςαρμόςουμε τθν 

καμπφλθ iW ϊςτε να αντικατοπτρίηει αυτόν τον εγγενι ςχεδιαςτικά περιοριςμό. 

Ουςιαςτικά ο περιοριςμόσ του issue width ςθμαίνει ότι θ καμπφλθ τείνει ακριβϊσ ςτο 

πλάτοσ του επεξεργαςτι όςο μεγαλϊνει το μζγεκοσ του instruction window – με λίγα λόγια 

ζχουμε να κάνουμε με κορεςμό του ρυκμοφ εκτζλεςθσ. Μία πρϊτθ απλοϊκι ςκζψθ κα ιταν 

να κρατοφςαμε τθν καμπφλθ ωσ ζχει και να τθν περιορίςουμε ςτο issue width του 

επεξεργαςτι ςτα ςθμεία που αυτι το ξεπερνάει. 

Αυτό κα λειτουργοφςε ςωςτά ςτθν περίπτωςθ που το πρόγραμμα και το ςφςτθμα 

που μοντελοποιοφμε παρζχουν αρκετό παραλλθλιςμό ϊςτε να βριςκόμαςτε μζςα ςτθν 

περιοχι του κορεςμοφ ςτο instruction window του επεξεργαςτι που επιλζγαμε. Παρόλα 

αυτά δεν ςυμβαίνει πάντα αυτό, και αυτόσ είναι ο λόγοσ που τελικά με τθν αφξθςθ του 

instruction window, θ iW τείνει αςυμπτωτικά ςτο issue width, δθμιουργϊντασ ζνα rounded 

knee [22] ανάμεςα ςτθν περιοχι που ο παραλλθλιςμόσ περιορίηεται κακαρά από τισ 

ιδιότθτεσ του προγράμματοσ και τθν περιοχι που ο παραλλθλιςμόσ περιορίηεται από τισ 

δυνατότθτεσ του επεξεργαςτι. 

 

Εικόνα 4.3 Μεταβολζσ ςτον παράλληλα εκτελζςιμο αριθμό εντολών 

 Το παράδειγμα τθσ εικόνασ (βλζπε *18+) ζχει 6 εντολζσ μαηί με τισ εξαρτιςεισ τουσ. 

Βλζπουμε πωσ ζνασ superscalar επεξεργαςτισ με απεριόριςτο issue width εάν εκτελοφςε τισ 

εντολζσ αυτζσ κα το ζκανε ςε 3 κφκλουσ. Το οποίο ςθμαίνει πωσ κα είχε IPC = 6/3 = 2 

instructions / cycle. Εδϊ όμωσ φαίνεται και θ αδυναμία του μζςου όρου ςτο να εξθγιςει τισ 

ανομοιομορφίεσ ςτθν κατανομι του παραλλθλιςμοφ του επεξεργαςτι. Γιατί εάν 

πραγματικά περιορίηαμε το issue width του επεξεργαςτι ςτισ 2 εντολζσ, για τθν εκτζλεςθ 

των 6 αυτϊν εντολϊν κα χρειαηόμαςταν 4 κφκλουσ, δθλαδι κα είχαμε IPC = 6 / 4 = 1.5. 

 Οπότε κα πρζπει πάλι να καταφφγουμε ςτθν γνϊςθ τθσ κατανομισ των critical 

dependency chains για να λφςουμε αυτό το πρόβλθμα. Ζςτω πωσ i(W) είναι θ τυχαία 

μεταβλθτι που επιςτρζφει τον αρικμό εντολϊν που εκτελζςτθκαν ςε ζναν κφκλο εάν μζςα 

ςτο instruction window υπιρχαν W εντολζσ. Τότε θ 𝑃𝐼(𝑖 𝑊 =  𝑛) κα είναι θ ςυνάρτθςθ 

πυκνότθτασ πικανότθτασ τθσ τυχαίασ μεταβλθτισ. 

Όμωσ γνωρίηουμε πωσ 𝑖 𝑊 =  
𝑊

𝐾𝑙𝑎𝑡 (𝑊)
. Άρα ιςχφει: 

𝑃𝐼 𝑖 𝑊 = 𝑛 =  𝑃𝐼(
𝑊

𝐾𝑙𝑎𝑡  𝑊 
= 𝑛) 
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Στθν πραγματικότθτα, θ i(W) είναι μια διακριτι τυχαία μεταβλθτι, αφοφ ο επεξεργαςτισ 

μπορεί να εκτελεί ακζραιο αρικμό εντολϊν ανά κφκλο. Όμωσ ςτα πλαίςια τθσ 

μοντελοποίθςθσ, τθν κεωροφμε ωσ μια ςυνεχι τυχαία μεταβλθτι αφοφ είναι αποτζλεςμα 

διαίρεςθσ δυο ακεραίων. Οπότε καταλιγουμε πωσ θ ςυνάρτθςθ πυκνότθτασ πικανότθτασ 

τθσ i(W) κα εκφράηεται ωσ: 

𝑃𝐼 𝑖 𝑊 = 𝑛 =   𝛿(𝑛 −  
𝑊

𝑙

∞

𝑙=1

) ∗ 𝑃𝐾𝑙𝑎𝑡
(𝐾𝑙𝑎𝑡  𝑊 = 𝑙) 

 

Τϊρα μποροφμε να μοντελοποιιςουμε το αποτζλεςμα του περιοριςμζνου issue width 

χρθςιμοποιϊντασ τθν ζννοια τθσ περιοριςμζνθσ κατανομισ (limited distribution) *17+. Αυτό 

που κα κάνουμε είναι να ςυμπιζςουμε τθν πικανότθτα εκτζλεςθσ εντολϊν μεγαλφτερων 

του issue width ςτθν πικανότθτα εκτζλεςθσ issue width εντολϊν κακεαυτι. Η ςυνάρτθςθ 

πυκνότθτασ πικανότθτασ του issue τϊρα για issue width I γίνεται: 

𝑃𝐼
− 𝑖 𝑊 = 𝑛 =  

 
 

 
   𝑃𝐼 𝑖 𝑊 = 𝑛 ,                     𝑛 < 𝐼

   𝑃𝐼 𝑖 𝑊 = 𝑚 𝑑𝑚,     𝑛 = 𝐼
𝑊

𝑚=𝐼

   0,                                            𝑛 > 𝐼

  

Οπότε τϊρα το issue rate μασ δίνεται από τθ μζςθ τιμι τθσ κατανομισ αυτισ: 

𝑖− 𝑊 =  𝑛 ∗  𝑃𝐼
− 𝑖 𝑊 = 𝑛 𝑑𝑛

𝐼

𝑛=0

  

4.4. Μοντελοπούηςη των taken branches 
Μζχρι τϊρα είχαμε υποκζςει πωσ θ μθχανιςμόσ του instruction fetch ιταν ιδανικόσ, 

δθλαδι πωσ μποροφςε να παρζχει όςεσ εντολζσ εν τζλει ιταν απαραίτθτεσ ςτο execution 

core κάκε ςτιγμι. Στθν πραγματικότθτα όμωσ δεν είναι ζτςι. Λόγω αρχιτεκτονικϊν 

περιοριςμϊν, οι μζχρι ςιμερα επεξεργαςτζσ4 όταν ςυναντοφν ζνα branch και τελικά 

αποφαςίηουν να ακολουκιςουν τθ διεφκυνςθ μνιμθσ που υποδεικνφει το branch (και όχι 

να ςυνεχίςουν εκτελϊντασ τθν αμζςωσ επόμενθ ςτθ μνιμθ εντολι) – δθλαδι όταν το 

branch είναι taken – ςταματάνε το fetch των εντολϊν για αυτόν τον κφκλο. 

 Αυτό ςθμαίνει ότι ακριβϊσ όπωσ και το issue width, ζτςι και τα taken branches 

βάηουν ζνα ανϊτατο όριο ςτον ρυκμό εκτζλεςθσ εντολϊν του επεξεργαςτι. Για να 

μοντελοποιιςουμε τθν επίπτωςθ των taken branches ςτον ρυκμό εκτζλεςθσ κα 

χρειαςτοφμε κάποιεσ νζεσ παραμζτρουσ. Ζςτω 𝑝𝑡𝑏𝑟  θ πικανότθτα φπαρξθσ ενόσ taken 

branch ςτο πρόγραμμα που εκτελοφμε, F το fetch width του επεξεργαςτι μασ και 𝐹𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  

ο αρικμόσ των εντολϊν που τελικά κατά μζςο όρο φζρνει μζςα ςτον επεξεργαςτι (ςτθν 

instruction fetch queue) ο μθχανιςμόσ fetch ςε κάκε κφκλο. 

 

                                                            
4 Ζρευνεσ για πιο επικετικζσ πολιτικζσ ςτο instruction fetching ζχουν προτακεί *23+ 
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 Τότε κα είναι: 

𝐹𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 =   𝑙 ∗ (1 −  𝑝𝑡𝑏𝑟 )(𝑙−1) ∗ 𝑝𝑡𝑏𝑟

𝐹

𝑙=1

 +   𝐹 ∗  (1 −  𝑝𝑡𝑏𝑟 )𝐹  

Όπου εδϊ ο κάκε όροσ του ακροίςματοσ εκφράηει τθν πικανότθτα να γίνουν fetch l 

εντολϊν και θ τελευταία να είναι taken branch, ενϊ ο δεφτεροσ όροσ εκφράηει τθν 

πικανότθτα να γίνει fetch F εντολϊν και να μθν είναι καμία τουσ taken branch. Ζτςι 

εκφράηουμε τθν αποδοτικότθτα του fetch μθχανιςμοφ ωσ το πθλίκο του 𝐹𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  με το F: 

𝐹𝑒𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓 =
𝐹𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

𝐹
 

Τϊρα πια, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τον όρο τθσ αποδοτικότθτασ για να 

περιορίςουμε ακόμα περιςςότερο τθν κατανομι μασ και να λάβουμε υπ’ όψιν τον 

περιοριςμό των taken branches: 

𝑃𝐼
# 𝑖 𝑊 = 𝑛 =  

 
 
 

 
 

𝑃𝐼
− 𝑖 𝑊 = 𝑛 ,                                    𝑛 <  𝐹𝑒𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐼

 𝑃𝐼
− 𝑖 𝑊 = 𝑚 𝑑𝑚,      𝑛 =  𝐹𝑒𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐼

𝑊

𝑚= 𝐹𝑒𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓 ∗𝐼

             0,                                                   𝑛 >  𝐹𝑒𝑡𝑐𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝐼

  

Ζτςι, αυτι είναι θ τελικι κατανομι των εντολϊν που κάνουνε issue ανά κφκλο με βάςθ τθ 

μοντελοποίθςι μασ, ενϊ ο μζςοσ όροσ τθσ τυχαίασ μεταβλθτισ i(W) μασ δίνει το 

αναμενόμενο IPC ςτακεροφ ρυκμοφ. 

Το IPC ςε ςτακερι κατάςταςθ μπορεί να βρεκεί ωσ ςυνάρτθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν προγράμματοσ, του μεγζκουσ του instruction window, του issue width, 

του fetch width και τθσ πικανότθτασ να ςυναντιςουμε taken branch ςτον κϊδικά μασ. 

Όμωσ μποροφμε και κα χρθςιμοποιιςουμε τθν χαρακτθριςτικι iW και ςε κάτι ακόμα: ςτθν 

μοντελοποίθςθ των μεταβατικϊν ςταδίων του ρυκμοφ issue, δθλαδι όταν ςυναντάμε miss 

events. 

4.5. Leaky bucket model 
Το μοντζλο του leaky bucket [14] είναι ζνα διαιςκθτικό μοντζλο πάνω ςτθν 

εκτζλεςθ εντολϊν από το processor core. Παρομοιάηει το instruction window με ζνα δοχείο 

που ζχει διαρροι και εμείσ προςπακοφμε να το γεμίςουμε. 

Εάν ορίςουμε με D το dispatch width του επεξεργαςτι και με W τισ χριςιμεσ 

εντολζσ μζςα ςτο instruction window, ουςιαςτικά αυτό που ςυμβαίνει είναι πωσ το front-

end του επεξεργαςτι τροφοδοτεί το instruction window με ρυκμό D εντολζσ ανά κφκλο. 

Παράλλθλα όμωσ, το issue stage εκτελεί ςε κάκε κφκλο i(W) εντολζσ. 

Στα πλαίςια τθσ ανάλυςθσ διαςτθμάτων, ζςτω S οι εντολζσ που περιζχονται ςε ζνα 

interval. Ορίηοντασ 𝐶𝑡  τον αρικμό των εντολϊν που δεν ζχουν κάνει ακόμα dispatch, 𝑊𝑡  τον 

αρικμό των χριςιμων εντολϊν που βρίςκονται ςτο instruction window ςτον κφκλο t, 

καταλιγουμε ςτον εξισ αλγόρικμο: 
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𝑊0 ← 0 

𝐶0 ← 𝑆 

𝑊𝑡+1  ←  𝑊𝑡 −  𝑖 𝑊𝑡 +  min(𝐶𝑡 , 𝐷) 

𝐶𝑡+1 =  𝐶𝑡 −  min(𝐶𝑡 , 𝐷) 

Ο αλγόρικμοσ τελειϊνει όταν δεν ζχουν μείνει εντολζσ προσ εκτζλεςθ, δθλαδι όταν 

𝐶𝑡 +  𝑊𝑡 ≤ 0. Η χρθςιμότθτά του είναι πολφ μεγάλθ: όπωσ φαίνεται μασ επιτρζπει να 

μοντελοποιιςουμε τισ μεταβάςεισ από και προσ τθ steady state performance του 

επεξεργαςτι, να εκτιμιςουμε τον χρόνο εκτζλεςθσ ενόσ δεδομζνου πλικουσ εντολϊν και 

να ζχουμε μια εκτίμθςθ για το πόςεσ εντολζσ βρίςκονται κάκε ςτιγμι μζςα ςτο instruction 

window.  

 

4.4 Leaky bucket model για διαφορετικά dispatch widths 

Στθν εικόνα απεικονίηεται το γράφθμα του issue rate βάςει αλγορίκμου για S = 96 εντολζσ 

και διαφορετικά dispatch widths [16]. Παρατθροφμε πωσ περνά από 3 χαρακτθριςτικά 

ςτάδια: 

 Σε πρϊτθ φάςθ το instruction window γεμίηει και το IPC αυξάνεται (ramp-up phase) 

 Κάποια ςτιγμι το IPC ςτακεροποιείται αφοφ ο ρυκμόσ με τον οποίο γίνεται dispatch 

γίνεται ίςοσ με τον ρυκμό που γίνεται issue (steady phase) 

 Τελικά οι διακζςιμεσ εντολζσ (λόγω κάποιου miss event) τελειϊνουν, το dispatch 

μθδενίηεται και ο ρυκμόσ issue ελαττϊνεται και αυτόσ (drain phase) 

Τϊρα πια ζχουμε μοντελοποιιςει τισ ςχζςεισ μεταξφ παραλλθλιςμοφ προγράμματοσ, 

instruction window και issue rate, και μελετιςαμε τι ςυμβαίνει ςτισ εναλλαγζσ των 

intervals, οπότε μποροφμε πια να μοντελοποιιςουμε ξεχωριςτά τα miss events, τουσ 

χρονιςμοφσ και τα κόςτθ τουσ. 

4.6. Το κόςτοσ του branch misprediction 
Στθν εικόνα παρουςιάηονται τα φαινόμενα που μοντελοποιοφμε ςτθν περίπτωςθ 

του branch misprediction. Όταν ςυμβεί το branch misprediction το fetch των χριςιμων 
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εντολϊν ςταματά. Και όταν θ εντολι ςτθν οποία ςυνζβθ το branch misprediction μπει ςτο 

instruction window, ςθματοδοτεί το τζλοσ των χριςιμων (του ςωςτοφ δθλαδι path) 

εντολϊν που γίνονται dispatch μζχρι να επιλυκεί το branch. Από εκεί και πζρα ςταματά το 

dispatch νζων εντολϊν, οπότε θ πορεία που ακολουκοφμε είναι ακριβϊσ όπωσ θ 3θ φάςθ 

του leaky bucket model. 

Όπωσ φαίνεται, το branch misprediction transient χωρίηεται ςε δφο διακριτά μζρθ: 

ςτο πρϊτο μζροσ αντιςτοιχεί ο χρόνοσ μζχρι να εκτελεςτεί θ εντολι του branch και να 

αποφαςιςτεί το ςωςτό path εντολϊν. Στο δεφτερο μζροσ ο επεξεργαςτισ καταλαβαίνει το 

λάκοσ, αδειάηει το pipeline και φζρνει πια εντολζσ από τθν ςωςτι διαδρομι. Τότε 

ουςιαςτικά το dispatch επανζρχεται και βριςκόμαςτε ςε ζνα νζο interval. 

 

4.5 Η μετάβαςη του branch misprediction 

 Για να μοντελοποιιςουμε τϊρα και το κόςτοσ ενόσ branch misprediction, 

παρατθροφμε πωσ χρειαηόμαςτε τουσ χρόνουσ των δυο φάςεϊν του. Από τθ ςτιγμι που 

γίνεται flush του pipeline και ο επεξεργαςτισ φζρνει νζεσ εντολζσ, κα μεςολαβιςουν 

κφκλοι ίςοι με το μικοσ του front-end pipeline, δθλαδι ο χρόνοσ είναι ςτακερόσ και 

εξαρτάται μόνο από τθν αρχιτεκτονικι αυτι παράμετρο του επεξεργαςτι. 

 Αρκεί να βροφμε λοιπόν το χρόνο που χρειάηεται για να εκτελεςτεί το branch. Εάν 

κεωριςουμε πωσ θ εντολι του branch είναι θ τελευταία χριςιμθ εντολι που κα εκτελεςτεί 

πριν το flush του pipeline (που είναι και θ ςυνικθσ περίπτωςθ *7+) τότε ο χρόνοσ επίλυςθσ 

κα είναι ο χρόνοσ από τθ ςτακερι κατάςταςθ μζχρι να μείνει 1 εντολι ςτο instruction 

window (δθλαδι θ εντολι του branch), που μπορεί εφκολα να βρεκεί βάςθ του leaky 

bucket model. 

 Οπότε το κόςτοσ ενόσ απομονωμζνου branch misprediction ςε κφκλουσ δίνεται: 

𝑐𝑏𝑟 =  𝑐𝑑𝑟 +  𝑙𝑓𝑒 +  𝑐𝑟𝑢  

Όπου 𝑐𝑑𝑟  είναι το κόςτοσ του μειωμζνου issue μζχρι τθν επίλυςθ του branch, 𝑙𝑓𝑒  είναι 

ουςιαςτικά ο αρικμόσ των ςταδίων του front-end ενϊ 𝑐𝑟𝑢  είναι το κόςτοσ μζχρι να 

φτάςουμε ςε steady state λειτουργία από τθ ςτιγμι που κα ξαναρχίςει το dispatch των 

εντολϊν. 

 Παρατθροφμε λοιπόν πωσ θ ανάλυςθ διαςτθμάτων και θ μοντελοποίθςθ των 

branch mispredictions μασ δίνει πλθροφορίεσ και για το τί μπορεί να επθρεάηει το κόςτοσ 



42 
 

τουσ. Κατ’ αρχάσ είναι φανερό πωσ το κόςτοσ του branch misprediction ζχει ωσ βάςθ 

(ελάχιςτθ τιμι) το μικοσ του front-end pipeline, όμωσ μπορεί να το ξεπεράςει κατά πολφ. 

Αυτό εξαρτάται από (βλζπε και *10+): 

 Το μέγεθοσ του interval: Γενικότερα, όςο μεγαλφτερο το interval, δθλαδι θ 

απόςταςθ από το προθγοφμενο miss event, τόςο μεγαλφτερθ θ πικανότθτα να 

ζχουν δθμιουργθκεί μεγάλου μικουσ dependency chains ςτισ οποίεσ ανικει και θ 

control εντολι. Αυτό άλλωςτε μοντελοποιείται και από το leaky bucket model και 

από το πόςεσ εντολζσ υπάρχουν μζςα ςτο instruction window κάκε ςτιγμι. Από 

αυτι τθν παρατιρθςθ βλζπουμε πωσ το κόςτοσ ενόσ branch misprediction ςτθ 

ουςία μειϊνεται όταν υπάρχουν πολλά miss events, αφοφ πολλά miss events 

(ανάλογα και με τθν κατανομι τουσ βζβαια) ςθμαίνουν και πολλά και μικρά 

intervals. Αυτι τουσ θ κατανομι επθρεάηεται και από το branch predictor, πράγμα 

που ςθμαίνει πωσ γενικότερα ζνασ branch predictor με λιγότερα ςτον αρικμό 

misses μπορεί να επιφζρει τελικά μεγαλφτερο ςυνολικό κόςτοσ ςε κφκλουσ. 

 Το ILP προγράμματοσ: Είναι λογικό ότι όςο μεγαλϊνει το ILP, τόςο μικραίνουν τα 

dependency chains, οπότε μαηί με αυτά και το resolution time του branch 

misprediction. 

 Το latency των εντολών: Ο χρόνοσ επίλυςθσ άλλωςτε δεν είναι αντικείμενο μόνο 

του αρικμοφ των εντολϊν μζςα ςε ζνα dependency chain, αλλά του χρόνου 

εκτζλεςθσ αυτϊν των εντολϊν, δθλαδι του latency τουσ. 

4.7. Το κόςτοσ του instruction cache miss 
Με τθν ίδια λογικι ςυνεχίηουμε για τθν μοντελοποίθςθ των instruction cache 

misses. Η γενικι τουσ μορφι είναι ίδια με τα branch mispredictions, όμωσ τα φαινόμενα 

που κυριαρχοφν είναι διαφορετικά. 

 

Εικόνα 4.6 Instruction cache miss transient 

 Γενικά είναι θ πιο εφκολθ κατθγορία miss event ςτθ μοντελοποίθςθ. Αυτό που 

ςυμβαίνει είναι πωσ ο επεξεργαςτισ κάνει issue εντολϊν με ςτακερό ρυκμό μζχρι να 

ςυμβεί το cache miss. Μετά από αυτό ςυνεχίηει με το ςτακερό αυτό ρυκμό μζχρι να 

αδειάςει το front-end pipeline. Το dispatch τότε ςταματάει και ζχουμε drain του instruction 

window. Μετά από χρόνο 𝑙𝑖𝑙2 ι 𝑙𝑚𝑚  - δθλαδι το latency του cache miss εάν είναι short ι 

long αντίςτοιχα – τα δεδομζνα επιςτρζφουν, οι εντολζσ περνάνε από το front-end και 

αρχίηουν να γεμίηουν πάλι το instruction window. Τότε αρχίηει πάλι το ramp-up του IPC. 
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 Το κόςτοσ λοιπόν ενόσ απομονωμζνου instruction cache miss ςτθν il2 το 

υπολογίηουμε (θ ςχζςθ για τα il2 miss είναι αντίςτοιχθ): 

𝑐𝑖𝑙1 =  𝑙𝑖𝑙2 −  𝑐𝑑𝑟 +  𝑐𝑟𝑢  

Παρατθροφμε κατ’ αρχάσ ςτο ςχιμα και ςτθν προκφπτουςα ςχζςθ ότι το κόςτοσ του miss 

είναι ανεξάρτθτο από το μζγεκοσ του front-end pipeline. Επίςθσ εδϊ τα κόςτθ το drain και 

του ramp-up αλλθλοαναιροφνται (και μάλιςτα επειδι είναι και τα δφο αποτελζςματα τθσ 

ίδιασ iW μθδενίηουν το ζνα το άλλο).  

 Οπότε καταλιγουμε ςτο ότι το κόςτοσ ενόσ instruction cache miss ιςοφται με τον 

χρόνο επίλυςισ του, δθλαδι με το latency μζχρι να ζρκει θ εντολι από τθ μνιμθ. 

4.8. Το κόςτοσ του data cache miss 
Ακριβϊσ λόγω του ότι επικαλφπτονται μεταξφ τουσ και με άλλθ miss event εφκολα, 

τα data cache misses είναι μάλλον τα δυςκολότερα ςτθ μοντελοποίθςθ τουσ.  

Τα short data cache misses (δθλαδι αυτά που οδθγοφν ςε dl2 cache hit) τισ 

περιςςότερεσ φορζσ δεν δρουν καταλυτικά ςτο execution flow οφτε μποροφν να 

δθμιουργιςουν τζτοιεσ αλυςίδεσ εξαρτιςεων ϊςτε να γεμίςουν το instruction window. Γι’ 

αυτό και τα μοντελοποιοφμε ςε αντιςτοιχία με τα long latency functional units, δθλαδι 

παίρνουμε υπ’ όψιν μασ τθν επίπτωςι τουσ ςτθν iW characteristic. 

 

4.7 Long dcache miss transient 

 Οι χρονιςμοί ςτο long dcache miss ζχουν ωσ εξισ: θ CPU εκτελεί εντολζσ με τον 

ςτακερό ρυκμό μζχρι να κάνει issue θ εντολι που προκαλεί το dl2 miss. Από τθν ςτιγμι που 

κα γίνει issue του miss μζχρι το instruction window να γεμίςει ζςτω ότι μεςολαβεί χρόνοσ 

𝑐𝑟𝑓 . Τότε το ςυνολικό κόςτοσ του miss κα είναι: 

𝑐𝑑𝑙2 =  𝑙𝑚𝑚 −  𝑐𝑟𝑓 −  𝑐𝑑𝑟 +  𝑐𝑟𝑢  

Και ακριβϊσ επειδι και εδϊ ο χρόνοσ drain ςχεδόν ιςοδυναμεί με τον χρόνο ramp-up κα 

είναι: 

𝑐𝑑𝑙2  ≅  𝑙𝑚𝑚 −  𝑐𝑟𝑓  

Ο χρόνοσ που χρειάηεται για το blocking του instruction window δεν γίνεται να είναι 

γνωςτόσ, διότι ςτθν πράξθ εξαρτάται από το πόςο κοντά ιταν το load που προκάλεςε το 
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miss event ςτθν κορυφι του instruction window. Εάν δθλαδι θ εντολι του load ιταν θ 

παλαιότερθ ςτο instruction window τθν ςτιγμι που ζκανε issue τότε πρακτικά ο χρόνοσ 

αυτόσ κα ιταν μθδενικόσ. Αντίκετα, εάν ιταν θ νεότερθ ςθμαίνει πωσ κα ζπρεπε W/D 

κφκλουσ μζχρι να γίνει dispatch των εντολϊν που κα γζμιηαν το instruction window. Παρ’ 

όλα αυτά, πειραματικζσ μετριςεισ ζδειξαν *8+ πωσ κατά μζςο όρο ςτα SPEC2000 

benchmarks, όταν γίνεται issue ζνα load miss, υπάρχουν μόλισ 9 παλαιότερεσ εντολζσ ςτο 

window. Οπότε κεωροφμε ςτα πλαίςια τθσ μοντελοποίθςθσ πωσ το load miss είναι ςχετικά 

παλιό όταν γίνεται issue και άρα 𝑐𝑟𝑓  ≅ 0. 

 Όπωσ προαναφζρκθκε, τα πιο ςθμαντικά overlaps ςε όλα τα miss events είναι αυτά 

που γίνονται μεταξφ των dl2 misses.  

 

Εικόνα 4.8 Επικαλυπτόμενα dl2 miss 

Δφο dl2 miss που απζχουν λιγότερο από instruction window size εντολζσ και είναι 

ανεξάρτθτα το ζνα από το άλλο παρουςιάηουν MLP και επικαλφπτουν πλιρωσ το ζνα το 

άλλο. Αυτό ςθμαίνει δθλαδι ότι το κόςτοσ του ενόσ dl2 miss μοιράηεται ςτα δφο. Αυτό 

μπορεί να επεκτακεί για όςα dl2 miss κζλουμε, οπότε μποροφμε να ποφμε πωσ για n 

ανεξάρτθτα και κοντινά dl2 misses, το κόςτοσ που τελικά κα αντιςτοιχεί ςτο καθένα είναι: 

𝑐𝑛−𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 =  
𝑐𝑑𝑙2

𝑛
=  

𝑙𝑚𝑚

𝑛
  

Οπότε για τθν μοντελοποίθςθ τθσ επικάλυψθσ των dl2 misses ζχουμε δφο επιλογζσ: 

Είτε να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μασ μόνο τα μθ-επικαλυπτόμενα dl2 misses (εφ’ όςον τα 

επικαλυπτόμενα δεν προςκζτουν ςτο κόςτοσ) είτε να βροφμε τθν κατανομι των 

επικαλυπτόμενων dl2 miss. 

Ζςτω ότι 𝑓𝑙𝑑𝑚 (𝑧) θ πικανότθτα ότι dl2 misses κα ςυμβοφν ςε ομάδεσ των z, 

καταλιγει κάποιοσ πωσ ουςιαςτικά το MLP του κϊδικα ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυγκεκριμζνθ 

cache μνιμθ μειϊνει ςτθν πράξθ το penalty του κάκε dl2 miss ςε: 

𝑐𝑑𝑙2−𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑒𝑑 =  𝑙𝑚𝑚 ∗   
𝑓𝑙𝑑𝑚 (𝑖)

𝑖

𝑊

𝑖=1

 

 Σε αυτό το ςθμείο ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν μοντελοποίθςθ ςτο κεωρθτικό τθσ 

μζροσ. Ζχουμε βαςίςει το μοντζλο πάνω ςε δομικά ςτοιχεία του επεξεργαςτι και ςτα μζτρα 

παραλλθλιςμοφ προγράμματοσ. Ζχουμε υπολογίςει τθν απόδοςθ ςτακεροφ ρυκμοφ ενόσ 

ςχετικά balanced επεξεργαςτι κακϊσ και τθν ςυμπεριφορά του (άρα και τα κόςτθ) ςτθ 

παρουςία miss events. 
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Κεφϊλαιο 5: Εργαλεύα ανϊλυςησ 
Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ αυτισ αναπτφχκθκαν οριςμζνα εργαλεία για να 

ποςοτικοποιθκοφν, να μετρθκοφν και να ςυγκρικοφν τα αποτελζςματα τθσ 

μοντελοποίθςθσ. Ωσ βάςθ χρθςιμοποιικθκε θ πλατφόρμα προςομοίωςθσ SimpleScalar [25] 

– και ωσ μζτρο ςφγκριςθσ του μοντζλου αλλά και ωσ βάςθ των εργαλείων που 

αναπτφχκθκαν. 

 

Εικόνα 5.1 Data flow ςτα εργαλεία ανάλυςησ 

5.1. Ο αναλυτόσ προγρϊμματοσ (tracer) 
Η εφαρμογι tracer αποτελεί τθ βάςθ τθσ μοντελοποίθςθσ μασ. Είναι ςχεδιαςμζνθ 

ϊςτε να αναλφει το πρόγραμμα του οποίου τθν εκτζλεςθ κζλουμε να προςομοιϊςουμε και 

να δθμιουργεί ςτατιςτικά ςτοιχεία. Το κυριότερο μζροσ τθσ βζβαια είναι ο αλγόρικμοσ 

εφρεςθσ των dependency chains και των critical paths, αφοφ αυτά είναι απαραίτθτα για τθν 

δθμιουργία τθσ iW characteristic. 

Ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα πρόγραμμα για functional simulation που περνά όλο 

το dynamic instruction stream από ζνα πλαίςιο ίςο με το μζγεκοσ του ηθτοφμενου 

instruction window. Αναλφει ζτςι κάκε τζτοιο πλαίςιο ξεχωριςτά και όταν τελειϊςει το 

μετατοπίηει κατά μια εντολι του dynamic instruction stream μπροςτά. Το πρόγραμμα αυτό 

δθλαδι υλοποιεί ζνα sliding window. 
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5.1.1. Εύρεςη των critical paths 

Κατ’ αρχάσ τα dependencies ςτο dynamic instruction stream παρατθροφμε πωσ 

ουςιαςτικά είναι ζνα directed acyclic graph. Δεν μασ είναι απαραίτθτο να ζχουμε κάκε 

ςτιγμι πλιρθ γνϊςθ των dependencies μεταξφ των εντολϊν αφοφ ςε πρϊτθ φάςθ 

αναηθτοφμε απλά το μζγιςτο critical path ςε κάκε πλαίςιο. Οπότε θ γνϊςθ των input και 

output registers κακϊσ και των διευκφνςεων των loads και stores μασ αρκοφν για τον ςκοπό 

αυτό. 

Το ηιτθμα τθσ εφρεςθσ (ςε διαφορετικά μεγζκθ window) του μικουσ των 

dependency chains, αρά και του μικουσ του critical path ςε κάκε πλαίςιο είναι ζνα 

πρόβλθμα το οποίο λφνεται με ζνα pass από όλο το dynamic instruction stream, αφοφ 

ουςιαςτικά το να βρεκεί το critical path ςε ζνα window μεγζκουσ 𝑊1, όπου 𝑊1 <  𝑊2 είναι 

ζνα υποπρόβλθμα του critical path ςτο 𝑊2. Ζτςι, χρθςιμοποιοφμε ζναν αλγόρικμο που 

υπολογίηει τα critical paths για όλα τα window sizes από 1 μζχρι W, του οποίου ο χρόνοσ 

εκτζλεςθσ είναι ανάλογοσ του W και του αρικμοφ των εντολϊν που αναλφουμε. 

 

Εικόνα 5.1 Εφρεςη critical paths 

Ο αλγόρικμοσ είναι ςτθ λειτουργία του απλόσ. Όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 

ξεκινάμε κζτοντασ τισ ανεξάρτθτεσ εντολζσ με μικοσ διαδρομισ μθδζν. Από εκεί και πζρα 

για όποια εντολι ζχει εξάρτθςθ από μια άλλθ5 προςκζτουμε τθ μονάδα ςτθ διαδρομι τθσ. 

Ωσ critical path length κρατάμε τθν μεγαλφτερθ τιμι του path length που ζχουμε δει μζχρι 

το ςθμείο που ζχουμε φτάςει ςτο window. Στθ ςυνζχεια, αφοφ τελειϊςει το ςυγκεκριμζνο 

πλαίςιο, αφαιροφμε τθν παλαιότερθ εντολι, προςκζτουμε τθν επόμενθ και 

επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία. 

Ζτςι, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα ζχουμε για κάκε μζγεκοσ window το critical 

path length. Για παράδειγμα, ςτο πάνω μζροσ τθσ εικόνασ φαίνεται ότι για μεγζκθ 

instruction window από 2 ζωσ 4 το critical path length είναι 1, από 5 ζωσ 6 είναι 2, για 

window size 7 είναι 3 κοκ. 

Αυτι θ τεχνικι του sliding window είναι βαςικι και για όλεσ τισ άλλεσ λειτουργίεσ 

που εκτελεί ο tracer. Με τθν ίδια ακριβϊσ λογικι βρίςκουμε τα critical path latencies τα 

                                                            
5 Λάβαμε υπ’ όψιν μασ read-after-write dependencies όςον αφορά τα registers και read-after-write, 
write-after-write, write-after-read όςον αφορά τισ εξαρτιςεισ μνιμθσ εφ’ όςον κεωροφμε πωσ όλα 
τα anti-dependencies των registers μποροφν να λυκοφν με renaming. 
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οποία χρθςιμοποιοφμε για να εκτιμιςουμε το IPC ςτακεροφ ρυκμοφ με μθ ιδανικζσ 

ςυνκικεσ (non-unit functional unit latencies, dl1 misses), με τθ διαφορά ότι κάκε εντολι 

αρχικοποιείται ςτο latency τθσ, και ςε αυτό προςτίκεται το latency τθσ διαδρομισ τθσ. 

5.1.2. Εύρεςη μη επικαλυπτόμενων dl2 misses 

Ο αλγόρικμοσ εφρεςθσ των μθ επικαλυπτόμενων dl2 misses είναι αντίςτοιχοσ με 

αυτόν για τθν εφρεςθ των critical paths. Κάνουμε shift των πλαιςίων μζχρι ςτθν κεφαλι του 

window να ζχουμε ζνα dl2 miss. Τότε φροντίηουμε να εντοπίςουμε τα register-based 

dependencies και τισ αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των εντολϊν. Μαρκάρουμε όλα τα υπόλοιπα 

dl2 misses ςτο ίδιο πλαίςιο τα οποία είναι ανεξάρτθτα του πρϊτου miss ωσ 

επικαλυπτόμενα. 

Στθ ςυνζχεια ςυνεχίηουμε τθν μετατόπιςθ του πλαιςίου μζχρι το επόμενο dl2 miss. 

Εάν αυτό δεν είναι ςθμαδεμζνο ωσ overlapped, το καταγράφουμε. Τα υπόλοιπα dl2 misses 

του window – όπωσ και πριν – εάν είναι ανεξάρτθτα του πρϊτου miss και το πρϊτο miss δεν 

είναι ιδθ επικαλυπτόμενο, τα κεωροφμε επικαλυπτόμενα. Ενϊ εάν είναι εξαρτθμζνα από 

το πρϊτο miss τα κεωροφμε μθ επικαλυπτόμενα. 

Η διαδικαςία αυτι ςυνεχίηεται μζχρι το τζλοσ του instruction window να φτάςει 

ςτθν τελευταία εντολι του dynamic instruction stream. Και με αυτό τον τρόπο, μποροφμε 

να ξζρουμε όχι μόνο τα ποςοςτά των επικαλφψεων (όπωσ δθλαδι με τθν εφρεςθ των 

κατανομϊν), αλλά και ποιά ακριβϊσ dl2 miss είναι αυτά που κακορίηουν το κόςτοσ του 

προγράμματοσ όςον αφορά τα back-end miss events. 

Όςον αφορά τθν μοντελοποίθςθ τθσ iW επίςθσ βρίςκουμε τον αρικμό των taken 

branches ςτο ςφνολο των εντολϊν που εκτελζςαμε. Επίςθσ για να μθν επαναλαμβάνουμε 

τθν διαδικαςία για να ςυλλζξουμε τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των dl2 misses φροντίηουμε με 

ίδιο pass να βροφμε τθν κατανομι των dl2 misses 𝑓𝑙𝑑𝑚  αλλά και να μαρκάρουμε όλα τα 

non-overlapping dl2 misses για μελλοντικι χριςθ. 

5.1.3. Υλοπούηςη 

Ζγιναν προςπάκειεσ να κρατθκεί θ δομι του κϊδικα όςο απλοφςτερθ γίνεται, γι’ 

αυτό δεν ζγιναν ιδιαίτερα optimizations. Σε μορφι ψευδοκϊδικα από το entry point του 

simulator μασ: 

void sim_main(void) { 

 initTrace(); 

 fastfwd(fastfwd_count); 

 while(TRUE) { 

  fillWindow(); 

  scanWindow(); 

  if(max_insts && sim_num_insn >= max_insts) 

   return; 

 } 

} 

 

Δθλαδι αρχικοποιοφμε κάποιεσ μεταβλθτζσ του προγράμματοσ, κάνουμε skip ζνα αρχικό 

ποςό εντολϊν τθσ επιλογισ μασ και ζπειτα γεμίηουμε το instruction window του 

προγράμματοσ και καλοφμε τθν ςυνάρτθςθ scanWindow() που περιζχει όλεσ τισ βαςικζσ 

λειτουργίεσ του προγράμματοσ. 
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Το instruction window για τουσ ςκοποφσ μασ ζχει τθ μορφι: 

 struct window_t { 

  enum md_opcode op; 

  md_addr_t pc; 

  int in[2], out; 

  int latency; 

  int path_length; 

  int p_latency; 

  md_addr_t addr; 

  int isdl2miss; 

  int dl2chain; 

  int isoverlapping; 

 } 

 

Όπου δθλαδι περιγράφονται για κάκε εντολι: 

 Το opcode τθσ και το instruction pointer, δθλαδι θ διεφκυνςι τθσ ςτθ μνιμθ 

 Τα input και output registers 

 Το latency τθσ 

 Ο αρικμόσ των βθμάτων πάνω ςτο dependency chain (δθλαδι το path length τθσ) 

 Το ςφνολο του latency ςε κφκλουσ πάνω ςτο dependency chain 

 Σε περίπτωςθ load/store, θ διεφκυνςθ μνιμθσ ςτθν οποία αναφζρεται 

 Πλθροφορίεσ για το εάν είναι dl2 miss, τθ ςχετικι τθσ κζςθ ςτο dependency chain 

ενόσ dl2 miss και για το εάν τελικά επικαλφπτεται με άλλο dl2 miss. 

Μζςα ςτθ scanWindow() όπωσ αναφζρκθκε υλοποιείται θ λειτουργικότθτα τθσ 

ανάλυςθσ. Κάνουμε tracking των dependencies ωσ εξισ: Όςον αφορά τα memory-based 

dependencies, το κάκε load και store αποκθκεφει ςε αντίςτοιχο πίνακα το αποτζλεςμα του 

effective address computation. Οπότε ςε κάκε load και store που ςυναντάμε ελζγχουμε 

τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ για τυχόν RAW, WAR, WAW εξαρτιςεισ. Όςον αφορά τϊρα τα 

register-based dependencies χρθςιμοποιοφμε ζναν πίνακα (regDeps[]) του οποίου κάκε 

εγγραφι αντιςτοιχεί ςε ζνα φυςικό register. Ζτςι κάκε εντολι ςθμαδεφει τον καταχωρθτι 

εξόδου τθσ ςτθν αντίςτοιχθ εγγραφι του πίνακα,  ενϊ παράλλθλα ελζγχει τον πίνακα αυτό 

για να βρει τισ εξαρτιςεισ τθσ από προθγοφμενεσ εντολζσ. 

Με αυτό τον τρόπο μποροφμε να καταςκευάςουμε τα dependency chains, αλλά και να 

βροφμε κατά πόςον δφο εντολζσ (ασ ποφμε δφο dl2 misses) μποροφνε τρζξουν παράλλθλα, 

δθλαδι να επικαλυφκοφν, ι αν κα τρζξουν ςειριακά. 

Ζτςι, ςαν ζξοδο του προγράμματοσ παίρνουμε ζνα αρχείο με τισ κατανομζσ των critical 

path lengths, των critical path latencies, τισ κατανομζσ των dl2 misses loads μεταξφ τουσ. 

Ενϊ εάν το επιλζξουμε μποροφμε να ζχουμε ωσ ζξοδο ζνα ακόμα binary αρχείο που 

περιζχει τα instruction sequence numbers για τα μθ επικαλυπτόμενα dl2 miss. 

5.2. Εργαλεύα post-processing 
Ζχοντασ ωσ δεδομζνθ τθν ζξοδο του αναλυτι, τϊρα μζνει να εφαρμόςουμε το 

μοντζλο του επεξεργαςτι για το steady-state performance και να επεξεργαςτοφμε, να 

διαχειριςτοφμε και να μορφοποιιςουμε τα δεδομζνα μασ. Για τον ςκοπό αυτό 

δθμιουργικθκαν οριςμζνεσ εφαρμογζσ γραμμζνεσ ςε python: 

 calculateIssue.py 
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Υπολογίηει τθ ςτακερι απόδοςθ του επεξεργαςτι παίρνοντασ υπ’ όψιν τθσ τα 

critical path latencies, το issue width και τα taken branches του κϊδικά μασ. 

 plotCriticalPaths.py 

Βαςιςμζνο ςτισ βιβλιοκικεσ τθσ python pylab και matplotlib υπολογίηει και 

ςχεδιάηει τα critical path lengths για όλα τα μετρθκζντα window sizes. 

 plotFLDM.py 

Αντίςτοιχα με τα προθγοφμενα, υπολογίηει και ςχεδιάηει τισ κατανομζσ των dl2 

misses αλλά και των loads για τα διάφορα window sizes. 

Αυτό ςθμαίνει πωσ ουςιαςτικά από τθν ζξοδο του αναλυτι ουςιαςτικά ιδθ ζχουμε 

εκτιμιςει τθ steady-state απόδοςθ του επεξεργαςτι για όλα τα window sizes μζχρι αυτό 

τθσ επιλογισ μασ, αλλά και το MLP (άρα και το κόςτοσ των dl2 misses) για τθν ςυγκεκριμζνθ 

cache. 

 

5.3. Semi-accurate cycle simulator 
Από αυτό το ςθμείο και μετά μζνει να εκτιμιςουμε το κόςτοσ των icache misses και 

των branch mispredictions. Για το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιιςαμε ζνα simulator που ζχει 

ενςωματωμζνθ τθν ζννοια του χρονιςμοφ και ουςιαςτικά προςομοιϊνει το issue stage του 

επεξεργαςτι βαςιςμζνο ςτθν μοντελοποίθςθ που περιγράφθκε ςτα προθγοφμενα 

κεφάλαια. 

Ουςιαςτικά είναι κϊδικασ βαςιςμζνοσ ςτο leaky-bucket model και αποςκοπεί ςτθν 

πολφ γριγορθ εκτίμθςθ του κόςτουσ των icache και branch misprediction miss events. Για 

να λειτουργεί με πιο ρεαλιςτικοφσ όρουσ, προςομοιϊνει επίςθσ τθν επίδραςθ των dl2 

misses ςτθν ροι των εντολϊν. Για λόγουσ ταχφτθτασ όμωσ δεν κάνει κανενόσ είδουσ 

ανίχνευςθσ των dependencies μζςα ςτον κϊδικα, βαςιςμζνοσ ςτο ότι αυτό κα γίνει μια 

φορά για κάκε benchmark ςτο πρϊτο ςτάδιο του tracer. Βζβαια αυτό κα ζχει επίπτωςθ 

ςτθν μοντελοποίθςθ του overlapping μεταξφ των dl2 misses, γι’ αυτό και μπορεί να 

διαβάηει από τθν ζξοδο του tracer ζνα αρχείο με τα αναγνωριςτικά των μθ 

επικαλυπτόμενων dl2 miss events. 

Η γενικι του δομι βαςίηεται ςτο ακόλουκο διάγραμμα ροισ: 
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Start

Init simulation/

Fastfwd 

instructions

sim_num_insn < 

max_insts
Print stats / quit

False

issue()

scanEvents()

adjustWindow();

true

 

Εικόνα 5.2 Διάγραμμα ροήσ του cycle-based simulator 

Ουςιαςτικά θ ςυνάρτθςθ adjustWindow() κάνει dispatch όςων εντολϊν είναι 

δυνατόν κάκε ςτιγμι ανάλογα με τθν παρουςία των miss events, ενϊ θ issue() – θ οποία 

είναι το βαςικό κομμάτι του simulator – εκτελεί ςε κάκε κφκλο όςα instructions υπαγορεφει 

θ iW characteristic ςε ςυνδυαςμό με το πόςεσ εντολζσ βρίςκονται κάκε ςτιγμι ςτο 

instruction window. Παράλλθλα, ελζγχει τα instructions αυτά για τυχόν miss events και 

κάνει registration του κάκε είδουσ miss event χρθςιμοποιϊντασ τθν αντίςτοιχθ ςυνάρτθςθ-

handler. 

Εάν θ issue() είναι το βαςικό ςθμείο του κϊδικα αλγορικμικά, οι βαςικζσ δομζσ 

δεδομζνων είναι δυο linked lists ίδιου τφπου: 

 struct eventNode { 

  md_addr_t pc; 

  enum event_t event; 

  tick_t start, when; 

  int completed; 

  counter_t seq; 

  int distance; 

  void *data; 

  struct eventNode *next, *prev; 

 } 

 

Οι δφο αυτζσ doubly-linked lists περιγράφουν δφο κατθγορίεσ γεγονότων: missEvents και 

engineEvents. Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν λοιπόν οι περιγραφζσ των miss event μαηί με 
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τουσ χρόνουσ ζναρξθσ και λιξθσ (resolution) τουσ, ενϊ ςτθν δεφτερθ ανικουν τα ςυμβάντα 

που δθμιουργεί το κάκε miss event,ϊςτε να μασ επιτρζπεται να χρονοπρογραμματίηουμε 

ςυμβάντα που κα ςυμβοφν ςε μελλοντικοφσ χρόνουσ. Οπότε κάκε registration ενόσ miss 

event δθμιουργεί τισ αντίςτοιχεσ εγγραφζσ ςτισ λίςτεσ αυτζσ, ενϊ θ ςυνάρτθςθ scanEvents() 

είναι αυτι που τισ διαβάηει και εκτελεί τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ που υπαγορεφουν. 

 Με τθ χριςθ των εργαλείων αυτϊν μποροφμε πια να εκτιμιςουμε τθν απόδοςθ και 

τον αντίκτυπο του κάκε miss event ςτθν ςχεδίαςι μασ. Ουςιαςτικά μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε τον αναλυτι μια φορά για κάκε benchmark και να εκτιμιςουμε ςε πολφ 

μικρό χρόνο τθν απόδοςθ για διαφορετικά window sizes και ςυγκεκριμζνθ data cache. Από 

αυτό το ςθμείο και μετά, με το semi-accurate cycle simulator μποροφμε ςε ακόμα 

μικρότερο χρόνο να μελετιςουμε όλουσ τουσ πικανοφσ ςυνδυαςμοφσ instruction cache και 

branch predictor. 
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Κεφϊλαιο 6: Μετρόςεισ 
Στο κεφάλαιο αυτό κα ςυγκρίνουμε το αναλυτικό μοντζλο απόδοςθσ του 

επεξεργαςτι με τα αποτελζςματα του πλιρουσ performance simulation. Το performance 

simulation γίνεται χρθςιμοποιϊντασ μια ελαφρϊσ τροποποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ εφαρμογισ 

sim-outorder του SimpleScalar 3.0d. 

Το SimpleScalar δεν χρθςιμοποιεί ξεχωριςτά reservation stations και reorder buffer 

για τθ λειτουργία του όπωσ κάνουν οι μοντζρνοι επεξεργαςτζσ για μεγαλφτερο efficiency., 

αλλά χρθςιμοποιεί μια δομι που ονομάηεται Register Update Unit (RUU). Παρ’ όλα αυτά, 

για το μοντζλο μασ δεν παίηει ουςιαςτικό ρόλο εφ’ όςον το instruction window είναι 

πρακτικά θ RUU. 

Το  πλιρεσ simulator χωρίηει τα loads και stores ςε δφο μζρθ: τον υπολογιςμό του 

effective address που κα χρθςιμοποιθκεί και τον τοποκετεί ςτθν RUU και ςτο τμιμα που 

αντιςτοιχεί ςτθν αλλθλεπίδραςθ με τθ μνιμθ, το οποίο τοποκετεί ςτθν Load / Store Queue 

(LSQ). Όμωσ με τον τρόπο που λειτουργεί, ουςιαςτικά τα loads και τα stores ιςοδυναμοφν 

με δυο issued instructions αντί για μια, αφοφ και ςτουσ δυο ξεχωριςτοφσ κφκλουσ ςτουσ 

οποίουσ τα δφο μζρθ κάνουν issue περιορίηουν το bandwidth του επεξεργαςτι. Για αυτό το 

λόγο ορίςαμε τα loads και τα stores να εκλαμβάνονται ωσ μια εντολι όςον αφορά το issue 

width του επεξεργαςτι, δθλαδι εφ’ όςον ζχει ολοκλθρωκεί ο υπολογιςμόσ τθσ effective 

address, ζχουν ικανοποιθκεί τα register και memory dependencies μιασ memory εντολισ 

και υπάρχουν functional units διακζςιμα, θ εντολι να μπορεί να κάνει issue. 

Το βαςικό μοντζλο ςφγκριςθσ είναι ζνασ superscalar out-of-order επεξεργαςτισ με 

μζγεκοσ instruction window 64 εντολϊν. Το πλάτοσ του pipeline (fetch width, dispatch 

width, issue width, commit width) είναι ίςο με 2. Το μζγεκοσ του front-end pipeline είναι 5 

ςτάδια, ενϊ κεωρϊντασ ζναν ιςορροπθμζνο ςχεδιαςμό (balanced design) τα υπόλοιπα 

μεγζκθ του επεξεργαςτι, δθλαδι θ LSQ και ο αρικμόσ των functional units είναι επαρκι 

ϊςτε να μθν κακυςτεροφν το ςφςτθμα (για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το sizing τουσ 

ςτο *7+). Οι ρυκμίςεισ για τθν cache και το branch predictor: 

                'cache:dl1': 'dl1:64:64:4:l', 

                'cache:dl1lat' : 1, 

                'cache:dl2' : 'ul2:1024:64:8:l', 

                'cache:dl2lat' : 8, 

                'cache:il1' : 'il1:64:64:4:l', 

                'cache:il1lat' : 1, 

                'cache:il2' : 'dl2', 

                'cache:il2lat' : 8, 

                'bpred' : '2lev', 

                'bpred:2lev' : '1 1024 10 1' 

 Τα benchmarks που χρθςιμοποιικθκαν ιταν τα benchmarks τθσ Standard 

Performance Evaluation Corporation, SPEC2000 [29]. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα 

benchmarks και τισ ειςόδουσ τουσ ςτο Παράρτθμα Α. 

6.1. Μϋτρηςη των critical paths 
Μετρϊντασ το μικοσ των critical paths, επαλθκεφουμε και εμείσ τθν γνωςτι Power-

Law ςχζςθ μεταξφ των critical paths και του μεγζκουσ του instruction window. 
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Εικόνα 6.1 Critical paths ςε λογαριθμική κλίμακα 

Όπωσ αναμενόταν, ςε λογαρικμικι κλίμακα τα critical paths ζχουν ςχεδόν ευκεία 

μορφι, πράγμα που κακορίηει αντίςτοιχα τθν μορφι του IPC απουςία miss events. 

6.2. IPC ςε ςταθερό κατϊςταςη 
Αρχικά εκτιμιςαμε το IPC για όλα τα benchmarks ςε διάφορα μεγζκθ instruction 

window κεωρϊντασ ζναν ιδανικό επεξεργαςτι, δθλαδι με fetch unit θ οποία παραδίδει 

όςεσ εντολζσ χρειαηόμαςτε ανά πάςα ςτιγμι, core με άπειρο issue width και κακόλου 

blocking miss events. Δθλαδι τθν απόδοςθ ςτακεροφ ρυκμοφ του επεξεργαςτι με non-unit 

latency functional units και dl1 misses. 

ammp 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Full sim



54 
 

applu 

 
apsi 

 
art 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim



55 
 

bzip2 

 
crafty 

 
eon 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim



56 
 

equake 

 
facerec 

 
fma3d 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim



57 
 

galgel 

 
gap 

 
gcc 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim



58 
 

gzip 

 
lucas 

 
mcf 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim



59 
 

mesa 

 
mgrid 

 
parser 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim



60 
 

perlbmk 

 
sixtrack 

 
swim 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim



61 
 

twolf 

 
vortex 

 
vpr 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

1

2

3

4

5

6

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 10 20 30 40 50 60 70

IPC

Fullsim



62 
 

wupwise 

 
 

Παρατθροφμε πωσ όπωσ αναμζνεται και κεωρθτικά οι αποκλίςεισ μασ από τισ τιμζσ 

του πλιρουσ simulation μεγαλϊνουν όςο μεγαλϊνει το μζγεκοσ του instruction window 

(αυτό αποδεικνφεται και κεωρθτικά ςτο *14+). Παρ’ όλα αυτά, δεδομζνου και του ότι ςε 

πρακτικζσ εφαρμογζσ κα ζχουμε περιοριςμό του issue width αυτό για πρακτικοφσ 

ςχεδιαςμοφσ (2-wide, 4-wide issue) δεν κα αποτελζςει ςοβαρι πθγι ςφάλματοσ. Από 

εκείνο το ςθμείο και μετά όμωσ κα πρζπει να βροφμε κάποιον άλλο τρόπο για να 

μοντελοποιιςουμε τζτοιου είδουσ ςυςχετίςεισ, γιατί για παράδειγμα ζνασ πρακτικόσ 8-

wide επεξεργαςτισ κα χρειαηόταν εκτόσ των άλλων και ζνα instruction window 512 εντολϊν 

για κρατθκεί ιςορροπθμζνοσ ςτθ ςχεδίαςθ (εκτόσ αν ξεφφγουμε από το γενικό αυτό 

μοντζλο του superscalar επεξεργαςτι που χρθςιμοποιείται). 

6.3. IPC με περιοριςμϋνο issue width 
Συνεχίηοντασ, περιορίηουμε το issue width του επεξεργαςτι ςε 2 εντολζσ ανά κφκλο 

όπωσ περιγράφθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια και ςυγκρίνουμε ξανά με τα αποτελζςματα 

του πλιρουσ simulation. 
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wupwise 

 
 

Παρατθροφμε όπωσ αναμενόταν το φαινόμενο του κορεςμοφ ςτο πλάτοσ του issue 

stage και τθν αςυμπτωτικι ςυμπεριφορά ωσ προσ το issue width που ζχει ο επεξεργαςτισ 

όςον αφορά το IPC του. 

6.4. IPC με μοντελοπούηςη taken branches 
Το τελευταίο βιμα που ζχουμε να κάνουμε όςον αφορά τθν μοντελοποίθςθ του issue με 

ςτακερό ρυκμό είναι να προςκζςουμε τον αντίκτυπο των taken branches ςε ςυνδυαςμό με 

μθ aggressive fetching μθχανιςμοφσ. Παρατίκενται ζτςι τα αποτελζςματα τθσ 

μοντελοποίθςθσ ςε ςφγκριςθ με το simulation για τθν ςτακερι απόδοςθ (instruction 

window 64 κζςεων). 
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Εικόνα 6.2 Τελική προςζγγιςη ςταθερήσ απόδοςησ 

6.5. Αντύκτυποσ των icache misses 
Εδϊ επαλθκεφουμε τθν ςυμπεριφορά των icache misses όςον αφορά το 

αναμενόμενο κεωρθτικά κόςτοσ τουσ. 

Στο διάγραμμα που ακολουκεί (εικόνα 6.2) φαίνεται το κόςτοσ των icache misses ςε 

κφκλουσ, ενϊ ακολουκεί (εικόνα 6.3) θ προςζγγιςθ του IPC με ενεργοποιθμζνα τα icache 

misses. Όπωσ βλζπουμε, οι αποκλίςεισ από τα αποτελζςματα του πλιρουσ simulation είναι 

ικανοποιθτικά μικρζσ. 
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Εικόνα 6.3 Κόςτοσ των icache misses 
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Εικόνα 6.4 Προςζγγιςη IPC με icache misses 
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6.6. Αντύκτυποσ των long dcache misses 
Ακολουκοφν οι προςεγγίςεισ του IPC με ενεργά μόνο τα dl2 miss events. 

 

Εικόνα 6.5 Προςζγγιςη IPC με long d-cache misses 

Κοςτολογϊντασ τα dl2 misses, ζχουμε να αντιμετωπίςουμε το ηιτθμα τθσ επικάλυψθσ 

μεταξφ τουσ. Ζχουμε 3 διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτο πρόβλθμα αυτό: 

 Η απλι (naïve) προςζγγιςθ κεωρεί πωσ εάν 2 dl2 misses απζχουν απόςταςθ 

μζχρι και ίςθ με το μζγεκοσ του instruction window κα επικαλυφκοφν μεταξφ 

τουσ. Βλζπουμε όμωσ πωσ ακριβϊσ επειδι δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τθσ το ηιτθμα 
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τθσ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ αυτϊν των misses, ςε benchmarks με μεγάλο 

αρικμό miss events (π.χ. art) παρουςιάηει πολφ μεγάλθ απόκλιςθ. 

 Λαμβάνοντασ τϊρα υπ’ όψιν τθσ αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ των dl2 misses 

υπολογίηουμε τθν κατανομι 𝑓𝑙𝑑𝑚 (𝑊), οπότε βρίςκουμε το κόςτοσ του κάκε dl2 

miss και πολλαπλαςιάηουμε με τον αρικμό τουσ. Βλζπουμε μεγάλθ βελτίωςθ ςε 

ςχζςθ με τθν απλι προςζγγιςθ, όμωσ παρόλα αυτά, αυτι θ διαδικαςία 

ουςιαςτικά κατανζμει το κόςτοσ των dl2 misses και δεν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ςε cycle-based simulation. 

 Βρίςκουμε (όπωσ περιγράφθκε ςε προθγοφμενα κεφάλαια) τα μθ 

επικαλυπτόμενα dl2 miss, δθλαδι τα μόνα τα οποία ζχουν αντίκτυπο ςτο 

κόςτοσ και λαμβάνουμε μόνο αυτά υπ’ όψιν μασ. Η προςζγγιςθ που ζχουμε 

είναι ικανοποιθτικι και χρθςιμοποιοφμε τελικά αυτι τθ λφςθ και ςτο cycle-

based simulator. 

 

Εικόνα 6.6 Κόςτοσ των dl2 misses 
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Παρατθροφμε πωσ με εξαίρεςθ το apsi, ςτο οποίο υπερεκτιμοφμε το overlap μεταξφ 

των misses, θ μοντελοποίθςθ προςφζρει ικανοποιθτικι προςζγγιςθ. Γενικά επειδι ακριβϊσ 

υπάρχει το ηιτθμα του out-of-order execution τα dl2 misses ωσ back-end events είναι 

δφςκολο να αναλυκοφν και να εκτιμθκοφν ςε μεγάλθ ακρίβεια. 

6.7. Αντύκτυποσ των branch mispredictions 
Τα branch mispredictions είναι ακόμα πιο δφςκολο ςτο να κοςτολογθκοφν. Αυτό 

επειδι είναι θ μόνθ κατθγορία miss event από αυτά που μελετιςαμε ςτθν οποία δεν είναι 

γνωςτόσ εκ των προτζρων ο χρόνοσ επίλυςθσ. Γι’ αυτό και καταλιγουμε ςε προςεγγίςεισ 

βάςει των διαςτθμάτων μεταξφ των intervals και των critical paths ϊςτε να τα 

κοςτολογιςουμε. 

Τα αποτελζςματά μασ όςον αφορά το κόςτοσ των branch mispredictions 

απεικονίηονται ςτο διάγραμμα: 

 

Εικόνα 6.7 Κόςτοσ των branch mispredictions 
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Παρατθροφμε πωσ ενϊ ςε γενικζσ γραμμζσ υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των τιμϊν 

τθσ μοντελοποίθςθσ και του πλιρουσ simulation υπάρχουν και παραδείγματα (όπωσ το vpr) 

ςτα οποία υποεκτιμοφμε το κόςτοσ των branch mispredictions. Αυτό ςυμβαίνει επειδι είναι 

αδφνατο – λόγω τθσ ανομοιόμορφθσ κατανομισ των dependency chains αλλά και των 

εντολϊν με μθ μοναδιαίο latency – να είμαςτε ςε κζςθ πάντοτε να εκτιμιςουμε το 

resolution time ενόσ branch misprediction. Ασ μθν ξεχνάμε επίςθσ πωσ και οι iW 

characteristics ςτισ οποίεσ βαςιηόμαςτε είναι και αυτζσ αποτελζςματα προςζγγιςθσ. 

Πάντωσ θ εκτίμθςθ του IPC και ςε αυτό το ςθμείο παραμζνει ικανοποιθτικι. 

 

Εικόνα 6.8 Προςζγγιςη του IPC με branch mispredictions 
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6.8. Συνολικό εκτύμηςη του μοντϋλου 
Ζχοντασ μελετιςει ξεχωριςτά τθ ςτακερι απόδοςθ του επεξεργαςτι και το effect 

του κάκε είδουσ miss event ςτθν απόδοςθ, τϊρα μποροφμε να κάνουμε μια ςυνολικι 

εκτίμθςθ του τελικοφ IPC για κάκε benchmark. 

 

Εικόνα 6.9 Συνολική εκτίμηςη IPC 
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πολφ κοντά ςτισ παρατθροφμενεσ τιμζσ. Ενϊ μζςοσ όροσ του λάκουσ  που κάνουμε είναι τθσ 

τάξθσ του 5%.  Βζβαια ςε όλεσ τισ μετριςεισ γνωρίηουμε πωσ λόγω του μεγζκουσ του 

instruction window, το overlap μεταξφ front-end και back-end misses είναι αμελθτζο, αλλά 

ςτθν προςπάκεια να βελτιϊςουμε το μοντζλο για μεγάλα instruction windows κα πρζπει να 

λάβουμε τουλάχιςτον τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ long dcache misses και branch 

mispredictions υπ’ όψιν. 
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Όςον αφορά τουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ που επιτεφχκθκαν, ενδεικτικά για το gcc (οι 

χρόνοι ζχουν μικρζσ διαφορζσ για τα υπόλοιπα benchmarks) θ ςφγκριςθ των μεγεκϊν είναι 

(ςτον ίδιο υπολογιςτι, με ίδια compilation options, ίδιο αρικμό εντολϊν): 

 
Full simulation (sec) 

Model (sec) 

Tracer (1st stage) Cycle based (2nd stage) 

gcc 122 231 37 

 

Παρατθροφμε πωσ ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του μοντζλου φαίνεται μεγαλφτεροσ από 

αυτό του full simulation. Παρ’ όλα αυτά, αυτόσ ο πίνακασ παραλείπει τθν κρίςιμθ 

πλθροφορία πωσ για κάκε benchmark, το πρόγραμμα του tracer χρειάηεται να τρζξει μόνο 

μια φορά. Ενϊ από εκεί και πζρα χρθςιμοποιοφμε το cycle-based simulator να κάνουμε 

διερεφνθςθ ενόσ design space. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει πωσ ρίχνουμε τον χρόνο 

διερεφνθςθσ περίπου ςτο ¼. 

Επίςθσ, τα προγράμματα που αναπτφχκθκαν χάριν απλότθτασ δεν ζχουν κανενόσ 

είδουσ optimization. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ του tracer ο αλγόρικμοσ δεν είναι κακόλου 

αποδοτικόσ. Ο χρόνοσ εκτζλεςισ του μπορεί να μειωκεί ςε τεράςτιο βακμό εάν 

μετατρζψουμε τον αλγόρικμο του shifting window ϊςτε να μθν υπολογίηει κάκε φορά από 

τθν αρχι τα dependencies μζςα ςε ζνα instruction window αλλά αφαιρεί τα dependencies 

του παλαιότερου instruction και προςκζτει αυτά του τελευταίου.  



81 
 

6.9. Μϋτρηςη του MLP 
Ζχοντασ ποςοτικοποιιςει τον παραλλθλιςμό επιπζδου μνιμθσ είμαςτε ςε κζςθ να 

τον μελετιςουμε ςε ςχζςθ με τα διάφορα window sizes αλλά και ςε ςχζςθ με τισ 

αποςτάςεισ των load εντολϊν εν γζνει. Για αυτό υπολογίςαμε και ςχεδιάςαμε το 𝑓𝑙𝑑𝑚  𝑊  

για τα benchmarks που παρουςιάηουν τα περιςςότερα dl2 misses. 
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Το πρϊτο πράγμα που παρατθροφμε είναι πωσ ςε γενικζσ γραμμζσ οι εντολζσ των 

load ζχουν παρόμοια κατανομι ςε όλα τα benchmarks. Δεν παρατθροφμε κάποια 

ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ κατανομισ των dl2 load misses και τθσ κατανομισ των loads εκτόσ 

από τθν περίπτωςθ του art, το οποίο παρουςιάηει όμωσ και τεράςτιο αρικμό dl2 misses 

(περίπου το 11% των εντολϊν του). 

 Αυτό που φαίνεται βζβαια είναι ο ρόλοσ του instruction window, το οποίο 

μεγαλϊνοντασ εκκζτει μεγαλφτερο MLP του προγράμματοσ με αποτζλεςμα να μειϊνεται το 

κόςτοσ των dl2 misses. Βζβαια, όπωσ παρατθροφμε αυτό δεν γίνεται πάντα με κάποιον 

ομοιόμορφο τρόπο (όπωσ φαίνεται και από τισ απότομεσ αλλαγζσ ςτα γραφιματα του 

ammp, apsi και άλλα). 
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Κεφϊλαιο 7: Συμπερϊςματα και εφαρμογϋσ 
Ζχουμε καταλιξει και υλοποιιςει ζνα ςχετικά απλό αναλυτικό μοντζλο το οποίο 

μασ επιτρζπει να εκτιμιςουμε με ςχετικι ακρίβεια τισ επιδόςεισ ενόσ out-of-order 

επεξεργαςτι αλλά και μασ δίνει τθ δυνατότθτα να κατανοιςουμε τισ εςωτερικζσ 

διαδικαςίεσ οι οποίεσ μασ οδθγοφν ςτθν απόδοςθ αυτι. 

7.1. Εκτύμηςη επιδόςεων – διερεύνηςη ςχεδιαςτικών επιλογών 
Το ςθμαντικότερο ίςωσ πλεονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι μασ επιτρζπει - ςε 

πολφ λιγότερο χρόνο από το να εκτελοφςαμε τισ πλιρωσ αναλυτικζσ προςομοιϊςεισ – να 

εκτιμιςουμε τισ επιδόςεισ και τον αντίκτυπο που ζχουν ςε αυτζσ διαφορετικά μεγζκθ 

παραμζτρων του επεξεργαςτι. 

Βάςει αυτοφ του μοντζλου, ζνα pass πάνω από το benchmark προσ εκτζλεςθ με μια 

ςυγκεκριμζνθ data cache είναι αρκετό για να εκτιμιςει τθ ςτακερι απόδοςθ για 

διαφορετικά widths του επεξεργαςτι και διαφορετικά μεγζκθ instruction window. Ενϊ με 

τον τρόπο που ζγινε θ ανάλυςθ των miss events, μποροφμε να εκτιμιςουμε τα κόςτθ τουσ 

ουςιαςτικά ςτον ίδιο χρόνο που κα χρειαηόταν ζνα απλό functional simulator για να 

εκτελζςει το benchmark. 

Αυτό ςθμαίνει πωσ μποροφμε με τθ βοικεια του μοντζλου αυτοφ  να διερευνιςουμε 

τισ ςχεδιαςτικζσ επιλογζσ για διάφορα instruction windows, processor widths, διαφορετικζσ 

caches και branch predictors και να επιλζξουμε τισ βζλτιςτεσ εξ αυτϊν, μειϊνοντασ ςε 

μεγάλο βακμό το search space ςτο οποίο τελικά κα γίνει πλιρθσ προςομοίωςθ. 

7.2. CPI stack 
Πζρα από τθν εκτίμθςθ τθσ απόδοςθσ, ζνα τζτοιο αναλυτικό μοντζλο μασ επιτρζπει να 

μελετιςουμε τον αντίκτυπο ςτο χρόνο εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ από κάκε αναςχετικό 

παράγοντα ξεχωριςτά. Και μάλιςτα είναι κάτι που μποροφμε να το υλοποιιςουμε – εκτόσ 

από τθ software μορφι του - και ςτο hardware του επεξεργαςτι ωσ μια αρχιτεκτονικι 

μετρθτϊν *30+ οι οποίοι μασ επιτρζπουν ςτο runtime του προγράμματοσ να εκτιμιςουμε το 

κόςτοσ του κάκε miss event. 

Ζτςι, τον χρόνο εκτζλεςθσ κάκε προγράμματοσ μποροφμε να τον χωρίςουμε ςε 

διακριτά μζρθ (CPI components) καταςκευάηοντασ τθν ςτοίβα CPI (CPI stack). Μια ςχετικά 

ακριβισ ςτοίβα CPI αποκαλφπτει πολφ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εκτζλεςθ ενόσ 

προγράμματοσ ςε ςχζςθ με απλά μια καταμζτρθςθ των miss events, και αφινει περικϊρια 

για τθν ςχεδίαςθ περεταίρω βελτιςτοποιιςεων. 
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Εικόνα 7.1 ammp CPI stack 

Εδϊ απεικονίηεται ωσ παράδειγμα το CPI stack του ammp ζτςι όπωσ βρζκθκε μζςα 

από τισ μετριςεισ μασ και χωριςμζνο ςτα CPI components του: βαςικοί κφκλοι, κφκλοι λόγω 

instruction cache misses, λόγω dl2 misses, λόγω branch mispredictions. Είναι φανερό ζτςι, 

πωσ τυχόν βελτίωςθ ςτο υποςφςτθμα τθσ instruction cache ςτθν περίπτωςθ του ammp κα 

ζχει απειροελάχιςτθ βελτίωςθ ςτθν ταχφτθτα εκτζλεςισ του, ενϊ μια βελτιωμζνθ dl2 cache 

μπορεί να φζρει το χρόνο εκτζλεςθσ μζχρι και περίπου ςτο μιςό του (ςε ιδανικζσ 

ςυνκικεσ). 

 Γενικότερα, θ CPI stack είναι ζνασ εποπτικόσ τρόποσ κατανόθςθσ των γεγονότων 

που επθρεάηουν τθν ταχφτθτα του επεξεργαςτι. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από ζναν 

προγραμματιςτι ϊςτε με διάφορεσ τεχνικζσ να βελτιςτοποιιςει τον κϊδικά του (π.χ. να 

αμβλφνει το πρόβλθμα των dl2 misses αλλάηοντασ τισ δομζσ δεδομζνων του, 

χρθςιμοποιϊντασ prefetching, παρακάμπτοντασ τθν cache – για περιςςότερα βλζπε [27]). 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από ςχεδιαςτζσ compiler ϊςτε να εκτιμθκοφν τα compiler 

optimizations *3+, ι από αυτοφσ που ςχεδιάηουν τον επεξεργαςτι ϊςτε να βελτιϊςουν το 

scaling των πόρων του και τα υποςυςτιματά του και να πετφχουν τθν ηθτοφμενθ για κάκε 

εφαρμογι ταχφτθτα. 

7.3. Αρχιτεκτονικϊ ςυμπερϊςματα 

7.3.1. Για τα miss events 

Τα πρϊτα προφανι ςυμπεράςματα που εξάγουμε από τθ μελζτθ του μοντζλου αυτοφ 

αφοροφν τα miss events κακαυτά: 

 Το κόςτοσ του branch misprediction μεγαλϊνει μαηί με το μικοσ του front-end 

pipeline. Όμωσ επίςθσ μπορεί να είναι πολφ μεγαλφτερο από αυτό και επθρεάηεται 

από παράγοντεσ όπωσ το μικοσ του interval, το ILP του προγράμματοσ και τα 

latency των διάφορων εντολϊν και τθν κατανομι τουσ ςτα critical paths. 
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 Το κόςτοσ ενόσ instruction cache miss είναι ανεξάρτθτο του μικουσ του front-end 

pipeline και πρακτικά εξαρτάται μόνον από το χρόνο πρόςβαςθσ ςτο εκάςτοτε 

επίπεδο τθσ μνιμθσ. 

 Το κόςτοσ ενόσ long data cache miss είναι και αυτό πρακτικά ίςο με τον χρόνο 

πρόςβαςθσ ςτθ μνιμθ για ζνα απομονωμζνο miss. Όμωσ για πολλαπλά 

επικαλυπτόμενα dl2 misses το κόςτοσ παραμζνει ίςο με αυτό του πρϊτου, μθ 

επικαλυπτόμενου miss. Πράγμα που αφινει περικϊρια ςτθν βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ. Ζνασ πρϊτοσ τρόποσ κα ιταν θ χριςθ cache replacement αλγορίκμων 

οι οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν τουσ το criticality των misses [11]. Ενϊ όπωσ φάνθκε 

και κεωρθτικά αλλά και από τισ μετριςεισ μασ, θ αφξθςθ του μεγζκουσ του 

instruction window αυξάνει και το MLP του προγράμματοσ. 

7.3.2. Resource scaling 

Επιπρόςκετα, από τθν ανάλυςθ των critical paths μποροφμε να ςυνάγουμε μια 

προςεγγιςτικι ςχζςθ μεταξφ του instruction issue rate και του μεγζκουσ του instruction 

window εκτελϊντασ curve fitting των ςθμείων τθσ iW ςε μια ςχζςθ τθσ μορφισ 𝑖 𝑊 =

𝛼𝑊𝛽 . Από τθ ςχζςθ αυτι ουςιαςτικά μποροφμε να ςυμπεράνουμε το απαιτοφμενο 

instruction window size για ζνα επικυμθτό issue rate. 

Από το ςθμείο αυτό και μετά, μποροφμε να προχωριςουμε ςε optimizations του 

pipeline όςον αφορά μεγζκθ που ςυςχετίηονται με το μζγεκοσ του instruction window, 

όπωσ το μζγεκοσ των reservation stations, τον αρικμό των rename registers και functional 

units, το μζγεκοσ τθσ load/store queue [7][16]. 

Επίςθσ, μποροφμε να ςυνάγουμε ςυμπεράςματα για τθν επίδραςθ designs με 

παραπάνω πόρουσ από αυτοφσ που χρειάηονται για ζναν ιςορροπθμζνο ςχεδιαςμό. Για 

παράδειγμα, ζνα τζτοιου είδουσ overprovisioned design κα ιταν να αυξιςουμε το μζγεκοσ 

το instruction window. Αυτό, ακόμα και εάν δεν μασ ζδινε βελτίωςθ του ILP ςε ςχζςθ με το 

πλάτοσ του επεξεργαςτι, κα αυξιςει το MLP δίνοντάσ μασ κζρδοσ όςον αφορά το κόςτοσ 

των dl2 misses. Παρόμοια ςυμπεράςματα μποροφμε να βγάλουμε για το πλάτοσ του front-

end pipeline: θ αφξθςθ του fetch width ςε ςχζςθ με το processor core (issue) width κα μασ 

ζδινε πλεονεκτιματα ςτθν ταχφτθτα γιατί κα άμβλυνε τα προβλιματα του fetch 

inefficiency. Ενϊ αντίςτοιχα (εδϊ υπάρχει βζβαια ζνα tradeoff με το χρόνο του branch 

resolution) μια αφξθςθ ςτο dispatch width κα εξζκετε μεγαλφτερθ ποςότθτα 

παραλλθλιςμοφ ςτο instruction window πιο γριγορα, επιταχφνοντασ τθν εκτζλεςθ του 

προγράμματοσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ *16+. 
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Παρϊρτημα Α: SPEC CPU2000 
Για όλεσ μασ τισ μετριςεισ χρθςιμοποιιςαμε τα μετροπρογράμματα SPEC CPU2000 

[29], κάνοντασ skip 200Μ εντολζσ και ακολοφκωσ εκτελϊντασ 100M εντολζσ. Τα 

μετροπρογράμματα και τα input sets τουσ φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

Benchmark Input 
bzip2 graphic 
crafty ref 
eon cook 
gap ref 
gcc 166 
gzip graphic 
mcf inp 
parser ref 
perlbmk makerand 
twolf ref 
vortex ref-lendian1 
vpr place 
ammp ref 
applu ref 
apsi ref 
art ref-1 
equake inp 
facerec ref 
fma3d ref 
galgel ref 
lucas ref 
mesa ref 
mgrid ref 
sixtrack inp 
swim ref 
wupwise ref 
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