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Pami¦ci podr¦czne



Problem: Procesory s¡ tanie i szybkie.

Pami¦ci s¡ tanie, szybkie, pojemne (wybierz dwa z trzech).
Szybki procesor z woln¡ pami¦ci¡ nie ma sensu.
(chyba, »e chcemy rozwi¡zywa¢ jedynie problemy o zªo»ono±ci
pami¦ciowej O(1))

Historia: Kiedy± procesory byªy drogie i wolne.
Ale pami¦ci byªy jeszcze dro»sze i du»o wolniejsze.
Pierwsze cache ju» w latach 60tych (mainframe'y).
W komputerach PC dopiero, gdy 386 rozp¦dziª si¦ do 20MHz.
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Idea: Umie±¢my szybk¡ pami¦¢ pomi¦dzy CPU a gªówn¡ pami¦ci¡.

Szybk¡ � wi¦c maª¡ (bo nie chcemy wyda¢ fortuny).

Pami¦¢ RAM w komputerze � technologia DRAM.
(naªadowane / rozªadowane kondensatory)
Pami¦¢ cache � technologia SRAM.
(przerzutniki, czyli bramki logiczne)

Procesor pobieraj¡c dane patrzy do cache; je±li znajdzie, pobiera je
stamt¡d i dziaªa dalej; je±li nie znajdzie, szuka w pami¦ci gªównej.

Miary: hit rate (jak cz¦sto tra�amy), hit time (jak szybko potra�my
pobra¢ dane z cache), miss penalty (ile kosztuje ±ci¡gni¦cie danych z
gªównej pami¦ci).
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�lmik (YAY!)
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Problem: Jak zorganizowa¢ pami¦¢ cache? Które fragmenty
gªównej pami¦ci w niej trzyma¢?

Prosto: direct-mapping ;
Uniwersalnie: full-associative;
Praktycznie: rozwi¡zanie po±rednie.

Kluczowy czynnik: �geometria� pami¦ci cache (jak du»a, jak
zorganizowana). Niestety � im �fajniejsza� pami¦¢, tym wolniejsza.

Pomysª: cache-cepcja, czyli wiele poziomów cache'a:
pierwszy (L1) � maªy, prosty i szybki;
drugi (L2) � wi¦kszy, bardziej zªo»ony i wolniejszy;
trzeci, czwarty � u»ywany zale»nie od humoru projektanta.

Pami¦ci podr¦czne



Problem: Jak zorganizowa¢ pami¦¢ cache? Które fragmenty
gªównej pami¦ci w niej trzyma¢?

Prosto: direct-mapping ;
Uniwersalnie: full-associative;
Praktycznie: rozwi¡zanie po±rednie.

Kluczowy czynnik: �geometria� pami¦ci cache (jak du»a, jak
zorganizowana). Niestety � im �fajniejsza� pami¦¢, tym wolniejsza.

Pomysª: cache-cepcja, czyli wiele poziomów cache'a:
pierwszy (L1) � maªy, prosty i szybki;
drugi (L2) � wi¦kszy, bardziej zªo»ony i wolniejszy;
trzeci, czwarty � u»ywany zale»nie od humoru projektanta.

Pami¦ci podr¦czne



Problem: Jak zorganizowa¢ pami¦¢ cache? Które fragmenty
gªównej pami¦ci w niej trzyma¢?

Prosto: direct-mapping ;
Uniwersalnie: full-associative;
Praktycznie: rozwi¡zanie po±rednie.

Kluczowy czynnik: �geometria� pami¦ci cache (jak du»a, jak
zorganizowana).

Niestety � im �fajniejsza� pami¦¢, tym wolniejsza.

Pomysª: cache-cepcja, czyli wiele poziomów cache'a:
pierwszy (L1) � maªy, prosty i szybki;
drugi (L2) � wi¦kszy, bardziej zªo»ony i wolniejszy;
trzeci, czwarty � u»ywany zale»nie od humoru projektanta.

Pami¦ci podr¦czne



Problem: Jak zorganizowa¢ pami¦¢ cache? Które fragmenty
gªównej pami¦ci w niej trzyma¢?

Prosto: direct-mapping ;
Uniwersalnie: full-associative;
Praktycznie: rozwi¡zanie po±rednie.

Kluczowy czynnik: �geometria� pami¦ci cache (jak du»a, jak
zorganizowana). Niestety � im �fajniejsza� pami¦¢, tym wolniejsza.

Pomysª: cache-cepcja, czyli wiele poziomów cache'a:
pierwszy (L1) � maªy, prosty i szybki;
drugi (L2) � wi¦kszy, bardziej zªo»ony i wolniejszy;
trzeci, czwarty � u»ywany zale»nie od humoru projektanta.

Pami¦ci podr¦czne



Problem: Jak zorganizowa¢ pami¦¢ cache? Które fragmenty
gªównej pami¦ci w niej trzyma¢?

Prosto: direct-mapping ;
Uniwersalnie: full-associative;
Praktycznie: rozwi¡zanie po±rednie.

Kluczowy czynnik: �geometria� pami¦ci cache (jak du»a, jak
zorganizowana). Niestety � im �fajniejsza� pami¦¢, tym wolniejsza.

Pomysª: cache-cepcja, czyli wiele poziomów cache'a:
pierwszy (L1) � maªy, prosty i szybki;
drugi (L2) � wi¦kszy, bardziej zªo»ony i wolniejszy;
trzeci, czwarty � u»ywany zale»nie od humoru projektanta.

Pami¦ci podr¦czne



Strategie zapisu: Odczyt jest prosty: je»eli masz dane w cache,
u»yj ich; je±li nie, ±ci¡gnij je z RAMu do cache i u»yj ich.

Dwa pomysªy na zapis:
write-through: zapis l¡duje w cache i jednocze±nie jest inicjowany
(w tle) zapis do pami¦ci gªównej;
write-behind : zapis l¡duje w cache i zostanie przekazany do
pami¦ci gªównej, gdy blok cache'a b¦dzie wymieniany.

Zalety, wady, write-bu�er, semantyka zapisów, urz¡dzenia
mapowane w pami¦ci, write-combining, framebu�ery, MTRR.
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W tym miejscu ko«czy si¦ powtórzenie tego, co byªo na ASK.
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Obwserwacja: W niektórych programach full-associative cache nie
przynosi wielkich korzy±ci.

W innych stanowi rewolucj¦. Niestety
pami¦¢ L1 nie mo»e mie¢ zbyt du»ej associativity, poniewa» musi
by¢ szybka.

Pomysª:

1. Skonstruuj maª¡ full-associative pami¦¢ �L1.5�.
2. Umieszczaj w niej bloki, które wyleciaªy z L1.
3. Nazwij j¡ victim-cache.
4. ... (?)
5. PROFIT!

Miss w pami¦ci L1 szuka równolegle w maªym, ale za to
full-associative victim-cache jak i w du»ym L2. Programy, w
których full-associativity pomaga zyskuj¡, pozostaªe programy nie
trac¡.
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Obserwacja: Potrzebujemy dost¦pu do pami¦ci w wielu miejscach
potoku przetwarzania: dekodowanie instrukcji, mapowanie adresów
wirtualnych, pobieranie / zapisywanie danych.

Pomysª: Wi¦cej cache-y! Osobny cache L1 dla instrukcji, osobny
dla danych (zwane icache oraz dcache), osobny dla tablic stron
(zwany TLB � translation lookaside bu�er). Albo lepiej � osobne
TLB dla danych, osobne dla instrukcji (w ko«cu u»ywamy go w
innych miejscach potoku).

Zyski: mo»emy skonstruowa¢ ka»dy cache inaczej, stosownie do
rodzaju danych, które trzyma.
TLB przechowuje zazwyczaj kilkadziesi¡t-kilkaset wpisów; mo»e by¢
maªy i full-associative.
Cache danych mo»e mie¢ dwa porty i obsªugiwa¢ dwa zapytania
jednocze±nie (np. je»eli mamy dwa potoki wykonania).
Cache instrukcji mo»e by¢ z kosmosu.
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Obserwacja: Dekodowanie instrukcji x86 jest bólem w miejscu,
gdzie plecy trac¡ swoj¡ szlachetn¡ nazw¦.

Pomysª: Zamiast pami¦ta¢ �zakodowane� instrukcje (tak, jak
wyemitowaª je kompilator), pami¦taj zdekodowanie instrukcje
(w postaci µ-opsów). Nazwa: µ-op cache.

Obserwacja: Przewidywanie skoków jest trudne, a daje wielkie
korzy±ci.

Pomysª: Zamiast cache-owa¢ instrukcje, cache-uj ±lad wykonania
programu, czyli ci¡g instrukcji, które si¦ wykonaªy, z pomini¦ciem
(albo jak kto woli: z uwzgl¦dnieniem) skoków. Nazwa: trace cache.
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Dalsze pomysªy: Dost¦p do cache'a nie musi mie±ci¢ si¦ w
jednym cyklu; nie chcemy jednak czeka¢ wiele cykli na ka»dy
dost¦p. Niech zatem sam cache b¦dzie z-pipeline-owany.

Dost¦p do cache'a wymaga znajomo±ci adresu �zycznego w pamieci
gªównej; niestety jest on znany dopiero po wykonaniu mapowania.
Ale to mapowanie jest do±¢ prost¡ operacj¡: mo»emy u»y¢
kawaªków adresu wirtualnego do odszukiwania danych w cache!

Je»eli procesor umie wykonywa¢ instrukcje out-of-order, to cache
miss mo»e wstrzyma¢ wykonanie tylko jednej instrukcji, a nie
caªego programu; mo»e te» odpowiada¢ na zapytania �dalszych�
instrukcji (nazwa: nonblocking cache).

Predykcja dost¦pów do cache'a (podobnie jak predykcja skoków w
procesorze): mo»emy �spodziewa¢ si¦�, o który element b¦dzie
kolejne zapytanie i optymalizowa¢ pod tym k¡tem (way prediction).
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Ciekawe problemy, o których nic nie powiem: Co si¦ stanie,
je»eli program zmody�kuje swój wªasny kod (dotyczy wszystkich
kompilatorów just-in-time, czyli Javy, Javascriptu, .NET, ...). Czy
dane w dcache rozjad¡ si¦ z icache?

Jak zorganizowa¢ dost¦py do
cache w procesorze wielordzeniowym? Wspólny cache L1? A mo»e
rozdzielne L1, ale wspólne L2? Jak zrobi¢ to w komputerze
wieloprocesorowym? Co si¦ stanie, je»eli jeden procesor zapisze
dane tylko do swojego cache'a, a drugi procesor b¦dzie chciaª je
odczyta¢ z pami¦ci gªówej? Lepiej: co si¦ stanie, je»eli oba
procesory zapisz¡ do swoich cache'y? Ile kosztuje nas
synchronizacja cache'y? Jak jej unika¢? NUMA: non-uniform
memory architecture, czyli nie do ka»dej pami¦ci mamy tak samo
blisko i ªatwo. Znany przykªad: GPU.
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Jak »y¢?, czyli co mo»e zrobi¢ programista, aby na ±wiecie
zapanowaª pokój, a jego program byª cache-friendly.

spatial-locality oraz temporal-locality � przykªad z p¦tlami
tiling � tekstury na GPU, ale nie tylko
data-driven design, czyli architektura gier na konsole
instrukcje SIMD

explicit prefetching
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(standing ovation)
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