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 چكیده

به منظور کاهش  این واحدآید. نسل جدید به حساب می نهفتههای جزای مهم در پردازندهیكی از ا پرش کننده بینیپیشواحد  امروزه

استفاده از ندازه این واحد در پردازنده و شود. افزایش اهای مدرن استفاده میلوله پردازندهکنترلی در خط سربار مخاطرات

د. میزان دقت این واحد سبب بهبود موازی سازی در سطح شومی مصرفی این واحد های پیچیده در آن باعث افزایش توانالگوریتم

استفاده از این واحد بهبود کارایی را به همراه دارد، ولی سبب  اگرچه گردد.همچنین بهبود کارایی پردازنده می ( وILPدستورات )

سیستم های نهفته  در هازندهاز مصرف توان پردا %01که حدود  دهدنشان می های انجام شده. بررسیشودمیافزایش توان مصرفی 

(Embedded)، ای برخوردار ها از اهمیت ویژهبه دلیل محدودیت منابع توان در این سیستماین موضوع  .مربوط به این واحد است

کاهش دهد. در این مقاله با حذف به میزان قابل توجهی  را تواند مصرف توانه این واحد میفایده بهای بیحذف دسترسی است.

رائه شده بر اساس جدولی بنام اایم. روش رفتار، توان مصرفی این واحد را کاهش دادههای خوشهای بیهوده برای پرشترسیدس

ATBT به کمک روش  با توجه به نتایج بدست آمدهباشد. رفتار میکند که وظیفه آن نگهداری اطالعات مربوط به پرش خوشکار می

توانِ  %55موجب کاهش  BTBکاهش یافته است. کاهش تعداد دسترسی به  %51حدودا  BTBپیشنهادی میزان دسترسی ها به 

 کل پردازنده شده است.توان از  %3کاهش در نهایت و  پیش بینی کننده پرشواحد 

 کلمات کلیدی

 ، توان پایینرفتار، پرش خوشBTB ،ATBTبینی کننده پرش، پیش
 

 مقدمه -0
 نهفتههای ز اجزای مهم در پردازندهیکی ا پرش هایپیش بینی کننده امروزه

-بینی پرش برای کاهش مخاطرهآیند. تکنیک پیشنسل جدید به حساب می

شود. هر چه دقت این واحد بیشتر باشد، موازی های کنترلی به کار گرفته می
سازی در سطح دستورات بهتر صورت گرفته و در نتیجه بهبود کارایی پردازنده 

تر شدن آن پیچیدهبا معموال که  بهبود دقت این واحد   [.1] را به همراه دارد
. این امر در حوزه شودمی مصرفی توانموجب افزایش  نیز همراه است،

 های که برای مصرف توان دارای محدودیت نهفتههای های سیستمپردازنده

 

 

از این رو کاهش توان رود. یک نقطه ضعف به شمار می ،بسیاری هستند
-ها به حوزه مهم و جالبی در طراحی پردازنده ی کننده پرشپیش بینمصرفی 

ها پیش بینی کننده پرشاکثر   های نهفته تبدیل شده است.های سیستم
 ( جهت تشخیص آدرس هدف هستندBTBشامل یک جدول پرش هدف )

ها شامل دسترسی به کننده پرشبینیپیش[. بخش زیادی از توان مصرفی 1]
های کوچکتر و یا حذف دسترسی BTBده از شود. استفااین جدول می

د. شناسایی نباشهای کاهش توان مصرفیِ این واحد میکارراهاز غیرضروری 
دستورات غیر پرش در هنگام واکشی دستورات و عدم دسترسی این دستورات 
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محسوب های کاهش توان مصرفی کننده یکی دیگر از راهبینیبه واحد پیش
شود. اگرچه بینی کننده برای هر دستور فعال میچرا که پیش ،[2]شود می

-کار گرفت تا از تعداد دسترسیتوان مکانیزمی بهبرای دستورات پرش نیز می

دید و با کاهش دستیابی به این های بکاهیم. در این مقاله با ارائه روشی ج
بصورت قابل توجهی کاهش داده  پیش بینی کننده پرشول، توان مصرفی جد

 شده است.
[ و برای 6] SimpleScalarساز رای ارزیابی معماری پیشنهادی از شبیهب

-[ استفاده شده است. شبیه7] WATTCHبررسی میزان توان مصرفی از 

 صورت گرفته است.Mibench  [13 ]ها تحت مجموعه برنامه محک سازی

بخش معماری این پردازیم، در در ادامه ابتدا به بررسی کارهای پیشین می
توصیف سپس به  .مورد بررسی قرار خواهد گرفت نی کننده پرشپیش بی

و جهت ارائه معماری پیشنهادی  پیش بینی کننده پرشتغییرات ایجاد شده در 
در بخش نتایج و ارزیابی، نتایج حاصل از  .پردازیمتوضیح شرح کارکرد آن می

را با  آن و با تحلیل نتایج،خواهیم کرد انجام شده را ارائه  هایسازیشبیه
گیری به بحث کنیم. در نهایت در بخش نتیجهکننده پایه مقایسه میبینیپیش

 پردازیم.بندی میو جمع

 کارهای پیشین -2

اخیرا تحقیقات زیادی در ارتباط با کاهش توان مصرفی در واحدهای 
با  توانمیرا ها رفتار پرش. [5-2] بینی کننده صورت گرفته استپیش

توان کامپایل به دست آورد. به کمک این اطالعات می پروفایلگیری در زمان
. شناسایی [3,4] ها اجرا کرددستورات را به صورت بهینه بر روی پردازنده

 [8[. در ]2] اند به کاهش توان مصرفی کمک کندتوهای شرطی نیز میپرش
ها برای ایجاد یک کد و شناسایی الگو، جهت شناسایی پرش K-d treeاز 

کند ولی به ده شده است. در این روش کارایی پردازنده تغییری نمیکارا استفا
واسطه کاهش فرکانس کاری، میزان انرژی مصرفی کاهش خواهد یافت که 

یافتن آدرس موثر دستور در زمان  درصد خواهد بود. 12تا  3این میزان حدود 
ز شوند یکی دیگر ااضافه می BTBافزارهایی که در کنار اجرا به کمک سخت

یک روش  [10]در [. 9] باشدمی BTBکاهش توان مصرفی  هایراهکار
انشعابات به نحو کارآمد به منظور کاهش  یبینو پیش یشناسای یبرا

ارائه شده است. در این تکنیک اطالعات مربوط به برنامه مورد  یمصرفتوان
ورد م یبه نحو ،برنامه (control-flow)کنترل جریان نظر با توجه به ساختار 

. این گرددطور کامل حذف ب BTBبه  مکرر که رجوعات گیردیاستفاده قرار م
روش  در خواهد شد. %09تا بیش از  یامر باعث کاهش بسیار زیاد توان مصرف

 یاین مقاله، اطالعات مربوط به برنامه با توجه به ساختار کنترل یپیشنهاد
. شودیمنتقل م ACBTBشود و به  یم یآوربرنامه در زمان کامپایل جمع

ACBTB مختلف قابل  یهابرنامه یاست و برا یریزیک حافظه قابل برنامه
دقیق برنامه،  عات. به این طریق با توجه به اطالباشدیمجدد م یپیکربند

به  درپییامکان تشخیص به موقع دستورات انشعاب بدون نیاز به رجوع پ
BTB از یک جدول کوچکتر بنام [ 11] .باشدمیپذیر در هر سیکل امکان
PHT  در کنارBTB هایی کند. این جدول وظیفه نگهداری پرشاستفاده می

که اخیرا اتفاق افتاده است را به عهده دارد. در صورتی که آدرس هدف دستور 
بینی [ با پیش12کنیم. ]استفاده می BTBپرش در این جدول پیدا نشود از 
کاهش داده و به این را  BTBد نقصان در مقادیری که باید به روز شوند تعدا

 دهد.ترتیب میزان توان مصرفی را کاهش می

 کننده پرشبینیمعماری پیش -3

های ترین عوامل کاهش کارایی در پردازندهمخاطرات کنترلی یکی از اصلی
لوله گردد، دستورات د. در صورتی که دستور پرشی وارد خطنباشمدرن می
دن تکلیف دستور پرش منتظر بمانند. به این بایست تا مشخص شبعدی می

که  کند ترتیب پردازنده باید سیکل بیشتری را برای اجرای دستورات صرف
 دهد. این امر سرعت پردازش پردازنده را کاهش می

هستند که در واقع این جدول،  BTBهای امروزی دارای بسیاری از پردازنده
. در این جدول آدرس هدف باشدنهان می حافظه کوچکی از جنس حافظه

-شود و در بسیاری از موارد دسترسی به حافظههای قبلی نگه داشته میپرش

 ،دهد. درصورتی که پرش جدیدی وارد خط لوله گرددنهان اصلی را کاهش می
 شود تا جدیدترین مقادیر را در خود نگهداری کند.این جدول به روز رسانی می

آدرس موثر برای ادامه برنامه را در  BTBجدول  ،همان طور که اشاره شد
دهد. این جدول یک پرچم تک بیتی دارد که مقدار آن نشان اختیار قرار می

این پرچم درصورت وقوع مقدار یک  .باشددهنده وقوع یا عدم وقوع پرش می
از توان کند. در کنار این مکانیزم میو در صورت عدم وقوع صفر را ذخیره می

. لویت پرش بهره بردوتکرار وقوع و ا ی جهت بررسییک شمارنده دوبیت
هنگامی که یک پرش واقع شود یک واحد به این شمارنده اضافه شده و در 

شود. این شمارنده دقت دسترسی به غیر این صورت یک واحد از آن کم می
شود آن را که مقدار آن از یک آستانه کمتر صورتیبرد و در ها را باال میپرش

 کند.روز رسانی میجدید در جدول بهبا دستور 
ای امروزه به دلیل بزرگ شدن های نهفته چندپردازندهبا توجه به وجود سیستم

صرف  ،هاپیش بینی کننده پرشبخش زیادی از توان مصرفی  BTBه انداز
ن جدول باید اقداماتی شود. لذا برای دسترسی به ایدسترسی به این جدول می

ن کاهش یابد. از دو روش برای کم کردن توان مصرفی تا مصرف توا اندیشید
و  BTBتر کردن اندازه جدول کوچک توان استفاده کرد: آلف(این جدول می

که دسترسی به  BTBکوچک بر سر راه  ینگب( قرار دادن یک جدول فیلتر
معموال به کاهش در  BTBآنجا که کاهش اندازه جدول  ازآن را کاهش دهد. 

است با قرار دادن جدولی کوچکتر در کنار انجامد، سعی شدهبینی میدقت پیش
BTBها به بینی، تعداد دستیابی، با کاهش ناچیزی در دقت پیشBTB  را

 شد.که موجب کاهش توان مصرفی خواهد کاهش دهند
های تکرار هستند. های مربوط به حلقه، پرشپرشبخش زیادی از دستورات   

گردانند، آن ها را ت آدرس موثر ثابتی را بازمیگونه دستورااز آنجا که این
نامیم. دراین مقاله باشناسایی این گونه دستورات و می خوش رفتاری هاپرش

ها به جدول یابی، تعداد دستBTBها در جدولی کوچکتر از قرار دادن آن
BTB  کاهش خواهد یافت. از آنجا که جدول مذکور بسیار کوچکتر از جدول
BTB هی است که جستجو و بروز رسانی آن توان کمتری را است، بدی

  گیرد.. در ادامه معماری پیشنهاد شده مورد بررسی قرار میکندمصرف می

 کننده پیشنهادیبینیمعماری پیش -5
در  BTBالزم است تا دسترسی به  ،برای کاهش میزان توان مصرفی

-پیشمعموال  ،لبه همین دلی .یابدای نهفته کاهش های چند پردازندهسیستم

 کنند.حذف می BTBو آنها را از جدول  نندکمیهای غیرضروری را پیدا بینی
 بینی تاثیر منفی بگذارد. البته این امر نباید در میزان دقت واحد پیش
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 ATBTساختار جدول  -5-0

در  ،هایی با تکرار پیاپیپرش ،دهد که در حین اجرای برنامهمیها نشان بررسی
. در صورتی وجود داردهای خاصی از برنامه وب و در محلزمانی متنا سیکل

 BTBدسترسی به  ،دنگردکه چنین دستوراتی در جدول کوچکتر ذخیره 
این شوند. های خوش رفتار به نوعی فیلتر میدر واقع پرش .شودمیمحدود  

گیرد و وظیفه آن نگهداری اطالعات قرار می BTBجدول کوچک که در کنار 
 ATBT (Always Takenباشد رفتار میهای خوشمربوط به پرش

Branch Tableاست( نام گذاری شده. ATBT حافظه  از مدلSRAM 
در حین اجرای  BTB. در این حالت در گام اول قبل از چک کردن باشدمی

باشد و در می BTBتر از بررسی خواهد شد که بسیار کوچک ATBTبرنامه 
جدول وجود داشته باشد نیازی به بررسی این  در صورتی که دستور مورد نظر

BTB  مصرف توان صرفه جویی خواهدشد. در نخواهد بود به همین دلیل 
سطر از جدول  هر. کنیدمیرا مشاهده  ATBTساختار جدول  1شکل در 

ATBT های زیراست: الف( یک برچسب هشت بیتی که درستی شامل بخش
  (TC) یک شمارنده دو بیتی کند، ب(وضعیت این سطر از جدول را بررسی می

بیتی که آدرس هدف در آن قرار دارد و د( یک پرچم تک  32ج( یک آدرس 
  .باشدکه نمایانگر وقوع همیشگی پرش می (AT)بیتی

 

Tag TC AT Target Address

32 bits1 bit2 bits8 bits

 .ATBT. ساختار جدول 0شكل 

 
تی کهه در یهک حلقهه باشد. در صوریک شمارنده دو بیتی می TCفیلد 

این شمارنده به حداکثر مقدار خودش که سه  ،چند پرش پشت سر هم رخ دهد
مقدار یک  ATBTاز جدول  ATکند. در این صورت فیلد باشد دست پیدا می

را در هر باری که دستور پرش  ATبینی کننده پرش فیلد گیرد. واحد پیشمی
این فیلد یک باشد آدرس  دارمق در صورتی که کند.بررسی می ،شودواکشی می

. شکل شودحذف می BTBشود و دسترسی به انتخاب میهدف از این جدول 
را نشهان  ATBTنحوه رمز گشایی آدرس و چگونگی دسترسی به جهدول  2

 دهد.می
 

8 8

31 27 20       17       10  8 2 0

=

8

7

Table index

Tag

  0

127

ATBT

8

 

 .ATBT . دسترسی به جدول2شكل 

 هاکاهش دسترسی -5-2

شود یک دسترسی به لت عادی به ازای هر دستوری که واکشی میدر حا
BTB این در حالی است که اکثر این دستورات، دستورات  .[1] شودانجام می

ها ها اکثر پرشهمانطور که قبال هم اشاره شد در حلقه باشند.غیر پرش می
که  گیرندصورت مییک ارتباط مکانی قوی دارند، به این معنی که اکثر آنها 

ده است. در صورتی که های خوش رفتار یاد شدر این مقاله از آنها بعنوان پرش
-، تعداد دسترسیگرددبینی کننده اضافه های پیشبه معماری واحد این ویژگی

وقتی یک دستور پرش در حال اجرا شدن است  .یابدمیکاهش  BTBها به 
شده با برچسب  ییبرچسب دستور رمز گشا اگرشود. بررسی می ATBTابتدا 

یعنی این پرش قبال هم اتفاق افتاده و  -یکی باشد ATBTیکی از سطرهای 
شود. در صورتی که مقدار این بررسی می ATفیلد  -وارد جدول شده است

 BTBفیلد یک باشد، آدرس هدف از این جدول انتخاب شده و دیگر به سراغ 

ها را کاهش دسترسیذکر شده برای مراحل فلوچارت  3شكل   رفت. نخواهد

 دهد.نشان می

ATBT Hit?

AT == 1

Execute BTB lookup 

normaly

Skip BTB lookup & 

send out the address in 

ATBT

Execute BTB lookup 

normally

Y N

YN

 
 .ATها به کمک پرچم . کاهش تعداد دسترسی 3شكل 

 هاروز رسانیکاهش به -5-3

گیرد. همانند خط لوله صورت می writebackدر مرحله  BTBروز رسانی به
توان در مصرف ها میروز رسانیها، با کاهش تعداد بههش در تعداد دسترسیکا

گیرد. ها در چهار مرحله صورت میروز رسانیکاهش به جویی نمود.توان صرفه

در ادامه توضیح  دهد. این چهار مرحلهاین چهار مرحله را نشان می 4شكل 

 داده شده است.

 مرحله یادگیری -5-3-0

 در TCشود. حاصل می TCو  ATهای ها با تغییر بخشروند یادگیری پرش
گیرد، مقدار ی اشباع دو بیتی است. وقتی پرشی صورت میواقع یک شمارنده

سه که مقدار وقتی این شمارنده به  یابد.زایش میفاین شمارنده یک واحد ا
باشد، برسد، این دستور پرش به احتمال زیاد همیشه می حداکثر مقدارش

جستجو و به از  AT پرچمصورت خواهد گرفت. بدین ترتیب با یک کردن 
تحت  4این قسمت در شکل .های بعدی جلوگیری خواهد نمودز رسانیرو

 مشخص شده است. 1عنوان مرحله

 های غیر ضروریروزرسانیپرهیز از به -5-3-2

کند. پس از فاز توان واقعی را برای ما فراهم میاین مسیری است که کاهش 
های توان در این مسیر حرکت کرد و از دسترسیتا انتهای حلقه می ،یادگیری

قابل دسترس  ATBTنمود. در واقع در این مرحله فقط غیر ضروری اجتناب 
 مشخص شده است. 2تحت عنوان مرحله 4این قسمت در شکل  خواهد بود.
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  ATBTبه  اضافه کردن یک سطر -5-3-3

اضافه  ATBTدرصورتی که پرشی در برنامه همواره واقع شود آن را به 
بعنوان آدرس هدف، در   ATBTکنیم. آدرس مقصد آن دستور در جدولمی

تحت عنوان  4این قسمت در شکل مرحله واکشی دستور، قرار خواهد گرفت.
 مشخص شده است. 3مرحله

 ATBTحذف عنصر از  -5-3-5

باشد در دو حالت  ”not-taken“پرش جاری  حذف از جدول درصورتی که
باشد که در این حالت  AT=0مورد بررسی قرار خواهد گرفت: الف( زمانی که 

تواند به شود و میبینی میپیش ”not-taken“های بعدی پرش در سیکل
هم  TCباشد و مقدار  AT=1راحتی از جدول حذف گردد. ب( در صورتی که 

 3ولی اگرشمارنده برابر با  شود،میحذف ز جدول ا دستور پرشباشد  3غیر از 
شود و کسر میباشد پرش جاری حذف نخواهد شد بلکه یک واحد از شمارنده 

تحت  4این قسمت در شکل برنامه در سیکل بعد روند خود را ادامه خواهد داد.
 مشخص شده است. 4عنوان مرحله

 تحلیل توان -5
ای وجود های پیچیدهها الگوریتمبینی پرشهمان طور که اشاره شد برای پیش

دارد که این موضوع خود عامل افزایش توان مصرفی می شود که به دلیلی 
های چند مهم شدن فاکتور توان امروزه یکی از مسایل مهم در طراحی سیستم

در این مقاله با اضافه کردن یک واحد حافظه کوچک که باشد. ای میپردازنده
های پرتکرار و خوش رفتار را ایم پرشد توانستهباشمی  BTBاز جنس همان 

 .در یک حافظه کوچکتر که دسترسی و جستجو در آن سریعتر است نگه داریم
باشد ها میاین ایده چیزی شبیه به ایجاد سلسله مراتب در دسترسی به حافظه

 کند زیراافزایش پیدا میهای موفق دسترسی ،که به کمک اصل محلی بودن
آن دستور به  نرسیم امکان تکرار شدر طول برنامه به حلقه میزمانی که د

ها در خصوص در دور بعدی بسیار زیاد است به همین دلیل اگر این آدرس
هداری شود تبعا به نفع ما خواهد بود. بدین ترتیب جدول کوچکتر و سریعتر نگ

 ،شودکه جهت ایجاد سخت افزار اضافی می سربار مساحتتحمل ما با 
کاهش در مصرف توان پیش بینی کننده پرش و با  09حدود %ایم توانسته

گیرد کل توان مصرفی پردازنده را دربرمی 19توجه به این که این واحد %
این اعداد به  .را در میزان توان مصرفی کل سیستم داشته باشیم 3کاهش %

تحلیل حائز اهمیت  ای که در اینصورت مقایسه ای برآورد شده است. نکته
 BTBدسترسی غیرضروری به  ازکه ما سعی در جلوگیری  استاست این 

و دسترسی به این جدول را کاهش  BTBداریم به همین دلیل هر چه میزان 
کنیم. به همین ترتیب حتی  ترایم توان کلی این مجموعه را کمدهیم توانسته

 راوان حافظه برای جدول فیلتر به کنالزم نیست که سخت افزار جدیدی به ع
انتخاب  ATBTرا هم به عنوان جدول  BTBمی توان بخشی از  چراکهبریم 

ت پیش شود که موجب کاهش دقکوچک می BTBکرد که در این صورت 
این ایده سربار ایجاد سخت افزار قابل کنترل  اما با .بینی کننده خواهد شد

صالحه بین تمامی فاکتورها برای باید به یک م در هر صورت خواهد بود.
طراحی چنین واحدی برسیم به نوعی که شاید در بعضی مواقع کاهش اندک 

 در میزان دقت مدار موجب کاهش قابل توجه در توان مصرفی سیستم باشد.
در این مقاله میزان توان مصرفی براساس میزان نرخ دسترسی به جداول 

BTB وATBT  د. پس در حالی که ما بتوانیم باشمی ساختمان دادهو سایز 
ذخیره شده و میزان دسترسی به جداول را کاهش دهیم در واقع  اختمان دادهس

در  09توانسته ایم یک واحد کم توان را طراحی کنیم. در واقع همین کاهش %

های میزان توان مصرفی هم ناشی از همین راهکار و کاهش میزان دسترسی
 د. باشغیر ضروری به جداول می

برای بررسی میزان توان مصرفی از همانطور که قبال هم اشاره شد 
WATTCH استفاده شده است .WATTCH  بر اساس کتابخانه

CACTI [15]  .استCACTI  رفتار شارژ و دشارژ خازن را مدل میکند و
حافظه را تخمین میزند. از آنجا  writeو  readمصرف انرژی عملیات های 

سازی شده در یک پردازنده واقعی پیاده cache به عنوان یک TBITکه 
 برای مدل کردن آن استفاده کرده اند. cache-relatedاست، از توابع 

 ارزیابی و نتایج -6
 simplescalar سازشبیه سازی این ایده از ابزارسازی و شبیهی پیادهبرا

ار و با ارائه چند ابز Linuxاستفاده شده است. این ابزار تحت سیستم عامل 
بینی کننده که شامل محاسبات پیش sim-bpredشبیه سازی متنوع از جمله 
 ایده باشد، محیط کاملی را برای پیاده سازی اینپرش برای اجرای کد می

گیری و محاسبه توان مصرفی از ابزار کند. همچنین برای اندازهفراهم می
WATTCH یزان گیری ماستفاده شده است. نحوه ارزیابی شامل اندازه

است و  lookupو  updateدر هر دو مرحله  BTBدستیابی به  کاهش
-پردازیم. اندازهگیری توان مصرفی میای جداگانه به اندازهسپس در مرحله

 FFT، dijkstra،Mcf، sha محک هایهای ذکر شده بر روی برنامهگیری
از  djpegو برنامه   Mibenchمحک  هایاز مجموعه برنامه adpcmو 
-ارزیابی در اند. همچنینانجام شده Mediabench [14] محک هاینامهبر

 BTBبرای جدول  1924و  012، 202، 121های انجام شده از چهار اندازه 
در نظر  121سازی ها در این شبیه ATBTاندازه جدول  استفاده شده است.

 گرفته شده است.
بکار رفته انجام  کمحهای در ابتدا تحلیلی بر روی دستورات پرش برنامه  

نمایش داده شده است. همانطور  1جدول شده است که نتایج این تحلیل در 

شود، نسبت دستورات پرش به کل دستورات برنامه و نسبت می مشاهدهکه 
 ها در این جدول آمده است.های موفق به کل پرشپرش

 هااطالعات پرش برنامه:0جدول 

Benchmark Branches in 

program (%) 
Taken 

branches (%) 

FFT 16.5 66 

Dijkstra 16.6 64 

Djpeg 5.86 70 

SHA 6.3 95 

Adpcm 29 74 

Adpcm 30 46 

Mcf 8 99 

 

است. همانطور نشان داده شده هاسینمودار کاهش میزان دستر 5شكل در   
باشد که با توجه به می SHAشود، بیشترین کاهش مربوط به که مشاهده می

های آن موفق بوده است، قابل پیش بینی بوده است. پرش %00اینکه 
ری در تاثی BTBکنید اندازه جدول شاهده میم 5شكل همانطور که در 

 ها نداشته است.کاهش میزان دسترسی
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Taken branch
YN

      3

ATBT Hit?

AT==1

TC < 11B
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TC+

+

Skip BTB update

Insert entry in 

ATBT & Target 

address = branch 

target address & 

Execute 

normally

Execute update 

normally

AT=1

&

Skip BTB update

TC++

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

      1

      2

ATBT Hit?

AT==1

TC==11B

Delete entry in 

ATBT & 

Execute update 

normally

TC – 

& 

Execute update 

normally

Execute update 

normally

N

N

N

Y

Y

      4

 
 .ATBTحذف کردن دستور پرش در/از جدول مكانیزم معماری پیشنهادی و درج/.  5شكل 

 

شده است. همانطور که روز رسانی نمایش داده کاهش بهمیزان  2شکل در 

نتایج این نمودار نیز مشابه نمودار قبلی است. برای محاسبه  ،رفتانتظار می
بار برنامه محک را بدون ها هم مانند بخش قبل یکروز رسانیکاهش به

ساز اجرا کرده و با توجه بار با تغییر در کد شبیهساز و یکتغییر در کد شبیه
ها محاسبه روز رسانیان کاهش تعداد بهبه مقادیری که بدست آمده میز

  شده است.
 پیش بینی کننده پرشگیری توان مصرفی نتایج حاصل از اندازه 7در شکل 

نمایش داده شده است. همانطور که در  WATTCHبا استفاده از ابزار 
و  هاشود، میزان بهبود توان، بر خالف میزان کاهش دستیابیشکل دیده می

بستگی دارد. این اختالف ناشی از  BTBا، به اندازه جدول هروز رسانیبه
های متفاوت است. به عبارتی، با با اندازه BTBاختالف مصرف توان 

کاهش تعداد ثابتی دستیابی به جدول بزرگتر، صرفه جویی بیشتری در 
 گیرد.مصرف توان صورت می

بل توجه تر هم اشاره شد، این روش با وجود بهبود قاهمانطور که پیش  
اما همانطور که ؛ دهدبینی را اندکی کاهش میمصرف توان، دقت پیش

نشان می دهد، این کاهش بسیار ناچیز بوده و در بدترین حالت   1شکل 

درصد است. در نتیجه در برابر بهبود خوبی که در مصرف توان  1کمتر از 
 . کاهش دقت قابل چشم پوشی است شود، اینگرفته می

 نتیجه گیری -7
-دقیق وکم مصرف برای سیستم پیش بینی کننده پرشدر این مقاله، یک 

 است. مبنای کار این واحد بر اساس ای نهفته معرفی شدههای چندپردازنده

استخراج دستورات پرش پشت سر هم در برنامه است و برای این منظور از 
های غیر ضروری ای برای کاهش دسترسیکوچک و بهینه ATBTجدول 

 بهره گرفته شده است.   BTBبه 

بدون کاسته تقریبا توان های ما نشان داد که با این روش مینتایج ارزیابی
شدن از دقت پیش بینی کننده، میزان قابل توجهی از مصرف توان کاهش 

 خواهد یافت.
در مقابل مصرف از آنجا که این روش هزینه سخت افزاری نسبتا کمی   

های سیستم های ای مناسب برای پردازندهتواند گزینهتوان پایینی دارد، می
 باشد. نهفته
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 .(%)پیش بینی کننده پرشکاهش دقت  :8شكل 
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