
Como os Processadores Funcionam

Introdução

Apesar  de  cada  microprocessador  ter  seu  próprio  desenho  interno,  todos  os 
microprocessadores compartilham do mesmo conceito básico. Daremos uma olhada dentro da 
arquitetura de um processador genérico,  para que assim você seja capaz de entender um 
pouco mais sobre os produtos da Intel e da AMD, bem como as diferenças entre eles. 

O processador – que também é chamado de microprocessador, CPU (Central Processing 
Unit) ou UCP (Unidade Central de Processamento) – é o encarregado de processar informações. 
Como ele vai processar as informações vai depender do programa. O programa pode ser uma 
planilha,  um processador de textos ou um jogo: para o processador isso não faz a menor 
diferença,  já  que ele  não entende o que o  programa está realmente fazendo.  Ele  apenas 
obedece às ordens (chamadas comandos ou instruções) contidas no programa. Essas ordens 
podem ser para somar dois números ou para enviar uma informação para a placa de vídeo, por 
exemplo. 

Quando  você  clica  duas  vezes  em  um  ícone  para  rodar  um  programa,  veja  o  que  
acontece: 

1. O programa, que está armazenado no disco rígido, é transferido para a memória. Um 
programa  é  uma  série  de  instruções  para  o  processador.
2.  O  processador,  usando  um  circuito  chamado  controlador  de  memória,  carrega  as 
informações  do  programa  da  memória  RAM.
3.  As  informações,  agora  dentro  do  processador,  são  processadas.
4.  O  que  acontece  a  seguir  vai  depender  do  programa.  O  processador  pode  continuar  a 
carregar e executar o programa ou pode fazer alguma coisa com a informação processada, 
como mostrar algo na tela. 

Figura 1: Como a informação armazenada é transferida para o processador.

No passado, o processador controlava a transferência de informações entre o disco rígido e a 
memória RAM. Como o disco rígido é mais lento que a memória RAM, isso deixava o sistema 
lento, já que o processador ficava ocupado até que todas as informações fossem transferidas 
do disco rígido para a memória RAM. Esse método é chamado PIO (Programmed Input/Output - 
Entrada/Saída Programada). Hoje em dia a transferência de informações entre o disco rígido e 
a memória RAM é feita sem o uso do processador, tornando, assim, o sistema mais rápido. Esse 
método é chamado bus mastering ou DMA (Direct Memory Access - Acesso Direto à Memória). 
Para simplificar nosso desenho, não colocamos o chip da ponte norte entre o disco rígido e a 
memória RAM na Figura 1, mas ele está lá.

Processadores da AMD baseados nos soquetes 754, 939 e 940 (Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 
64 FX, Opteron e alguns modelos de  Sempron) possuem controlador de memória embutido. 
Isso significa que para esses  processadores a CPU acessa a memória RAM diretamente, sem 
usar o chip da ponte norte mostrado na Figura 1.

Clock

Afinal, o que vem a ser clock? Clock é um sinal usado para sincronizar coisas dentro do 
computador. Dê uma olhada na Figura 2, onde mostramos um típico sinal de clock: é uma onda 
quadrada passando de “0” a “1” a uma taxa fixa. Nessa figura você pode ver três ciclos de  
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clock (“pulsos”) completos. O início de cada ciclo é quando o sinal de clock passa de “0” a “1”; 
nós marcamos isso com uma seta. O sinal de clock é medido em uma unidade chamada Hertz  
(Hz), que é o número de ciclos de clock por segundo. Um clock de 100 MHz significa que em 
um segundo existem 100 milhões de ciclos de clock.

Figura 2: Sinal de clock.

No computador, todas as medidas de tempo são feitas em termos de ciclos de clock. Por 
exemplo,  uma memória RAM com latência “5” significa que vai  levar cinco ciclos de clock  
completos  para  começar  a  transferência  de  dados.  Dentro  da  CPU,  todas  as  instruções 
precisam de um certo número de ciclos de clock para serem executadas. Por exemplo, uma 
determinada instrução pode levar sete ciclos de clock para ser completamente executada. 

No que diz respeito ao processador, o interessante é que ele sabe quantos ciclos de clock 
cada instrução vai demorar, porque ele tem uma tabela que lista essas informações. Então se  
há duas instruções para serem executadas e ele sabe que a primeira vai levar sete ciclos de 
clock para ser executada, ele vai automaticamente começar a execução da próxima instrução  
no 8o pulso de clock. É claro que esta é uma explicação genérica para um processador com 
apenas uma unidade de execução –  processadores modernos possuem várias unidades de 
execução trabalhando em paralelo e podem executar a segunda instrução ao mesmo tempo 
em que a primeira, em paralelo. A isso chamamos arquitetura superescalar e falaremos mais a  
esse respeito mais tarde. 

Então o que o clock tem a ver com desempenho? Pensar que clock e desempenho são a  
mesma coisa é o erro mais comum acerca de processadores. 

Se você comparar dois processadores completamente idênticos, o que estiver rodando a 
uma taxa de clock mais alta será o mais rápido. Neste caso, com uma taxa de clock mais alta,  
o tempo entre cada ciclo de clock será menor,  então as tarefas serão desempenhadas em 
menos tempo e o desempenho será mais alto. Mas quando você compara dois processadores 
diferentes, isso não é necessariamente verdadeiro. 

Se você pegar dois processadores com diferentes arquiteturas – por exemplo, de dois 
fabricantes diferentes, como Intel e AMD – o interior deles será completamente diferente. 

Como dissemos, cada instrução demora um certo número de ciclos de clock para ser  
executada. Digamos que o processador “A” demore sete ciclos de clock para executar uma 
determinada instrução, e que o processador “B” leve cinco ciclos de clock para executar essa 
mesma instrução. Se eles estiverem rodando com a mesma taxa de clock, o processador “B” 
será mais rápido, porque pode processar essa instrução em menos tempo. 

E  há  ainda  muito  mais  no  jogo  do  desempenho  em  processadores  modernos,  pois  
processadores  têm quantidades  diferentes  de  unidades  de  execução,  tamanhos  de  cache 
diferentes,  formas  diferentes  de  transferência  de  dados  dentro  do  processador,  formas  
diferentes de processar instruções dentro das unidades de execução, diferentes taxas de clock 
com o mundo exterior, etc. 
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Como o sinal de clock do processador ficou muito alto, surgiu um problema. A placa-mãe onde 
o processador é instalado não podia funcionar usando o mesmo sinal de clock.Se você olhar 
para uma placa-mãe, verá várias trilhas ou caminhos. Essas trilhas são fios que conectam 
vários circuitos do computador. O problema é que, com taxas de clock mais altas, esses fios 
começaram a funcionar como antenas, por isso o sinal, em vez de chegar à outra extremidade 
do fio, simplesmente desaparecia, sendo transmitido como onda de rádio.

Clock Externo

Os  fabricantes  de  processadores começaram  a  usar,  então,  um  novo  conceito,  chamado 
multiplicação de clock, que começou com o processador 486DX2. Com esse esquema, que é 
usado em todos os processadores atualmente, o processador tem um clock externo, que é 
usado quando dados são transferidos de e para a memória RAM (usando o chip da ponte 
norte), e um clock interno mais alto. 

Para darmos um exemplo real, em um Pentium 4 de 3,4 GHz, estes “3,4 GHz” referem-se 
ao clock interno do processador, que é obtido quando multiplicamos por 17 seu clock externo  
de 200 MHz. Nós ilustramos esse exemplo na Figura 4. 

Figura 4: Clocks interno e externo em um Pentium 4 de 3,4 GHz.

A grande diferença entre o clock interno e o clock externo em processadores modernos é 
uma  grande  barreira  a  ser  transposta  visando  aumentar  o  desempenho  do  computador.  
Continuando com o exemplo do Pentium 4 de 3,4 GHz, ele tem que reduzir sua velocidade em 
17x quando tem que ler dados da memória RAM! Durante esse processo, ele funciona como se 
fosse um processador de 200 MHz! 

Diversas técnicas são usadas para minimizar o impacto dessa diferença de clock. Um 
deles é o uso de memória cache dentro do processador. Outra é transferir mais de um dado 
por  pulso  de  clock.  Processadores  tanto  da  AMD  como  da  Intel  usam esse  recurso,  mas  
enquanto os  processadores  da AMD transferem dois  dados  por  ciclo  de  clock,  os  da Intel  
transferem quatro dados por ciclo de clock. 

Figura 5: Transferindo mais de um dado por ciclo de clock.

Por causa disso, os processadores da AMD são listados como se tivessem o dobro de seus  
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verdadeiros clocks externos. Por exemplo, um processador da AMD com clock externo de 200 
MHz é listado como tendo 400 MHz. O mesmo acontece com processadores da Intel com clock 
externo de 200 MHz, que são listados como se tivessem clock externo de 800 MHz. 

A  técnica  de  transferir  dois  dados  por  ciclo  de  clock  é  chamada  DDR  (Dual  Data  Rate), 
enquanto que a técnica de transferir quatro dados por ciclo de clock é chamada QDR (Quad 
Data Rate).

Diagrama em Blocos de um Processador

Na Figura 6 você pode ver um diagrama em blocos básico de um processador moderno. 
São muitas as diferenças entre as  arquiteturas da AMD e da Intel,  e planejamos escrever  
artigos específicos sobre cada uma delas num futuro próximo. Acreditamos que entender o 
diagrama em blocos básico de um processador moderno seja o primeiro passo para entender 
como funcionam os processadores da Intel e da AMD e quais são as diferenças entre eles.

Figura 6: Diagrama em blocos básico de um processador.

A linha pontilhada na Figura 6 representa o corpo do processador, já que a memória RAM 
está localizada fora do processador. O caminho de dados entre a memória RAM e a CPU tem 
geralmente largura de 64 bits (ou de 128 bits quando é usada configuração de memória “dual  
channel”), rodando ao clock da memória ou ao clock externo do processador, o que for mais  
baixo. O número de bits usado e a taxa de clock podem ser combinados em uma unidade  
chamada taxa de transferência,  medida em MB/s.  Para calcular  a taxa de transferência,  a 
fórmula  é  o  número  de  bits  x  clock  /  8.  Para  um sistema usando memórias  DDR400 em 
configuração single channel (64 bits) a taxa de transferência da memória será de 3.200 MB/s,  
ao  passo  que  o  mesmo  sistema  usando  memórias  dual  channel  (128  bits)  terá  taxa  de  
transferência de memória de 6.400 MB/s..

Todos os circuitos dentro da caixa pontilhada rodam no mesmo clock interno do processador. 
Dependendo do processador, algumas de suas partes internas podem até mesmo rodar a uma 
taxa de clock mais alta. Além disso, o caminho de dados entre as unidades do processador 
pode ser mais  largo,  isto é,  transferir  mais bits  por ciclo de clock do que 64 ou 128.  Por 
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exemplo,  o  caminho  de  dados  entre  a  memória  cache  L2  e  o  cache  de  instrução  L1  em 
processadores modernos tem normalmente 256 bits de largura. Quanto maior o número de bits 
transferidos por ciclo de clock, mais rápida a transferência será feita (em outras palavras, a 
taxa de transferência será mais alta). Na Figura 5 usamos uma seta vermelha entre a memória 
RAM e a memória cache L2 e setas verdes entre todos os outros blocos para expressar as 
diferentes taxas de clock e largura de caminho de dados usadas.

Memória Cachê

Memória  cache  é  um  tipo  de  memória  de  alto  desempenho,  também chamada  memória 
estática.  O tipo  de  memória  usado  na  memória  RAM principal  do  computador  é  chamado 
memória dinâmica. A memória estática consome mais energia, é mais cara e é fisicamente 
maior que a memória dinâmica, mas é muito mais rápida. Ela pode trabalhar no mesmo clock 
do processador, o que a memória dinâmica não é capaz de fazer. 

Já que ir ao “mundo exterior” para buscar dados faz com que o processador trabalhe a  
uma taxa  de  clock  inferior,  a  técnica  da  memória  cache  é  usada.  Quando  o  processador  
carrega um dado de uma certa posição da memória,  um circuito chamado controlador de  
memória cache (não desenhado na Figura 6 em prol da simplicidade) carrega na memória  
cache  um bloco  inteiro  de  dados  abaixo  da  atual  posição  que  o  processador  acabou  de 
carregar. Como normalmente os programas rodam de maneira seqüencial, a próxima posição 
de memória que o processador irá requisitar será provavelmente a posição imediatamente 
abaixo da posição da memória que ela acabou de carregar. Como o controlador de memória 
cache  já  carregou  um monte  de  dados  abaixo  da  primeira  posição  de  memória  lida  pelo 
processador, o próximo dado estará dentro da memória cache, portanto o processador não  
precisa “sair” para buscar os dados: eles já estão carregados na memória cache embutida no 
processador, os quais ela pode acessar à sua taxa de clock interna. 

O controlador  de cache está  sempre observando as  posições de  memória  que estão 
sendo carregadas e carregando dados de várias posições de memória depois da posição de 
memória que acaba de ser lida. Para darmos um exemplo real,  se o processador carregou 
dados armazenados no endereço 1.000, o controlador de cache carregará dados do endereço 
“n” após o endereço 1.000. Esse número “n” é chamado página; se um dado processador está 
trabalhando com páginas  de  4  KB (que é  um valor  típico),  ele  carregará dados de  4.096 
endereços abaixo da atual posição de memória que está sendo carregada (endereço 1.000 em 
nosso exemplo). A propósito, 1 KB é igual a 1.024 bytes, por isso 4 KB é igual a 4.096 e não  
4.000. Na Figura 7 nós ilustramos esse exemplo. 

Figura 7: Como funciona o controlador de memória cache.

Quanto maior a memória cache, maiores são as chances de que a informação necessária  
ao processador já esteja lá, então o processador precisará acessar diretamente a memória  
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RAM com menos freqüência, e assim aumentando o desempenho do sistema (apenas lembre-
se que toda vez que o processador precisa acessar a memória RAM diretamente, ele precisa  
diminuir sua taxa de clock para essa operação). 

Chamamos  de  “acerto”  (“hit”)  quando  o  processador  carrega  uma  informação 
requisitada  do  cache,  e  de  “erro”  (“miss”)  se  a  informação  requisitada  não  está  lá  e  o  
processador precise acessar a memória RAM do sistema. 

L1 e L2 significam “nível 1” (Level 1) e “nível 2” (“Level 2”), respectivamente, e referem-
se à distância em que se encontram do núcleo do processador (unidade de execução). Uma 
dúvida comum é porque ter  três memórias  cache distintas  (cache de dados L1,  cache de 
instrução L1  e L2).  Preste  atenção na Figura 6 e você verá que o  cache de instrução L1  
funciona como “cache de entrada”, enquanto o cache de dados L1 funciona como “cache de  
saída”. O cache de instrução L1 – que é geralmente menor que o cache L2 – é particularmente 
eficiente quando o programa começa a repetir  uma pequena parte dele (loop),  porque as  
instruções requisitadas estarão mais próximas da unidade de busca. 

Na  página  de  especificações  de  um  processador  o  cache  L1  pode  ser  encontrado  com 
diferentes  tipos  de  representação.  Alguns  fabricantes  listam  duas  memórias  cache  L1 
separadamente (algumas vezes chamando o cache de instrução de “I” e o cache de dados de 
“D”),  alguns  acrescentam  a  soma  dos  dois  e  escrevem  “separados”  –  então  “128  KB, 
separados”  significa  64  KB  cache  de  instrução  e  64  KB  de  cache  de  dados  –,  e  alguns 
simplesmente somam os dois e você tem que adivinhar que o número é o total e que você 
deve dividi-lo por dois para saber a capacidade de cada cache. A exceção, entretanto, fica com 
os processadores Pentium 4 e os Celeron mais novos, baseados nos soquetes 478 e 775.
Os processadores Pentium 4 (e processadores Celeron soquetes 478 e 775) não possuem cache 
de instrução L1. Em vez disso eles possuem cache de rastreamento de execução, que é um 
cache localizado entre a unidade de decodificação e a unidade de execução. Portanto, o cache 
de instrução L1 está lá, mas com nome e lugar diferentes. Estamos falando isso porque esse é 
um erro muito comum, pensar que processadores Pentium 4 não possuem cache de instrução 
L1. Então, quando comparam o Pentium 4 com outros processadores, alguns podem achar que 
seu cache L1 é muito menor, porque estão contando apenas o cache de dados L1 de 8 KB. O 
cache de rastreamento de execução dos processadores Pentium 4 e Celeron é de 150 KB e 
deve ser levado em conta, é claro.

Processamento de Desvios

Como dissemos várias vezes, um dos principais problemas para o  processador é ter muitos 
erros de cache, porque a unidade de busca tem que acessar diretamente a memória RAM 
lenta, e assim deixar o sistema lento. 

Normalmente o uso da memória cache evita bem isso, mas existe uma situação típica em 
que o controlador de cache falha: desvios condicionais. Se no meio do programa houver uma 
instrução chamada JMP (“jump” ou “vá para”) mandando o programa para uma posição de 
memória completamente diferente, essa nova posição não será carregada na memória cache 
L2, fazendo com que a unidade de busca vá buscar aquela posição diretamente na memória  
RAM. Para resolver essa questão, o controlador de cache de processadores modernos analisa o 
bloco de memória carregado e sempre que encontrar uma instrução JMP lá carregará o bloco  
de  memória  para  aquela  posição  na  memória  cache L2  antes  que o  processador  alcance  
aquela instrução JMP. 
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Figura 8: Situação de desvio incondicional.

Isso é bastante fácil de implementar, o problema é que quando o programa apresenta um 
desvio condicional, isto é, o endereço para onde o programa deve se dirigir depende de uma 
condição até então desconhecida. Por exemplo, se a =< b salta para o endereço 1, ou se a > b  
salta para o endereço 2. Nós ilustramos esse exemplo na Figura 9. Isso resultaria em um erro 
de cache, porque os valores de a e b são desconhecidos e o controlador de cache estaria  
procurando apenas  por  instruções do tipo JMP.  A solução:  o  controlador  de  cache carrega 
ambas  as  condições  na  memória  cache.Mais  tarde,  quando  o  processador  processar  a 
instrução de desvio condicional, ele simplesmente descartará aquela que não foi escolhida. É 
melhor carregar a memória cache com dados desnecessários do que acessar diretamente a 
memória RAM.

Figura 9: Situação de desvio condicional

Processando Instruções

A unidade de busca é encarregada de carregar as instruções da memória.  Primeiro ela vai 
verificar se a instrução requisitada pelo processador está no cache de instrução L1. Caso não 
esteja, ela vai para a memória cache L2. Se a instrução também não estiver lá, então ela tem 
que carregar diretamente da lenta memória RAM do sistema. 

Quando você liga seu computador todos os caches estão vazios, é claro, mas na medida 
em que o computador começa a carregar o sistema operacional,  o processador começa a 
processar as primeiras instruções carregadas do disco rígido, fazendo com que o controlador 
de cache comece a carregar os caches e começar o espetáculo. 
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Depois que a unidade de busca pegou a instrução requisitada pelo processador para ser 
processada, ela a envia para a unidade de decodificação. 

A unidade de decodificação irá então verificar o que aquela instrução específica faz. Ela  
faz  isso através de  consulta  à  memória  ROM que existe  dentro  do processador,  chamada  
microcódigo. Cada instrução que um determinado processador compreende possui seu próprio 
microcódigo. O microcódigo vai “ensinar” ao processador o que fazer. É como um guia passo-a-
passo  para  cada  instrução.  Se  a  instrução  carregada  é,  por  exemplo,  somar  a+b,  seu 
microcódigo dirá à unidade de decodificação que são necessários dois parâmetros, a e b. A  
unidade de decodificação vai então requisitar que a unidade de busca pegue a informação 
presente nas duas posições de memória seguintes, que seja compatível com os valores para a 
e  b.  Depois  que  a  unidade  de  decodificação  “traduziu”  a  instrução  e  coletou  todas  as 
informações necessárias para executar a instrução, ela irá passar todas as informações e o 
“guia passo-a-passo” sobre como executar aquela instrução para a unidade de execução. 

A unidade de execução irá  então finalmente executar a instrução.  Em  processadores 
modernos você encontrará mais de uma unidade de execução trabalhando em paralelo. Isso é  
feito para aumentar o desempenho do processador. Por exemplo, um processador com seis  
unidades de execução é capaz de executar seis instruções em paralelo, então, na teoria, ele  
pode alcançar o mesmo desempenho que seis processadores dotados de apenas uma unidade 
de execução. Esse tipo de arquitetura é chamado de arquitetura superescalar. 

Normalmente  processadores  modernos  não  possuem diversas  unidades  de  execução 
idênticas; eles têm unidades de execução especializadas em um tipo de instruções. O melhor 
exemplo  é  a  unidade  de  ponto  flutuante  (FPU,  Float  Point  Unit,  também  chamada  “co-
processador  matemático”),  que  é  encarregada  de  executar  instruções  matemáticas 
complexas. Geralmente entre a unidade de decodificação e a unidade de execução existe uma 
unidade (chamada unidade de despacho ou agendamento) encarregada de enviar a instrução 
para a unidade de execução correta, isto é, caso a instrução seja uma instrução matemática, 
ela  a  enviará  para  a  unidade  de  ponto  flutuante  e  não  para  uma  unidade  de  execução 
“genérica”. A propósito, unidades de execução “genéricas” são chamadas ALU (Arithmetic and 
Logic Unit) ou ULA (Unidade Lógica e Aritmética). 

Finalmente, quando o processamento termina, o resultado é enviado para o cache de  
dados L1. Continuando com nosso exemplo de soma a+b, o resultado será enviado para o 
cache de dados L1. Esse resultado pode ser então enviado de volta para a memória RAM ou  
para outro lugar,  como a  placa de vídeo, por exemplo.  Mas isso vai  depender da próxima 
instrução que será processada em seguida (a instrução seguinte pode ser “imprima o resultado 
na tela”). 

Outra função interessante que todos os microprocessadores possuem há muito tempo é  
chamada de “pipeline”,  que é a capacidade de ter  várias  instruções diferentes em vários  
estágios do processador ao mesmo tempo. 

Depois que a unidade de busca enviou a instrução para a unidade de decodificação, ela 
ficará ociosa, certo? Então, em vez de ficar fazendo nada, que tal mandar a unidade de busca 
pegar a próxima instrução? Quando a primeira instrução for para a unidade de execução, a 
unidade de busca pode enviar a segunda instrução para a unidade de decodificação e pegar a 
terceira instrução, e por aí vai. 

Em um processador moderno com um pipeline de 11 estágios (estágio é outro nome para  
cada unidade do processador), ele provavelmente terá 11 instruções dentro dele ao mesmo 
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tempo quase o tempo todo. Na verdade, visto que todos os processadores modernos possuem 
arquitetura superescalar, o número de instruções simultâneas dentro do processador será até 
maior. 

Além disso, em um processador de 11 estágios, uma instrução terá que passar por 11 
unidades para que seja completamente executada. Quanto maior o número de estágios, mais  
tempo uma instrução vai demorar para que seja totalmente executada. Por outro lado, tenha  
em mente que, por causa desse conceito, várias instruções podem estar rodando ao mesmo 
tempo dentro do processador. A primeira instrução carregada pelo processador pode demorar 
11 passos para sair dele, mas uma vez que estiver fora, a segunda instrução sairá logo depois  
(e não outros 11 passos depois). 

Existem muitos outros truques usados pelos processadores modernos para aumentar o 
desempenho.  Nós  explicaremos  dois  deles,  execução  fora  de  ordem  (OOO,  out-of-order  
execution) e execução especulativa.

Execução Fora de Ordem (OOO)

Lembra que dissemos que processadores modernos possuem diversas unidades de execução 
trabalhando em paralelo? Nós também dissemos que existem tipos diferentes de unidades de 
execução, como a ALU (Unidade Lógica Aritmética), que é uma unidade de execução genérica, 
e a FPU (Unidade de Ponto Flutuante), que é uma unidade de execução matemática. Apenas 
como  exemplo  genérico  para  entendermos  o  problema,  digamos  que  um  determinado 
processador possua seis unidades de execução, quatro “genéricas” e duas de ponto flutuante. 
Digamos também que o programa tenha o seguinte fluxo de instruções em um dado momento. 
1.  instrução  genérica
2.  instrução  genérica
3.  instrução  genérica
4.  instrução  genérica
5.  instrução  genérica
6.  instrução  genérica
7.  instrução  matemática
8.  instrução  genérica
9.  instrução  genérica
10. instrução matemática

O que vai acontecer? A unidade de despacho/agendamento enviará as primeiras quatro  
instruções às quatro ALUs mas, na quinta instrução, o processador precisará esperar que uma 
de suas ALUs fique livre para continuar o processamento, já que todas as suas quatro unidades  
de  execução  genéricas  estarão  ocupadas.  Isso  não  é  bom,  porque  ainda  teremos  duas  
unidades matemáticas (FPUs) disponíveis, e elas estarão ociosas. Portanto, um processador  
com mecanismo de execução fora  de  ordem (todos os  processadores  modernos têm essa 
função) vai analisar a próxima instrução e ver se ela pode ser enviada a uma das unidades 
ociosas. Em nosso exemplo isso não é possível, porque a sexta instrução também precisa de 
uma ALU para ser processada. O mecanismo de execução fora de ordem continua sua busca e 
descobre que a sétima instrução é uma instrução matemática que pode ser executada em uma 
das FPUs disponíveis. Como a outra FPU continuará disponível, ele vai vasculhar o programa 
em busca de oura instrução matemática. Em nosso exemplo, ele vai passar pelas instruções 
oito e nove e carregará a décima instrução. 

Em nosso exemplo, as unidades de execução estarão processando, ao mesmo tempo, a  
primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a sétima e a décima instruções. 

O nome fora de ordem vem do fato de que o processador não precisa esperar; ele pode puxar 
uma instrução do fundo do programa e processá-la antes que instruções acima dela sejam 
processadas. É claro que a execução fora de ordem não pode ficar indefinidamente procurando 
por  uma  instrução  se  não  puder  encontrar  imediatamente  uma  para  ser  executada  em 
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paralelo. A execução fora de ordem de todos os processadores tem um limite de profundidade 
até onde podem ir procurar por instruções (um valor típico seria 512).

Execução Especulativa

Vamos supor que uma dessas instruções genéricas é um desvio condicional. O que a execução 
fora  de  ordem  vai  fazer?  Se  o  processador implementar  uma  função  chamada  execução 
especulativa (todos os processadores modernos fazem isso), ele executará ambos os desvios. 
Considere o exemplo abaixo: 
1.  instrução  genérica
2.  instrução  genérica
3.  se  a=<b  vá  para  instrução  15
4.  instrução  genérica
5.  instrução  genérica
6.  instrução  genérica
7.  instrução  matemática
8.  instrução  genérica
9.  instrução  genérica
10.  instrução  matemática
…
15.  instrução  matemática
16.  instrução  genérica
…

Quando o mecanismo da execução fora de ordem analisar este programa, ele vai puxar a  
instrução 15 para uma das FPUs, já que ele vai precisar de uma instrução matemática para  
preencher uma das FPUs que estariam ociosas. Então, em um dado momento, podemos ter  
ambos os desvios sendo processados ao mesmo tempo. Se quando o processador terminar de  
processar a terceira instrução a for  maior  que a b,  então o processador irá simplesmente  
descartar o processamento da instrução 15. Você pode achar que isso é perda de tempo, mas  
na  verdade  não  é.  Não  custa  nada  ao  processador  executar  aquela  instrução  específica,  
porque a FPU estaria ociosa de qualquer maneira. Por outro lado, se a=<b o processador terá 
um aumento no desempenho, já que quando a instrução 3 pedir a instrução 15 ela já terá sido  
processada, indo direto para a instrução 16 ou até mais longe, se a instrução 16 também já  
tiver sido processada em paralelo pelo mecanismo de execução fora de ordem. 

É claro que tudo que explicamos neste tutorial é uma simplificação para fazer com que esse 
tema tão técnico fique um pouco mais fácil de ser entendido.

Coprocessador aritmético

Todos os processadores da família x86, usada em micros PC, são basicamente processadores 
de números inteiros.  Muitos aplicativos porém, precisam utilizar  valores de maior  precisão, 
assim como funções matemáticas complexas, como Seno, Coseno, Tangente, etc., para realizar 
suas  tarefas.  Este  é  o  caso  dos  programas  de  CAD,  planilhas,  jogos  com  gráficos 
tridimensionais e de processamento de imagens em geral. 

A função do coprocessador aritmético é justamente auxiliar o processador principal no cálculo 
destas funções complexas,  cada vez mais utilizadas, principalmente em jogos.  É como um 
matemático profissional que ajuda o processador a resolver os problemas mais complexos, que 
ele demoraria muito para resolver sozinho.

Até  o  386,  o  coprocessador  era  apenas  um acessório  que  podia  ser  comprado à  parte  e 
instalado  num encaixe  apropriado  da  placa  mãe,  sendo  que  cada  modelo  de  processador 
possuía um modelo equivalente de coprocessador. O 8088 utilizava o 8087, o 286 o 287, o 
386SX e 386DX utilizavam respectivamente o 387SX e o 387DX e o 486SX utilizava 487DX. O 
problema  nesta  estratégia  é  que  como  poucos  usuários  equipavam  seus  micros  com 
coprocessadores  aritméticos,  a  produção  destes  chips  era  baixa,  e  consequentemente  os 
preços eram altíssimos, chegando ao ponto de em alguns casos o coprocessador custar mais 
caro que o processador principal. Com o aumento do número de aplicativos que necessitavam 
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do coprocessador, sua incorporação ao processador principal apartir do 486DX foi um passo 
natural. Com isso, resolveu-se também o problema do custo de produção dos coprocessadores, 
barateando o conjunto. 

Atualmente, o desempenho do coprocessador determina o desempenho do micro em jogos e 
aplicativos gráficos em geral, justamente as aplicações onde os processadores atuais são mais 
exigidos. Infelizmente, o desempenho do coprocessador é uma característica que varia muito 
entre os processadores atuais. 

Encaixe para o coprocessador aritmético

Processadores RISC X Processadores CISC 

Sempre houve uma grande polêmica em torno de qual dessas plataformas é melhor. Talvez 
você ache inútil eu estar falando sobre isto aqui, mas é interessante que você compreenda a 
diferença  entre  estas  duas  plataformas,  para  entender  vários  aspectos  dos  processadores 
modernos.

Um processador CISC (Complex Instruction Set Computer, ou “computador com um conjunto 
complexo  de  instruções”),  é  capaz  de  executar  várias  centenas  de  instruções  complexas 
diferentes, sendo extremamente versátil. Exemplos de processadores CISC são o 386 e o 486. 

No começo da década de 80, a tendência era construir chips com conjuntos de instruções cada 
vez mais complexos. Alguns fabricantes porém, resolveram seguir o caminho oposto, criando o 
padrão RISC (Reduced Instruction Set Computer, ou “computador com um conjunto reduzido de 
instruções”). Ao contrário dos complexos CISC, os processadores RISC são capazes de executar 
apenas  algumas  poucas  instruções simples.  Justamente  por  isso,  os  chips  baseados  nesta 
arquitetura são mais simples e muito mais baratos. Outra vantagem dos processadores RISC, é 
que, por terem um menor número de circuitos internos, podem trabalhar a frequências mais 
altas. Um exemplo são os processadores Alpha, que em 97 já operavam a 600 MHz.

Pode parecer estranho que um chip que é capaz de executar algumas poucas instruções, possa 
ser considerado por muitos, mais rápido do que outro que executa centenas delas, seria como 
comparar um professor de matemática com alguém que sabe apenas as quatro operações. 
Mas, um processador RISC é capaz de executar tais instruções muito mais rapidamente. A idéia 
principal, é que apesar de um processador CISC ser capaz de executar centenas de instruções 
diferentes,  apenas  algumas  são  usadas  frequentemente.  Poderíamos  então  criar  um 
processador otimizado para executar apenas estas instruções simples que são mais usadas. 
Como de qualquer forma, pouca gente programa diretamente em Assembly, bastaria alterar os 
compiladores, para que os programas fossem compatíveis com os novos processadores.

É  indiscutível,  porém,  que  em  muitas  tarefas  os  processadores  CISC  saem-se  melhor, 
principalmente pelo seu grande número de recursos. Por isso, ao invés da vitória de uma das 
duas  tecnologias,  atualmente  vemos  processadores  híbridos,  que  são  essencialmente 
processadores CISC, mas incorporam muitos recursos encontrados nos processadores RISC (ou 
vice-versa).



Apesar de por questões de Marketing, muitos fabricantes ainda venderem seus chips, como 
sendo “Processadores RISC”, não existe praticamente nenhum processador atualmente que 
siga estritamente uma das duas filosofias. Tanto processadores da família x86, como o Pentium 
II, Pentium III e AMD Athlon, quanto processadores supostamente RISC, como o MIPS R10000 e 
o  HP  PA-8000  misturam  características  das  duas  arquiteturas,  por  simples  questão  de 
performance. Por que ficar de um lado ou de outro, se é possível juntar o melhor dos dois 
mundos? A última coisa que os fabricantes de processadores são é teimosos,  sempre que 
aparece uma solução melhor, a antiga e abandonada. 

Examinando de um ponto de vista um pouco mais prático, a vantagem de uma arquitetura 
CISC é que já temos muitas das instruções guardadas no próprio processador, o que facilita o 
trabalho dos programadores,  que já dispõe de praticamente todas as instruções que serão 
usadas em seus programas. No caso de um chip estritamente RISC, o programador já teria um 
pouco mais de trabalho, pois como disporia apenas de instruções simples, teria sempre que 
combinar  várias  instruções sempre que precisasse  executar  alguma tarefa  mais  complexa. 
Seria mais ou menos como se você tivesse duas pessoas, uma utilizando uma calculadora 
comum, e outra utilizando uma calculadora cientifica. Enquanto estivessem sendo resolvidos 
apenas cálculos simples, de soma, subtração, etc. quem estivesse com a calculadora simples 
poderia  até  se  sair  melhor,  mas  ao  executar  cálculos  mais  complicados,  a  pessoa  com a 
calculadora científica disporia de mais recursos. 

Nos chips atuais, que são na verdade misturas das duas arquiteturas, juntamos as duas coisas. 
Internamente, o processador processa apenas instruções simples. Estas instruções internas, 
variam de processador para processador, são como uma luva, que se adapta ao projeto do 
chip. As instruções internas de um K6 são diferentes das de um Pentium por exemplo. Sobre 
estas  instruções  internas,  temos  um  circuito  decodificador,  que  converte  as  instruções 
complexas utilizadas pelos programas em várias instruções simples que podem ser entendidas 
pelo  processador.  Estas  instruções  complexas  sim,  são  iguais  em todos  os  processadores 
usados em micros PC. É isso que permite que um K6 e um Pentium sejam compatíveis entre sí. 

O  conjunto  básico  de  instruções  usadas  em micros  PC  é  chamado de  conjunto  x86.  Este 
conjunto  é  composto  por  um total  de  187  instruções,  que  são  as  utilizadas  por  todos  os 
programas. Além deste conjunto principal,  alguns processadores trazem também instruções 
alternativas, que permitem aos programas executar algumas tarefas mais rapidamente do que 
seria possível usando as instruções x86 padrão. Alguns exemplos de conjuntos alternativos de 
instruções são o MMX (usado apartir do Pentium MMX), o 3D-NOW! (usado pelos processadores 
da AMD, apartir do K6-2), e o SSE (suportado pelo Pentium III). 

A Introdução do Cache

Os processadores 386 acima de 20 MHz eram muito rápidos para as memórias RAM existentes 
na época. Por isso, a cada acesso, o processador tinha que ficar “esperando” os dados serem 
liberados  pela  memória  RAM  para  poder  concluir  suas  tarefas,  perdendo  muito  em 
desempenho. Para solucionar esse problema, passaram a ser usadas pequenas quantidades de 
memória cache na grande maioria das placas mãe para micros 386 e superiores. 

A memória cache é um tipo de memória ultra-rápida, que armazena os dados mais usados pelo 
processador, evitando na grande maioria dos casos, que ele precise perder tempo buscando 
dados  diretamente  na  lenta  memória  RAM.  Mesmo uma pequena  quantidade  de  memória 
cache é capaz de melhorar bastante a velocidade da troca de dados entre o processador e a 
RAM. 

Apesar de já ser bem mais rápido que a memória RAM, o 386 ainda não era um processador 
muito rápido, justamente por isso, ainda não era tão dependente do desempenho da memória 
cache quanto os processadores atuais. Um 386 equipado com memória cache é de 20 a 30% 
mais  rápido  que  um  386  da  mesma  frequência,  mas  sem memória  cache,  enquanto  um 
processador moderno pode ficar  até 20 vezes mais lento caso sejam desabilitados tanto o 
cache L1 quanto o cache L2.



Modo Real x Modo Protegido 

Operando  em  modo  real,  o  processador  funciona  exatamente  como  um  8086,  apenas 
trabalhando com uma velocidade maior.  Não somente  o  386,  mas todos os processadores 
atuais  podem  alternar  entre  o  modo  real  e  o  modo  protegido  livremente,  sempre  que 
necessário. No modo real, rodamos o MS-DOS e outros aplicativos de modo real mais antigos, 
enquanto no modo protegido rodamos o Windows e seus programas.

Com certeza, alguma vez ao tentar rodar um programa antigo, você já se deparou com uma 
enigmática mensagem de falta de memória, apesar dos manuais do programa dizerem que ele 
precisa apenas de 500 ou 600 KB de memória e você ter instalado bem mais do que isso. Estas 
mensagens surgem por que estes programas rodam com o processador operando em modo 
real onde, como o 8086, ele é capaz de reconhecer apenas o primeiro Megabyte da memória 
RAM. Este primeiro Megabyte por sua vez, é subdividido em dois blocos, chamados de memória 
convencional e memória estendida.

A memória convencional corresponde aos primeiros 640 Kbytes da memória, e é a área de 
memória usada pelos programas que operam em modo real.  Os 384 Kbytes restantes são 
chamados de memória superior, e são reservados para armazenar uma cópia do BIOS, que 
passa a ser executado mais rapidamente, já que a memória RAM é muito mais rápida do que o 
chip de memória ROM ou Flash onde ele é originalmente armazenado. Esta cópia do BIOS é 
chamada de “Shadow”, ou sombra, e serve para aumentar o desempenho geral do sistema. A 
memória superior também é usada para armazenar sombras dos BIOS de outros dispositivos, 
como placas de vídeo, aumentando também a velocidade de operação destes periféricos.

Apesar de existirem 640 Kbytes de memória convencional, protos para ser usada por qualquer 
programa que opere em modo real, nem toda esta memória fica disponível, já que parte dela é 
usada pelo MS-DOS e drivers de dispositivos de modo real. É possível liberar mais memória 
convencional, editando os arquivos de inicialização do DOS, conseguindo assim rodar estes 
programas.

Quando  o  computador  é  ligado,  o  processador  está  operando  em modo  real.  Quem dá  o 
comando para que ele  mude para o modo protegido é o sistema operacional.  No caso do 
Windows, este comando é dado durante o carregamento do sistema.

Em modo protegido, o processador é capaz de reconhecer toda a RAM instalada no sistema, 
além de incorporar recursos como a multitarefa e a memória virtual em disco. É neste modo 
que usamos a interface gráfica do Windows e rodamos seus aplicativos.

Recursos do Modo Protegido

Apesar de, em nome da compatibilidade retroativa com programas desenvolvidos para micros 
PC XT e 286, tanto o 386 como todos os processadores atuais poderem operar em modo real, 
apenas  no  modo protegido  eles  incorporam os  recursos  mais  avançados,  que permitem a 
existência dos softwares que temos atualmente. 

A  partir  do  386,  poucas  funções  novas  foram  incorporadas  aos  novos  processadores. 
Basicamente, evoluímos apenas em termos de velocidade. Tanto que, com um simples 386, é 
possível  rodar  praticamente  qualquer  aplicativo  mais  atual,  apenas  com  uma  velocidade 
menor.

O modo protegido traz basicamente quatro novos recursos: memória virtual, multitarefa, 
proteção de memória e o modo virtual 8086.

Memória Virtual 

A capacidade do 386 de trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo (multitarefa)  é 
realmente  muito  útil,  mas  esta  característica  traz  um  pequeno  problema:  abrindo  vários 



aplicativos  sucessivamente,  logo  a  memória  RAM do  sistema se  esgota.  Para  corrigir  este 
problema, o modo protegido traz também a memória virtual,  que permite criar um arquivo 
temporário no disco rígido, chamado de Swap File, ou arquivo de troca, que funciona como uma 
extensão da memória RAM, permitindo abrir quantos aplicativos forem necessários, até que o 
espaço do disco rígido se esgote.

Por exemplo, só o Windows 2000 Professional, junto com os serviços básicos ocupa cerca de 40 
MB de memória. Se você abrir o Word 97, serão necessários mais 10 Megabytes, um total de 
quase 50 MB. Caso o micro em questão possua apenas 32 MB de memória, seria criado um 
arquivo temporário de 18 MB no disco rígido, que armazenaria os dados que não couberam na 
memória RAM.

O problema em usar memória virtual é que o disco rígido é centenas de vezes mais lento do 
que a memória RAM. Um disco rígido razoável possui um tempo de acesso em torno de 10 
milessegundos (milésimos de segundo) enquanto um módulo de memória PC-100 possui um 
tempo de acesso inferior a 10 nanossegundos (bilionésimos de segundo) ou seja, um tempo de 
acesso um milhão de vezes menor!Em termos de taxa de transferência, novamente temos um 
contraste marcante: 800 MB para o módulo de memória e de 5 a 20 MB (dependendo do 
modelo) para o disco rígido.

Graças  a  este  abismo,  apesar  dos  programas  funcionarem normalmente  usando  memória 
virtual, o sistema vai ficando cada vez mais lento. Experimente, por exemplo, tentar trabalhar 
em um PC com apenas 4 MB de RAM (seja qual for o processador) rodando o Windows 95. A 
lentidão é insuportável.

No  Windows  3.x,  era  necessário  reservar  uma  quantidade  espaço  do  disco  rígido  para  a 
memória  virtual,  quantidade  que  podia  ser  configurada  livremente  através  do  Painel  de 
Controle. O problema é que este espaço ficava indisponível. Se você possuísse um disco de 800 
MB,  e  reservasse  200  para  a  memória  virtual,  ficaria  com  apenas  600  MB  para  instalar 
programas  e  guardar  arquivos.  Se  por  outro  lado,  você  reservasse  pouco  espaço  para  a 
memória  virtual,  ficaria  com pouca  memória  para  abrir  vários  programas  e  trabalhar  com 
arquivos grandes. 

Apartir  do Windows 95 este problema foi  resolvido com a adoção de um arquivo de troca 
dinâmico,  que  vai  aumentando  ou  diminuindo  de  tamanho  conforme  a  necessidade  de 
memória, evitando o desperdício de espaço em disco que tínhamos no Windows 3.x. Apartir do 
Windows  95,  existe  também  uma  administração  mais  racional  dos  recursos  do  sistema, 
movendo os arquivos mais importantes, acessados com mais frequência para memória RAM 
(ou  memória  cache,  dependendo da  importância  do  arquivo),  e  deixando apenas  arquivos 
usados mais raramente no arquivo de troca. Esta simples medida diminui bastante a perda de 
performance causada pelo uso da memória virtual.

No Windows 2000 é possível determinar um valor inicial e um valor máximo para um arquivo 
de troca. No caso do Linux, a fim de melhorar o desempenho, os desenvolvedores optaram por 
criar um sistema de arquivos próprio para a memória virtual.

Multitarefa

Multitarefa significa executar mais de uma tarefa de cada vez, como assobiar e chupar cana ao 
mesmo tempo. Apesar de na vida real não ser muito fácil fazer duas coisas ao mesmo tempo, 
do  ponto  de  vista  de  um  computador  este  processo  é  relativamente  simples.  Todos  os 
aplicativos são carregados na memória e o processador passa a executar algumas instruções 
de  cada  aplicativo  por  vez.  Como  o  processador  é  capaz  de  executar  vários  milhões  de 
instruções por segundo, esta troca é feita de maneira transparente, como se os aplicativos 
estivessem  realmente  sendo  executados  ao  mesmo  tempo.  Enquanto  o  processador  dá 
atenção para um aplicativo, todos os demais ficam paralisados, esperando sua vez. 

Memória Protegida



Usando a multitarefa, quase sempre teremos vários aplicativos carregados na memória, seja na 
memória  RAM  ou  no  arquivo  de  troca.  Se  não  houvesse  nenhum  controle  por  parte  do 
processador, um aplicativo poderia expandir sua área de memória, invadindo áreas de outros 
aplicativos e causando travamentos no micro. 

Um editor de imagens, por exemplo, precisa ocupar mais memória conforme as imagens vão 
sendo abertas ou criadas. Sem nenhuma orientação por parte do processador, simplesmente 
seriam ocupadas as áreas adjacentes, que poderiam tanto estar vazias, quanto estar ocupadas 
pelo processador de textos, por exemplo.

Para colocar ordem na casa, foi desenvolvido o recurso de proteção de memória, que consiste 
no processador isolar  a área de memória ocupada por  cada aplicativo,  impedindo que ele 
ocupe outras áreas ao seu bel prazer. Se, por acaso, o programa precisar de mais memória, o 
próprio processador irá procurar uma área vazia de memória e ordenar ao aplicativo que ocupe 
a área reservada.

Existem  basicamente  dois  tipos  de  multitarefa,  denominadas  multitarefa  preemptiva e 
multitarefa cooperativa, que diferem justamente pelo uso ou não da proteção de memória.

O Windows 3.x, apesar de ser considerado um sistema operacional multitarefa, não é capaz de 
usar o recurso de proteção de memória, nele é usada a multitarefa cooperativa, que consiste 
em cada aplicativo usar os recursos do processador por um certo tempo, passar para outro 
programa e esperar novamente chegar sua vez para continuar executando suas tarefas.  A 
alternância entre os programas neste caso não é comandada pelo sistema e sim pelos próprios 
aplicativos. Neste cenário,  um aplicativo mal comportado poderia facilmente monopolizar o 
sistema,  consumindo  todos  os  recursos  do  processador  por  um longo  período,  ou  mesmo 
invadir  áreas de memória ocupadas por outros aplicativos,  causando em qualquer um dos 
casos  o  famoso  GPF,  (“General  Protection  Falt”,  ou  “falha  geral  de  proteção”)  que  tanto 
atormentava os usuários do Windows 3.x.

Experimente tentar fazer dois irmãos dividirem os mesmo brinquedo; pode funcionar durante 
um certo tempo, mas uma hora um não vai querer deixar o outro brincar e vai  sair briga, 
exatamente como acontece com os aplicativos dentro da multitarefa cooperativa :-)

O Windows 95/98 por sua vez, usa a multitarefa preemptiva, isolando as áreas de memória 
ocupadas pelos aplicativos. Isto garante uma estabilidade bem maior do que a que temos no 
Windows 3.11. Porém, o modo como a multitarefa preemptiva é implementada no Windows 95 
assim como do Windows 98 e do Windows Millennium, que são baseados no mesmo kernel 
(núcleo) do Windows 95, ainda possui dois problemas graves:

O  primeiro  é  que,  quando  é  executado  um  programa  de  16  bits,  o  Windows  95  cai  em 
multitarefa  cooperativa  para  poder  rodar  o  programa,  deixando  de  proteger  as  áreas  de 
memória e tornando-se tão vulnerável quanto o Windows 3.11.

Porém, mesmo usando apenas aplicativos de 32 bits os travamentos ainda são comuns, pois o 
Windows 95 os serviços do sistema não tem prioridade sobre os aplicativos. Isto significa que 
caso um aplicativo qualquer entre em loop, poderá consumir todos os recursos do processador, 
neste  caso  o  sistema operacional  ficará  paralisado,  simplesmente  sem ter  como fechar  o 
aplicativo e restaurar  o sistema,  obrigando o usuário  a  resetar  o micro e perder  qualquer 
trabalho que não tenha sido salvo. Na verdade costuma-se dizer que o Windows 95/98 utiliza 
multitarefa semi-preemptiva, pois não utiliza todos os recursos de uma verdadeira multitarefa. 

A  solução  para  este  problema  veio  com o  Windows  NT.  Desde  suas  primeiras  versões,  o 
Windows NT é bem estável neste aspecto, pois implementa a multitarefa preemptiva de forma 
completa.  As  tarefas  executadas  pelo  sistema  operacional,  são  priorizadas  sobre  as  de 
qualquer outro aplicativo. Isto significa que em nenhuma situação, um aplicativo terá como 
passar por cima do sistema operacional e consumir todos os recursos do processador como 
acontece no Windows 95/98.

Na  prática,  significa  que  o  sistema  até  pode  travar  devido  a  algum  bug,  mas  se  algum 
aplicativo travar ou tentar invadir uma área de memória não designada para ele, simplesmente 
será  fechado,  permitindo  que  todos  os  demais  aplicativos  continuem  trabalhando  sem 



problemas. Você logo notará quais aplicativos costumam dar problemas, bastando substituí-los 
por versões mais recentes que corrijam seus bugs ou mesmo passar a usar um programa 
concorrente.

Tanto o Windows 2000, quanto o XP são baseados no kernel  do Windows NT e mantém o 
mesmo sistema de funcionamento. Por ter sido inspirado no Unix, o Linux utiliza multitarefa 
preemptiva  desde  suas  primeiras  versões,  é  por  isso  que  o  Linux  é  considerado  um dos 
sistemas mais estáveis, a ponto de ser usado em vários dos mais importantes servidores do 
planeta.

O MacOS por sua vez,  utilizou a multitarefa cooperativa durante muito mais tempo, até a 
versão 9.x. Os usuários dos Mac só passaram a ter disponível um sistema com multitarefa 
preemptiva apartir do MacOS X, que é baseado no FreeBSD, um sistema Unix de código aberto, 
semelhante ao Linux em vários aspectos. A Apple usou o FreeBSD para construir o Darwin, que 
é  a  base  do  sistema e  completou  a  obra  com a  interface  Aqua,  que  mantém a  idéia  de 
facilidade de uso das versões anteriores do MacOS.

Modo Virtual 8086

Apesar de, operando em modo real, o processador ser totalmente compatível com qualquer 
programa antigo, seria impossível executar um aplicativo de modo real dentro do Windows 95 
ou qualquer outro sistema operacional que utilize o modo protegido. Seria preciso fechar o 
Windows e fazer o processador voltar para o modo real para poder executar o aplicativo.

Pensando nesta possível limitação, os projetistas da Intel desenvolveram o modo virtual 8086 
onde o processador, operando em modo protegido, é capaz de simular vários ambientes de 
modo real, cada um com 1 MB de memória e total acesso ao hardware do micro, chamados de 
máquinas virtuais. É como se dentro do 386 fossem abertos vários XTs completos, um para 
cada programa de modo real a ser executado. É justamente o modo virtual 8086 que permite 
abrir janelas DOS dentro do Windows 95/98. 

Como o processador continua em modo protegido, cada máquina virtual tem sua área isolada 
na memória. O programa roda sem prejudicar a estabilidade do sistema. 

Multiplicação de Clock

Dentro de qualquer computador, os dados são transmitidos e processados na forma de sinais 
elétricos.  O  processador  é  muito  pequeno,  não  mede  mais  do  que  1,  ou  1,2  centímetros 
quadrados. A placa mãe por sua vez é muito maior que isso. 

Graças  a  esta  diferença  de  proporções,  acaba  sendo  muito  mais  fácil  desenvolver  um 
processador  capaz  de  operar  a,  digamos,  2  gigahertz,  do  que  uma  placa  mãe  capaz  de 
acompanha-lo. Apesar dos sinais elétricos percorrerem os circuitos a uma velocidade próxima 
da da luz, estamos falando de bilhões de transmissões por segundo. 

O recuso de multiplicação de clock surgiu para evitar que os processadores ficassem limitados 
à frequência da placa mãe. Num Pentium III de 800 MHz por exemplo, a placa mãe opera a 
apenas 100 MHz. O multiplicador é de 8x. 

Hoje em dia os processadores trazem tanto cache L1, quanto cache L2 integrados, operando na 
mesma  frequência  do  restante  do  processador,  o  que  diminui  muito  a  dependência  da 
velocidade da memória RAM, que sempre opera na mesma frequência de a placa mãe, meros 
100 ou  133 MHz.  Mesmo assim,  quanto maior  for  o  multiplicador,  maior  será a  perda  de 
desempenho. Um bom exemplo disso, é uma comparação entre o Celeron 766 (que usa bus de 
66 MHz) e o Celeron 800 (que já usa bus de 100 MHz). Apesar da frequência de operação ser 
quase a mesma, o Celeron 800 chega a ser 20% mais rápido, graças ao acesso mais rápido à 
memória.

Apesar das limitações, o recurso de multiplicação de clock é indispensável atualmente, pois 



sem ele  seria  impossível  desenvolver  processadores  muito  rápidos,  já  que  não  é  possível 
aumentar  a  frequência  das  placas  mãe  e  dos  demais  periféricos  na  mesma proporção  do 
aumento do clock nos processadores. Se o Pentium III, por exemplo, tivesse que trabalhar na 
mesma frequência da placa mãe, não passaríamos de 100 ou 133 MHz.

Nos PCs 486, Pentium, MMX e K6 é necessário configurar o multiplicador manualmente, através 
de alguns jumpers da placa mãe. É uma maravilha, principalmente quando você não têm o 
manual  da  placa  em  mãos.  Mas,  apartir  do  Pentium  II,  a  placa  é  capaz  de  detectar 
automaticamente o multiplicador. Na verdade, apartir do Pentium II, todos os processadores 
Intel têm o seu multiplicador travado ainda na fábrica. Não é possível alterá-lo mesmo que 
queira. 

Pipeline

Até o 386, os processadores da família x86 eram capazes de processar apenas uma instrução 
de  cada  vez.  Uma  instrução  simples  podia  ser  executada  em apenas  um ciclo  de  clock, 
enquanto instruções mais complexas demoravam vários ciclos de clock para serem concluídas. 
Seria mais ou menos como montar um carro de maneira artesanal, peça por peça.

Para melhorar o desempenho do 486, a Intel resolveu usar o pipeline, uma técnica inicialmente 
usada  em processadores  RISC,  que  consiste  em dividir  o  processador  em vários  estágios 
distintos. O 486, possui um pipeline de 5 níveis, ou seja, é dividido em 5 estágios. 

Quando é carregada uma nova instrução, ela primeiramente passa pelo primeiro estágio, que 
trabalha nela durante apenas um ciclo de clock, passando-a adiante para o segundo estágio. A 
instrução continua então sendo processada sucessivamente pelo segundo, terceiro, quarto e 
quinto  estágios  do  processador.  A  vantagem desta  técnica,  é  que  o  primeiro  estágio  não 
precisa ficar esperando a instrução passar por todos os demais para carregar a próxima, e sim 
carregar uma nova instrução assim que se livra da primeira, ou seja, depois do primeiro pulso 
de clock. 

As instruções trafegam dentro do processador na ordem em que são processadas. Mesmo que 
a instrução já tenha sido processada ao passar pelo primeiro ou segundo estágio, terá que 
continuar seu caminho e passar por todos os demais. Se por acaso a instrução não tenha sido 
completada mesmo após passar pelos 5, voltará para o primeiro e será novamente processada, 
até que tenha sido concluída. 

Desta maneira, conseguimos que o processador seja capaz de processar simultaneamente, em 
um único ciclo de clock,  várias instruções que normalmente demorariam vários ciclos para 
serem processadas.  Voltando ao exemplo do carro,  seria como se trocássemos a produção 
artesanal  por  uma  linha  de  produção,  onde  cada  departamento  cuida  de  uma  parte  da 
montagem, permitindo montar vários carros simultaneamente.

O uso dos 5 estágios de pipeline no 486 não chega a multiplicar por cinco a performance do 
processador, na verdade a performance não chega nem mesmo a dobrar, mas o ganho é bem 
significativo. 

Melhorias no Cache L1

A primeira  mudança trazida pelo Pentium foi  o  aumento da quantidade de cache L1,  que 
passou  a  ser  de  16  KB,  o  dobro  do  486.  Além  do  aumento  da  capacidade,  foram 
implementados três novos recursos, que tornaram o cache ainda mais eficiente:

A primeira medida foi a divisão do cache em dois blocos de 8 KB, um dedicado a armazenar 
dados e outro dedicado a armazenar instruções. Esta divisão permite que tanto as instruções a 
serem executadas pelo processador (comparação, multiplicação, soma, decisão, etc.) quanto 
os  dados  a  serem  processados,  possam  ser  acessados  simultaneamente  no  cache, 
aumentando sua eficiência.



Se, por exemplo, um programa qualquer ordena que o processador leia um número gravado na 
memória e verifique se ele é maior ou menor que 10, temos duas instruções (ler o número e 
compará-lo com o número 10) e duas variáveis (o número 10 e o número a ser lido). Com um 
cache unificado, como no 486, primeiro seriam lidas as instruções e em seguida as variáveis. 
No cache dividido do Pentium, ambos podem ser lidos no mesmo ciclo de clock, poupando 
tempo.

Outra modificação foi a ampliação do barramento de dados entre o processador e o cache. 
Enquanto no 486 podem ser lidos ou gravados até 128 bits de dados por ciclo de clock, no 
Pentium podem ser lidos ou gravados até 256 bits no cache de instruções e mais 256 no cache 
de  dados.  Como  ambos  os  caches  podem  ser  acessados  simultaneamente,  temos  um 
barramento total de 512 bits, o quádruplo do que tínhamos no 486! Este barramento mais 
largo permite que quantidades maiores de dados possam ser lidos a partir do cache no mesmo 
espaço de tempo, permitindo ao cache acompanhar a maior velocidade de processamento do 
Pentium.

A última medida foi  a adoção de um cache Write  Back,  que é capaz de cachear tanto as 
operações de leitura de dados na memória RAM, quanto as operações de escrita.  O cache 
usado no 486, cacheia apenas as operações de leitura, o que permite ao processador ganhar 
tempo ao ler dados, mas não ajuda na hora de gravar dados, quando são perdidos vários ciclos 
até que a memória RAM torne-se disponível.

Previsão de desvio dinâmico

Após concluída uma instrução do programa, para que o processador não perca um único ciclo 
de  clock  aguardando  que  o  cache  ou  a  memória  RAM enviem a  próxima  instrução  a  ser 
processada, foi incluído no Pentium um buffer de pré extração. Este pequeno circuito armazena 
as próximas instruções a serem processadas, formando uma espécie de fila. Na verdade, o 
buffer de pré extração funciona como uma espécie de cache L0, ficando entre o processador e 
o cache L1.

A maior utilidade deste buffer é prever o resultado de operações de tomada de decisão. Se 
chega ao processador uma instrução como “Se X > Y então Z = K, senão Z = Q” o buffer irá 
carregar tanto a instrução seguinte para X < Y quanto para X > Y, fazendo com que seja qual 
for o resultado da operação anterior, a próxima instrução já esteja carregada no buffer. 

O buffer  de pré extração também ajuda a memória cache a carregar antecipadamente os 
dados que o processador possa precisar. No caso do exemplo anterior, seriam carregados na 
memória cache tanto o valor de K quanto de Q.

Coprocessador Aritmético mais rápido

O  coprocessador  aritmético  do  Pentium  foi  completamente  remodelado.  Foram  alteradas 
algumas das instruções, que passaram a ser executadas muito mais rapidamente e, como o 
processador principal, o coprocessador do Pentium também passou a utilizar um pipeline para 
aumentar a velocidade de execução das instruções.

Somadas com as brutais melhorias na arquitetura, o coprocessador do Pentium tornou-se cerca 
de 5 vezes mais rápido do que o utilizado no 486, tornando o processador muito mais rápido 
em aplicativos que demandem um grande número de cálculos.

Arquitetura Superescalar

Mais um aperfeiçoamento do Pentium e um dos principais motivos de seu maior desempenho, 
é a adoção de uma arquitetura superescalar. 

Internamente, o Pentium trabalha como dois processadores de 32 bits distintos (chamados de 
canaleta U e canaleta V), sendo capaz de processar duas instruções por ciclo de clock (uma em 



cada processador).  Cada processador possui  acesso total  ao cache, à memória RAM, e aos 
demais componentes do micro. Foi incluída também, uma unidade de controle, com a função 
de comandar o funcionamento dos dois processadores e dividir as tarefas entre eles.

Teoricamente, o uso de dois processadores distintos dobraria o desempenho do Pentium, já que 
ao invés de uma, poderiam ser executadas duas instruções por ciclo de clock. Mas, na prática 
existem algumas limitações. 

Se por exemplo, um programa ordena que o processador some 4 números, X + Y + W + K, o 
processador poderia no primeiro ciclo de clock usar a canaleta U para somar X e Y e a canaleta 
V para somar W, mas no segundo ciclo, haveria apenas mais um cálculo para ser executado, o 
resultado  das  duas  somas.  Neste  caso,  apenas  uma  das  canaletas  poderia  ser  usada;  a 
segunda ficaria ociosa. No final  das contas,  houve um ganho de 33%, já que ao invés do 
processador demorar 3 ciclos para executar o cálculo, demorou apenas 2.

Caso a continuação do cálculo dependesse da conclusão do cálculo anterior, como em “(X + Y) 
x 3”, a segunda canaleta novamente não poderia ser usada, pois o processador teria primeiro 
que somar X e Y para depois multiplicar o resultado por 3. Neste caso, não haveria ganho 
algum,  pois  o  processador  demoraria  os  mesmos  dois  ciclos  que  seriam necessários  com 
apenas uma canalização.

Em  média,  a  segunda  canalização  permite  um  desempenho  30  ou  40%  superior  ao 
desempenho obtido com apenas uma canalização. Caso o software seja alterado e otimizado 
para rodar em um processador com duas canalizações, ordenando as instruções de modo a 
deixar a segunda canaleta ocupada durante a maior parte do tempo, podemos conseguir mais 
10 ou 15% de desempenho,  chegando a algo entre  40 e 50%,  mas,  jamais  será possível 
conseguir o dobro de desempenho.

Isto  pode  ser  notado  por  exemplo  ao  recompilar  o  kernel  do  Linux.  É  possível  orientar  o 
utilitário a otimizar o código para qualquer processador, de um 486 a um Pentium III.  Esta 
otimização  permite  que  o  Linux  utilize  todos  os  recursos  do  processador,  obtendo  um 
desempenho bastante superior.

Otimizar um programa para rodar em um processador Pentium, não o torna incompatível com 
processadores com apenas uma canalização (como o 486), nem torna seu desempenho menor 
nestes  processadores,  já  que  as  mesmas  instruções  serão  executadas,  apenas  em ordem 
diferente.

Execução Especulativa

Se o processador tivesse que processar uma instrução de tomada de decisão, como em “Se X 
> 0 então Y = 30, senão Y = 20”, enquanto a primeira canaleta do processador verifica se X é 
maior ou menor que 0, a segunda ao invés de ficar ociosa, pode executar uma das duas opções 
seguintes (atribuir o valor 30 ou atribuir o valor 20 a Y). No próximo ciclo, quando a primeira 
canaleta tivesse terminado de processar sua instrução, teríamos 50% de chance da segunda 
canaleta ter adivinhado qual seria a instrução seguinte e já tê-la executado. O nome “execução 
especulativa”  foi  dado  por  que  a  segunda  canaleta  escolhe  aleatoriamente  a  instrução  a 
executar, entre as duas possíveis.

Acesso mais rápido à Memória

O Pentium é capaz de acessar a memória usando palavras binárias de 64 bits, o dobro do 486, 
que a acessa a 32 bits. Este recurso permite que sejam lidos 8 bytes por ciclo, ao invés de 
apenas  4,  dobrando  a  velocidade  de  acesso  à  memória.  Isto  diminuiu  bastante  o  antigo 
problema  de  lentidão  das  memórias,  mas  apenas  provisoriamente,  pois  logo  surgiram 
processadores Pentium utilizando multiplicadores de clock cada vez mais altos. 

Como a maioria das placas para processadores Pentium utiliza módulos de memória de 72 vias, 
que são módulos de 32 bits, é preciso usa-los em pares. O processador acessa cada dupla 



como se fosse um único módulo, chegando aos 64 bits necessários.

Mesmo com a capacidade de acessar a memória a 64 bits e sendo composto internamente por 
dois processadores de 32 bits, o Pentium continua sendo um processador de 32 bits. Estes 
novos recursos servem apenas para melhorar o desempenho do processador.

Multiprocessamento

Visando o mercado de Workstations (máquinas muito rápidas, destinadas a aplicações pesadas 
como processamento de imagens 3D ou vídeo) e servidores de rede, a Intel incluiu no Pentium 
o  recurso  de  multiprocessamento  simétrico,  que  permite  o  uso  de  dois  processadores  na 
mesma placa mãe. Neste caso, é preciso adquirir uma placa mãe especial, com encaixe para 
dois processadores e um chipset com suporte ao multiprocessamento.

Como a divisão das tarefas entre os dois processadores não é feita automaticamente pelo 
chipset, é preciso que o sistema operacional seja capaz de reconhecer os dois processadores e 
acessá-los individualmente, dividindo as tarefas entre eles da melhor maneira possível. 

Caso o sistema operacional não ofereça suporte ao multiprocessamento, como é o caso do 
Windows 95 e do Windows 98, apenas um dos processadores será usado pelo sistema, ficando 
o outro inativo.  Neste caso,  será como se tivéssemos apenas um processador instalado.  A 
maioria dos sistemas operacionais, incluindo o Windows NT, 2000 e XP, Linux e a maioria das 
versões do Unix suportam multiprocessamento, as excessões mais notáveis ficam por conta do 
Windows 95,98 e ME.

Apesar de, pela lógica, o desempenho dobrar com dois processadores trabalhando em paralelo, 
na prática o ganho dificilmente passa de 40 ou 60%, pois dificilmente será possível organizar a 
execução das tarefas de modo a deixar ambos os processadores ocupados todo o tempo, assim 
como é difícil manter as duas canaletas do Pentium cheias 100% do tempo.

Até pouco tempo atrás, o recurso de multiprocessamento foi exclusividade dos processadores 
Intel. Tanto o Pentium, quanto o MMX, o Pentium II e o Pentium III suportam o uso de até dois 
processadores simultaneamente, enquanto o Xeon suporta o uso de até quatro processadores 
(8 com a adição de um circuito especial na placa mãe). Com exceção do Athlon MP, todos os 
demais processadores da AMD e Cyrix não suportam multiprocessamento, o que não chega a 
ser uma grande desvantagem para um usuário doméstico, já que fora do ramo dos servidores 
de alto desempenho, este recurso raramente é usado.

Clock e Overclock

Ao contrário do que muitos pensam, velocidade de operação dos processadores não é fixa, mas 
sim determinada pela placa mãe. 

Na placa mãe temos um pequeno cristal de Quartzo, chamado gerador de clock, que vibra 
alguns milhões de vezes por segundo, com uma precisão quase absoluta. As vibrações deste 
cristal são usadas para sincronizar os ciclos da placa mãe, que sabe que a cada vibração do 
cristal deve gerar um certo número de ciclos de processamento.

É mais ou menos como um farol, que abre e fecha algumas vezes por minuto. Quando o farol 
está fechado, o trânsito fica parado, voltando a fluir quando a farol abre. Um pulso de clock é 
justamente  a  abertura  do  farol,  um  “já!”  que  faz  todos  os  periféricos  trabalharem 
simultaneamente e de forma sincronizada. O funcionamento de todos os periféricos, da placa 
de vídeo ao disco rígido, é coordenado por este relógio.

O processador não possui um gerador de clock, e por isso trabalha usando o sinal recebido da 
placa mãe. Num Pentium MMX de 200 MHz, por exemplo, a placa mãe funciona a 66 MHz, e o 
multiplicador é 3x, o que significa que para cada ciclo da placa mãe, o processador gerará 3 
ciclos. 

Justamente  por  estar  limitada  à  frequência  indicada  pela  placa  mãe,  a  frequência  do 



processador não é fixa; pode ser maior ou menor do que o especificado, dependendo de como 
a placa mãe estiver configurada.

Como as placas mãe atuais, para manter compatibilidade com vários processadores podem 
operar a várias frequências diferentes, é possível fazer o processador trabalhar mais rápido 
simplesmente configurando a placa mãe para trabalhar a uma frequência maior. Esta técnica é 
chamada de Overclock, uma gíria que significa “acima do clock” numa tradução livre.

Um Pentium 120 por exemplo, usa bus 60 MHz e multiplicador de 2x. Se configurássemos a 
placa mãe para trabalhar a 66 MHz, mantendo o multiplicador em 2x, o processador passaria a 
trabalhar  a  133  MHz.  Se  a  freqüência  da  placa  mãe  fosse  aumentada  para  75  MHz,  o 
processador funcionaria a 150 MHz. 

Em muitos casos, o processador também aceita um multiplicador maior. Um AMD K6 de 266 
MHz por exemplo, trabalha com a placa mãe funcionando a 66 MHz e usando multiplicador de 
4x. Se aumentássemos o multiplicador para 4.5x, mantendo a placa mãe funcionando a 66 
MHz, faríamos o processador funcionar a 300 MHz.

A performance de um processador trabalhando em overclock é idêntica à de um processador 
“normal”  funcionando a  essa  velocidade.  Um Pentium 120  overclocado  para  133  MHz por 
exemplo, apresenta exatamente a mesma performance de um Pentium 133 “de verdade”. 

Quando um fabricante desenvolve um projeto de processador,  testa-o a várias frequências 
diferentes, a fim de determinar sua freqüência ideal de operação. Geralmente, os fabricantes 
adotam  uma  certa  margem  de  segurança,  vendendo  o  processador  com  uma  freqüência 
ligeiramente  inferior  à  freqüência  máxima.  É  justamente  esta  margem de  segurança  que 
permite o overclock; estaríamos então simplesmente fazendo o processador funcionar na sua 
frequência máxima. Esta margem muda de fabricante para fabricante e de processador para 
processador. Por isso, alguns processadores aceitam overclocks maiores que outros. Existem 
casos de processadores que aceitam trabalhar sem problemas a uma freqüência 50% maior 
que a  original,  assim como existem casos  de  processadores  que apresentam instabilidade 
operando a uma freqüência apenas 10% maior que a original.

Obviamente,  o  overclock  também  traz  algumas  desvantagens.  Fazendo  o  processador 
trabalhar a uma freqüência maior do que a ideal, podemos ter problemas de travamentos, 
superaquecimento e sempre haverá alguma diminuição de sua vida útil. 
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