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هر آنچه که باید در مورد 
 کش سی پی یو بدانید

 
پردازنده های کامپیوتری دائم در حال پیشرفتن و هر 

کنن. تعداد ترانزیستورها در روز بهتر از دیروز عمل می
حجم کم در حال زیاد شدنه و این باعث میشه که 

ایجاد  CPU هایآزادی عمل بیشتری برای طراحی
کنار  کش سی پی یو .بشه و این قطعه بهتر عمل کنه

فرکانس یکی از تعداد ترانزیستور، هسته و 
هست اما معموال به اون  CPU های مهممشخصه

هم خیلی  Intel و AMD توجه نمیشه. در تبلیغات
 بهش پرداخته نمیشه. شاید دلیلش اینه که کش

CPU یبه سمتی میره که همه CPU  ها باید اون رو
داشته باشن. در این مقاله اینکه حافظه کش سی پی 

 .کنیمیو چیست رو بررسی می

https://netran.net/mag/%DA%A9%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87/
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کنن. تعداد پردازنده های کامپیوتری دائم در حال پیشرفتن و هر روز بهتر از دیروز عمل می
ترانزیستورها در حجم کم در حال زیاد شدنه و این باعث میشه که آزادی عمل بیشتری برای 

کنار تعداد ترانزیستور،  کش سی پی یو .ایجاد بشه و این قطعه بهتر عمل کنه CPU هایطراحی
هست اما معموال به اون توجه نمیشه. در  CPU های مهمهسته و فرکانس یکی از مشخصه

به سمتی  CPU هم خیلی بهش پرداخته نمیشه. شاید دلیلش اینه که کش Intel و AMD تبلیغات
پی یو ها باید اون رو داشته باشن. در این مقاله اینکه حافظه کش سی  CPU یمیره که همه

 .کنیمچیست رو بررسی می

 

 کش سی پی یو چیست ؟ تاثیر کش در سرعت سی پی یو

طور کلی سرعت سیستم رو زیاد کنن افزاربرای اینکه سرعت این قطعه و بههای سختمهندس
ی رم ، ارتقا دادن حافظهCPU  یها، طراحی رشتهردن هستههای زیادی رو امتحان کردن. زیاد کراه
کدوم ها هستن. با این حال هیچالشتهایی از این طور اتصاالت بین قطعات نمونهو همین HDD و

 .ی ایجاد کش سی پی یو سرعت رو باال نمیبرهبه اندازه

فرکانس  یهای تاثیرگذار روی سرعت سیستم فرکانس، سی پی یو هستش، مقالهیکی از ویژگی
 .تونه اطالعاتی راجع به این موضوع بهتون بدهمی پردازنده به چه معناست؟

هارده ولی سرعت خیلی  و RAM ی سیستم مثلهای دیگهکش یک نوع حافظه شبیه حافظه
ی کش اینه که داخل خود سی پی یو قرار گرفته. حافظه باالتری داره. یکی از خصوصیات مهم

 :بینیدها در کامپیوتر سلسله مراتبی دارن که در عکس پایین میحافظه

https://netran.net/mag/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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از این عکس میشه فهمید هرچی به سمت باالی هرم بریم سرعت بیشتر میشه ولی ظرفیت حافظه 
پایین میاد. برعکس هرچی به سمت پایین بریم ظرفیت حافظه بیشتر و سرعت پردازش اطالعات 

 .زنیمهم حرف می L3 و L2, L1 کمتر میشه. راجع به

و دسترسی خیلی  CPU) داخل خود)  ترین حافظه به سی پی یو هستشکش سی پی یو نزدیک
 وجود داره. این حافظه از نوع رم استاتیکه انواع مختلف رم کامپیوتر. داره CPU سریعی برای

(SRAM)درست برخالف ، RAM یک رمهامکامپیوتر که از نوع داین (DRAM)  این نوع رم به
 .رفرش مداوم نیاز نداره و برای کش سی پی یو ایدئاله

 

https://netran.net/mag/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/
https://netran.net/mag/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1/
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 کند؟چطور کار می CPU کش

افزار طبق های این نرمکنین به پردازش نیاز داره. دادهافزاری که در سیستمتون اجراش میهر نرم
مراتب حافظه، روی هاردتون قرار داره و بعد از اجرا به رم فرستاده میشه و رم اون رو برای سلسله

ی اصلی افظهشده رو به حی پردازشو دادهکنه. در آخر سی پی یپردازش به سی پی یو منتقل می
این تاخیر رو از بین  CPU ها کمی تاخیر دارن، اما کشگردونه. هرکدوم ازین مسیرشما بر می

بره. چطوری؟ کش دقیقا اطالعاتی رو که سی پی یو به اون نیاز داره در همون لحظه در اختیارش می
ه و سرعت پردازش تر شدقرار داره این مسیر خیلی کوتاه CPU قرار میده؛ اما چون کش داخل خود

مراتبی داره. ای بیشتر میشه. کش سی پی یو خودش سلسلههای چند هسته CPU مخصوصا برای
 .دارن L3 های امروزی تا CPU اما L2) و (L1 البته اوایل فقط یک یا دو سطح داشت

 

تونین یکی رو انتخاب کنین نمی Intel و AMD خواین سی پی یو بخرین و بیناگه می
 .کنهکمکتون می غول های صنعت پردازش AMD و Intel های CPU مقایسه یمقاله

افزارها، ها بستگی داره، مثال اتصاالت بین سختها به خیلی چیزو داده تاخیر انتقال اطالعات
سرعت باس بین سی پی یو و رم، تایمینگ رم، رسانایی و نیمه رسانایی مادربرد و خیلی چیزای 

 .دیگه

https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-intel-%d9%88-amd/
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 (L1, L2, L3)  سطوح کش سی پی یو

این سه سطح بر اساس سرعت و  L3 و L2 : ،L1سی پی یو های جدید برای حافظه سه سطح دارن
 .مراتبی دارنسلسله ظرفیت،
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 L1  کش

ی خیلی کمی داره و ترین حافظه در سیستم شماست. این سطح، ظرفیت حافظهسریع L1 یا 1کش 
سرور این کش  Intel Xeon کیلوبایت بیشتر نیست ولی در سی پی یو های قوی مثل 256معموال 

ی مگابایت هم میرسه. سی پی یو برای پردازش، اول سراغ این سطح میره و اگه داده 2یا  1به 
 .منتقل میشه و پردازش انجام میشه CPU ر داخل اون باشه با سرعت خیلی باالیی بهمورد نظ

هایی ها تقسیم میشه. کش اولی با دستورالعملها و دادهبه دو بخش دستورالعمل L1 معموال کش
ردازش کنه که باید پهایی رو ذخیره میسروکار داره که باید روی داده انجام بشه و کش دومی، داده

 .بشه

 

 L2 کش

ی بیشتری رو در خودش جا تونه مقدار دادهسرعت کمتری داره ولی می L1 نسبت به کش L2 کش
 مگابایت حافظه داره و به خاطر همین، سطح 8کیلوبایت تا  256معموال بین  CPU بده. این کش

L2 ای هر به عملکرد کل کش کمک خیلی زیادی کرده. معموال در سی پی یو های مدرن چند هسته
 .جداگونه داره L2 و L1 وحهسته سط
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 L3 کش

گیره پس سرعتش هم از مراتب قرار میاین سطح بیشترین حافظه رو داره و در پایین این سلسله
مگابایت برای سی پی یو های  128تا  8ی این سطح بین دو تای قبلی کمتره. ظرفیت حافظه

های سنگین مثل محاسبات پیچیده رو پردازش CPU ی زیاد باعث میشهمختلف متغیره. این حافظه
 .خیلی باالیی انجام بده بدون اینکه مشکلی برای اون پیش بیاد با سرعت
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Hit or Miss کش سی پی یو 

و  L2 به L3 از وسی پی یو منتقل میشه  L3 ها اول از رم به سطحطبق سلسله مراتبی که گفتیم داده
 ی مورد نظرش اول از همه در کشبرای پردازش داده CPU .میرسه L1 به L2 طور در آخر ازهمین

L1 گرده و اگه پیدا نکرددنبال اون می L2 و L3 ی و دادهکنه. در صورتی که سی پی یرو هم چک می
 .دستیابی به داده( اتفاق میفته)  Cache Hit مورد نظرش رو داخل کش پیدا کنه

افزار مورد استفاده خاطر حجم اطالعات زیاد یا شلوغ بودن مسیر انتقال یا اینکه نرمها بهبعضی وقت
ت ی مورد نظر در کش پیدا نمیشه و سی پی یو درخواسبا سیستم پردازش جدید ناسازگاره، داده
 .عدم دستیابی به داده( اتفاق میفته)  Cache Miss اون داده رو به رم میده. در این صورت

 

و سی پی  درصد هم میرسه 97تا  95به  L1 در سطح Cache Hit های خیلی قوی، نرخدر پردازنده
کنه. البته این تفاوت دو درصدی یو تقریبا همیشه اطالعات مورد نظرش رو داخل کش پیدا می

تاثیر میذاره. این تفاوت به خاطر اینه که  CPU درصد روی عملکرد کش 10تقریبا  95تا  97بین 
رو بگرده تا داده  L2 ی سطحپیدا نشه، سی پی یو باید همه L1 ی مورد نظر اگه در سطحداده اون

 .رو پیدا کنه

 تاخیر یا تایمینگ
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 هر قطعه تاخیر یا تایمینگی داره. تاخیر در سی پی یو بسته اینکه داده در کدوم سطح باشه یا اینکه
Cache Miss سطح کنه. هر چی داده بهاتفاق بیفته، فرق می L1 تر باشه تاخیر سی پی یو نزدیک

 .کمتره

کش در سی پی یو، این تاخیر در رم و حافظه اصلی وجود داره. البته با پیشرفت  مثل حافظه
 هایهر روز کمتر میشه مثل رم بینیم، این تاخیرها میچشمگیری که این روزها در ساخت قطعه

DDR4 های اصلییا حافظه SSD خیر خیلی کمی در انتقال دارنکه سرعت باال و تا. 

کرد، اما قرار داشت که تاخیر نسبتا زیادی در انتقال داده ایجاد می CPU بیرون L2 و L1 البته قبال
های سی پی یو و زیاد شدنشون، این کش داخل سی پی امروزه به خاطر کوچیک شدن ترانزیستور

قرار بگیره و این  CPU یین فاصله به هستهتر ی مورد نظر در نزدیکیو قرار گرفته و باعث شده داده
 .اتفاق تاخیر رو تا حد زیادی کاهش داده

 سازن؟نمی CPU چرا رم رو مثل کش
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ی بین رم و سی پی یو هستش. در واقع کش کنن اما مشکل اصلی فاصلهدر اصل این کار رو می
تاخیر در مسیر بین رم ی مورد نظرش دسترسی پیدا کنه و از به سرعت به داده CPU طراحی شده تا

کنه افزایش ظرفیت حافظه ها رو بهتر می CPU هایی کهو سی پی یو جلوگیری کنه. یکی از پیشرفت
کش هستش. این پیشرفت ممکنه تا حدی پیش بره که حافظه رم به کلی حذف و به حافظه کش 

 .تبدیل بشه

 ره؟ب، آیا کش بیشتر سرعت سیستم رو باال می CPU تاثیر کش در سرعت

بره، چون ی باالتر روی سرعت سیستم موثره ولی لزوما اون رو باال نمیبا حافظه CPU یک کش
تونه تاثیر زیادی تنهایی نمیسرعت به مجموعه قطعات و اتصاالت ربط داره و یک مشخصه به

طور کلی سیستم قدرت کافی نداشته باشه، کش داشته باشه. از طرف دیگه اگه مادربرد و رم یا به
 .کنه و در نتیجه سرعت باالتر نمیرهرو زیادتر نمی Cache Hit پی یو نرخسی 

 :مقاالت مرتبط

 راهنمای خرید سی پی یو

 FPSو تاثیر آن در اجرای بازی ها 

 رم راهنمای خرید رم کامپیوتر و لپ تاپ و بررسی مشخصات

 روی مادربرد CPU آموزش نصب

 elIntچند نوع سی پی یو داره؟ معرفی و مقایسه انواع CPU های اینتل 

 حرف آخر

یکی از  CPU رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که طراحی کش کش سی پی یو در این مقاله
های افزایش کلی سرعت کامپیوتره. این مشخصه هر روز در حال پیشرفته و ممکنه بهترین راه کار

 .L3 و L2 ،L1 :سطح داره 3های کامپیوتر حذف کنه. هر حافظه کش از سیستم طور کلی رم روبه
ی کامپیوتر محسوب میشه. اگه سوالی راجع به حافظه کش سی پی یو ترین حافظهسریع L1 کش

 .دارین در قسمت نظرات برامون کامنت بذارین

نم کرم گیمینگ خوبین، پیشنهاد می خواین سیستم خودتون رو ارتقا بدین و دنبال یکاگه می
 .طالعه کنینرو م راهنمای خرید بهترین رم گیمینگ یمقاله

https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/fps-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%87%d8%a7/#i
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/different-types-of-intel-cpus/
https://netran.net/mag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF/
https://netran.net/mag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%DA%AF/

