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پرکاربرد  یها  یاز تکنولوژ  ی کی  DMA ایبه حافظه  میمستق ی دسترس 
 دحوزه واجب است که بدانن نیرو بر علم آموزان ا نی ا از است و یامروز 

DMA حضور بدون .ستیچ DMA کند خواهند بود و   اریپردازش ها بس
 .خواهند بود ریدرگ ی مدت طوالن   ی هر عمل کوچک یپردازنده ها برا

،  DMA ، کنترل کنندهDMA ی مقاله ما به طور خالصه به بررس نیا در
 .دیما همراه باش با .پرداخت میخواه بی و معا  ایها، مزا ستریرج

 

1# DMA ست؟ی چ 

در واقع  DMA توان گفت که ی م  ستیچ DMA پاسخ به سوال در
حافظه و دستگاه   نیب میانتقال داده ها به صورت مستق یبرا ی ستم یس
 تیکه فعال یواحد .و بدون استفاده از پردازنده است ی جانب یها

 مخفف عبارت  DMA کنترلر کند، ی به حافظه را کنترل م  میمستق ی دسترس 
Direct Memory Access را  ستمیگذرگاه س پردازنده .شود ی م   دهینام

تواند   ی م DMA کنترلر ن،یبنابرا گذارد؛ ی چند چرخه کالک کنار م یبرا
 .انجام دهد ستمیگذرگاه س قیانتقال داده را از طر فهیوظ

بلوک   کیانتقال  یاست که برا ن ی اده اانتقال د گرید یروش ها اشکال
کند  ی م  ریکار را امکان پذ نیا DMA کنترلر اما ستند؛ین دیبزرگ از داده مف

 .دهد ی انجام م یشتر یو انتقال داده را با سرعت ب
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شده  یز یبرنامه ر ی خروج /یکه پردازنده از ورود ی ، هنگام DMA بدون
نوشتن،  ایطور معمول در کل مدت زمان خواندن   به  کند، ی استفاده م 

 .ستیدر دسترس ن گرید یانجام کارها یبرا نیبنابرا اشغال شده است؛

  ن،یح نی هم در ، پردازنده شروع به انتقال اطالعات کرده وDMA با
  ی به موازات انجام م زیرا ن گریخواسته شده د  ات یدرخواست ها و عمل 

 .دهد

 ی م  افتیرا در یوقفه ا  DMA قال، از کنترل کنندهانت ات یعمل انیاز پا پس
تواند با سرعت انتقال داده   ی نم CPU در هر زمان که ی ژگ یو نیا .کند

  ی به انجام کار دارد در حال ازین CPU که ی هنگام ایمطابقت داشته باشد 
 ستمیاز س یار یبس  .است دینسبتًا کند است، مف I/O که منتظر انتقال داده

 .کنند ی استفاده م  DMA امروزه از یسخت افزار  یها
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 ست؟ یچ DMA در یعملکرد یمنظور از مدها 2#

و   ستیچ DMA عملکرد در یکه حالت ها میکن ی م  ی مرحله بررس  نیا در
حالت منتقل  3داده ها را در  DMA کنترلر .کنند ی هر کدام چگونه عمل م

 :کند ی م

 (Burst mode) یحالت انفجار  1-2#

 به .شود ی منتقل م  ی توال  کیکل مجموعه داده در   ،یحالت انفجار  در
 ی را به دست م  ستمیکنترل گذرگاه س DMA که کنترلر ی هنگام  ،یعبارت 
 آن زمان تا .کند ی را آزاد م  ستمیل داده، گذرگاه ساز اتمام انتقا پس آورد،
CPU  کنترل کننده ی وقت .باشد ستمیمنتظر گذرگاه س دیبا DMA   به گذرگاه

را  ی انتقال  یها تی همه با ابتدا کرد، دایپ ی دسترس  CPU قیاز طر  ستمیس
حالت،  نی ا در .کند ی را آزاد م ستمیس یفرستاده و سپس گذرگاه ها

حالت   نیا  .شود ی م  رفعالیغ  ی مدت زمان نسبتًا طوالن  یپردازنده برا
 .شود  ی م  دهینام زی"حالت انتقال بلوک" ن
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 (Cycle stealing mode) حالت سرقت چرخه 2#- 2

ماندن   رفعالیغ است که یی ها  تیدر موقع DMA حالت از نیا کاربرد
حالت سرقت چرخه مشابه   در .ستین ریامکان پذ CPU مدت  ی طوالن 

 Bus ای BR یها گنالیبا استفاده از س DMA حالت قبل، کنترل کننده
Request و BG ای Bus Grant نیکنترل کننده رابط ب گنالیکه دو س 

CPU   و کنترل کننده DMA  حال،  نیا با .ابدی ی هستند، بر گذرگاه تسلط م
انتقال داده، کنترل گذرگاه   تی با کیدر حالت سرقت چرخه، پس از 

به طور مداوم  سپس  .ابدی  ی به پردازنده کاهش م BG قیاز طر  ستمیس
داده در هر درخواست   تی با کی شود و ی درخواست م  BR قیمجددًا از طر

 .که کل مجموعه داده منتقل گردد ی شود تا زمان ی منتقل م 
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  کند تا ی ، پردازنده را مجبور مDMA الت، کنترل کنندهح نیاصل در ا در
 به کنترلر ی مدت کوتاه  یخود را متوقف کرده و کنترل گذرگاه را برا عملکرد
DMA کنترلر ت،ی از انتقال هر با پس .واگذار کند DMA ی گذرگاه را رها م  
حالت،   نیا در .کند ی را درخواست م  ستمیمجددًا گذرگاه س سپس کند و
  یاز گذرگاه برا DMA دستورالعمل را اجرا کرده، سپس کی CPU ابتدا

 .کند ی داده استفاده م  کی انتقال 

 ی مدت طوالن  یپردازنده برا  اما شوند؛ ی ها به همان سرعت منتقل نم داده
 ستمیسرقت چرخه در س حالت .ستین رفعالیدر حالت پشت سر هم غ

کنترل داده ها را در زمان  ستم،یس  یکننده ها کنترل کاربرد دارد که  یی ها
 .دهند ی انجام م ی واقع

 

 (Transparent mode) حالت شفاف 2#- 3

از داده ها   یانتقال مجموعه ا  یزمان را برا نیشتر یحالت شفاف ب انتقال
حالت   نیکارآمدتر ستم،یس ی حال از نظر عملکرد کل نی ا با .کند ی صرف م

مورد استفاده  ستمیس یکه گذرگاه ها ی حالت شفاف، زمان در .است
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  تی مز .شوند ی منتقل م DMA کنترل کننده قیها از طر داده ستند،ین
خود را  یبرنامه ها یهرگز اجرا CPU است که نیحالت شفاف ا ی اصل

وجود،   نیا با .است گانیاز نظر زمان را DMA انتقال کند و ی متوقف نم
 CPU توسط  دی گذرگاه ها با تی است که وضع ن یروش ا نیا بیع

 .شود ی م  ستمیس ی دگ یچیپ اعثیامر  نی ا مشخص شود که

 .است  "DMA ی حالت "حالت انتقال داده مخف نیا گرید نام

 

 

 DMA نحوه عملکرد 3#

و   ستیچ DMA انتقال داده در تمیکه الگور  میالزم است بدان یقدم بعد در
است که به  ی افزار واحد سخت  ک ی  DMA کنترلر .افتد ی چگونه اتفاق م 

مشارکت پردازنده   بدون دهد،  ی اجازه م ی خروج/ی ورود  یدستگاه ها
 .کنند دایپ ی به حافظه دسترس  ماً یمستق
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 آدرس شروع و تعداد کلمات بلوک داده را که از حافظه به کنترلر پردازنده
DMA کنترل  یدهد و گذرگاه را برا ی م ارائه  شوند، ی برعکس منتقل م  ای
توان به  ی را م  DMA .کند ی انتقال بلوک داده ها آزاد مو  DMA کننده

 یاز دستگاه ها ی است بخش  ممکن .کرد یکربندیطرق مختلف پ
 ستمیمتصل به س ی همه لوازم جانب ای جداگانه باشند و ی خروج /ی ورود

 .مشترک داشته باشند  DMA کنترلر کی

 

 :است ریبه شرح ز DMA عملکرد

بخواهد داده ها را به   ی خروج/یدستگاه ورود کی زمان که  هر .1
را به کنترل  DMA (DRQ) درخواست از حافظه منتقل کند، ایحافظه 

و   ردیپذ  ی را م DRQ نیا DMA کنترلر .کند ی ارسال م DMA کننده
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چند چرخه  Hold (HLD) ارسال درخواست با خواهد تا ی م CPU از
 .ساعت را نگه دارد

2. CPU درخواست Hold (HLD) از کنترلر را DMA و گذرگاه   افتی در
ارسال  DMA را به کنترلر Hold (HLDA) هیدی تأ  کند و ی را رها م

 .کند ی م
به دستگاه   DMA ، کنترلر(HLDA) نگهدارنده هیدی تأ  افتیاز در پس .3

داده ها قابل   انتقال کند که ی اعالم م (DACK) ی خروج /ی ورود
  ردیگ ی را بر عهده م ستمیکنترل گذرگاه س DMA انجام است و کنترلر 

 .کند ی از حافظه منتقل م ایها را به  داده و
  ی م جادیوقفه ا کی DMAکه انتقال داده ها انجام شد،  ی هنگام .4

 دهیرس انیپردازنده اطالع دهد که کار انتقال داده به پا به کند تا
تواند دوباره کنترل گذرگاه را در دست گرفته و   یم  پردازنده است و

 .که مانده است آغاز کند  یی در جاپردازش را 

 

 ست؟ یچ DMA بی و معا ای مزا 4#

و   ی حافظه اصل نیروش انتقال داده ب کی DMA که  میجا آموخت نیا تا
ها را بدون مشارکت پردازنده به حافظه  داده است که  ی جانب یدستگاه ها

درباره   شتریداشتن اطالعات ب یمرحله آخر، برا در .کند ی منتقل م 
و   ستیچ DMA بیو معا  ای مزا که میبدان دیبا DMA مناسب  یکاربردها

 .میکن دایبا استفاده از آن ها کاربرد مناسب آن را پ
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 :ای مزا

 دهد تا بدون عبور از ی اجازه م ی دستگاه جانب کیبه  تیقابل نیا •
CPU  سدیدر آن بنو ایاز حافظه بخواند و. 

  طیکه مح ی برد در حال شیرا پ یگر یبخش د  یتوان کار بر رو  ی م •
 .تواند حافظه را پر کند ی م ی جانب

  ات یسرعت عمل شی داده ها بدون دخالت پردازنده باعث افزا انتقال •
 .شود ی خواندن و نوشتن م 

• DMA بلوک داده  کی نوشتن  ایخواندن  یچرخه ساعت را برا
 .دهد ی کاهش م 

 .دهد ی پردازنده را کاهش م اتیبار عمل نیهمچن DMA یساز  ادهیپ •

 

 :بی معا
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دارد که  DMA کنترلر کیبه  ازین ستمیس ات یعمل نیانجام ا یبرا •
 .دهد ی م  شیرا افزا  ستمیس نهیهز

 آورد.  ی اختالل به وجود م  cacheانسجام حافظه  در •


