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هـاي   دهد كه ترافيك نوشتن وارد شده به بلوك نشان مي ،ي نهان سطح آخر حافظه
هـاي   هـاي مجموعـه   بلـوك  بـين  و اختالف تعداد نوشتن بودهيكسان ن ،مختلف آن

 5از آن هاي يـك مجموعـه   و همچنين بين بلوك (InterV) 4ي نهان مختلف حافظه
(IntraV) بيشـتري را   نوشـتن  هـايي كـه ترافيـك    بلوكدر نتيجه . ]5 [وجود دارد

ها به حد نوشـتن قابـل تحمـل خـود      تر از ديگر بلوك كنند بسيار سريع دريافت مي
ي نهـان   خرابـي حافظـه   كاهش كـارايي و  موجب خودهنگام با خرابي زود رسيده و

       آخـر  ي نهـان سـطح   دهـد، حافظـه   نشـان مـي   1طـور كـه شـكل     همـان  .شوند مي
STT-RAM   هاي وابسته به حافظه كه بـه سيسـتم    مگابايت، در برنامه 2با حجم

هاي ارزيابي را در  جزئيات پيكربندي سيستم و روش(كنند  حافظه استرس وارد مي
 .ماه داشته باشدحد چندين  عمري در تواند طول ، مي).مشاهده بفرمائيد 5فصل 

 

 
 

 ي نهان سطح آخر غيرفرار عمر حافظه طول -1شكل 

  
زمان نوشتن طوالني و توان مصرفي  STT-RAMهاي  حافظهاز ديگر مشكالت 
انـد   پرداختـه  آنكارهاي گذشته به صورت گسترده به بررسـي  نوشتن باال است كه 

عمر پايين در  توجه كمي به مشكل تحمل نوشتن محدود و طولتاكنون اما ] 6-9[
تـالش   عمـر،  با هدف افزايش طولكارهاي انجام شده . ها شده است اين نوع حافظه

ي نهـان   ظـه فحاهاي مختلـف   سازي ترافيك نوشتن وارد شده به بلوك ختادر يكنو
. ي نهان هسـتند  يراتي در عملكرد معمول حافظهتغي در نتيجه نيازمند ايجاد ؛رنداد

اي برخـوردار   ي نهـان از اهميـت ويـژه    كه زمان دسترسي در حافظـه  با توجه به اين
بايستي به طور هوشمند باشد چرا كه در غير ايـن   ات ايجاد شده در آنتغييراست، 

خواهـد   انرژيصورت موجب افت شديد كارايي سيستم و همچنين افزايش مصرف 
سـازي ترافيـك نوشـتن در سـطح      هـايي كـه بـه يكنواخـت     متاسفانه، تكنيـك  .شد

هاي هوشمند و در نتيجه سرباررات غير، با تغيي]10و  5[پردازند  ميي نهان  حافظه
 .قابل تحمل از جهت كارايي، همراه هستندغير

 هـاي  مجموعـه  همچنـين  داده و هـاي  نوشتن بـه بلـوك   ، نرخ]10[ ي مقاله در
هـاي   جايي داده بين بلـوك  و جابه شود شته مينگه دا هايي در جدول ي نهان حافظه

ــرد و داغ درو ــه س ــين جاب ــه و همچن ــك مجموع ــين   ن ي ــايي نگاشــت آدرس ب ج
داده  مكرر هاي جايي اين روش نيازمند جابه. دشو انجام ميداغ هاي سرد و  مجموعه

شود كه ايـن   ميي نهان  در حافظه ها نوشتنافزايش تعداد  و در نتيجه موجباست 
، زيـاد  انـرژي مصـرف   موجبهمچنين  عمر بوده و تواند عامل كاهش طول خود مي

عمليـات  ( هـا  نوشـتن  فزايش تعدادي نهان به دليل ا اختالل در دسترسي به حافظه
مليـات  تواند موجب مسـدود شـدن ع   كند بوده و مي فرارهاي غير نوشتن در حافظه

و همچنين عدم قطعيت در زمان دسترسي  )آيند، شود خواندني كه به دنبال آن مي
 ]5[ي  مقاله. سازي اين روش زياد است عالوه سربار ذخيره به .شود ي نهان به حافظه
فـرار اسـت،    هاي نهان غير عمر حافظه ي افزايش طول ترين مقاله در زمينه كه مدرن

سـازي   كند و همچنـين سـربار ذخيـره    ي نهان تحميل نمي نوشتن اضافي به حافظه
ي  ي نهان سطح آخر بـه حافظـه   هاي مكرر حافظه نويسي ي دارد اما به دليل پسكم

و همچنين افزايش نرخ نقصـان  ي اصلي  باند حافظه جب هدر رفتن پهناياصلي، مو
هـاي وابسـته بـه     استفاده از اين روش در برنامـه . دشو ي نهان سطح آخر مي حافظه

انـرژي سيسـتم    زايش مصـرف تواند منجر به كاهش شديد كـارايي و افـ   حافظه، مي
 .ها نيست ي مناسبي براي اين نوع برنامه شود؛ درنتيجه گزينه

بـراي   ذخيـره، هـاي   اضافه كردن بلـوك  مبتني بر در اين مقاله يك روش نوين
به ازاء هـر   ،در اين روش. ه شده استئفرار اراهاي نهان غير عمر حافظه افزايش طول

خرابـي   بـا  ؛ادي بلـوك ذخيـره وجـود دارد   تعـد  فرار،ي نهان غير از حافظه مجموعه
به صورت هوشـمند بـه آن    ي آن، هاي ذخيره يكي از بلوك ،مجموعه يكهاي  بلوك

تا قبل از خرابـي  . شود مجموعه اضافه شده و بلوك خراب از آن مجموعه حذف مي
ي  دي تغييري در عملكـرد معمـول حافظـه   ي نهان، روش پيشنها هاي حافظه بلوك

همچنين بـا توجـه بـه    . تم نداردكند و تاثيري بر روي كارايي سيس نهان ايجاد نمي
هاي ذخيره  هاي غيرفرار تقريبا صفر است، وجود بلوك ر حافظهكه توان نشتي د اين

م نخواهـد  انـد، اثـري بـر روي تـوان سيسـت      ي نهان اضافه نشده كه هنوز به حافظه
ي نهـان   در حافظـه ي نهان، تغييرات جزئـي   هاي حافظه پس از خرابي بلوك. داشت

كـه در مسـير   (شود، اما اين تغييرات اثري بر روي تاخير عمليات خواندن  ايجاد مي
همچنين اين تغييرات موجـب  . نداردو در نتيجه كارايي سيستم  )بحراني قرار دارد

  .شوند زايش تاخير عمليات نوشتن نيز نمياف
زمايشـات  طبـق آ . هـاي ذخيـره اسـت    ربار اين روش، مساحت اشغالي بلـوك س

ي نهان سطح آخر مورد ارزيابي  ر اين مقاله، مساحت اشغالي حافظهصورت گرفته د
متـر مربـع اسـت در     ميلـي  SRAM ،46.61گرفته با حجم دو مگابايت از نوع  قرار

 14م، با همين حجـ  STT-RAMغيرفرار  ي نهان حالي كه مساحت اشغالي حافظه
 كه بهبود مساحت حاصل با توجه به اين. متر مربع است ميلي 3.21برابر كمتر يعني 

ان بخشـي از آن را صـرف   تـو  است، ميفرار زياد هاي غير شده در استفاده از حافظه
  .ها كرد عمر آن افزايش طول

بـه بررسـي    2ي ايـن مقالـه بـه ايـن صـورت اسـت كـه ابتـدا در بخـش           ادامه
مـر  ع كارهاي پيشين مرتبط با طـول  3بخش و در پرداخته   STT-RAMي حافظه

به صورت  روش پيشنهادي 4در بخش . گيرد ها مورد بررسي قرار مي اين نوع حافظه
ي آن با كارهـاي   ه ارزيابي روش پيشنهادي و مقايسهب 5بخش . شود قيق ارائه ميد

  .يابد بندي مقاله اختصاص مي به كارهاي آينده و جمع 6ه و بخش پرداختپيشين 
  
  STT-RAMي  حافظه - 2
  

 ،6 (MRAM)تصـادفي  هاي مغناطيسي بـا زمـان دسترسـي    المان اصلي در حافظه
مقـدار دودويـي اسـتفاده     ي است كه براي ذخيره  (MTJ)7اتصال تونل مغناطيسي

معمول كه از شارژ الكتريكي به عنوان حامل اطالعات  هاي بر خالف حافظه .شود مي
از دو  MTJ ؛كنـد  مغناطيسـي كـار مـي    ي اساس ذخيرهبر MTJ ،كنند استفاده مي

مغناطيسي جهت . تشكيل شده است 8تونل مانع ي فرومغناطيسي و يك اليه ي اليه
 ي كه جهت اليه در حالي) 9مرجع ي اليه( فرومغناطيسي ثابت است يها يكي از اليه

جهت . )10آزاد ي اليه( تواند با اعمال يك جريان تغيير كند مي ،فرومغناطيسي ديگر
 .كنـد  يـين مـي  عرا ت MTJمقاومت  ي،ومغناطيسي فر مغناطيسي نسبي اين دو اليه

بيـانگر مقـدار    وكـم اسـت    MTJزماني كه دو اليه جهت يكسـان دارنـد مقاومـت    
زيـاد   MTJمقاومت  ،جهت دو اليه متفاوت باشد ؛ در صورتي كهدودويي يك است

 .]3[ بيانگر مقدار دودويي صفر است واست 

 زيـادي  شـهرت  و بوده MRAMهاي  نسل دوم حافظه، STT-RAM ي حافظه
تـرين   معـروف  .پـايين دارد  پذيري باال، سرعت بـاال و مصـرف تـوان    مقياس دليل  به

اين در . است MTJو يك  ترانزيستور يك ساختار،  STT-RAMهاي ساختار سلول
بـا يـك ترانزيسـتور     MTJ ،نشان داده شده اسـت  2شكل  ساختار همانطور كه در

NMOS ترانزيستور . سري شده استNMOS  روشـن   ،نوشـتن  وزمان خواندن در
 12و خط منبع 11يك اختالف ولتاژ منفي بين خط بيت ،براي عمل خواندن. شود مي

باعث ايجاد جريان است، اين ولتاژ منفي كه مقدار آن خيلي كوچك . شود برقرار مي
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بسـتگي   MTJبـه مقاومـت    عمومـاً  مقدار جريان به وجود آمـده . شود مي MTJدر 
اين جريـان را بـا يـك جريـان مرجـع مقايسـه        ،13حسي ي كنندهيك تقويت  .دارد
دهد كه مقدار دودويي ذخيره شده در سـلول صـفر يـا يـك      كند و تشخيص مي مي

بايد به قدري كم باشد كـه  اعمال شده در عمل خواندن، مقدار اختالف ولتاژ  .است
خـواهيم مقـدار    زمـاني كـه مـي    ،در عمـل نوشـتن  . موجب نوشتن ناخواسته نشـود 

يك اختالف ولتاژ مثبت بين خط منبع و خط بيت اعمال  ،ودويي صفر را بنويسيمد
اختالف ولتاژ منفـي اعمـال    ،خواهيم مقدار يك را بنويسيم يكنيم و زماني كه م مي
بـه انـدازه    آزاد، جريان مورد نياز براي تغيير جهـت اليـه فرومغناطيسـي   . كنيم مي

MTJ    بـه هـر انـدازه كـه انـدازه      . و مدت زمان پـالس نوشـتن بسـتگي داردMTJ 
جريان كمتري مورد نياز  ،تر باشد تر باشد و مدت زمان پالس نوشتن طوالني كوچك
 .]3[ است

  

 
  

 STT-RAM ي حافظه يك سلول - 2شكل 

  
 هتـج ،STT-RAM نيـيع MRAMاي ـه هظـافـوژي حـولـن تكنـريـآخدر 

 بـه  MTJزاد از طريق گذراندن يك جريان چرخشـي قطبـي از   آ ي مغناطيسي اليه
كـه از يـك ميـدان     MRAMهـاي   در مقايسه با نسل قبلـي حافظـه  . يدآ دست مي

 STT-RAMكردنـد،   اسـتفاده مـي   MTJمغناطيسي خارجي براي تغيير وضـعيت  
حداقل جريان مورد نياز براي تغييـر وضـعيت    و پذيري بيشتري است داراي مقياس

MTJ، ي با كاهش اندازه MTJ 3[ يابد كاهش مي[.  
 حـدود (، قابليت تحمل تعداد مشخصـي عمـل نوشـتن     STT-RAMهر سلول

تغيير جهت مغناطيسي ي آزاد قابليت  را در خود دارد و پس از آن، اليه )]2 [1012
  .شود افتادن سلول ميتيجه موجب از كار دهد و در ن را از دست مي

  
 كارهاي پيشين - 3
  

 STT-RAMي استفاده از حافظه  به كارهاي مرتبط پيشين در زمينه بخشدر اين 
عمر اين نـوع   روي طولبر پردازيم و اثر هر كار  مي ي نهان در سلسله مراتب حافظه

را  STT-RAMي  در زمينـه  كارهـاي انجـام شـده   . كنـيم  ها را بررسـي مـي   حافظه
مصرفي نوشـتن بـاال، زمـان     انرژيمشكالت  براي حلي كلي  سه دستهتوان به  مي

  .شود ها پرداخته مي كه در ادامه به آن عمر پايين تقسيم كرد طول نوشتن باال و
 

  نوشتن كاهش انرژي مصرفي -3-1
  

ـ   ]9[ي  برخي كارهاي پيشين همچون مقالـه  رژي مصـرفي عمليـات   ، بـه كـاهش ان
يـك تكنيـك سـطح     ،مقاله اين در.اند پرداخته STT-RAMهاي  نوشتن در حافظه

كه اثـر منفـي    شده استه ئارا ها در اين نوع حافظه مدار براي كاهش انرژي نوشتن
از ايـن واقعيـت كـه در     ،ايده خـود  ي هئارا در اين مقاله. روي كارايي سيستم ندارد

اسـتفاده   ،عمل نوشتن احتمال زيادي وجود دارد كه محتواي سـلول عـوض نشـود   
شـود و تنهـا در    عمل خوانـدن انجـام مـي   بار يك  ،قبل از هر عمل نوشتن ؛كند مي

عمـل نوشـتن ادامـه     ،داشـ صورتي كه مقدار قبلي سلول با مقدار جديـد متفـاوت ب  

كـه زمـان    بـا توجـه بـه ايـن    . دشو د، در غير اين صورت عمل نوشتن قطع ميياب مي
در انتهـاي   MTJومت تر از زمان خواندن است و تغيير در مقا طوالني بسيارنوشتن 

پـس   ؛مقدار قبلي خـود را دارد  ،سلول در ابتداي پالس شود، پالس نوشتن انجام مي
تـوان در ابتـداي    از طريق جريان جاري شـده در آن مـي   MTJبا محاسبه مقاومت 

مقدار قبلي سلول را اندازه گرفت و در صورت يكسان بودن با مقـدار   ،پالس نوشتن
به اين صـورت تعـداد عمليـات نوشـتن كـاهش      . كردجديد عمل نوشتن را متوقف 

يابد و انرژي مصرفي حاصل از نوشتن و در نتيجه انـرژي كـل سيسـتم كـاهش      مي
ات عـ ش تعداد دفاهه نشده اما با كئعمر ارا اين تكنيك با هدف افزايش طول. دياب مي

  .شود ميفرار ي نهان غير عمر حافظه افزايش طول موجب ، تا حدينوشتن
 

  كاراييافزايش  -3-2
  

هـاي   ل مشكل زمان نوشتن بـاال در حافظـه  ، به ح]7[ي  مقاله هايي همچون كاردر 
STT-RAM يـك تكنيـك سـطح معمـاري بـراي       اين مقالـه، . است پرداخته شده

در حافظـه نهـان سـطح     STT-RAMي  هايي كه از حافظه افزايش كارايي سيستم
 ،STT-RAMنهـان سـطح آخـر     ي در حافظه. دهد ه ميئارا ،كنند آخر استفاده مي

مسدود شدن پورت حافظه و  موجبتواند  ميبه دليل تاخير زياد، يك عمل نوشتن 
شود و با توجه به اين كه عمليـات  ، يندآ عمليات خواندني كه به دنبال آن مي تاخير

به عالوه . يدآ پايين ميبه شدت كارايي سيستم  ،خواندن در مسير بحراني قرار دارند
اي بـه صـورت مشـترك     هاي چند هسته در سيستم STT-RAMافظه زماني كه ح
توانـد   مـي  ،يك عمل نوشتن درخواست شده توسـط يـك هسـته    ،شود استفاده مي

هاي ديگر را نيز به تاخير بياندازد و به اين طريق كارايي كل  عمليات خواندن هسته
نظـارت   ن مقاله يـك آدر معماري مطرح شده در . سيستم را به شدت پايين بياورد

شـود و بـراي    انجام مي ،يندآ هايي كه به حافظه نهان سطح آخر مي روي درخواست
يكي زمان دسترسي دستورات . شود دو پارامتر محاسبه مي در سيستم، هر پردازش

و  هاي نوشتن به حافظه نهان سطح آخـر را انجـام دهـيم    در صورتي كه درخواست
 اهاي نوشتن را مستقيم در صورتي كه درخواست ،تاديگري زمان دسترسي دستور

 پـارامتر دوم از پـارامتر اول  مقـدار  در صورتي كـه  . اصلي هدايت كنيم ي به حافظه
نهـان   ي هاي اين پردازش در حافظه به اين معني است كه نوشتن داده ،بيشتر باشد
باعث مسدود شدن عمليـات خوانـدن پـس از     بلكهسودي ندارد  ، نه تنهاسطح آخر

بـه عنـوان پـردازش مسـدودكننده عالمـت زده       هـايي  ين پـردازش چن. شود آن مي
شود و مسـتقيما از   در حافظه نهان سطح آخر نوشته نمي ها آنهاي  د و دادهنشو مي

اين تكنيـك  . شود يا برعكس هدايت ميو به حافظه اصلي  باالترحافظه نهان سطح 
اين كه تعـداد عمليـات نوشـتن در    اما با توجه به  هه شدئبا هدف افزايش كارايي ارا

عمـر آن   افـزايش طـول   تـا حـدي موجـب    ،كند نهان سطح آخر را كم مي ي حافظه
  .شود مي

 

  عمر افزايش طول -3-3
  

نبودند اما تا  عمر شدند، داراي هدف اصلي افزايش طولكارهايي كه تا كنون بررسي 
عمر،  طولش كارهاي با هدف اصلي افزايش در اين بخ. كردند حدي به آن كمك مي

  .گيرند عمليات نوشتن، مورد بررسي قرار ميسازي  با انجام يكنواخت
ي  به ازاء هر بلوك و همچنين به ازاء هر مجموعـه از حافظـه   ،]10[ي  هدر مقال

بلوك يا مجموعه  Ĥنيك شمارنده وجود دارد كه با هر عمل نوشتن به فرار،غير نهان
ي  هداراي شـمارند (هـاي داغ   لـوك ، محتواي بIntraVبراي كاهش . شمارد يكي مي

در  )با كمتـرين مقـدار   ي بلوك راي شمارندهاد(هاي سرد  و بلوك) شده اشباع بلوك
هــاي  ، بخشــي از بلــوكInterVبــراي كــاهش . شــود مــي جــا جابــه هــر مجموعــه

 سـرد  هـاي  به مجموعـه  )شده اشباع ي ي مجموعه هداراي شمارند (ي داغها مجموعه
بـا   ايـن تكنيـك  . شـود  فرستاده مـي  )با كمترين مقدار مجموعهي  راي شمارندهاد(
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 ي نهان نوشتن درون حافظه تعدادزيادي  تا حد هاي متعدد همراه بوده و جايي جابه
 ،هـاي غيرفـرار   نوشتن در حافظه بر زمان عمليات افزايش .دهد را افزايش مي فرارغير

 توانـد موجـب   مـي  آيند شده و ها مي ه دنبال آنموجب تاخير عمليات خواندني كه ب
كـه سـربار    ضـمن ايـن  . اي وابسته به حافظـه شـود  ه برنامهكاهش شديد كارايي در 

مسـاحت اشـغالي و انـرژي مصـرفي زيـاد      تاخير، از نظر  نيز هاي اين روش شمارنده
  .است

سـازي تعـداد    تكنيـك بـراي يكنواخـت    دو بـا   i2WAP، روش]5[ ي در مقاله
و ديگـري بـراي    InterV يكي براي كـاهش  ،غيرفرارنهان هاي  ها در حافظه نوشتن
به ازاء كـل   يك شمارنده بين مجموعه،تكنيك در  .شده استه ئارا ،IntraVكاهش 
 ؛دمارشـ  يكي مـي  در آن،نوشتن  هر عمل اب و ي نهان سطح آخر وجود دارد حافظه

نگاشـت بـين دو   جايي  يك جابه ،شمارنده به يك مقدار آستانه رسيداين زماني كه 
دو  ايـن  محتـواي امـا   دشـو  انجام مـي فرار، ي نهان غير مجاور در حافظه ي مجموعه

در شده و نامعتبر  دو مجموعهآن  هاي تمام بلوك شوند؛ جا نمي مجموعه با هم جابه
 از ايـن پـس،   شوند و يمنويسي  پستر  ي سطح پايين به حافظه ،بودن صورت كثيف

در تكنيـك  . شـوند  ت مـي هداي يمجموعه به ديگر هركدام ازاين دو هاي درخواست
 اكه ب وجود دارديك شمارنده  ي نهان سطح آخر، حافظه كلبه ازاء  ،درون مجموعه

شمارد و زماني كه مقدار شمارنده به يك مقدار آسـتانه   يكي مي ،نوشتن اصابتهر 
و  ؛ بلـوك مـورد اصـابت نـامعتبر شـده     شـود  اصابت نوشتن بعدي انجام نمي ،رسيد

احتمال  از آنجا كه به .شود هدايت مي تر پايينسطح  ي به حافظهدرخواست نوشتن 
اشـباع   با پذيرفتن عمليات اصابت نوشتن متوالي، موجبو  بودهداغ  بلوكزياد اين 

ايـن فرصـت را    تـر،  ي سطح پايين با ارسال آن به حافظه شمارنده شده است، شدن
در يـك   ي فعلـي،  سـطح حافظـه   به و آورده شدن كه در صورت نياز مجدد يابد مي

  .قرار بگيرد ي خود شده ي نگاشت در مجموعه ديگر محل فيزيكي
در سـازي ترافيـك نوشـتن     بـراي يكنواخـت   ترين روش مدرن كه روش در اين

 در وجود ندارد ي نهان هاي اضافي بر روي حافظه نوشتن ي نهان است، سطح حافظه
امـا از چنـد جهـت سـربارهاي      ؛داردنيـز  سـازي كمـي    حال كه سربار ذخيـره  عين

ايـن روش پهنـاي بانـد محـدود     . كنـد  تحملي را به طرح نهايي اعمال مـي  غيرقابل
دهد و همچنين مصرف انرژي زيادي  هدر مي يحافظه اصلي را به ميزان قابل توجه

  .شود اصلي متحمل مي ي داده به حافظه يها بلوكمكرر  نويسي پسرا به دليل 
نويسـي   ي اصـلي پـس   هـاي داغ بـه حافظـه    بلـوك  درون مجموعـه، در تكنيك 

 ي نهـان  داديم، در سيستم با دو سطح حافظـه ؛ در مشاهداتي كه ما انجام شوند مي
 هـا  اين بلوك ، درصد زيادي از).مشاهده بفرماييد 5پيكربندي را در بخش  جزئيات(
به  (ي نزديك درخواست شده در آيندهبه دليل داغ بودن،  )%97.7به طور ميانگين (

ي نهان سـطح   و نرخ نقصان حافظه )سيكل پردازنده 4000طور ميانگين در حدود 
افـزايش  نسـبت بـه سيسـتم پايـه      )بـه طـور ميـانگين   %  13.5(%  36.7تـا   را آخر
نـه تنهـا موجـب كـاهش      ،ي نهان سطح آخـر  افزايش نرخ نقصان حافظه. دهند مي

ي اصـلي و   حافظـه  دمحـدو  در رفتن پهناي باندهبلكه موجب  هكارايي سيستم شد

افـزايش نـرخ نقصـان، ايـن تكنيـك       همچنين عالوه بـر . شود مصرف انرژي نيز مي
نسـبت بـه    )بـه طـور ميـانگين   % 17.7(%  44.8 تاي اصلي را  نويسي به حافظه پس

موجـب هـدر رفـتن پهنـاي بانـد       دهد و از اين جهـت نيـز   ميافزايش سيستم پايه 
  .شود ي اصلي مي حافظه

جـايي نگاشـت، تمـامي     كـه در هـر جابـه    ، با توجه به اينمجموعهتكنيك بين 
ي اصـلي   ده و در صورت كثيف بودن به حافظـه هاي دو مجموعه را نامعتبر كر بلوك
ي نهـان سـطح آخـر و همچنـين      نرخ نقصـان حافظـه   تواند كند، مي نويسي مي پس
زان اله، ميـ در اين مق. ي اصلي را به ميزان زيادي افزايش دهد نويسي به حافظه پس

ه شـده اسـت كـه    ي بين مجموعه عدد بسيار بزرگي در نظر گرفت ي شمارنده آستانه
نويسـندگان ايـن مقالـه بـراي     . شـود  هاي نگاشت مي جايي موجب كاهش نرخ جابه

چنـد ايـن شـمارنده در     كنندكـه هـر   ، بيان ميبزرگي  شمارندهاين  توجيه داشتن
انجام شود اما نگاشت  جايي هيزي جابشود كه تعداد ناچ سازي موجب مي زمان شبيه

  .در دراز مدت اثر خود را نشان خواهد داد
 ي بزرگ براي تكنيك بين مجموعـه، همچنـان   شمارنده حتي با در نظر گرفتن

نويسي به  ي نهان سطح آخر و پس ر زيادي از نظر نرخ نقصان حافظهاين روش سربا
انـع اساسـي در   ويكـي از م كه  )سربار تكنيك درون مجموعه( دارد اصليي  حافظه

بايسـتي  همچنـين   .اسـت  هاي وابسته بـه حافظـه   براي برنامه آنكارگيري  جهت به
در صـورت  براي تكنيك بين مجموعـه،  بزرگ  ي توجه داشت كه با داشتن شمارنده

 از فضاي حافظه هاي بدخواه كه به صورت مكرر در يك آدرس مشخص وجود برنامه
با چالش جدي مواجه خواهـد   ي نهان ر حافظهعم طول ،عمل نوشتن را انجام دهند

تـوان   نمـي  مناسب،وري  رههسازي با ب در نتيجه براي داشتن الگوريتم يكنواخت .شد
ي كوچـك از   شـمارنده . در نظر گرفت بين مجموعه ي بزرگي براي تكنيك شمارنده

ي اصـلي بـه شـدت افـزايش      نويسي به حافظه شود نرخ پس موجب مي ،جهت ديگر
  .قابل تحمل شوديريافته و غ
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اضـافه   ،هاي نهان غيرفرار مر حافظهع راهكار پيشنهادي اين مقاله براي افزايش طول
هـاي   اي كـه ايـن بلـوك    هاي ذخيره به ازاء هر مجموعه است بـه گونـه   كردن بلوك

فـرض كنيـد كـه هـر      .كاهش كـارايي نشـوند   و افزايش مصرف توان ذخيره موجب
به ازاء هـر   خود بوده و ما در روش اصلي بلوك xداراي  ،ي نهان حافظهاز  مجموعه
تـوان گفـت كـه     در اين صورت مي ؛(S = y) ايم بلوك ذخيره قرار داده y ،مجموعه

 xبلوك به ازاء هر مجموعـه داريـم كـه در ابتـدا تنهـا       x + y ي نهان با يك حافظه
بلوك از  يكخرابي ها تنها در صورت  كقابل دسترسي است و بقيه بلو اصليبلوك 

  .شوند مجموعه، به آن اضافه مي

  

  

  فرار در راهكار پيشنهاديي نهان غير معماري يك مجموعه از حافظه - 3شكل 
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چگـالي  اولين سؤالي كه ممكن است به ذهن برسد اين است كه بـا توجـه بـه    
چرا  باال،هاي نهان با حجم  حافظه امكان ساخت و هاي غيرفرار در حافظه سلول زياد

هر مجموعـه نداشـته    ءبه ازااصلي بلوك  x + yي نهان با  از همان ابتدا يك حافظه
ها بـه ازاء هـر    اضافه شدن تعداد بلوكاي كه وجود دارد اين است كه با  نكته. باشيم

مجموعـه افـزايش   آن  ي انرژي و تاخير جسـتجوي يـك بلـوك در    مجموعه، هزينه
تـوان تـا حـد زيـادي      نمي امكان ساخت از نظر مساحت،در نتيجه با وجود . يابد مي

 .هاي هر مجموعه را افزايش داد تعداد بلوك

هـاي ذخيـره در    مصرفي بلـوك ز به بررسي دارد توان ي مهم بعدي كه نيا نكته
بـا   ،SRAMي نهـان  هـا  حافظهدر . اند است ني كه هنوز به مجموعه اضافه نشدهزما

برخـي   ،اسـت  نشـتي  بـه تـوان   مربـوط  توانتوجه به اينكه بخش زيادي از مصرف 
هـاي خـود    هـايي كـه از بلـوك    ، در مجموعه]11[ي  همچون مقاله كارهاي گذشته

 تـوان هـا بـراي كـاهش     خاموش كردن برخي بلـوك  بهاقدام  برند، ي كافي نمي بهره
 ]12[ي  در مقالـه  از تكنيك سطح مـدار ارايـه شـده    ]11[ي  مقاله .كنند نشتي مي

با توجه به . دكن در زمان الزم استفاده مي SRAMهاي حافظه  براي خاموشي سلول
كننده تشكيل شـده اسـت    كه از دو گيت معكوس  SRAMي ساختار سلول حافظه

كه براي حفظ مقدار ذخيره شده در خود به منبع تغذيه وصل هستند، اين حافظـه  
  . زيادي داردحتي در حالت ايستا مصرف توان نشتي 

از يـك ترانزيسـتور    SRAMي  هاي حافظه براي خاموشي سلول ]12[ي  مقاله
بـا   مسـلماً . كند مي كننده با منبع تغذيه استفاده براي قطع ارتباط دو گيت معكوس

قطع ارتباط با منبع تغذيه مقدار ذخيره شده در سلول ديگر قابل دسـترس نيسـت   
هاي حافظه در زمـاني   توان نشتي بلوك توان باعث قطع مصرف اما به اين طريق مي

هـاي ذخيـره در    در نتيجه در صـورت داشـتن بلـوك   . شدكه كارايي الزم را ندارند 
امـا  . ها را خاموش كرده و در زمان نياز روشن كـرد  بايستي آن SRAMهاي  حافظه

توان نشـتي صـفر    ،SRAMي نهان ها حافظهبر خالف  هاي نهان غيرفرار حافظهدر 
 همچون(عمليات اضافي  نيازي به و در نتيجه در راهكار پيشنهادي اين مقالهاست 

ر ها د و اين حافظه براي قطع مصرف توان نشتي نيست )هاي ذخيره خاموشي بلوك
هنـوز   هـا  اين بلوك همچنين با توجه به اين كه .كنند حالت ايستا توان مصرف نمي

  .شوند موجب افزايش مصرف توان پويا نيز نمي ،اند ي نهان اضافه نشده به حافظه
ي مختلـف خوانـدن و نوشـتن    اراهكار پيشنهادي در سناريوهعملكرد در ادامه 

  :شود داده ميمورد بررسي قرار 
ي نهـان پـس از اضـافه     معماري يك مجموعه از حافظـه ، 3شكل  :اصابت خواندن

سـاختار معمـول    درخواسـت خوانـدن در  . دهد هاي ذخيره را نشان مي كردن بلوك
 سابتـدا بـه كمـك فيلـد انـديس آدر      بـه ايـن صـورت اسـت كـه      ي نهـان،  حافظه

ي آدرس  نشـانه  ،پـس از آن  ؛شـود  ي مورد نظـر انتخـاب مـي    درخواستي، مجموعه
 ،هاي آن مجموعه مقايسه شده و در صورت برابر بـودن  ي بلوك با نشانه درخواستي

درخواسـتي جـدا    ي آدرس،كلمـه  سپس توسط فيلد آفست .دهد مييك اصابت رخ 
 با توجه به اين كه ايـن عمليـات در مسـير   . گيرد شده و در اختيار پردازنده قرار مي

تـاخير  اثر منفـي بـر روي    نبايستيهاي ذخيره  راني قرار دارد، اضافه شدن بلوكحب
  .داشته باشد اين عمليات

بـه ايـن    ؛كنـيم  استفاده مـي  به ازاء هر بلوك حالته  از بافرهاي سه بدين منظور 
ي آدرس درخواسـتي، در صـورتي كـه بافرهـاي      صورت كه در زمان بررسـي نشـانه  

ت در غير اين صور ؛شود مقايسه مي ن بلوكي آ فعال باشد، نشانه ي بلوكي حالته سه
در . وجود ندارد عهمجمو در ساختار آنمقايسه انجام نشده و گويي بلوك مورد نظر 

هاي اصلي فعال هستند و پس از خرابي يك بلوك  حالته در بلوك ابتدا، بافرهاي سه
ــافر بافرهــاي آن غيرفعــال شــده، از يــك مجموعــه            ذخيــره بلــوك يــك هــاي و ب

هاي يك مجموعه به طور هوشمند به آن اضافه شـده   در نتيجه بلوك .شود فعال مي
     هـاي اصـلي جسـتجو انجـام     و هميشـه بـه تعـداد بلـوك     شـوند  يا از آن خارج مـي 

  .شود مي

  پيكربندي سيستم پايه - 1جدول 
 

4-cores, Alpha ISA, out-of-order, 3GHz Cores 

MOESI directory Coherency 

32KB, private, 8-way, 64B, LRU, write-back, hit 
latency: 2 cycles L1 caches 

2MB STT-RAM, UCA, shared, non-inclusive, 8-
way, 64B, LRU, write-back, 4banks, 8 entries 

write buffer, read latency: 11 cycles, write 
latency: 19 cycles 

L2 cache 

4GB, 128-entry write buffer, 200-cycle DRAM 

  
بلوك ذخيره  4بلوك اصلي و  8به عنوان مثال فرض كنيد كه در يك مجموعه 

بلوك ذخيره  4بلوك اصلي فعال و در  8در ابتدا بافرهاي سه حالته در . وجود دارد
د دارد، زماني كه يك درخواست خواندن براي اين مجموعـه وجـو  . غيرفعال هستند

هايي كه داري بافر  هاي بلوك ي آدرس درخواستي با نشانه نه، نشا3با توجه به شكل 
شود و در صورت  به طور موازي مقايسه مي) وك اصليبل 8(سه حالته فعال هستند 

حال در صورتي كـه  . دهد ي، يك اصابت خواندن رخ ميموجود بودن داده درخواست
ه حالته يك س يك بلوك اصلي خراب شود، بافر سه حالته آن غير فعال شده و بافر

ي بلـوك   س در زمان درخواست خواندن، نشانهاز اين پ. شود بلوك ذخيره فعال مي
 ي هشود و در عوض نشان ي آدرس درخواستي مقايسه نمي اصلي خراب شده با نشانه

بلوك را  8هاي  در نتيجه ما هميشه نشانه. شود بلوك ذخيره اضافه شده مقايسه مي
كنـيم و اضـافه كـردن     طـور مـوازي مقايسـه مـي    درخواستي بـه  ي آدرس  با نشانه
واندن كه در مسـير بحرانـي اسـت    هاي ذخيره موجب افزايش تاخير اصابت خ بلوك
  .شود نمي

ي آدرس  قبـل مقايسـه بـين نشـانه    همچون حالـت   در اين حالت :اصابت نوشتن
هاي داري بافر سه حالته فعال به طور موازي انجام شده  ي بلوك درخواستي و نشانه

اسـتداللي مشـابه بخـش قبـل     بـا  . شـود  از اصابت، عمليات نوشتن انجام ميو پس 
فـزايش تـاخير اصـابت    هاي ذخيره موجـب ا  شويم كه اضافه كردن بلوك متوجه مي

بر خالف اصابت خواندن، اصابت نوشـتن در مسـير   هرچند كه . شود نوشتن نيز نمي
شته و افزايش مقـداري تـاخير در آن، تـاثيري در كـارايي سيسـتم      راني قرار نداحب

  .ندارد
بلوك مورد نظـر   يك مجموعه، هاي بلوك در صورتي كه پس ازجستجو در: نقصان

بايسـتي   ،در اين حالت، الگوريتم جـايگزيني . يافت نشود، يك نقصان رخ داده است
هـاي   در الگـوريتم . ه انتخـاب كنـد  هـاي آن مجموعـ   يك بلوك قرباني از بين بلوك

ــاده  ــل پي ــايگزيني قاب ــوريتم   ج ــون الگ ــازي همچ ــه( NRUس ــد ك  ي هدر پردازن
UltraSPARC T2 ]13[ ي هـا  بلوك بيت جايگزيني در تمام ،).استفاده شده است

اخيـرا مـورد دسترسـي قـرار     هـايي كـه    شود و از بين بلـوك  چك مي يك مجموعه
در . شـود  ادفي به عنوان بلوك قرباني انتخاب ميصيك بلوك به صورت ت اند، نگرفته

 ،در هر مجموعـه وجـود دارد   يهاي مشخص بلوك كه ي نهان ساختار معمول حافظه
ها را بـراي انتخـاب بلـوك     بيت جايگزيني اين بلوك ،ي نهان ي حافظه كننده كنترل

به  هاي مشخصي با توجه به اينكه بلوك ،ار پيشنهاديهكدر را.كند قرباني بررسي مي
ازاء هر مجموعه وجود ندارد و امكان حذف يك بلوك و اضـافه شـدن بلـوك ديگـر     

  .داده شود ي نهان حافظه وجود دارد، بايستي تغييراتي در ساختار معمول
و يـك شـمارنده بـه نـام      وضـعيت يك بيت به نام بيت  ،در ساختار پيشنهادي

ي به ازاء هـر بلـوك   و همچنين يك بيت خراببه ازاء هر مجموعه  ي خرابي شمارنده
هـاي اصـلي    ي وضـعيت سـالمت بلـوك    كننده وضعيت كه مشخصبيت  .وجود دارد

 صـفر  ،از آن مجموعـه  اصلي بلوك اولينخرابي  به محضبوده و  يكدر ابتدا ِاست، 
شويم كه حداقل يك بلـوك در آن مجموعـه    با بررسي اين بيت متوجه مي. شود مي

 بتدا صفر بوده و با خرابي هـر بلـوك از آن  ي خرابي در ا شمارنده .خراب شده است
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صـفر بـوده و بـا خرابـي بلـوك يـك        بيت خرابي در ابتدا. شمارد مجموعه يكي مي
 هـاي اصـلي، بيـت وضـعيت يـك اسـت و       زمان سالم بودن تمام بلـوك در . شود مي

بـراي يـافتن    هاي اصلي را بلوكبيت جايگزيني تنها ي نهان،  ي حافظه كننده كنترل
بي اولين بلوك، بيـت وضـعيت صـفر    ؛ با خرادهد قرار مي بررسيمورد  بلوك قرباني

دانيم كه از اين پس حداقل يك بلوك ذخيره به مجموعه اضافه شـده   شود و مي مي
هـاي   بلـوك تعـدادي از   سالم، بيت جـايگزيني  هاي اصلي عالوه بر بلوك است؛ پس

و بلـوكي كـه    گيـرد  نيز مورد بررسي قـرار مـي   )ي خرابي به تعداد شمارنده( ذخيره
  .شود به عنوان بلوك قرباني انتخاب مي اخيرا مورد دسترسي قرار نگرفته باشد،

داراي بيـت خرابـي صـفر    هايي كـه   دا كردن بلوك قرباني همواره بلوكبراي پي
نتيجه با خرابي يـك بلـوك اصـلي و     در. شوند بررسي مي) هاي سالم بلوك(هستند 

ن پيداكردن بلوك قرباني هايي كه در زما ن يك بلوك ذخيره، تعداد بلوكه شداضاف
  .ابدي شوند افزايش نمي بررسي مي

  

 ارزيابي - 5
  

اسـتفاده   ]gem5 ]14ساز سيسـتم كامـل    از شبيه ،براي ارزيابي راهكار پيشنهادي
بـا معمـاري    اي سـازي شـده، يـك سيسـتم چهـار هسـته       سيستم شـبيه . كنيم مي

نخي  -هاي محك چند ي وسيعي از برنامه است كه مجموعه  ALPHAدستورالعمل
براي به دست آوردن پارامترهاي تـاخير و  . شود برنامگي بر روي آن اجرا مي -چندو 

 CACTI تحليلـي  هـاي ابزار از ترتيـب  فرار بـه غير و فرار هاي نهان مساحت حافظه
ي سيستم پايه در جدول جزئيات پيكربند. كنيم مياستفاده  ]16[ NVsimو  ]15[
 2طـور كـه در جـدول     همـان  استفاده شده كحهاي م برنامه. قابل مشاهده است 1

 PARSEC-2نخي  -چند هاي ي كامل برنامه شامل مجموعهنشان داده شده است، 
ي  مجموعه هاي برنامهشده از تشكيل  برنامگي -و همچنين بارهاي كاري چند ]17[

SPEC CPU 2006 ]18[ به صورت هوشـمند   ،برنامگي -بارهاي كاري چند. است
شـده بـه    متفـاوتي از جهـت فشـار وارد    هـاي اند بـه طـوري كـه رفتار    انتخاب شده

 درInterV و  IntraV ،نوشـتن هرچـه ترافيـك   . را داشـته باشـند  ي نهـان   حافظـه 
طور كـه   همان .بودخواهد  تر پايين آن عمر طول ،بيشتر باشد فرارغير ي نهان حافظه
داراي ترافيك نوشتن بـاال و   Mix2و  Mix1كاري  هايبار دهد، نشان مي 2جدول 

و  Mix3كـاري   هـاي بار ي مقابـل،  ؛ در نقطـه اختالف تعداد نوشتن پـايين هسـتند  
Mix4 و اخـتالف تعـداد نوشـتن بـاال هسـتند و در       تر پايين نوشتن داراي ترافيك
 .تعداد نوشتن باال اسـت  فال و اختالاداراي ترافيك نوشتن ب Mix5 بار كاري نهايت

عمـر   ابتـدا ميـزان افـزايش طـول    . پردازيم به ارزيابي راهكار پيشنهادي مي ادامهدر 
اثـر راهكـار    ،پـس از آن . كنـيم  را بررسـي مـي   فـرار غير ي نهان سطح آخـر  حافظه

سـربار  بررسـي  و در نهايـت بـه   را مشاهده كرده پيشنهادي بر روي كارايي سيستم 
  .پردازيم مي غالي آناش سازي و مساحت ذخيره

  
 عمر ارزيابي طول -1- 5
  

پيشـنهادي   دست آمده با اعمال راهكـار ه عمر ب در اين بخش به ارزيابي بهبود طول
، خرابي گرفته شده است ي نهان در نظر معياري كه براي خرابي حافظه. پردازيم مي

اول : اين معيار وجود دارددو دليل براي انتخاب . هاي يك مجموعه است تمام بلوك
شـود و   ي نهـان نمـي   بلوك، موجب خرابي كل حافظه دوديحتعداد م خرابياينكه 

 آن بـه  نگاشـت شـده   هـاي  ي كامـل تمـام آدرس   يك مجموعه خرابيدوم اينكه با 
 جـا  بـه  جـا  ي اصـلي  تر و حافظه ي سطح پايين مجموعه به طور مستقيم بين حافظه

 .موجب افت شديد كارايي شود تواند و اين قضيه مي شوند مي

در سيسـتم   در سيستم پايه و سطح آخر ي نهان حافظه عمر طول، 2جدول  در
 (S = 24) 24و  8 (S = 8)، (S = 4) 4اضافه كـردن   راهكار پيشنهادي با اعمال با

 ،i2WAPبا اعمال تكنيك  در سيستم هر مجموعه و همچنين ءبه ازا ذخيرهبلوك 
ــه .نشــان داده شــده اســت  ــا همچــون برخــي برنام ــه ه ــد برنام ــاي چن خــي ن  -ه

blackscholes،canneal ،fluidanimate ،     freqmine،      raytrace، 
streamcluster  وvipsكننـد و  سترس وارد نميا آنبه  ، وابسته به حافظه نبوده و 

كه براي ) سال 18قل احد(عمر بااليي دارد  طول ها، ي نهان سطح آخر در آن حافظه
نخـي و   -هـاي چنـد   ي برنامـه قدر مقابل، مـاب . قابل قبول استهاي امروزي  سيستم

به سيستم حافظه اسـترس وارد كـرده و    ،برنامگي انتخاب شده -هاي كاري چند بار
را ين مـاه  دچنـ  دحـ در  ريمـ ع طـول  هـا  ، در برخي از آني نهان سطح آخر هظافح

.دهــيم هــا را مــورد بررســي قــرار مــي در ادامــه تنهــا ايــن برنامــه. خواهــد داشــت

  
 ك مورد ارزيابي قرار گرفتهحهاي م شخصات برنامه - 2جدول 

  

Cache Lifetime (Years) IntraV 
[%]  

InterV 
[%]  

Write Traffic 
[GBps]  

Workloads  
i2WAP S = 24 S = 8 S = 4 Baseline 

PARSEC-2, 2009, Multi-Threaded 
50.75 195.28 97.62 72.89 48.59  111.19  173.9  0.05 blackscholes  
3.07 9.11 4.59 3.63 2.42 48.84  222.34  1.11  bodytrack  

20.77 74.05 36.61 27.73 18.49 9.89  16.08  1.76  caneal  
10.83 33.29 20.48 12.55 8.36 26.52  24.24  1.72  dedup  
10.67 25.69 12.40 10.17 8.78 12.27  35.6  0.75  facesim  
1.85 8.04 2.22 1.60 1.07 22.47  47.54  5.24  ferret  

36.93 109.63 57.88 44.15 32.10 5.46  12.4  1.34  fluidanimate  
61.92 215.57 111.24 88.10 58.73 103.49  99.05  0.15  freqmine  
53.19 113.76 103.16 72.55 48.36 16.89  41.4  0.23  raytrace  
28.09 61.89 39.83 32.19 21.46 4.58  23.12  2.03  streamcluster  
3.02 11.79 4.15 3.71 2.47 107.27  56.93  2.72  swaptions  

26.84 59.98 40.08 29.53 19.69 4.26  22.89  1.97  vips  
10.18 76.34 28.18 14.41 9.61 47.09  73.48  0.51  x264  

SPEC CPU 2006, 4-Application Multi-Program 
4.65 16.60 7.84 6.46 4.31 3.11  14.2  8.9  Mix1: 2x libq, 2x leslie3D  
4.58 14.12 7.05 5.46 3.64 2.99  15.63  9.93  Mix2: 2x leslie, 2x lbm  
4.70 22.26 10.46 6.67 4.44 31.59  30.36  3.65  Mix3: 2x perlbench, 2x gcc  
4.76 17.11 6.23 5.51 4.34 25.56  41.49  2.82  Mix4: 2x gromacs, 2x gobmk  
1.06 5.64 2.31 1.12 0.75 64.72  25.32  8.16  Mix5: 2x deal, 2x gamess 
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سـطح آخـر در سيسـتم     ي نهـان  عمر حافظه طول ،هاي مورد ارزيابي در اكثر برنامه
اعمـال  نسـبت بـه سيسـتم بـا      ،(S = 4)بلوك ذخيره به ازاء هر مجموعه  4 داراي

 وابسـته بـه  هـاي   هعمر برنام نگين طولامي، 3جدول . بيشتر است i2WAPتكنيك 
سال است كه با اضافه  4.5حدود  عمر در سيستم پايه طول .دهد حافظه را نشان مي

ايـن در   .سال رسيده اسـت  6.5حدود به  ،به ازاء هر مجموعه ذخيره بلوك 4كردن 
، حـدود يـك سـال    i2WAPسيستم با اعمال تكنيـك   در عمر الي است كه طولح
عمـر   طـول ، هـاي هـر مجموعـه    برابر كردن بلوك چهاربا دو و همچنين  .تراست كم

با نسـبت افـزايش    عمر طول واقع، نسبت افزايشدر . شود برابر مي چهارو  دو حدودا
 .هاي مجموعه، برابر است بلوك

 
  هاي وابسته به حافظه عمر برنامه طول - 3ل جدو

 

i2WAP S = 24 S = 8 S = 4 Baseline    

5.40 21.82  9.63  6.48 4.56 Lifetime 

  
 ارزيابي كارايي -2- 5
  

ـ . پـردازيم  در اين بخش به ارزيابي كارايي راهكار پيشـنهادي مـي   ، از دين منظـور ب
ي نهان سـطح آخـر را از لحـاظ     كار سيستم تا زمان خرابي حافظه شروع به ابتداي

العمـل در سـيكل را    و در هـر فـاز تعـداد دسـتور     كـرده فاز تقسيم  هشتزماني به 
ميزان كاهش دستورالعمل در سـيكل را در سيسـتم بـا     ،4شكل . كنيم محاسبه مي

بلوك ذخيره به ازاء هر مجموعه و همچنـين در سيسـتم بـا اعمـال      4اضافه كردن 
عمر  اينكه اين دو سيستم از لحاظ طول با توجه به .دهد نشان مي i2WAPتكنيك 

هـا را بـراي مقايسـه     ديگـر نزديـك هسـتند، آن    بررسي شده در بخش قبل به يـك 
الزم به ذكر است كه در اين شكل مقادير ارايه شده مربوط بـه ميـانگين    .برگزيديم

و هـا داراي ترافيـك نوشـتن     ايـن برنامـه  . هاي محك وابسته به حافظه اسـت  برنامه
ن ي نهـا  حافظـه  هـاي  بلوكهمچنين اختالف تعداد نوشتن باال هستند و در نتيجه 

شـود كـه در ايـن     اين قضـيه موجـب مـي   . شوند تحت فشار بوده و زودتر خراب مي
روش ارايه شـده در   ،2در جدول هاي محك ذكر شده  ها برخالف ديگر برنامه برنامه

ها و نياز به اضافه كردن بلـوك   لوكجه به خرابي زود هنگام برخي ببا تو(اين مقاله 
ترافيك نوشتن و همچنين اخـتالف  با توجه به  (i2WAP و همچنين روش )ذخيره
با نرخ بـاالتري   )شوند هاي اين روش مي نوشتن باال كه موجب اجراي تكنيك تعداد

توان تفاوت كاركرد با سيسـتم مبنـا و تغييـر احتمـالي در      مي شوند و به كار گرفته 
  .مشاهده كرد ها آنكاهش كارايي را در 

 
  سربار مساحت راهكار پيشنهادي - 4ل جدو

 

S = 24 S = 8 S = 4 Baseline    

10.02 5.72 4.14  3.21 Area (mm2) 

  
هيچ سرباري از جهـت كـارايي    هاي ذخيره، اي بلوكسيستم داردر ابتداي كار 

اضـافه   هـاي ذخيـره   بـه تـدريج بلـوك    ي نهـان  هـاي حافظـه   با خرابي بلوك رد؛ندا
هـاي بعـدي موجـب     هـاي ذخيـره، خرابـي    شوند؛ پس از اضافه شدن تمام بلوك مي

در فاز . شود مي كاراييها و در نتيجه كاهش  هاي در دسترس مجموعه كاهش بلوك
بيشـترين   درصد اسـت و  1.38عمل در سيكل برابر با ال هشتم، ميزان كاهش دستور

در  ،i2WAPدر سيستم با اعمال تكنيـك  ي مقابل،  در نقطه. را داريم كارايي سربار
درصـد   8.42در سيكل برابر با  العمل تعداد دستورسيستم،كاهش  بتداي كارا همان

. ي اصـلي اسـت   حافظـه  هـاي داغ بـه   هاي مكرر بلوك نويسي دليل آن پس است كه
الزم به ذكر اسـت   .شود ي نهان بيشتر مي هاي حافظه با خرابي بلوكسربار كارايي، 

 نيـز  بلـوك ذخيـره بـه ازاء هـر مجموعـه      24و  8كه در فاز هشتم سيسـتم داراي  
  .درصد است 2در سيكل كمتر از  تعداد دستورالعمل همچنان ميزان كاهش

  
  سازي و مساحت سربار ذخيره -3- 5
  

ي نهان سـطح آخـر، يـك بيـت      هر مجموعه از حافظه ءبه ازا ،پيشنهاديدر راهكار 
هـاي اصـلي و    بلوك به تعداد همچنين مجموعه وي خرابي  و يك شمارنده وضعيت
بلـوك   4در صـورت اضـافه كـردن     ،به عنوان مثال .بيت خرابي وجود دارد ذخيره،

ايـت، سـربار   مگـا ب  2راهه با حجـم   8ي نهان  ذخيره به هر مجموعه از يك حافظه
ره بـه  هاي ذخي با افزايش تعداد بلوك. كيلو بايت است 7.5در مجموع  سازي ذخيره

ي  تر شده و همچنـين سـايز شـمارنده    هاي خرابي بيش ازاء هر مجموعه، تعداد بيت
 4جـدول   .يابـد  سـازي افـزايش مـي    در نتيجه سربار ذخيرهيابد؛  خرابي افزايش مي

ن سطح آخـر در سيسـتم پايـه و همچنـين در     ي نها ميزان مساحت اشغالي حافظه
ره بـه ازاء هـر مجموعـه را نشـان     بلـوك ذخيـ   24و  8، 4سيستم با اضـافه كـردن   

اء هرمجموعـه، مسـاحت اشـغالي    هاي ذخيـره بـه از   با افزايش تعداد بلوك. دهد مي
شود به طوري كه بيشترين مساحت اشـغالي، مربـوط بـه     تر مي ي نهان بيش حافظه

  .وك ذخيره به ازاء هر مجموعه استبل 24كردن  سيستم با اضافه
كـه تنهـا از دو شـمارنده     ، با توجه به اينi2WAPدر سيستم با اعمال تكنيك 

سازي و مساحت تقريبا صـفر اسـت و مسـاحت ايـن      شود، سربار ذخيره استفاده مي
در نتيجه سربار مساحت راهكـار پيشـنهادي   . روش تقريبا برابر با سيستم پايه است

ي  امـا در مقايسـه بـا حافظـه    قابـل مالحظـه اسـت     i2WAPقايسه با تكنيك در م
متـر مربـع دارد،    ميلـي  46.61برابر بـا   با حجم يكسان، كه مساحتي  SRAMنهان

نـاچيز بـودن مسـاحت نسـبت بـه       ؛ كه البته الزم به ذكر است كه ايـن ناچيز است
شود  ل ميحاص STT-RAMي  ، به دليل استفاده از حافظهSRAMي نهان  حافظه

  .يدآ يو از مزاياي راهكار پيشنهادي اين مقاله به حساب نم
  
 و كارهاي آينده بندي جمع -6
  

 ،هاي نهان غيرفرار عمر حافظه ي افزايش طول شده در زمينههاي پيشين انجام  روش
نـوين   راهكـار در ايـن مقالـه يـك    . هستند زياد عموما داراي سربار كارايي و انرژي

كه بر مبناي اضافه كردن  شده استه ئها ارا اين نوع حافظهعمر  جهت افزايش طول
خرابي يـك   فرار است؛ باي نهان غير از حافظه هر مجموعه ءهاي ذخيره به ازا بلوك

و بدون تاثير بر روي كارايي  بلوك خراب به صورت هوشمند بلوك از يك مجموعه،
اضـافه   خيـره بـه آن مجموعـه   ذخارج شـده و يـك بلـوك     آن مجموعهاز  سيستم،

است كه اين سربار با افـزايش تعـداد    مساحت آنسربار راهكار پيشنهادي . شود مي
 .يابد هاي ذخيره افزايش مي بلوك

  

 
  

  هاي وابسته به حافظه ارايي راهكار پيشنهادي در برنامهسربار ك - 4ل شك
  

 ذخيـره  تعـدادي بلـوك   ،هر مجموعه ءبه ازا ،اين مقاله ارائه شده در در راهكار
به مجموعه ذخيره  هاي بلوك اين يكي از ،باخرابي يك بلوك از آن مجموعهو  داريم
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هـاي   با توجه به ايـن كـه ترافيـك نوشـتن وارد شـده بـه مجموعـه       . شود مي اضافه
ـ  دچـار  تر از بقيه ها بسيار سريع متفاوت است، برخي مجموعه ي نهان حافظه  يخراب

ها، پس از خرابـي   ؛ اين مجموعهكنند ي خود را استفاده مي هاي ذخيره شده و بلوك
ي اضافي هستند در حالي كـه   هاي ذخيره هاي ذخيره، همچنان نيازمند بلوك بلوك

ي خـود را اسـتفاده    هـاي ذخيـره   كدام از بلـوك  ، ممكن است هيچها ديگر مجموعه
هاي ذخيره به  توان به جاي در نظر گرفتن بلوك در كارهاي آينده مي. باشند نكرده

هاي ذخيره داشت كه  ي نهان، استخري از بلوك كل حافظه ءمجموعه، به ازا هر ءازا
در اين حالت به صورت بهينـه از  . هر مجموعه در صورت خرابي از آن استفاده كند

اي كه وجود دارد اين است كه مكانيزم  تنها نكته. شود هاي ذخيره استفاده مي بلوك
بوده و تاثير منفي بـر  هاي ذخيره بايستي به صورت هوشمند  اين بلوك شدناضافه 
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مـدرك كارشناسـي    1391در سـال   محمدرضا جوكـار 

را از دانشگاه شهيد باهنر كرمان خود افزار  مهندسي سخت
 معماري كامپيوتر ارشد مدرك كارشناسي 1393و در سال 

هـاي   زمينه. دريافت نمود خود را از دانشگاه صنعتي شريف
هــاي  حافظــه سلســله مراتــب تحقيقــاتي مــورد عالقــه وي

معمـاري   همچنـين  پـردازش سـريع و   محاسـباتي هـاي   تممعماري سيسـ ، فرارغير
اكنون دانشجوي دكتـري دانشـگاه    وي هم .باشد توان مي هاي محاسباتي كم سيستم

  .باشد ي علوم كامپيوتر مي كاگو در رشتهشي
  :الكترونيكي ايشان عبارت است از آدرس پست

jokar@uchicago.edu 
  

ــد ــد ارجمن ــال  محم ــي 1385در س ــدرك كارشناس م
خــود را از دانشـگاه شـهيد بــاهنر    افـزار  سـخت مهندسـي  

 معمـاري ارشـد   كارشناسـي  مدرك 1387در سال  كرمان،
كامپيوتر خـود را از دانشـگاه صـنعتي شـريف و در سـال      

ه مدرك دكتري معماري كامپيوتر خود را از دانشگا1393
 از مختلفـي  هاي جنبه شامل وي تحقيقاتي هاي زمينه .صنعتي شريف دريافت نمود

 بــراي تراشــه روي ارتباطــات طراحــي يشناســ روش همچــون پيوتركــام معمــاري
 كـارگيري  بـه  و هـا  حافظـه در  بنـدي  زمان تراشه، روي بر سيستم هاي چندپردازنده

وي  .باشـد  مـي  DRAM بـراي  جايگزيني عنوان به غيرفرار ي حافظه هاي تكنولوژي
 مهندسـي بـرق و  دكتـري خـود در بخـش     اكنون مشـغول گذرانـدن دوره پسـا    هم
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مـدرك كارشناسـي    1371در سـال   آزاد حميد سربازي
هشتي، كامپيوتر خود را از دانشگاه شهيد بو مهندسي برق 

ارشد مهندسي كـامپيوتر   كارشناسيمدرك  1373در سال 
مـدرك   1381خود را از دانشگاه صنعتي شريف و در سال 

اه گالسـكو انگلسـتان   خود را از دانشگ رايانشدكتري علوم 
ي مهندسي كامپيوتر  وي اكنون استاد مهندسي كامپيوتر در دانشكده .دريافت نمود

علـوم كـامپيوتر پژوهشـگاه     پژوهشـكده دانشگاه صنعتي شريف و همچنين رئـيس  
ي وي شـامل   ي تحقيقـاتي مـورد عالقـه    زمينه. باشد مي (IPM) هاي بنيادي دانش

سيســتم حافظــه و شــبكه روي تراشــه، ، سيســتم و كــامپيوترپيشــرفته  معمــاري
مقالـه در مجـالت و    300ها بيش از  در اين زمينه كه باشد هاي اجتماعي مي شبكه

  .ر كرده استمنتش معتبر مرتبطهاي  كنفرانس
 1386در سال  ، والمللي خوارزمي ي بين جايزه 1385دكتر سربازي آزاد در سال 

را دريافت كرد و به عنوان  در علوم مهندسي TWASي دانشمند جوان  جايزه
و  1389، 1387، 1386، 1383هاي  پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتي شريف در سال

  .معرفي شد 1392
  :ايشان عبارت است ازالكترونيكي  آدرس پست

azad@sharif.edu,azad@ipm.ir 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1Non-Volatile Memory (NVM) 
2Spin-Transfer Torque RAM (STT-RAM) 
3Write Endurance 
4Inter-Set Variation (InterV) 
5Intra-Set Variation (IntraV) 
6Magnetic Random Access Memory 
7Magnetic Tunnel Junction (MTJ) 
8Tunnel Barrier 
9Reference Layer 
10Free Layer 
11Bit Line 
12Source Line 
13Sense Amplifier 
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ABSTRACT 
 
 

Non-volatile memory technologies, such as STT-RAM, have high cell density and near-zero leakage power. Thus, 
non-volatile STT-RAM caches can be considered as a proper candidate to replace traditional SRAM-based caches. 
Beside the mentioned advantages, non-volatile technologies suffer from low write-endurance and this can lead to 
short lifetime of non-volatile caches. In this paper, we propose a new method to increase the lifetime of non-
volatile last level caches by adding spare blocks in each set. When a block is failed in a set, we simply remove that 
block from the set and pad a spare block to the set. Evaluation results show that the proposed method can improve 
over the state-of-the art by 20% and 8% in lifetime and performance. 
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