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Abstract  

Cache simulator is a tool to increase the understanding of a cache memory. Therefore cache 

memory simulation is included in the course Computer Engineering IS1200 at the Royal 

Institution of Technology. The purpose of this project is to develop a cache memory simulator 

for education. The existing MipsIt and Mips Simulator which is currently used in IS1200 has 

been the main source of inspiration. This resulted in the development of the cache memory 

simulator LMSim. LMSims purpose is to replace the current simulator Mips in future courses 

treating the subject cache memories, this as a result of the lack of educational functionality in 

Mips. 

LMSim is developed to simulate cache memory for educational purpose. This is achieved by 

using a simplified user interface with limited functionality. Input for the simulation is 

generated as a reference stream by the Nios II Simulator NIISim. The format of the  reference 

stream is .din which is used  by the cache simulator Dinero III, the format has been extended 

to include size to suit its purpose. 

LMSim is currently not fulfilling its goal to replace Mips in the course IS1200, further 

development and testing is required. Potential future projects in case of LMSims completion 

could be added support for the extended .din format in NIISim.  A direct link between the 

simulator and course material could also be implemented for deeper educational 

understanding. 

  



 

 

Sammanfattning 

En cacheminnessimulator är ett verktyg för att öka förståelsen om cacheminnen. 

Cachminnessimulering ingår i kursen Datorteknik IS1200 på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Syfte med detta arbetet har varit att utveckla en cacheminnessimulator som kan användas i 

utbildningssyfte.  Den huvudsakliga bakgrunden för arbetet har varit MipsIt och Mips 

Simulator som är den existerande cacheminnessimulatorn i kursen IS1200. Mips har brister 

som avser simulatorns pedagogiska lärande, detta resulterade i utvecklingen av 

cacheminnessimulatorn LMSim. LMSim är en simulator som har för avsikt att ersätta MipsIt 

och Mips Simulator i framtida kurs som behandlar cacheminnen.  

LMSim är anpassat för att simulera cacheminnen i lärande ändamål, detta genom att använda 

ett förenklat användargränssnitt med begränsade funktioner. Indata för simulering genereras i 

form av en referensström av Nios II Simulatorn NIISim. Referensströmmen är av formatet 

.din som används av cacheminnessimulatorn Dinero III, formatet har utökats med storlek för 

att passa ändamålet. 

LMSim uppfyller i nuvarande studie inte målen för att användas i kursen IS1200. 

Vidareutveckling och test av LMSim erfordras för att simulatorn ska uppnå sitt syfte. 

Potentiella framtida arbeten så som utbildningsmaterial i direkt anslutning till simulatorn samt 

stöd för utökat .din format i NIISim är önskvärt. Dessa arbeten är endast aktuella ifall LMSim 

färdigställs.  
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1. Introduktion  
Detta kapitel kommer ge en introduktion till projektet. Avsnitt 1.1 beskriver bakgrunden till 

att projektet genomförs. Avsnitt 1.2 beskrivs vad som ligger till grund för problemet. Syftet 

med arbetet presenteras i avsnitt 1.3 och de krav som ställts av uppdragsgivaren kommer även 

presenterats avsnitt 1.4. Avslutningsvis kommer en kort presentation av vad varje kapitel 

kommer behandla.  

1.1 Bakgrund  

Cacheminnen är en viktig komponent i dagens datorer, de finns till för att öka datorns 

prestanda genom att kringgå flaskhalsen mellan processorn och primärminnet. 

Cacheminnessimulator är ett verktyg för att simulera beteendet hos ett cacheminne. Det finns 

två olika ändamål med en simulator. Det ena är att på ett pedagogiskt sätt illustrera hur ett 

cacheminne fungerar. Det andra är att testköra programkod och se vilka 

cacheminnesparametrar som programkoden exekverar snabbast, det vill säga ger bäst 

prestanda. 

I kursen Datorteknik IS1200 används  hemlaboration 2 [1]. Som en del i laborationen ingår 

det att simulera ett cacheminne. Mips är den cacheminnessimulatorn som används i kursen nu. 

Mips har brister när det gäller användargränssnitt och funktioner. Brister i simulatorn kan 

påverka studentens möjlighet att genomföra laborationen med önskad förståelse för ämnet.  

I kursen används cacheminnessimulator endast i ett av sex delmoment. Att installera och 

använda simulator ska vara lätt och snabbt. Då kan större delen av tiden innefatta att använda 

simulator och studera cacheminnets uppbyggnad och funktion. 

Att utföra en hemlaboration innebär att studenten ska kunna utföra de moment som avses på 

eget materiel, dvs. en vanlig dator i det här fallet. Simulatorn och den nödvändiga 

programkoden laddas vanligtvis ner genom en webbsida.  

1.2 Problembeskrivning 

Det utbildningsverktyg man använder sig av idag i hemlaboration 2 är inte anpassat för det 

ändamålet. Hur skall en cacheminnessimulator utformas för att studenten ska kunna utföra 

kursdelens innehåll med en så hög förståelse som möjligt? 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva arbetet med att skapa en cacheminnessimulator som 

ska användas i hemlaboration 2. Syftet med arbetet har varit att utveckla en 

cacheminnessimulator som kan användas i utbildningssyfte hemlaboration 2. 
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1.4 Kravspecifikation för LMSim 

Målet med arbetet är att utveckla en cacheminnessimulator där användaren  på ett enkelt och 

pedagogiskt sätt kan utföra hemlaboration 2 cacheminnen.  

Kraven är satta utifrån kunden.  

 Programmet behöver vara kompatibelt med de vanligaste operativsystemen samt för 

datorer med lägre prestanda.  

 Funktionellt för skärmstorlek från 10 ”  men ej optimerade för dessa.  

 Möjlighet till överskådlig bild för även större cacheminnen med hjälp av en scroll och 

möjligen en zoom.  

 Tecken för miss och träff för det grafiska cacheminnet. Rött för miss och grönt för 

träff. 

 Kraven för inställning av cacheminnessimulatorn konfigurationer är block size, line 

count, associativity och replacement algorithm. Write policy ska endast finnas i D-

cachen. Access time ska ha inställningar för first word och second word. 

 Inläsning av referensström genererad av NIISim. 

 Programutvecklingen kommer endast att ske i programmeringsspråket Java. 

 Den genererade koden som verktyget Netbeans skapar får inte ändras. Detta för att 

förenkla framtida ändringar i användargränssnittet.  

1.5 Disposition 

Rapporten är strukturerad i följande avsnitt: 

Kapitel 1 

Introduktion till problemet, dess bakgrund, syftet med projektet och de krav som ställts. 

Kapitel 2 

Presentation av den teori som ligger till grund för projektet. 

Kapitel 3 

Presentation av projektmetod och utvecklingsmiljö. Detta avsnitt innefattar även de dokument 

och program som i stor utsträckning varit avgörande för projektet. 

Kapitel 4 

Presentation av LMSim och dess funktioner. 

Kapitel 5 

Diskussion av resultat och metoder. Slutsats av arbetet samt presentation av framtida arbete. 
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2 Teoribakgrund  
I detta avsnitt presenteras den teori som kommer ligga till grund för utveckling av LMSim. 

Avsnitt 2.1 innehåller en introduktion till cacheminnen och dess struktur. I avsnitt 2.2 

beskriver existerande simulatorerna Mips och NIISim. Avslutningsvis beskrivs den 

referensström som kommer användas för inläsning i LMSim i avsnitt 2.3 

2.1 Cacheminnen 

Detta avsnitt ger en inblick i cacheminnets funktion och struktur. Informationen är avgränsad 

till de områden som är relevanta för projektet därav är hämtning av data från primärminnet 

inte inkluderat i detta avsnitt. 

2.1.1 Introduktion 

Cacheminnen finns placerade vid processorn för att öka prestandan hos ett system [2], genom 

att kringgå flaskhalsen mellan processor och primärminne. Datorns primärminne är ett 

långsamt minne med längre avstånd  ifrån processorn och därför används cacheminnen. 

Cacheminnet lagrar  information och data som används oftast i ett system. När en förfrågan 

sker i processorn kontrolleras först cacheminnet och om den sökta data finns hämtas den. 

Ligger den önskade datan inte i cacheminnet hämtas den från primärminnet och placeras i 

cacheminnet.  

Cacheminnen använder sig av två grundläggande principer, tidslokalitet (temporal locality) 

och rumslokalitet (spatial locality). Principen tidslokalitet innebär om en minnesadress 

används i en tidpunkt så kommer samma adress troligen användas snart igen. Ett exempel på 

tidslokalitet är när en loop körs så behövs instruktion hämtas efter varje varv och då ligger 

instruktionen kvar i minnet. Principen rumslokalitet beskrivs, när en minnesreferens läses så 

kommer snart en närliggande adress läsas. Exempelvis när en instruktionen hämtas och så 

kommer sannolikt nästa instruktion hämtas, mönstret som är vanligt bryts när ett hopp i 

programmet sker. 

För att mäta prestanda mellan ett cacheminne och det använda programkoden används 

beteckningarna hit rate (träffsäkerhet) och miss rate. Om 100 minnesreferenser utförs och 70 

av dem hittar data i cacheminnet blir det en hit rate på 70%. De blir då 30 missar då data inte 

finns i cacheminnet och miss raten blir 30%. Genom att optimera programkod till det använda 

cacheminnets struktur kan så hög hit rate som möjligt uppnås. Cacheminnen kan också 

konstrueras för att höja hit raten för specifika program, detta sker genom att istället för att 

optimera programmet efter koden välja en cacheminnesstruktur som passar programmet.  

Ett cacheminne är vanligtvis uppdelat i två delar, instruktions- och datacacheminne. Ett ej 

uppdelat cacheminne kan bara göra en sak i taget och ingen instruktion hämtas medan läsning 

eller skrivning sker. Genom att dela upp minnet i två delar kan LOAD- och STORE-

instruktioner ske i datacachen och instruktionshämtningar i instruktionscachen samtidigt. 

Prestandan ökar med ett delat cacheminne eftersom LOAD och STORE-instruktioner är så 

vanliga. 
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2.1.2 Struktur 

Cacheminnets struktur kan se ut på flera olika sätt beroende på konstruktionen. Det finns ett 

antal grundläggande begrepp när man talar om cacheminnen. 

De vanligaste begreppen är [2]: 

• Storlek (Size) är  hela minnets storlek, anges i byte. 

• Blockstorleken (Blocksize) är storleken av varje block, anges i byte.  

• Associativitetstalet (Associativity) anger hur många av cacheminnets adresslappar 

(Tag) som ska undersökas. 

• Utbytesalgoritmen (Replacement algorithm),  hanterig av vilken information som ska 

behållas eller bytas ut när minnet är fullt. 

• Skrivpolitiken (Writepolicy), vad som händer vid skrivträff och skrivmiss. 

Ett cacheminne består av y antal rader. Varje rad består av en giltigbit (Valid bit), adresslapp 

och  ett cacheblock. Adresslappen är den adress till primärminnet som visar var data i det 

specifika blocket finns. Giltigbiten visar ifall raden är giltig eller ej. Antalet cacheblock 

bestäms av cacheminnets och cacheblockets storlek [3]: 

Antal Cacheblock= Storlek/Blockstorlek 

Figur 1 visar ett exempel av ett 64 byte stort cacheminne med associativitetstalet 1 där 

blockstorleken är 16 bytes (4 ord). 

 
Giltigbit (Valid bit)      Adresslapp (Tag)   Cacheblock 

 

      

      

      

      

Figur 1: Exempel av ett cacheminne (Inspiration till bild taget från [3]). 

När en hämtning från primärminnet sker så fylls hela raden då det är vanligt att närliggande 

data kommer att användas (rumslokalitet). Vid hämtning av ett Ord (4 bytes) med 

minnesadress 0x00001000 kommer även orden på adress x00001004 x00001008 och 

x0000100c att hämtas till samma rad [3].  

Ett cacheminne med associativitetstalet 2 kan ses som två cacheminnen med 

associativitetstalet 1 bredvid varandra. Figur 2 visar ett cacheminne med storleken 128 bytes, 

associativitetstalet 2 och blockstorlek 16. Detta ger oss totalt 8 cacherader som delas på upp 

på två direktmappade cacheminnen (cacheminnen med associvitetstalet 1)  som får 4 rader var 

[3]. 
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Giltigbit         Adresslapp    Cacheblock          |       Giltigbit        Adresslapp     Cacheblock 

 

 

      

      

      

      

Figur 2: Exempel av ett cacheminne med associativitetstalet 2 (Inspiration till bild taget från 

[3]). 

När cacheminnet blir fullt så använder cacheminnet någon av följande utbytesalgoritmer för 

att veta vilken rad som ska användas: 

• "Äldsta åtkomst (LRU, least recently used). Cacheminnet bokför tidpunkt för senaste 

läsning (eller skrivning) för varje plats, och väljer att byta ut innehållet på den plats 

som varit oläst längst tid. 

• Först in, först ut (Fifo, first in first out). Cacheminnet skriver över de data som är 

äldst, även om de har använts nyligen. 

• Slumpmässigt utbyte (random replacement). Platsen väljs slumpmässigt. Detta ger ett 

jämnt utnyttjande av platserna i cacheminnet." [2] 

2.1.3 Skrivpolitik 

Skrivpolitik är vad som ska ske vid skrivträff (Write hit) och skrivmiss (Write miss). Det vill 

säga om den sökta informationen finns i cacheminnet eller inte. Skrivträff innebär att 

cacheminnet innehåller den sökta informationen och skrivmiss innebär att informationen inte 

finns.  

Följande scenarion som kan ske vid skrivträff [2]: 

• Genomskrivning (write-through), ändringar i cacheminnet skall alltid ända i 

primärminnet. 

• Återskrivning (write-back), Ändringarna sker i cacheminnet och förs över till 

primärminnet innan det skrivs över. 

 

Följande scenarion kan ske vid skrivmiss: 

• "Fetch-on-write, En plats reserveras och data hämtas från primärminnet precis som vid 

en läsmiss. Därefter har skrivmissen förvandlats till en träff och kan startas om. 

• Write-validate är en kortare (men inte vedertagen) beteckning på platsreservation utan 

hämtning vid skrivmiss. Detta fall kräver sub-block placement (utom i det sällsynta 

fallet att cacheminnets blockstorlek är 1 ord). 

• Write-around  är att endast skriva till primärminnet, utan att cacheminnet påverkas. 

Efter skrivningen finns ordet bara i primärminnet, och en senare läsning kommer att 

ge miss. 

• Write-invalidate är kombinationen av writebefore- hit och ingen platsreservation. Det 

innebär att data skrivs i cacheminnet även vid en miss (när ingen plats reserveras); 

data förstörs alltså data vid miss. Det verkar dumt, men kan möjliggöra kortare 

klockcykeltid." [2] 
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2.2 Existerande simulatorer 

I detta avsnitt presenteras existerande simulator. Kort beskrivning av simulatorerna och hur de 

är uppbyggda. MipsIt och Mips Simulator beskrivs i avsnitt 2.2.1 och simulatorn NIISim i 

avsnitt 2.2.2. 

2.2.1 MipsIt och Mips Simulator 

Mips utvecklades av Lunds Universitet. Det används i utbildningssyfte vid både Lunds 

universitet samt på Kungliga Tekniska Högskolan [4]. Mips består av samlade verktyg för 

simulering och prestandatester. Hårdvaruplattformen är IDT development board som 

innehåller en MIPS32 ISA processor. MipsIt och Mips Simulator används nu i kursen 

Datorteknik IS1200 på Kungliga Tekniska Högskolan. 

Mips Simulator består av verktyg för simulering av IDT board, cacheminnessimulering och 

pipelinesimulering. Cacheminnessimuleringen sker i Mips Simulators huvudfönster se figur 3. 

Kompileringen av koden sker i MipsIt för att sen öppnas i Mips Simulator för simulering av 

cacheminnen.  

 

Figur 3:Skärmdump från Mips Simulator huvudfönster. 

Systemarkitekturen är uppbyggd med en skiss på de olika komponenter som kan testas i Mips 

Simulator där CPU, I/O, RAM, Consol, I-Cache och D-cache kan öppnas för en mer 

detaljerad information om vad som sker vid en körning. Play-knappen startar en körning av 

simulatorn och sen kan önskad del av simulator öppnas.  Vid öppning av 

cacheminnessymbolerna simuleras cacheminnets utseende efter användarens önskade  

inställning  se Figur 4. När play-knappen trycks in startar den exekverade kodens körning och 

simuleringar  hur  data förflyttas runt i de grafiska cacheminnena visas. Simulering kan ske 

stegvis med hjälp av step by step symbolen.  Resultat från körningen som hit count, miss 

count, hit rate och cycle count visas i cache-fönstret. 



7 

 

 

Figur 4: Bild från Hemlaboration 2 Pdf [1] taget och redigerat från Mips Simulator. 

Den översiktiga layouten i Mips Simulator är tydlig då en illustration av minnet visas. Dock 

finns brister vid simulering av stora cacheminnen och cacheminnen med ett högt 

associativitetstal. Programmet har inte förmågan att anpassa sig och en scroll för cachefönstret 

finns inte att tillgå. Detta medföra att delar av minnet går inte att överskåda samt resultatet av 

en körning inte visas. Under en körning är det otydligt när en miss eller träff sker i minnet när 

det går så fort och tecken för miss eller träff existerar inte.   

Konfigureringar i Mips Simulator finns för ändringar av cacheminnesparametrar.  

De parametrar som finns att tillgå för båda cacheminnestyperna är: 

 Size 

 Block size 

 Blocks in sets 

 Replacement policy 

 Disable 

 Disable Penalty  

 

För datacache finns även: 

 Write policy för D-Cachen.  

Parametrar för primärminnet:  

Access time: 

 Read 

 Write  

Övriga parametrar för primärminnet: 

 Write buffer size 
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2.2.2 NIISim  

NIISim är en grafisk simulator som simulerar NIOS-II-processor från Altera och även ett 

flertal I/O komponenter från Altera så som LED lamport, knappar etc. Det består av ett 

simpelt grafiskt gränssnitt och utvecklades av en student på KTH vid namn Emil Bäckström 

för att tillgodo se behovet i kurs IS1200  Datorteknik grundkurs. Syftet med NIISim var att ge 

framtida studenter möjlighet att simulera sin kod innan laborationstillfället och genom detta 

öka förståelsen för laborationerna [3].  

Simulatorn är främst inriktad på NIOS-II DE2 men är även kompatibel med de tidigare 

versionerna DE1 och DE0. NIISim har möjlighet att simulera både lågnivå språk såsom 

assemblerkod till högnivå språk såsom C++.  Simulatorn är skriven för Microsoft Windows 

men går även att använda på Linux med hjälp av Wine [3].  

2.3 Referensström 

Referensströmmarna som kommer användas i detta projekt generas av NIISim. Detta sker 

genom att simulatorn sparar alla cacheminnes skriv, läs och instruktionshämtningar som görs 

under simuleringen av en kod [3]. Informationen sparas  i filformatet .din som passar den 

allmänt använda cacheminnessimulatorn Dinero III [5]. För exempel av referensström se 

Appendix A. 

2.3.1 Dinero III format 

Dinero III formatet .din är textbaserat och består av rader med Ascii-tecken [5]. En rad består 

av tre delar: referenstyp, minnesadress och kommentar. Först på en rad kommer en siffra som 

representerar referenstyp, därefter ett mellanslag som delar av, sedan åtta hexadecimala siffror 

som anger en 32-bits minnesadress.  Allt som kommer därefter betraktas som kommentar. [5]. 

Se Figur 5 för exempel av referensström. 

 
Figur 5 Exempel av en .din fil. 

 

Tolkning av referenstyp: 

Referenstyp består av fem olika alternativ och anges med en siffra. 

Dessa är följande alternativ är tillgängliga [5]: 

  

0. Läsning av data för att utföra en Load-instruktion. 

1. Skrivning av data för att utföra en Store-instruktion. 

2. Instruktionshämning. 

3. Escape Record (ska ignoreras av simulatorn). 

4. Flush Cache, som nollställer alla giltig-bitar i både instruktionscache och datacache. 
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Tolkning av minnesadress: 

Minnesadress består av en till åtta hexadecimala siffror vilket anger en 32-bitars 

minnesadress. 

I fallet då det är färre än åtta siffror så ska nollor fyllas på till vänster av raden och värdet 

förbli detsamma.  Minnesadressen 82C ska då tolkas som 0000082C [5]. 

Tolkning av kommentar: 

Kommentarer ignoreras [5]. 

2.3.2 Utökad Dinero III format 

Det utökade Dinero III formatet möjliggör att information om minnesreferensens storlek 

lagras i kommentar.  

Tolkning av storlek: 

Storlekt består av en siffra som måste specificeras vid start av kommentar, denna siffra 

refererar till minnesreferensens storlek i bytes. Tillåtna storlekar är 1,2,4 och 8 bytes, övriga 

numeriska värden ger felutskrift. Ifall ingen storlek anges ska detta tolkas som att storleken är 

4 bytes [5]. Se Figur 6 för exempel av referensström med utökat format. Första raden har 

storlek 4 eftersom ingen storlek anges, detsamma gäller rad 2 och 3 eftersom kommentar 

ignoreras. både rad 4 och 5 har storlek 1 då båda dessa innehåller numeriska värdet 1 innan 

kommentaren. Exempel för storlek 4 kan vara load word medans storlek 1 kan vara load byte. 

  
    Figur 6: Exempel på utökat Dinero III format. 

 

Villkor för storlek: 

1, så är alla minnesadresser giltiga. 

2, så är endast jämna minnesadresser giltiga. 

4, så är minnesadressen bara giltig om den är jämnt delbar med 4. 

8, så är minnesadressen bara giltig om den är jämnt delbar med 8. 
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2.4 Hemlaboration 2 cacheminnen i kursen IS1200 

I kursen datorteknik IS1200 på Kungliga Tekniska Högskolan  ingår hemlaboration 2 som 

innefattar cacheminnen [1]. Målsättningen efter laborationen är att eleven ska kunna ” 

Allmänt beskriva och motivera hur cacheminnen påverkar prestanda för olika datorprogram. 

Beskriva och motivera hur ändringar  i cacheminnets parametrar kan påverka prestanda för 

ett visst program. Föreslå och motivera hur program kan ändras för att ge högre prestanda i 

datorsystem med cacheminnen” [1].   

Nu används MipsIT och Mips Simulator för körning och simulering. 

Laborationsuppgifter: 

Del 1 ”Längd, bredd, höjd hos olika cacheminnen” ska tester på cache-storlekar där egna 

uträkningar ska göras. Simulatorn används för att få en bild på hur utseendet kan skifta 

beroende på inställningar. Beräkningarna görs av eleven men med hjälp den grafiska 

illustrationen Mips ger.  

Del 2 ”Instruktion och datacacheminne” testas skillnaderna mellan I- och D-cachminnet. 

Eleven testar skillnaderna mellan (miss count) efter körning på I- respektive D-cacheminnet. 

Generella frågor om skillnaderna skall besvaras.  

Del 3 ”Provkörning av ett enkelt program: String-copy” testas. Eleven ändrar i koden för att 

se skillnader på hur många instruktioner som genomförs för ett varv  i loopen. Då 

cacheminnessimulatorn kommer att sakna programkod och istället använda referensström 

kommer ändringar i koden ej vara genomförbart.  

Del 4 ”Mer om string-copy” testas koden string-copy med olika inställningar. Körning med 

cacheminnen aktiverad och avaktiverade testas.  Koden kommer att ersättas av referensström 

som skall testas med samma inställningar. 

Del 5 ”Matris-addition” där koden matris.c körs i MipsIT och testas med olika storlekar för 

cacheminnena. Antalet instruktioner och hit rate mäts i både I- och D-cacheminnet. 

Referensströmmen ersätter samma kod för testning.  

Del 6 ”Mer om matris-addition” testas  matris.c samt programversion 2 där ändringar i koden 

görs. Antalet instruktioner och hit rate mäts i både I- och D-cacheminnet. Referensströmmen 

ersätter samma kod för testning där de båda versionerna finns representerade [1].  
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras det metoder som kommer användas under projektet. Detta innefattar 

arbetsätt, litteratur och utvecklingsmiljö. 3.1 Arbetsätt kommer behandla projekt metod och 

versionshantering. 3.2 Litteraturstudier presenterar vilka litteraturstudier som kommer ligga 

till grund för de olika delarna av projektet. Avslutningsvis presenteras den utvecklingsmiljö 

som kommer användas. 

3.1 Arbetsätt 

Detta avsnitt beskriver och motivera val av projektmetod och versionshantering som kommer 

att användas under projektet. Avgränsningar i valda metoder kommer också att presenteras.  

3.1.1 Extreme Programming 

Extreme Programming (XP) är en agil utvecklingsmetod för hantering av mjukvaruutveckling 

och applikationsutveckling. XP passar bra för små projekt med nära samarbete med kund, det 

bygger på korta iterationer som stäcker sig över en till två veckor [6]. Båda projektdeltagarna 

har tidigare använt sig av XP i projekt. 

Delar av XP som använts [6]: 

 Problemdefinition (Whole Team) är ett möte mellan kund och utvecklare för att 

fastställa krav och förväntningar av produkten. 

 Planeringsfas (Planning Game) bryter ned produkten i mindre delar och bedömer det 

utifrån tidsåtgång, svårighet och prioritet. 

 Små överlåtelser (Small Releases) ger kunden möjlighet att framföra åsikter på de 

delar som är klara. 

 Parprogrammering (Pair Programming) är ett programmeringssätt där två 

programmerare sitter sida vid sida vid en dator. 

Problemdefinition är en lämpligt metod då kunden är tillgänglig i stor utsträckning. Detta 

leder till tydliga definitioner av projektkrav samt att diskussion och frågor angående kraven 

kan genomföras omgående.  

För att planera projektet används en iterativ planeringsfas. Då projektgruppen är så liten 

passar denna metod bra för att snabbt skapa en grov överblick över projektet. Det är även en 

metod som båda projektdeltagarna använt i tidigare projekt. 

Små överlåtelser bidrar till kontinuerlig kommunikation med kund. Detta är viktigt då kunden 

har möjlighet att påverka under hela projektets gång. Risk för missförstånd minimeras med 

hjälp av metoden. 

Parprogrammeringen kommer endast användas under de funktioner som bedömts som svåra 

och tidskrävande. I annat fall kommer programmering ske var för sig. 
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3.1.2 Git 

Git är ett versionshanteringsprogram för utvecklingsprojekt, Git är baserat på öppen källkod 

[7]. Anledningen att vi använder oss av Git är att det ger oss en plattform att både dela och 

säkerhetskopiera den kod vi arbetar med. Git innehåller även funktioner som låter 

projektdeltagarna följa förändringarna i koden efter nya uppladdningar, det finns även 

möjlighet att gå tillbaka till ett tidigare skede i koden ifall någon av projektdeltagarna gör ett 

misstag och inte kan återställa detta. 

Git innehåller även en möjlighet att förgrena (branch) projektet i olika riktningar ifall flera 

olika lösningar ska testas. Efter test genomförts används den mest lämpade förgreningen att 

bli sammansmält (merge) med huvudstammen (main branch). 

3.2 Litteraturstudier 

I detta avsnitt beskrivs vilka litteraturstudier som ligger till grund för utformning av 

cacheminnessimulatorn LMSim. Kapitlet är uppdelat för mer ingående litteraturstudie under 

3.2.1 simulering 3.2.2 användargränssnitt och  3.2.3 grafiskt cacheminne.  

3.2.1 Simulering 

Primära källor som används vid simulering Fredrik Lundevalls ”Cacheminne och 

adressöversättning” [2] och ”Specifikation av filformat för indata till cacheminnessimulator” 

[5]. Den  förstnämnda källan kommer ligga till grund för de algoritmer och den struktur 

cacheminnessimuleringen kommer använda. Den sistnämnda källan behandlar filformatet .din 

och är ett regelverk för hur filen skall läsas in.  

3.2.2 Användargränssnitt   

Utformning av användargränssnitt har utgått ifrån Mips Simulators gränssnitt se 2.2.1 MipsIt 

och Mips Simulator för mer detaljerad information. Knappar och funktioner har utgått från 

Mips Simulator gränssnitt samt 2.4 Hemlaboration 2 [1]. De två delarna har legat till grund 

för vilka knappar och funktioner som nödvändiga för utförandet av hemlaborationen.  

3.2.3 Grafiskt cacheminne 

Grafiska cacheminnets utformning har utgått ifrån Mips Simulators grafiska cacheminne se 

figur 4 i 2.2.1 MipsIt och Mips Simulator för grafisk utgångspunkt.  

3.3 Utvecklingsmiljö 

Netbeans är en javakompilator från Oracle [8]. Netbeans inkluderar en drag- och 

släppfunktion (drag-and-drop) för att bygga grafiska användargränssnitt (Graphical User 

Interface, GUI). Drag- och släppfunktionen medgör att konstruktionen av det grafiska 

användargränssnittet går signifikant snabbare än att skriva kod för samma sak. Detta medför 

mer tid att fokusera på övriga funktioner. Nackdelen är att den kod som genereras av drag- 

och släppfunktionen inte går att ändra utan att använda sig av drag- och släppfunktionen.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenterar LMSims funktioner och uppbyggnad. Avsnitt 4.1 beskriver 

simuleringsprocessen från inläsning till simulering. Avsnitt 4.2  presenterar 

användargränssnittet och dess funktioner. Slutligen i avsnitt 4.3 presenteras de funktioner som 

ännu inte är implementerade i LMSim. 

4.1 Simulering 

Inläsning av referensström beskrivs i kapitel 4.1.1 och följs upp av hur värdena från  

inläsningen valideras i kapitel 4.1.2. Kapitlet 4.1.3 går igenom objektet MemInfo och vad det 

innehåller för variabler. Simuleringsprocessen är inte fullständigt klar men det som är gjort 

presenteras i kapitel 4.1.4. Detta kapitel innehåller även en kort beskrivning av vad som ännu 

inte är implementerat. 

4.1.1 Inläsning av referensström 

Inläsning av referensströmmen sker via en rad för rad funktion (Line-by-Line). Anledningen 

till detta är att säkerhetsställa att endast den rad i referensströmmen som är aktuell vid just 

detta tillfälle ska läsas in. Tidigare version använde sig av ord för ord funktion (Word-by-

Word) vid inläsning.  

Rad för rad funktionen läser in hela raden och sparar sedan ned varje ord i en variabel. 

Variabeln z sparar endast "storlek/kommentar" t ifall det finns något på den raden annars sätts 

variabeln till 4 bytes se Figur 7. Se stycke 2.3 Referensström för mer detaljerad information.  

String[] tokens = strLine.split("\\s+"); 
 x = tokens[0]; // x = type 
 y = tokens[1]; // y = address 
 if (tokens.length < 3)  // if there are less than 3 words 
 z = "4";   // set z(size) to 4 
 else 
 z = tokens[2]; // y = size/comment 

Figur 7. Inläsning av referensström . 

4.1.2 Validering av referensström 

Valideringen av de inlästa värden sker enligt ett flertal olika metoder. Detta är för att 

säkerhetsställa att referensströmmen är korrekt. De korrekta värdena sparas sedan ned i en 

lista (Array) som sedan används för att genomföra simuleringen. Figur 8 visar de metoder 

som används vid validering. 

// Validating Input 
xValidation(convertX(x));  
yDivValidation(hexaToDecimal(y), zValidation(convertZ(z))); 

Figur 8: Validering av referensstörm. 
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4.1.2.1 Validering av typ 

Valideringen av typ sker via två metoder. Variabeln x som är innehåller typ konverteras från  

textsträng till en integer se Figur 9. 

private int convertX(String x) {  // Converts x to Int 
 int xInt = Integer.valueOf(x); 
 return xInt; 
} 

Figur 9: Konverterar typ från textsträng till integer. 

Värdet som returneras från konverteringen används för att kontrollera ifall värdet hos x (typ) 

är giltigt (se 2.3 Referensström för vilka värden som är giltiga). Figur 10 visar hur metoden 

för validering av typ.  

private void xValidation(int xInt) { 
// 0. Load-instruction. 
// 1. Store-instruction. 
// 2. Instruction 
// 3. Escape Record (Should be ignored by simulator) 
// 4. Flush Cache, resets all valid bits in both data cache and instruction cache
 if (xInt == 0 || xInt == 1 || xInt == 2 || xInt == 3 || xInt == 4) 
  System.out.println("x OK!"); 
 else 
  System.out.println("Type dosn't exist"); 
 throw new RuntimeException(); 
} 

Figur 10: Validering av typ. 

Beroende på vilket cacheminne som typen ska använda sätts detta till en enum se figur 11. 

CacheType type = null; 
if (x.equals("0") || x.equals("1")) { 
 type = CacheType.DCACHE; 
} else if (x.equals("2")) { 
 type = CacheType.ICACHE; 
} else if (x.equals("3")) { 
 type = CacheType.IGNORE; 
} else if (x.equals("4")) { 
 type = CacheType.BOTH; 
} 

Figur 11: visar de olika enum som varje referensrad kan ha. 
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4.1.2.2 Validering av storlek 

Validering av storlek sker med en liknande metod som validering av typ. Först jämförs storlek 

med de giltiga värdena (se 2.3 Referensström för vilka värden som är giltiga), detta sker som 

textsträng för att kontrollera ifall det är kommentar eller storlek som variabeln z innehåller. 

Vid fallet storlek konverteras denna till en integer, vid fallet kommentar returneras storlek 4 

bytes då detta är standard. Figur 12 visar textsträngsvalideringen samt konverteringen.  

private int convertZ(String z) {  // Converts z to Int and if comment set to 
   // 4 
 if ("1".equals(z) || "2".equals(z) || "4".equals(z) || "8".equals(z)) 
 { 
  int zInt = Integer.valueOf(z); 
  return zInt; 
 } else { 
  int zInt = 4; 
  return zInt; 
 } 

Figur 12: Validering av storlek textsträng. 

Vidare validering av storlek sker via en metod som fastställer att dessa värden verkligen 

stämmer. Detta fastställs genom att värdena jämförs med de giltiga värdena, stämmer 

storleken returneras detta värde (se Figur 13).   

private int zValidation(int zInt) { // Validates that Z actually is the 
   // correct number 
 if (1 == zInt || 2 == zInt || 4 == zInt || 8 == zInt) { 
  System.out.println("z OK!"); 
  return zInt; 
 } else { 
  System.out.println("Size is incorrect"); 
  throw new RuntimeException(); 
 } 

Figur 13: Validering av storlek integer. 
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4.1.2.3 Validering av adress 

Validering av adress sker i två steg. Först konverteras textsträngen från hexadecimal till 

motsvarande värde i decimalform se Figur 14. Decimalvärdet för minnesadressen returneras. 

private int hexaToDecimal(String y) { // Converts y Hexadecimal to Decimal 
 int yIntDeciform = Integer.parseInt(y, 16); 
 System.out.println("Hex value is " + yIntDeciform + " of " + y); 
 return yIntDeciform; 
} 

Figur 14: Konvertering till decimaltal från hexadecimal. 

Decimalvärdet används sedan för att kontrollera att adressen är delbar med den storlek som 

raden innehåller se Figur 15. 

private void yDivValidation(int yIntDeciform, int zInt) { // Validates that 
     // y is 
     // divisible by 
     // z 
 if (yIntDeciform % zInt == 0) 
      System.out.println(yIntDeciform + " is a multiple of " + zInt)
  
 else { 
      System.out.println(yIntDeciform + " is not multiple of "+ zInt +          
      "hex "); 
      throw new RuntimeException(); 
 } 

Figur 15: Validering av minnesadress. 

4.1.3 MemInfo 

MemInfo är ett objekt som innehåller den validerade data som kommer från 

referensströmmen radvis. Objektet sparas i en lista (array) se Figur 16. 

 MemInfo m1 = new MemInfo(type, y, hexaToDecimal(y), z); 
 arrayList.add(m1); 

Figur 16: MemInfo läggs till i lista vid inläsning. 

Genom att placera MemInfo i listan behöver inte filen läsas vid varje körning utan är sparad i 

listan (se Figur 17 för vad MemInfo innehåller).  MemInfo innehåller ett antal variabler som 

ännu inte implementerade i simuleringsprocessen, dessa värden är för att möjligöra de 

utbytesalgoritmer som är nämnda i 2.1.2.  

public class MemInfo { 
 
 private CacheType type; 
 private String hexAddress; 
 private int decAddress; 
 private String size; 
 private Long timestamp; 
 private int usageCounter; 
 private int programCounter;   

Figur 17: Innehåll i objektet MemInfo. 
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4.1.4 Simuleringsprocess 

Simuleringsprocessen saknar funktionalitet i form av utbytespolitik, skrivpolitik, 

storleksbegränsning. Förutsättningar för detta existerar i form av variabler i MemInfo som 

inte används i  metoderna som beskrivs nedan. Dessa bör implementeras med önskade regler i 

de scenarion som beskrivs för att fungera önskvärt. 

Vid simuleringen skapas två hashtabeller (hashtable) en för I-cache och en för D-cache. Dessa 

två tabeller representerar cacheminnena vid simulering.  Från listan tidigare som skapad 

hämtas MemInfo i tur och ordning från den lista (array) som skapades vid inläsningen. För att 

veta vilken hashtabell som MemInfo ska läggas till i används scenarion (case) se Figur 18. 

För att känna vilket scenario som ska användas läses det Enum in som MemInfo innehåller (se 

4.1.2.1 Validering av typ)  

switch (type) { 
 case DCACHE: 
  simulateDCache(memInfo); 
  break; 
 case ICACHE: 
  simulateICache(memInfo); 
  break; 
 case IGNORE: 
  break; 
 case BOTH: 
  break; 
 default: 
  System.out.println("Unknown Cache Type!"); 
  break; 
} 

Figur 18: Scenarion som kan ske vid simulering. 

Scenariot anropar den metod som då skall ske vid det specifika scenariot. I scenario ICACHE 

så läggs MemInfo från listan över till en hashtabell med minnesadressen som hashnyckel 

(hash key). Kontroll sker ifall minnesadressen används sedan tidigare som hashnyckel och ger 

i detta fall utskriften: "HIT!" (se Figur 19).   

private void simulateICache(MemInfo memInfo) { 
 String hexAddress = memInfo.getHexAddress(); 
 if (iCacheMinne.containsKey(hexAddress)) { 
  System.out.println("HIT!"); 
 } else { 
  System.out.println("MISS!"); 
 if (iCacheMinne.size() < 10) { 
  memInfo.incUsageCounter(); 
  iCacheMinne.put(hexAddress, memInfo); 
  } else { 
 
  } 
 } 
 
} 

Figur 19: Exempel av ett scenario. 
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4.2 Grafiskt LMSim 
Det grafiska LMSim inkluderar programmets användargränssnitt och grafiken för det simulerade 

cacheminnet.  Implementering som är klar kommer att redovisas i avsnittet 4.2.1.  Gränssnittets 

utformning och knapparnas funktioner presenteras 4.2.2. I avsnittet 4.2.2 presenteras utformning och 

funktionalitet av det grafiska cacheminnet.  

4.2.1 Implementering 

De implementerade java-filerna som skapar det grafiska delen av LMSim beskriv is 4.2.1.1 

Grafiskt gränssnitt och 4.2.1 Grafiskt cacheminne. 

4.2.1.1 Grafiskt gränssnitt 

Implementering av användargränssnittet är gjort i verktyget Netbeans drag och släpp funktion. 

Java-filen GuiFrame.java skapar det grundläggande paneler och knappar. Grafiska 

gränssnittet följer delmål två i kapitel 1.4 Mål med arbete. Gränssnittet möjliggör användning 

för skärmstorlekar från 10” och uppåt.  

4.2.1.2 Grafiskt cacheminne 

Implementering av det grafiska cacheminnena är skapade i Netbeans utvecklingsvy. 

Cacheminnet ritas upp utifrån de parametrar som är önskade. Antal rader och cacheblockets 

storlek är två värden som bestämmer utseendet.  Java-filen  GuiPanel.java skapar de 

grundläggande funktioner för att  rita upp cacheminnen. Parametrar i GuiPanel.java möjliggör 

ändring av upplösning för användaren. Om stora cacheminnen vill skådas  kan längden av 

linjerna minskas linjärt. Detta innebär en direkt skalning av det grafiska cacheminnet, där en 

zoomfunktion är möjlig. 

4.2.2 Användargransnitt 

Tanken med det grafiska användargränssnittet i LMSim är att få enkel och  tydlig möjlighet 

till inställning av cacheminnet. Genom att placera alla funktioner i ett fönster skapas större 

tydlighet för användaren när inga nya fönster måste dyka upp. Då en ändring i cacheminnet 

görs skall det vara möjligt att grafiskt se hur cacheminnets utformning skiftar. Statiska 

knappar hjälper användaren att själv bestämma vad som ska synas. Detta ger användaren 

möjlighet att fokusera på det som är väsentligt under laborationen. Storleken på det yttre 

fönstret är satt som standard på 800*600 pixlar men kan göras större där resterande delar 

följer efter. Genom den funktionen är det möjligt för en bildskärm på 10” att handa LMSim 

med alla funktionsknappar synliga se figur 20. 
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Figur 20: Skärmdum från LMSim huvudfönster. 

 

Fliken file högst upp till vänster används vid hämtande av referensström. Referensströmmens 

.din-fil sparas lämpligen ner hos användare och öppnas upp vid simulering. 

4.2.2.1 Kontrollpanel 

En kontrollpanel (Control panel) är placerad högst upp i gränssnittet. Panelen består av knappar för 

önskade funktioner vid simulering se figur 21. Eftersom simuleringar kan ske utan önskan  om att se 

det grafiska minnet finns kontrollpanelen alltid placerad på samma position. Detta ger användaren 

valfrihet när simulering måste köras med endast resultat som önskan efter simulering. 

Figur 21: Skärmdum från kontrollpanelen. 

 

 

Den möjliga funktionaliteten för varje knapp beskrivs i tabell x från vänster till höger. 

 

Knapp Funktion 

Reset Återställer simuleringen till startläge 

PAUS Pausar simulering vid önskad tid. 

Step by step Går fram ett steg i simuleringen 

Play Kör simuleringen 

Speedbar Ändra hastigheten för simuleringen. 
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4.2.2.2 Inställningar 

Inställningar (Settings) är panel där alla inställningar av cacheminnet görs. Panelen är 

placerad under kontrollpanelen och kan döljas  med hjälp av knappen längst ner till höger se 

figur 22.  Panelen med det grafiska cacheminnet tar då upp allt utrymme. På så sätt kan stora 

cacheminnen överskådas utan att behöva en ny ruta. Panelen Settings är uppdelad i I-cache, 

D-cache och Memory. Valmöjligheterna under varje del  är bestämda och visas för användare 

som valmöjligheter. Det är endast associativitet som kräver inskrivning då 32 olika val är 

möjliga och listan från 1-32 blir onödigt lång.  

 

Figur 22: Skärmdump från inställningar. 

 

Den valbara funktionaliteten för flervalsrutor (Combobox) och kryssrutor beskrivs i tabell x2 

från väster till höger. Då I- och D-cache har liknande valmöjligheter beskrivs D-cache som 

innefattar alla I-cache funktioner. 

Funktionsverktyg Funktion och möjliga värden 

Enable (kryssruta) Aktiverar respektive cacheminne 

Always hits (kryssruta) Aktiverar alltid träff i cacheminnet 

Cache size (string) Visar antalet bytes för cacheminnet 

Block size Ställa in storleken av blocken 

Line count Ställa in antalet rader 

Associtivity  Anger associativitet (1-32) 

Replacement Ange vilken Replacement (LRU, FIFO, 

RANDOM, NON_MRU, DEFAULT)  

Write policy Ange vilken skrivpolicy (Wright trough, Write 

back, DEFAULT) 

First word Ange access time för första ordet från 10-70 

cykler med 10 cykler per steg. 

Later word Ange access time för nästa ord ordet från 10-70 

cykler med 10 cykler per steg. 
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4.2.2.3 Grafisk panel för I- och D-cacheminne 

Längst ner i gränssnittet illustreras i olika flikar I respektive D-cacheminnet grafiskt. Panelen 

har en scroll som möjliggör visualisering av minnen med många rader.  När knappen längst 

ner till höger i panelen settings används försvinner panelen och en större panel för den 

grafiska illustrationen tar dess plats. Innan en körning illustreras cacheminnet som ett tomt 

skal där fält för respektive del ritas upp se figur 23. 

 

Figur 23: Illustrerar grafiska panelen för I-cacheminne med associativitetstalet 2. 

4.2.3 Grafisk cacheminne 

Det grafiska cacheminnet ritas upp i form av en svart ram. Med hjälp av färgade rutor kan 

användaren se var i cacheminnet det blir miss eller träff där grön ruta illustrerar träff och röd 

miss. Strukturen är uppbyggd så att en grafisk giltigbit hämtas och sedan en adresslapp på 

varje rad. När hämtningen skett kontrolleras hur många grafiska block och rader som krävs. 

Den grafiska funktionen ritar upp cacheminnet utifrån de förinställda valen. Se figur 24 nedan 

som förklarar färgrutornas betydelse och en inblick hur cacheminnet ser ut vid körning. Det 

grafiska cacheminnet är uppbyggt av i tre olika grafiska objekt, giltigbit, adresslapp och 

cacheblock.  
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Figur 24: Illustrerar cacheminne utseende vid körning och förklaring av färgschema. 

 

Genom att placera alla funktioner i ett fönster skapas större tydlighet för användaren när inga 

nya fönster måste dyka upp. Då en ändring i cacheminnet görs skall det vara möjligt att 

grafiskt se hur cacheminnets utformning skiftar. Statiska knappar hjälper användaren att själv 

bestämma vad som ska synas.  

4.2.3.1 Grafisk giltigbit och adresslapp  

Den grafiska adresslapp och giltigbit ritas upp som två rektanglar se figur 25. Giltigbiten 

består av funktionen drawRec i Java. Variablerna som beskriver rektangeln är startkoordinater 

i x och y samt rektangelns bredd och höjd.  Eftersom giltigbiten är det första grafiska objekt 

som ritas är x och y koordinat även ett riktmärke på avstånd till översta hörnet till vänster i 

panelen. Adresslappens som är nästa objekt att ritas består också av funktionen drawRec. 

Startkoordinaten för adresslappen blir samma y-värde som giltigbiten men adderas med 

giltigbitens bredd. Om bredden för giltigbiten ändras gör även x-koordinaten för adresslappen.  

 

Figur 25: Illustrerar giltigbit och adresslapp. 

4.2.3.2 Grafisk Cacheblock 

Cacheblocken ritas upp grafisk genom en rektangel och sex små streck som avgränsar en plats 

se figur 26. Varje rektangel kräver fyra värden, x och y koordinater för starpunkt samt längd 

och höjd i antalet pixlar. De avskiljande strecken kräver x och y koordinater för start 

respektive slutpunkt. Det finns tre överstreck och tre understreck för varje del i cacheblocket. 
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Figur 26: Illustrerar ett ord i cacheblocket. 

4.3 Implementering att slutföra 

I nuvarande stadiet uppfyller inte LMSim alla mål som är utsatta. Detta innebär att LMSim 

inte är klart att användas för sitt syfte. För att uppfylla målen krävs följande utbyggnad: 

 Objekt som lagrar värdena från användargränssnittet så dessa kan användas av 

simulering och grafiska cacheminnet. 

 Implementering av skrivpolitik i simulator. 

 Implementering av utbytes algoritm i simulator. 

 Implementering av "case" vid körning se 4.1.4 Simuleringsprocess. 

 Grafiskt cacheminne saknar funktion att uppdatera grafik vid körning. 
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5 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel ska LMSim och metoderna för att framställa LMSim diskuteras. Avsnitt 5.1 

behandlar diskussion av resultatet och slutsats.  I avsnitt 5.2 diskuteras och utvärderas de 

metoder som används under arbetet. I avsnitt 5.3 presenteras lämpliga framtida arbeten 

utanför projektets ramar. 

5.1 LMSim  

Diskussionen av resultatet kommer presenteras i två delar. Simulering i avsnitt 5.1.1 och 

Grafiskt cacheminne i avsnitt 5.1.2. Slutsats som presenteras i avsnitt 5.1.3 behandlar båda de 

ovan nämnda avsnitten. 

5.1.1 Simulering 

LMSim använde i tidiga versioner ord för ord funktion (Word-by-Word) vid inläsning. Detta 

visade sig snabbt problematiskt då längden och innehållet varierade. Villkoren för att en 

inläsning via ord för ord blev mer komplicerade till skillnad från rad för rad och medförde 

större risk för fel. Genom att i efterhand dela upp den inlästa raden i textsträngar för varje ord 

behövde inte valideringsfunktionen för variablerna förändras. Det visade sig dock att vissa 

problem kvarstod med storlek och kommentar då dessa kan beskrivas på ett flertal sätt. 

Lösningen på detta var att ställa ett villkor, beroende på antal ord i raden så skall variabeln för 

storlek sättas till 4 eller till värdet/ordet raden innehåller. Sedan kontrollerar valideringen ifall 

variabeln är ett giltigt värde eller ej. 

Eftersom erfarenhet saknades av att använda hexadecimala tal i Java konverterades 

minnesadressen till decimaltal, detta underlättade skapandet av valideringen av 

minnesadressen vid inläsning. 

Objektet MemInfo innehåller ett flertal variabler som inte används vid simuleringsprocessen, 

dessa var planerade att agera som parametrar i utbytesalgoritmen och skrivpolitiken. Genom 

att placera variablerna i MemInfo garanterades det att variablerna var tillgängliga från 

inläsning till avslutad simulering. Det innebär att variablerna kan sparas och hämtas smidigt 

vid körning.  

I simuleringsprocessen används en hashtabell vilket valdes då erfarenheten av den  typen av 

tabeller var mer genomgående än alternativet statisk matris. En statisk matris hade eventuellt 

varit snabbare, men eftersom de cacheminnena som skulle simuleras var små ansågs detta 

försumbart. Tanken var att simuleringens resultat skulle sparas i en lista (array) som skulle 

kunna användas som en "film" för att spela upp simuleringen grafiskt. Det skulle innebära att 

användare skulle kunna spela, spola, backa och hoppa i "filmen" så som denne önskade utan 

att simuleringen skulle behövas köras om.  

Genom möjligheten att genomföra flera simuleringar samtidigt som nämndes i ovanstående 

stycke,  skulle flera "filmer" kunna spelas in samtidigt.  Användaren har då möjlighet att 

jämföra flera olika inställningar samtidigt på samma cacheminne och få resultatet samtidigt.  
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5.1.1 Grafiskt cacheminne 

Det grafiska cacheminnet utvecklades i Netbeans utvecklingsvy. I tidigare version ritades de 

grafiska cacheblocket upp med fyra kvadrater i svart efter varandra och tre linjer i vitt. Genom 

att rita tre vita linjer över de svarta fick vi fram samma resultat  som i 4.2.3.2 grafisk 

cacheblock se figur. När funktionen som ritar upp flera cacheblock efter varandra var 

implementerat upptäcktes brister med det grafiska cacheblocket. Varje gång en vit linje 

ritades så ritades den över av nästa svarta ruta. Att lösa problemet med de fyra kvadraterna 

och  tre vita linjerna gick inte utan att behöva skapa nya variabler för koordinaterna till de vita 

linjerna. Koordinaterna krävde ny variabler som endast användes en gång.  

För att undvika skapandet av många outnyttjade variabler gjordes det grafiska cacheblocket 

om. Det ritades som en svart rektangel och sex små streck. Tre överstreck och tre understreck 

som utnyttjar de redan existerande variabler från x och y koordinaterna. Detta medförde att 

alla variablerna utnyttjades under ritandet av hela grafiska cacheminnet och inget ritades över. 

Vid grafisk simulering kallar simulatorn på en  rePaint-funktion som ritar om cacheminnet 

varje gång en ändring sker. Genom att rita om varje bild av cacheminnet i flera steg förhindras 

chansen att delar ritas över enligt tidigare problem. Varje simuleringsteg ritar först upp ramen 

för cacheminnet som i detta fall består av rutorna för giltigbit, adresslapp och cacheblock. I 

nästa steg ritas 1/0 i giltigbiten som följs av den hexadecimala adressen och det färgade 

rutorna. Detta medför att inget ritas över och en överskådlig bild av cacheminnet uppfattas. 

Användaren kommer inte uppfatta den grafiska simuleringen som flera steg då det går fortare 

än vad ögat hinner uppfatta. 

5.1.2 Slutsats 

Det finns inga tester som tyder på att LMSim är bättre än de existerande 

cacheminnessimulatorerna ur pedagogisk synvinkel. Men vi anser att det finns stor potential 

då den är utformad för det specifika ändamålet hemlaboration 2, detta kräver dock att LMSim 

färdigställs.  
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5.2 Metoddiskussion 

Vi upplever att de starkast bidragande faktorerna till att LMSim inte uppfyllt alla mål är: 

 Utvecklingsmiljön Netbeans 

 Felkonstruerad referensström 

 Testbar miljö för grafiskt cacheminne 

Det grafiska användargränssnittet utvecklades endast med verktyget Netbeans drag och 

släppfunktion. Detta gav möjligheten att skapa snabba grafiska prototyper. Kunden fick i 

tidigt stadium en inblick i  utseendets uppbyggnad och kunde snabbt styra vilka funktioner 

som önskades.  Att skapa grafiska prototyper utan att använda verktyg med drag och 

släppfunktion hade krävt längre tid, något som kan resultera i ändringar längre in i ett projekt. 

I regel tar ändringar i ett projekt längre tid att genomföra ju senare in i projektet de 

uppkommer. Vi anser att Netbeans uppfyllde målet med att göra grafiska prototyper. 

Nackdelen med vår användning av verktyget Netbeans upplevdes att den genererade kod som 

ej får ändras blev ett hinder. Mycket tid fick användas till att läsa Netbeans genererade kod. 

Detta är en bidragande faktor till att flera funktioner inte är färdigimplementerade se 4.3 

Implementering att slutföra.  

En av de referensströmmar som uppdragsgivaren levererade innehöll konstruktionsfel. Då 

titeln av referensströmmen innehöll ordet "correct" förväntade vi oss att denne skulle fungera. 

Då fel uppstod vid valideringen av innehållet antog vi att det var fel i programkoden snarare 

än referensströmmen. Detta ledde till en omfattande felsökning av programkoden vilket inte 

gav något resultat. Först när vi började kontrollera referensströmmen upptäckte anledningen 

till felet. Felet i referensströmmen åtgärdades med en temporär lösning och fungerade därefter 

utan problem.  Felsökningen konsumerade mycket den tid som var inplanerad att användas till 

simuleringsprocessen.  För att minimera risken för liknande problem rekommenderar vi att 

inte använda ord som kan tydas att någonting är korrekt eller felfritt. Vår rekommendation är 

att vara kritisk till vad du får levererat av uppdragsgivaren och inte förutsätta att det fungerar 

och är korrekt.  

Tester av det grafiska cacheminnet kunde inte fullföljas på grund av att bryggan mellan det 

grafiska cacheminne och simulatorn inte var påbörjat. Detta bidrog till att vidare arbete för det 

grafiska cacheminnet stoppades. Att skapa funktionerna för simuleringen borde ha prioriterats 

före arbetet med det grafiska cacheminnet. Genom att ha använt sig mer av parprogrammering 

i detta projekt hade vitala delar kunnat slutföras. Då inblandade i projektet har mer förståelse 

om vad som har gjorts. Att delar ej slutförts helt har bidragit till att mer omfattande tester varit 

omöjliga att genomföra.  
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5.3 Framtida arbete 

Under arbetets gång har tankar uppkommit kring vidareutveckling av LMSim som ej ingick i 

projektets ramar. LMSim är inte färdigutvecklat och testat och  bör därför först färdigställas 

för att följande förslag skall vara aktuella. Funktioner som ej är slutförda presenteras i 4.3 

Implementering att slutföra.  

Lämpliga framtida arbeten utanför projektet LMSim. Vidareutveckling av NIISims 

referensströmsgenerator så att den är kompatibel med LMSim. Referensströmmar kan då 

skapas automatiskt utan att manuellt behöva tillägga storlek. Eleven kan då själv kan skapa 

referensströmmen och göra ändringar vilket enligt vår förhoppning skall leda till större 

förståelse för koden och cacheminnen. 

Det skulle även vara lämpligt för användaren att direkt kunna ta del av utbildningsmaterial via 

LMSim, för att ytterligare underlätta förståelse av cacheminnen för användaren. 

Sammanställning av utbildningsmaterial, en levereringsfunktion och visning av 

utbildningsmaterialet i LMSim skulle vara ett lämpligt examensarbete.   
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Appendix A 
Exempel taget referensström matrisadd_v1_extract.din  

0 00D0C0DE 1 Denna rad markerar simuleringsstart 

2 008002C8 

2 008002CC 

2 008002D0 

2 008002D4 

2 008002D8 

2 008002DC 

2 008002E0 

2 00800204 

2 00800208 

2 0080020C 

2 00800210 

2 00800214 

2 00800218 

2 0080021C 

2 00800220 

2 00800224 

2 00800228 

0 0080E20C Read a[0][0] 

2 0080022C 

0 0080E60C Read b[0][0] 

2 00800230 

2 00800234 

2 00800238 

2 0080023C 

1 0080EA0C Write res[0][0] 

2 00800240 

2 00800244 

2 00800220 

2 00800224 

2 00800228 

0 0080E24C Read a[1][0]    

2 0080022C     

0 0080E64C Read b[1][0]    

2 00800230     

2 00800234     

2 00800238     

2 0080023C     

1 0080EA4C Write res[1][0] 

2 00800240 

2 00800244 

2 00800220 

2 00800224 

2 00800228 

0 0080E28C 

2 0080022C 

0 0080E68C 

2 00800230 

2 00800234 

2 00800238 

2 0080023C 
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