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كامپيوترمعماري

سلیمانی فرد : استاد 
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این درس در مورد چیست؟

هایکامپیوترطراحیوچگونگیساختارمورددردرساین

است”کامپیوترمعماری“بهمعروفمطلباین.استدیجیتالی

سختسازماندهی+دستورالعملمجموعهمعماریشاملکه)

.(باشدمیافزاری
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یمچرا سازماندهی کامپیوتر را بررسی می کن

کار نکرده ایدAMDو یا Intelشاید هیچکدام از شما در شرکتهای 

. . .اما 

کامپیوترهای جاسازی شده-

طراحی کامپایلر-

حتی طراحان نرم افزار -

.با محصوالت این شرکتها در ارتباطند 
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طرح كلي درس

بازنگری کلی-

کارایی-

مجموعه دستورالعملها-

محاسبات کامپیوتر-

ماشینهای تک چرخه ای-

خط لوله ای -

(RAM , Caches , Virtual Memory)سیستمهای حافظه -

و چند پردازنده ها( Superscalar/VLIW)سوپر اسکالر -

مباحث دیگر-
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رئوس مطالب در معماری و سازماندهی : 1سرفصل 

کامپیوتر

هی  یافتن توانایی ارائه اطالعات پایه از معماری و سازماند•

کامپيوتر در جریان طراحی کامل یک کامپيوتر

دریافتن مسئوليتهای حرفه ای و اخالقی یک مهندس  •

(مخصوصا معمار کامپيوتر)کامپيوتر 
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به چه معناست؟” معماری“

یاده فن یا پرداختن به طراحی و پ... فن یا دانش یا ساختمان “ 
“... سازی ساختارها 

•Webster 9th New College Dictionary

شامل نقشه ، طراحی ، ساخته و دکوراسیون چگونگی“
“عملکرد 

•American College Dictionary
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”کامپیوترمعماری“

ابداع Fred Brooksکلمه ای که توسط -
.گردید
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”معماری کامپيوتر، یعنی کامپيوتر از دید کاربر“

- Amdhal et al, (64)

يستم ما بوسيله معماری،  ساختارواحدهای تشکيل دهنده یک س“

”.کامپيوتری را هدفمند می نمائيم 

- Stone, H. (1987)

”معماری کامپیوتر“
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ای معماری یک کامپيوتر عبارتست ازمحيط یا فض“

”بين ماشين و نرم افزار

- Andris Padges

IBM 360/370 Architect

”کامپيوترمعماری“
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(نقشه)نظم و ترتیب دادن به بخشهای ثابت :  ساختار

فعل و انفعال پویای این بخشها و مدیریت آنها:  سازماندهی

طراحی کردن بلوک بخشهای دارای هدف خاص:پیاده سازی

(decorative treatment)مطالعه رفتار سیستم  :  ارزیابی کارایی

”معماری کامپیوتر“
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(از دیدگاه معمار)معماری 

پیاده سازی•

منظر سطح باال: سازماندهی•

سیستم حافظه•

(bus)ساختار گذرگاه •

CPUطراحی داخلی •

سخت افزار•

طراحی منطقی•

(packaging)تکنولوژی بسته بندی•

معماری مجموعه دستورالعمل•
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نکات مهم

ونه نکته اینست که بیاموزید چگ: به خاطر بسپارید•

.  دمعماری به مفهوم تکنولوژی موجود را ارزیابی کنی

.شناختن روش خیلی مهم است، اما پایان کار نیست•
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مراحل در سازماندهی کامپیوتر

مفهوم ماشینهای چند سطحی•

مفاهیم ماشین مجازی•
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انضباط در معماری

نرم افزار/ ساختار سخت افزار •

الگوریتم ها و پیاده سازی آنها•

انتشار زبان•
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ند، هر دوی سخت افزار و نرم افزار مرکب از الیه های سلسله مراتبی هست

این . وندبا هر الیه سطح پائينتر جزئياتی از دید سطح باالتر مخفی می ش

اصل تجرید، روشی است که طراحان سخت افزار و طراحان نرم افزار از

.عهده پيچيدگی سيستم های کامپيوتری بر آمدند

یک محيط کليدی بين الیه های انتزاعی معماری مجموعه دستورالعمل 

ازی این محيط مج. فضای بین سخت افزار و نرم افزار سطح پائین: است

ای توان بسياری در پياده سازی برای دگرگونی هزینه و کارایی در اجر

.  یک نرم افزار یکسان است

John L. Hennessy

David A. Patterson

تصویر بزرگ



عوامل در معماری کامپیوتر

Technology Programming
Languages

Operating
Systems History

Applications

Interface Design

Measurement &

Evaluation  

Parallelism

Computer Architecture:
• Instruction Set  Design
• Machine Organization
• Implementation
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مجموعه دستورالعملها یک محیط بحرانی

instruction set

software

hardware
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152

مهندسی و معماری کامپیوتر کجاست؟

هماهنگی بسياری از الیه های انتزاعی*

I/O systemProcessor

Compiler

Operating

System

(Windows 2K)

Application (Netscape)

Digital Design

Circuit Design

Instruction Set
Architecture

Datapath & Control 

transistors

MemoryHardware

Software Assembler
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پنج جزء ترکیب شده کامپیوتر: تشریح

Personal Computer

Processor

Computer

Control
(“ brain” )

Datapath
(“ brawn” )

Memory

(where 
programs, 
data 
live when
running)

Devices

Input

Output

Keyboard, 

Mouse

Display, 

Printer

Disk
(where 
programs, 
data 
live when
not running)
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تغییری مهیج: تکنولوژی کامپیوتر

پردازنده•

(.  1985از سال )برابر در سرعت2هر یکسال و نيم، •

برابر، در دهه گذشته100کارایی 

حافظه•

(96از سال )برابر در هر دو سالDRAM :2ظرفيت •

در دهه گذشته64xبهبود اندازه 

دیسک•

(97از سال )برابر در هر سال2: ظرفيت•

در دهه گذشته250xبهبود اندازه •
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پیچیدگی ریزپردازنده: گرایش تکنولوژی

2X transistors/Chip Every 1.5 to 2.0 years

”موسوم به قانون مور“سال2تا 1.5تراشه هر /برابر ترانزیستور2
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به کجا می رویم؟

This course

µProc

60%/yr.

(2X/1.5yr)

DRAM

9%/yr.

(2X/10 yrs)
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Intel 486™ DX CPU

Design 1986 – 1989

25 MHz, 33 MHz 

1.2 M transistors

1.0 micron

5 stage pipeline

Unified 8 KByte code/data cache 
(write-through)

First IA-32 processor capable of 
executing 1 instruction per clock cycle
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Pentium® Processor 

Design 1989 – 1993

60 MHz, 66 MHz

3.1 M transistors

0.8 micron

5 stage pipeline

8 KByte instruction and 8 KByte
data caches (writeback)

Branch predictor

Pipelined floating point

First superscalar IA-32: capable of 
executing 2 instructions per clock
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Pentium® II Processor

Design 1995 – 1997

233 MHz, 266 MHz, 300 MHz

7.5 M transistors

0.35 micron

16 KByte L1I, 16 KByte L1D, 512 
KByte off-die L2

First compaction of P6 
microarchitecture 
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Pentium® III Processor (Katmai)

Introduced: 1999
450 MHz, 500 MHz, 
533 MHz, 600MHz
9.5 M transistors
0.25 micron
16 KByte L1I, 16 KByte 
L1D, 512 KByte off-chip 
L2
Addition of SSE 
instructions.

SSE: Intel Streaming SIMD Extensions to the x86 ISA 
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Pentium® III Processor 
(Coppermine)

Introduced: 1999
500MHz … 1133MHz
28 M transistors
0.18 micron
16 KByte L1I, 16 KByte 
L1D, 256KByte on-chip 
L2
Integrate L2 cache on 
chip, It topped out at 
1GHz.
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Pentium® IV Processor

Introduced: 2000

1.3GHz … 2GHz … 3.4GHz

42M … 55M … 125 M 
transistors

0.18 … 0.13 … 0.09 micron

Latest one: 16 KByte L1I, 
16 KByte L1D, 1M on-chip 
L2

Very high clock speed and 
SSE performance
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Intel® Itanium® Processor

Design 1993 – 2000

733 MHz, 800 MHz

25 M transistors

0.18 micron

3 levels of cache
 16 KByte L1I, 16 KByte L1D 

 96 KByte L2

 4 MByte off-die L3

Superscalar degree 6, in-order 
machine

First implementation of 64-bit 
Itanium architecture
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Intel® Itanium 2® Processor

Introduced: 2002

1GHz 

221 M transistors

0.18 micron

3 levels of cache
 32 KByte I&D L1

 256 KByte L2

 integrated 1.5MByte L3

Based on EPIC architecture 

Enhanced Machine Check Architecture 
(MCA) with extensive Error Correcting 
Code (ECC) 
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Cache Size Becoming Larger and Larger

• 8 KByte I-cache 
and 8 KByte D-
cache

16 KByte L1I, 16 
KByte L1D

512 KByte off-die L2

Level 1: 16K KByte I-
cache, 16 KByte D-cache

Level 2: 256 KB 

Level 3: integrated 3 MB 
or 1.5 MB 

1993: Pentium 1997: Pentium-II 2002: Itanium-2
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Motorola’s PowerPC 604 Pentium
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یک بازبینی از جریان طراحی پردازنده
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طراحی می شودCPUچگونه یک 

(ISA design)طراحی معماری مجموعه دستورالعمل •

RTL design( function-level)طراحی در سطح وظایف •

طراحی در سطح اجزاء ترکیب دهنده•

gate-level/switch-levelطراحی •

طراحی در سطح مدار•
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روش کالسیک طراحی مرحله ای معماری 

مجموعه دستورالعمل

Aانتخاب یک الگوی ساخت •

:برای تطبیق باAتعریف •

کارایی مورد تقاضای جدید و تکنولوژی جدید•

(شبیه سازی معماری مجموعه دستورالعمل)ارزیابی •

تکرار تا کسب رضایت•
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کل استراتژی شبیه سازی

شبیه. کاراییارزیابیبرایروشاین:(ISA)دستورالعملسطحدرساز1

یماستفادهسازیمدلبیشترشرحبرایدستورالعملمجموعهسطحدر

.شود

شبیه. بهطمربوجزئیاتسازشبیهاینمدلهای:سیستمسطحدرسازی2

دلمراحافظهمدیریتوهاوقفهمانندچیزهابرخیشاملسیستممحیط

.کندمیسازی
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کل استراتژی شبیه سازی

در سطح . 3RTL : مدلهای این شبیه ساز تشریحRTLاز طراحی است.

در سطح سوئیچ همراه با تاخیرها. ه بیش از همه برای شبیه سازی مولف: 4

تولید RTLهای طراحی به کار می رود؛ بردارهای آزمایشی از مرحله 

.شده اند

شبیه سازی در سطح مدار. برای مدل سازی جزئیات مسیر بحرانی به: 5

ه به عالوه برای بازبینی مدارها در تغییرات دمایی، توان ارائه شده و غیر

.کار می رود

(Con’d)
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کارایی شبیه سازها

Simulator Level of Accuracy Simulation Rate

ISA Instruction set > 10
6
 cycles/second

System System level (OS instructions + interrupts) > 10
3
cycles/second

RTL Synchronous register transfer > 10  cycles/second

Gate Gate/switch level > 1    cycles/second

تعداد چرخه های شبیه سازی شده در ثانیه بر روی یک کامپیوتر میزبان
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(IPC)کارایی دستورالعمل بر چرخه 

:ایجاد مدل کارایی که•

قابل انعطاف-

از طریق دستگیره( Parameterized)پذیرای پارامتر-

باشد%95برابر با RTLدارای دقت ساعت در مقایسه با -

RTLبه صورت قابل توجهی سریعتر از -

.مدلها مرکب از دو بخش هستند•

(benchmark)اجرا کننده محک< -شبیه ساز مجموعه دستورالعمل -

برای چرخه های ساعت” حسابدار“< -شبیه ساز خط لوله -

سرعت های شبیه سازی•

، به روز رسانی ریز معماری بر طبق آن(benchmark)اجرای محک ها•

(tune)وفق دادن< -characterize< -شبیه ساز < -کد : چرخۀ •
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فصل دوم 
معماری مجموعه دستورالعملها

مقدمه•

معماری مجموعه : یک بررسی موردی•

MIPSدستورالعمل ماشین 
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مراحل اجرای یک دستورالعمل

برداشت دستورالعمل بعدی از حافظه: واکشی دستورالعمل

:کهبررسی دستورالعمل برای مشخص شدن این: کدبرداری از دستورالعمل

(عبه عنوان مثال جم)چه عملی باید توسط دستورالعمل انجام گیرد 

.چه عملوندهایی مورد نیازند، و نتایج باید کجا قرار گیرند

.عملوندها برداشت می شوند: واکشی عملوندها

اجرای عملیات بر روی عملوندها: اجرا

نوشتن نتیجه در محل مخصوص: بازنویسی نتیجه

ودتعیین اینکه دستورالعمل بعدی از کجا گرفته ش: دستورالعمل بعدی
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مشخص (معماری مجموعه دستورالعمل)ISAچه چیزی در یک 
می شود؟

؟اعمال و عملوندها چگونه تعیین می گردند: کدبرداری از دستورالعمل

عملوندها ممکن است کجا باشند؟ چه تعداد؟: واکشی عملوندها

چه اعمالی می تواند انجام گیرد؟ چه نوع داده و چه اندازه هایی؟: اجرا

نتایج کجا نوشته می شوند؟ چه تعداد؟: بازنویسی نتایج

وددستورالعمل بعدی را چگونه می توان انتخاب ش: دستورالعمل بعدی
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(حظهبرای این ل)چه عملیاتی می تواند اجرا شود؟ عملیات پایه ریاضی •

(integer 32)بیتی 32چه نوع داده و چه اندازه ای؟ نوع داده صحیح •

عملوندها و نتایج کجا می توانند قرار گیرند؟ حافظه•

نتیجه1عملوند، 2چه تعداد عملوند و نتیجه؟ •

اعمال و عملوندها چگونه مشخص می شوند؟ •

OP DEST,SRC1,SRC22منبع,1منبع,مقصدعمل

رتیبچگونه می توانیم دستورالعمل بعدی را انتخاب کنیم؟ بعدی به ت•

حافظه به حافظه:سادهISAیک 
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مدل حافظه

عدد صحیح در نظر بگیرید، که nحافظه را به عنوان یک آرایه بزرگ از 

(ramوسوم به حافظه با دستیابی تصادفی م.)بوسیله اندیس قابل دستیابی است

14

3

99

0

.

.

.

Address         Contents
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3مقدارشاملM[1]،نمونهعنوانبه

تننوشمکانهاایندرتوانیممیما.است

مکانهااین.دهیمانجامراخواندنو

مکانهایتمام.ماستدسترسدرصرفا

باید(Cدرمتغیرهاقبیلاز)”مجرد“

.کنندتعیینMدررامکانهایی
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ترجمه کد ساده

مفروضCکد 

A = B + C;

را76مکان Cو 48مکان B، 100مکان Aما می توانیم تصمیم بگیریم که متغیر 

:کد باال را به معادل کد اسمبلی آن تبدیل می کنیم. اشغال می کند

ADD  M[100],  M[48],  M[76]

چگونه می توانیم عبارت زیر را تبدیل کنیم 

A = (B + C) * (D + E);
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استفاده از یک مکان موقتی

راEو 20را در D، 76را در C، 48را در B، 100را در Aفرض کنید ما 

.قرار می دهیم32در

(84مثال )اکنون یک مکان بدون استفاده را انتخاب می کنیم 

ADD  M[100],   M[48],    M[76]# A = B + C

ADD  M[84],     M[20],    M[32]# temp = D + E

MUL  M[100],   M[100],  M[84]# A = A * temp
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مشکالت در معماری حافظه به حافظه

حافظه اصلی خیلی کندتر از مدارات محاسباتی است•

!درست است2003تا 1950این مطلب از سال -

.خانه های زیادی برای مشخص نمودن آدرسهای حافظه گرفته می شوند•

.دمعموال نتایج  یک یا دو دستورالعمل بعد مورد استفاده قرار می گیرن•

!بخشهای اشتراکی را سریعتر نمائید: به خاطر داشته باشید

.مائیدنتایج میانی یا موقتی را در حافظه های سریع و نزدیک به واحد محاسبه ذخیره ن: راه حل
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ضعف ماشینهای مبتنی بر انباشتگر

و هنوز نیازمند ذخیره سازی بسیاری مقادیر موقتی•

میانی در حافظه می باشیم

اسبات در واقع انباشتگر فقط برای یک ترتیب از مح•

فید که در آن نتیجه یکی، ورودی برای بعدی است، م

.می باشد
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ماشینهای مبتنی بر انباشتگر هنوز در 
کامپیوترهای اولیه معمول بودند

یک طراحی ساده، و بنابراین محبوب ، مخصوص برای•

کامپیوترهای اولیه-

(8008، 4004)میکروپروسسرهای اولیه -

(ارزان)Low-endمدلهای -
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اشتگرپیشنهادات برای ماشینهای مبتنی بر انب

انهای اگر منابع سخت افزاری بیشتری در دسترس است، مک•

:ذخیره سازی سریع را در کنار انباشتگر قرار دهید

ماشینهای مبتنی بر پشته•

ماشینهای مبتنی بر ثبات•

خاص منظوره-

عام منظوره-
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ماشینهای مبتنی بر پشته

(bottom)و یک پایین ( top)یک ستون از مکانهای ذخیره سازی سریع دارای یک باال: ایده

14

3

99

0

.

.

.

Address         Contents

top

2nd from top

3rd from top

bottom

.

.

.

(  top)فقط از مقدار باالی پشتهیک دستورالعمل 

دار قابلیت برداشت دارد، یا شاید دو یا سه مق

.ندبه عنوان باالی پشته در نظر گرفته شو

رار ما می توانیم مقادیر جدید را در باالی پشته ق

یا از باالی پشته برداریم ( ”push“)دهیم 

(“pop” )ما نمی توانیم به . اما فقط همین

اشیم مکانهایی در زیر پشته دسترسی داشته ب

.مگر اینکه هر چیز باالی آن را خارج کنیم
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معماری مجموعه دستورالعمل ماشینهای 

مبتنی بر پشته

:اعمال اصلی شامل

برداشت مقدار از حافظه و قرار دادن آن بر روی پشته: بارگذاری

برداشت مقدار از پشته و ذخیره آن در حافظه: ذخیره سازی

خارج کردن یک یا دو مقدار از پشته؛ قرار دادن نتیجه روی پشته: حسابی

ی گرفتن مقدار از باالی پشته بدون حذف آن؛ قرار دادن یک کپ(: Dup)دونسخه ای 

(چرا این عمل کاربردی است؟)جدید از آن در روی پشته 
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ماشينهای مبتنی بر ثبات

انباشتگرنزدیک(“ثباتها”)زیادسازیذخيرهمکانهایبردنکاربه:ایده

میاستفادهحافظهجایبهتوانندمیکهدارندمشخصیهایشماره/ نامهاثبات•
شوند

اصلیحافظهبهنسبتدستيابی•

استسریعترخيلی•

(1-2 CPU cycles vs. ~ 100 CPU cycles on PC)_       

ترندنزدیکخيلیحافظههایمکانبهنسبتهاثبات•

MIPS_32 بیتی دارد32تا ثبات

ی آنهاثبات های کمتر     آدرس های کوچکتر       وتعداد بیتهای کمتر برای نام گذار_

!منابع استفاده کمتر است و باید با دقت ار آنها استفاده شود_
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خاص منظوره_ثباتهای عام منظوره

منظوره برای اهداف مشخص استفاده می _ یک ثبات خاص•

ند شود و ممکن است عملیاتی را که استفاده می شود را محدودک

ثبات را در جایی که دقیقا : طراحی آسانتر سخت افزار-

نیازاست قرار بده

.ر استبه منظور استفاده موثر برای کامپایلر خیلی سخت ت-

ی یک ثبات عام منظوره می تواند دربیشتر مسیرهای عملیات•

استفاده شود بنابراین مسیریابی خیلی مشکل است
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متفاوتهایدادههایاندازه

چطورباید با اندازه های داده های متفاوت رفتارکنیم؟ 

انتخاب یک اندازه برای یک  واحد ذخیره شده در یک آدرس تنها 

ذخیره کردن داده بزرگ در یک مجموعه از مکانهای همجوارحافظه•

:ذخیره کردن داده کوچک در یک مکان•

use shift & mask ops

دارای آدرس دهی بایتی (MIPSشامل)امروزه تقریبا همه ماشینها

“Byte_Adressable”بیتی 8در حافظه ،هستند هر مکان آدرس دهی

.نگهداری می شود
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 MIPSحافظه

اگرما بگوییم یک کلمه MIPSروی یک ماشین قابل آدرس دهی بایتی ازقبیل
را 83تا80ذخیره شده به این معنااست که مکانهای 80درآدرس( بیت32)

(.شروع می شود84کلمه بعدی از.)اشغال کرده

بایتی nآدرس .شود“ تنظیم”به طور نرمال بارگذاری وذخیره چندین بیت باید 
برای نمونه نیم کلمه تنها در .باشدnبارگذاری یا ذخیره باید مضربی از

.آدرسهای زوج ذخیره میشود

MIPS اجازه بارگذاری شدن و ذخیره شدن برای استفاده مخصوص
بیشتر )دستورالعمل ها را  نمی دهند اما آنها ممکن است کندترشوند

!(.پردازشگرها این را برای همیشه اجازه نمی دهند
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فصل سوم

نمایش اعداد و محاسباتی کامپیوتر
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چکیده

مقدمه

نمایش عددی و مکمل دو

منطق,طراحی واحد محاسبه 

ضرب و تقسیم صحیح

اعداد اعشاری
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نمایش عددی

:آنچه پيچيده به نظر می رسد

اعداد منفی را چگونه نمایش دهيم

 دامنه(Range )اعداد چيست؟

اگر یک عدد خارج از محدوده بود؟

در مورد اعداد منطقی و غير منطقی چطور؟

سيم سخت افزار چگونه این اعداد را جمع، تفریق،ضرب و تق

ميکند؟
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.دهيچ معنای ذاتی ندارن: بيتها فقط بيت هستند

 درابطه بين بيتها و اعداد را تعيين می کننقراردادها.

بیت ها و اعداد

 در قراردادیسخت افزار چگونه تشخيص می دهد که چه

حال استفاده است؟

Add $s1, $s2, $s3

Addu $s1, $s2, $s3

چيست؟s3$و s1،$s2$عالمت 



\ 64

نمایش عددی

صحيح بدون عالمت

صحيح با عالمت

BCDدهدهی کد شده به باینری

مميز ثابت

مميز شناور

:انواع دیگر داده

(اسکی و یونيکد)کاراکترها

(گرافيک ها)پيکسل ها

گروهی از بيتها
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صحیح بدون عالمت

چگونه نمایش می دهيم؟

انگشتهای خود را بشمارید.

مبنای اوليه سيستم اعداد

0123456789: نماد مختلف10: دهدهی

 =عدد




1

0

)10*(
n

i

i

id

چرا صحيح بدون عالمت؟

 دستيابی به حافظهPC, SP, RA,

In C, unsigned int
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(مبنای اوليه سيستم اعداد)صحیح بدون عالمت

 چه تعدادdiمتفاوت؟

بزرگترین عدد کدامست؟

کوچکترین عدد کدامست؟

:مبناهای خاص

 2مبنای(Binary)

 8مبنای(octal)

 16مبنای(hexademical)

آنها چه تعداد نماد مختلف دارند؟






1

0

)*(
n

i

i

i kd

Kدر حالت کلی، در یک سيستم عددی مبنای 

 =عدد
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Binary: 000110010100100010110110

1     9     4      8     B     6

0   6    2    4   4    2   6    6

تبدیل کرد؟16و 8چگونه می توان مبنای دو را به مبنای 

:مثال
010100=(0 *22+1 *21+0*20)*23+(1*22+0*21+0*20)

=2*81+ 4 *80= 248

Hexadecimal:

Octal:

(مبنای اولیه سیستم اعداد)صحیح بدون عالمت 
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(BCD: binary coded decimal)صحیح بدون عالمت

12710: نمایش  

 چه تعداد بيت برایBCD مورد نياز است؟
برای دودویی چطور؟

فضای ذخيره سازی بکارگرفته شده؟

:ضميمه

 چگونه می توانcarryرا مشخص نمود؟

“If  ai+ bi >10” vs. “If  ai+ bi >2” 

کداميک برای کامپيوتر کاراتر است؟

BCD Number 

0000 0 

0001 1 

0010 2 

0011 3 

0100 4 

0101 5 

0110 6 

0111 7 

1000 8 

1001 9 
1010-1111      No use 
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(عالمت مقدار)صحیح با عالمت 

-12:  -(sign)   12(absolute value)

یک بيت عالمت مجزا

یک مقدار

برای سخت افزار

بيت عالمت را کجا قرار دهيم؟چپ یا راست؟

 مثال یک )عالمت حاصلجمع را چگونه تعيين می کنيم؟

(مرحله اضافی

عالمت صفر چيست؟ مثبت یا منفی؟
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2مکمل 
.اعداد و نمایش آنها یکی نیست

 تعریف شده برای بیان آن استقراردادنمایش عدد، یک.

 یک عدد می تواند دارای نمایشهای متفاوتی باشد مثالBCD 16مبنای ،
.مکمل دو و غیره

یک نوع از نمایش که بصورت زیر تعریف شده است: مکمل دو:

عدد نمایش

bn-1 bn-2 ……b1b0






 
2

0

1

1 )2*()2(*
n

i

i

i

n

n bb
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مکمل دو

0 0000

1 0001

2 0010

3 0011

4 0100

5 0101

6 0110

7 0111

-8 1000

-7 1001

-6 1010

-5 1011

-4 1100

-3 1101

-2 1110

-1 1111

bn-1 bn-2 ……b1b0






 
2

0

1

1 )2*()2(*
n

i

i

i

n

n bb
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0000

0111

0011

1011

1111

1110

1101

1100

1010

1001

1000

0110

0101

0100

0010

0001

+0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

(بیت 4برای )
 Katz: Contemporary:مرجع

Logic Design, p243

همسایه اند؟0000و 1111چرا 

مفهوم بيت سوم چيست؟

عالمت صفر چيست؟

کوچکترین عدد کدامست؟

بزرگترین عدد کدامست؟

(مکمل دو)صحیح با عالمت
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مکمل دو
x-نمایش یک عدد منفی 

 از نمایش عددX تا نمایش-x

عدد نمایش

x bn-1 bn-2 ……b1b0

-x bn-1bn-2 ……b1b0

را معکوس biهر 
1کرده، سپس با 

.جمع کنید

هر بيت را معکوس کنيد و کم ارزشترین 1از با ارزشترین بيت تا کم ارزشترین : میانبر
.نگاه دارید1یک را 

Example:  - (0100) = 1011 + 1 = 1100 

Example: 10010 = 01100100  10011100 = -10010

اثبات درستی
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گنجاندن اعداد کوچکتر در بیتهای بیشتر

چرا الزم است؟

 مقایسه یکinteger با یکlong integer :تغيير نوع

بارگذاری یک بایت در یک کلمه

 بيتی32برای اضافه کردن یک بخش فوری به یک عدد

بيتی 32فقط با مقادیر موجود در رجيسترهای MIPSواحد محاسبه و منطق 
.کار می کند

چگونه می توان با اندازه های کوچکتر کار کرد؟

در مورد اندازه های بزرگتر چطور؟
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گنجاندن اعداد کوچکتر در بیتهای بیشتر

(گسترش عالمت)تکرار بيت عالمت در بيتهای دیگر

0010  -> 0000 0010

1010  -> 1111 1010

(1x(2^(-7) + 111 1010 = ? ) اثبات ؟ ! نکته

Example(2-bit): 10= 1 *(-21)+0 *20=-210

آیا می توانيد آنرا انجام دهيد؟ چه چيزی : بيت کلمه4در 10مبنای -2نمایش 

کشف می شود؟
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درست مانند دوران شيرین دبستان: جمع 

0110

+ 0001

a-b=a+(-b): تفریق 

 اعمال مکمل دو ساده است

0111-0110= 0111

+1010

10001

جمع و تفریق

 0001 =0110-0111بنابراین

آیا شما مخصوصا بيتهای عالمت را دستکاری نموده اید؟

11
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!یک بيت اضافی گم شده است! صبر کنيد

0111-0110=  0111

+1010

10001
زیرا

جمع و تفریق

 0=1+1=1-1: بيت1از دیدگاه 

بنابراین تا زمانيکه شماcarry  را در نظر ( سبز1)1+1بوجود آمده بوسيله

.نگرفته اید، درست انجام داده اید

11

is
0*23

+ 1*(-23)

1*23    

0

اما رفتار می کند در جمع مانند

0*23

+  1*23

1*23    

10

می تواند حذف شود؟1چرا 
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:سئواالت

آیا شما یک جمع کننده و یک تفریق کننده دارید؟

(یک جمع کننده دیگر؟)در مورد اعداد بدون عالمت چطور؟

2مزایای استفاده از مکمل 

تفریق می تواند از منطق مشترکی با جمع استفاده کند

بيت عالمت می تواند مانند یک بيت معمولی عدد رفتار کند

 اینها نکات زیرکانه ای هستند.

جمع و تفریق
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:جمع

0111    1111 

+ 0110+1000

سرریزی

عالمت ورودی چيست؟

عالمت خروجی چيست؟

ی آیا امکان وقوع سرریزی در جمع یک عدد مثبت و یک عدد منف

وجود دارد؟

امکان وقوع سرریز با صفر وجود دارد؟
 اعمالA+B وA-Bرا مالحظه کنيد.
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جمع

0111 1111 

+ 0110+ 1000

110110111

سرریزی

عالمت ورودی چيست؟

عالمت خروجی چيست؟
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در مورد جمع و تفریق اعداد بدون عالمت چطور؟

کشف سرریزی

:سرریزی زمانی اتفاق می افتد که

جمع دو عدد منفی یک عدد مثبت بدهد.

جمع دو عدد مثبت یک عدد منفی بدهد.

ه منفی یا یک عدد منفی را از مثبت تفریق کنیم و نتیج
بگیریم

ه مثبت یا یک عدد مثبت را از منفی تفریق کنیم و نتیج
بگیریم
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نادیده بگيرد؟

هيچ وقت نمی خواهد سرریزی آشکار شود

Addu, addiu, subu(MIPS:عدم توليد سریز)

ار کندتوليد یک تله که بر اساس آن برنامه نویس بتواند با آن ک.

 رخ دهد(وقفه)یک استثنا

کنترل به آدرس از پيش تعریف شده استثنا پرش کند

ذخيره آدرس مکان وقفه برای امکان بازگشت

جمع ، تفریق

در برابر سرریزی چیست؟CPUکار 
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طراحی پردازش

طراحی

اجزا

آنها چگونه در کنار هم قرار می گيرند

تجزیه باال به پایین بخشهای مختلط

ترکیب پایین به باالی بخشهای ساده
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روش تقسیم و غلبه: طراحی

شکستن مسئله به بخشهای ساده تر

کار با اجزا

قرار دادن قطعات با یکدیگر

بازبینی راهکارها در نهایت

جدا کردن دستورات فوری از بقیه دستورات: مثال

 پردازش فوریها قبل ازALU

 اکنون ورودیهایALUیک شکل هستند.

6عمل غیر فوری باقی مانده است

 بیت برای تعیین مد 3نیازمندALUاست
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ضرب وتقسیم صحیح
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عالمتبدونصحيحضرب

مثال مداد و کاغذ

مضروب      1000
مضروب فیه * 1001

1000
0000

0000
1000   

حاصلضرب 01001000
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ریاضیسادهمحاسبات

A2 .رایک مرتبه به چپ شیفت دادنi*A: 

این واضح است که ضرب مشتمل بر شیفت و جمع تکراری

.است
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تا بیت داشته باشد N  Bاگر

بیت دارد N+1  B سپس زمانی که
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ضرب1نژوررویبرنظارت

بیت جمع 64<=نصف بیتها در مضروب همیشه صفر است 

کننده هدر رفته است

کم< =مقدار دادن در سمت چپ مضروب به عنوان شیفت دادن

ارزش ترین بیت حاصلضرب هرگز تغییر نمی کند

حاصل را به . به جای اینکه مضروب را به چپشیفت دهیم

راست  شیفت می دهیم؟
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دارعالمتضرب

آسانترین راه حل این است که

هردو مثبت باشد

به یاد داشته باشید که حاصل تکمیل شده اجرا می شود

 عالمت حاصلضرب را محاسبه می کند عملوندها را به اعداد

31برای،بیت عالمت را دور می ریزد ،مثبت تبدیل می کند 

.سپس نتیجه ثابت می شود،مرتبه اجرا می شود 
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ضربعملیاسریعترهایالگوریتم

الگوریتم بوت

 ضرب اعداد عالمت دار مانند قبل داز سخت افزار
دیکسان استفاده می کند  و چرخه ها را ذخیره می کن

کندبیتهای مضرب را در یک لحظه می تواند دستکاری

استفاده کردن از یک آرایه آدرس

چه اضافه شود یا:مشاهدات این گونه نشان می دهد که 
میم این تص_نشود مضروب را یک واحد شیفت می دهیم

.می تواند کامل  به صورت موازی انجام شود



\ 91

چهارمفصل

کاراییسنجش
.چگونه، چرا، چه: سنجش•

کاراییمعادله•

امدالقانون•

.کندمیمحدودراکاراییانرژیچگونه•
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دهدمیارتقاراهاCPUکسیچهاغلب

را به پول تبدیل می کند، و محدود به چرخه CPUیک حرفه ای که چرخه های 

است

Artist tool:

animation, 

video special 

effects.
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کارایی و هزینه

CPU/از نظر مشتری

از لحاظ خرید

معين کردن یک مجموعه از ماشينها که دارای

بهترین کارایی

کمترین هزینه

 هزینه/ بهترین کارایی

از لحاظ طراحی

مواجه با انتخاب طراحی است که دارای:

 بهترین بهبود کارایی

کمترین هزینه

 هزینه/ بهترین کارایی

نیاز هر دو

پایه ای برای مقایسه

معیاری برای ارزیابی

.هدف ما فهماندن مفهوم هزینه و کارایی از انتخاب های معماری است
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”کارایی“دو تصور از 

(زمان اجرا)زمان انجام کار°

زمان اجرا ، زمان پاسخ ، زمان برگشت–

(کارایی... )کارها در روز، ساعت ، هفته ، ثانیه ، نانو ثانیه ، °

کارایی ، توان عملیاتی ، پهنای باند–

اغلب زمان پاسخ و توان عملیاتی در عکس هم قرار دارند، چرا

Plane

Boeing 747

BAD/Sud 
Concodre

Speed

610 mph

1350 mph

DC to Paris

6.5 hours

3 hours

Passengers

470

132

Throughput 
(pmph)

286,700

178,200

باالتری دارد؟کاراییکدامیک 
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تعاریف کارایی

کارایی میزان چیزهایی در ثانیه است

بزرگتر بهتر است

:اگر به صورت عمده، زمان پاسخ برای ما مهم باشد

performance(x) =   1               
execution_time(x)

“X ”n بار سریعتر از“Y ” است به معنی اینست که:

performance(X)execution_time(Y)

n = ----------------------=     ----------------------

performance(Y)               execution_time(X)

چه زمانی توان عملیاتی مهمتر از زمان اجراست؟

چه زمانی زمان اجرا از توان عملیاتی مهمتر است؟
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درک کارایی

موارد زیر احتماال، چگونه بر زمان پاسخ و توان عملیاتی اثر می گذارد؟

افزایش سرعت ساعت در یک پردازشگر معین.

 (.اربرمثال داشتن یک سرویس واحد کامپیوتری دارای چند ک)افزایش تعداد کارها در یک سیستم

 بکه از مانند یک ش) افزایش تعداد پردازنده ها در یک سیستم که از چند پردازنده استفاده می کند

((ATM)ماشینهای خود پرداز

برنامه ای مشابه را در PowerPcثانیه اجرا کند و یک 8یک برنامه را در 3اگر یک پنتیوم 

ثانیه اجرا کند، محصول پنتیوم چند بار سریعتر است؟10

n = 10 / 8 = 1.25 times faster (or 25% faster)

را برای خرید انتخاب کند ؟PowerPCبا این وجود چه چیزی باعث می شود که کسی 
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تعریف زمان

جش زمان به چند طریق قابل تعریف است، وابسته به اینکه چگونه مورد سن
:قرار دهیم

برایشدهصرفزمانشاملکار،یکتکمیلبرایشدهصرفزمانمجموع:پاسخزمان
سرباروپردازشها،دیگروI/Oبرایانتظارحافظه،ودیسکبهدستیابیCPUدراجرا

.عاملسیستم

اجرایزمانCPU:یککهزمانیمجموعCPUازغیربه)کندمیصرفکاریکبرای
CPUزمانبهمعروفسادهطوربهزماناین.(دیگرهایبرنامهاجراییاI/Oزمان
.است

کاربرزمانCPU:کهزمانهاییمجموعCPUکندمیصرفبرنامهدر.

سیستمیاجرایزمانCPU:درکارهااجرایصرفعاملسیستمکهزمانیمجموع
.کندمیبرنامه

ثانیه 22معادل CPUزمان سیستمی یک برنامه می تواند دارای : برای مثال
، معادل CPUزمان اجرایی ثانیه ، یک 90برابر CPUزمان کاربر باشد، یک 

.ثانیه باشد162برابر زمان پاسخثانیه ، و یک 112
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ساعت کامپیوتر

تعیین در یک نرخ ثابت انجام می گیرد وساعت کامپیوتریک 

.می کند چه زمانی رخدادها  در سخت افزار قرار گیرند

Clk

5مثال )مقدار زمان برای سپری شدن یک چرخه ساعت است زمان چرخه ساعت°

(.نانوثانیه

.استزمان چرخه ساعت، عکس نرخ ساعت°

نرخ ساعتنانوثانیه باشد، 5معادل زمان چرخه ساعتمثال، اگر یک کامپیوتر دارای °

:برابر است با
1

---------------------- = 200 MHz
5 x 10  sec

چرخه ساعت

-9
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معیارهای پایه ارزیابی

مقایسه معیارهای ماشینها

زمان اجرا-

توان عملیاتی-

CPUزمان -
-MIPS : میلیونها دستورالعمل در ثانیه: مخفف

-MFLOPS :میلیونها عمل ممیز شناور در هر ثانیه

مقایسه مجموعه برنامه های استفاده شده در ماشینها

مفهوم محاسباتی-

مفهوم محاسباتی سنگین-

-Benchmarks
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چه تعداد چرخه برای یک برنامه نیاز است؟

تعداد دستورالعملها باشد= ممکن است تصور کرده باشيد که تعداد چرخه ها 

ی این تصور اشتباه است، دستورالعملهای متفاوت ، در ماشينهای متفاوت زمانها

.متفاوتی را صرف می کنند
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تعداد چرخه های متفاوت برای دستورالعمل های متفاوت

.تقسیم زمان خیلی بیشتری از جمع صرف می کند•

.اعمال ممیز شناور، زمان بیشتری نسبت به نوع صحیح آن مصرف می کند

.دسترسی به حافظه زمان بسیار بیشتری از دسترسی به ثباتها صرف می کند
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اکنون که ما با مفهوم چرخه آشنا شدیم

یک برنامه معين نياز دارد به 

تعدادی از دستورالعملها

تعدادی از چرخه های ساعت

تعدادی از ثانيه ها

:ما یک لغت نامه برای شرح این کميت ها داریم

(ثانيه در هر چرخه)زمان چرخه ساعت 

(سيکل در ثانيه)نرخ ساعت 

CPI(تعداد چرخه ها در هر دستورالعمل)

باالتری باشدCPIیک برنامه مميز شناور ممکن است دارای 
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CPUزمانمحاسبه

زمان اجرای یک برنامه معين می تواند مانند زیر محاسبه شود

CPUزمان = CPUچرخه های ساعت xزمان چرخه ساعت 
از آنجا که زمان چرخه ساعت و نرخ ساعت عکس یکدیگرند

CPUزمان =CPUچرخه های ساعت /نرخ ساعت

می تواند مانند زیر محاسبه گرددCPUتعداد چرخه های ساعت 

CPU (برنامه/دستورالعملها) =چرخه های ساعت x (دستورالعمل/چرخه های ساعت)

x CPIتعداد دستورالعملها =

بنابراین

CPU تعداد دستورالعملها =زمانx CPI x زمان چرخه ساعت

CPUتعداد دستورالعملها =زمانx CPI / نرخ ساعت

واحدهای این، اینگونه هستند

ثانيهچرخه های ساعتدستورالعملها
-----------------  =ثانيه  x  ---------------------- x  ----------------

چرخه ثانيهدستورالعملبرنامه
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CPUزمانمحاسبهازمثالی

باشد، چقدر طول می کشد تا یک برنامه MHZ50اگر یک کامپيوتر دارای نرخ ساعت 

.است3.5برای این برنامه CPIدستورالعمل اجرا شود؟ 1000دارای 

استفاده از معادله

CPU تعداد دستورالعمل =زمانx CPI / نرخ ساعت

پس

CPU1000 =زمان x 3.5 / (50 x 10   )

افزایش یابد و بقيه MHZ250به MHZ200ی یک کامپيوتر از CPUاگر نرخ ساعت 

فاکتورها یکسان باقی بمانند، افزایش سرعت کامپيوتر چقدر است؟

MHz 250نرخ جدید ساعتزمان CPUقدیمی
---------------------=-------------------------=--------------= 1.25

  MHZ 200نرخ قدیمی ساعت    زمان CPUجدید

تصور ساده انگارانه ما چه بود؟

6
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CPIمحاسبه

CPIمیانگین تعداد چرخه ها در هر دستورالعمل است،

الزم است  ما فرکانس ها و تعداد چرخه ها را برای اجرای،اگر برای هر نوع دستورالعمل 
:را به صورت زیر محاسبه کنیمCPIما می توانیم،آن بدانیم  

CPI  = Σ CPI   x  F

:برای مثال

i i

Op F CPI    CPI   x F % Time

ALU 50% 1 .5 23%

Load 20% 5 1.0 45%

Store 10% 3 .3 14%

Branch 20% 2 .4 18%

Total 100% 2.2            100%

ii i i
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مسائل با میانگین حسابی

تا 2. تقاضاهایی که احتمال یکسانی برای اجرا ندارند

:آزمون کارایی2ماشین که زمان بندی شدن برای
Machine A              Machine B             

Program1  2 seconds(%20)   6 seconds                  

Program2  12 seconds(%80)  10 seconds               

ثانیه7( =12+2/)2=میانگین زمان اجرا

ثانیه8(=10+6/)2=میانگین زمان اجرا

ثانیه 10=2*0.2  +12*0.8=Aمیانگین زمان اجرای وزنی

میانگین زمان اجرای وزنیB=0.8*10  +  0.2*6=9.2ثانیه
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خالصه ای از کارایی

سنجش اصلی کارایی2

زمان انجام کار:زمان اجرا

تعداد کارهایی هستند که در یک واحد زمانی کامل می شوند:توان عملیاتی

کارآیی و زمان اجرا متقابل اند افزایش کارایی کاهش زمان اجرا را در پی دارد

زمان اجرایی که به یک برنامه اختصاص داده می شود می تواند به صورت زیر محاسبه شود

زمان هر چرخه*  CPI*تعداد دستورالعمل ها =   CPUزمان

آهنگ پالس ساعت/CPI*  تعداد دستورالعمل ها  = CPUزمان    

سازمان دهی ،معماری مجموعه ذستور العمل ها ،ی کامپایلر ژاین عوامل متآ ثر است از تکنولو 
دادهایی زمانی که کارایی افزایش می یابد دقت کنید که چه رخ.ی زیر بنایی  ژو تکنولو ،ماشین 

.نمونه متداول سریعی ساخته می شود<=به طور متناوب اتفاق می افتد 

!بخشهای اشتراکی را سریعتر نمائید: به خاطر داشته باشید
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آزمون های کارایی کامپیوتر

یک برنامه یا مجموعه ای از برنامه هایی است ،آزمون کارایی 
دکه برای دستیابی کامپیوتر به کارایی استفاده می شو

ه آزمون های کارایی به ما اجازه  می دهند سنجش کارایی بر پای
زمان های اجرایی را می دهد

آزمون های کارایی باید نمایش دهنده نوع درخواست های  در 
حال اجرا در یک کامپیوتر باشند

سته آزمون های کارایی نباید به عوامل دیگری در کامپیوتر واب
...و،کیبورد ،مثل موس ،باشند 

آزمون های کارایی  می توانند در گونه های پیچیده و 
.سودمندشان بسیار گوناگون باشند
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انواع آزمون های کارایی

هدف اصلی  بار کاری

Small “Kernel” 

Benchmarks

آزمون های کارایی میکرو

درخواست کامل آزمون های کارایی

)spec (مثل آزمون های کارایی

مزایا معایب

نمایشگر•

• خیلی مشخص

• غیر قابل حمل

برای اجرا یا سنجش سخت است•

برای همانندسازی سخت است•

• قابل حمل

کامال کاربردی•

• پیشرفت های مفید در 

واقعیت

آسان برای اجرا در اوایل •

طراحی چرخه

• قابلیت به اوج رسانیدن همانندی

و پتانسیل گلوگاه ها

نشان دهنده کم•

• سیستم حافظه قابل 

اندازه گیری نیست

• می تواند یک “به اوج رسیدن”

راه طوالنی از درخواست کارایی 

باشد
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SPEC

(System Performance Evaluation Cooperative)
موسسه ارزیابی کارایی سیستم

به کار می رودPCبه شدت برای گزارش کارایی و کارایی SPECآزمون های کارایی 

SPEC CPU89اولین دوره 
singleبرنامه روی اعداد 10شامل •

SPEC CPU92دومین دوره 
•Spec CINT92(6تا برنامه صحیح )وSpec CFP92(14تا برنامه ممیز شناور)

اوتفلگ های کامپایلر می توانند قرار بگیرند به طور متفاوت برای برنامه های متف•

SPEC CPU95سومین دوره 
 SPEC  CFPو ( تا برنامه صحیح8)SPEC CINT 95:قرار گیری جدید برنامه ها•

(تا برنامه ممیز شناور10) 95

.تنها فلگ کامپایلری که قرار می گیرد برای همه برنامه ها •
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SPEC

SPEC CPU2000چهارمین دوره 

تا SPEC CINT2000(12:قرار گیری جدید برنامه ها •

تا برنامه ممیز SPEC CFP2000(14و( برنامه صحیح

(شناور

.تنها فلگ کامپایلری که قرار می گیرد برای همه برنامه ها•

هستندSPECگزارشات مستند نسبت ارزیابی برای •

ماشین مرجعCPUماشین مورد ارزیابی زمان CPUزمان •
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SPECدیگر آزمون های کارایی 

JVM98:

اندازه گیری کارایی ماشین های مجازی•

SFS97:

(  NFS)اندازه گیری قوانین فایل سرویس دهند شبکه 

Web99:

اندازه گیری کارایی در خواست های شبکه گسترده جهانی

HPC96:

اندازه گیری کارایی گسترده  در خواست های صنعتی

APC,MEDIA,OPC

درخواست های گرافیکیاندازه گیری کارایی

SPECبرای اطالعات بیشتر درباره آزمون های کارایی 
مراجعه کنیدhttp://www.spec.orgبه


