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Cacheminne i en Intel Core 2 Duo-processor

Abstrakt 

 

Det finns många olika sätt att bygga upp ett datorminne på, och med en flerkärnig pro-

cessor så blir alternativen ännu fler. Denna rapport presenterar hur cacheminnet i en In-

tel Core 2 Duo-processor fungerar och på vilket sätt cacheminnets struktur påverkas av 

att processorn har flera kärnor. Cacheminne beskrivs även allmänt för att lättare kunna 

förstå de olika delar i den specifika processorn
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Inledning

 

När man pratar om datorers prestanda är det vanligt att man lägger mycket vikt vid 

klockfrekvensen hos processorn, när det i själva verket är en mängd olika faktorer som 

avgör hur hög prestandan är. Det finns flera olika faktorer som är kopplade till min-

neshierarkin i datorn, och en av dessa är hur cacheminnet är uppbyggt.

Syftet med denna rapport är att beskriva ingående hur cacheminnet i en Intel 

Core 2 Duo-processor fungerar och på vilket sätt cacheminnet påverkas av att proces-

sorn har två kärnor. Anledningen till att jag valt att skriva om just denna processor är att 

Intels Core-processorer är de som är mest populära idag och Core 2 Duo är föregån-

gare till dagens mer välkända i3, i5 och i7-processorer.  

 

Allmänt om Cacheminne  

 

Cacheminne är den del av minnet som ligger mellan processorn och primärminnet. I ca-

cheminnet brukar oftast den data som använts nyligen lagras för att snabbt kunna få åt-

gång till den igen. Anledningen till att man använder sig av ett cacheminne är att ex-

ekveringen av instruktioner går mycket snabbare än själva hämtningen av data och in-

struktioner. Genom att implementera ett cacheminne så snabbar man på minnesåtkom-

sterna så att man på ett bättre sätt kan utnyttja processorns kapacitet. 

Förutom att cacheminnet ligger fysiskt nära exekveringen så implementerar även 

cacheminnet någonting som kallas ”Locality of References” för att ytterligare förbättra 

prestandan. Det finns ett antal olika typer av ”Locality of References”, och två av de man 

oftast brukar nämna är ”Temporal Locality” och ”Spatial Locality”.  Temporal Locality in-
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nebär att cacheminnet lagrar den data som använts nyligen för att det är troligt att denna 

data kommer att användas snart igen. Spatial Locality innebär att cacheminnet lagrar 

data som ligger i närheten av den data som man behöver för en viss instruktion, då det 

är sannolikt att man kommer att använda den. 

Det finns tre stycken olika sorters mappning som cacheminnet implementerar för 

att avgöra var i cacheminnet en specifik minnesadress lagras. Direktmappning kallas det 

när en minnesadress endast lagras i en specifik plats i cacheminnet, denna typ av 

mappning innebär att det går väldigt fort att söka efter data i cacheminnet, men ökar 

risken för krockar i cacheminnet. Fullt associativ mappning innebär att en minnesadress 

kan lagras var som helst i cacheminnet, vilket givetvis gör att man kan utnyttja hela 

utrymmet som finns i cacheminnet, men att man blir tvungen att söka igenom hela ca-

cheminnet för att veta om den data man söker finns där. Den sista typen av mappning 

kallas Set-associativ och innebär att man delar upp cacheminnet i olika set, där varje 

minnesadress kan lagras i ett specifikt set.  

 

Cacheminne i Intel Core 2 Duo

 

Core 2 Duo producerades i många olika versioner mellan 2006 och 2011, så för just 

denna rapport har jag valt att inrikta mig på en av de första versionerna som släpptes 

under tredje kvartalet 2006. Denna modell heter E6400 och består av två olika nivåer av 

cacheminne, en delad L2-cache på 2 MB och privata L1-cache på 32 kB. Båda nivåerna 

implementerar 8-vägs set-associativ mappning med 64 bytes storlek på cache lines.  

Att L1-cachen är privat innebär att det finns en för vardera kärna, och att L2-cachen är 

delad innebär givetvis att båda kärnor kan utnyttja den.  

L1-cacheminnet är uppdelat ytterligare genom att man har separat cache för in-
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struktioner och data. För L1-cachen så använder man sig av write-back, vilket innebär 

att data som lagras i L1-cachen endast skrivs tillbaka till primärminnet om det modifieras 

eller ersätts av ny data. Alternativet till detta är write-through, där man hela tiden upp-

daterar primärminnet i 

samband med än-

dringar av data som 

lagras i cacheminnet. 

Att man valt att 

ha L2-cachen delad 

innebär att man kan 

utnyttja en större del av 

cacheminnet istället för 

att allokera delar av 

minnet för enskilda 

kärnor. Till exempel så kan en av kärnorna utnyttja hela L2-cachen om det bara är en av 

kärnorna som är aktiv. Att L2-cachen är delad medför också att man kan undvika att an-

vända olika delar av minnet till samma data, vilket kan inträffa om man skulle haft privat 

L2-cache. En av nackdelarna som blir en direkt följd av att cachen är delad blir givetvis 

att man är tvungen att söka igenom en större del av cacheminnet när man söker efter 

data.

Ett vanligt problem med cacheminnet när man har en flerkärnig processor är så 

kallad ”cache coherence”. Själva problemet uppstår när man har samma data lagrad i 

olika delar av cacheminnet och ändrar på denna data. För att undvika felaktig data 

måste man på något sätt kommunicera mellan de olika delarna av cacheminnet för att 

ändra datan på alla de ställen där de är lagrade. Genom att Intel Core 2 Duo imple-
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menterar en delad L2-cache så elimineras detta problem i L2-cacheminnet. Den delade 

L2-cachen underlättar även för kommunikation mellan de två privata L1-cacheminnena 

så att man på ett smidigt sätt kan lösa problemen med cache-coherence i hela ca-

cheminnet. 

 

Diskussion

 

Cacheminnens uppbyggnad är väldigt komplex och det har varit svårt att förstå alla de 

funktioner som cacheminnet i en Intel Core 2 Duo-processor består av. Genom att de 

valt att ha en delad L2-cache så känns det som att man undviker många av de problem 

som vanligen uppstår i flerkärniga processorers cacheminnen. I en artikel publicerad 

2008[I] där man jämfört tre stycken olika tvåkärniga processorer så är Intel Core 2 Duo 

den som uppvisar bäst prestanda för minnesstrukturen. Författarna nämner att detta 

bland annat beror på den delade L2-cachen samt Intel Core 2 Duos snabba cache-till-

cache kommunikation.  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