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 ع على مستوى التعليمة التفر 

 النظري: الجزء 1

 مراحل الـ التعليمة: 1.1

 تمر التعليمة بمجموعة من املراحل خالل عملية تنفيذها وهي: 

 :  (PF)جلب التعليمة -1

 .instruction bufferيتم في هذه املرحلة جلب التعليمة من ذاكرة التعليمات وتخزينها في 

 : (ID)مرحلة التفكيك   -2

في هذه املرحلة يتم معرفة نوع التعليمة )جمع، تحميل، ضرب،...( ثم معرفة حدود التعليمة و تأمين)قراءة( قيم هذه الحدود سواء أكانت  

 قيم من مسجالت أو من مواقع الذاكرة.  

 : (E)مرحلة التنفيذ  -3

 هذه املرحلة تقوم بإحدى أمرين والذي يعتمد على نوع التعليمة:  

 بتنفيذ التعليمات )تعليمات جمع ، طرح ، ضرب ، ..( إما أن تقوم  –

 في التعليمة   –
ً
يتم في مرحلة التنفيذ    Lw R1,0(R2)أو تقوم بحساب العناوين الفعالة في الذاكرة )تعليمات التحميل والتخزين( مثال

 .R2+0حساب العنوان الفعال 

 تعليمات التفرع(. أو تقوم بحساب شرط التفرع )القفز( وعنوان القفز )في  –

 مرحلة الوصول للذاكرة:  -4

 .Loadأو للقراءة منها في تعليمة التحميل   Storeيتم في هذه املرحلة الوصول للذاكرة للكتابة )التخزين( فيها في تعليمة التخزين 

 : (WB)مرحلة الكتابة  -5

 لنوع التعليمة.  data cacheيتم في هذه املرحلة كتابة النتيجة إما في املسجالت أو في  
ً
 وذلك تبعا

 
 .WBبالنسبة لتعليمة التخزين فإنها تنتهي بانتهاء مرحلة الوصول للذاكرة وهي ال تفعل أي ش يء في مرحلة   مالحظات:
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 . WBبينما تحتاج ملرحلة الكتابة  MEMعلى العكس فالتعليمات الحسابية واملنطقية ال تعمل في مرحلة  

 : 1مثال 

 ADD R1,R2,R3التعليمة 

WB MEM EX ID IF 

كتابة النتيجة في 

 R1املسجل  

ال تقوم عملية الجمع  

بأي ش يء في هذه  

 املرحلة

تنفيذ عملية الجمع  

 ALUضمن 

تحديد نوع التعليمة  

  R2,R3وجلب الحدين 

  Register Fileمن 

ومعرفة ماهية  

 R1املسجل الهدف 

 جلب التعليمة 

 :2مثال

 Lw R1,100(R2)التعليمة 

WB MEM EX ID IF 

كتابة القيمة التي تم  

سحبها من الذاكرة في 

 R1املسجل  

سحب القيمة  

املوجودة في موقع 

 الذاكرة 

[100+R2] 

حساب العنوان  

 الفعال 

100+value of R2 

تحديد نوع التعليمة  

من   R2وجلب الحد 

Register File   ومعرفة

ماهية املسجل الهدف  

R1 

 جلب التعليمة 

 : 3مثال 

 Sw 10(R4),R5التعليمة 

WB MEM EX ID IF 

ال تقوم عملية  

التخزين بأي ش يء في  

 هذه املرحلة 

تخزين قيمة املسجل  

R5    ضمن موقع

 الذاكرة 

[10+R4] 

حساب العنوان  

 الفعال 

10+value of R4 

تحديد نوع التعليمة  

وجلب   R5وجلب الحد 

 R4قيمة املسجل  

 جلب التعليمة 

 

2.1 Pipelining : 

 .
ً
 تنفيذ التعليمات بشكل درجي ضمن املعالج بحيث يتم استغالل نبضة الساعة الواحدة إلنجاز مراحل مختلفة من عدة تعليمات معا

 لتنفيذ أربع تعليمات ببنية أنبوبية نحتاج لـ 
ً
 نبضات ساعة كمايلي:  8مثال
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IF ID EX MEM WB    
 IF ID EX MEM WB   
  IF ID EX MEM WB  
   IF ID EX MEM WB 

 نبضات ساعة. 8=1+1+1+5وباقي التعليمات كل تعليمة تحتاج نبضة وبالتالي  5التعليمة األولى تحتاج جميع املراحل أي 

 : Pipeline ـمشاكل ال 3.1

تعتبر الحالة السابقة مثالية وغير حقيقية ألن التعليمات تعتمد على بعضها البعض مما يتسبب بحدوث تأخيرات وضياعات زمنية، كما  

مفصولة عن بعضها بمسجالت من أجل تخزين نتائج كل مرحلة من أجل استخدامها عند الحاجة إليها في التعليمات    Pipelineالـ  أن مراحل  

 الت تفرض تأخيرات زمنية. التالية وهذه املسج

 :DATA Hazardتضاربات البيانات ***

1- RAW  riteWfter Aead R  : 

في    )تعليمة كتابة تليها تعليمة قراءة( القراءة بعد الكتابة أي قراءة قيمة خاطئة من مسجل قبل أن تقوم التعليمة السابقة بكتابة نتيجتها

 وربما الغالب في التضاربات.
ً
 نفس املسجل ، وهو التضارب األكثر شيوعا

xor  r0,r0,r0 

addi  r1,r0,1 
 R0تقرأ من املسجل  addوتعليمة  R0تكتب في  XORتعليمة 

IF ID EX MEM WB  
 IF ID EX MEM WB 

 . R0لـ  خاطئة أي ستقرأ قيمة قديمة  3في النبضة  R0بينما تقرأ التعليمة الثانية محتوى  5في النبضة  R0تكتب التعليمة األولى قيمة 

 كيفية حل هذا النوع من التضارب: 

 stallحشر نبضتي توقف  -1

IF ID EX MEM WB    
 IF Stall Stall ID EX MEM WB 

 الحل مكلف ويسبب تأخيرات زمنية كثيرة. 

 : pipelineتمرير أمامي باستخدام املسجالت بين مراحل ال  -2

IF ID EX MEM WB  
 IF ID EX MEM WB 
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للتعليمة    EXللتعليمة األولى إلى دخل مرحلة    EX/MEMأي من مسجل    EXلدى الحصول عليها من خرج مرحلة    R0يتم تمرير قيمة املسجل  

الصحيحة من    R0والتي هي قيمة خاطئة وأخذ قيمة    IDالقادمة من مرحلة    R0وهنا يتم إلغاء قيمة    R0الثانية التي تحتاج قيمة املسجل  

 عملية التمرير. 

إلى  بحاجة  اعتمادية فنحن  ويوجد  تعليمة جمع  تليها  تحميل  تعليمة  مثل  نبضة    في حاالت أخرى   + أمامي  املسجل    stallتمرير  قيمة  ألن 

 لتعليمة التحميل.  MEMاملصدري لن تجهز حتى نهاية مرحلة 

Lw  r0,0(r2) 
addi  r1,r0,1 

IF ID EX MEM WB    
 IF ID Stall  EX MEM WB  

للتعليمة التالية والسبب أن الحد    EXإلى بداية مرحلة    MEM/WBوسيتم هنا التمرير من مسجل    MEMتم تأجيل عملية التمرير إلى بعد  

 للتعليمة االولى.  MEMحتى نهاية مرحلة ( Mem[10+r2]قيمته )جهز تلن  r0املصدري املطلوب من قبل التعليمة الثانية والذي هو 

 : WinDLXمحاكاة العمل على برنامج   4.1

بشكل رسومي كما يمكن مالحظة مكان لتعليمات البرنامج ومحاكاة ملواقع الذاكرة ومحاكاة لـ   pipelineيقوم هذا البرنامج بمحاكاة عمل ال  

register file  ومراحلpipeline . 

 لبنية   ALUمكونات وحدة 
ً
 :DLXوفقا

 

 
 

 

 
intEx وحدات خاصة بالجمع للتعليمات :integer  .)جمع وطرح( 

faddEX.)وحدات خاصة بالجمع لتعليمات الفاصلة العائمة )جمع وطرح : 

fmulEX وحدة ضرب تقوم بإنجاز عمليات ضرب :integer  .والفاصلة العائمة أي أن هذه الوحدات تنجز عمليات الضرب بمختلف أنواعها 

fdivEx  وحدة قسمة تقوم بإنجاز عمليات قسمة :integer  .والفاصلة العائمة أي أن هذه الوحدات تنجز عمليات قسمة بمختلف أنواعها 

 الجزء العملي: 2

 : test1يات. اسم امللف البرنامج األول: برنامج طبيعي ال يتضمن أي اعتماد 1.2

xor  r0,r0,r0 
addi  r1,r1,1 
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mult  r2,r2,r3 
addi  r4,r0,5 

 .windlx.exeمن خالل تشغيل امللف  DLXافتح برنامج 

 
 .Load code or dataالخيار  fileاختر من خيار 

 
   test1حمل ملف  

 وكيفية دخول التعليمات إلى مراحلها األساسية وخروجها منها.  pipeline ـواآلن راقب حالة املسجالت وخط ال

 نفذ البرنامج وسجل مالحظاتك. 

 ثم نحمل ملف آخر وننفذه. reset allنختار  fileقبل العمل على أي ملف آخر نصفر كل ش يء. من 

 :test2: برنامج يتضمن اعتماديات. اسم امللف  الثانيالبرنامج   2.2

xor  r0,r0,r0 

addi  r1,r0,1 

mult  r2,r0,r1 

addi  r4,r2,5 

sw  buffer,r1 

addi  r2,r0,2 

 نفذ البرنامج وسجل مالحظاتك. 

   pipelineنفس البرنامج السابق مع تعديل إعدادات : الثالثالبرنامج   3.2

 بضات ساعة. سنعتبر أن تعليمة الضرب تستغرق ثالث ن

 .3ومنه نضع زمن مرحلة الضرب  floating point stagesنختار  configurationلتعديل زمن عملية الضرب من 
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 نفذ البرنامج وسجل مالحظاتك. 
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