
1/8/2020 

1 

บทท ี5 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพวิเตอร์ Computer Platform Technology 

หน่วยความจํา 
Memory 
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จุดประสงค์การเรียน 
1. อธิบายหลกัการทาํงาน และลาํดบัชนัของหน่วยความจาํได ้2. อธิบายการทาํงานของหน่วยความจาํในแต่ละชนั และผลต่อประสิทธิภาพของระบบได ้3. อธิบายหลกัการทาํงานของหน่วยความจาํแคช หน่วยความจาํเสมือน การกาํหนดเซ็กเมนต ์การกาํหนดหนา้ และการแปลงแอดเดรส 
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คุณลกัษณะทวัไปของหน่วยความจาํ 
มีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี 1. ตาํแหน่งทีตงัของหน่วยความจาํ 2. ความจุ 3. หน่วยของการขนยา้ยขอ้มูล 4. วิธีการเขา้ถึงขอ้มูล 5. ประสิทธิภาพ 6. ลกัษณะทางกายภาพ 
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ตาํแหน่งของหน่วยความจาํ  (Location) • มี 2 ประเภท คือ หน่วยความจาํภายใน และหน่วยความจาํภายนอก • หน่วยความจาํภายใน (Internal memory) โดยทวัไปจะหมายถึง หน่วยความจาํหลกั (Main memory) ไดแ้ก่ รอม (ROM) แรม (RAM) และแคช (Cache) • หน่วยความจาํภายนอก (External memory) หรือหน่วยความจาํสาํรอง (Secondary memory) หมายถึง สือบนัทึกขอ้มูลทีไม่รวมอยู่บนเมนบอร์ด เช่น ดิสก ์เทปแม่เหลก็ซึงโปรเซสเซอร์สามารถเรียกใชอุ้ปกรณ์เหล่านีไดโ้ดยผา่นหน่วยควบคุมไอโอ (I/O controller) 
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ความจ ุ(Capacity) • หน่วยความจาํภายในหรือหน่วยความจาํหลกั จะใชห้น่วยวดัความความจุเป็นบิต หรือไบต ์และอาจกาํหนดขนาดของหน่วยวดัเป็นอยา่งอืนอีกไดเ้ช่น เวิร์ด โดยขอ้มูลขนาด 1 เวิร์ด อาจมีจาํนวน 8, 16 หรือ 32 บิต • หน่วยความจาํภายนอกมกัใชห้น่วยวดัความจุเป็นไบต ์
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หน่วยของการขนย้ายข้อมูล (Unit of transfer) • หน่วยความจาํภายในจะมีหน่วยของการขนยา้ยขอ้มูลเท่ากบัจาํนวนสายสัญญาณขอ้มูลทีเขา้ออกหน่วยความจาํหลกัหรือขนาดของบสัขอ้มูล โดยปกติจะมีขนาดเท่ากบัเวิร์ด แต่ในคอมพิวเตอร์บางระบบอาจมีความแตกต่างกนัออกไป • หน่วยความจาํภายนอกจะมีการรับ/ส่งขอ้มูลจาํนวนมากครังละหลายเวิร์ด เรียกวา่ บล็อก (Blocks) 
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วธีิการเข้าถึงข้อมูล (Method of accessing units of data) • การเขา้ถึงแบบตามลาํดบั (Sequential access) ขอ้มูลจะถูกจดัเกบ็ในรูปของระเบียน (Record) การเขา้ถึงระเบียนจะเรียงตามลาํดบัก่อนหลงั เวลาทีใชใ้นการเขา้ถึงจึงไม่แน่นอนขนึอยูก่บัลาํดบัของระเบียนทีตอ้งการเขา้ถึง เช่น เทปแม่เหลก็ • การเขา้ถึงโดยตรง (Direct access) แต่ละระเบียนหรือบลอ็กจะมีตาํแหน่งทีชดัเจนบนหน่วยความจาํ ทาํใหส้ามารถเขา้ถึง ณ ตาํแหน่งทีระบุไดโ้ดยตรง เวลาทีใชใ้นการเขา้ถึงไม่แน่นอน เนืองจากเวลาทีใชใ้นการคน้หาแต่ละตาํแหน่งไมเ่ท่ากนั ขึนอยูก่บัตาํแหน่งปัจจุบนัของหวัอ่านเขียนและตาํแหน่งทีตอ้งการเขา้ถึง เช่น ดิสก ์• การเขา้ถึงแบบสุ่ม (Random access) ตาํแหน่งของหน่วยความจาํประเภทนีจะกาํหนดไว้ชดัเจนโดยลกัษณะทางกายภาพ เวลาในการเขา้ถึง ณ ตาํแหน่งใด ๆ  จะเท่ากนัเสมอ เช่น ROM, RAM หน่วยความจาํแคชในบางระบบกใ็ชก้ารเขา้ถึงแบบสุ่มเช่นกนั • การเขา้ถึงแบบร่วม (Associative) การเขา้ถึงขอ้มูลแบบนีคลา้ยกบัการเขา้ถึงขอ้มลูแบบสุ่ม แต่ใชก้ารเปรียบเทียบบิตขอ้มูลในทุกเวิร์ดพร้อมกนั เช่น หน่วยความจาํแคช 8 

ประสิทธิภาพ (Performance) 
พิจารณาจาก • เวลาทีใชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูล (Access time หรือ Latency) ในกรณีของแรมจะเป็นเวลาทีใช้ในการอ่านหรือเขียนขอ้มลู โดยจะเริมตน้นบัจากเวลาทีระบุตาํแหน่งใหก้บัหน่วยความจาํ จนกระทงัถึงเวลาทีขอ้มลูพร้อมใช ้สาํหรับหน่วยความจาํประเภทอืนเวลาในการเขา้ถึงจะหมายถึง ระยะเวลาทีใชเ้คลือนยา้ยกลไกในการอ่านเขียนขอ้มลูไปยงัตาํแหน่งทีตอ้งการ • วงรอบของหน่วยความจาํ (Memory cycle time) ใชก้บักรณีของแรมเท่านนั โดยระยะเวลาหนึงวงรอบจะประกอบดว้ย ระยะเวลาในการเขา้ถึงหน่วยความจาํ (Access time) บวกกบัระยะเวลาอืน ๆ ทีจาํเป็นตอ้งใช ้เช่น ระยะเวลาทีรอใหส้ญัญาณตา่ง ๆ  เขา้สู่สถานะทีพร้อมใชง้าน ระยะเวลาทีรอสายสญัญาณเขา้สู่สถานะวา่ง หรือระยะเวลาทีใชใ้นการสร้างสญัญาณขอ้มลูขึนมาใหม ่ซึงระยะเวลาเหล่านีมกัจะเกียวขอ้งกบับสัหลกัของระบบ • อตัราเร็วในการขนถ่ายขอ้มูล (Transfer rate) หมายถึง เวลาทีใชใ้นการรับส่งขอ้มูลของหน่วยความจาํ โดยมากจะมีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที (bps – bit per second) กรณีของแรมระยะเวลานีจะมีค่าเท่ากบั 1/(cycle time)  
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ลกัษณะทางกายภาพ (Physical type) คุณสมบติัทางกายภาพของอุปกรณ์จดัเก็บขอ้มูล (Physical characteristics of data storage) จะแบ่งตามสองคุณสมบติัหลกั คือ ความคงทนถาวรของขอ้มูลทีจดัเก็บ และความสามารถของการลบขอ้มูลในหน่วยความจาํ ซึงแบ่งไดด้งันี • แบบชวัคราว (Volatile) ซึงขอ้มูลจะสูญหายหากขาดกระแสไฟฟ้ามาหล่อเลียง ไดแ้ก่ แรม • แบบถาวร (Non-volatile) จะเก็บขอ้มูลไวไ้ดต้ลอดเวลาโดยไม่ตอ้งมีกระแส ไฟฟ้ามาหล่อเลียง เช่น รอม หน่วยความจาํประเภทแม่เหลก็ และประเภทแสง • แบบลบได ้(Erasable) คือสามารถบนัทึกลงไดห้ลาย ๆ ครัง เช่น แรม ดิสก ์เทปแม่เหลก็ • แบบลบไม่ได ้(Nonerasable) เมือบนัทึกขอ้มูลลงไปแลว้จะไม่สามารถแกไ้ขหรือลบไดส้ามารถอ่านไดอ้ย่างเดียว เช่น รอม 10 

ประเภทของหน่วยความจาํหลกั • หน่วยความจาํหลกัของคอมพิวเตอร์แบ่งได ้2 ประเภท คือ 1. ROM (Read-Only-Memory) 2. RAM (Random Access Memory) 

11 

หน่วยความจาํชนิดรอม  (Read Only Memory : ROM) รอม เรียกอีกอยา่งหนึงวา่ หน่วยความจาํทีขอ้มูลไมสู่ญหาย (Nonvolatile Memory) เกบ็ขอ้มูลหรือโปรแกรมไวอ้ยา่งถาวร ไม่สามารถเปลียนแปลงได ้สิงทีเกบ็ไว้ประกอบดว้ยขอ้มูลทีจาํเป็นสาํหรับการเริมสตาร์ทเครืองคอมพิวเตอร์ และใชเ้กบ็โปรแกรมไบออส (BIOS) หรือโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ทีฝังอยูใ่นฮาร์ดแวร์ของเครืองทีทาํหนา้ทีตรวจสอบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งไดห้ลายชนิด ไดแ้ก ่1. ROM (Read Only Memory) 2. PROM (Programmable Read-only Memory) 3. EPROM (Erasable Programmable Read-only Memory) 4. EAROM (Electrically Alterable Read-only Memory) 
12 

รอม  ROM (Read Only Memory) ขอ้มูลทงัหมดทีอยูใ่นรอมจะถูกติดตงัโปรแกรมมาจากโรงงานผูผ้ลิต ไมส่ามารถเปลียนแปลงขอ้มลูได ้ซึงรอมจะมีการใชเ้ทคโนโลยทีีแตกต่างกนั เช่น Bipolar, CMOS, NMOS, PMOS 
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พรอม  PROM  (Programmable Read-only Memory) ขอ้มูลทีตอ้งการโปรแกรมจะถูกโปรแกรมโดยผูใ้ชเ้อง โดยป้อนพลัส์แรงดนัสูง (High Voltage Pulse) ทาํให ้Metal Stripe หรือ Poly crystalline silicon ทีอยูใ่นตวั IC ขาดออกจากกนั ทาํใหเ้กิดเป็นลอจิก 1 หรือ 0 ตามตาํแหน่งทีกาํหนดในหน่วยความจาํนนั ๆ  เมือ PROM ถูกโปรแกรมแลว้ขอ้มูลภายในจะไม่สามารถเปลียนแปลงไดอี้ก มีความเร็วสูงกวา่รอมชนิดอืน 
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อพีรอม  EPROM  (Erasable Programmable Read-only Memory) ขอ้มูลจะถูกโปรแกรมโดยผูใ้ชโ้ดยการใหส้ญัญาณทีมีแรงดนัสูง (High Voltage Signal) ผา่นเขา้ไปในตวั EPROM ซึงเป็นวิธีเดียวกบัทีใชใ้น PROM แต่ขอ้มูลทีอยูใ่น EPROM สามารถเปลียนแปลงได ้โดยการลบขอ้มูลเดิมทีอยูใ่น EPROM ออกก่อนแลว้ค่อยโปรแกรมเขา้ไปใหม่ การลบขอ้มูลนนัทาํไดโ้ดยการฉายแสงอลัตราไวโอเลตเขา้ไปในตวั IC โดยผา่นทางกระจกใสทีอยูบ่นตวั IC เมือฉายแสงประมาณ 5-10 นาที ขอ้มูลทีอยูภ่ายในกจ็ะถูกลบทิง ซึงช่วงเวลาทีฉายแสงนีสามารถดูไดจ้ากขอ้มูลทีกาํหนดมากบัตวั EPROM  เหมาะสาํหรับงานของระบบทีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลได ้
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อรีอม  EAROM  (Electrically Alterable Read-only Memory) EAROM หรือ EEPROM (Electrical Erasable EPROM) สามารถใชไ้ฟฟ้าในการลบขอ้มูลในรอมเพอืเขียนใหม่โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ EPROM ซึง EAROM ใชเ้ทคโนโลยแีบบ NMOS การใชง้านโดยทวัไปจะใช ้EPROM เพราะสามารถหามาใชแ้ละทดลองไดง่้าย มีราคาถูก วงจรต่อง่ายไม่ยุง่ยาก และสามารถเปลียนแปลงโปรแกรมได ้นอกจากระบบทีทาํการคา้เป็นจาํนวนมากจึงจะใชร้อมประเภทโปรแกรมสาํเร็จ 

16 

แรม (Random Access Memory) • RAM แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. DRAM (Dynamic RAM) 2. SRAM (Static RAM) • DRAM ประกอบดว้ยตวัเกบ็ประจุ (capacitors ) ทีสามารถเกบ็ขอ้มูลไดร้ะยะเวลาหนึง ดงันนัจึงตอ้งมีการรีเฟรชใหม่ทุก ๆ  ช่วงเวลาเสมอเพือป้องกนัขอ้มูลสูญหาย มีราคาถูก ออกแบบและผลิตไดง่้าย • SRAM ประกอบดว้ยวงจรดีฟลิปฟลอป (D flip-flop) ทีสามารถคงสถานะของสญัญาณไวไ้ดจ้นกวา่จะมีการเปลียนแปลงสญัญาณจึงไมต่อ้งรีเฟรช มีความเร็วสูงและมีราคาสูง นิยมใชผ้ลิตหน่วยความจาํแคช  
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ชนิดของแรม 
หน่วยความจาํแรมไดรั้บการพฒันาอยา่งตอ่เนือง เพือใหท้าํงานทนักบัความเร็วของซีพีย ูสามารถจาํแนกชนิดของแรมทีใชก้นัตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัไดด้งันี 1. FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM) 2. EDO RAM (Extended Data Output RAM) 3. BEDO DRAM (Burst EDO RAM) 4. SDRAM (Synchronous DRAM) 5. DDR SDRAM (SDRAM II) 6. RDRAM (Rambus DRAM) 7. SGRAM (Synchronous Graphic RAM) 8. Video Ram (VRAM) 9. Windows RAM (WRAM) 
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FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM) 
เป็นแรมรุ่นเก่าแก่ทีใชเ้ทคโนโลยทีีถูกผลิตขึนมาหลายปีแลว้ พบไดใ้นเครืองรุ่น 286 มีโมดูลแบบ SIMM ขนาด 30 ขา และ 72 ขา ซึงใชก้บัเครืองรุ่นเก่า ในระยะแรกแรมแบบโมดูล FPM ออกมามีขนาด 2 4 8 16 และ 32 MB ความเร็ว 50 และ 70 ns การใชแ้รมแบบนีตอ้งใชแ้รมทีมีความเร็วเดียวกนัเท่านนั ไม่สามารถใชแ้รมทีมีความเร็วต่างกนับนเมนบอร์ดเดียวกนัได ้FPM เหมือนกบั DRAM เพียงแต่วา่ลดช่วงเวลาการหน่วงเวลาขณะเขา้ถึงขอ้มลูลง ทาํใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูไดเ้ร็วกวา่ DRAM ในระบบ 32 bit จะมีอตัราการส่งถ่ายขอ้มลู 100 MB ต่อวินาที ส่วนระบบ 64 bit จะมีอตัราการส่งถ่ายขอ้มลูที 200 MB ต่อวินาที ปัจจุบนันีแรมชนิดนีแทบจะหมดไปจากทอ้งตลาดแลว้ 
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EDO RAM (Extended Data Output RAM) 
ใชใ้นเครืองตงัแตรุ่่น Pentium ขึนไป เป็นแรมทีมีความเร็วสูงกวา่แรมชนิด FPM โดยมีความเร็วอยูร่ะหวา่ง 70-50 ns (ตวัเลขยงินอ้ยยงิเร็ว) EDO RAM ทาํงานไดดี้ทีความเร็ว 66 MHz ขนาด 32 bit มีขาอยู ่72 ขา มีโมดูลแบบ SIMM นอกจากนี EDO RAM ถูกออกแบบให้เป็นแบบ ECC (Error Correcting Code) ซึงมีคุณสมบติัทีสามารถตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในการทาํงานของแรมได ้แต่เมือความเร็วในการทาํงานของเครืองคอมพิวเตอร์สูงขนึโดยเฉพาะเมือความเร็วของบสัระบบอยูที่ระดบัสูงกวา่ 66 MHz ขึนไปหน่วยความจาํแบบ EDO จึงอาจกลายเป็นตวัหน่วงใหค้วามเร็วในการทาํงานของคอมพิวเตอร์ เนืองจากซีพียตูอ้งเสียเวลาในการรอขอ้มูลจากหน่วยความจาํ 

20 

BEDO DRAM (Burst EDO RAM) 
BEDO ไดเ้พิมความสามารถขึนมาจาก EDO RAM เดิมคือ Burst Mode โดยหลงัจากทีไดแ้อดเดรสแรกทีตอ้งการแลว้มนัจะทาํการ generate อีก 3 แอดเดรสขึนมาทนัทีภายใน 1 สญัญาณนาฬิกา ดงันนัจึงตดัช่วงเวลาในการรับแอดเดรสต่อไป BEDO ไม่เป็นทีแพร่หลายและไดรั้บความนิยมเพียงระยะเวลาสนั ๆ  เนืองจากทาง Intel ตดัสินใจใช ้SRAM แทน และไม่ไดใ้ช ้BEDO เป็นส่วนประกอบในการพฒันาชิปเซตของตน ทาํใหบ้ริษทัผูผ้ลิตต่าง ๆ  หนัมาพฒันา SRAM แทน  
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21 

SDRAM (Synchronous DRAM) 
จะแตกต่างจาก DRAM เดิมโดยจะทาํงานสอดคลอ้งกบัสญัญาณนาฬิกา ซึงมีความเร็วพอกนักบั BEDO RAM แต่วา่มนัสามารถทาํงานไดที้ 100  MHz หรือมากกวา่ และมีอตัราการส่งถ่ายขอ้มูลสูงสุดที 528 MB ต่อวินาที 

22 

DDR SDRAM (SDRAM II) 
DDR SDRAM เป็นแรมทีแยกมาจาก SDRAM โดยจุดทีต่างกนัหลกั ๆ ของแรมทงัสองชนิดนี คือ DDR SDRAM สามารถใชง้านไดท้งัขาขึนและขาลงของสญัญาณนาฬิกาเพอืส่งถ่ายขอ้มูล ทาํใหอ้ตัราการส่งถ่ายเพิมขึนไดถึ้งหนึงเท่าตวั โดยอตัราการส่งถ่ายขอ้มูลสูงสุดอยูที่ 1 GB ต่อวินาที 

23 

RDRAM (Rambus DRAM) 
ชือของ Rambus เป็นเครืองหมายการคา้ของบริษทั RAMBUS Inc. ซึงก่อตงัมาตงัแตย่คุ 80 มี performance มากกวา่เป็นสามเท่าจาก SDRAM และมีเพียงแค่ช่องสญัญาณเดียวกมี็อตัราการส่งถ่ายขอ้มูลสูงถึง 1.6 GB ต่อวินาที ถึงแมว้า่เวลาในการเขา้ถึงขอ้มลูแบบสุ่มของแรมชนิดนีจะชา้ แต่การเขา้ถึงขอ้มลูแบบต่อเนืองจะเร็วมากRDRAM มีการพฒันาอินเตอร์เฟส และมี PCB (Printed Circuit Board) ทีดี ๆ และรวมถึงคอนโทรลเลอร์ของอินเตอร์เฟสใหส้ามารถใชง้านไดถึ้ง 2 ช่องสญัญาณ และมีอตัราการส่งถ่ายขอ้มูลเพมิเป็น 3.2 GB ต่อวินาที และถา้หากใชไ้ดถึ้ง 4 ช่องสญัญาณกม็ีอตัราการส่งถ่ายขอ้มลูเพิมขึนถึง 6.4 GB ต่อวินาที 

24 

SGRAM (Synchronous Graphic RAM) 
SGRAM แยกออกมาจาก SDRAM โดยถูกปรับแต่งมาสาํหรับงานดา้นกราฟิกเป็นพิเศษ แต่โดยโครงสร้างของฮาร์ดแวร์แลว้แทบไมมี่อะไรต่างจาก SDRAM เลย ใน graphic card ทีเป็นรุ่นเดียวกนับา้งกใ็ช ้SDRAM บา้งกใ็ช ้SGRAM เช่น Matrox G200 แต่จุดทีแตกต่างกนัคือ ฟังกช์นัทีใชโ้ดย page register ซึง SGRAM สามารถเขียนขอ้มูลไดห้ลาย ๆ  ตาํแหน่งในหนึงสญัญาณนาฬิกา ทาํใหค้วามเร็วในการแสดงผล และ clear screen ทาํไดเ้ร็วมาก และยงัสามารถเขียนแคบ่าง bit ในการแกไ้ข word ไดโ้ดยไม่ตอ้งเขียนขอ้มูลใหมท่งัหมด โดยการใช ้bit mask ในการเลือก bit ทีจะเขียนใหม่ SGRAM เหมาะกบังานดา้นกราฟิกมากกวา่งานปกติทวั ๆ ไป 
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25 

Video Ram (VRAM) 
ไดรั้บการออกแบบใหใ้ชบ้น Display card ซึง VRAM พฒันามาจาก DRAM แต่แตกต่างกนัดว้ยกลไกการทาํงานบางอยา่งทีเพมิขึนมาคือ VRAM มี serial port พิเศษเพิมขึนอีก 1-2 port ทาํใหผู้ใ้ชม้องวา่เป็นแรมแบบพอร์ทคู ่(Dual port หรือ Triple port) นอกจากนีในส่วนของ parallel port ซึงเป็น standard interface จะถูกใชใ้นการติดต่อกบั host processor เพือสงัใหท้าํการรีเฟรชภาพขึนมาใหม ่และ serial port จะส่งขอ้มูลภาพออกสู่จอภาพ 

26 

Windows RAM (WRAM) 
เป็นแรมทีใชบ้น graphic card ตระกลู Millennium, Millennium II และในรุ่น Number 9 Revolution IV ทีถูกพฒันาโดย Matrox ซึงคุณสมบติัโดยรวมของ WRAM กเ็หมือนกบั VRAM แต่แตกต่างกนัตรงที WRAM สามารถรองรับ bandwidth ทีสูงกวา่และใชร้ะบบ double buffer ทาํใหส้ามารถทาํงานไดเ้ร็วกวา่ VRAM 

27 

หน่วยความจาํแคช • ซีพียทีูถูกผลิตออกมามีความเร็วสูงขึนเรือย ๆ จึงทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นความเร็วทีแตกต่างกนัระหวา่งซีพียกูบัแรม ทาํใหเ้กิดแนวความคิดในการสร้างแคช (Cache) ขึนไวภ้ายในซีพีย ูซึงแคชกคื็อหน่วยความจาํขนาดเลก็ทีมีความเร็วและประสิทธิภาพในการทาํงานสูง • หนา้ทีของแคชคือ จดจาํคาํสงัและผลลพัธ์ทีถูกเรียกใชบ้่อย ๆ  เพือใชใ้นการประมวลผลในครังต่อ ๆ ไป เพือซีพียไูม่ตอ้งเสียเวลารอเรียกคาํสงันนั ๆ  อีก 

28 

ระดชัของแคช (Cache Level) 1. แคชระดบัที 1 (L1 Cache หรือ Cache level 1) เป็นแคชทีสร้างลงบนชิพของซีพยี ูหรือเรียกอีกชือหนึงวา่ internal cache จะทาํงานทีความเร็วเดียวกบัซีพีย ูL1 Cache มีขนาดความจุไม่ใหญ่มากนกั เช่น สาํหรับชิพ Pentium MMX และ Pentium II  มีขนาด 32 KB แต่ในปัจจุบนัสาํหรับซีพียรุู่นใหม่ ๆ  ความจุของแคชกม็ีขนาดใหญ่ขึนตามไปดว้ย 2. แคชระดบัที 2 (L2 Cache หรือ Cache level 2) มี 2 แบบคือ แบบทีอยูบ่นซีพีย ู(Internal Cache) และแบบทีอยูภ่ายนอกซีพีย ู(External Cache) แคชแบบทีอยูภ่ายนอกซีพียจูะแบ่งเป็นอีก 2 แบบคือ แบบทีติดตงัอยูบ่นแผน่วงจรเดียวกบัซีพีย ูเช่น แบบทีอยูบ่นซีพีย ูPentium กบั Pentium III รุ่นแรก ๆ (ลกัษณะเป็นการ์ดใส่อยูใ่นตลบั) 3. แคชระดบัที 3 (L3 Cache หรือ Cache level 3) เป็นแคชทีออกแบบมาเฉพาะซีพียขูองคา่ย AMD รุ่น K6-III ซึงเป็นแคชแบบทีติดตงัมาบนเมนบอร์ด เนืองจากซีพียรุู่น K6-III มี L2 Cache ติดตงัอยูบ่นซีพียแูลว้ และเมนบอร์ดทีใชก้บั K6-III กเ็ป็นเมนบอร์ดรุ่นทีมีการใส่แคชมาใหแ้ลว้บนเมนบอร์ด 
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การทาํงานของหน่วยความจาํแคช 
1. ขนัตอนการอ่าน (Read) Cache Hit พบขอ้มูลทีตอ้งการใชง้านในแคช Cache Miss ไม่พบขอ้มูลทีตอ้งการใชง้านในแคช ดงันนั Cache Hit ส่งขอ้มูลไปยงัโพรเซสเซอร์ Cache Miss แคชจะถามหาขอ้มูลจากหน่วยความจาํระดบัถดัไป จากนนัใหท้าํการคดัลอกขอ้มูลบางส่วนทีตอ้งการออกมาและส่งต่อไปยงัหน่วยความจาํระดบัถดัขึนมาเพือเตรียมส่งต่อใหโ้พรเซสเซอร์ 

30 

การทาํงานของหน่วยความจาํแคช 
2. ขนัตอนการบนัทึก (Write) Cache Hit พบขอ้มูลทีตอ้งการบนัทึกหรืออพัเดตในแคช Cache Miss ไม่พบขอ้มูลทีตอ้งการบนัทึกหรืออพัเดตในแคช ดงันนั Cache Hit บนัทึกหรือเขียนขอ้มูลลงในแคช Cache Miss แคชจะถามหาขอ้มูลจากหน่วยความจาํระดบัถดัไป จากนนัใหท้าํการคดัลอกขอ้มูลบางส่วนทีตอ้งการออกมาแลว้บนัทึกลงในแคช โดยการบนัทึกอาจใชวิ้ธี Write-Through เป็นการบนัทึกโดยพิจารณาวา่หากขอ้มูลหรือคาํสงัใดทีถูกเปลียนแปลงค่าจะตอ้งเปลียนแปลงค่าทีหน่วยความจาํหลกัทุกครัง Write-Back เป็นการบนัทึกขอ้มูลหรือคาํสงัทีตอ้งการเปลียนแปลงค่าในแคชก่อน ต่อมาเมือขอ้มูลหรือคาํสงันนัถูกนาํออกจากแคช จึงค่อยบนัทึกขอ้มูลหรือคาํสงันนัลงในหน่วยความจาํหลกั 

31 

ลาํดบัชันของหน่วยความจาํ  (The Memory Hierarchy) 
• หน่วยความจาํทีเร็วกวา่มกัจะแพงกวา่ • การทาํใหเ้ครืองคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพดีทีสุดในราคาทีถูกทีสุดจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัลาํดบัชนัในการทาํงานของหน่วยความจาํ • หน่วยความจาํขนาดเลก็ และทาํงานไดเ้ร็วจะบรรจุลงอยูใ่นซีพีย ู• หน่วยความจาํขนาดใหญ่ ทีทาํงานไดช้า้จะถูกเขา้ถึงไดผ้า่นระบบบสั • หน่วยความจาํขนาดใหญ่ทีเกบ็ขอ้มูลแบบถาวร ไดแ้ก่ ดิสก ์เทป ซีดีรอม จะถูกวางตาํแหน่งไวห่้างออกไปจากซีพีย ู

32 

ลาํดบัชันของหน่วยความจาํ  (The Memory Hierarchy) 
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33 

ลาํดบัชันของหน่วยความจาํ  (The Memory Hierarchy) 
• การเขา้ถึงขอ้มูลของซีพยี ูจะส่งการร้องขอไปยงัหน่วยความจาํทีอยูใ่กลที้สุดก่อน โดยทวัไปกคื็อหน่วยความจาํแคช • ถา้ไม่พบขอ้มูลในแคช จะร้องขอจากหน่วยความจาํหลกั และหน่วยความจาํสาํรองตามลาํดบั • เมือมีการร้องขอขอ้มูลในหน่วยความจาํ จะมีการเฟตชข์อ้มูลนนั และขอ้มูลทีอยูใ่กลเ้คียงไปเกบ็ทีหน่วยความจาํแคชจนเตม็ • เกณฑใ์นการเลือกขอ้มูลใกลเ้คียงมี 3 กรณี คือ 1. ขอ้มูลทีมีการเขา้ถึงล่าสุด และมีแนวโนม้ทีจะเขา้ถึงอีก 2. ขอ้มูลทีอยูใ่นคลสัเตอร์เดียวกนั 3. มีคาํสงัเขา้ถึงขอ้มูลในลกัษณะแบบลาํดบั จะเลือกขอ้มูลทีอยูติ่ดกนัตามลาํดบั 

34 

หน่วยความจาํเสมือน Virtual Memory • หน่วยความจาํแคชจะช่วยเพิมประสิทธิภาพของระบบ เพราะเป็นหน่วยความจาํทสีามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดเ้ร็วทสุีด แต่มีขนาดเลก็ • หน่วยความจาํเสมือนจะช่วยเพิมประสิทธิภาพของระบบ โดยการเพมิความจุของหน่วยความจาํให้มีขนาดใหญ่ขึน โดยไม่ตอ้งเพมิขนาดของหน่วยความจาํหลกั โดยการใชเ้นือทีในดิสก์แทนเนือทีในหน่วยความจาํหลกั • ในระบบการแบ่งหน่วยความจาํแบบหนา้ (Paging) ขอ้มูลในแต่ละหนา้จะถูกเกบ็ลงในดิสก์แทนในกรณีทขีอ้มูลมีปริมาณมากกว่าพืนทีเก็บในหน่วยความจาํหลกั และเป็นขอ้มูลทียงัไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้นขณะนนั • มีการกาํหนดแอดเดรสจริง (Physical address) ซึงเป็นแอดเดรสในหน่วยความจาํหลกั กบัแอดเดรสเสมือน (Virtual address) ซึงเป็นแอดเดรสในดิสก์ขึนมา • โปรแกรมจะสร้างแอดเดรสเสมือนจบัคู่กบัแอดเดรสจริง โดยตวัจดัการหน่วยความจาํ (Memory Manager) ของระบบปฏิบติัการ • เมือมีการอา้งอิงแอดเดรสทีตอ้งใชแ้ละยงัไม่มีขอ้มูลนนัในหน่วยความจาํหลกั จะโหลดขอ้มูลจากดิสก์ในแอดเดรสทจีบัคู่ไวไ้ปยงัหน่วยความจาํหลกั เพอืประมวลผลต่อไปโดยการโหลดทงัหนา้ 

35 

6.5 Virtual Memory 

36 

A Real-World Example 


