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Abstract 
Rapporten redovisar IBM:s POWER-serie, generation ett till fyra och visar hur dem prestandan 

av dem samt visar hur mycket av en förbättring en flerkärnig mikroprocessor sett ur en 

prestandavinkel. POWER4 mikroprocessorns pipelines förklaras även steg för steg i detalj utan 

att diskutera synkroniseringen mellan kärnorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bakgrund 

År 2001 släppte IBM världens första mikroprocessor med flera kärnor, POWER4. Den använde 

sig av 64-bitars PowerPC arkitekturen som skapades av Apple – IBM – Motorola alliansen 

1992. POWER4 processorn är den 4:e generationen av IBM:s ”POWER” serie. Versionerna ett 

genom fyra kommer diskuteras för att ge ett perspektiv på hur utvecklingen i mikroprocessorer 

såg ut upp till att POWER4 processorn släpptes.  

POWER1 

POWER1 introducerades år 1990 i samband med introduktionen av IBM RS/600 POWERserver 

servern och POWERstation arbetsdatorn, vilket innehöll en POWER1 klockad på 20, 25 eller 30 

MHz. POWER1 hade två uppgraderade versioner, POWER1+ som hade klockhastigheterna 25, 

33 och 41 MHz och POWER1++ som hade hastigheterna 25, 33, 41.6, 45, 50 och 62.6 MHz. 

POWER2 

POWER2 introducerades år 1993 som var uppföljaren till POWER1-generationen. Dem första 

POWER2 maskinerna använde modellerna 58H, 590 och 990 som hade respektive hastigheter 

55, 66.5 och 71.5 MHz. Den största förbättringen från POWER1 var att två floating-point 

multipliceringar/additioner kunde utföras under en klockcykel. 

POWER3 

POWER3 introducerades år 1998 och kombinerade designen av POWER2 mikroarkitekturen 

och PowerPC arkitekturen för att nå en hastighet på 200 MHz. En uppgraderad version, 

POWER3-II lyckades nå en hastighet på 450 MHz genom att använda kopparteknologi. 

POWER4 

POWER4 introducerades år 2001 och var den första kommersiella flerkärniga processorn. 

Basmodellen lyckades uppnå en hastighet på 1.1 och 1.3 GHz medans en uppgraderad version, 

POWER4+ lyckades nå 1.9 GHz. POWER4 processorn innehåller två stycken 

mikroprocessorkärnor varav båda har 64KB L1 instruktionscache och ett 32 KB L1 datacache. 

 

 



 
 

 

Syfte 

Syftet med denna rapport är att ge läsaren insikt i utvecklingen mellan den första flerkärniga 

mikroprocessorn och dem enkelkärniga mikroprocessorerna med fokus på dess pipelines.  

 

Avgränsning  

Datainsamlingen till denna rapport skedde till största delen genom att granska en 

instruktionsmanual som gavs ut av samma företag som skapade POWER4 mikroprocessorn, 

IBM. Synkronisering krävs även mellan de olika kärnorna men denna rapport tar bara upp 

pipelines inom var kärna. 

Pipelining 
För att läsaren lättare ska kunna förstå och tolka hur pipelining fungerar i POWER4 

mikroprocessorn kommer simpel pipelining förklaras i denna del.  

Pipelining är ett sätt att öka 

genomströmning i en processor då inte 

alla steg i en processor inte används 

samtidigt. En instruktion kan delas in i fem 

steg. Instruction Fetch IF, Instruction 

Decode ID, Execute EX, Memory Access 

MEM, Register Write Back WB. En 

uppdelad instruktion sker alltid I samma 

ordning, då till exempel instruktioner 

hämtas i IF används inte samma del av 

processorn som i ID. På så sätt kan man lägga flera instruktioner på varandra och öka 

genomströmningen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

POWER4 Pipelinen 
Pipelinen i en POWER4 processor är uppdelad i 17 olika steg som kan ses i bilden nedan. Varje 

steg kommer att diskuteras och förklaras i ett eget stycke. 

 

Steg 1 – IF – Instruction Fetch 

I det första steget IF, Instruction Fetch kan vilka instruktioner som ska hämtas bestämmas av 

Branch Redirects, Branch Prediction och Interrupts och Flushes. Dessa kommer att förklaras i 

sina egna steg. 

Steg 2 – IC – Instruction Cracking/Millicoding 

I det andra steget sker det som är kallat ”cracking” och ”millicoding”, vilket är när mer 

komplexa PowerPC instruktioner bryts ner i två eller fler simplare instruktioner. Detta sker för 

att senare kunna dela upp dem i grupper i stegen D0 – D3. När en PowerPC instruktion bryts 

ner i två simplare instruktioner kallas det ”cracking”, exempel på vanliga instruktioner är: 

 Alla load/store-update, bryts ner i load/store + addi. 

 X-form fixed-point stores, bryts ner i add + store.  

 Load Algebraic, bryts ner i load + sign extend. 

När en PowerPC instruktion bryts ner i fler än två instruktioner kallas dem ”millicoded” 

instruktioner, exempel på några vanliga instruktioner är: 

 Lmw (Load Multiple Word) och lswi (Load String Word Immediate), bryts ner i flera 

load word och load word Immediate instruktioner.  

 Mtcrf (Move to Condition Register Fields) 

 Mtxer och mfxer (Move to Special-Purpose Register) 

Steg 3 – BP – Branch Prediction 

Branch Prediction analyserar vilka instruktioner som skickats vidare från steg två och letar 

efter villkorliga instruktioner som kan ändra vilka instruktioner som ska skickas ut när det 

redan skickats ut de instruktioner som kom efter det villkorliga branch-instruktionen. En 

förutsägelse görs och säger till IF att skicka instruktioner. Om en felaktig förutsägelse görs kan 

minst 12 cykler förloras.  



 
 

 

Steg 3–8 – D0-D4, Xfer, GD – Instruction Grouping 

Grupper om upp till fem instruktioner formas där var instruktion tar upp en plats i gruppen 

numrerade 0–4. Efter en grupp ställts samman görs den redo för ”dispatch”, vilket är 

processen av att sända instruktionsgruppen till respektive köer vilket sker i stegen Xfer och GD.  

Steg 9 – MP – Mapping 

Under Mapping-cykeln bestäms till vilken av de fyra pipelines gruppen ska till beroende av 

innehållet i grupperna. 

Steg 10–16 – Pipelines 

Dem fyra pipelines behandlar olika sorters instruktioner. Dem alla har fyra steg som alla 

pipelines går igenom. Dessa förklaras tillsammans medans stegen 12 – 14 förklaras var för sig.  

 BR – Behandlar branch-operationer. 

 LD/ST – Behandlar load/store-operationer. 

 FX – Behandlar enkel aritmetik, logiska och shifting-operationer 

 FP – Samma som FX men behandlar även SPR (Special-Purpose Register) operationer. 

Steg 10-11 – ISS, RF – Issue och Register File access 

Under ISS steget, instruktioner som är redo att exekveras dras ut ur deras respektive grupp och 

går in i RF-steget. I RF-steget läser dem av sina operander från register. Om det är mer än två 

instruktioner i en speciell kö redo att exekvera, exekveras den äldsta instruktionen först för att 

förhindra förseningar och eventuella hazards. 

Steg 12-14 – BR – Branch Pipeline 

Branchpipelinen har bara ett steg, EX, som exekverar och ser om villkorliga branch-

instruktioner uppfylls. Om villkoren uppfylls skickas en Branch Redirect signal tillbaka till steg 1. 

Steg 12-14 – LD/ST – Load/Store Pipeline 

Load/Store Pipelinen har tre unika steg. EA, DC och Fmt. Alla dessa tre stegens uppgift är att se 

till att data kan hämtas och lagras medans samtidigt undvika data hazards och liknande.   

Steg 12-14 – FX – Fixed-Point Execution Pipeline 

Fixed-Point Execution Pipelinen behandlar enkel aritmetik, logiska operationer som AND, ELSE 

och liknande och samt även shifting-operationer.  

Steg 12-14 – FP – Floating-Point Execution Pipeline  

Floating-Point Execution Pipelinen behandlar samma saker som Fixed-Point Execution 

Pipelinen men hanterar även SPR (Special-Purpose Register) operationer. 

Steg 15–17 – WB, Xfer och CP – Write Back, Xfer och Group Completion 

WB är ett av dem sista stegen, och i detta steget skrivs data tillbaka i minnen. Därefter samlas 

gruppen upp igen i Xfer och går tillsammans till CP. En instruktion eller grupp av instruktioner 

anses inte som färdiga om inte alla instruktioner i gruppen är slutförda. 



 
 

 

Slutdiskussion 
Målet med rapporten var att förklara för läsaren hur en POWER4-mikroprocessors pipelines 

såg ut, vilket är ett relativt avancerat system som kräver att läsaren kan förstå grunder inom 

datateknik samt en rad olika tekniska termer som har med ämnet i fråga att göra. Rapporten 

försöker förklara var steg i pipelineprocessen inom var kärna utan att diskutera 

synkroniseringen runt att ha flera kärnor då rapporten fokuserar på pipelines i en av POWER4 

mikroprocessorns kärnor. 
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