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TOÅ CHÖÙC VAØ KIEÁN TRUÙC MAÙY TÍNH

Th.s HỒ ĐÌNH KHẢ
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- Baøi giaûng: Slide baøi giaûng “Toå chöùc vaø kieán truùc 
maùy tính”, Th.S: Hoà Ñình Khaû.

- “Computer Architecture and Organization” , 
John P.Hayes , McGaw-Hill.

- “Structure Computer Organization” , Andrew S 
Tanenbaum.

Taøi lieäu tham khaûo
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NỘI DUNG

Phaàn I: Toång Quan
Phaàn II: Heä Thoáng Maùy Tính
Phaàn III: Ñôn Vò Xöû lí (CPU)
Phaàn IV: Ñôn Vò Ñieàu Khieån
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Ñaùnh giaù keát quaû:
- Giöõa kì (Thi vieát) 30%
- Cuoái kì (Thi vieát + Traéc nghieäm): 70 %
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PHAÀN I: TOÅNG QUAN

Muïc ñích
- Cung caáp kieán thöùc neàn taûng
- Khaùi nieäm cô baûn cuûa toå chöùc vaø kieán 

truùc maùy tính
Chöông 1: Giôùi thieäu cô sôû cuûa maùy tính nhö moät heä

thoáng phaân taàng <--> Nhö moät caáu truùc cuûa caùc thaønh 
phaàn vaø chöùc naêng

Chöông 2: Sự Phát Triển Và Hiệu Xuất

6

1. GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN
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Toå Chöùc Vaø Kieán Truùc Maùy Tính 1

 Kieán truùc laø nhöõng thuoäc tính höõu hình tôùi ngöôøi laäp trình hoaëc 
thuoäc tính naøy aûnh höôûng tröïc tieáp söï thöïc thi cuûa chöông trình 
veà maët logic
Taäp leänh, soá bit mieâu taû döõ lieäu, cô cheá xuaát / nhaäp, kỹ thuaät 

ñòa chæ hoùa.
Vd:Coù leänh nhaân khoâng?

 Toå chöùc laø caùc ñôn vò ñieàu haønh vaø söï noái keát cuûa chuùng döïa treân 
moät kieán truùc cuï theå.
Tín hieäu ñieàu khieån, giao dieän, coâng ngheä boä nhôù.
Vd: Coù moät phaàn cöùng ñaûm traùch nhieän vuï nhaân hay laø thöïc 

hieän quaù trình cộng lieân tieáp?
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Toå Chöùc Vaø Kieán Truùc Maùy Tính 2

Taát caû hoï Intel x86 ñeàu coù kieán truùc cô baûn gioáng nhau.
IBM System/370 ñeàu coù kieán truùc cô baûn gioáng nhau.
Maõ leänh töông thích.
Chí ít töông thích luøi

Toå chöùc thì khaùc bieät giöõa caùc phieân baûn.
Moät kieán truùc coù nhieàu toå chöùc.
Kieán truùc toàn taïi laâu hôn, toå chöùc thay ñoåi theo coâng 

ngheä
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Caáu truùc (Structure) vaø chöùc naêng (Function)

Caáu truùc laø caùch maø caùc thaønh phaàn quan heä vôùi caùc 
thaønh phaàn khaùc

Chöùc naêng laø thao taùc cuûa caùc thaønh phaàn rieâng leõ nhö
moät phaàn cuûa caáu truùc.

10

Chöùc Naêng

Caùc chöùc naêng cuûa maùy tính:
Xöû lí döõ lieäu.
Löu tröõ döõ lieäu
Di chuyeån döõ lieäu
Ñieàu khieån.
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Sô Ñoà Toång Quan Chöùc Naêng

Toång quan chöùc naêng cuûa moät maùy tính

Data
Movement
Apparatus

Control
Mechanism

Data
Storage
Facility

Data
Processing
Facility
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Operations (1)

 Di chuyeån döõ lieäu
Vd:. Baøn phím tôùi maøn hình

Data
Movement
Apparatus

Control
Mechanism

Data
Storage
Facility

Data
Processing
Facility
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Operations (2)

 Löu tröõ. 
Vd:. Internet download tôùi disk

Data
Movement
Apparatus

Control
Mechanism

Data
Storage
Facility

Data
Processing
Facility
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Operation (3)

 Xöû lí löu tröõ vaøo ra. 
Vd: Thay ñoåi döõ lieäu ngaân haøng.

Data
Movement
Apparatus

Control
Mechanism

Data
Storage
Facility

Data
Processing
Facility
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Operation (4)

 Xöû lí töø thieát bò löu tröõ tôùi I/O
Vd: In aán.

Data
Movement
Apparatus

Control
Mechanism

Data
Storage
Facility

Data
Processing
Facility
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Caáu Truùc – Mức đỉnh

COMPUTER

Main 
Memory

Input
Output

Systems
Interconnection

Peripherals

Communication lines

Central
Processing 
Unit

Computer
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Caáu Truùc  - Boä Xöû Lí (CPU)

Computer Arithmetic
and 
Login Unit

Control
Unit

Internal CPU
Interconnection

Registers

CPU

I/O

Memory

System
Bus

CPU

18

Caáu Truùc – Ñôn vò ñieàu khieån (Control Unit)

CPU

Control
Memory

Control Unit 
Registers and 
Decoders

Sequencing
Login

Control
Unit

ALU

Registers

Internal
Bus

Control Unit



Tổ Chức Kiến Trúc Máy Tính Biên sọan: Hồ Đình Khả

Khoa CNTT Trường ĐHCNSG 1

1

2. Sự Phát Triển Và Hiệu Xuất

Phaùt trieån nhaèm vaøo:
 Phaùt trieån toác ñoä CPU
Giaûm kích thöôùc thaønh phaàn
Taêng kích thöôùc boä nhôù
Taêng toác ñoä I/O

Toác ñoä phaùt trieån?
Caân baèng hieäu xuaát caùc thaønh phaàn?

2

ENIAC 

Thieát keá bôûi Mauchly vaø Echert Ñaïi Hoïc Pennsylvania

Ñöôïc xem laø maùy tính ñieän töû ñaàu tieân
» BIG!

18,000 oáng ñieän töû (tubes)
70,000 ñieän trôû (resistors)
10,000 Tuï (capacitors)
6,000 coâng taéc (switches)
9 x 15 m
140 kW 
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ENIAC -

Söû duïng heä thaäp phaân
Chöông trình ñieàu khieån bằng coâng taéc.

4

IAS (Institute for Advanced Studies)

Moâ hình Von Neumann
Phaùt trieån khaùi nieâm löu tröõ chöơng trình trong boä nhôù
Kieán truùc naøy ñöôïc bieát nhö laø moâ hình “von Neumann”

vaø ñöôïc xem laø neàn taûng cho caùc maùy tính soá toác ñoä cao
ngaøy nay .

Moä soá neùt ñaëc tröng .
Döõ lieäu vaø Leänh ñöôïc löu tröõ trong boä nhôù ñoïc ghi
Phöông phaùp ñieàu khieån ñöôïc laäp trình chính xaùc maø khoâng

caàn coù thay ñoåi naøo trong phaàn cöùng



Tổ Chức Kiến Trúc Máy Tính Biên sọan: Hồ Đình Khả

Khoa CNTT Trường ĐHCNSG 3

5

Mô Hình Von Neumann

6

IAS

1000 x 40 bit words
Số nhị phân

2 x 20 bit Lệnh

Tập thanh ghi (Trong CPU)
Memory Buffer Register (MBR)
Memory Address Register (MAR)
Instruction Register (IR)
Instruction Buffer Register (IBR)
Program Counter (PC)
Accumulator (ACC)
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Cấu trúc IAS

Main
Memory

Arithmetic and Logic Unit

Program Control Unit

Input
Output
Equipment

MBR

Arithmetic & Logic Circuits

MQAccumulator

MAR

Control
Circuits

IBR

IR

PC

Address

Instructions
& Data

Central Processing Unit

8

Theá heä 2 (1958 - 1964)

Söï bieán ñoåi coâng ngheä.
Transistors
Ngoân ngöõ caáp cao
Xöû lí daáu chaám ñoäng
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Theá heä 3 (1964 - 1974)

Maïch tích hôïp (IC :integrated circuit)
Boä nhôù baùn daãn ( Semiconductor memory)
Microprogramming,pipeling, cache
Multiprogramming and time-shading OS
IBM 360/370, CDC 6600/7600, TI ASC, PDP-8

10

Theá heä 4 (1974 -1990)

Coâng ngheä VLSI (Very Large Scale Integration)  
Boä nhôù baùn daãn (semiconductor memories.)
Single board computers
Xöû lí song song : multiprocessors, vector, 

supercomputers, multicomputers
Heä ñieàu haønh ña xöû lí (Multiprocessors OS):Ngoân ngöõ

,Trình bieân dòch vaø moâi tröôøng
VAX 9000, Cray X-MP, IBM 3090, BBN TC2000.
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Theá heä 5(1991 - Nay)

Coâng ngheä maät ñoä vaø toác ñoä cao.
Coâng ngheä sieâu luoàng
Maïng truyeàn thoâng,Trí tueä nhaân taïo

12

Tổng kết

 Ống điện tử - 1946-1957
 Transistor - 1958-1964
 Tỉ lệ tích hợp nhỏ - 1965 on
100 thiết bị trên 1 chip

 Tỉ lệ tích hợp trung bình - 1971
100-3,000 thiết bị trên 1 chip

 Tỉ lệ tích hợp lớn - 1971-1977
3,000 - 100,000 thiết bị trên 1 chip

 Tỉ lệ tích hợp rất lớn - 1978
100,000 - 100,000,000 thiết bị trên 1 chip

 Tỉ lệ tích hợp cực lớn
 Trên 100,000,000 thiết bị trên 1 chip
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Luật Moore

 Tăng mật độ các thành phần trên chip.

 Số transistors trên chip gấp đôi mỗi năm.

 Vào 1970 sự phát triển có phần chậm.
Gấp đôi mỗi 18 tháng

 Giá chip giữ nguyên không đổi.

Mật độ đóng gói cao hơn có nghĩa là khỏang cách đường 
truyền ngắn hơn dẫn tới hiệu xuất cao hơn.

 Kích thước nhỏ dẫn tới tính mềm dẽo hơn

 Yêu cầu giảm bớt năng lượng và làm mát

 Sự nối kết một vài tính năng làm tăng độ tin cậy.

14

Sơ Đồ Số Transistor Trong CPU Theo Năm
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DEC PDP-8

1964
Minicomputer đầu tiên.

Không cần điều kiện làm mát.

$16,000 
Các ứng dụng nhúng & OEM
Cấu trúc Bus

16

Cấu trúc BUS của DEC - PDP-8

OMNIBUS

Console
Controller

CPU Main Memory I/O
Module

I/O
Module
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Intel

1971 - 4004 
Microprocessor đầu tiên.

Tất cả thành phần CPU trên một chip đơn.

4 bit

1972 by 8008
8 bit
Cả 2 được thiết kế cho các ứng dụng đặc biệt.

1974 - 8080
Microprocessor có nhiều công dụng tổng quát đầu tiên của 

Intel

18

Speed up

Pipelining
On board cache
On board L1 & L2 cache
Branch prediction
Data flow analysis
Speculative execution
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Không tương xứng

Tốc độ CPU càng tăng

Dung lượng bộ nhớ càng tăng.

Tốc độ bộ nhớ luôn chậm hơn nhiều so với 
CPU

20

Nét đặc trưng DRAM và Processor
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Khuynh hướng sử dụng DRAM

22

Hướng giải quyết.

Tăng số bit truyền tại một thời điểm->Mở rộng Bus 
DATA

Thay đổi cách giao tiếp để hiệu quả hơn
Cache,Buffer

Giảm tần xuất truy xuất bộ nhớ.
Sử dụng cache phức hợp và cache on chip

Tăng băng thông giữa CPU và bộ nhớ.
Tốc độ BUS cao hơn
Phân cấp BUS
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Pentium (1)
 8080

 first general purpose microprocessor
 8 bit data path
Used in first personal computer – Altair

 8086
much more powerful
 16 bit
 instruction cache, prefetch few instructions
 8088 (8 bit external bus) used in first IBM PC

 80286
 16 Mbyte memory addressable
 up from 1Mb

 80386
 32 bit
 Support for multitasking

24

Pentium (2)

 80486
 Cache and instruction pipelining
 Built in maths co-processor

 Pentium
 Superscalar
 Multiple instructions executed in parallel

 Pentium Pro
 Increased superscalar organization
 Aggressive register renaming
 branch prediction
 data flow analysis
 speculative execution
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Pentium (3)

 Pentium II
MMX technology
graphics, video & audio processing

 Pentium III
Additional floating point instructions for 3D graphics

 Pentium 4
Further floating point and multimedia enhancements

 Itanium
64 bit

 Itanium 2
Hardware enhancements to increase speed
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PHẦN II: HỆ THỐNG MÁY TÍNH

PROCESSOR

MEMORY

I/O

INTERCONNECTIONS

PHẦN III

2

Chương 3: Chức năng và quan hệ nối kết

Mục tiêu:
 Các thành phần nối kết trật tự để trau đổi dữ liệu và điều 

khiển tín hiệu.
 Chia sẽ BUS
 Phân tầng BUS.

Thiết kế BUS
 Phân xử
 Định thời
 Độ rộng BUS
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Khái niệm Program

Các hệ thống gắn cứng thì không thể thay đổi được

Phần cứng đa năng có thể làm được các tác vụ 
khác nhau, dựa vào việc kiểm tra các tín hiệu điều 
khiển.

Thay vì thiết lập lại đường dẫn , cung cấp một tập 
các tín hiệu điều khiển mới.

4
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Program?

Tuần tự các bước.

Ứng với mỗi bước , một tác vụ tính tóan hay luận lí 
được làm.

Ứng với một tác vụ, một tập các tín hiệu điều khiển 
cần đến.

6

Chức Năng Của Control Unit

Mỗi tác vụ có một mã đơn được cung cấp.
VD:. ADD, MOVE

Một phân đọan phần cứng chấp nhận mã và phát ra 
các tín hiệu điều khiển.

Chúng ta có một máy tính!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Tổ Chức Kiến Trúc Máy Tính Biên sọan: Hồ Đình Khả

Khoa CNTT Trường ĐHCNSG 4

7

Các Thành Phần.

Control Unit + Arithmetic + Logic Unit = Central 
Processing Unit (CPU)

Dữ liệu và Lệnh (Data và instruction) cần đưa vào 
hệ thống và đưa kết quả ra.
 Nhập/Xuất (I/O:Input/output)

Lưu trữ tạm mã và kết quả
Bộ nhớ chính (Main memory)

8

Các thành phần máy tính :
(Top Level )
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Chu kì lệnh

Hai bước:
Tìm nạp (Fetch)

Thi hành (Execute)

10

Chu trình tìm nạp

 PC (Program Counter) lưu trữ địa chỉ lệnh nạp kế 
tiếp.

Vi xử lí tìm nạp lệnh từ vị trí bộ nhớ chỉ bởi PC.

Tăng PC
Lệnh đã được nạp vào IR (Instruction Register)
Vi xử lí dịch lệnh và thực hiện yêu cầu.
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Chu trình thi hành

Processor-memory
Dữ liệu truyền giữa CPU và main memory

Processor I/O
Dữ liệu truyền giữa CPU và đơn vị I/O

Data processing
Một vài tác vụ tóan học hoặc logic trên dữ liệu

Control
Sự thay đổi trình tự của các tác vụ

Vd: Nhảy

Sự phối hợp ở trên

12

Ví dụ

Thanh ghi tích lũy AC
Chiều dài lệnh và dữ liệu: 16bit
Tổ chức bộ nhớ: 16 bit
Định dạng lệnh: Opcode (4bit) 12bit=4096 byte bộ nhớ
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Ví dụ (tt)

14

Chu kì lệnh -
Sơ đồ trạng thái.
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Ngắt quảng

Program
VD: tràn bộ nhớ, Chia cho không.

Timer
Sử dụng quyền ưu tiên trong multi-tasking

I/O
Từ điều khiển I/O

Lỗi Hardware
Vd : Lỗi memory parity

16

Program Flow Control
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Chu Kì Ngắt Quảng

Thêm vào chu kì lệnh.

CPU kiểm tra cho ngắt quảng
Biểu thị bởi một tín hiệu ngắt quảng.

Nếu không có ngắt quảng, tìm nạp chỉ thị mới.

Nếu có ngắt quảng:
Tạm ngưng thực thi chương trình hiện tại.

Lưu ngữ cảnh.

Đặt PC tới địa chỉ bắt đầu của thủ tục xử lí ngắt quảng.

Xử lí ngắt quảng.

Phục hồi ngữ cảnh và tiếp tục thực thi chương trình

18
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Chu Kì Ngắt Quảng-Sơ đồ trạng thái

20

Program Timing
Short I/O Wait
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Program Timing
Long I/O Wait

22

Instruction Cycle (with Interrupts) 
- Sơ Đồ Trạng Thái
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Đa ngắt quảng.

Vô hiệu hóa ngắt quảng.
CPU lờ các ngắt quảng xa hơn nữa trong khi xử lí một 

ngắt quảng.

Những ngắt quảng còn lại chưa giải quyết được kiểm tra 
sau khi ngắt quảng đầu đã được xử lí.

Các ngắt quảng được xử lí theo trình tự như chúng được 
tìm thấy.

Định nghĩa quyền ưu tiên.
Các ngắt quảng có ưu tiên thấp có thể bị ngắt bởi ngắt 

quảng có quyền ưu tiên cao hơn

Khi ngắt quảng có quyền ưu tiên cao hơn đã được xử lí, 
CPU trả về ngắt quảng trước đó.

24

Trình Tự Đa Ngắt Quảng.
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Ngắt Quảng Lồng

26

Xét ví dụ: printer(2); comminication(5); Disk(4)
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Nối Kết

Tất cả các thành phần phải được nối kết

Các đơn vị nối kết
Memory
Input/Output
CPU

28

Sự Nối Kết Bộ Nhớ

 Nhận và gởi dữ liệu

 Nhận địa chỉ.

 Nhận các tín hiệu điều 
khiển
Đọc

Ghi

Thời gian
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Sự nối kết I/O (1)

 Xuất
Nhận dữ liệu từ máy tính

Gởi dữ liệu tới ngọai vi

 Nhập
Nhận dữ liệu từ ngọai vi

Gởi dữ liệu tới máy tính

30

Sự nối kết I/O (2)

Nhận tín hiệu điều khiển từ máy tính.

Gởi tín hiệu điều khiển tới ngọai vi
VD Quay đĩa

Nhận địa chỉ từ máy tính
VD. Cổng  nhận diện ngọai vi

Gởi tín hiệu ngắt quảng (điều khiển)
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Nối kết CPU

 Đọc lệnh và dữ liệu.

 Ghi dữ liệu (sau khi xử lí)
 Gởi tín hiệu điều khiển tới 

các đơn vị khác

 Nhận (và tác động) các 
ngắt quảng.

32

Các dạng truyền

Memory to CPU: CPU đọc một lệnh hay một đơn vị
dữ liệu từ mộ nhớ.

Processor to Memory: Ghi một đơn vị dữ liệu tới bộ
nhớ.

I/O to Processor: Đọc dữ liệu từ I/O thiết bị thông 
qua I/O module.

I/O to/from Memory: Một I/O module cho phép trau 
đổi dữ liệu trực tiếp tới memory sử dụng DMA
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Bus

Có nhiều hệ thống nối kết các thành phần.

Phổ biến nhất là kiến trúc đơn và đa
VD. Control/Address/Data bus (PC)
VD Unibus (DEC-PDP)

34

BUS?

Một đường dây chung truyền thông nối kết 2 hay 
nhiều khối với nhau.

Thừơng dùng broadcast 
Thường nhóm lại

Không chỉ ra đường nguồn
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Data Bus

Di chuyển dữ liệu giữa các khối.
Không có sự khác biệt giữa “data” và “instruction” tại 

mức này

Độ rộng là thông số xác định hiệu năng
8, 16, 32, 64 bit

36

Address bus

Nhận diện nguồn và đích của dữ liệu trên data bus.
VD: CPU cần đọc một lệnh (data) từ một vị trí bộ nhớ.

Chiều rộng xác định dung lượng bộ nhớ tối đa.
VD 8080 có 16 bit address bus = 64k không gian địa chỉ

Ngòai ra còn dùng cho các địa chỉ Port I/O
0xxxxxxx: bộ nhớ xxxxxxx

1xxxxxxx: Thiết bị I/O
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Control Bus

Truyền các tín hiệu điều khiển và trạng thái.
Tín hiệu đọc/ghi bộ nhớ

Yêu cầu ngắt.

Tín hiệu Clock

Tín hiệu điều khiển truyền
Timing: Tín hiệu lực giá trị của thông tin dữ liệu và địa chỉ
Command: Cụ thể tác vụ thực hiện

38

Đặc trưng các đường điều khiển

Memory write
Memory read
 I/O write
 I/O read
 Transfer ACK
 Bus request
 Bus Grant
 Interrupt request
 Clock
 Reset



Tổ Chức Kiến Trúc Máy Tính Biên sọan: Hồ Đình Khả

Khoa CNTT Trường ĐHCNSG 20

39

Nối Kết Bus

40

??????

Hình dáng?
Các đường song song trên bảng mạch.

Dây cáp

Bộ nối trên bo mạch chủ
VD. PCI

Tập các đường dẫn
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Vật lí của Kiến trúc BUS

42

Các vấn đề với Bus đơn

Nhiều thiết bị trên BUS chính:
Chậm trễ sự truyền

Đường dẫn dữ liệu dài có nghĩa là sự kết hợp của bus sử dụng 
có thể bất lợi về hiệu xuất

Nếu gộp chung dữ liệu truyền thì đến gần dung lượng Bus

Hầu hết các hệ thống sử dụng đa BUS để khắc 
phục các vấn đề trên
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ISA (Industrial Standard 
Architecture)(with cache)

44

Bus Hiệu xuất cao
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Các Dạng Bus

Chuyên dụng
Tách rời các đường data và address

Đa công
Chia sẽ
Đường điều khiển dữ liệu hay địa chỉ hợp lệ
Thuận lợi – Một vài đường
Không thuận lợi

Điều khiển phức tạp hơn
Hiệu xuất sau cùng

46

Phân xử Bus

Hơn một đơn vị điều khiển BUS
VD. Điều khiển CPU và DMA

Chỉ một đơn vị điều khiển BUS tại một thời điểm
Phân xử nên tập trung hoặc phân bố
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Phân xử tập trung

Chỉ có một thiết bị điều khiển truy xuất BUS
Bus Controller
Phân quyền

Nên là một phần của CPU hay tách rời

48

Phân xử phân bố

Mỗi đơn vị có quyền đòi hỏi BUS
Điều khiển logic trên tất cả đơn vị
Phân chia thiết bị: master slave
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Định thời

 Sắp đặt các sự kiện trên BUS
 Đồng bộ (Synchronous)

Xác định sự kiện bởi tín hiệu Clock
Tất cả sự kiện bắt đầu tại lúc bắt đầu của chu kì clock

VD PCI BUS

Control Bus bao gồm một đường clock
1-0 Là một chu kì BUS
Tất cả thiết bị có thể đọc đường clock
Sử dụng đồng bộ gờ trước của cạnh
Sử dụng một chu kì đơn cho một sự kiện

50

Sơ Đồ Đồng Bộ
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Bất đồng bộ (Asynchronous )
Sự xảy ra của một sư ̣ kiện đi theo sau và phụ thuộc sự 

xảy ra của một sự kiện trước đó
Mềm dẽo hơn đồng bộ nhưng phức tạp hơn.
Cung cấp tầm rộng hơn tốc độ thiết bị.

VD các BUS tương lai

52

Bất Đồng Bộ – Sơ Đồ Read
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Bất Đồng Bộ – So Đo Write

54

Một số lọai BUS Thông dụng

Bus ISA 16 bit
Bus EISA 16/32 bit
Bus PC card (PCMCIA) 16 bit
Bus Cardbus (PCMCIA) 32 bit
Bus VESA 32 bit
Bus PCI 32/64 bit
Coång AGP 32 bit
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PCI Bus

Peripheral Component Interconnection
Intel 
32 or 64 bit
50 lines
Systems lines
Bao gồm clock và reset

Address & Data
Điều khiển giao tiếp

56

PCI Bus

 Phân sử
Không chia sẽ
Trực tiếp nối kết tới Bus PCI phân sử

 Các đường lỗi
 Đường Interrupt

Không chia sẽ

 Hỗ trợ Cache
 64-bit Bus mở rộng

Thêm 32 lines
2 lines cho phép thiết bị đồng ý sử dụng 64 bit truyền
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Baøi Taäp

 Phaân loïai toång quaùt cuûa chöùc naêng bôûi leänh.
 Nhöõng lôïi ích khi söû duïng kieán truùc ña BUS khi so saùnh vôùi kieán 

truùc ñôn BUS
 Giaû söû coù moät maùy giaû theo slide 13 coù 2 leänh I/O

0011: Load AC from I/O
0111: Store AC to I/O
12 bit Address nhaän dieän 1 thieát bò xuaát nhaäp cuï theå. Chæ ra quaù trình thöïc 

thi.
Load AC töø Device 5
Add noäi dung oâ nhôù 940
Store AC tôùi Device 6

Giaû söû Device 5 coù giaù trò laø 3, oâ nhôù 940 chöùa giaù trò 2.

58

Slide 13 moâ taû chöông trình 6 böôùc. Môû roäng söû duïng 
MAR vaø MBR
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Chương 4 CACHE MEMORY

Vị Trí

Dung lượng

Đơn vị truyền

Phương thức truy xuất

Hiệu xuất

Dạng vật lí

Đặc trưng vật lí

Tổ chức

CÁC ĐẶC TRƯNG

2

CPU

Internal
External
Kích thước Word
Đơn vị tự nhiên trong tổ chức bộ nhớ.

Số word
Hoặc Bytes

VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG
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ĐƠN VỊ TRUYỀN

Internal
Thường bị chi phối bởi độ rộng BUS dữ liệu

External
Thường là khối lớn hơn nhiều so với Word

Addressable unit
Vị trí nhỏ nhất.

Word trên internal

Cluster trên disks

4

Các Phương Pháp Truy Xuất (1)
Tuần Tự

Moãi döõ lieäu khoâng coù moät ñòa chæ phaân bieät
Phaûi ñoïc taát caû muïc döõ lieäu tuaàn töï cho ñeán khi tìm thaáy muïc döï lieäu
Thôøi gian truy xuaát coù theå bieán ñoåi ñöôïc
Thời gian truy xuất phụ thuộc vào vị trí dữ liệu và vị trí hiện tại

VD. tape

Trực tiếp
Địa chỉ theo khối
Truy xuất bằng cách nhảy tới vùng phụ cận công với tìm kiếm tuần 

tự.
Thời gian truy xuất phụ thuộc vị trí truy xuất và vị trí hiện tại.

VD disk
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Các Phương Thức Truy Xuất (2)

Ngẫu Nhiên
Moãi oâ nhôù coù moät ñòa chæ vaät lí phaân bieät
Moãi oâ nhôù coù theå truy xuaát ngaãu nhieân vaø taát caû thôøi gian truy xuaát laø nhö

nhau
VD RAM

Kết Hợp
Moät söï bieán thieân cuûa boä nhôù truy xuaát ngaãu nhieân
Caùc muïc döõ lieäu truy xuaát treân cô sôû noäi dung hôn laø vò trí cuûa chuùng
Tìm kieám taát caû döõ lieäu theo cô cheá song song
Hieäu quaû nhanh khi kích thöôùc boä nhôù lôùn
Giaù thaønh cao gaáp 5-10 laàn so vôùi boä nhôù thoâng thöôøng

VD cache

6

Bộ nhớ Phân Cấp

Thanh ghi
Trong CPU

Internal hay Main memory
Bao gồm một hay nghiều mức Cache
“RAM”

External memory
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Memory Hierarchy - Diagram

8

Hiệu Xuất

Thời gian truy xuất (Access time)
Ñoái vôùi boä nhôù truy xuaát random (RAM) laø thôøi gian xaùc ñònh

ñòa chæ vaø thöïc hieän vieäc truyeàn
Ñoái vôùi boä nhôù truy xuaát “non-random” laø thôøi gian ñeå vò trí

ñaàu ñoïc/ghi ñaët taïi vò trí truy xuaát
Chu kì truy xuất (Memory Cycle time)
Laø Access time coäng vôùi thôøi gian ñöôïc yeâu caàu tröôùc khi moät

truy xuaát keá ñöôïc baét ñaàu
Tốc độ truyền (Transfer Rate)
Là tốc độ mà dữ liệu được truyền tới/từ thiết bị bộ nhớ.
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Dạng Vật Lí

Chất bán dẫn (Semiconductor)
RAM

Từ tính
Disk và Tape

Quang học
CD và DVD

Khác

10

Các Đặc Trưng Physical

Phân rã
Tính dễ thay đổi
Có thể xóa
Vững bền
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Tổ Chức

Laø moät daõy oâ nhôù toå chöùc thaønh haøng (row) vaø coät
(column)

Moãi haøng ñöôïc goïi laø moät ñòa chæ treân IC nhôù
Caùc coät töôïng tröng cho caùc bit döõ lieäu trong moãi

haøng
Giao giöõa haøng vaø coät laø moät bit nhôù rieâng leõ
Vd Đan xen

12

Đặc Điểm phân cấp

Bao goàm caùc möùc boä nhôù phaân bieät
Moãi möùc bao goàm kích thöôùc, thôøi gian truy xuaát, giaù

thaønh
Möùc caøn cao khaû naêng löu tröõ caøn lôùn , thôøi gian truy

xuaát chaäm hôn vaø giaù thaønh thaáp hôn
How much? How Fast? How expensive?
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Danh Sách Phân Cấp

Registers
L1 Cache
L2 Cache
Main memory
Disk cache
Disk
Optical
Tape

14

Cache

Dung lượng nhỏ và nhanh
Nằm giữa bộ nhớ chính và CPU
Nên đặt trên CPU chip hoặc module
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Cache/Main Memory Structure

16

Họat Động Cache

CPU yêu cầu nội dung một vị trí bộ nhớ
Kiểm tra Cache cho dữ liệu này
Nếu tồn tại thì lấy từ cache (nhanh)
Nếu không tồn tại thì đọc một khối từ bộ nhớ chính 

vào cache
Đọc từ cache tới CPU
Cache bao gồm những thẻ nhận diện một khối bộ 

nhớ chính trong mỗi thẻ
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Cache Read Operation - Flowchart

18

 Thết Kế Cache

Kích thước
Cơ chế ánh xạ
Giải thuật thay thế
Chiến lược ghi
Kích thước khối cache
Số cache
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Tổ chức Cache

20

Mapping

 Memory -> blocks(s) : Bj j=(0->n-1) n=?
 Cache -> block frames(r) :Bi i=(0->m-1) m=?
 Với n >> m
 Giả sử mỗi khối có b words(w), với b =?
 Cache bao gồm m.b = ? words
 Bộ nhớ chính có n.b = ? words 
 Block frames được chia vào v (d)= ? tập 
 với k =m/v= ?  khối trên một tập
 Có 4 tổ chức cache:

Direct Mapping Cache
 Fully Associative Cache
 Set Associative Cache
 Sector Cache
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Direct Mapping

Moãi Block töông öùng vôùi moät ñòa chæ maø noù coù theå xuaát
hieän trong Cache 
(Block address) MOD (Number of blocks in cache) 

Địa chỉ gồm 2 phần
w bits nhận diện word
s bits chỉ định một khối nhớ

22

Cấu Trúc địa Chỉ Direct Mapping

Tag  s-r Line or Slot  r Word  w

8 14 2

 Xét Ví dụ:
 Cache size: 64Kbyte
 Block size:4 byte
Memory size: 16Mbyte
Word size: byte

 24 bit address
 2 bit word identifier (4 byte block)
 22 bit block identifier

 8 bit tag (=22-14)
 14 bit slot or line

 Kiểm tra nội dung cache bằng cách tìm line và kiểm tra tag
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Tổ Chức Direct Mapping Cache

24

Tổ Chức Fully Associative Cache
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Tổ Chức Two Way Set Associative 
Cache

26

Giải Thuật thay Thế (1)
Direct mapping

Không chọn
Mỗi khối chỉ ánh xạ duy nhất tới 1 line
Thay thế
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Giải Thuật thay Thế(2)
Associative & Set Associative

Hiện thưc bằng phần cứng (Tốc độ)
Least Recently used (LRU)
Thay thế khối đã sử gần đây ít nhất

First in first out (FIFO)
Thay thế khối ở trong cache lâu nhất

Least frequently used
Thay thế khối có tần xuất sử dụng nhiều nhất

Random

28

Write through

Döõ lieäu ñöôïc ghi trong caû 2 :khoái trong cache vaø khoái
trong boä nhôù möùc thaáp hôn

Öu ñieåm
Deã hieän thöïc
Boä nhôù chính luoân coù moät baûn sao döõ lieäu

Nhöôïc:
Toác ñoä ghi chaäm
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Write back

Döõ lieäu chæ ñöôïc ghi tôùi khoái trong cahce. Söï thay ñoåi
cuûa cache chæ ñöôïc ghi tôùi boä nhôù chính khi noù bò thay
theá

Öu ñieåm:
Quaù trình ghi moät khoái trong cache xaûy ra nhieàu laàn nhöng

chæ ghi moät laàn tôùi boä nhôù chính

Nhöôïc ñieåm:
Hieän thöïc phöùc taïp
Boä nhôù chính khoâng luoân nhaát quaùn vôùi cache

30

Ñoïc Cache

Read Through : Ñoïc moät khoái töø boä nhôù chính tôùi
CPU

No Read Through: Ñoïc moät khoái töø boä nhôù chính tôùi
cache vaø töø cache tôùi CPU !
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Pentium 4 Cache

 80386 – no on chip cache
 80486 – 8k using 16 byte lines and four way set associative 

organization
 Pentium (all versions) – two on chip L1 caches

Data & instructions

 Pentium III – L3 cache added off chip
 Pentium 4

L1 caches
8k bytes
64 byte lines
four way set associative

L2 cache 
Feeding both L1 caches
256k
128 byte lines

32

Pentium 4 Block Diagram
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Pentium 4 Core Processor
 Fetch/Decode Unit

Fetches instructions from L2 cache
Decode into micro-ops
Store micro-ops in L1 cache

 Out of order execution logic
Schedules micro-ops
Based on data dependence and resources
May speculatively execute

 Execution units
Execute micro-ops
Data from L1 cache
Results in registers

 Memory subsystem
L2 cache and systems bus

34

Pentium 4 Design Reasoning

 Decodes instructions into RISC like micro-ops before L1 cache
 Micro-ops fixed length

 Superscalar pipelining and scheduling
 Pentium instructions long & complex
 Performance improved by separating decoding from scheduling & 

pipelining
 (More later – ch14)

 Data cache is write back
 Can be configured to write through

 L1 cache controlled by 2 bits in register
 CD = cache disable
NW = not write through
 2 instructions to invalidate (flush) cache and write back then invalidate

 L2 and L3 8-way set-associative 
 Line size 128 bytes
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Ví duï 1: Direct map

• Main memory: 16 K word

• Cache memory: 16 Blocks

• Block size: 8 word

s-r r w

Block size

8=23

3

Cache 
memory

16 blocks=24

4

Main memory

16 k=214 word

= 211 blocks

s=11

7

Block 2047

Block 2046

………

Block 2

Block 1

Block 0

Block 15

Block 14

Block 13

--------

Block 2

Block 1

Block 0

Address 0003h = 0000000  0000  011 Block 0 , block frame 0

OÂ nhôù coù Address 0174h thuoäc Block? 
Block frame?

Block frame 14, block 62



2

Baøi taäp

1. Main memory ñöôïc toå chöùc thaønh 64 block, 
vôùi block size laø 8 word. Cache coù 8 block 
frame. Haõy chæ ra sô ñoà aùnh xaï vaø address 
bits nhaän dieän töông öùng.

a) Duøng direct mapping
b) Duøng fully associative
c) Duøng 2 way set associative

2 Cho moät cache (M1) vaø memory (M2) toå
chöùc theo set associative vôùi caùc ñaëc tröng 
sau:
- M1: 16k word , 50ns access time
- M2: 1M word, 400ns access time
- Block size: 8 word, set size: 256 word

Chæ ra sô ñoà aùnh xaï, tính access time?



3

3. 2 way set associative cache bao goàm 4 taäp. 
Main memory chöùa 2k block, kích thöôùc 
block laø 8 word.

a. Chæ ra ñònh daïng ñòa chæ main memory
b. Tính hit ratio cho chöông trình laëp 3 laàn töø

vò trí 8 tôùi 51 trong main memory

4. Ta coù moät maùy tính söû
duïng boä nhôù coù kích thöôùc 
word laø 8 bits. Maùy tính 
naøy coù 16 bytes cache vôùi 
4 byte cho moãi block. Maùy 
tính caàn truy xuaát moät soá oâ 
nhôù ñeå chaïy chöông trình

Giaû thieát maùy tính söû
duïng Direct map cache coù
ñònh daïng ñòa chæ boä nhôù
nhö sau:

Heä thoáng caàn truy xuaát caùc ñòa chæ
theo thöù töï sau:

6E,B9,17,E0,4E,4F,50,91,A8,A9,A
B,AD,93,94

Ñòa chæ cuûa 4 oâ nhôù ñaàu ñöôïc naïp 
vaøo cache nhö beân döôùi:

a. Hit ratio?

b. Noäi dung caùc khoái trong cache sau khi oâ nhôù cuoái ñöôïc naïp?
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Chương 5 Internal Memory

Các Dạng Bộ Nhớ Semiconductor

2

Bộ nhớ Bán dẫn

RAM 
Truy xuất ngẫu nhiên
Read/Write
Linh động
Lưu trữ tạm
Tĩnh và động
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Memory Cell Operation

4

Dynamic RAM

Các Bits lưu trữ khi tích điện trong tụ
Điện tích bị rò rĩ
Cần làm tươi ngay cả khi có nguồn
Cấu trúc đơn giản
Mật độ cao
Giá thành rẻ
Cần chu kì làm tươi
Chậm
Bộ nhớ chính
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Dynamic RAM Structure

6

DRAM Operation

 Address line họat động khi đọc/ghi bit.
Transistor switch closed

Write
Voltage to bit line

 High for 1 low for 0

 Signal address line
Truyền điện tích tới tụ.

 Read
 Chọn Address line

 Transistor on

 Điện tích từ tụ rơi vào bit line tới bộ khuếch đại
So sánh xác định giá trị 1 hay 0

Điện tích phải được phục hồi.
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Static RAM

Các bits được nạp như công tắc chuyển
Không cần làm tươi khi có nguồn
Cấu tạo phức tạp hơn
Mật độ thấp
Giá thành cao
Không cần chu kì làm tươi
Nhanh hơn
Bộ nhớ Cache

8

Stating RAM Structure
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Static RAM Operation

Các transistor chéo nhau được sắp xếp tạo ra các 
trạng thái logic

Trạng thái 1
C1 high, C2 low
T1 T4 off, T2 T3 on

Trạng thái 0
C2 high, C1 low
T2 T3 off, T1 T4 on

Address line điều khiển 2 transistors T5 T6

Write – Giá trị áo tới B & phần bù tới B
Read – line B

10

So sánh SRAM và DRAM

Không vững bền
Cần năng lượng để duy trì dữ liệu

Dynamic cell 
Đơn giản, nhỏ, dễ chế tạo
Mật độ cao
Giá thành thấp
Cần làm tươi
Đơn vị bộ nhớ lớn

Static
 Nhanh
Cache
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Read Only Memory (ROM)

Lưu trữ vĩnh cửu
Vi chương trình
Thư viện thủ tục
Chương trình hệ thống (BIOS)
Bảng Function

12

Các dạng ROM
Được ghi trong khi sản xuất
Rất đắt và nhỏ

Lập trình được (Một lần)
PROM
Cần một thiết bị đặc biệt để ghi

Erasable Programmable (EPROM)
Để xóa ta duøng tia cöïc tím.

Electrically Erasable (EEPROM)
Flash memory
Töông töï EPROM nhöng khi chip ñöôïc laäp trình , ta khoâng

caàn thaùo chip ra khoûi mainboard
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Tổ Chức Bộ Nhớ

Một chip 16Mbit có thể được tổ chức như 1M của 16 
bit words

Một chip 16Mbit có thể được tổ chức như dãy 2048 
x 2048 x 4bit
Giảm số đường địa chỉ

Kết hợp địa chỉ hàng và địa chỉ cột
11 đường địa chỉ (211=2048)

14

Làm Tươi

Laøm maïnh laïi tín hieäu ñieän trong boä nhôù DRAM
Khoâng laøm töôi döõ lieäu seõ bò maát
Moãi oâ nhôù trong maûng saép xeáp cuûa boä nhôù phaûi ñöôïc

ñoïc ra roài ghi vaøo laïi
Ñöôïc xöû lí bôûi chipset bo maïch chính
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16 Mb DRAM (4M x 4)

16

Đóng gói
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Tổ Chức
256kByte Module 

18

Tổ Chức 1MByte Module 
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Kiểm tra Lỗi

Lỗi Cứng
Nhận diện thường xuyên

Lỗi mềm
Ngẫu nhiên
Không thường xuyân hỏng

Nhận diện lỗi sử dụng Hamming error correcting 
code

20

Error Correcting Code
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Công Nghệ RAM Mới (1)

 Fast Page Mode DRAM (FPM DRAM). 
Do caùch choïn ñòa chæ haøng vaø coät maát nhieàu thôøi gian. Phaân trang cho pheùp truy

caäp taát caû döõ lieäu trong moät haøng nhanh hôn baèng caùch giöõ nguyeân ñòa chæ caùc
haøng vaø chæ thay ñoåi giaù trò coät, ngoaøi ra moät thay ñoåi quan troïng laø vieäc trieån khai
cheá ñoä truy caäp theo loaït ( brust mode), phöông phaùp naøy cho pheùp truy caäp 3 ñòa
chæ lieàn keà maø khoâng caàn theâm traïng thaùi chôø xaùc ñònh ñòa chæ ( giôùi haïn 4 laàn truy
caäp) 

Caùch dieãn taû: x-y-y-y
Vôùi x:thôøi gian cho truy caäp ñaàu tieân
 y:soá chu kì caàn thieát cho caùc truy caäp keá tieáp
Ví duï : DRAM 60ns trong caùc bus 66MHz caàn 75ns (15x5) töùc 5 chu kì cho laàn ñaàu

tieân , caùc laàn tieáp theo caàn 3 chu kì ( 45ns) , coù nghóa laø 5-3-3-3 do ñoù ñeå ñoïc ñöôïc
4 laàn boä nhôù caàn 14 chu kì ( thay vì 20 chu kì) 

Boä nhôù söû duïng kyõ thuaät naøy goïi laø boä nhôù ñaùnh soá trang ( fast page mode) 

22

Công Nghệ RAM Mới (2)

 Extended Data Out DRAM (EDO DRAM).
Cho pheùp choàng caùc laàn truy caäp lieân tieáp (Extended data Out), caùc trình

ñieàu khieån döõ lieäu ra treân chip khoâng bò taét khi maïch ñieàu khieån boä nhôù
xoùa ñòa chæ coât ñeå baét ñaàu chu kì tieáp theo. Ñieàu naøy cho pheùp chu kì tieáp
theo choàng leân chu kì tröôùc vaø tieát kieäm ñöôïc khoaûng 10ns cho moät chu kì

Maïch ñieàu khieån boä nhôù baét ñaàu moät leänh ñòa chæ coät môùi trong khi ñang
ñoïc döõ lieäu ôû ñòa chæ hieän thôøi

EDO cho pheùp Brust mode 5-2-2-2 do ñoù ñeå ñoïc ñöôïc 4 laàn boä nhôù caàn 11 
chu kì ( thay vì 14 chu kì cuûa FPM DRAM) 
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Công Nghệ RAM Mới (3)

Synchronous DRAM (SDRAM)
 Chaïy ñoàng boä vôùi Bus boä nhôù vaø phaân phoái thoâng tin theo

loaït do ñoù noù loaïi boû haàu heát thôøi gian xaùc ñònh ñòa chæ do toác
ñoä SDRAM chaïy nhanh baèng toác ñoä bo maïch chính

Cheá ñoä SDRAM truy caäp laø 5-1-1-1, töùc coù theå ñoïc 4 laàn boä
nhôù trong 8 chu kì

Ngoaøi ra SDRAM coøn hoã trôï toác ñoä bus heä thoáng töø 100MHz 
trôû leân

24

SDRAM
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Công Nghệ RAM Mới (4)

 RAMBus RAM (RDRAM). 
Caùc heä thoáng boä nhôù EDO,FPM,SDRAM coøn ñöôïc goïi laø heä thoáng keânh roäng ( töùc

keânh boä nhôù roäng baèng bus döõ lieäu) , SDARM 100MHz coù ñoä roäng 64bit  coù theå
truyeàn 8x100=800MB/giaây 

RDRAM coù keânh heïp 16bit nhöng toác ñoä lôùn hôn nhieàu, coù theå tôùi 800MHz 
dung löôïng truyeàn =2x800=1.6GB/giaây, thôøi gian xaùc đònh ñòa chæ giöõa caùc laàn
truyeàn ít hôn SDRAM do chuùng chaïy ñoàng boä chæ theo moät höôùng . Ñeå taêng toác doä
hôn nöõa coù theå taêng keânh truyeàn daãn ñeán dung löôïng boä nhôù ñöôïc truyeàn leân tôùi
3.26.4 GB/giaây

 Moãi RDRAM hoaït ñoäng ñoäc laäp treân bus 16 bit , ôû beân trong moãi chip coù moät loõi
hoaït ñoäng treân bus 128 bit ñöôïc chia thaønh 8 khoái , moãi khoái 16 bit vôùi toác ñoä
100MHz . Nhö vaäy cöù 10ns giaây moãi chip coù theå truyeàn 16 bytes vaøo ra

 RDRAM phaân chia tín hieäu ñieàu khieån vaø tín hieäu dö lieäu treân bus , döõ lieäu ñöôïc
truyeàn treân caû 2 caïnh leân vaø xuoáng cuûa tín hieäu ñoàng hoàbus boänhôù chaïy vôùi toác
ñoä 400 MHz 

26

Công Nghệ RAM Mới (5)

 DDR-SDRAM.( double data rate SDRAM)
Coù khaû naêng truyeàn 2 laàn trong moät chu kì , ôû caïnh leân vaø caïnh xuoáng cuûa

chu kì neân toác ñoä taêng gaáp ñoâi so vôùi SDRAM

 VRAM (video Ram)
Duøng cho vieäc hieån thò thoâng tin nhanh
Phaùt minh bôûi Samsung
 Duøng caùch saép xeáp dual data bus: moät bus döõ lieäu nhaäp, moät bus döõ

lieäu xuaát
Vieäc ñoïc döõ lieäu vaø ghi vaøo VRAM xaûy ra cuøng luùc -> caûi thieän toác ñoä

hôn nhieàu so vôùi DRAM
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Chương 6 External Memory

Đĩa từ
RAID (Redundant arrays of inexpensive disk)

 Hard Disk

Removable: Đĩa tháo lắp
Floppy Disk

Quang
CD-ROM
CD-Writable (WORM),CD-R/W
DVD

Băng từ

Các Dạng

2

Magnetic Disk

Làm bằng kim lọai hoặc nhựa được phủ một lớp 
vật liệu từ hóa (oxit sắt có pha thêm nhiều 
nguyên tố khác)

Vật liệu nền có thể là nhôm hoặc kính
Kính
 Cải thiện đồng đều bề mặt

 Tăng độ tinh cậy

 Giảm khuyết điểm bề mặt
Giảm lỗi read/write

 Tính chất cứng tốt hơn.
 Chịu được va chạm (shock) tốt hơn.
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4

Tổ chức dữ liệu và định dạng

tracks
Kẻ hở giữa các tracks
Giảm kẻ hở tăng lưu trữ
Số bits trên các tracks là như nhau (Mật độ biến đổi)
Tốc độ quay bằng hằng số

Track được chia thành nhiều sectors
Kích thước tối thiểu một khối là 1 sector
Một khối nên bằng một vài sector
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6

Disk Layout Methods Diagram



Tổ Chức Kiến Trúc Máy Tính Biên sọan:Hồ Đình Khả

Khoa CNTT Trường ĐHCNSG 4

7

Tìm kiếm Sectors

Nhận diện được điểm bắt đầu của track và 
sector

Định dạng đĩa
Thêm thông tin quản lí đĩa
Đánh dấu track và sector

8

Winchester Disk Format
Seagate ST506
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Các đặc trưng

Đầu đọc/ghi cố định hay di chuyển.
Đĩa cố định hay di chuyển.
Đĩa một/hai mặt.
Một hay nhiều đĩa.
Cơ chế đầu từ
Tiếp xúc (Floppy)
Fixed gap
Flying (Winchester)

10

Fixed/Movable Head Disk

Đầu cố định
Một đầu đọc/ghi trên một track
Các đầu được lắp trong buồng chân không

Đầu di chuyển
Một đầu đọc/ghi trên một mặt
Gắn trên một cần di chuyển được
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Nhiều đĩa

Một đầu trên một mặt
Canh các track trên mỗi đĩa theo dạng ống trụ
Dữ liệu được sọc theo ống trụ
Rút ngắn sự di chuyển đầu từ
Tăng tốc độ (transfer rate)

12

Multiple Platters
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Tracks và Cylinders

14

Removable hay không

Removable disk
Có thể di chuyển từ ổ này sang ổ khác
Cung cấp dung lượng lưu trữ không giới hạn
Dễ trau đổi dữ liệu giữa các hệ thống

Nonremovable disk
Gắn cố định trong ổ đĩa
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Floppy Disk

8”, 5.25”, 3.5”
Dung lượng nhỏ
Đạt tới 1.44Mbyte (2.88M Không phổ biến)

Chậm
Phổ biến
Giá thành rẽ

16

Winchester Hard Disk (1)

 Phát triển bởi IBM (USA)
 Dung lượng cố định
 Gồm 1 hay nhiều đĩa (disks)
 Các đầu từ bay trên một đệm khí mỏng
 Đầu từ rất nhỏ
 Phổ biến
 Giá thành rẽ
 Tốc độ nhanh
 Dung lượng lớn
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Removable Hard Disk
ZIP
Rẽ
Rất phổ biến
Khỏang 100M

JAZ
Đắt
1G

18

Tốc độ

Seek time
Di chuyển đầu tới chính xác track

Góc trễ (latency)
đây là sự trễ do đĩa phải quay cho đến khi dữ liệu 

yêu cầu được đặt đúng dưới đầu từ đọc/ghi

Access time = Seek + Latency
Transfer rate
 MAX=SPTx512bytesxtốcđộquay/60/1,000,000
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Thời gian truyền Disk I/O

20

CD-ROM

650Mbytes = 70 minutes audio
Polycarbonate được bao phủ với độ phản chiếu 

cao, thường dùng aluminum
Dữ liệu nạp như một hố
Đọc bởi phản chiếu laser
Mật độ không đổi
Vận tốc không đổi
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CD Operation

22

CD-ROM Drive Speeds

Audio speed (1x)
1.2 ms-1

Track (xoắn ốc) = dài 5.27km 
4391 seconds = 73.2 minutes

VD. 24x
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00 00
FF 
x 10 M

in

S
ec

S
ec

to
r

M
od

e

Data
Layered
ECC

12 byte
Sync

4 byte
Id

2048 byte 288 byte

2352 byte

CD-ROM Format

Mode 0=Trường data trắng
Mode 1=2048 byte data+error correction
Mode 2=2336 byte data

24

CD-ROM

Dung lượng lớn (?)
Removable
Không tin vi
Chậm
Read only
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Lưu trữ quang học khác

CD-Writable
CD-RW
DVD (Digital Video Disk)
Dung lượng lớn (4.7G)

26

CD and DVD
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Băng từ

Truy xuất nối tiếp
Chậm
Rất rẽ
Dùng cho lưu trữ dự phòng

28

Digital Audio Tape (DAT)

Sử dụng đầu cuộn (giống video)
Lưu trữ cao
4Gbyte không nén
8Gbyte nén

Lưu dự phòng cho PC/network servers



1

Chương 7: Input/Output

Sự đa dạng của thiết bị ngoạI vi
Dung luợng dữ liệu truyền khác nhau
Tốc độ khác nhau
Định dạng khác nhau

Có tốc độ thấp hơn CPU và RAM
Cần một đơn vị xuất nhập
Giao tiếp tới CPU và Memory
Giao tiếp tớI một hay nhiều thiết bị ngoạI vi
Sơ đồ mô hình đặc trưng của I/O (slide 7)

Các Vấn Đề về Input/Output

Model of I/O Module
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Thiết bị External

Người dùng có thể đọc được
Screen, printer, keyboard

Máy có thể đọc được
Monitoring và điều khiển

Truyền thông
Bộ điều giải (Modem)

Network Interface Card (NIC)

Sơ Đồ External Device
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Chức năng của đơn vị I/O

Điều khiển và định thời

Truyền thông với CPU và thiết bị

Đệm dữ liệu

Nhận diện lỗi

Các bước I/O

CPU kiểm tra trạng thái thiết bị I/O module

I/O module trả về trạng thái

Nếu sẵn sàng, CPU yêu cầu truyền dữ liệu

I/O module nhận dữ liệu từ thiết bị

I/O module truyền dữ liệu tớI CPU

Mức độ biến đổi khi xuất, DMA, v.v…
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Sơ đồ đơn vị I/O

Data Register

Status/Control Register

External
Device
Interface
Logic

External
Device
Interface
Logic

Input
Output
Logic

Data
Lines

Address
Lines

Data
Lines

Data

Status

Control

Data

Status

Control

Systems Bus Interface External Device Interface

Phân xử I/O Module

Công nghệ Input Output
Programmed

Interrupt driven

Direct Memory Access (DMA)
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Programmed I/O

CPU điều khiển trực tiếp qua I/O
Gởi trạng thái

Đọc/Ghi lệnh

Truyền dữ liệu

CPU chờ đơn vị I/O hoàn thành tác vụ

Không sử dụng được hiệu quả thời gian CPU
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Programmed I/O – Chi tiết

CPU yêu cầu họat động I/O
I/O module thực hiện tác vụ
I/O module đặt bit trạng thái.
CPU kiểm tra các bit trạng thái theo định kì
I/O module không thông báo trực tiếp CPU
I/O module không ngắt CPU
CPU phải chờ hay thực hiện sau

I/O Commands

CPU phát ra địa chỉ
Nhận diện đơn vị (và thiết bị nếu >1 trên module)

CPU phát ra lệnh
Điều khiển – cho biết đơn vị làm gì?

Vd quay disk

Kiểm tra - Kiểm tra các trạng thái
Vd. Nguồn điện? Lỗi?

Đọc/Ghi
Module truyền dữ liệu qua bộ đệm (buffer) từ/tới thiết bị
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Địa chỉ các thiết bị I/O

 Dưới programmed I/O dữ liệu truyền rất giống phương
thức truy xuất bộ nhớ

MỗI thiết bị được định danh duy nhất
 Lệnh CPU bao gồm định danh (address)

Ánh xạ I/O
 Bộ nhớ ánh xạ I/O

Thết bị và bộ nhớ chia sẽ một không gian địa chỉ
I/O trông giống như bộ nhớ read/write
Không có lệnh dành riệng cho I/O

 I/O riêng biệt
Tách rời không gian địa chỉ
Cần I/O hay chọn các đường bộ nhớ
Các lệnh riêng biệt cho I/O

Interrupt Driven I/O

Khắc phục CPU waiting
Không lặp vòng quá trình CPU kiểm tra thiết bị
I/O module ngắt quãng khi sẵn sàng
Tác vụ cơ bản
CPU phát ra lệnh đọc
I/O module nhận dữ liệu từ ngoạI vi trong khi

CPU làm việc khác
I/O module ngắt CPU
CPU yêu cầu dữ liệu
I/O module truyền dữ liệu
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Thiết kế Issues

Làm thế nào nhận diện ra đơn vị phát ra ngắt ?

Làm thế nào ứng xử với các đa ngắt quảng?
Vd. Một ngắt quảng bởi một ngắt quảng

VD - PC Bus

80x86 có 1đường interrupt

8086 sử dụng 8259A interrupt controller

8259A có 8 đường interrupt
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PC Interrupt

8086

INTR

8259A

IRQ0
IRQ1
IRQ2
IRQ3
IRQ4
IRQ5
IRQ6
IRQ7

ISA Bus Interrupt

ISA bus nốI kết 2 8259As

Liên kết qua interrupt 2

Có 15 đường

IRQ 9 và IRQ 2
Tương thích lùi

Kết hợp trên chip set
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ISA Interrupt Layout

80x86

INTR

8259A

IRQ0
IRQ1
IRQ2
IRQ3
IRQ4
IRQ5
IRQ6
IRQ7

8259A

IRQ0 (8)
IRQ1 (9)
IRQ2 (10)
IRQ3 (11)
IRQ4 (12)
IRQ5 (13)
IRQ6 (14)
IRQ7 (15)

(IRQ 2)

DMA (Direct Memory Access)

Interrupt driven và programmed I/O yêu cầu sự
can thiệp của CPU
Tốc độ truyền giới hạn

CPU là một công tác

DMA thì sáng suốt hơn

Chức năng DMA

Thêm đơn vị (hardware) trên BUS

DMA điều khiển sự chuyển từ CPU cho I/O
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DMA Operation

CPU ra lệnh điều khiển DMA :-
Read/Write

Địa chỉ thiết bị

Địa chỉ bắt đầu khốI bộ nhớ cho dữ liệu

Số dữ liệu được truyền

CPU tiến hành với các công việc khác

DMA điều khiển truyền

DMA gởi ngắt khi hoàn thành

Chu kì truyền DMA

DMA controller tiếp quản bus trong 1 chu kì

Truyền một word dữ liệu

Không ngắt quảng
CPU không chuyển ngữ cảnh

CPU chỉ treo trước khi nó truy xuất bus
Vd. Trước một tóan hạng hay dữ liệu nạp hoặc ghi 

dữ liệu

Chậm nhưng không nhiều như CPU truyền
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DMA Configurations (1)

 Bus đơn, Tách rời DMA controller
Mỗi lần truyền sử dụng bus 2 lần

I/O tới DMA và DMA tới memory

 CPU treo 2 lần

CPU
DMA
Controller

I/O
Device

I/O
Device

Main 
Memory

DMA Configurations (2)

Bus đơn, tích hợp DMA controller

Controller nên hỗ trợ >1 thiết bị

Mỗi lần truyền sử dụng 1 lần bus
DMA tới memory

CPU treo 1 lần

CPU
DMA
Controller

I/O
Device

I/O
Device

Main 
Memory

DMA
Controller

I/O
Device
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DMA Configurations (3)

Tách rời bus I/O

Bus hỗ trợ tất cả thiết bị cho phép DMA

Mỗi lần truyền sử dụng 1 lần bus
DMA tới memory

CPU treo 1 lần

CPU DMA
Controller

I/O
Device

I/O
Device

Main 
Memory

I/O
Device

I/O
Device

Các kênh I/O

Các thiết bị I/O ngày càn trở nên tinh vi hơn

VD. 3D graphics cards

CPU chỉ thị I/O controller truyền dữ liệu

I/O controller làm tòan bộ công việc truyền

Cải tiến tốc độ
Giảm bớt công việc cho CPU

Tách rời CPU  nhanh hơn
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Small Computer Systems Interface 
(SCSI)

Parallel interface

8, 16, 32 bit data lines

Nối kết theo một chuỗi dây xích

Các thiết bị độc lập

Các thiết bị có thể truyền thông với các thiết bị 
khác như một host

IEEE 1394 FireWire

Bus nối tiếp tốc độ cao

Nhanh,giá thành thấp

Dễ hiện thực

Được sử dụng:digital cameras,TV. . 
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Cấu hình FireWire

Nối kết theo một chuỗi dây xích

Nối tới 63 thiết bị trên 1 cổng (port) đơn

Nối tới 1022 bus có thể nối tới cầu nối

Tự động cấu hình
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Chương 8: Hệ Điều Hành Hỗ Trợ

Thuận tiện
Sử dụng máy tính dễ dàng hơn tới người dùng

Hiệu quả
Cho phép sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

Mục Đích

Sơ Đồ Các Lớp Của Hệ Thống
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Các Dịch Vụ Của OS

Khởi tạo chương trình

Thực thi chương trình

Truy xuất các thiết bị xuất/nhập

Điều khiển truy xuất tập tin,Truy xuất hệ thống

Nhận diện lỗi và đáp ứng

Bảo mật

Quản lí nguồn tài nguyên
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Các lọai hệ điều hành

Tương tác

Bó

Đơn chương (Uni-programming)
Đa chương (Multi-tasking)

Single Program
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Multi-Programming with 
Two Programs

Multi-Programming with 
Three Programs
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Key Elements of O/S

Process Scheduling

Process

Request

EndLong-Term
Queue

Short-Term

Queue
CPU

I/O QueueI/O

I/O QueueI/O

I/O QueueI/O
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1

PHẦN III:CENTRAL PROCESSING UNIT

Computer Arithmetic

Tập lệnh: Đặc trưng và chức năng

Tập lệnh: Định dạng lệnh và phương pháp
địa chỉ hóa

Cấu trúc và chức năng CPU

RISC

Chương 9:Computer Arithmetic

• ALU (Arithmetic and Logic Unit)
• Biểu diễn số

— Interger
— Floating
— Phép tóan
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ALU Inputs and Outputs

BIEÅU DIEÃN SOÁ NGUYEÂN

• Sử dụng 2 kí số 1 và 0
• Các số dương được lưu trữ trong nhị phân

—VD. 41=00101001

• Không dấu trừ.
• Không dấu chấm.
• Dấu-Trị
• Số bù 2
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Dấu-Trị

• Sử dụng bít đầu tiên bên trái làm bit dấu.
• 0 dương
• 1 âm
• +18 = 00010010
• -18 = 10010010
• Vấn đề

—Biểu diễn số zero (+0 and -0)
– 00000000
– 10000000

Số bù 2

• Số bù 2:
—3 = 00000011
—Bù 1:nghịch đảo 11111100
—Bù 2 :bù 1+1 11111101

• +3 = 00000011
• +2 = 00000010
• +1 = 00000001
• +0 = 00000000
• -1 = 11111111
• -2 = 11111110
• -3 = 11111101
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• 0 =                00000000
• Bù 1       11111111
• Bù 2                  +1= 1 00000000
• Overflow do đó: - 0 = 0 
• -128 =           10000000
• Bù 1:     01111111
• Bù 2                 +1=10000000
• Do đó: -(-128) = -128   X?????
• Sử dụng bit dấu.
• Phạm vi.
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Phạm vi

• 8 bit:
—+127 = 01111111 = 27 -1
— -128 = 10000000 = -27

• 16 bit:
—+32767 = 011111111 11111111 = 215 - 1
— -32768 = 100000000 00000000 = -215

Chuyển số với chiều dài khác nhau

• Số dương->Điền đầy zeros bên trái
• +18 =                00010010
• +18 = 00000000 00010010
• Số âm ->Điền đầy 1 bên trái
• -18 =                10010010
• -18 = 11111111 10010010
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Cộng và trừ

• Thực hiện công nhị phân từng cặp
• Lọai bỏ bít tràn
• Sử dụng số bù 2 cho phép trừ

—Ta có: a - b = a + (-b)

• Do đó chúng ta chỉ cần mạch cộng và
mạch bù 2.

Phần cứng Cho Công và Trừ
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Xét Ví Dụ

• 1011   Số bị nhân (11 dec)
• x 1101   Số nhân (13 dec)
• 1011
• 0000
• 1011
• 1011
• 10001111   Kết quả (143 dec)
• Lưu ý: Cần gấp đôi chiều dài bít để lưu

kết quả

Nhân số Nhị Phân Không Dấu
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Họai động của ví dụ
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Nhân số âm

• Tính huống 1
—Chuyển thành số dương nếu được yêu cầu
—Nhân như nhân số dương
—Nếu khác dấu kết quûa là số âm

• Tình huống 2
—Giải thuật Booth’s

– Khời tạo: A, Q_1=0
– Tùy thuộc vào Q0Q_1

+ 11 hoặc 00: Dịch phải A,Q
+ 10: A<-A-M, Dịch phải A,Q
+ 01: A<-A+M, Dich phải A,Q

Booth’s Algorithm
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VD (7x3) Booth’s Algorithm

001111

Division of Unsigned Binary Integers

1011

00001101

10010011
1011
001110

1011

1011
100

Quotient
Thöông soá
Dividend
Soá bò chia

Remainder
Soá dö

Partial
Remainders

Divisor
Soá chia
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Chia không dấu

CHIA COÙ DAÁU
START

M Divisor
QDividend

Countn
A0 Neáu Q>0
A1 Neáu Q<0

Shift left
A,Q

M,A
cuøng daáu 

A A-MA A+M

A khoâng ñoåi daáu 
hay A=0

Q0 1Q0 0
Restore A

Count=Count-1

Count=0 END

YES

YES

YESNO

NO

NO
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(-7)/3

00111001

MQA

001100101111

001101001110

0001

001101001110

001110011111

1111

001110001100

001100101111

0010

001100101111

<0

1111

0010

001100101111

Traùi daáu

Ñoåi daáu

(7)/-3

11010111

MQA

110111100000

110111000001

1110

110111000001

110110010000

0000

110110000011

110100100001

1110

110100100001

>0

0000

1101

110111100000

Traùi daáu

Ñoåi daáu
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Số Thực

• Các số có phần phân
• Có thể được biễu diễn trong nhị phân:

—1001.1010 = 24 + 20 +2-1 + 2-3 =9.625

• Vị trí dấu chấm ở đâu?
• Cố định?

—Rất giới hạn.

• Di động?
—Làm thế nào để chỉ ra nó ở đâu?

Floating Point

• +/- .significand x 2exponent

• Cố định giữa bit dấu và phần thân của phần định
trị

• Phần mũ (Exponent) chỉ ra vị trí dấu chấm
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Floating Point Examples

IEEE 754

• Chuẩn lưu trữ số thực
• 32 và 64 bit 
• 8 và 11 bit Mũ
• Định dạng mở rộng(Định trị và Mũ) cho

kết quả trung gian
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IEEE 754 Formats

FP Arithmetic +/-

• Kiểm tra số zeros
• Sắp xếp phần định trị (điều chỉnh số mũ)
• Cộng và trừ các phần định trị
• Điều chỉnh lại kết quả
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FP Arithmetic x/

• Kiểm tra số zeros
• Cộng trừ phần mũ
• Nhân/chia phần trị (Nhìn dấu)
• Chỉnh lại
• Làm tròn
• Tất cả kết quả tạm lưu vào số nhị phân có

chiều dài gấp đôi
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Caùc cheá ñoä cuûa boä xöû lí
Coù 3 cheá ñoä vaän haønh khaùc nhau laø:

- Cheá ñoä thöïc ( phaàn meàm 16 bit)
- Cheá ñoä baûo veä (phaàn meàm 32 bit)
- Cheá ñoä thöïc aûo ( chöông trình 16 bit 

trong moâi tröôøng 32 bit) 

KYÕ THUAÄT ÑÖÔØNG OÁNG

Ack

S1
Input

Ready

Ack
S2Ready

Ack

Sk

Output

Ready

Ack

Ready

Moâ hình baát ñoàng boä

Moâ hình ñoàng boä

S1

L
a

tc
h S2

L
a

tc
h S2

L
a

tc
h

L
a

tc
h

L
a

tc
h

Input

Output

Clock
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Thieát Keá OÁng Leänh
F-Fetch- Laáy leänh töø Cache, coù theå toán 1 clock/leänh

D-Decode- Giaûi maõ, xaùc ñònh loïai loïai leänh, loïai taøi 
nguyeân caàn duøng cho leänh (register, bus, function unit)

I-ISSUE- Phaùt leänh, taäp chung taøi nguyeân, ñoïc toùan 
haïng, coù theå xöû lí reõ nhaùnh

E-EXECUTE- Leänh ñi vaøo caùc khoái chöùc naêng vaø thöïc 
thi, coù theå coù nhieàu taàng E lieân tieáp nhau

W-WRITE BACK- Ghi keát quaû

WEEIDFMem(X)R3

WEEIDFR3R(1)+R(2)

WEEIDFR2Mem(z)

WEEIDFR1Mem(y)

13121110987654321
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Ôn tập

• Cách biểu diễn một số nguyên n bit có dấu là gì?
• Số nhị phân 8 bit (11001100), số này tương ứng với số

nguyên thập phân có dấu là bao nhiêu nếu số đang
được biểu diễn trong cách biểu diễn:
– Dấu và trị tuyệt đối.
– Số bù 2.

• Đổi các số sau đây:
– (011011)2 ra số thập phân.
– (-2005)10 ra số nhị phân 16 bits.
– (55.875)10 ra số nhị phân.

• Biểu diễn số thực (31.75)10 dưới dạng số có dấu chấm
động chính xác đơn 32 bit.
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• Sự khác nhau giữa SRAM và DRAM? 
Trong máy tính chúng được dùng ở đâu?

• Mục tiêu của các cấp bộ nhớ?

• Các cách tăng hiệu xuất của bộ nhớ
trong?

• Mô tả vận hành của ổ đĩa cứng. Cách lưu trữ
thông tin trong ổ đĩa cứng

• Thông thường có bao nhiêu loại bus? Tại sao
phải có các chuẩn cho các bus vào ra?

• Thế nào là chủ nhân của bus? Khi bus có nhiều
chủ nhân thì làm thế nào để giải quyết tranh
chấp bus?

• Sự khác biệt giữa bộ xử lý vào ra và bộ xử lý
trung tâm của máy tính.
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• Thế nào là ngắt quãng? Các giai đoạn
thực hiện ngắt quãng của CPU.

• Vẽ hình để mô tả kỹ thuật ống dẫn. 

• Các khó khăn trong kỹ thuật ống dẫn và
cách giải quyết khó khăn này.

X

Y

000

001

011

100

101

A11

U

Z

A14

A13

A12

T

G

A10
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• Thieát keá boä nhôù vôùi vuøng ROM 8KB coù ñòa 
chæ baét ñaàu 0000h, RAM dung löôïng 10 KB 
coù ñòa chæ baét ñaàu 3000h. 

• Chæ duøng caùc linh kieän sau:
• ROM : 

– 2732 4KB
• RAM: 

– 6264: 8KB
– 6116: 2KB 

• Thöïc hieän pheùp nhaân coù daáu 2 soá nhò phaân 5 
bit : -13 x 9 

• Thöïc hieän pheùp chia coù daáu 2 soá nhò phaân 5 
bit : (-13 / 3)


