
What are microprocessors? 

Bộ vi xử lý là gì? 

A microprocessor is a computer processor on a microchip. 

Bộ vi xử lý là một bộ xử lý máy tính trên vi mạch. 

It is a integrated circuit that contains the central processing unit (CPU) of a 

computer or other device. 

Nó là một mạch tích hợp có chứa bộ xử lý trung tâm (CPU) của máy tính 

hoặc thiết bị khác. 

A microprocessor can execute instructions to perform basic arithmetic, 

logic, and input/output operations, and it is the "brain" of many electronic 

devices. 

Một bộ vi xử lý có thể thực hiện các lệnh để thực hiện các phép toán số 

học, logic và đầu vào / đầu ra cơ bản, và nó là "bộ não" của nhiều thiết bị 

điện tử. 

Microprocessors are used in a wide range of devices, including personal 

computers, servers, mobile phones, and appliances. 

Bộ vi xử lý được sử dụng trong một loạt các thiết bị, bao gồm máy tính cá 

nhân, máy chủ, điện thoại di động và thiết bị. 

What does CPSR Stand for in ARM Architecture? 

CPSR đại diện cho điều gì trong Kiến trúc ARM? 

CPSR stands for Current Program Status Register in ARM (Advanced 

RISC Machine) architecture. 

CPSR là viết tắt của Đăng ký trạng thái chương trình hiện tại trong kiến trúc 

ARM (Máy RISC nâng cao). 

It is a special-purpose register that holds the current status of the 

processor, including information about the processor's mode of operation, 

condition code flags, and other status bits. 



Đây là một sổ đăng ký có mục đích đặc biệt giữ trạng thái hiện tại của bộ 

xử lý, bao gồm thông tin về chế độ hoạt động của bộ xử lý, cờ mã điều kiện 

và các bit trạng thái khác. 

The CPSR is used by the processor to keep track of its current state and to 

control certain aspects of its operation. 

CPSR được bộ xử lý sử dụng để theo dõi trạng thái hiện tại và kiểm soát 

các khía cạnh nhất định trong hoạt động của nó. 

It can be used to switch between different processor modes, to enable or 

disable interrupts, and to set or clear individual flag bits that indicate the 

result of certain operations. 

Nó có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các chế độ xử lý khác nhau, 

để bật hoặc tắt ngắt và để đặt hoặc xóa các bit cờ riêng lẻ cho biết kết quả 

của một số hoạt động nhất định. 

What are the different versions of ARM? 

Các phiên bản khác nhau của ARM là gì? 

What's the latest version so far? 

Phiên bản mới nhất cho đến nay là gì? 

There have been several versions of the ARM architecture over the years, 

including ARMv3, ARMv4, ARMv5, ARMv6, and ARMv7. 

Đã có một số phiên bản kiến trúc ARM trong những năm qua, bao gồm 

ARMv3, ARMv4, ARMv5, ARMv6 và ARMv7. 

The latest version of the ARM architecture is ARMv8. 

Phiên bản mới nhất của kiến trúc ARM là ARMv8. 

ARMv3 was the first version of the architecture that was widely used, and it 

introduced many of the basic features that are still present in modern ARM 

processors. 

ARMv3 là phiên bản đầu tiên của kiến trúc được sử dụng rộng rãi và nó đã 

giới thiệu nhiều tính năng cơ bản vẫn còn hiện diện trong các bộ vi xử lý 

ARM hiện đại. 



ARMv4 added support for more complex instruction sets and larger 

memory models, while ARMv5 introduced support for Java and improved 

support for multimedia and digital signal processing. 

ARMv4 đã thêm hỗ trợ cho các tập lệnh phức tạp hơn và các mô hình bộ 

nhớ lớn hơn, trong khi ARMv5 giới thiệu hỗ trợ cho Java và cải thiện hỗ trợ 

xử lý tín hiệu kỹ thuật số và đa phương tiện. 

ARMv6 added support for virtualization and improved power management, 

and ARMv7 added support for 64-bit computing and advanced SIMD 

instructions for multimedia and other applications. 

ARMv6 đã thêm hỗ trợ ảo hóa và cải thiện quản lý năng lượng, và ARMv7 

đã thêm hỗ trợ cho máy tính 64 bit và hướng dẫn SIMD nâng cao cho đa 

phương tiện và các ứng dụng khác. 

ARMv8, the latest version of the ARM architecture, introduce the new 64-bit 

architecture for ARM processors, which allows for larger virtual address 

space and larger physical memory. 

ARMv8, phiên bản mới nhất của kiến trúc ARM, giới thiệu kiến trúc 64 bit 

mới cho bộ xử lý ARM, cho phép không gian địa chỉ ảo lớn hơn và bộ nhớ 

vật lý lớn hơn. 

It also improves upon power efficiency and performance compared to its 

previous versions. 

Nó cũng cải thiện hiệu suất và hiệu suất năng lượng so với các phiên bản 

trước của nó. 

ARM processors are widely used in smartphones, IoT devices, embedded 

systems, and even data center. 

Bộ xử lý ARM được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh, thiết bị 

IoT, hệ thống nhúng và thậm chí cả trung tâm dữ liệu. 

The latest version of ARM processors are based on ARMv8 architecture. 

Phiên bản mới nhất của bộ xử lý ARM dựa trên kiến trúc ARMv8. 

What's the Thumb Architecture in ARM? 



Kiến trúc ngón tay cái trong ARM là gì? 

Thumb is a 16-bit instruction set that is an extension to the 32-bit ARM 

instruction set. 

Thumb là một tập lệnh 16 bit là phần mở rộng cho tập lệnh ARM 32 bit. 

It was first introduced in ARMv4 and it's designed to provide improved code 

density, which means more code can be stored in a given amount of 

memory. 

Nó được giới thiệu lần đầu tiên trong ARMv4 và nó được thiết kế để cung 

cấp mật độ mã được cải thiện, có nghĩa là nhiều mã hơn có thể được lưu 

trữ trong một lượng bộ nhớ nhất định. 

The Thumb instruction set is a subset of the ARM instruction set and uses 

a limited number of 16-bit instruction encodings to achieve this improved 

code density. 

Tập lệnh Thumb là một tập hợp con của tập lệnh ARM và sử dụng một số 

lượng giới hạn mã hóa lệnh 16 bit để đạt được mật độ mã được cải thiện 

này. 

The Thumb instruction set includes most of the common operations found 

in the ARM instruction set, such as arithmetic, logic, and branch operations, 

but it uses a reduced number of opcodes, so the instructions are encoded 

in a more compact form. 

Tập lệnh Thumb bao gồm hầu hết các hoạt động phổ biến được tìm thấy 

trong tập lệnh ARM, chẳng hạn như các phép toán số học, logic và nhánh, 

nhưng nó sử dụng số opcode giảm, do đó các lệnh được mã hóa ở dạng 

nhỏ gọn hơn. 

This allows programs written in Thumb to be smaller and more memory 

efficient than the same program written using the full 32-bit ARM instruction 

set. 

Điều này cho phép các chương trình được viết bằng Thumb nhỏ hơn và tiết 

kiệm bộ nhớ hơn so với cùng một chương trình được viết bằng cách sử 

dụng bộ lệnh ARM 32 bit đầy đủ. 



Thumb instructions are designed to be used together with ARM 

instructions, the mode of operation can be switched between ARM and 

Thumb instructions, the instruction set allows the cores to switch between 

the two instruction sets on the fly, this feature is known as the "Thumb-2" 

technology. 

Hướng dẫn ngón tay cái được thiết kế để sử dụng cùng với các lệnh ARM, 

chế độ hoạt động có thể được chuyển đổi giữa các lệnh ARM và Thumb, 

bộ hướng dẫn cho phép các lõi chuyển đổi giữa hai tập lệnh một cách 

nhanh chóng, tính năng này được gọi là công nghệ "Thumb-2". 

This allows the processor to use the full 32-bit instruction set when 

necessary for performance, and switch to the more compact 16-bit 

instruction set when memory space is at a premium. 

Điều này cho phép bộ xử lý sử dụng bộ lệnh 32 bit đầy đủ khi cần thiết cho 

hiệu suất và chuyển sang tập lệnh 16 bit nhỏ gọn hơn khi không gian bộ 

nhớ ở mức cao. 

The Thumb architecture is widely used in small embedded systems and 

mobile devices. 

Kiến trúc Thumb được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng nhỏ và 

thiết bị di động. 

Many modern ARM processors support both the ARM and Thumb 

instruction sets, which allows for a balance of performance and code 

density. 

Nhiều bộ xử lý ARM hiện đại hỗ trợ cả bộ hướng dẫn ARM và Thumb, cho 

phép cân bằng giữa hiệu suất và mật độ mã. 


