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Abstract 

Den har rapporten kommer handla om hur cacheminnes strukturen är uppbyggd i Intel Core i7 Nehalem 

processorn. Vilka nya funktioner och protokoll som har implementerats. Vilken struktur cacheminnet 

har, vilken ersättningsalgoritm som används och hur data skickas mellan olika kärnor. 

 

 

Inledning 

 

Den här rapporten kommer att handla om Intel 

Core i7 Nehalem, dess cache minnesstruktur 

och vilket protokoll som används för lagring av 

data. Andra generationens Intel mikroarkitektur 

handlar mycket om anpassning. Intel Core i7 

Nehalem släpptes i november 2008 och är andra 

generationens Intel mikroarkitektur. Intel har 

ett speciellt system för utvecklingen av deras 

processorer som heter Där Tick är en förbättring 

av redan existerande arkitektur medan Tock är 

en helt ny design. Nehalem är en helt ny design 

av mikroarkitektur i Intel Core serien. Det 

används en 45nm process för att tillverkningen. 

Nehalem är en dynamiskt anpassningsbar 

(TickTock). Där Tick är en förbättring av redan 

existerande arkitektur medan Tock är en helt ny 

design.  



 

Nehalem är en helt ny design av mikroarkitektur 

i Intel Core serien. Det används en 45nm 

process för att tillverkningen. Nehalem är en 

dynamiskt anpassningsbar och designanpassad 

mikroarkitektur. När den körs hanterar den 

kärnor, trådar, cache, interface och 

strömförsörjning dynamiskt för att på så sett få 

ut störst effektivitet och resultat på beställning. 

 

 

 

 

 

Den har 3 nivåer av cacheminnen, L1, L2 och L3. 

Det som är nytt för Nehalem är att L2 

cacheminnet är mindre än föregående versioner 

i Intel Core serien. Medan L3 är större och delas 

mellan alla kärnor. Varje kärna har en 32KB 

4-way set associative instruktions cache och en 

32KB 8-way set associative data cache. Dessa 

två har i sin tur en egen L2 cache var. L2 

cacheminnet är på 256KB och har "low latency". 

Alla L2 cacheminnen delar sedan en gemensam 

L3 cache för alla kärnor. Detta kallas ibland för 

smart cache och storleken på L3 cacheminnet 

beror på hur många kärnor det finns. I den 

fyrkärniga processorn är L3 cacheminnet 8MB. 

 



Varför är det viktigt med bra struktur och mappning? 

 

Varför är det viktigt med en bra struktur för 

cache minnena? Det finns många anledningar 

till att ha en bra struktur. När processorerna blir 

allt mer komplicerade och får fler kärnor är det 

extra viktigt med en bra struktur på 

cacheminnet. Det gäller att få en så hög hit-rate 

som möjligt och samtidigt ha en så låg söktid 

som det går. 

Det finns 3 olika sätt att lagra information i 

cache minnen. Direktmappning, Associativ 

mappning och Set associativ mappning. 

Illustrerat ovan ser vi att direktmappad cache 

har den överlägset bästa söktiden eftersom ett 

visst block i minnet bara kan hamna på en 

specifik cacherad. Då behöver endast verifiera 

att det söker efter redan finns på platsen eller 

om man behöver ladda in blocket i 

cacheminnet. Fully associative mappning har 

bäst hit-rate eftersom en cacherad endast 

behöver ersättas om alla cacherader är 

upptagna. Då implementeras en 

ersättningsalgoritm, oftast är det ”Least 

Recently Used” som används. N-way Set 

Associative är en bra kompromiss mellan direkt 

och associativ mappning. I processorer är det 

vanligast med N-way set associativ mappning. 

L1 cacheminnet i Nehalem är uppdelad till en 

instruktions cache och en data cache. Båda två 

är på 32KB(32768 byte). En cacherad är 64 bytes 

stor. Det innebär att det finns 32768/64 = 512 

cacherader i data respektive instruktionscachen. 

Instruktions cachet har lagringsstrukturen 4-way 

associative. 512/4 = 128 cacherader i varje set. 

Vilket betyder att instruktionerna kan hamna i 

fyra olika set om 128 rader vardera. Data 

cacheminnet är 8-way associative istället för 

4-way. Det betyder att minnesblock har 8 olika 

set om 64 rader att placera sig i. Som vi ser av 

bilden ovan kan man tänka sig att fler set är 

bättre för data cacheminnet eftersom det ökar 



hit-rate och därmed minskar den brutala tiden 

det tar att läsa i primärminnet. Att ha 8 set för 

data cacheminnet istället för 4 gör att det kan 

lagra mer utspridd data med större hit-rate. 

Samtidigt ökar då tiden det tar att söka igenom 

minnet efter en viss cacherad. Men den tiden är 

inte stor i jämförelse med tiden det tar att 

hämta in en cacherad från primärminnet.

 

Cache Coherency 

 

 

 

En fyrkärnig Nehalem processor har egna L1 och 

L2 cache som sitter på varje kärna. Dessa länkar 

sedan ihop med ett delat L3 cache. L3 cachen är 

av typen ”inclusive”. Det finns tre typer av dessa 

delade cache minnen. Non Inclusive, Inclusive 

eller Exclusive. Nehalem använder sig av typen 

Inclusive. Med Inclusive menas att datan som 

finns i de lägre nivåerna av cache, L1 och L1 

finns också i L3. Men Nehalem är inte strikt 

inklusiv utan använder sig av ”core valid bits” i 

den delade L3 cachen. Core valid bits berättar 

om datan finns eller har funnits i en viss kärna. 

Det är inte säkert att datan finns kvar i kärnan 

eftersom en cacherad kan ersättas utan att det 

delade L3 cacheminnet blir notifierat. Detta 

medför då att man kan få betala dyrt om den 



inte finns kvar. Men man tjänar samtidigt på det 

om raden inte har bytits ut. Detta reducerar 

”snoop traffic” till kärnorna och förbättrar 

överföringen av data mellan kärnor signifikant. 

 

MESIF PROTOCOL 

 

Nehalem är den första mikroarkitekturen som 

använder sig av MESIF protokollet. MESIF 

protokollet är en utökad version av det väl 

kända MESI protokollet. MESI står för ”Modified 

Exclusive Shared Invalid”. Den här rapporten går 

inte in på djupet av de olika protokollen. Det 

som är skillnaden mellan MESI och MESIF är att 

MESIF har ytterligare ett tillstånd som heter 

”forwarding”. Med forwarding menas att 

omodifierad data som är delad mellan två 

kärnor kan skickas direkt till en tredje kärna. Det 

betyder att MESIF protokollet bara kan 

användas på mikroarkitekturer som har fler än 

två kärnor implementerade. 

 

CACHE REPLACEMENT POLICY 

 

Nehalem använder en version av den kända 

”LRU(Least Recently Used)” algoritmen för att 

byta ut data i cacheminne. Den heter ”PLRU” 

och står för ”Pseudo-Least Recently Used”. Det 

finns två olika former av ”PLRU”, det finns 

”Tree-PLRU” och det finns ”Bit-PLRU”. Nehalem 

har implementerat Tree-LRU. Tree-LRU 

använder sig av ett binärt sökträd av LRU 

element. Varje nod i trädet har en bit som säger 

om man ska gå vänster eller höger. Man går 

vänster när biten är 0 och höger när den är 1. 

När man går igenom trädet och letar efter ett 

specifikt element sätter man flaggorna(bit) till 

motsatsen av den väg man väljer.  

 



 

 

Slutsats 

Nehalem var den första mikroarkitekturen att ta användning av MESIF protokollet. Det startade en ny 

era av hur multicore processorer är designade och lade grunden för kommunikationen mellan kärnor i 

multicore processorer med fler än två kärnor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



References 

 

Daniel Molka, Daniel Hackenberg, Robert Schone and Matthias S. Müller(2009), (18th International 

Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques), Memory Performance and Cache 

Coherency Effects on an Intel Nehalem Multiprocessor System 

Intel.com 

http://www.pcguide.com/ref/mbsys/cache/funcComparison-c.html 

http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/nehalem-microarchitecture.html 

http://www.pcguide.com/ref/mbsys/cache/funcComparison-c.html

