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Abstract 

 Caching plays an important role in shared multi-core processors systems and 

that in fact the key to the performance of these cores. However, the cache coherence 

problem arises as a result of existence different values in the cache memories of 

multiple cores to the same location. For this reason, to achieve the high performance, it 

requires the implementation of a shared vision of memory in hardware for ensuring 

propagation the changes in the shared values throughout these systems in a timely 

fashion. For small networks of about 32 processor, the predominant architectural them 

are shared bus that connects between memory and multiple processors so as to avoid 

the problem of reading stale data via the use of snooping cache coherence protocol, 

while in large systems, the trace directory of common data helps solve the problem of 

inconsistency and through the use of directory-base coherence protocol.   
 

            In this dissertation, two protocols have been proposed to coherent caches where 

the first one depends on the snooping protocol and the second is based on the directory 

protocol.  The first proposed PMOESI protocol has been designed to have the same 

states of standard MOESI protocol but the difference is in adding a new state named 

Premier "P" and also an exclusive reference buffer is designed to be added to Level1 

cache. The MOESI protocol is a version of the snooping coherence protocol which 

each block in cache memory can have one of five (Modified, Owned, Exclusive, 

Shared, Invalid) states. From using PMOESI protocol, the performance is enhanced 

because latency of delay time is reduced in comparison with MOESI protocol. The 

reason behind this improvement is in using low latency cache to cache misses to 

deliver cache block to be used for Read with Intent to Modify (RWITM) as a result of 

a remote write instead of fetching a cache block from main memory.  
 

           The second proposal has been designed which are depends also on state of 

MOESI protocol to improve directory-based protocol through adding two buffers as 

well as existence caches:  One is putting at Level1 cache named block reference buffer    

and the other uses fully associative cache as a directory at Level3. A block reference  
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buffer merged between fast hit times of direct mapped cache and no conflict misses of 

full associative cache. It is similar to direct map in needing only one comparator, 

because the position of address is found in buffer when determining both buffer line 

number (block number/8) and index number of address, the intersection of position to 

two points is the evidence for the location address inside buffer. It also looks like a full 

associative cache in its ability to put the request address anywhere in the block buffer. 

Each addresses block in this buffer is stored in one byte regardless of data values to 

these addresses. The usefulness from this buffer is for speeding up the search in order 

to find request address from the second directory full map buffer. The directory has 

been laid at Level3 to be used as an assistance directory to existence directory inside 

main memory for the purpose of reducing storage overhead. The intended from all 

these steps is to improve performance by reducing the average of main memory access 

time. 
 

 From analyzing the results of these proposals the memory access time is 

optimized in the case of increasing the following parameters: the cache block size that 

benefit from spatial locality of the cache, the degree of cache associativity for mapping 

process, the size of the cache, and the number of cache levels. The hit ratio increased 

approximately 50% when the cache block sizes had 8 byte instead of 4 byte and also in 

adding other levels of cache at L3. Also the hit ratio percentage has been raised from 

33% to 50% when two-way set associative is used instead of direct mapped cache.  
 

 Also the hit time is reduced about 100 cycles from several steps which have 

been clarified in one of experiments at chapter 4 when PMOESI protocol is used 

instead of MOESI protocol and also the miss penalty that occurs in fetching block 

from main memory to cache for delivering to processor is reduced. As a result of 

reducing hit time and miss penalty, the memory access time is reduced improving 

cache performance. 
 

 Finally from comparing between two proposals, it was concluded that the 

second protocol is better than the first because the probability of existence address 
occur in second proposal more than as in the first one. 
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 ــةـالخالص

في الواقع المفتاح ألداء هذه  وانهالتخزين المؤقت يلعب دورا هاما في أنظمة المعالجات متعددة النواة المشتركة  

ولهذا  .لعدة نوىتخزين المؤقت ذاكرة ال في نفس الموقعل نتيجة لوجود قيم مختلفة رابطمشكلة التذلك، تنشأ ومع  النوى.

لضمان انتشار التغييرات في القيم  األجهزة تلك السبب، ولتحقيق أداء عالي، فإنه يتطلب تنفيذ رؤية مشتركة للذاكرة في

معالج،  فان المعمارية السائدة  32فبالنسبة للشبكات الصغيرة بحوالي . المشتركة في هذه االنظمة في الوقت المناسب

وذلك لتجنب مشكلة قراءة  عدة معالجاتمابين ذي يربط مابين الذاكرة وترك اللها هي باستخدام الخط الناقل المش

في حين في االنظمة الكبيرة فان تتبع الدليل االستطالع البيانات التي ال معنى لها وذلك من خالل استخدام بروتوكول 

 القائم على الدليل.للبيانات المشتركة يساعد في حل مشكلة التضارب وذلك من خالل استخدام البروتوكول 

 

حيث يعتمد األول على بروتوكول لتحقيق ترابط الذواكر المخبئية في هذه األطروحة، تم اقتراح بروتوكولين  

صمم بحيث  PMOESIالبروتوكول المقترح االول الدليل.  القائم على بروتوكولالالثاني على  ويستند االستطالع

وكذلك تصميم  اسمها الحالة االوليةولكن االختالف هو باضافة حالة جديدة  MOESIيمتلك نفس حاالت بروتوكول 

بروتوكول احد أنواع هو  MOESIبروتوكول  .اضافته في المستوى االول الذي تمالمخزن المرجعي الحصري 

رية، حص ممتلكة، معدلة،)حاالت  خمسمن الذي كل كتلة في ذاكرة التخزين المؤقت يمكن ان يكون واحدا االستطالع  

التأخير  يحسن الكفاءة من خالل تقليل وقت ، فانهPMOESIبروتوكول الستخدام  بالنسبةف. (مشتركة، غير صالحة

ذا التحسين هو انتقال البيانات مابين الذواكر المخبئية  لغرض . سبب  هMOESIبروتوكول بلوصول للذاكرة مقارنة ل

تابة من واحدة من بقية المعالجات بدال من جلب المعلومات من الذاكرة تحقيق التعديل المقصود للقراءة في حالة طلب الك

  الرئيسية.

 

بروتوكول القائم التحسين ب MOESIوالذي يعتمد ايضا على حاالت بروتوكول وقد تم تصميم االقتراح الثاني  

: واحد يضع في المستوى الموجودةلذواكر المخبئية الى اضافة باال من خالل إضافة اثنين من المخازنوذلك على الدليل 

 والذي يضع في المستوى الثالث. الترابطي المتكاملمخبأ اليسمى المخزن المرجعي للكتلة واآلخر يستخدم والذي االول 

الذي يقلل من  المتكاملوالمخبأ الترابطي  السريع الوصول مخبأ التعيين المباشرالمخزن المرجعي للكتلة يدمج مابين 

يشبه المخبأ المباشر الذي يحتاج الى مقارن واحد،  ذا المخزنه. يحصل في حالة عدم وجود البيانات التناقض الذي

 قم فهرسة العنوان، بحيثور (8)رقم الكتلة/ يمكن ان يجد موقع العنوان من خالل معرفته لرقم سطر المخزنالنه وذلك 

موقع التقاء هاتين النقطتين هو المؤشر للموقع داخل المخزن. ايضا يشبه المخبأ الترابطي المتكامل من حيث قابليته في 

النظر عن  بغض . هذا المخزن يضع كل كتلة بعناوينها في بايت واحدوضع العنوان المطلوب في اي موقع في المخزن

هو لتسريع عملية البحث من أجل العثور على عنوان الطلب من  مخزنهذا الالفائدة من   قيمة بيانات هذه العناوين.

مخبأ الكامل كدليل. وقد تم وضع الدليل في المستوى الثالث الستخدامها كدليل الالمخزن المؤقت الثاني الذي يستخدم 



هو لتحسين من كل هذه الخطوات  . الغايةوذلك للحد من الخزن الزائد د داخل الذاكرة الرئيسيةمساعد للدليل الموجو

 .لوصول الى الذاكرة الرئيسيةاوقت معدل االداء من خالل تقليل 

 

: كل من الثوابت االتية تم تحسين وقت الوصول للذاكرة من خالل زيادة لقد  من تحليل نتائج هذه المقترحات 

لعملية نقل  المخبئية لتلك الذاكرة، درجة ارتباطية الذاكرة الخاصية المكانيةحجم كتلة الذاكرة المخبئية لألستفادة من 

لقد و .الذاكرة المخبئية وكذلك عدد مستويات، حجم الذاكرة المخبئية، رة الرئيسية الى الذاكرة المخبئيةالبيانات من الذاك

 كتلة الذاكرة المخبئية احتواء% عند 50العلوي تقريبا لعثور على بيانات المستوى اوقت لالنسبة المئوية معدل زيادة  تم

وكذلك عند زيادة عدد مستويات الذاكرة المخبئية كاضافة ذاكرة مخبئية مشتركة في  بدال من اربع كلمات كلمات 8

استخدام  تمعندما % 50% الى 33كذلك لقد تم زيادة النسبة المئوية لوقت العثور على البيانات من والمستوى الثالث. 

 .زين المؤقت المباشرةالرتباطية ذو االتجاهين بدال من ذاكرة التخالذاكرة المخبئية ا

 

عدة خطوات اللي تم توضيحها في من دورة  100بحوالي  المخبئيةوقت الوصول للذاكرة تقليل  تملقد كذلك و  

قت تقليل وذلك وك   MOESIمع بروتوكول PMOESIفيها مقارنة بروتوكول اللي تم واحدى تجارب الفصل الرابع 

عدم وجود البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت واإلجبار لجلب البيانات من الذاكرة الرئيسية التي  في حالةالوصول 

. (ثم الى المعالج انتقال البيانات من الذاكرة الرئيسية الى الذاكرة المخبئية)التأخير الناتج من  Miss Penaltyتسبب 

 نات وتقليل التأخير يتم تحسين كفاءة الذاكرة المخبئية.تقليل وقت العثور على البيا وكنتيجة في

 

 يةوأخيرا من خالل المقارنة مابين االقتراحين، استنتج أن البروتوكول الثاني هو أفضل من األول ألن احتمال  

 مما كان عليه في األول.تحدث اكثراالقتراح الثاني  ما باستخدام وجود عنوان
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