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Πεξίιεςε 
 
Η αικαηώδεο αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ επεμεξγαζηή δεκηνύξγεζε έλα 
ράζκα κεηαμύ απηνύ θαη ηεο θύξηαο κλήκεο. Η αξρηηεθηνληθή ππνινγηζηώλ 
θαιείηαη λα δώζεη ιύζε ζην πξόβιεκα απηό εθαξκόδνληαο λέεο ηερληθέο 
ζηελ ηεξαξρία κλεκώλ. Να απνθξύςεη δειαδή απηή ηελ θαζπζηέξεζε 
έρνληαο όκσο πεξηνξηζκνύο ζηελ ζρεδίαζε σο πξνο ηνλ ρώξν θαη ηελ 
θαηαλάισζε. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξνηείλνπκε κηα λέα ηερληθή πνπ 
ζπλδπάδεη ζπκπίεζε θαη πξόγλσζε απνζηάζεσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Η 
ζπκπίεζε απμάλεη ηελ απνζεθεπηηθή δπλαηόηεηα ηεο κλήκεο θαη ε 
πξόγλσζε απνζηάζεσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο βνεζά ζηελ ζσζηή 
επηινγή ηνπ κπινθ πξνο ζπκπίεζε.  
 
 Η δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηόρν ηελ δηεξεύλεζε ηνπ κνληέινπ 
ζπκπίεζεο κε αιγόξηζκν (FPC) θαη πξόγλσζεο πξόγλσζε βάζε εληνιήο 
απνζηάζεσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο (IbRDP) ζε θξπθέο κλήκεο δεπηέξνπ 
επηπέδνπ, σο πξνο ηελ βειηηζηνπνίεζε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζηελ 
ηαρύηεηα εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ζε άιιεο παξακέηξνπο. 
 
Γηεξεπλήζεθαλ δηάθνξα κνληέια θαη ζην βέιηηζην κνληέιν επεηεύρζεζαλ 
ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ 
(16% αύμεζε γεσκεηξηθνύ κέζνπ IPC ζην 1ΜΒ) ελώ κόλν έλα 
κεηξνπξόγξακκα παξνπζίαζε έληνλε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 17 %. 
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Κεφάλαιο 1 Ειςαγωγή  

 

 

1.1 Ιςτορική αναδρομή 

 
 
Η απηόκαηε δηαρείξηζε κλεκώλ, πνπ ήηαλ ν πξνπνκπόο ηεο ηεξαξρίαο θξπθώλ κλεκώλ, 
πξνηάζεθε ην 1962 από ηνλ Kilburn θαη πινπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζηνλ ππνινγηζηή Άηιαο 
ζην παλεπηζηήκην ηνπ Μάληζεζηεξ. Τν 1965 ν Wilkes εμέδσζε ηελ πξώηε εξγαζία όπνπ 
πεξηγξάθεηαη ε βαζηθή ηδέα ηεο θξπθήο κλήκεο, ν νπνίνο όκσο αλαθέξεη πσο ν G. Scarott 
πξόηεηλε ηελ ηδέα. Η πξώηε πινπνίεζε έγηλε ζην παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge, ήηαλ κηα 
άκεζα αληηζηνηρηζκέλε θξπθή κλήκε εληνιώλ θαηαζθεπαζκέλε από κλήκε δηόδνπ ζήξαγγαο 
ελώ ν πξώηνο ππνινγηζηήο παξαγσγήο κε θξπθή κλήκε ήηαλ ν IBM 360/85 ην 1968.[1] 
Έθηνηε πνιιέο ηδέεο έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ηεξαξρίαο θξπθήο κλήκεο 
θαη θάπνηεο έρνπλ θαζηεξσζεί. Η ρξεζηηθόηεηα, ην θόζηνο θαη νη εθαξκνγέο είλαη ν νδεγόο 
γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε πνπ ζα πινπνηεζεί ζην ζύζηεκα.  
 

1.2 Ο ςτόχοσ τησ ιεραρχίασ κρυφών μνημών 

 
 
Η ζπλερήο ηερλνινγηθή πξόνδνο ζηνπο επεμεξγαζηέο δεκηνύξγεζε έλα ράζκα κεηαμύ ηεο 
θύξηαο κλήκεο θαη ηνπ επεμεξγαζηή. Οη θύξηα κλήκε παξέκεηλε αξγή ζε ζρέζε κε ηελ 
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο. Απηό είλαη ην πξόβιεκα πνπ έπξεπε λα ιύζνπλ νη ζρεδηαζηέο 
γηα λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην έπαθξν ηελ ηαρύηεηα ηνπ επεμεξγαζηή. Η ηεξαξρία θξπθώλ 
κλεκώλ είλαη κηα νηθνλνκηθή ιύζε ζην αξρηηεθηνληθό απηό πξόβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε. 
Σηελ νπζία είλαη κηα κέζνδνο απόθξπςεο - επηθάιπςεο ηνπ ρξόλνπ πξνζπέιαζεο ηεο 
θεληξηθήο κλήκεο κε θαηάιιειε αξρηηεθηνληθή θαη πιηθό. Όζν αλαθνξά ζηελ ιεηηνπξγία 
κέζα ζηελ ηεξαξρία, ν ζηόρνο είλαη όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαβίβαζε 
ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ξπζκνύ αζηνρίαο νύησο 
ώζηε λα παξέρεη ηα δεδνκέλα ζηνλ επεμεξγαζηή ην γξεγνξόηεξν δπλαηόλ. Η ηεξαξρία 
κλεκώλ απνηειείηαη από ζπλδπαζκό πιηθνύ κηθξώλ, γξήγνξσλ θαη αθξηβόηεξσλ κλεκώλ θαη 
κεγαιύηεξσλ, αξγώλ θαη θζελόηεξσλ κλεκώλ. 
 
Όζν απμάλεη ε πνιππινθόηεηα ζηνπο κεραληζκνύο κέζα ζην ηζηπ, ηόζν γελληνύληαη λέεο 
αλάγθεο γηα ζρεδηαζηηθέο ιύζεηο πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Πιένλ 
ζηελ ηεξαξρία κλεκώλ έρνπλ πξνζηεζεί λέεο κνλάδεο (tlb caches, victim caches, dictionaries 
trace caches, branch predictors ) θαζώο θαη θάπνηεο ήδε ππάξρνπζεο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί γηα 
λα έρνπκε βέιηηζηε απόδνζε, όπσο γηα παξάδεηγκα ν δηαρσξηζκόο ηόζν ινγηθά, π.ρ. L1 
δηαζπάζηεθε ζε δύν νληόηεηεο όπνπ ε κηα είλαη κόλν γηα εληνιέο θαη ε άιιε κόλν γηα 
δεδνκέλα, όζν θαη ρσξηθά, ε L1 κεηαθηλήζεθε κέζα ζηνλ ππξήλα γηα αύμεζε ηεο ηαρύηεηαο 
πξνζπέιαζεο. Δθηόο από ην ηελ ζρεδίαζε ηνπ πιηθνύ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε 
πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ, όπνπ έρνπλ επίζεο γίλεη αξθεηέο πξνηάζεηο (LRU , 
PSEUDO LRU MRU NRU PREDICTION DECAY FIFO LIFO ). Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 
αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ζηελ ηεξαξρία ησλ θξπθώλ κλεκώλ νθείιεη λα είλαη δηάθαλεο ζηνλ 
πξνγξακκαηηζηή δειαδή πξαθηηθά λα κελ επεξεάδεη ην πξνγξακκαηηζηηθό κνληέιν. Η 
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πξνδηαγξαθή απηή επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε θαζώο θαη εμέιημε δηαθόξσλ αξρηηεθηνληθώλ 
ζρεδηαζκώλ θαζώο θαη πνιηηηθώλ ηνπνζέηεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο γηα βειηίσζε ηεο 
απόδνζεο είηε ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 

1.3 υμπίεςη ςτην ιεραρχία μνημών 

 
 
Μέζα ζηνλ επεμεξγαζηή ν ρώξνο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη γηα απηό νη θξπθέο κλήκεο δελ 
κπνξνύλ λα έρνπλ κεγάια κεγέζε. Δπίζεο ε αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θξπθώλ κλεκώλ ζα 
αύμαλε ηδηαίηεξα ηελ θαηαλάισζε ρσξίο αλάινγε βειηίσζε ηεο απόδνζεο, ελώ θνζηίδεη 
ηδηαίηεξα ε επηθνηλσλία κε κνλάδεο εθηόο ηνπ ηζηπ. Σεκαληηθόο παξάγνληαο είλαη ην θόζηνο 
ζε πιηθό θαζώο θαη ε ςύμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ. Ιδηαίηεξε κλεία ζα πξέπεη λα γίλεη ζηηο 
θνξεηέο ζπζθεπέο όπνπ ρώξνο, θαηαλάισζε θαη θόζηνο έρνπλ ηδηαίηεξε βαξύηεηα νπόηε δελ 
κπνξνύκε λα απμήζνπκε εύθνια ηα κεζέγε ησλ κλεκώλ αιιά νύηε θαη λα ηηο ππεξρξνλίζνπκε. 
Απόξξνηα απηώλ είλαη ε αλαδήηεζε ζε άιιεο αξρηηεθηνληθέο ιύζεηο, όπσο ε ζπκπίεζε 
δεδνκέλσλ ε νπνία κπνξεί λα απμήζεη ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο δίρσο λα απμήζεη 
ηδηαίηεξα ην κέγεζνο ηνπ πιηθνύ. Η ζπκπίεζε δεδνκέλσλ έρεη πξνηαζεί ζε πνιιέο 
επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη έρεη πινπνηεζεί ε ζρεδίαζε ζηελ θξπθή κλήκε πξώηνπ θαη 
δεύηεξνπ επηπέδνπ [2][3]. Με θαιύηεξα πνζνζηά βειηίσζεο απόδνζεο ζηηο δεπηέξνπ 
επηπέδνπ κλήκεο αθνύ είλαη πην αλεθηηθέο ζηελ πξόζζεζε  επηβάξπλζεο ηεο ζπκπίεζεο-
απνζπκπίεζεο δεδνκέλνπ όηη είλαη κεγαιύηεξνη νη ρξόλνη πξνζπέιαζεο ηεο L2.  
 
Ο αιγόξηζκνο ζπκπίεζεο νθείιεη λα είλαη κε απσιεζηηθόο θαη κε κηθξή επηβάξπλζε ηόζν ζε 
πινπνίεζε όζν θαη ζε θαζπζηέξεζε. Οπζηαζηηθά κε ηελ ζπκπίεζε δεκηνπξγνύκε κηα ηδεαηή 
κλήκε κε κεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα αιιά θαη κεγαιύηεξε θαζπζηέξεζε πξνζπέιαζεο. 
 

1.4 Κρυφή μνήμη δεύτερου επιπέδου (L2 cache memory) 

 
 
Η θξπθή κλήκε δεύηεξνπ ηνπνζεηείηαη ρσξηθά κέζα ζηνλ ζην ηζηπ από ηνλ Pentium Pro θαη 
ύζηεξα θαη είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό κέινο ηεο ηεξαξρίαο κλεκώλ. Υινπνηείηαη από SRAM θαη 
ηα κεγέζε ηεο θπκαίλνληαη από 128KB έσο 4 MB. Ο ζηόρνο ηεο είλαη ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ 
ζηελ L1 απξόζθνπηα. Δίλαη κηα ζπλνινζπζρεηηζηηθή κλήκε n δξόκσλ (n way set associative 
όπνπ n = 4,8,16  ηππηθέο ηηκέο), πην αξγή από ηελ L1 θαη πην κεγάιε [1]. Σπλήζσο είλαη εληαία 
γηα δεδνκέλα θαη εληνιέο. Κάζε γξακκή ηεο κλήκεο απνηειείηαη από 16 έσο 256 bytes. Κάζε 
θνξά πνπ έρνπκε κηα αζηνρία ζηελ L1, ην ζύζηεκα κεηαθέξεηαη ζηελ L2 θαη αλαδεηά εθεί ην 
δεδνκέλν. Δάλ γίλεη επηηπρήο πξνζπέιαζε ζπλερίδεηαη ην πξόγξακκα έρνληαο κηα ρξνληθή 
πνηλή ηεο ηάμεο ησλ 20 θύθισλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην δεδνκέλν πξέπεη λα αλαδεηεζεί 
ζηελ θύξηα κλήκε θαη ε πνηλή αζηνρίαο είλαη 400 θύθινη. Σην ζρήκα 1 βιέπνπκε κηα 
απεηθόληζε ελόο ηππηθνύ ζπζηήκαηνο όζν αλαθνξά ηελ δνκή ησλ θξπθώλ κλεκώλ. 
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Σσήμα 1 μονηέλο ιεπαπσίαρ κπςθών μνηνών 

 

1.4 Πολιτική αντικατάςταςησ 

 
 
Ο ηδαληθόο αιγόξηζκνο Belady αληηθαζηζηά ην κπινθ εθείλν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 
κεγαιύηεξε ρξνληθή απόζηαζε θαη έηζη έρνπκε βέιηηζην ξπζκό επζηνρίαο. Κάηη ηέηνην όκσο 
είλαη αδύλαηνλ λα πινπνηεζεί  αθνύ πξνϋπνζέηεη γλώζε ηνπ κέιινληνο θαη θαηά ζπλέπεηα 
είλαη κε αηηηαηό σο ζύζηεκα. Ο πην θιαζζηθόο αιγόξηζκνο αληηθαηάζηαζεο ζηηο θξπθέο 
κλήκεο είλαη ν LRU, ν νπνίνο αληηθαζηζηά ην κπινθ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ιηγόηεξν 
πξόζθαηα αζρέησο αλ απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύληνκα. Η επηινγή αιγόξηζκνπ 
αληηθαηάζηαζεο είλαη θξίζηκε αθνύ κπνξεί λα αλαδείμεη ηελ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε. Σε 
άιιεο αξρηηεθηνληθέο δνκέο δηάθνξεο πνιηηηθέο όπσο ην Segmented LRU, Pseudo LRU, MRU, 
Random Replacement θαη άιιεο. 
 

1.5 τόχοσ τησ διπλωματικήσ 

 
 
Η δηπισκαηηθή απηή έρεη σο ζηόρν ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο κνληέινπ 
ζπκπίεζεο δεδνκέλσλ κε πξόγλσζε ζε θξπθέο κλήκεο δεύηεξνπ επηπέδνπ. Βαζηζκέλνη ζηελ 
ηδέα ησλ Alaa R. Alameldeen θαη David A. Wood [2] γηα ζπκπίεζε ζηελ L2 κε ζπκπηεζηηθό 
αιγόξηζκν frequent pattern compression [3] πξνζζέζακε ηνλ κεραληζκό πξόγλσζεο  βάζε 
εληνιήο απόζηαζεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο  IBRDP ηνπ Παύινπ Πεηνύκελνπ, Γεώξγηνπ 
Κεξακίδα θαη Σηέθαλνπ Καμίξα [4] γηα λα εξεπλήζνπκε εάλ κπνξέζνπκε λα επηηύρνπκε 
βειηίσζε απόδνζεο ηεο ηεξαξρίαο κλήκεο. 
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Κεφάλαιο 2 Θεωρία  

 
 

2.1 Ειςαγωγή 

 
 
Παξαθάησ ζα αλαπηύμνπκε ηελ εξγαζία πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο. Αξρηθά ζα 
παξαζέζνπκε ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν πνπ ρξεηάδεηαη ν αλαγλώζηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο 
δηπισκαηηθήο θαζώο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεηαζηήθακε γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο. ζα 
εμεγήζνπκε ηηο αξρηθέο ηδέεο νη νπνίεο καο νδήγεζαλ ζηηο επηινγέο καο θαζώο θαη ζηα 
επόκελα βήκαηα θαηά ηελ δηεξεύλεζή ηνπ θαη ηέινο ζα εμεγήζνπκε αλαιπηηθόηεξα ηα 
κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα.  
 

2.2 Έννοιεσ - Οριςμοί - Παραδοχέσ 

 
 
Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο εξγαζίαο θαηαγξάθνπκε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ηηο έλλνηεο πνπ νξίζζεθαλ. 
 

2.2.1 Οριςμόσ υμπίεςησ Δεδομένων  

 
Ωο κε απσιεζηηθή ζπκπίεζε δεδνκέλσλ (lossless data compression) νξίδεηαη ε κεηαηξνπή 
ελόο ςεθηαθνύ αξρείνπ ζε έλα κηθξόηεξν αξρείν κε κηθξόηεξν κέγεζνο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 
λα είλαη δπλαηή ε επαλακεηαηξνπή ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αξρείνπ ζην αξρηθό.  
 

2.2.2 Φαινόμενη χωρητικότητα (Effective Capacity) 

 
Ωο θαηλόκελε ρσξεηηθόηεηα νξίδνπκε ηελ ζεσξεηηθή ρσξεηηθόηεηα πνπ ζα κπνξνύζε λα 
απνζεθεύζεη ηόζα κπινθ δεδνκέλσλ όζα απνζεθεύνληαη ζηελ κλήκε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
ζύζηεκα πνπ πινπνηεί ηελ ζπκπίεζε. Σεκεηώλνπκε εδώ πσο νη ηηκέο πνπ ζα αλαθεξζνύλ θαη 
ζα παξνπζηαζηνύλ παξαθάησ είλαη αξηζκεηηθέο κέζεο ηηκέο θαη πσο πξαγκαηνπνηήζακε ηηο 
κεηξήζεηο ηεο ρσξεηηθόηεηαο δεηγκαηνιεπηηθά ( αλά 64k πξνζπειάζεηο ) 
 

2.2.3 Ρυθμόσ Αςτοχίασ (miss rate) 

 
Ωο ξπζκόο αζηνρίαο νξίδεηαη ην θιάζκα ησλ αζηνρηώλ πξνο ηηο πξνζπειάζεηο. 
 

2.2.4 Αποφευχθείςεσ αςτοχίεσ (avoided misses) 

 
Οξίδνληαη σο νη αζηνρίεο πνπ απνθζέρζεθαλ ιόγσ ζπκπίεζεο, είλαη δειαδή επζηνρίεο ιόγσ 
ζπκπίεζεο. Κάζε κπινθ πνπ εξρόκελν από ηελ L1 ζπκπηέδεηαη, όηαλ ζα πξνζπειαζηεί μαλά, 
ζα έρσ κηα απνθεπρζείζα αζηνρία. [2] 
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2.2.5 Ευςτοχίεσ με ποινή (penalized hits) 

 
Οξίδνληαη σο νη επζηνρίεο ζηελ κλήκε ζε ζπκπηεζκέλα δεδνκέλα πνπ ζα ήηαλ παξόληα ζηελ 
κλήκε θαη αλ δελ ππήξρε ε ζπκπίεζε, νη νπνίεο έρνπλ πνηλή θαηά ηελ πξνζπέιαζε ιόγσ ηεο 
ζπκπίεζεο. [2] 
  

2.2.6 Αςτοχίεσ εγγραφήσ λόγω ςυμπίεςησ 

 
 Οξίδνληαη σο νη επζηνρίεο εγγξαθήο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζνύλ ιόγσ αδπλακίαο 
ζπκπίεζεο ηνπ κπινθ κε ηα λέα δεδνκέλα. Όηαλ δεκηνπξγείηαη κηα πξνζπέιαζε εγγξαθήο θαη 
ην δεδνκέλν βξίζθεηαη ζηελ L2 κλήκε ζε κηα γξακκή πνπ είλαη ζπκπηεζκέλε είλαη πηζαλόλ ηα 
λέα δεδνκέλα λα κελ κπνξνύλ λα ζπκπηεζηνύλ ζηνλ ίδην βαζκό κε ηα πξνεγνύκελα ή θαη 
θαζόινπ. Σηελ πεξίπησζε έρνπκε κηα αζηνρία εγγξαθήο ιόγσ ζπκπίεζεο. [2] 
 

2.2.7 Γεωμετρικό μέςοσ  

 
Ωο γεσκεηξηθόο κέζνο νξίδεηαη ε ληνζηή ξίδα λ ζεηηθώλ αξηζκώλ. 

1 2 3

1/

1

...

n
n

n
i n

i

a a a a a


 
 

 
  

 

2.2.8 Εντολέσ ανά κύκλο – IPC 

 
Ωο IPC νξίδεηαη ην θιάζκα ησλ εληνιώλ πνπ εθηεινύληαη ζε έλα πξόγξακκα πξνο ηνπο 
θύθινπο κεραλήο. Γειαδή νξίδεη πόζεο εληνιέο εθηεινύληαη ζηελ δηάξθεηα ελόο θύθινπ θαηά 
κέζν όξν θαη απνηειεί έλα δείθηε ηαρύηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηόο ν δείθηεο δελ είλαη 
ζηαζεξόο γηα θάζε ζύζηεκα αιιά εμαξηάηαη από ηηο εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ, ηελ 
αξρηηεθηνληθή θαη ηελ ζπρλόηεηα ηνπ ξνινγηνύ πνπ είλαη ρξνληζκέλνο ην ζύζηεκα.  
 

2.2.9 Cache sensitive benchmarks  

 
Ωο cache sensitive benchmarks νξίδνληαη ηα κεηξνπξνγξάκκαηα πνπ κεηαβνιε ηεο ηαρύηεηαο 
ηνπο εμαξηάηαη έληνλα από ην κέγεζνο ηεο L2 κλήκεο. ( gcc, ammp, vpr, parser θ.α. )[6 ] 
 

2.2.10 Processor-bound benchmarks 

 
Ωο processor-bound benchmarks νξίδνληαη ηα κεηξνπξνγξάκκαηα πνπ ηα δεδνκέλα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύλ ρσξάλε εύθνια ζηελ L2 κε απνηέιεζκα είλαη λα είλαη ζρεδόλ αλεμάξηεηα από 
ην κέγεζνο ηεο L2 (mesa, mgrid, equake θ.α.). 
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2.2.11 Bandwidth-bound benchmarks 

 
Ωο Bandwidth-bound benchmarks νξίδνληαη ηα κεηξνπξνγξάκκαηα πνπ ε απόδνζε ηνπο είλαη 
ζπλάξηεζε ηνπ ξπζκνύ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κεηαμύ ηνπ επεμεξγαζηή θαη ηεο θύξηαο 
κλήκεο. Τέηνηα είλαη ηα (art, mcf). 
 

2.2.12 Cold Misses 

 
Ωο cold misses νξίδνληαη νη αζηνρίεο πνπ είλαη αλαπόθεπθηεο εμαηηίαο ηεο ζπκπιήξσζεο ηεο 
L2 κε δεδνκέλα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
 

2.3 Αλγόριθμοσ ςυμπίεςησ Frequent Pattern Compression 

 
 
Η δεκηνπξγία ηνπ αιγόξηζκνπ ζπκπίεζεο Frequent Pattern Compression ( FPC ) [3] ησλ Alaa 
R. Alameldeen θαη David A. Wood είρε σο ζηόρν ηελ δεκηνπξγία ελόο αιγνξίζκνπ πνπ λα 
“ηαηξηάδεη” ζηηο θξπθέο κλήκεο δεύηεξνπ επηπέδνπ. Έπξεπε δειαδή λα έρεη κηθξή επηβάξπλζε 
θαηά ηελ ζπκπίεζε θαη απνζπκπίεζε θαζώο θαη λα κπνξεί λα ζπκπηέζεη γξακκέο ηέηνηεο όπσο 
απηέο ησλ θξπθώλ κλεκώλ δεύηεξνπ επηπέδνπ ( 32 - 256 bytes ). Η ηδέα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
αιγόξηζκνπ εθκεηαιιεύεηαη ηελ ζπλήζεηα ησλ εθαξκνγώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά 
ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δεδνκέλσλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπκπηεζηνύλ θαη έρεη σο απνηέιεζκα 
λα έρνπκε κηα κείσζε ηνπ ξπζκνύ αζηνρίαο αθνύ βξίζθνληαη πεξηζζόηεξα δεδνκέλα κέζα 
ζηελ κλήκε θαη ζπλεπώο κηα θαηλόκελε αύμεζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο θξπθήο κλήκεο ζηελ 
νπνία εθαξκόδεηαη. Σε αληίζεζε κε ηνπο πεξηζζόηεξνπο αιγόξηζκνπο νη νπνίνη έρνπλ 
πξνηαζεί γηα ζπκπίεζε ζηελ θξπθή κλήκε δεύηεξνπ επηπέδνπ ν FPC δελ βαζίδεηαη ζε 
επξεηήξην. Η ρξήζε επξεηεξίνπ ελδείθλπηαη γηα κεγαιύηεξεο γξακκέο θαη κπινθ ιόγσ ηεο 
επηβάξπλζεο πνπ πξνζζέηεη κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ επξεηεξίνπ, ζηελ ηθαλόηεηα ζπκπίεζεο 
ηεο γξακκήο θαζώο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε απνζπκπίεζεο. Σην ζρήκα 2 παξνπζηάδεηαη ην 
ζρεκαηηθό δηάγξακκα ηεο ινγηθήο κνλάδαο πνπ πινπνηεί ηελ ζπκπίεζε θαη ην νπνίν θάλεη 
ηξεηο θύθινπο γηα λα ζπκπηέζεη κηα γξακκή ηεο κλήκεο θαη πέληε θύθινπο λα ηελ 
απνζπκπηέζεη. 
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Σσήμα 2 μησανιζμόρ ζςμπίεζηρ FPC 

 
 Ο FPC αιγόξηζκνο ειέγρεη αλ θάζε 32bit ιέμε ηνπ κπινθ αθνινπζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
κνξθή πνπ λα κπνξεί λα ζπκπηεζηεί θαη ζπκπηέδεη ηελ γξακκή ιέμε πξνο ιέμε. Ο FPC 
ζπκπηέδεη επηά κνξθέο δεδνκέλσλ.  

1. Τα δεδνκέλα είλαη κεδεληθά. 
2. Τνπο 4bit πξνζεκαζκέλνπο αξηζκνύο. 
3. Τνπο 8bit πξνζεκαζκέλνπο αξηζκνύο. 
4. Τνπο 16bit πξνζεκαζκέλνπο αξηζκνύο. 
5. Τνπο αξηζκνύο πνπ ηα δεθαέμη ιηγόηεξα ζεκαληηθά bits είλαη κεδεληθά δειαδή 

αξηζκνύο κε ηελ κνξθή π.ρ. AF1B0000 Ηex 
6. Τνπο αξηζκνύο πνπ απνηεινύληαη από δύν ίδηεο ιέμεηο ησλ 16bit. π.ρ. AF1BAF1B Hex. 
7. Τνπο αξηζκνύο πνπ απνηεινύληαη από 1 επαλαιακβαλόκελν byte. π.ρ. AFAFAFAF Hex 

 
Γηα θάζε ζπκπηεζκέλε ιέμε ρξεζηκνπνηνύληαη 1+θ bits (compression tag) γηα λα 
ππνδειώζνπλ ηελ κνξθή ηεο ζπκπίεζεο θαη απνζεθεύνληαη ζηελ αξρή ηεο γξακκήο νύησο 
ώζηε λα είλαη πην εύθνιε ε απνζπκπίεζε. Τν πξώην bit νλνκάδεηαη CStatus θαη είλαη 1 αλ ε 
γξακκή είλαη ζπκπηεζκέλε. Τα θ bits (Csize) είλαη ηόζα όζα είλαη ηόζα όζα ρξεηάδνληαη γηα λα 
δεισζνύλ πόζα κπινθ ζπκπηέζηεθαλ ζε κηα γξακκή. Δπίζεο ρξεηάδνληαη επηπιένλ ηόζα θ tag 
bits. Έηζη κε ειαθξώο απμεκέλν ην κέγεζνο ηεο θάζε γξακκήο κπνξνύκε λα επηηύρνπκε 
κεγάιεο ζπκπηέζεηο απμάλνληαο ηελ θαηλόκελε ρσξεηηθόηεηα ηεο κλήκεο. 
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Σσήμα 3 ζςμπιεζηόηηηα integer μεηποππογπαμμάηων 

 
 

 

Σσήμα 4 ζςμπιεζηόηηηα floating point μεηποππογπαμμάηων 
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Σηα ζρήκαηα 3 θαη 4 δηαθξίλνληαη νη κνξθέο πνπ ν FPC κπνξεί λα ζπκπηέζεη θαζώο θαη ηα 
πνζνζηά ηνπο κέζα ζε εθαξκνγέο ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ αθεξαίσλ (ζρ. 3) θαη θηλεηήο 
ππνδηαζηνιήο (ζρ.4) ζε κλήκε δεύηεξνπ επηπέδνπ, κεγέζνπο 512 ΚB.  
 
Από ην ζρήκα θαίλεηαη πσο ππάξρεη δπλαηόηεηα κεγάιεο ζπκπίεζεο ζηα πεξηζζόηεξα 
κεηξνπξνγξάκκαηα, όκσο ε ζπκπίεζε έρεη λόεκα λα γίλεη κόλν όηαλ είλαη επηθεξδήο, δειαδή 
όηαλ απμάλεη ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο. 
 
 

 
Σσήμα 5 ο μησανιζμόρ FPC μέζα ζηην ιεπαπσία 

 
Η ζπκπίεζε γίλεηαη θαηά ην αληηθαηάζηαζε γξακκώλ από ηελ L1 ζηελ L2 όπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 5 κπνξνύκε λα επηιέμνπκε δύν πεξηπηώζεηο ζπκπίεζεο. Η κία πεξίπησζε είλαη ζε θάζε 
γξακκή λα ζπκπηέδνπκε δεδνκέλα όζν ρσξάλε (FPC) θαη ε δεύηεξε πεξίπησζε είλαη λα 
έρνπκε πξνεπηιέμεη πσο π.ρ. ζε θάζε γξακκή ζα ζπκπηέδνληαη κέρξη παξαδείγκαηνο ράξε 4 
κπινθ (segmented FPC). Σην S-FPC παξόηη θαίλεηαη λα ράλνπκε ζε ζπκπίεζε απινπνηείηαη ν 
κεραληζκόο θαη ελ ηέιεη θαίλεηαη από κεηξήζεηο πσο είλαη πνιύ κηθξή ε κείσζε [2]. Γηα ηελ 
εξγαζία επηιέρζεθε ν S-FPC κε 2 κπινθ. Κάζε κπινθ πνπ εηζέξρεηαη από ηελ L1 πεξλάεη κέζα 
από ηνλ κεραληζκό πνπ ειέγρεη αλ κπνξεί λα ζπκπηεζζεί θαη ηνπνζεηείηαη ζηελ L2. Όηαλ 
πεξλάεη ην ζηάδην ειέγρνπ ην κπινθ ηνπ δίλεηαη κηα γλσκάηεπζε βάζεη ηεο νπνίαο αλαδήηα 
κπινθ κε αληίζηνηρε ηδηόηεηα γηα λα κπνξέζεη λα ην θηινμελήζεη. Πξνθαλώο εάλ ην 
εηζεξρόκελν κπινθ κπνξεί λα ζπκπηεζζεί ζην 75% πξέπεη ην κπινθ πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ 
κλήκε λα κπνξεί λα ζπκπηεζηεί ηνπιάρηζηνλ 25% γηα λα γίλεη ε ζπκπίεζε.  
 
Η ζπκπηεζηόηεηα εμαξηάηαη από ηελ θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο όπσο επίζεο θαη από ηελ 
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία επηιέγνπκε λα θάλνπκε ζπκπίεζε. Σην κνληέιν πνπ πινπνηνύκε 
επεηδή ζπκπηέδνπκε ηα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη από ηελ L1 ζηελ L2 όηαλ έρνπκε 
κεηξνπξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ κηθξό όγθν δεδνκέλσλ θαη κεγάιε L2 θαη θαηά ζπλέπεηα ιίγεο 
αζηνρίεο δελ κπνξνύκε λα ηα ζπκπηέζνπκε ηδηαίηεξα. Απηό είλαη θέξδνο αθνύ δελ 
ζπκπηέδνπκε έηζη δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα ππάξρνπλ αζπκπίεζηα κέζα ζηελ κλήκε. 
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2.4 Αλγόριθμοσ πρόγνωςησ απόςταςησ βαςιςμένοσ ςε εντολή - Instruction-based 
Reuse Distance Prediction (IbRDP) 

 
 
Βαζηζκέλνο ζηελ ηδέα ηνπ αιγόξηζκνπ Belady, δειαδή λα αληηθαζίζηαηαη απηό πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί πην καθξηά ζην κέιινλ, ζρεδηάζηεθε έλαο αιγόξηζκνο πξόγλσζεο νύησο ώζηε 
λα αληηθαζηζηνύκε απηό ην κπινθ πνπ ζα έρεη κεγαιύηεξε απόζηαζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 
Ο αιγόξηζκνο πξόγλσζεο IbRDP δεκηνπξγήζεθε θαη εμειίρζεθε από ηνλ Π. Πεηνύκελν Γ. 
Κεξακίδα θαη Σ. Καμίξα.[4] Έρεη απνδεηρζεί πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ρξόλνπ 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ κλήκε θαη ησλ εληνιώλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 
πξνζπειαύλνπλ απηά ηα δεδνκέλα. Ο αιγόξηζκνο εθπαηδεύεηαη θαηά ηελ ρξήζε ησλ 
πξνγξακκάησλ θαη θξαηάεη ζηαηηζηηθά γηα ηηο απνζηάζεηο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θάζε 
εληνιήο. Καηά ζπλέπεηα θαζώο ην πξόγξακκα ηξέρεη, νη δείθηεο επζηνρίαο ηνπ κεραληζκνύ 
πξόβιεςεο βειηηώλνληαη. Έηζη θάζε θνξά πνπ ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζεί έλα κπινθ ν 
αιγόξηζκνο γλσξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο εληνιήο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ηελ αληηθαηάζηαζε 
ζην παξειζόλ θαη έηζη κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε απηό πνπ έρεη κεγαιύηεξε απόζηαζε 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο. Γηα θάζε εληνιή πνπ πξνθαιεί κηα πξνζπέιαζε ππνινγίδεηαη ε 
απόζηαζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο, θβαληίδεηαη θαη απνζεθεύεηαη. Ο θβαληηζκόο κεηώλεη ην 
ππνινγηζηηθό θόζηνο θαζώο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ κεραληζκνύ δίρσο λα κεηώλεη ηελ 
ηθαλόηεηα πξόβιεςεο. Δπίζεο πξνζζέηεη κηα αζαθή ινγηθή ε νπνία βνεζά ζηελ θαιύηεξε 
πξόγλσζε ζπκπεξηθνξάο εληνιώλ πνπ θαίλνληαη ρξνληθά απεξηνδηθέο.  
 

 
Σσήμα 6 μησανιζμόρ ππόγνωζηρ IbRDP 

Έρνληαο απηή ηελ γλώζε κπνξνύκε ελαιιαθηηθά λα απνθαζίζνπκε εκείο ηη ζα κέλεη κέζα 
ζηελ κλήκε ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαηώθιη απόζηαζεο ή άιιεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεσλ. 
Βάζεη απηήο ηεο ινγηθήο κπνξνύκε λα επηιέμνπκε πνηά κπινθ ζα ζπκπηέζνπκε ώζηε ηειηθά λα 
έρνπκε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξε επηβάξπλζε από ηελ ζπκπίεζε. Σην ζρήκα 6 θαίλεηαη ην 
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ζρεκαηηθό δηάγξακκα ηνπ κεραληζκνύ πξόγλσζεο. Οπζηαζηηθά θάζε κπινθ πνπ 
πξνζπειαύλεηαη από κηα εληνιή (PC), δεκηνπξγεί θαηαρώξεζε. Οη απνζηάζεηο 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπιιέγνληαη κε έλαλ δεηγκαηνιήπηε (sampler). Όηαλ ζρεκαηηζηεί γηα 
πξώηε θνξά απόζηαζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο γηα απηό ην ζηνηρείν, ηόηε ε ηηκή ηεο 
εγγξάθεηαη ζηελ ζέζε πνπ αληηζηνηρεί απηό ην PC ζηνλ πίλαθα. Ο δείθηεο εκπηζηνζύλεο 
απμάλεηαη όηαλ παξαηεξείηαη ηηκή ίδηαο ηάμεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν PC. Αθνινπζεί ν 
ςεπδνθώδηθαο ηνπ θβαληηζηή. 
 
sampler_extract_bucket (distance) 
{ 
 bucket = 0; 
 while ( bucket is not max_bucket AND distance is bigger than bucket's distance ) 
 { 
  bucket ++;       /* scans in which bucket */ 
 }         /* the distance fits */ 
 return bucket  
} 

2.5 υνεκτικότητα και υνοχή τησ Ιεραρχίασ Μνημών 

 
 
Η ηεξαξρία κλεκώλ νθείιεη λα αθνινπζεί έλα πξσηόθνιιν όηαλ δηαρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα γηα 
λα κελ εγγξάθνληαη ή δηαβάδνληαη εζθαικέλα. Η πξόγλσζε IbRDP δελ επεξεάδεη ηα 
δεδνκέλα αθνύ κόλν επνπηεύεη ηελ ρξνληθή ηνπο δηαδνρή αιιά ε ζπκπίεζε δεκηνπξγεί κηα 
ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ δηαδηθαζία επζηνρίαο όηαλ γίλεηαη εγγξαθή. Κάζε θνξά πνπ 
έλα δεδνκέλν, πνπ βξίζθεηαη ζε ζπκπηεζκέλε κνξθή κέζα ζηελ κλήκε, πξνζπειαύλεηαη γηα 
εγγξαθή παξνπζηάδεηαη κηα ηδηάδνπζα ζπκπεξηθνξά πξνο επίιπζε. Η θαηλνύξηα ηηκή ηνπ 
δεδνκέλνπ πνπ έξρεηαη λα εγγξαθζεί ζηελ ζέζε κλήκεο πνπ έρεη βξεζεί ην κπινθ δελ έρεη 
αλαγθαία ηνλ ίδην βαζκό ζπκπηεζηόηεηαο. Έηζη πιένλ παξόηη θαηλνκεληθά έρνπκε κηα 
επζηνρία ζηελ κλήκε έρνπκε κηα πηζαλή αζηνρία. Έρνπκε ινηπόλ ηελ δπλαηόηεηα είηε λα 
επαλεγγξάςνπκε ηελ ίδηα γξακκή κλήκεο σο αζπκπίεζηε πιένλ αληηθαζηζηώληαο όηη πεξηείρε 
είηε λα δηαηεξήζνπκε ηελ γξακκή σο έρεη επεξεάδνληαο κνλάρα ηα tags, CStatus bits θαη λα 
δηαρεηξηζηνύκε ηελ αζηνρία πιένλ θαηά ηα γλσζηά. Σηελ πινπνίεζε καο επηιέμακε ηελ 
δεύηεξε πεξίπησζε αθνύ δίλεη  
 

1. Τελ δπλαηόηεηα λα επαλαζπκπηεζηεί ε λέα ηηκή ζε θάπνηα άιιε γξακκή πνπ ζα έρεη 
ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκπίεζεο. 

2. Σε πεξηπηώζεηο πνπ πινπνηείηαη S-FPC κε πεξηζζόηεξα κπινθ από δύν, δελ δεκηώλεη ηα 
ππόινηπα κπινθ  

 
Γίδεηαη ζε κνξθή ςεπδνθώδηθα ε ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε. 
 
find_line(); 
if ( (block is found AND is compressed) AND (commmand is READ) ) 
{ 
 cache_hit_function();      /* handling as cache hit */ 
} 
Else If (block is found AND new compression fits AND command is WRITE) 
{ 



ηαςπόποςλορ Νικόλαορ 

Πανεπιζηήμιο Παηπών - Σμήμα Ηλεκηπολόγων Μησανικών Και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών 22 

 Cache_hit_function(); 
} 
else If ( block is found AND is compressed AND (commmand is WRITE)) 
{ 
 block->cbit = uncompressed_pattern_code;    /* cbit is changed 
for coherency */ 
 cache_miss_function();      /* handling as cache miss 
*/ 
} 
 

2.6 Πότε η ςυμπίεςη αυξάνει την απόδοςη του ςυςτήματοσ 

 

 
Γηα λα βειηηώζνπκε ηελ απόδνζε ζπκπηέδνληαο πξέπεη λα κπνξέζνπκε λα επσθειεζνύκε ηεο 
αύμεζεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο. Γηα λα ππάξμεη βειηίσζε πξέπεη λα κπνξέζνπκε λα θξαηήζνπκε 
ηα δεδνκέλα πνπ ζπκπηέζηεθαλ αξθεηό ρξόλν θαη λα είλαη ρξήζηκα. Όκσο εάλ ηα δεδνκέλα 
ρξεζηκνπνηνύληαη πάξα πνιύ ζπρλά ζα κεηώζνπλ ηελ ηαρύηεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αθνύ γηα θάζε απνζπκπίεζε έρνπκε επηβάξπλζε ιόγσ ηεο απνζπκπίεζεο θαη 
ζπλεπώο ζα ζπλέθεξε λα είλαη αζπκπίεζηα ηα δεδνκέλα ζηελ κλήκε.  
 
Απηό όκσο γηα λα ζπκβεί πξέπεη λα γλσξίδνπκε όρη κόλν πόηε έλα κπινθ ζα αληηθαηαζηαζεί 
αιιά θαη πόζεο θνξέο ζα ρξεζηκνπνηεζεί όζν βξίζθεηαη κέζα ζηελ κλήκε. Γηα λα έρσ θέξδνο 
ινηπόλ από ηελ ζπκπίεζε πξέπεη γηα θάζε αζηνρία πνπ απνθεύρζεθε ιόγσ ζπκπίεζεο ζε κηα 
γξακκή, λα έρσ έλα κέγηζην αξηζκό Φ απνζπκπηέζεσλ. Άξα ν ρξόλνο πνπ θεξδίδσ από ηελ 
ζπκπίεζε ζε κία γξακκή είλαη ε πνηλή αζηνρίαο ηεο κλήκεο, θαη ν ρξόλνο πνπ ράλσ είλαη νη 
επζηνρίεο επί ηνλ επηπιένλ ρξόλν απνζπκπίεζεο. Έρσ δειαδή, αλ a  ε πνηλή αζηνρίαο ηεο L2, 

x  νη επζηνρίεο πνπ έρνπλ πνηλή απνζπκπίεζεο b , πξέπεη a x b  , άξα /x a b  θαη πην γεληθά 
αλ έρσ Ν απνθεπρζείζεο αζηνρίεο: 

 /x a N b   
 

Άξα γηα θαζπζηέξεζε απνζπκπίεζεο 5 θύθινπο θαη θαζπζηέξεζε L2 400 θύθινπο ε ζπκπίεζε 
είλαη επηθεξδήο αλ γηα θάζε αζηνρία πνπ απνθζέρζεθε ζηελ L2 έρσ ην πνιύ 80 επζηνρίεο κε 
πνηλή απνζπκπίεζεο.  
 

2.7 υνδυαςτικό Μοντέλο 

 

Σπλδπάδνπκε ηνπο δύν κεραληζκνύο θαη πξνζπαζνύκε λα απνθνκίζνπκε ηα ζεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελόο. Κάζε θνξά πνπ έρνπκε κηα κεηαθνξά από ηελ L1 ζηελ L2 ην 
δεδνκέλν πεξλάεη από ηνλ κεραληζκό ζπκπίεζεο θαη ειέγρεηαη αλ κπνξεί λα ζπκπηεζηεί. 
Παξάιιεια ν κεραληζκόο πξόγλσζεο ελεκεξώλεη ηνπο θαηαρσξεηέο ηνπ εάλ ην δεδνκέλν 
ππάξρεη ήδε ή δεκηνπξγεί κηα λέα εγγξαθή ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ 
πξνζπειαύλεηαη. Σε πεξίπησζε πνπ ην δεδνκέλν κπνξεί λα ζπκπηεζηεί ε κνλάδα ζπκπίεζεο 
αλαδεηά κπινθ κέζα ζηελ κλήκε πνπ κπνξεί λα ζπκπηεζηεί κε ην λενεηζειζώλ κπινθ ελώ 
παξάιιεια ιακβάλεη πιεξνθνξία από ηνλ κεραληζκό πξόγλσζεο γηα ην πνην απ ηα 
ππνςήθηα κπινθ ηεο κλήκεο ζα επαλαρξεζηκνπνηεζεί αξγόηεξα ζην κέιινλ θαη ην επηιέγεη 
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γηα λα ζπκπηεζηεί. Σηελ πεξίπησζε ηώξα πνπ έλα κπινθ θεύγεη από ηελ L2 γηα ηελ L1 
ελεκεξώλεηαη επίζεο ν κεραληζκόο πξόγλσζεο θαη αλαλεώλεη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ δεδνκέλα. 
 

 
Σσήμα 7 ζςνδςαζηικό μονηέλο ζςμπίεζηρ-ππόγνωζηρ 
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Κεφάλαιο 3 Υλοποίηςη 

 
 

3.1 Εργαλεία ςύςτημα εξομοίωςησ 

 
 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηπισκαηηθήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν εμνκνησηήο SimpleScalar Tool Set 
(© Todd M. Austin) http://www.simplescalar.com/ θαη ε ζνπίηα κεηξνπξνγξακκάησλ 
Specs2000 http://www.spec.org/cpu2000/ ελώ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θώδηθα ηνπ, πνπ 
είλαη γξακκέλνο ζε γιώζζα C, ρξεζηκνπνηήζεθε ν gcc-4.4 θαη ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ Vim 
http://www.vim.org/ . Δπίζεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ πινπνηήζεθαλ bash 
scripts. 
 
 Τν ζύζηεκα πνπ εμνκνηώζεθε γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο L2 cache ήηαλ έλαο κνλνπύξελνο 
επεμεξγαζηήο κε 64kb 2way instruction L1, 64kb 2way data L1, θαη 5 δηαθνξεηηθά κεγέζε 
8way L2. 128Kb, 256Kb, 512Kb, 1Mb, 2 MB. 
 
Γηα ηνλ ρξνληζκό ησλ θξπθώλ κλεκώλ ην Cacti 4.1. παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη θύθινη 
πξνζπέιαζεο γηα θάζε κέγεζνο πνπ εμνκνηώζεθε.  
 
 
Μέγεθορ L2 128 ΚΒ 256 ΚΒ 512 ΚΒ 1 ΜΒ  2 ΜΒ 

Κύκλοι πποζπέλαζηρ 11 12 14 16 19 
 Επιβάπςνζη 
ζςμπίεζη/αποζςμπίε
ζη 

27/45% 25/42% 21/36% 19/31% 16/26% 

 
Κάζε κεηξνπξόγξακκα έηξεμε ζηνλ εμνκνησηή sim-outorder  1.300.000.000 εληνιέο εθ ησλ 
νπνίσλ 1.000.000.000 ζε fast forward 100.000.000 ζε πξνζέξκαλζε θαη 200.000.000 ζε 
πιήξε εμνκνίσζε. Τν fast forward ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξόγλσζεο.  
 

3.2 Διερεύνηςη ςυνθηκών και παραδοχέσ 

 
 
Τν πξώην ζελάξην πνπ δνθηκάζακε ήηαλ ε απιή πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο LRU νύησο ώζηε 
λα έρνπκε κηα γλώζε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ πξνγξακκάησλ εμνκνίσζεο σο πξνο ηνλ 
ξπζκό αζηνρίαο θαζώο θαη ην απόιπην αξηζκό αζηνρηώλ. Τα απνηειέζκαηα ησλ εμνκνηώζεσλ 
απηώλ είλαη ε βάζε αλαθνξάο θαη ζύγθξηζεο κε ηα κνληέια πνπ δηεξεπλήζεθαλ κεηέπεηηα. 
 
Τα πξνγξάκκαηα κε κηθξό αξηζκό αζηνρηώλ ( 1 αζηνρία αλά 1000 εληνιέο ) δελ 
ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο, παξόηη δηεξεπλήζεθαλ, αθνύ δελ 
έρνπλ δπλαηόηεηα επηπιένλ βειηίσζεο επεηδή είλαη πξνγξάκκαηα πνπ δεζκεύνπλ ηελ 
θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη όρη ηελ κλήκε άξα δελ κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε κηα 
εθαξκνγή πνπ νη αζηνρίεο ηεο ζηελ L2 κλήκε ζεσξνύληαη ιίγεο ή κεδεληθέο. Σην ζρήκα 
θαίλνληαη ηα κεηξνπξνγξάκκαηα πνπ παξαιείθζεθαλ θαη ν αθξηβήο αξηζκόο αζηνρηώλ ζε 
200.000.000 εληνιέο.  

http://www.simplescalar.com/
http://www.spec.org/cpu2000/
http://www.vim.org/
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Μεηξνπξόγξακκα Equake Fma3d Eon Perlbmk Vortex Crafty Mesa Bzip2 

Αξηζκόο αζηνρηώλ 
ζε 200.000.000 
εληνιέο 

19769 0 409 138917 198585 157586 193992 97841 

 
 

 
Σσήμα 8 ipc ανά μεηποππόγπαμμα και μέγεθορ μνήμηρ για LRU ανηικαηάζηαζη 

 
Από ην ζρήκα 8 κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε πσο θάζε κεηξνπξόγξακκα βειηηώλεη ηo ipc ηνπ 
απμάλνληαο ηελ ρσξεηηθόηεηα ηεο L2 κλήκεο ή παξακέλεη ζηαζεξό. Μνλαδηθέο εμαηξέζεηο 
είλαη ην gzip θαη ην  gcc. Απηό νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο όπσο ε βειηηζηνπνίεζε σο 
πξνο έλα κέγεζνο κλήκεο, νη αζηνρίεο ηνπ κεηξνπξνγξάκκαηνο, ν παξαιιειηζκόο ησλ 
αζηνρηώλ. Οπζηαζηηθά όκσο ηελ βειηίσζε ηελ πξνζθέξεη ε κείσζε ησλ αζηνρηώλ θαη θαηά 
ζπλέπεηα ε ειάηησζε ηνπ ρξόλνπ πξνζπέιαζεο ησλ δεδνκέλσλ. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα ζε 
έλα κεηξνπξόγξακκα πνπ δελ κεηαβάιιεηαη ην ipc ηνπ ζπλαξηήζεη ηεο ρσξεηηθόηεηαο ζα 
είλαη δύζθνιν λα κπνξέζνπκε λα ην βειηηώζνπκε κε ηελ πξόγλσζε-ζπκπίεζε. 
 

3.3 υμπίεςη με LRU 

 
 
Καηόπηλ αθνύ πινπνηήζακε ηνλ αιγόξηζκν ζπκπίεζεο θάλακε εμνκνηώζεηο γηα ηελ 
δηεξεύλεζε ηνπ εξσηήκαηνο αλ κόλν ε ζπκπίεζε αξθεί; Σην ζρήκαηα 8, 9, 10 παξνπζηάδνληαη 
ηα απνηειέζκαηα εμνκνηώζεσλ ηνπ ζελαξίνπ, Compression-LRU ζπγθξηλόκελα κε απηά ηεο 
πνιηηηθήο αληηθαηάζηαζεο LRU πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζηηο θξπθέο κλήκεο. 
 
Ωο κέηξν καθξνζθνπηθήο ζύγθξηζεο γηα θάζε κέγεζνο κλήκεο, ζεσξνύκε ηνλ γεσκεηξηθό 
κέζν ηνπ IPC. Σην ζρήκα 9 παξνπζηάδνληαη νη γεσκεηξηθνί κέζνη θαλνληθνπνηεκέλνη σο πξνο 
ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο LRU πνιηηηθήο. Η θαλνληθνπνίεζε καο βνεζά λα έρνπκε κηα 
ζπγθξηηηθή εηθόλα ησλ απνηειεζκάησλ. Παξαηεξνύκε πσο έρνπκε αξθεηά κεγάιε κείσζε 
ζηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. Απηό νθείιεηαη ζηελ επηβάξπλζε από ηελ 
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ζπκπίεζε. Γηαθαίλεηαη πσο είλαη ιάζνο ε πνιηηηθή ζπκπίεζεο, δειαδή δελ επηιέγνπκε ην 
κπινθ απηό πνπ ζα απνθξύςεη ηελ επηβάξπλζε. 
 
 

 
Σσήμα 9 μεηαβολή γεωμεηπικού μέζος ipc ζςμπίεζηρ με LRU 

 
Σην ζρήκα 10 παξνπζηάδνληαη νη γεσκεηξηθνί κέζνη ησλ αζηνρηώλ ησλ πνιηηηθώλ απηώλ 
θαλνληθνπνηεκέλεο σο πξνο ηηο αζηνρίεο ηεο LRU πνιηηηθήο.  
 
 

 
Σσήμα 10 μεηαβολή γεωμεηπικού μέζος αζηοσιών ζςμπίεζηρ με LRU 

 

 
Σην ζρήκα 11 θαίλεηαη ην πνζνζηό αύμεζεο ηεο θαηλόκελεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο κλήκεο. Από 
ηα γξαθήκαηα είλαη εκθαλέο πσο εάλ κπνξέζνπκε θαη βξνύκε κηα άιιε κέζνδν γηα ηελ 
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εμεύξεζε ηεο ππνςήθηαο πξνο ζπκπίεζε γξακκήο λα έρνπκε βειηίσζε ζην ζύζηεκα καο, 
αθνύ ε αύμεζε ησλ αζηνρηώλ δελ νθείιεηαη ζηελ ζπκπίεζε θαζεαπηή αιιά ζηελ ιαλζαζκέλε 
επηινγή κπινθ πξνο ζπκπίεζε. 
 
 

 
Σσήμα 11 αύξηζη θαινόμενηρ σωπηηικόηηηαρ ζςμπίεζηρ με LRU 

 

3.4 υνδυαςμόσ υμπίεςησ - Πρόγνωςησ  

 
 
Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ επηιέμακε ηελ ζπκπίεζε γηα λα κπνξέζνπκε λα βειηηώζνπκε 
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο δίρσο λα απμήζνπκε ην πιηθό ηνπ αλάινγα. Η ζπκπίεζε 
όκσο από κόλε ηεο δελ αξθεί γηαηί ν LRU αιγόξηζκνο δελ ιακβάλεη ππόςε ηνπ αλ κηα γξακκή 
ζπκθέξεη λα ζπκπηεζηεί αιιά αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί καθξύηεξα ζην παξειζόλ. 
Γεκηνπξγείηαη ινηπόλ έλα ιάζνο ινγηθήο ζηελ δηαδηθαζία ζπκπίεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο κε 
πνιηηηθή LRU, ην νπνίν δελ αθήλεη ηελ ζπκπίεζε λα σθειήζεη ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
ελώ απμάλνληαη θαη νη αζηνρίεο ηεο κλήκεο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο ν νπνίνο καο νδήγεζε 
ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αιγόξηζκνπ πξόγλσζεο γηα ηελ εμεύξεζε ηεο γξακκήο πνπ ζα 
ζπκπηεζηεί. Έηζη ζα απνθεπρζνύλ ζπκπηέζεηο ζε κπινθ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά, ζα 
κεησζνύλ νη αζηνρίεο θαη ζα βειηηώζνπκε ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο καο. Έηζη ζα 
απνθύγνπκε ζπκπηέζεηο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ ζπρλά όπνπ κηα ππνηηζέκελε 
ζπκπίεζε ζα αύμαλε ηδηαίηεξα ηε θαζπζηέξεζε ησλ πξνζπειάζεσλ ηνπο. 
 

3.4.1 Επιλογέσ υμπίεςησ 

 
 
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπκπίεζεο έρνπκε δύν δπλαηόηεηεο επηινγήο. Πξώηε επηινγή καο 
είλαη λα αλαδεηνύκε ηελ γξακκή πνπ έρεη ηελ κεγαιύηεξε απόζηαζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο 
θαη κπνξεί λα ζπκπηεζηεί δίρσο λα ειέγρνπκε ηνλ Cstatus bit. Σηελ πεξίπησζε απηή ίζσο λα 
αλαγθαζηνύκε λα επαλαζπκπηέζνπκε θάπνηεο γξακκέο δεκηνπξγώληαο έηζη επηπιένλ 
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επηβάξπλζε θαη απώιεηα ηεο σθειηκόηεηαο ηεο ζπκπίεζεο θαη αλ ιάβνπκε ππόςε καο πσο 
ζπκπηέδνπκε ηηο γξακκέο πνπ έρνπλ κεγαιύηεξε απόζηαζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ε 
πηζαλόηεηα επαλαζπκπίεζεο είλαη απμεκέλε. 
 
Σηελ δεύηεξε πεξίπησζε ειέγρνληαο ην Cstatus bit κπνξνύκε λα επηιέμνπκε λα ζπκπηέζνπκε 
γξακκέο πνπ είλαη αζπκπίεζηεο θαη λα πξνζπαζήζνπκε έηζη λα βάινπκε όζν ηνλ δπλαηόλ 
πεξηζζόηεξα κπινθ ζηελ κλήκε. Δπηιέγνληαο απηήλ ηελ ινγηθή θαηαθέξλνπκε λα απμήζνπκε 
ηελ θαηλόκελε ρσξεηηθόηεηα αθνύ πξνζπαζνύκε λα ζπκπηέζνπκε όζν ην δπλαηόλ 
πεξηζζόηεξα κπινθ αιιά δελ είλαη ζίγνπξν πσο ζα βειηηώζνπκε έηζη θαη ηηο επηδόζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο.  
 
Ο αιγόξηζκνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ εύξεζε ηνπ αζπκπίεζηνπ κπινθ πνπ κπνξεί λα ζπκπηεζηεί 
βάζεη πξόγλσζεο παξαζέηεηαη παξαθάησ: 
 
L1_cache_miss; 
if (block is already in cache )        /* L2 cache hit */ 
{ 

block = get_block_from_cache; 
 if (block is compressed)      /* calculates the latency */ 
  block->latency = l2_latency + decompress_latency; 
 else 
  block->latency = l2_latency; 
} 
else         /* L2 cache miss */ 
{ 
 block = block_way_head;   
 
 if ( block can be compressed ) 
 { 
  cbit = compression_ability_factor();    /* find data's 
compression ability */ 
  while ( block != NULL )      /* scans all ways for 
compression candidate */ 
  { 
   if ( candidate_block fits and is uncompressed )  /* looks for cand. 
among uncompressed blocks */ 
       { 
    estimated_access_time = memory_stamp + predicted_distance;  
  

/* calculates when will be 
accessed in the future */ 

    if (estimated_access_time > eta_max) ) 
            { 
             repl = blk; 
              eta_max = estimated_access_time; /* candidate for 
compression is stored */ 
            } 
   } 

blk = blk->way_next->way_next; 
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 } 
 return repl; 
}  
if ( block can not be compressed OR not found candidate for compression ) 
{ 

repl = find_LRU();       /* finds LRU block for 
replacement */ 
} 
if ( block found for compression )      /* calculates the latency */ 
  block->latency = l2_latency + compression_latency; 

else 
  block->latency = l2_latency; 
} 
 
 

3.4.2Επιλογέσ Αντικατάςταςησ  

 
 
Όηαλ έλα δεδνκέλν πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί έρνπκε 3 πηζαλέο εθδνρέο ζηνλ ηξόπν 
αλεύξεζεο ηεο ππνςήθηαο γξακκήο πξνο αληηθαηάζηαζε.  

1) Τν πξώην ζελάξην είλαη λα αληηθαηαζηήζνπκε κηα νπνηαδήπνηε γξακκή αλεμαξηήηνπ 
ηεο θαηάζηαζεο ηεο (ζπκπηεζκέλε ή αζπκπίεζηε), ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε 
θέξδνο δηόηη επηιέγνπκε ηελ ππνςήθηα γξακκή κε ηελ βέιηηζηεο πξνδηαγξαθέο ζε 
ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο, όκσο δελ εγγπάηαη ηελ θαιύηεξε δπλαηή 
εθκεηάιιεπζε ηεο ζπκπίεζεο. 

2)  Η δεύηεξε επηινγή είλαη λα αληηθαζηζηνύκε πξώηα ηηο αζπκπίεζηεο γξακκέο 
πξνζπαζώληαο έηζη λα απμήζνπκε ην θαηλόκελν κέγεζνο ηεο κλήκεο. Σε απηή ηελ 
πεξίπησζε κπνξνύκε λα θηάζνπκε ζε ππέξκεηξε ζπκπίεζε θαη λα απνιέζνπκε ηα 
θέξδε ηεο ζπκπίεζεο.  

3) Η ηξίηε επηινγή καο είλαη λα αληηθαζηζηνύκε πξώηα ηηο ζπκπηεζκέλεο γξακκέο. Η 
πεξίπησζε απηή κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ζπκπηεζκέλσλ κπινθ κε απνηέιεζκα λα κελ 
επσθεινύκαζηε ηεο ζπκπίεζεο ηδίσο αλ δελ έρεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο ζπκπίεζεο. 

Σεκεηώλνπκε εδώ πσο ζε πεξίπησζε κε αλεύξεζεο γξακκήο πξνο αληηθαηάζηαζε ζηελ 2ε θαη 
3ε επηινγή επηιέγνπκε πξνθαλώο κέζσ ηεο πξώηεο. Δπίζεο ιόγσ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ 
εμνκνησηή ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο πνπ εθαξκόδνπκε δελ δίλεη 
κπινθ πξνο αληηθαηάζηαζε ηόηε ρξεζηκνπνηνύκε LRU πνιηηηθή. 
 
Ο ςεπδνθώδηθαο αλεύξεζεο ηνπ LRU κπινθ: 
 
block = block_way_head;   
memstamp_min = replacement_policy_counter + 1; 
 
while( block != NULL )  
{ 

if ((block->memstamp < memstamp_min))     /* finds the lru 
block */ 
   { 
  repl = blk;      /* stores temp LRU candidate */ 
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  memstamp_min = blk->memstamp; 
} 

 if ( block is compressed)      /* if block is compressed, 
have to search */ 
 { 
  if (block->way_next->memstamp < memstamp_min)  /* next way 
where is stored the second */ 

 {        
   repl = blk;     /* stores temp LRU candidate */ 

   memstamp_min = blk->memstamp;   /* first block is 
always returned for alignment */ 
  } 

} 
} 
return repl; 
 

3.4.3 ενάρια Εξομοίωςησ 

 
 
Γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Σπλδπαζκέλεο Σπκπίεζεο Πξόγλσζεο 
εμνκνηώζακε δηάθνξα κνληέια νύησο ώζηε λα έρνπκε δηεμάγεη κηα πην ελδειερή έξεπλα γηα 
ηελ ζπκπεξηθνξά θαζώο θαη γηα ηελ εύξεζε ησλ βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ. Έηζη γηα θάζε 
κνληέιν εμνκνίσζεο είρακε 6 δηαθνξεηηθά ζελάξηα όζν αλαθνξά ηηο επηινγέο ππνςήθηνπ 
πξνο ζπκπίεζε κπινθ θαη αληηθαηάζηαζεο.  

1. Σπκπηέδνπκε κηα νπνηαδήπνηε γξακκή αγλνώληαο αλ είλαη ζπκπηεζκέλε ή αζπκπίεζηε 
θαη αληηθαζηζηνύκε πάιη κηα νπνηαδήπνηε γξακκή. (uc_uc) 

2.  Σπκπηέδνπκε κηα νπνηαδήπνηε γξακκή αγλνώληαο αλ είλαη ζπκπηεζκέλε ή αζπκπίεζηε 
θαη αληηθαζηζηνύκε γξακκέο νη νπνίεο είλαη ζπκπηεζκέλεο (uc_c) 

3. Σπκπηέδνπκε κηα νπνηαδήπνηε γξακκή αγλνώληαο αλ είλαη ζπκπηεζκέλε ή αζπκπίεζηε 
θαη αληηθαζηζηνύκε γξακκέο νη νπνίεο είλαη αζπκπίεζηεο. (uc_u) 

4. Σπκπηέδνπκε γξακκέο νη νπνίεο είλαη αζπκπίεζηεο θαη αληηθαζηζηνύκε κηα 
νπνηαδήπνηε γξακκή αλεμάξηεηα αλ είλαη ζπκπηεζκέλε ή αζπκπίεζηε. (u_uc)  

5. Σπκπηέδνπκε γξακκέο νη νπνίεο είλαη αζπκπίεζηεο θαη αληηθαζηζηνύκε γξακκέο νη 
νπνίεο είλαη ζπκπηεζκέλεο. (u_c) 

6. Σπκπηέδνπκε γξακκέο νη νπνίεο είλαη αζπκπίεζηεο θαη αληηθαζηζηνύκε γξακκέο νη 
νπνίεο είλαη αζπκπίεζηεο. (u_u) 

Σηηο παξελζέζεηο εκθαλίδνληαη ηα ζπκβνιηθά νλόκαηα γηα ηα παξαθάησ γξαθήκαηα. 

 

3.5 υμπίεςη με Πρόγνωςη - Αντικατάςταςη με Πρόγνωςη 

 
 
Τν πξώην ζελάξην πνπ εμνκνηώζεθε ήηαλ ε ζπκπίεζε κε πξόγλσζε θαη αληηθαηάζηαζε κε 
πξόγλσζε. Τν ζελάξην απηό δελ έρεη ηδηαίηεξα θαιή ζπκπεξηθνξά, παξόιν πνπ παξνπζηάδεη 
κηα κηθξή ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε θάπνηα κεγέζε κλεκώλ θαζώο επίζεο κείσζε ζηηο αζηνρίεο 
ην νπνίν δείρλεη πσο έρνπκε πεξηζώξηα βειηίσζεο. 
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Σηα ζρήκαηα 12, 13 θαη 14 παξνπζηάδνληαη νη επί ηνηο εθαηό κεηαβνιέο ηνπ γεσκεηξηθνύ 
κέζνπ ηνπ IPC αλά πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο. Οη αξηζηεξέο κπάξεο αληηπξνζσπεύνπλ ην 
ζελάξην πνπ επηιέγνπκε γηα ζπκπίεζε γξακκέο αζπκπίεζηεο ελώ νη δεμηά ην ζελάξην πνπ 
επηιέγνπκε αλεμαξηήησο θαηάζηαζεο ζπκπίεζεο. 
 
 

 
Σσήμα 12 μεηαβολή ipc ζε ζενάπια ανηικαηάζηαζηρ όλων ηων γπαμμών 

 
Γηαθξίλνπκε θαιύηεξε απόδνζε ζηα 1024 ΚΒ. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο πσο επεηδή 
ππάξρνπλ κεγάιεο δπλαηόηεηεο ζπκπίεζεο ηνπνζεηνύληαη ζηελ L2 αξθεηά δεδνκέλα πνπ δελ 
ρσξνύζαλ δίρσο ζπκπίεζε θαη έηζη παξόηη απμάλεη ν κέζνο ρξόλνο πξνζπέιαζεο έρνπκε 
κείσζε αζηνρηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα βειηίσζε ζηελ απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σηα ζελάξηα 
πνπ αληηθαζηζηνύκε ηηο ζπκπηεζκέλεο γξακκέο πξώηα, κεηώλνπκε κελ ηελ δπλαηόηεηα 
απνζήθεπζεο αιιά θεξδίδνπκε ζε ηαρύηεηα. Σηα κηθξά κεγέζε κλήκεο ε επηβάξπλζε ζηνπο 
θύθινπο πξνζπέιαζεο είλαη πνζνζηηαία κεγαιύηεξε απ’ όηη ζηα κεγαιύηεξα κεγέζε θαη απηό 
ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πνιιέο αζηνρίεο δεκηνπξγεί ηελ κείσζε ζην ipc. Σηα 2048 ΚΒ έρνπκε 
κείσζε ηνπ ipc επεηδή ζπκπηέδνπκε δεδνκέλα πνπ ζα ρσξνύζαλ αζπκπίεζηα ζηελ κλήκε θαη 
επεηδή είλαη κεγάιε ε κλήκε παξακέλνπλ γηα κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα εληόο απηήο θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη κνλίκσο ζπκπηεζκέλα, άξα γηα θάζε  πξνζπέιαζε επηβαξύλεηαη ην 
ζύζηεκα από ηελ απνζπκπίεζε.  
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Σσήμα 13 μεηαβολή ipc ζε ζενάπια ανηικαηάζηαζηρ ζςμπιεζμένων γπαμμών 

 
 

 
Σσήμα 14 μεηαβολή ipc ζε ζενάπια ανηικαηάζηαζηρ αζςμπίεζηων γπαμμών 
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Σσήμα 15 μεηαβολή αζηοσιών μονηέλος ζςμπίεζηρ - ανηικαηάζηαζηρ με IbRDP 

 
Σην ζρήκα 15 θαίλνληαη πόζν απμήζεθαλ ή κεηώζεθαλ νη αζηνρίεο ζε ζρέζε κε ην LRU 
κνληέιν αληηθαηάζηαζεο, ελώ ζην ζρήκα 16 απνηππώλεηαη ε αύμεζε ηεο κέζεο 
ρσξεηηθόηεηαο γηα θάζε κέγεζνο κλήκεο πνπ εμνκνηώζεθε. Γηαπηζηώλεηαη εδώ πσο παξόηη 
έρνπκε κηα κεγάιε ζπκπίεζε ην εθάζηνηε ζύζηεκα δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε βειηίσζε, ηδίσο 
ζηηο κηθξά κεγέζε κλεκώλ. Τν γεγνλόο απηό καο νδήγεζε ζηελ πεπνίζεζε πσο ν ζπλδπαζκόο 
ζπκπίεζεο κε πξόγλσζε θαη αληηθαηάζηαζεο κε πξόγλσζε έρεη σο νπζηαζηηθό πξόβιεκα όηη 
ζπκπηέδνπκε ηα δεδνκέλα κε ηελ κεγαιύηεξε απόζηαζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηα νπνία θαηά 
ηελ αληηθαηάζηαζε είλαη ηα πξώηα πνπ ζα αληηθαηαζηαζνύλ, άξα ε ζπκπίεζε είλαη αλώθειε 
θαη δελ αμηνπνηείηαη. 
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Σσήμα 16 αύξηζη θαινόμενηρ σωπηηικόηηηαρ ανά ζενάπιο 

 
Απηό θαίλεηαη έληνλα ζην ζελάξην πνπ αληηθαζηζηνύκε ζπκπηεζκέλεο γξακκέο θαη 
ζπκπηέδνπκε αζπκπίεζηεο ζηα 128 ΚΒ αθνύ έρνπκε ζρεδόλ κεδεληθέο κεηαβνιέο ζηα 
πεξηζζόηεξα κεηξνπξνγξάκκαηα ζην IPC όπσο επίζεο κηθξέο κεηαβνιέο ζηηο αζηνρίεο. 
Δπίζεο πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ζηα 1024 ΚΒ ηα κεηξνπξνγξάκκαηα κεηώλνπλ κε ηελ 
ζπκπίεζε ηηο αζηνρίεο θαη επηηπγράλνπλ κηα επηηάρπλζε εθηέιεζεο ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ. 
 
Πξνρσξήζακε ζην επόκελν ζελάξην αθνύ ππνζέζακε πσο ην πξόβιεκα πιένλ δελ είλαη ζηελ 
επηινγή ηεο ππνςήθηαο γξακκήο πξνο ζπκπίεζε αιιά ζηελ ππνςήθηα γξακκή πξνο 
αληηθαηάζηαζε. Μηα αθόκα παξαηήξεζε είλαη πσο είλαη πξνηηκόηεξε ε ζπκπίεζε γξακκώλ 
πνπ είλαη αζπκπίεζηεο αθνύ απνθεύγνπκε επαλαζπκπηέζεηο πνπ θνζηίδνπλ επηπιένλ. 
 

3.6 υμπίεςη με Πρόγνωςη - Αντικατάςταςη LRU 

 
 
Τν επόκελν ινηπόλ ζελάξην ν ζπλδπαζκόο ηεο ζπκπίεζεο κε πξόγλσζε ελώ ε αληηθαηάζηαζε 
ζα γίλεηαη κε LRU πνιηηηθή. Έηζη ζα απνθύγνπκε ηηο αληηθαηαζηάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη πνπ πηζαλόλ λα έρνπλ κόιηο ζπκπηεζηεί θαη ζα θεξδίζνπκε ηελ θαιή 
ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε πνπ έρεη ε LRU πνιηηηθή. 
 
Σηα ζρήκαηα 16, 17, 18 παξνπζηάδνληαη νη επί ηνηο εθαηό κεηαβνιέο ηνπ γεσκεηξηθνύ κέζνπ 
ηνπ IPC ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ αλά πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο. 
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Σσήμα 17 μεηαβολή ipc ζε ζενάπια ανηικαηάζηαζηρ όλων ηων γπαμμών 

 
 

 

Σσήμα 18 μεηαβολή ipc ζε ζενάπια ανηικαηάζηαζηρ ζςμπιεζμένων γπαμμών 

 
Όπσο θαίλεηαη έρνπκε θαιύηεξε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν 
κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην κνληέιν ζπκπίεζεο κε πξόγλσζε, 
αληηθαηάζηαζεο κε LRU πεηπραίλνπκε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα αθνύ δηαρεηξηδόκαζηε 
θαιύηεξα ηηο αληηθαηαζηάζεηο ζπλαξηήζεη ησλ ζπκπηέζεσλ. Ιδηαίηεξα ην κνληέιν όπνπ 
ζπκπηέδνπκε κόλν αζπκπίεζηεο γξακκέο θαη επηιέγνπκε πξνο αληηθαηάζηαζε αλάκεζα ζε 
όιεο ηηο γξακκέο έρεη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε όιεο ηα κεγέζε (ζρήκα 17) ελώ κεηώλνληαη θαη 
νη αζηνρίεο ηνπ (ζρήκα 20). Σην ζρήκα 21 θαίλεηαη ην πνζνζηό αύμεζεο ηεο ρσξεηηθόηεηαο. 
Παξαηεξνύκε ην κνληέιν u_u παξνπζηάδεη πνιύ κεγάια πνζνζηά ζπκπίεζεο ηα νπνία όκσο 
δελ βειηηώλνπλ ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο αθνύ ζπκπηέδνπκε ζπλερώο θαη έηζη 
επηβαξύλνπκε ηελ κέζε ηαρύηεηα πξνζπέιαζεο ηεο κλήκεο. 
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Σσήμα 19 μεηαβολή ipc ζε ζενάπια ανηικαηάζηαζηρ αζςμπίεζηων γπαμμών 

 
 

 
Σσήμα 20 μεηαβολή αζηοσιών μονηέλος ζςμπίεζηρ με IbRDP- ανηικαηάζηαζηρ με LRU 

 
 
 Παξαηεξείηαη  ζηα 2048 ΚΒ  κηα αύμεζε ζηηο αζηνρίεο ζηα ζελάξηα πνπ ζπκπηέδνπλ όιεο ηηο 
γξακκέο. Απηή ε αύμεζε νθείιεηαη ζηελ δηπιή επηβάξπλζε ζπκπίεζεο θαη επαλαζπκπίεζεο 
ίδησλ κπινθ. 
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Σσήμα 21 αύξηζη θαινόμενηρ σωπηηικόηηηαρ ανά ζενάπιο  

 

3.7 Βέλτιςτο μοντέλο 

 
 
Τν κνληέιν (u_uc) απέδσζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα θαηά ηηο εμνκνηώζεηο. Όπσο είρακε 
εμεγήζεη θαη ζε πξνεγνύκελε παξάγξαθν (παξ. 2.5) ε εύξεζε ππνςήθηαο γξακκήο πξνο 
ζπκπίεζε αλακεηαμύ ησλ αζπκπίεζησλ γξακκώλ απνθεύγεη ηηο επαλαζπκπηέζεηο πνπ 
επηβαξύλνπλ ην ζύζηεκα θαη βνεζά ζηελ αύμεζε ηεο ζπκπίεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 
θαηλόκελεο ρσξεηηθόηεηαο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο. Η πνιηηηθή αληηθαηάζηαζεο LRU 
επηιέγεη αλάκεζα ζε όιεο ηηο γξακκέο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιηγόηεξν πξόζθαηα 
ρξεζηκνπνηεκέλεο γξακκήο έρνληαο έηζη ηελ βέιηηζηε δπλαηή επηινγή. 
Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία ησλ απνηειεζκάησλ.  
 

3.7.1 Μετροπρογράμματα που δεν παρουςίαςαν βελτίωςη ςτην απόδοςη 

 
 
Από ηα 17 κεηξνπξνγξάκκαηα πνπ εμνκνηώζεθαλ (10 θηλεηήο ππνδηαζηνιήο θαη 7 αθεξαίσλ) 
4 κεηξνπξνγξάκκαηα θηλεηήο ππνδηαζηνιήο δελ κεηέβαιιαλ ηνλ IPC ηνπο αλεμαξηήηνπ 
κνληέινπ εμνκνίσζεο. Τα κεηξνπξνγξάκκαηα απηά είλαη ηα wupwise, swim, mgrid,  applu θαη 
ην lucas.  
Η κε κεηαβνιή ηνπ IPC νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Σην κεηξνπξόγξακκα swim ηα 
δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη πξαθηηθά αζπκπίεζηα, ελώ ζην applu πξέπεη όρη κόλν λα 
ζπκπηέζνπκε ηα δεδνκέλα αιιά θαη λα εμαιείςνπκε ηηο παξάιιειεο αζηνρίεο γηα λα έρνπκε 
βειηίσζε ζην IPC, γηα απηό παξόηη ην 30% ησλ δεδνκέλσλ είλαη κεδεληθά θαη επηηπγράλνπκε 
κηα ζπκπίεζε αλεμαξηήησο κεγέζνπο κλήκεο ζην 8% ην ipc παξακέλεη ακεηάβιεην. Τν lucas 
παξόηη πεηπραίλνπκε κηα ζπκπίεζε 20% δελ έρνπκε αληίθξηζκα ζην ipc αθνύ δελ κεηώλνληαη 
ηα νη αζηνρίεο θαη ν ξπζκόο απηώλ. Γηα ηελ αθξίβεηα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα νπόηε δελ 
κπνξνύκε λα βειηηώζνπκε πξνγξάκκαηα πνπ δελ κεηαβάιινληαη νη αζηνρίεο ηνπο θαη ν 
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ξπζκόο απηώλ. Αλαηξέρνληαο ζην ζρήκα 17 δηαπηζηώλνπκε πσο ηα κεηξνπξνγξάκκαηα απηά 
έρνπλ ipc πνπ είλαη ζρεδόλ αλεμάξηεην ηνπ κεγέζνπο ηεο κλήκεο L2.  
 

3.7.2 υμπεριφορά Λοιπών Μετροπρογραμμάτων 

 
 
Πέξαλ ην κεηξνπξνγξακκάησλ πνπ δελ κεηαβιήζεθε ε απόδνζε ηνπο, όια ηα είραλ κηα θνηλή 
ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ κεηαβνιή ηνπ ipc ηνπο. Κάζε κεηξνπξόγξακκα αλάινγα ηνλ όγθν 
δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη έρεη κηα βέιηηζηε ηηκή ρσξεηηθόηεηαο θπζηθήο κλήκεο. 
Πξνθαλώο ε βέιηηζηε ηηκή ρσξεηηθόηεηαο ζα είλαη απηή όπνπ ζα έρνπκε εμαιείςεη ηηο 
αζηνρίεο, δειαδή ζα ηξέρεη όιν ην πξόγξακκα κέζα ζηελ θξπθή καο κλήκε. Τώξα εάλ 
ζπλππνινγίζνπκε ηελ ζπκπίεζε πνπ πινπνηνύκε κπνξνύκε λα έρνπκε ηελ βέιηηζηε θαηλόκελε 
κλήκε όηαλ όια ηα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξνύλ ζε ζπκπηεζκέλε θαη αζπκπίεζηε 
κνξθή.  
 
Έηζη εάλ έρνπκε έλα κεηξνπξόγξακκα πνπ ην εμνκνηώλνπκε ζε κηα κλήκε κηθξόηεξε από 
βέιηηζηε θπζηθή κλήκε θαη θαηνξζώζνπκε θαη ζπκπηέζνπκε κέξνο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζα 
βειηηώζνπκε ηνλ ξπζκό επζηνρίαο θαη ζα απμήζνπκε ηελ απόδνζε καο. Σε πεξίπησζε όκσο 
πνπ ην πξόγξακκα ηξέρεη ζε κλήκε κεγαιύηεξε από απηή πνπ είλαη βέιηηζηε νπνηαδήπνηε 
ζπκπίεζε ζα κεηώζεη ηελ απόδνζε αθνύ ηα δεδνκέλα ζα πξνζπειαύλνληαη κε επηβάξπλζε 
ιόγσ ηεο ζπκπίεζεο-απνζπκπίεζεο. Έηζη όια ηα κεηξνπξνγξάκκαηα είραλ ζε έλα κέγεζνο 
κλήκεο κέγηζηε αύμεζε ηνπ ipc ηνπο θαη θαηόπηλ κείσζε ηεο απόδνζεο ζε ζρέζε κε ην LRU 
κνληέιν.  
 
Πέξαλ ηνπ gcc πνπ παξνπζίαζε κεγάιεο κεηώζεηο κεηά ηα 512 ΚΒ κεηώζεηο πνπ έθηαζαλ ην 
18% όια ηα άιια κεηξνπξνγξάκκαηα παξνπζίαζαλ πνιύ κηθξέο κεηώζεηο κε κέγηζηε κείσζε 
ην 3% ηνπ apsi ζηα 1024 ΚΒ. Οη πεξηζζόηεξεο κεηώζεηο εκθαλίζηεθαλ ζηα 1024 θαη 2048 ΚΒ 
θαη νθείινληαη ζην γεγνλόο πσο ηα πεξηζζόηεξα κεηξνπξνγξάκκαηα κπνξνύλ θαη ρσξνύλ ζε 
κηθξόηεξεο κλήκεο νπόηε ε ζπκπίεζε δελ βνεζά ζηελ βειηίσζε ηεο απόδνζεο. Δπίζεο ηα 
πεξηζζόηεξα κεηξνπξνγξάκκαηα πνπ κείσζαλ ηηο αζηνρίεο ηνπο ζε απόιπην αξηζκό θάησ ησλ 
200Κ αζηνρηώλ θαηέθεξαλ λα γίλνπλ αλαίζζεηα σο πξνο ην κέγεζνο ηεο L2 κλήκεο. Οη 
πεξηζζόηεξεο αξλεηηθέο κεηαβνιέο είραλ   πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 0.5%. 
 

3.7.3 Εξομοίωςη ςτα 128ΚΒ L2 κρυφήσ μνήμησ 

 
 
Παξόηη ίζσο πεξηκέλακε πσο ζε κηθξέο κλήκεο όπσο απηή ησλ 128 ΚΒ ην θόζηνο ηεο 
επηβάξπλζεο ηεο ζπκπίεζεο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα επηβιαβέο ιόγσ ηνπ κεγάινπ θιάζκαηνο ηεο 
επηβάξπλζεο κε ηνπο θύθινπο πξνζπέιαζεο ηεο κλήκεο, ε εύξεζε κέζσ ηεο πξόγλσζεο 
θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ πξνο ζπκπίεζε απέδσζε κέρξη θαη 9% ζην parser ελώ ην vpr θαη ην 
twolf είραλ κηα αύμεζε 5%. 
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Σσήμα 22 ζςμπιεζηόηηηα δεδομένων ζηα 128ΚΒ 

 
 

 
Σσήμα 23 μεηαβολή ipc ζηα 128ΚΒ 
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Σσήμα 24 μεηαβολή αζηοσιών ζηα 128ΚΒ 

 
Αμηνζεκείσηε επίζεο είλαη ε αξθεηά κεγάιε ζπκπίεζε ζε ηξία άιια κεηξνπξνγξάκκαηα 
(galgel, gcc, mcf ) πνπ όκσο δελ βειηηώλεη θαζόινπ ην ipc ηνπο. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο 
πσο δελ κεηώλνληαη νη αζηνρίεο όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα x θαη γηα ηνλ ιόγν απηό δελ 
θεξδίδνπκε ζε επηδόζεηο.  
 
 

 

Σσήμα 25 αύξηζη θαινόμενηρ σωπηηικόηηηαρ ζηα 128ΚΒ 

 
Ο γεσκεηξηθόο κέζνο ηνπ ipc απμήζεθε θαηά 1% θαη ν γεσκεηξηθόο κέζνο ησλ αζηνρηώλ 
κεηώζεθε θαηά 1 %. Δίλαη εκθαλέο πσο κε κηθξόηεξε πνζνζηηαία επηβάξπλζε ζηελ ζπκπίεζε 
ζα είρακε αξθεηά θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά. 
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3.7.4 Εξομοίωςη ςτα 256ΚΒ L2 κρυφήσ μνήμησ 

 
 

 

Σσήμα 26 ζςμπιεζηόηηηα δεδομένων ζηα 256ΚΒ 

 
Σηα 256ΚΒ πέξαλ ησλ vpr, parser, twolf, πνπ είραλ 11%, 9% θαη  9%, αληίζηνηρα αύμεζε ζην 
ipc έρνπκε ηελ εληππσζηαθή αύμεζε 1295% ζην gcc. απηό νθείιεηαη  

1) ζηελ θαηά 99% κείσζε ησλ αζηνρηώλ όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, δειαδή ην 
κεηξνπξόγξακκα ηξέρεη κε ηα δεδνκέλα λα βξίζθνληαη ζρεδόλ εμνινθιήξνπ ζηηο L1 θαη 
L2 κλήκεο.  

2) Σηε θύζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πνπ είλαη κεδεληθά θαη 32bit ιέμεηο 4 ίδησλ byte. (ζρήκα 
26) 
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Σσήμα 27 μεηαβολή ipc ζηα 256ΚΒ 

 
Οη αζηνρίεο ηνπ gcc από 8496772 πέθηνπλ ζε 59831, ε κεγάιε απηή κείσζε νθείιεηαη ζηελ 
ζσζηή πξόβιεςε θαη βειηηώλεη έληνλα ην ipc ηνπ. Όπσο ζα παξαηεξήζνπκε θαη παξαθάησ ην 
gcc παξόηη έρεη πνιύ ιίγεο αζηνρίεο πιένλ, έρεη ηδηαίηεξα επκεηάβιεην ipc ζπλαξηήζεη ησλ 
αζηνρηώλ. Τν κεηξνπξόγξακκα  gzip κε 78199 πέθηεη θάησ από ηηο 200Κ αζηνρίεο θαη όπσο 
ζα δνύκε ζηελ ζπλέρεηα δελ έρεη πιένλ κεηαβνιή ζην ipc ηνπ. 
 
 

 

Σσήμα 28 μεηαβολή αζηοσιών ζηα 256ΚΒ 
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Έλα αθόκα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό πνπ πξέπεη λα αλαιπζεί είλαη αλαηζζεζία πνπ 
παξνπζηάδεη ην gap ζηελ ηδηαίηεξα κεγάιε πνζνζηηαία αύμεζε ησλ αζηνρηώλ ηνπ. Απηό 
αηηηάδεηαη ζηo ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κεηξνπξνγξάκκαηνο όηη νη πεξηζζόηεξεο αζηνρίεο είλαη 
cold misses, νη νπνίεο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηαρύηεηα ηεο εθηέιεζεο. 
 
 

 

Σσήμα 29 αύξηζη θαινόμενηρ σωπηηικόηηηαρ ζηα 256ΚΒ 

 
Ο γεσκεηξηθόο κέζνο απμήζεθε θαηά 15% ελώ ν γεσκεηξηθόο κέζνο ησλ αζηνρηώλ 
ειαηηώζεθε θαηά25%. Τν gcc ζπκπηέζηεθε θαηά 92%. (θαηλόκελε ρσξεηηθόηεηα 492ΚΒ) 
 

3.7.5 Εξομοίωςη ςτα 512ΚΒ L2 κρυφήσ μνήμησ 

 
 
Σηηο εμνκνηώζεηο κε 512ΚΒ L2 θξπθή κλήκε έρνπκε ίζσο ηελ θαιύηεξε ζπλνιηθή 
ζπκπεξηθνξά αθνύ έμη κεηξνπξνγξάκκαηα έρνπλ αύμεζε ζην ipc πάλσ από 15%. Σην galgel 
επηηπγράλνπκε ζπκπίεζε 98%, αύμεζε ζην ipc θαηά 45% θαη κείσζε ησλ αζηνρηώλ θαηά 50%. 
Όπσο θαη ζηηο εμνκνηώζεηο κε κηθξόηεξα κεγέζε L2 είρακε κεγάιε ζπκπίεζε αιιά δελ είρακε 
θηάζεη ζην ζεκείν εθείλν πνπ κεηώλνληαη νη αζηνρίεο.  
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Σσήμα 30 ζςμπιεζηόηηηα δεδομένων ζηα 512ΚΒ 

 
Τν κόλν πνπ έρεη αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη ην gcc όπνπ έρεη κηα κείσζε θαηά 18%, ελώ ην 
gap έρνπλ νξηαθή κείσζε 1% ην νπνίν εμαθνινπζεί παξά ηελ αύμεζε 40% ησλ αζηνρηώλ λα 
παξακέλεη ζρεδόλ ακεηάβιεην. Τν gcc όκσο παξνπζηάδεη κείσζε ζην ipc (βιέπε ζρήκα 8) θαη 
ζην LRU κνληέιν νπόηε δελ είλαη ηόζν πξνβιεκαηηθή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ καο όζν 
είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κεηξνπξνγξάκκαηνο. 
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Σσήμα 31 μεηαβολή ipc ζηα 512ΚΒ 

 
 

 

Σσήμα 32 μεηαβολή αζηοσιών ζηα 512ΚΒ 
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Σσήμα 33 αύξηζη θαινόμενηρ σωπηηικόηηηαρ ζηα 512ΚΒ 

 
Σπλνιηθά παξαηεξνύκε κηα αύμεζε ηνπ γεσκεηξηθνύ κέζνπ ipc θαηά 7% θαη κείσζε ζην 
γεσκεηξηθό κέζν ησλ αζηνρηώλ θαηά 11%. Σην galgel όπνπ έρνπκε ηελ κέγηζηε αύμεζε ipc, 
έρνπκε 96% αύμεζε ηεο θαηλόκελεο ρσξεηηθόηεηαο (ζρήκα 32) πνπ αληηζηνηρεί ζε 1004ΚΒ. 
 

3.7.6 Εξομοίωςη ςτα 1024ΚΒ L2 κρυφήσ μνήμησ 

 
 

 
Σσήμα 34 ζςμπιεζηόηηηα δεδομένων ζηα 1024ΚΒ 
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Σηα 1024ΚΒ παξαηεξνύκε κηα βειηίσζε πάλσ από 10% ζε 5 κεηξνπξνγξάκκαηα, ελώ 
ελδηαθέξνπζα ζπκπεξηθνξά παξνπζηάδεη ην apsi. Παξόηη ηα δεδνκέλα ηνπ έρνπλ κεδεληθέο 
ηηκέο θαηά 90% (ζρήκα 34), άξα θαη ζπκπηέζηκεο, επηηπγράλεηαη ζπκπίεζε κόιηο 35% θαη ελώ 
πέθηεη θαη ην ipc ηνπ θαηά 3%. Τν apsi έρεη κεγάιν αξηζκό αζηνρηώλ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
πξνζαύμεζε ζηνπο θύθινπο πξνζπέιαζεο ιόγσ ηεο ζπκπίεζεο δεκηνπξγείηαη ε κείσζε ζην 
ipc. 
 
 

 
Σσήμα 35 μεηαβολή ipc ζηα 1024ΚΒ 

Τν galgel απμάλεηαη θαηά 135% ην ipc ελώ απμάλνληαη θαη ην art 37%, facerec 11% vpr 78% 
twolf 118% (ζρήκα 35). 
 
 

 
Σσήμα 36 μεηαβολή αζηοσιών ζηα 1024ΚΒ 

Τν galgel, vpr, twolf κεηώλνπλ ηηο αζηνρίεο ηνπο θαηά 99% παξόηη επηηπγράλνπλ ζρεηηθά κηθξή 
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ζπκπίεζε 61%, 43%, θαη 49% αληίζηνηρα. Η θαηλόκελε ρσξεηηθόηεηα είλαη 1649ΚΒ (61% 
αύμεζε) ζην galgel πνπ έρεη επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε αύμεζε ipc 
 
 

 
Σσήμα 37 αύξηζη θαινόμενηρ σωπηηικόηηηαρ ζηα 1024ΚΒ 

 
Ο γεσκεηξηθόο κέζνο ipc απμάλεηαη θαηά 16% θαη ν γεσκεηξηθόο κέζνο ησλ αζηνρηώλ 
κεηώλεηαη θαηά 72%. 
 

3.7.7 Εξομοίωςη ςτα 2048ΚΒ L2 κρυφήσ μνήμησ 

 
 

 
Σσήμα 38 αζηοσίερ  ζηα 2048ΚΒ 
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Απμήζακε επηπιένλ ηελ L2 ζε 2048ΚΒ ζηηο εμνκνηώζεηο καο γηα λα δνύκε ηελ ζπκπεξηθνξά 
ηνπ κνληέινπ καο ζε ζπζηήκαηα πνπ ρσξάλε ηα κεηξνπξνγξάκκαηα ζρεδόλ εμνινθιήξνπ 
ζηελ L2. Πνιιά κεηξνπξνγξάκκαηα πιένλ ζπκπεξηθέξνληαη σο cpu-bounded αθνύ έρνπλ 
πνιύ ιίγεο αζηνρίεο όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 38.  
 
 

 
Σσήμα 39 ζςμπιεζηόηηηα δεδομένων ζηα 2048ΚΒ 

Έηζη όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 40 βειηηώλνπκε θαηά 94% ην art, ην νπνίν πιένλ πέξαζε 
θαη απηό ην θξίζηκν όξην ησλ 200000 αζηνρηώλ ( 32319 αζηνρίεο ) κε 97% κείσζε ησλ 
αζηνρηώλ, θαη ην mcf θαηά 10% ελώ ην gcc δηαηεξεί ηελ κείσζε ηνπ ipc ζε ζρέζε κε ην LRU 
κνληέιν θαηά 14% όπσο επίζεο έρνπλ κηα ειάρηζηε κείσζε ην facerec 2% θαη ην parser θαηά 
1%. Πέξαλ απηώλ όκσο ηα ππόινηπα πξνγξάκκαηα έρνπλ κεδεληθή κεηαβνιή παξόηη 
κεηαβάιιεηαη ν αξηζκόο αζηνρηώλ ηνπο, όπσο γηα παξάδεηγκα ην galgel πνπ κεηώλεη θαηά 40% 
ηηο αζηνρίεο ηνπ αιιά παξακέλεη ζην ίδην ipc. 
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Σσήμα 40 μεηαβολή ipc ζηα 2048ΚΒ 

 
 

 
Σσήμα 41 μεηαβολή αζηοσιών ζηα 2048ΚΒ 

 
Δπίζεο δηαθξίλνπκε κηα κείσζε ζηελ ζπκπίεζε πνπ επηηπγράλνπκε όπσο απηό θαίλεηαη 
ζπγθξίλνληαο ην ζρήκα 37 κε ην ζρήκα 42. Απηό έρεη σο αίηην ην γεγνλόο πσο ηα δεδνκέλα 
ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ ρσξνύλ θαηά κεγάιν πνζνζηό ζηε L2 νπόηε δελ έρνπκε πνιιέο 
πηζαλόηεηεο θαηά ηελ δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από ηελ L1 ζηελ L2 λα έρνπκε 
αζηνρία θαη θαηά ζπλέπεηα λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκπηέζνπκε ην δεδνκέλν. 
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Σσήμα 42 αύξηζη θαινόμενηρ σωπηηικόηηηαρ ζηα 2048ΚΒ 

 
Η αύμεζε ηνπ γεσκεηξηθνύ κέζνπ ηνπ ipc είλαη 3% ελώ ε κείσζε ησλ ηνπ γεσκεηξηθνύ κέζνπ 
ησλ αζηνρηώλ 24%. Τν κεηξνπξόγξακκα art κε ηελ θαιύηεξε βειηίσζε ζην ipc (94%) 
θαηάθεξε ζπκπίεζε 24% (2540ΚΒ θαηλόκελε ρσξεηηθόηεηα).  

0,92

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



ηαςπόποςλορ Νικόλαορ 

Πανεπιζηήμιο Παηπών - Σμήμα Ηλεκηπολόγων Μησανικών Και Σεσνολογίαρ Τπολογιζηών 52 

Κεφάλαιο 4 υμπεράςματα και προτάςεισ. 

 
Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη πξνζπαζώληαο λα 
αλαθεθαιαηώζνπκε κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηεο εξγαζίαο. 
Σθνπόο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεύλεζε ελόο κνληέινπ πνπ ζπλδπάδεη 
ζπκπίεζε θαη πξόγλσζε απνζηάζεσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο γηα ηελ εύξεζε ησλ ππνςήθησλ 
κπινθ πξνο ζπκπίεζε. Τα απνηειέζκαηα είλαη ελζαξξπληηθά θαη  δείρλνπλ πσο ε ζπκπίεζε 
ζην δεύηεξν επίπεδν θξπθήο κλήκεο απμάλεη ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο πεξηζζόηεξα 
κεηξνπξνγξάκκαηα. 
  

1. ην κνληέιν ζπκπίεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο κε LRU δελ έρεη ηδηαίηεξα θαιή 
ζπκπεξηθνξά κε κείσζε πεξί ην 25% ζην γεσκεηξηθό κέζν ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ 
αλά κέγεζνο θξπθήο κλήκεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη απνδεθηό πξνο ρξήζε. 

2. ην κνληέιν ζπκπίεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο κε πξόγλσζε έρεη θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά 
ηδίσο ζηηο κηθξέο L2 κλήκεο . κεηώλεη αξθεηά ηηο αζηνρίεο αιιά δελ βειηηώλεη ηελ 
ηαρύηεηα επεμεξγαζίαο θαη κάιινλ αζύκθνξν πξνο πινπνίεζε αθνύ δελ έρεη ηδηαίηεξα 
θεξδε ζαλ κεραληζκόο.  

3. ην κνληέιν ζπκπίεζεο u_uc κε πξόγλσζε θαη αληηθαηάζηαζεο κε LRU επηηπγράλεη 
θαιύηεξεο επηδόζεηο (15% αύμεζε ζηα 256ΚΒ θαη 16% ζηα 1024ΚΒ) δίρσο λα κεηώλεη 
ηηο επηδόζεηο ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ ηδηαίηεξα (κεηώζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 1-2 % εθηόο 
ηνπ gcc) ελώ πνιιά κεηξνπξνγξάκκαηα παξακέλνπλ ζηνλ αξρηθό ηνπο ipc παξόηη 
επηδέρνληαη ζπκπίεζε θαη επηθαιύπηνπλ ηελ επηβάξπλζε ηεο ζπκπίεζεο. 

4.  ζην κεηξνπξόγξακκα gcc επηηύρακε ηελ κέγηζηε αύμεζε ζηα 256KB 1295% αιιά θαη 
ηελ κέγηζηε κείσζε κε 18% ζηα 512 ΚΒ. 
 

 
Η εξγαζία απηή παξαζέηεη ζαθείο ελδείμεηο πσο ε ζπκπίεζε κε πξόγλσζε απνζηάζεσλ 
επαλαρξεζηκνπνίεζεο βνεζά ηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ θαη 
δελ επηβαξύλεη νύηε ζε πνιππινθόηεηα νύηε ζε θόζηνο πιηθνύ. 
 
Η εμέιημε ηνπ κεραληζκνύ απόθαζεο ζπκπίεζεο ζα κπνξνύζε λα βειηηώζεη ηελ ζπκπεξηθνξά 
ηνπ κνληέινπ όζν αλαθνξά ηελ ηαρύηεηα εθηέιεζεο αιιά θαη ηελ απνθπγή κείσζεο 
απόδνζεο όπσο ζην gcc. Η ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ κνληέινπ ζπκπίεζεο κε πξόγλσζε, 
αληηθαηάζηαζεο κε LRU, δειαδή ε αύμεζε ή κε κεηαβνιή ηνπ ipc ησλ κεηξνπξνγξακκάησλ ε 
πςειή ζπκπίεζε θαη νη κεηώζεηο ησλ αζηνρηώλ καο δίλνπλ ηελ πεπνίζεζε πσο εθαξκόδνληαο 
ηερληθή decay [5] ζα έρνπκε θέξδε ζε θαηαλάισζε ελέξγεηα. 
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