
Lotta Paulsson    lotta.paulsson.613@student.lu.se               

 

 

 
 

Lunds Tekniska Högskola 

 

Campus Helsingborg 
 

________________________________________________________ 

 

 

Datorarkitekturer Med Operativsystem 

EDT621 

 

Rapport 

 

Cacheminnen i ARM Arkitekturen 

 
5 december 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                        



Lotta Paulsson    lotta.paulsson.613@student.lu.se               

1    Sammanfattning 

 
Denna rapport visar kort hur ARM7-processorn är uppbyggd och fungerar, samt visar grundligt hur en  
ARM-processors cacheminne är uppbyggt. Rapporten redogör även för vad som händer i cacheminnet när en 

instruktion ändras och hur en Graphic Processing Unit (GPU) samverkar.   
 

 

 

2    Syfte 

 
Syftet med den här rapporten är att redovisa och redogöra för hur cacheminnet i en ARM7-processor är uppbyggt 

och även hur det fungerar. Syftet är även att visa vad som händer och hur cacheminnet när en instruktion ändras 

och hur en Graphic Processing Unit (GPU) påverkar processorn.  
 

 

 

3    Inledning 

 
Under 2014 var processorer med Advanced RISC Machine (ARM) arkitektur och 32-bitars 

instruktionsuppsättning den mest använda processorn. Den första processorn kom 1985 med 32-bitars 

instruktionsuppsättning och 9 adresseringslägen. Många av de elektroniska artiklar som vi använder dagligen 

innehåller processorer med ARM-arkitektur (Vijay, 2015). Denna typ av arkitektur finns i olika former, anpassat 

efter användningsområdet för produkten. ARM arkitekturen skiljer sig från Million Sets Per Instruction (MIPS) 

arkitekturen på flera sätt. På vilka sätt kommer ej beröras i denna rapport. ARM arkitekturens processorer 

använder sig av arkitekturen Reduced Instruction Set Computer (RISC) (Patterson & Hennessy 2013).  
 

 

 

3.1     ARM Arkitekturen 

 
För att kunna beskriva ARM arkitekturen på bästa sätt kommer rapporten utgå ifrån ARM version 7. ARM7 har 

en instruktionsuppsättning om 32-bitar. ARM har fler adresseringslägen och färre registerplatser. 

Adresseringsläget kan skifta register med vilket värde som helst, lägga till det i ett annat register och sedan 

uppdatera ett register med den nya adressen. ARM7 använder traditionsenligt fyra bitar för att beskriva ett ords 

tillstånd: negativ, noll, carry och overflow. De kan användas till valfri aritmetisk eller logisk instruktion. Olika 

tillstånd används för att testa koden och utesluta alla möjliga “unsigned” och “signed” relationer. ARM har 

möjligheten att varje instruktion kan exekveras baserat på det tillstånd koden har.  
Under 2011 var ARM7 världens mest populära instruktionsuppsättning.  

ARM arkitekturen har en del unika egenskaper. I arkitekturen finns ingen registerplats avsedd för att spara 

siffran noll. ARM7 har istället speciella operationer för att kunna hantera siffran noll. I arkitekturens 12- bitars 

“immediate” fält finns en ny tolkning. De 8 Least Significant Bits (LSB) är förlängda med nollor till ett 32- bitars 

värde, som sedan roteras höger, där sedan de första fyra bitarna multipliceras med två. På detta sätt kan man 

representera alla potenser av talet två i ett 32- bitars ord.  
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Det finns även möjlighet att spara grupper av register, det kallas “block loads and stores” (Patterson & Hennessy 

2013). I Figur 1 visas ARM7s arkitektur.  
 

 

 
Figur 1:  ARM7 Arkitektur 

 

 

 

 

 

 

3.2    Cacheminnet 
 
Cacheminne är ett litet och snabbt minne som används som komplement till Dynamic Random Access Memory 

(DRAM). Det används som ett mellanlagringsminne, mellan register och primärminne. Den data som används 

ofta ska snabbt kunna hämtas vid behov, därför är det möjligt att göra en kopia av datan eller instruktionen för att 

lagra i cacheminnet. Det finns två koncept som cacheminnen använder sig av; temporärt lagrat och rumsligt 

lagrat. Koncepten innebär att datan som används ofta ska finnas nära eller vara enkel att referera till. Om datan 

eller instruktionen kommer behövas i framtiden sparas ett block med datan eller instruktionen i cacheminnet. När 

datan eller instruktionen sedan söks kontrolleras i första hand cacheminnet, om informationen finns där blir det i 

hit.  
Om informationen inte finns i cacheminnet kommer det räknas som en miss och datan eller instruktionen 

kommer hämtas från det minne där informationen finns lagrad (Patterson & Hennessy 2013).  
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4    Cacheminnen i ARM7 Arkitekturen 

 

 
I Arm7-A arkitekturen sitter ett ARM Cortex- A9 MPCorex. Båda processorerna är 32- bitars ARM Cortex-A9 

MPCore. Varje kärna är utrustad med deras egen minnesenhet som utför olika operationer. Det sitter två nivåer  
av cacheminnen, Level 1 (L1) och Level 2 (L2).  L1 är en cache med 32 B lines för instruktioner och data. För 

att hämta i minnet använder sig L1 av 4-vägs associativ mapping. Ersättningsalgoritmen som används är 
write back. L2 är en cache med 32 B lines för data och instruktioner. För att hämta i minnet använder sig L2 av  
512 KB 8- vägs associativ mappning. Ersättningsalgoritmen som används är Write Back (Powell & Silage 2015). 

I figur 2 visas uppbyggnaden av ARM Cortex- A9 MPCorex.  

 

 

 

 

 
 

I figur 2 visas uppbyggnaden av ARM Cortex- A9 MPCorex  

 

 

 

 

4.1    Write Back 

 
När cacheminnet söks igenom och det blir en hit, görs inte skrivningar till primärminnet förrän hela casheminnet 

har sökts igenom. För att veta vilken instruktion eller data som ska skrivas till primärminnet markeras cachelinen 

med en Dirty Flag. Markeringen blir en påminnelse om att en ny skrivning till primärminnet måste göras från 

cacheminnet (Patterson & Hennessy 2013).  
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4.2    Associativ Mapping 

 
ARM7 processorn använder sig av associativ mappning vid adressering av cacheminnet. Associativ Mappning 

innebär att blocken med cashelines delas in i olika set. Flera cachelines kan då ha samma tagg (Patterson & 

Hennessy 2013). I exemplet nedan visas en 4- vägs associative mappning där minnet är uppdelat i fyra set med 

ett antal cachelines i varje set, se Figur 3. 

 

 

 

 
Figur 3 visar exempel på 4- vägs associativ mappning 
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5    Samarbete mellan cacheminnen 

 
I takt med att datorspelandet ökat och att datorerna används allt mer i grafiska syften har processorerna behövt 

förstärkas med en enhet som avlastar processorn. Denna enhet är en Graphic Central Unit (GPU), eller en 

accelerator om man så vill. Även multiprocessorer och deras cacheminnen har behövt bli snabbare. 

Cacheminnen samarbetar genom en buss, ett snoopingprotokoll, för att försäkra sig om att de innehåller samma 

information(Patterson & Hennessy 2013).  
 

 

5.1    Snooping-protokoll  
 
Det mest populära protokollet som används för att få cacheminnen att samarbeta är snooping-protokollet. Varje 

cacheminne som har en kopia av datan från ett block i det fysiska minnet har även en kopia av delningsstatusen 

av ett block, men inget centraliserat tillstånd sparas. Cacheminnen är tillgängliga via ett sändningsmedium, en 

buss, vilket gör det möjligt för minnena att avgöra om de innehåller den efterfrågade kopian av ett block eller 

inte. På så vis kan cacheminnen samarbeta över en gemensam buss - ett snoopingprotokoll. Cacheminnen 

tjuvlyssnar på varandra för att försäkra sig om att de är uppdaterade och innehåller samma information 

(Patterson & Hennessy 2013).  
 

 

5.2    Accelerator  
 
Acceleratorn, eller GPUn sitter i anknytning till processorn. Uppgiften är att utföra de grafiska instruktioner som 

behövs och låta processorn utföra övriga operationer. Om det behövs kan även processorn utföra acceleratorn 

uppgifter om det skulle vara nödvändigt (Patterson & Hennessy 2013).  
    I det här avsnittet kommer vi titta närmare på hur cacheminnen och processorn samarbetar med acceleratorn 

och även hur instruktioner utförs. I detta fall tittar vi på en ARM version 7 Cortex A9 med accelerator och hur 

den behandlar data. I figur 4 visas denna uppbyggnad. Processorn lämnar data i cacheminnet. Vid nästa 

klockcykel kommer en notis till acceleratorn om att kolla och processa data. Acceleratorn läser och frågar, sedan 

och datan hämtas från L1, L2 eller från RAM- minnet. Acceleratorn frågar om den kan skriva resultatet och 

försäkrar sig om att L1 samarbetar, resultatet lagras även i L2. Acceleratorn kollar sedan med processorn för att 

kontrollera resultatet (Goodacre, J. 2008).  

 

 

 

     
        Figur 4 visar hur Cortex A9 är uppbyggd och hur samverkan utförs.  
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6    Slutsats 

 
I denna rapport har visat hur cacheminnet är uppbyggt och fungerar med fokus på ARM7 mikroarkitektur Cortex 

A9 med accelerator. För att effektivisera och göra processorn bättre på att hantera tyngre program. Det kan man 

göra på många olika sätt. De sätt jag fokuserat på i den här rapporten är dels snooping-protokollet som gör att de 

cacheminnen som behövs kan arbeta effektivare genom att lyssna och spionera på varandra. För att underlätta för 

processorn kan man lägga till en enhet, Graphical Process Unit (GPU) som utför grafiska instruktioner. Det 

underlättar för Central Process Unit som istället kan fokusera på att utföra andra typer av instruktioner.  
    GPU ger processorn access att styra över cachehierarkin vilket leder till ökad prestation i systemet och till 

minskad strömförbrukning. Även enklare mjukvara leder till minskade “cache flush”.    
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