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Sammanfattning  

Big.LITTLE teknologin är en ny teknologi som utvecklats av ARM och har gjort det 

möjligt att använda sig av kraftiga processorer i mobila enheter med vanliga batterier. 

Det finns tre olika sätt att implementera big.LITTLE designen men det mest effektiva 

är Global task scheduling där man ger OS kärnan tillgång till alla kärnor samtidigt. 

Denna teknologi har gjort det möjligt att spara på en stor del av batterierna i mobila 

enheter samtidigt som enheterna kan köras med en maximal prestanda när det 

behövs. 

 

Introduktion 

Man har länge försökt komma fram till en lösning där man kan använda kraftfulla och 

strömkrävande processorkärnor i mobila enheter utan att använda mycket av 

batteriet. Under 2011 utvecklade mjukvarudesigns företaget ARM en ny teknologi 

med namnet big.LITTLE teknologin. Denna teknologi gjorde det möjligt för 

mobiljättarna att skapa kraftiga och samtidigt strömsparande processorer. Teknologin 

baserar sig på en flerkärnig processor där små strömsparande processorer 

samarbetar med kraftiga strömkrävande processorer därifrån namnet big.LITTLE. 

Dessa kärnor delar upp arbetet mellan sig på ett sätt där de små kärnorna behandlar 

det enkla arbetet och de stora kärnorna behandlar det krävande arbetet när det 

behövs istället för att endast ha kraftiga kärnor som behandlar alla processer i den 

mobila enheten och använder mycket energi. 

 

Syfte 

Syftet med den här rapporten är att undersöka hur big.LITTLE teknologin fungerar 

och om processorer med denna teknologi verkligen är mer effektiva och 

strömsparande än övriga processorer som inte använder sig av big.LITTLE teknologin. 

Hur mycket påverkar big.LITTLE strömsparandet?  

 

  



Rapport 

Big.LITTLE är en ny teknologi som utvecklades 2011 av det brittiska mjukvarudesigns 

företaget ARM. Under de senaste åren har man hört att mobiljättar som Samsung, 

Huawei bl.a. har börjat lansera telefoner med åttakärniga processorer, detta betyder 

inte att man har en processor med åtta kraftiga likadana kärnor utan de är uppdelade 

mellan kraftiga, strömkrävande kärnor och små, strömsparande kärnor. Uppgifterna 

som ska behandlas i processorn delas upp mellan kärnorna där de krävande och 

komplexa arbetsuppgifterna behandlas av de kraftiga kärnorna när det behövs och 

enkla uppgifter behandlas av de små kärnorna. ARMs nya processor kärna Cortex A15 

räknas inom kategorin kraftiga och strömkrävande kärnor. 

Vid maximal prestanda drar den här kärnan mer ström än sina företrädare och 

likadant sker när den används som minst, detta skapar stora problem för batterilivet 

på mobila enheter. Den mesta tiden ligger telefonen i standby läge och med en 

sådan processorkärna klarar batteriet inte av att hålla länge i standby läge. Meningen 

med big.LITTLE är att kunna använda dessa kraftiga processorkärnor i mobila enheter 

utan att påverka batterilivet. Det har man gjort genom att kombinera kraftiga och 

strömkrävande kärnor med små och strömsparande kärnor i en processor. 

När processorn får in en krävande uppgift som komplexa grafik modeller får de 

kraftiga kärnorna i uppgift och processa det samtidigt behandlas enklare uppgifter 

som musik uppspelning eller websurfande av de små kärnorna. Applikationerna som 

körs på den mobila enheten skickar uppgifterna som de vill utföra till varje kärna 

beroende på hur intensiv och krävande uppgiften är. Kärnorna arbetar alltid en och 

en och aldrig samtidigt även om ARM gjort det möjligt för tillverkarna att skapa 

processorer med kärnor som utför uppgifter samtidigt. 

Hur fungerar big.LITTLE teknologin? 

Big.LITTLE har tre möjliga designmodeller. Clustered switching, CPU migration och 

Global task scheduling.  

Inom Clustered switching är ser systemet på kärnorna som cluster block istället för 

vanliga kärnor och kan endast ha ett aktivt block åt gången. Den här modellen kan 

dock vara ineffektiv om vi t.ex. har ett högt tryck på en enda liten processorkärna och 

samtidigt ett lågt tryck på de andra små kärnorna. Då byter processorn till de stora 

strömkrävande kärnorna direkt istället för att använda sig av de andra tillgängliga 

små kärnorna.  



 

Bild 1 Clustered switching 

Den andra big.LITTLE modellen som är bättre än Clustered switching är CPU 

migration. I den här modellen lägger man ihop kärnorna parvis för att skapa en 

virtuell processor. Endast en kärna av kärnparet kommer vara aktiv i den här modellen 

och för att förflytta sig inom kärnparen använder man sig av cpufreq drivrutiner som 

meddelar operativsystemets kärna om den nödvändiga frekvensen och spänningen. 

 

Det tar ungefär 30 mikrosekunder att förflytta sig mellan kärnparen som bildas i 

början beroende på hur krävande uppgifternas som ska utföras är. Tidskostnaderna 

ökar i den här modellen men jämfört på hur mycket energi man sparar så är det värt 

det. Den här modellen kräver också att det finns lika många små kärnor som stora i 

processorn. 

 

Bild 2 CPU migration 

Den tredje modellen som även är den mest effektiva heter global task scheduling och 

gör det möjligt att använda alla kärnor samtidigt, det gör det även möjligt för 

operativsystemets schemaläggare att kombinera olika kärnor för att utföra ett 

specifikt arbete. Oanvända kärnor stängs av för att spara energi och startas vid behov. 

Enligt ARMS benchmarking 

ökar användandet av en 

schemaläggare prestandan 

med 10 procent jämfört än 

med cpufreq drivrutinen.         Bild 3 Global task scheduling 
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Vid jämförandet av en processor med endast Cortex-A15 och en processor som 

använder big.LITTLE teknologin med Crotex-A15 och Cortex-A7 visade det sig att 

processorn med big.LITTLE teknologin kunde utföra samma uppgifter med lika hög 

prestanda och samtidigt minska strömanvändningen med 70 procent vid låg 

belastning eller 50 procent vid måttlig belastning som t.ex. websurfing med musik 

spelandes i 

bakgrunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                             Bild 4 Jämförelse av resultat på endast kraftiga kärnor och big.LITTLE modeller                                                

 

 

 

Slutdiskussion 

Med tanke på att big.LITTLE teknologin är en ny teknologi så verkar den ha fått en 

bra fot på marknaden eftersom stora företag som Samsung har börjat använda det i 

sina processorer. Teknologin lyckades eftersom den visade effektiva resultat på 

strömsparande med en hög prestanda. När den mobila enheten används för att 

utföra krävande uppgifter som t.ex. krävande spel kommer man få en hög prestanda 

då den kraftiga processorkärnan tar över men samtidigt kommer konsumera batteriet 

snabbt. Därför kommer big.LITTLE endast vara effektiv vid ett normal 

mobilanvändande eller när mobilen är i standby läge och på det sättet ge ett längre 

batteriliv.  
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