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Özet: GPU Önbelleklerinde Yerelliğe Bağlı Dinamik Yazma Politikası önerilen yazma yerelliği 

detektörünü kullanarak uygulamaların belli bölgelerindeki yerellik yoğunluklarına 

bakarak önbellek yazma politikalarını değiştirmektedir. GPU mimarilerinde kullanılan 

farklı yazma politikalarının birbirlerine göre belli durumlarda avantajları bulunmaktadır. 

Uygulamaların çalışma anında tercih edilebilecek yazma politikası uygulamanın ve 

donanımın birçok parametresine göre değişiklik gösterebilmektedir. Günümüz GPU 

mimarilerinde derleyiciler tarafından sabit bir yazma politikası seçilmektedir. Bu 

çalışmada saat periyot çözünürlüğünde çalışabilen GPU simülatörü üzerinde 

uygulamaların çalışma anında  yerellik yoğunluklarına göre kullanılan yazma politikaları 

arasında dinamik geçişler yapılarak sabit bir yazma politikasına göre başarım artışı 

sağlanabildiğini gösterdik.  
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1. Giriş 

General-Purpose Computing on  Graphics 

Processing Units(GPGPU) son zamanlarda 

popülerliği artan ve bilimsel araştırmaların 

odaklandığı bir alan haline gelmiştir. GPGPU 

merkezi işlem biriminde(CPU) çalıştırılan 

uygulamaların grafik işlem ünitelerini(GPU) 

kullanarak çalıştırılmalarıdır. GPU çekirdek 

hızları CPU'lara göre düşük olmasına rağmen 

sayıca fazla olmaları, paralel olarak 

hesaplanabilen problemlere sahip uygulamaları 

hızlandırabilmektedir. Yazılım geliştiriciler için 

hazırlanan GPU programlama arayüzleri 

CUDA [1] ve OpenCL [2] ile beraber General-

Purpose Computing on  Graphics Processing 

Units(GPGPU) alanı hızlıca gelişmiş, donanım 

hızlandırıcılarının arasında önemli bir yere 

sahip olmuştur. 

 

GPGPU alanının bu hızlı gelişimi, GPU 

üreticilerinin de sadece grafik performanslarını 

geliştirmek için ürettikleri bu donanım üzerinde 

farklı gereksinimlere sahip uygulamaların daha 

performanslı çalışması amacıyla köklü 

değişikliklere gidilmiştir. Düzensiz bellek 

erişimine sahip uygulamaların daha hızlı 

çalıştırılabilmesi için NVIDIA Fermi ailesi ile 

GPU'lara gerçek önbellek hiyerarşisi 

getirilmiştir [3]. Fakat binlerce iş parçacığının 

aynı anda çalışabildiği bir donanımda 

kilobaytlar seviyesindeki önbellekler kolaylıkla 

trashing durumlarına sebebiyet vererek 

önbellek yerelliklerini kaybetmeye yol 

açabilmektedir [11]. Günümüz GPU bellek 

erişim bant genişlikleri TB/s hızlarına 

yaklaşmalarına rağmen iş parçacıklarının 

çokluğundan dolayı bu limit kolayca 

erişilebilip bellek hiyerarşisinde sıkışmalar 

meydana gelmektedir. Bu da birçok uygulama 

için başarımın limitlenmesi demektir.  

 

Daha önceki çalışmalarda bellek hiyerarşisinde 

oluşan sıkışmalara farklı yöntemlerle çözümler 

aranmıştır. Tian vd. [4] kullanılmayan blokların 

L1 veri önbelleğine yerleştirilmesini engel-

leyerek, önbelleğin daha efektif kullanılması 

üzerine çalışma yapmıştır.  Rogers vd. [5] lost 

intra-wavefront locality detector (LLD) 

kullanarak trashing durumlarının başlangıç-

larını fark ederek toplam iş parçacığı sayısını 

azaltarak  başarım artışı sağlamıştır. 
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Herhangi bir GPU uygulamasının karak-

teristiğine, girdi büyüklüğüne ya da üzerinde 

koşturulacak donanıma göre bellek 

hiyerarşisinde farklı noktalarında sıkışmalar 

gözlemlenebilmektedir. Dolayısıyla varsayılan 

farklı yazma denetimlerinin başarıma katkısı 

birçok parametreye bağlı olarak değişiklik 

gösterir. Bu çalışmada L2 veri önbelleklerinde 

uygulamanın gidişatındaki yerellikleri Victim 

Tag Array(VTA) yardımcı donanımıyla bulup 

yazma politikası(Write Allocate, WA) ve 

yazmama politikası(No Write-allocate, NoWA) 

arasında dinamik geçişler sağlayarak her iki 

politikadan daha iyi bir başarım sağlanmıştır. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde simülatör 

mimarisi, üçüncü bölümde yazma denetimleri, 

dördüncü bölümde yerellik detektörü 

anlatılmıştır. Beşinci bölümde metodoloji ve 

uygulamalar gösterilmiştir. Altıncı bölümde 

dinamik yazma denetiminin sonuçları diğer 

denetimlerle karşılaştırılmıştır. Son bölümde 

sonuç ve önerilere yer verilmiştir.  

2. Simülatör Mimarisi 

Şekil 1'de simülatör GPU mimarisi genel 

olarak gösterilmiş. İşlemlerin yapıldığı SIMT 

Çekirdek Kümeleri Arabağlantı Ağı üzerinden 

Bellek Denetleyicilerle haberleşebilmektedir. 

L1 veri önbellekleri  SIMT Çekirdek Kümeleri 

özelindeyken L2 veri önbellekleri Bellek 

Denetleyicileri içerisinde olup bütün SIMT 

Çekirdek Kümeleri tarafından paylaşılmaktadır. 

Bu yüzden ortak kullanılan farklı L2 

önbellekleri arasında tutarlılık problemleri 

yaşanmamaktadur. GTX480 mimarisinde 

toplam 15 adet SIMT Çekirdek Kümesi ve 6 

adet Bellek Denetleyicisi bulunmaktadır. 

Bellek Denetleyicisi başına 2 adet 64KB L2 

veri önbelleği düşmektedir. Toplamda 768KB 

L2 veri önbelleği alanı bulunmaktadır. Bir 

SIMT Çekirdek Kümesi üzerinde 1536 iş 

parçacığı aynı anda koşturabilirken toplamda 

23040 iş parçacığı GPU üzerinde aynı anda 

koşabilmektedir. Bu da çalışan her iş parçacığı 

başına 32 bayt kadar az L2 veri alanı 

düşebildiğini göstermektedir. Geleneksel CPU 

mimarileri ile karşılaştırıldığında iş parçacığı 

başına düşen önbellek veri alanı GPU 

mimarilerinde çok daha azdır. Bu yüzden GPU 

önbellek alanlarının verimli kullanılması 

başarım artışını önemli derecede 

etkilemektedir. 

3. Yazma Denetimleri 

Yazma denetimlerinin davranışları işlemci 

erişimlerinin önbellekte isabet veya kayıp 

durumlarına göre farklılık göstermektedir. 

 

İsabet durumunda üzerine yazma ya da geri 

yazma seçenekleri bulunmaktadır. Bu 

çalışmada isabet durumunda yazma denetimi 

olarak geri yazma kullanılmaktadır. İsabet 

durumunda, isabet edilen önbellek bloğu kirli 

olarak tanımlanıp bir sonraki işleme devam 

edilir.  

 

Kayıp durumlarında bu çalışmada iki farklı 

politika kullanılmıştır. WA politikasında her 

yazım kayıplarında ön-bellekten bir blok 

ayrılır, güncel bilgi alt bellek hiyerarşisinden 

getirilir ve yeni yazılacak bilgi güncel bilgi ile 

birleştirilip daha önce ayrılan önbellek bloğuna 

Şekil 1 : GPU Simülatör Mimarisi 

 



yazılır. Yeni yazılan blok kirli olarak 

tanımlanır. NoWA politikasında ise önbellekte 

hiçbir değişiklik yapılmaz ve yazma kaybı alt 

bellek hiyerarşisine yollanır.  

 

Jouppi [6] önbellek politikalarının karşı-

laştırmış ve WA politikasının bütün yazma 

politikaları arasında en fazla trafik üreten 

politika olduğunu göstermiştir. Aynı analizde 

NoWA politikasının da bütün yazma politika-

ları arasında en az trafik üreten kombi-

nasyonlardan biri olduğunu göstermiştir. 

 

Çalıştırılan uygulamanın yazma isteklerinin 

üzerine bir yerelliğe sahip ise, WA politikasının 

kullanılması başarımı arttırabilmektedir. Fakat 

yazma istekleri üzerine bir yerelliğe sahip değil 

ise, WA politikası kullanılmayacak blokları 

önbelleğe getireceğinden dolayı bellek 

hiyerarşisinde gereksiz veri transferlerine yol 

açmaktadır. Böyle durumlarda NoWA politika-

sının kullanılması başarım açısından tercih 

edilmelidir. 

4. Mekanizma 

4.1 Yazma Yerelliği Detektörü Yapısı 

Bu detektör ile program esnasında oluşan ya da 

oluşabilecek potansiyel yerelliklerin bulunması 

amaçlanmıştır.  Bulunan yerelliklerin yoğun-

luğuna göre önbellek politikaları arasında geçiş 

yapılmaktadır.  

 

Victim Tag Aray (VTA) tablosu, Victim cache 

[10] donanımının veri bölümünün çıkarıl-

masından oluşmaktadır. VTA tam ilişkili 

ayarlanabilir sayıda girdiye sahip ve her girdisi 

adres, yerellik ve politika bayraklarından 

oluşmaktadır.  

 

 Adres bilgisi, yerellik bulmak için 

kaydedilir. 

 Yerellik bayrağı, girdi üzerinde daha önce 

yerellik olup olmadığını gösterir. 

 Politika bayrağı girdinin hangi politika ile 

beraber kaydedildiğini göstermektedir. 

 

Adres uzunluğu kullanılan etiket ve önbellek 

indekslerinden oluşmaktadır. Bu sayede blok 

ofset bilgisi kadar adresleme bilgisinden daha 

kısa bilgi kaydedilmektedir. Örneğin 128 bayta 

sahip olan bayt adreslenebilir önbellek bloğuna 

sahip olan GTX480 için adres bilgisinin 

içerisinde  toplam 7 bit blok ofset bilgisi 

saklanmaktadır. 

 

Yerellik bayrağı, VTA girdilerin olası 

çıkartılma durumlarında daha önce bir yerelliğe 

sahip olduğunu göstermek amaçlı kullanıl-

maktadır. Bu sayede çıkartılan VTA girdileri, 

uygulamanın hangi bölümlerinde yazma 

yerelliğinin olup olmadığını göstermektedir. 

 

Politika bayrağı ise yerelliklerin nerelerde 

aranacağını gösterir. Örneğin NoWA politikası 

ile oluşturulan bir VTA girdisinin yerellikleri 

daha sonraki okuma ya da yazma kayıplarında 

bakılmalıdır. Bu şekilde politikanın WA olduğu 

durumda kazanabileceğimiz potansiyel 

yerellikler bulunabilmektedir. Aynı şekilde WA 

politikası ile oluşturulan bir VTA girdisinin 

yerellikleri daha sonraki okuma ya da yazma 

isabetlerinde aranmalıdır. Çünkü WA politika-

sının yerellikleri zaten gerçekleşmiş olması 

gerektiğinden dolayı sadece isabet eden 

isteklerde aranmalıdır. 

4.2 Detektör Algoritması 

Herhangi bir önbellek erişim operasyonundan 

sonra izlenilen akış aşağıdaki gibidir: 

 

 Yazma kayıplarında VTA içinde aktif 

politika ile politika bayrağı uyuşan 

yerellik aranır. Bulunur ise yerellik skoru 

arttırılıp sorumlu VTA girdisi ilk girdi 

pozisyonuna taşınır. Yerellik yok ise, yeni 

bir VTA girdisi oluşturulur. 

Şekil 2 : VTA Tablosu 



 Okuma kayıplarında VTA içinde aktif 

politika ile politika bayrağı uyuşan yerellik 

aranır. Bulunur ise yerellik skoru arttırılıp 

sorumlu VTA girdisi çıkarılır. 

 Yazma isabetlerinde VTA içinde WA 

politika bayrağına sahip girdilerle uyuşan 

yerellik aranır. Bulunur ise yerellik skoru 

arttırılıp sorumlu VTA girdisi ilk girdi 

pozisyonuna taşınır. 

 Okuma isabetlerinde VTA içinde WA 

politika bayrağına sahip girdilerle uyuşan 

yerellik aranır. Bulunur ise yerellik skoru 

arttırılıp sorumlu VTA girdisi çıkarılır. 

 
Tablo 1 : GPGPU-Sim Ayarları 

Mimari NVIDIA Fermi GTX480 

Warp büyüklüğü 32 İş parçacığı 

SM sayısı 15 

Maks. SM başına düşen 

Warp 
48 

Maks. SM başına düşen 

Blok 
8 

SM başına düşen görev 

zamanlayıcısı 
2 

Paylaşımlı Bellek 
SM başına 48KB 

 8set / 16 yollu) 

L1 Veri Önbelleği 
SM başına 16KB 

(4 set / 4 yollu) 

L2 Veri Önbelleği 

768KB birleşik önbellek 

(64-set / 16 yollu / 6 
bank) 

 

Yeni bir VTA girdisi sadece yazma kaybı 

sonucunda yapılmaktadır. VTA kayan yazmaç 

gibi çalışarak her yeni girdiyi ilk pozisyona 

koyarak diğer pozisyonları bir kaydırır. Yazma 

yerelliğinin bulunduğu zamanlarda L2 veri 

önbelleği yerellik skoru arttırılır ve yerelliğe 

sahip girdinin VTA içindeki pozisyonu en başa 

alınır. Bu sayede VTA'in dolu olduğu 

durumlarda çıkarılmak zorunda kalınan girdi en 

eski ve az kullanılan girdi olur.  

 

VTA'den girdi çıkarma zorunluluğu 3 farklı 

durumda olmaktadır. 

 

 Okuma kaybı yada WA politikasında 

yazma kaybı için önbellek bloğundan çıka-

rılan bloğun VTA içerisinde de olması 

durumunda. 

 Okuma kaybı sonrası VTA'e girdi ekle-

nirken VTA'in dolu olması durumunda. 

 WA okuma isabeti yada NoWA okuma 

kaybı sonrası yerellik durumunda yerelliğe  

sahip VTA girdisi çıkarılır. 

 

İlk iki durumda VTA girdisi çıkarılırken 

yerellik bayrağına bakılmaktadır. Eğer daha 

önce yerelliğe sahip olmayan bir blok ise L2 

veri önbelleği yerellik skoru azaltılır. Son 

durumda ise VTA girdisi çıkarılırken skorda bir 

değişiklik olmaz, çünkü yerellik aradığımız 

herhangi bir bloğa okuma komutu gelirse 

bundan sonraki yerellikler politikalardan 

bağımsız bir şekilde okuma komutundan dolayı 

olmaktadır. 

 

Bu işlemler sonucunda yerelliklerden ve girdi 

çıkarmaları sonucunda değişen yerellik skoruna 

belli bir pencere uzunluğunda bakılmaktadır. 

Pencere sonu ve başındaki skor farkı daha 

önceden belirlenmiş eşikle karşılaştırılarak 

politika seçimine karar verilir. 

 
Tablo 2 : Uygulamalar 

Uygulama İsmi Kısaltma Kütüphane 

LIBOR Monte Carlo LIB GPGPU-Sim 

Laplace3d LPS GPGPU-Sim 

Neural Network NN GPGPU-Sim 

N-Queen NQU GPGPU-Sim 

Ray Tracing RAY GPGPU-Sim 

Store GPU STO GPGPU-Sim 

Breath First Search BFS Rodinia 

Backpropagation BP Rodinia 

ParticleFilter PF Rodinia 

 

5. Metodoloji 

Simülasyon ortamı olarak GPGPU-Sim 

(versiyon 3.2.2) [7] ve Tablo1'deki NVIDIA 

GTX480 mimarisi ayarları kullanılmıştır. 

GPGPU-Sim periyot çözünürlüğünde PTX 

kodlarının simülasyonunu yapabilmektedir. 

Simülatör hakkında detaylı bilgi GPGPU-Sim 

3.x manüelinde bulunmaktadır [8]. WA 

politikası için Miss Status Holding Registerlar'a 

yazma işlemleri bilgilerinin saklanabileceği 

veri tamponları eklenmiştir. 128 girdili VTA ile 



dinamik politika çalıştırılmıştır. Uygulama 

kütüphanesi olarak Rodinia [9] ve çeşitli 

kütüphanelerden toplanılan GPGPU-Sim [7] 

uygulamaları  kullanılmıştır. 

6. Politika Karşılaştırmaları 

Dinamik,WA ve NoWA politikalarıyla çalış-

tırılan uygulamaların başarımları Şekil 3'de 

gösterilmiştir. Sonuçlar en kötü performansı 

veren politikaya göre normalize edilmiştir. 

Karşılaştırmalardaki uygulamaları dinamik 

politikadan yararlananlar ve yararlanmayanlar 

olarak iki gruba ayırabiliriz. Örneğin LPS 

uygulamasının içinde hiçbir yazma komutunun 

adresi bir daha çağırılmamaktadır. Bu yüzden 

LPS uygulamasında WA politikası gereksiz 

önbellek alanı ve transferlere yol açmaktadır. 

Bu durumda dinamik politika  NoWA olarak 

çalışmaktadır. 

 

NQU uygulaması ise başlangıçta okuduğu 

verilerden sonraki çalışması yaptığı hesapları 

önbelleğe yazar, yazdıklarını okuyarak bütün 

işlemlerini tekrarlamaktadır. Bu yüzden NQU 

uygulamasında dinamik politika WA olarak 

çalışmaktadır. 

 

Diğer uygulamalarda yerellik yakalanabi-

lindiğinden dolayı dinamik politika en iyi 

başarıma sahip olan politikadır. Daha iyi 

performansa sahip olmasına rağmen fazla fark 

olmamasının sebebi ise performansın birçok 

parametreden dolayı etkilenmesidir. Örneğin 

belleklerin ya da önbelleklerin üzerinde stres 

olmadığı durumlarda yerelliklerin kayıpları 

fazla bir dezavantaja sahip olamamaktadır. Bu 

yüzden kullanılan donanım ve uygulama girdi 

büyüklüklerine göre dinamik politika ile 

kazanabilinecek performans büyük boyutlarda 

değişmektedir. Bu yüzden dinamik politikanın 

sağlayabileceği maksimum performans kazan-

cını bulmak amacıyla değişik girdi boyutlarıyla 

simülasyonların tekrarlanması gerekmektedir. 

Simülatör koşma sürelerinden  dolayı bu 

çalışmada sadece performansların arttırabildiği 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 4'de L2 BFS uygulamasının dinamik 

politika yerellik puanı değişimi gözükmektedir. 

Kırmızı olan bölgelerde WA politikası, mavi 

olan bölgelerde ise NoWA politikası kulla-

nılmıştır. Uygulamanın %43.28'lik bölümünde 

WA politikası kullanılmış ve toplam trafiğin 

%37.68'lik bölümü yazma komut-larından 

oluşmaktadır. 

 

Dinamik,WA ve NoWA politikaları sırasıyla  

%89, %93,%76 yazma isabet oranlarına 

sahiptir. NoWA'ya göre kazanılan %13'lük 

yazma isabet oranı, yazma kayıplarının sadece 

%36'sında WA politikası uygulanarak kaza-

nılmıştır. Geri kalan %64'lük yazma kaybı 

komutlarında NoWA politikası uygulanmıştır.  

 

%90

%95

%100

%105

%110

%115

%120

LIB LPS NN NQU RAY STO BFS BP PF

Dinamik

WA

NoWa

Şekil 3 : Uygulama başarımları 



Yerelliklerin bulunmasından sonra WA 

politikası gibi davranan dinamik politika, 

yerelliğin fark edildiği sürede belli bir oran 

yerellik kaybetmektedir. Bu yüzden de Şekil 

4'deki kırmızı WA politika başlangıçları 

yükselişlerin başından belli bir süre sonra 

gözükmektedir. Bunun yanı sıra  çoğunlukla 

yerelliğin olmadığı ve NoWA olarak davranılan 

bölgelerde de yerellik bulunmaktadır fakat 

yerellik miktarı önceden belirlenen seviyeyi 

geçemediği için bu alanlarda NoWA politikası 

uygulanmaktadır. Bu iki durum Dinamik 

Politika ile WA politikasının arasındaki yazma 

isabet farkına sebep olmaktadır. Dinamik 

politika ile gereksiz trafiğin önüne geçilerek 

kazanılan performans bu durumda kaybedilen 

yerellikten daha fazla olduğundan dolayı 

performans artışı sağlanabilinmiştir. 

7. Sonuçlar ve Öneriler 

Bu çalışmada GPU uygulamalarında önbellek 

politikası olarak dinamik bir politika 

kullanılması önerilmiştir. Yazma yerelliklerini 

bulabilen yerellik detektörü ile herhangi bir 

uygulamanın hangi bölümlerinde hangi 

politikanın daha avantajlı çalışabileceği 

bulunarak performans artışının sağlanabileceği 

gösterilmiştir. 

 

Gözlemlerde farklı L2 önbelleklerinin yerellik 

puanlarının oldukça benzer davrandığı fakat 

davranış benzerliklerinin aralarında belli bir 

zaman kayıklığı olduğu görülmüştür. Belli 

tekniklerle bu zaman kayıklıklarının miktarı 

hesaplanabilinirse  bütün önbelleklerin kullan-

ması gereken politikalar sadece bir önbellek 

üzerinde koşan yerellik detektörü yardımıyla 

karar verilenebilir. Bu sayede donanım üzerine 

konulabilinecek ek yerellik detektörlerinin 

maliyetini L2 önbellek sayısı kadar azaltılabilir. 
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