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 عنونة وتنظيم الذاكرة املخبئية )ذاكرة التخزين املؤقتة( 

Cache Organization and Addressing 

 النظري: الجزء 1

 مقدمة: 1.1

الضخمة   والسعة  الصغيرة  للذواكر  العالية  السرعة  ميزتي  من  باالستفادة  لنا  يسمح  هرمية  بنية  في  الذواكر  تنظيم  إن 

لنا تقليل الفرق بين سرعة عمل وحدة الحساب وسرعة الحصول على املعلومات من  للذواكر الكبيرة البطيئة مما يتيح  

 الذاكرة الرئيسية.  

التفاوت بين سرعة عمل وحدة الحساب وسرعة الحصول على   الذاكرة املخبئية كل املتطلبات الضرورية لتقليل  تؤمن 

 تتوضع بين املعالج  
ً
 وسريعة جدا

ً
والذاكرة الرئيسية. تتألف الذاكرة املخبئية من  املعلوماتحيث تمثل ذاكرة صغيرة جدا

. بذلك ينخفض عدد مرات الولوج  
ً
عدد من املسجالت ،وتتضمن هذه املسجالت املعلومات التي يستخدمها املعالج حاليا

إلى الذاكرة الرئيسية وبشكل كبير ،كما ينخفض أيضا معدل زمن الولوج بالنسبة للكلمة الواحدة, ونتيجة لذلك تقترب  

لسرعة الفعلية للذاكرة من سرعة الذاكرة املخبئية. يتم نقل املعلومات بين الذاكرة املخبئية والذاكرة الرئيسية كلمة تلو ا

إلى نقل مجموعات من الكلمات في كل عملية نقل.تدعى هذه املجموعات "أسطر" أو   األخرى.إال أن بعض األنظمة تلجا 

 ذاكرة الظاهرية. ( ،وهي تكافئ الصفحات في الblocks"كتل" )

 مبدأ عمل الذاكرة املخبئية: 1.2

 ما ان كانت التعليمة أو البيانات متواجده في الذاكرة املخبئية  
ً
عندما يحتاج املعالج الى الوصول الى الذاكره فإنه يختبر أوال

 واال ينتقل الى الذاكره الرئيسيه ويج
ً
 بكثير جدا

ً
الذي     Blockلب من هناك الـليتم جلبها من الذاكرة املخبئية وهذا اسرع طبعا

 عده تعليمات اخرى متتاليه( الى الذاكرة املخبئية )السبب  
ً
يحوي تلك التعليمه )البلوك يحتوي بشكل عام التعليمه وايضا

املعالج تلك التعليمات املجاوره للتعليمه االولى فتم وضعها في   انه في املرحله املقبله سيحتاج  في نقل البلوك بأكمله هو 

رة املخبئية الخذها مباشره منه بدال من جلبها من الذاكره الرئيسيه وبالتالي توفير الوقت والسرعه(. كفاءة الذاكرة  الذاك

او معدل االصابه )معدل االصابه او الصواب يقصد به وجود التعليمه في الذاكرة   Hit Ratioاملخبئية تقاس بكميه تدعى الـ 

   Missاشره(، وعلى العكس ان لم يجدها في الذاكرة املخبئية نسميها املخبئية حينما يبحث عنها املعالج مب 

 مثال عن معدل زمن الوصول: 

نانو ثانيه,في اليد االخرى كان زمن الوصول الى الذاكره    100ليكن لدينا كمبيوتر فيه زمن الوصول للذاكرة املخبئية هو  

نانو ثانيه وبالتالي    200% سيكون هنا معدل الوصول الالزم هو  90اي    0.9نانو ثانيه وكان معدل االصابه  1000الرئيسيه هو  

 تم تخفيض الزمن وحصلنا على السرعه. 
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يمكن تمثيل هيكلية الذاكرة املخبئية كما هو موضح بالشكل حيث تتألف من صف من املجموعات والتي تسمى بالدليل  

(Directory( مقاطع  عدة  من  مجموعة  كل  تتألف  بينما   )Sector( البلوكات  من  مجموعة  من  بدورها  تتألف  والتي   )Block  )

(، أما البلوك فيتألف من مجموعة من  Sectorك ضمن املقطع )( والذي يحدد موقع البلو Tagمفهرسة عن طريق الحقل )

 الكلمات أو التعليمات

 

سرعه وبالتالي فإن زمن البحث عن تعليمه داخل الذاكرة املخبئية يجب  كما نعلم ان من خصائص الذاكرة املخبئية هي ال

ان يكون ضئيل جدا او معدوم, أما بالنسبه لعمليه انتقال البيانات من الذاكره الرئيسيه في الكمبيوتر الى الذاكرة املخبئية  

 ( و هناك ثالثة انواع من التخطيط :Mappingفتسمى عمليه التخطيط )

 :Direct Mapping النوع االول  1.3

( الدليل  إلى  الولوج  أجل  من  العنوان  الدنيا لسطر  القيمة  البتات ذات  سيتم استخدام  النوع  هذا  بينما  Directoryفي   ،)

العليا   القيمة  البتات ذات  بـ    )والتيتستخدم  للتأكد من تطابق  Tag bitsتسمى  الدليل وذلك  املقارنة مع عناوين  ( لعملية 

ن الدليل حيث تمتلك عدة تعليمات أو مجموعة من البيانات نفس عنوان الدليل، كما هو مبين في  عنوان الطلب مع عنوا 

 الشكل. 
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يتألف سطر العنوان املصطحب مع الطلب واملرسل من قبل املعالج من مجموعة من األقسام والتي تختلف بالدور الذي  

ا هو موضح بالشكل التالي والذي يمثل نظام ذاكرة مؤلف  تلعبه في عملية الولوج إلى البيانات ضمن الذاكرة املخبئية كم

 2Bمقسمة إلى بلوكات بحجم   64KBوذاكرة مخبئية حجمها  512KBمن ذاكرة رئيسية حجمها 

 
Memory size = 512KB = 219 

Block size = 2Bytes = 21 

Number of blocks in cache = Cache size/Block size = 64KB/2B = 216/21 = 215 

Number of bits in Tag = Total bits - Index bits - Offset bits = 19-15-1 = 3 

 : Fully Associative Mappingالنوع الثاني  1.4

الدليل   عناصر  جميع  مع  الطلب  مع  املصطحب  العنوان  مقارنة  سيتم  بيانات  جلب  طلب  ورود  وبمجرد  النوع  هذا  في 

(Directoryفإذا وجد عنوان الطل )( ب ضمن الدليلDirectory Hit  فسيتم جلب البيانات املوجودة ضمن املوقع املتطابق )

 Missلعنوان الطلب وتمريرها إلى املعالج وإال فإن العملية ستكون 

 

 Set-Associative Mappingالنوع الثالث هو:   1.5

كحل وسط بين النوعين السابقين. يستخدم  ( حيث يعتبر  Direct Mappingيشبههذا النوع من حيث املبدأ عمل النوع األول )

الذاكرة   يتم تقسيم عناوين دليل  املخبئية، ولكن هنا  الذاكرة  العنوان من أجل عنونة دليل  بتات من سطر  النوع  هذا 

( والتي بمجموعها تشكل الذاكرة املخبئية  sub-cacheاملخبئية إلى مجموعة من العناوين الفرعية لذواكر مخبئية فرعية )

 ة كما هو موضح بالشكل: الكلي
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الشكل التالي يوضح مثال عن هيكلية العنوان للطلب املرسل من قبل املعالج ضمن نظام ذاكرة مؤلف من ذاكرة رئيسية  

 أن حجم املجموعة يساوي  2Bمقسمة إلى بلوكات بحجم  64KBوذاكرة مخبئية حجمها  512KBحجمها 
ً
 4Blockعلما

 
Memory size = 528KB = 219 

 Block size = 2Bytes = 21 

 Number of sets in cache = Cache size/(Set size * Block size) = 64KB/(4 blocks * 2B) = 216/(22 * 21) = 213 

 Number of bits in Tag = Total bits - Index bits - Offset bits = 19-13-1 = 5 

 باختصار نالحظ مايلي: 

الـ ( مكان واحد اي وفي حال كان املطلوب جلب بيانات متتابعه فانه يلزم جلب كل Dataان لكل البيانات )   Directعيوب 

(   Dataانه يضع كل معلومة )  Fully Associativeواحده ثم ازلتها ثم وضع االخرى ثم ازالتها ثم وضع االخرى وهكذا...الخ. ميزة الـ  

يتم تقسيم الذاكرة املخبئية الى    Set Associativeن وبالتالي ال داعي لجلب كل معلومة متتاليه كل مره. اما في حاله الـ  في مكا 

 مجموعات. 

 الجزء العملي: 2

فنحصل على بيئة العمل والتي    Block Placement Demoومن ثم نختار    Cache Demonstratorندخل إلى البرنامج ونختار تبويب  

 يمكن تغيير اعدادات نظام الذاكرة كما هو موضح بالشكل  من خاللها

 

 ا هو مبين بالشكل ( القادم من املعالج من خالل االطار اليميني كم Requestيتم ادخال العنوان الذي يمثل عنوان الطلب )
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الزر   إلى هيكلية الذاكرة    MAPوعند الضغط على  يتم اظهار النتيجة )هيكلية العنوان املطابق لنوع التخطيط باالضافة 

 إذا كان لدينا نظام ذاكرة مؤلف من ذاكرة رئيسية حجمها  
ً
وذاكرة    64KBاملخبئية املوافقة لنظام الذاكرة املعطى. فمثال

)هنا تكون قيمة حجم    Direct Mapped Cacheتستخدم نوع التخطيط    4Bلف من بلوكات بحجم  تتأ  512Bمخبئية بحجم  

 ( على الشكل التالي: 10000101001املجموعة غير مهم بسبب نوع التخطيط املستخدم( فستكون النتيجة لعنوان طلب )

ضمن البلوك بينما    Byteتحديد موقع الـ    من أجل   Offset(، يستخدم الـ  Tag, Index, Offsetيتألف العنوان من ثالثة أقسام )

فيستخدم للمقارنة مع عنوان السطر    Tagلتحديد عنوان البلوك ضمن دليل الذاكرة املخبئية، أما الـ    Indexيستخدم الـ  

 أم ال وبالتالي لتحديد فيما إذا كانت العملية هي  
ً
 . Missأم   Hitضمن الدليل لتحديد فيما إذا كان متطابقا

السابقة هو  العدد األع الذاكرة املخبئية للحالة  /  128ظمي لألسطر ضمن دليل  البلوك رقم  / وينتهي بالرقم  0يبدأ من 

 / حيث يمكن حسابه من تقسيم حجم الذاكرة املخبئية على حجم البلوك. الشكل التالي يوضح الحالة السابقة 127/
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