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  مقدمه 3.1
و  1لعملکلمات یک زبان کامپیوتري دستورا. صحبت کنیم باید با زبان اوبه یک کامپیوتر فرمان دادن براي 

در این فصل مجموعه دستورات یک کامپیوتر . شوندنامیده می 2مجموعه دستورات آنمجموعه کلمات یا لغتنامه 
شود، مورد ه میشود و هم به فرمی که توسط ماشین خواندواقعی را هم به فرمی که توسط کاربر نوشته می

 که ضیح داده خواهد شدتوزبان ماشین این کامپیوتر واقعی به صورت مرحله به مرحله . مطالعه قرار خواهیم داد
کنیم تا زبان واقعی آن را مرحله به مرحله پاالیش میسپس  ؛سطح باالستشبیه یک زبان برنامه نویسی  در ابتدا

که زبان کامپیوترها مثل زبان انسانها گوناگون و پراکنده هستند، ممکن است فکر کنید  .شکل گیردیک کامپیوتر 
- شباهت زبانهاي کامپیوتري حتی از شباهت لهجه. اما باید گفت که زبان کامپیوترها کامالً شبیه به هم هستند

این شباهت به این دلیل است که همه . هاي مختلف یکی از زبانهاي انسانها به یکدیگر نیز بیشتر است
شوند که اصول کاري آنها در سطوح پایین مشابه هاي سخت افزاري ساخته میوترها با استفاده از تکنولوژيکامپی

بعالوه، . اي محدودي وجود دارند که هر کامپیوتري باید آنها را فراهم نمایدهمچنین، عملیات پایه. همدیگر است
سخت افزار و کامپایلر را آسان کند و ساختن یافتن زبانی که : طراحان همه کامپیوترها اهداف مشترکی دارند

هاي با توجه به شباهت موجود بین زبانبنابراین، . همچنین، کارآیی را افزایش داده و هزینه را کم نماید
  .سهل و آسان خواهد بوداگر شما یک زبان کامپیوتري را بیاموزید، یادگیري زبانهاي دیگر آن نیز کامپیوتري، 

ترین مباحث یک پردازنده که یکی از کلیدي ISA3مفهوم معماري مجموعه دستورات یا  ابتدادر این فصل، 
ارائه نموده و مزایا و  ISAهاي مختلفی از باشد را توضیح خواهیم داد و سپس دسته بنديمعماري کامپیوتر می

طراحی کامپایلر بر طراحی سخت افزار و همچنین  ISAتأثیر  در ادامه. معایب هر یک را بررسی خواهیم نمود
که  MIPSبه نام  ISAدر نهایت، یک . خوب مطرح خواهد شد ISAمورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهاي یک 

 MIPSمجموعه دستورات معماري . باشد مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفتمبناي اکثر مطالب این کتاب می
این پردازنده هم اکنون جزء . احی شده استبه بعد طر 1980ي است که از دههمعروف  ISAاي از چند مونهن

میلیون از این ریزپردازنده در  100فقط حدود . آیدهاي معروف و پرفروش دنیاي کامپیوتر به حساب میپردازنده
، AII Technologyهاي توان در محصوالت شرکتاین پردازنده را می. ساخته شده است 2002 سال

Broadcom ،Cisco ،NEC ،Nintendo ،Silicon Graphics ،Sony ،Texas Instrument ،Toshiba  و دیگر
  . تولید کنندگان پیدا کرد

اي که بر عهده دارد اجراي دستورات ترین وظیفهپردازنده اصلی. هدف این کتاب طراحی کامل یک پردازنده است
ر ابتدا دستورات هدف و کار براي اینکه موجودي طراحی کنیم که بتواند دستور اجرا نماید، باید د. برنامه است

                                                
1 - Instruction 
2 - Instruction Set 
3 - Instruction Set Architecture 
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بنابراین، در ادامه این فصل و قبل از اینکه طراحی پردازنده را شروع نماییم . هر یک از آنها را مشخص نماییم
. نماییم، دستورات مورد انتظار را معرفی و عملکرد و پارامترهاي تک تک آنها را بررسی می)فصل پنجم به بعد(

که پردازنده مرجع این کتاب است خواهد  MIPSمجموعه دستورات پردازنده  دستورات منتخب و مورد نظر از
  .بود

  زبان ماشین و اسمبلی 3.1.1

بنابراین، تمامی . شناسدرا می 1و  0کند و سخت افزار آن فقط کامپیوتر ماشینی است که در مبناي دو کار می
شوند باید به صورت آن ذخیره میهاي شود و یا در حافظههایی که به کامپیوتر داده میدستورات و داده

مورد  1و  0که در آن فقط  است در کامپیوتر، زبان ماشین یک زبان برنامه نویسی. ها باشد 1و  0اي از مجموعه
به طور مثال، در . باشدها می 1و  0اي از در زبان ماشین هر دستوري به صورت یک رشته. گیرداستفاده قرار می

تمامی . نوشته شود 01101101به صورت رشته هشت بیتی  a = b+cتور جمع یک کامپیوتر ممکن است دس
به صورت رشته  18به طور مثال عدد . شوندنوشته می 1و  0هایی از ها نیز در زبان ماشین به صورت رشتهداده

  .شودنشان داده می 00010010
به یاد  .کردندبرنامه نویسی می) 1و  0ن زبا(در ابتداي پیدایش کامپیوترها، برنامه نویسان فقط به زبان ماشین 

اشکال زدایی و همچنین نویسی به زبان ماشین و برنامهاي نبود و کار ساده 1و  0هاي مرکب از سپردن رشته
-به همین دلیل، برنامه نویسان تصمیم گرفتند از زبان برنامه.  هاي زبان ماشین خیلی مشکل بودبرنامهنگهداري 

 0هاي در این زبان جدید که اسمبلی نام داشت به جاي رشته. ي زبان ماشین استفاده کنندنویسی دیگري به جا
تر باشد و ثانیاً برنامه نویسی به کمک آنها به کردند که اوالً به یاد سپردن آنها سادهاز نمادهایی استفاده می 1و 

و  bهاي ر است عمل جمع بین خانهکه قرا a = b+cدر زبان اسمبلی دستور جمع به صورت . راحتی انجام گیرد
c  حافظه انجام داده و نتیجه را در خانهa  حافظه ذخیره نماید به صورتadd a,b,c بدیهی است . شودنوشته می
- توان برنامهتر است و بعداً مینسبت به زبان ماشین ساده با زبان اسمبلیاشکال زدایی برنامه و برنامه نویسی  که

   .سادگی توسعه داد و امکانات جدیدي را به آن اضافه نمود هاي نوشته شده را به
. نمود توان با استفاده از ابزاري به نام اسمبلر تبدیل به زبان ماشینهاي نوشته شده به زبان اسمبلی را میبرنامه

در ). و جاوا Cنسبت به زبانهایی مثل (آید همانند زبان ماشین یک زبان سطح پایین به حساب می زبان اسمبلی
. واقع زبان اسمبلی نمادي از زبان ماشین است که هر دستور آن تقریباً معادل یک دستور در زبان ماشین است
تر در این کتاب، ما زبان اسمبلی را معادل زبان ماشین در نظر خواهیم گرفت و در بیشتر موارد به دلیل ساده

در این فصل، به صورت مرحله  .سمبلی ارائه خواهیم نمودهاي برنامه نویسی را با زبان ابودن زبان اسمبلی، مثال
را توضیح خواهیم داد و در انتهاي این فصل، کل دستورات  MIPSبه مرحله دستورات زبان اسمبلی پردازنده 
همچنین، معادل زبان ماشین دستورات ارائه شده در این فصل را . ارائه شده را در یک جدول ارائه خواهیم داد
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هاي آینده به عنوان در فصلاین دو جدول از . اي این فصل در قالب یک جدول ارائه خواهیم دادنیز در انته
  .مرجع استفاده خواهد شد

  مفهوم برنامه ذخیره شده 3.1.2

ایده استفاده از  1براي اولین فردي به نام ون نیومن. گرفتاوایل اختراع کامپیوترها، حافظه مورد استفاده قرار نمی
گرفت و توسط واحد کنترل دستور در این روش برنامه مورد نظر داخل یک حافظه قرار می. ودحافظه را مطرح نم
هاي مختلف را با استفاده از این ایده، یک کامپیوتر توانایی اجراي برنامه. شداجرا می ALUبه دستور بر روي 

  .ده شودپیدا کرد و براي اجراي یک برنامه کافی بود که آن برنامه داخل حافظه قرار دا

  چرخه اجراي دستورات 3.1.3

پردازنده . کندکند و دستورات را یکی پس از دیگري اجرا میبا روشن شدن کامپیوتر، پردازنده شروع به کار می
چرخه . نمایداي به نام چرخه اجراي دستورات را طی میهمیشه در حال اجراي دستورات است و پیوسته چرخه

  .برنامه نویسی است و مراحل آن در شکل زیر نشان داده شده است هاياجراي دستورات شبیه به فلوچارت

  
  :مراحل مختلف در یک چرخه دستورالعمل به صورت زیر است

                                                
1 - Von Newman 
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 (Instruction Fetch)شود دستور از حافظه خوانده می -1
 (Instruction Decode)شود نوع دستور مشخص می -2
 (Operand Fetch)شوند عملوندهاي دستور خوانده می -3
 (Execute)شود اجرا می دستور -4
 (Store results)شوند نتایج حاصل از اجراي دستور ذخیره می -5
 (Next Instruction)شود آدرس دستور بعدي جهت اجرا مشخص می -6

  معماري مجموعه دستورات 3.1.4

باشد که طراحی سخت افزار و همچنین مهمترین بحث معماري کامپیوتر می ISAمعماري مجموعه دستورات یا 
تعاریف مختلفی ارائه شده است که مهمترین آنها به  ISAبراي . گیردکامپایلر بر اساس آن صورت میطراحی 

  :شرح زیر است
• ISA  کامپایلر(واسطی است بین سخت افزار و نرم افزار سطح پایین( 
• ISA  ي هاباید بداند تا اینکه برنامه کامپیوترزبان ماشین ساختاري از کامپیوتر است که برنامه نویس

 (timing)ها بدون توجه به زمانبندي این برنامه .)IBMمنبع (درستی را براي آن کامپیوتر بنویسد 
 .شوندنوشته می

• ISA  توصیفی از ماشین است که یک طراح سخت افزار باید بداند تا بتواند پیاده سازي درستی از
 .کامپیوتر انجام دهد

• ISA کنداز دید برنامه نویس مخفی می یک سطح تجرید است که جزئیات سخت افزار را. 
  

  :توان به موارد زیر اشاره نمودخوب می ISAاز ویژگیهاي یک 
هاي بعدي یک پردازنده که اصطالحاً به آن قابلیت حمل یا هاي نسلسازيدار بودن در پیادهادامه •

دارد چرا که  هاي اینتل سازگاري وجودبه طور مثال، در معماري پردازنده .شودگفته می 1سازگاري
هاي بعدي آن تا به امروز در پردازنده 8086هاي قدیمی آن نظیر معماري به کار رفته در پردازنده

- که یک پردازنده جدید است از معماري پردازندهشرکت اینتل  Core i7پردازنده  . استفاده شده است
هاي وشته شده براي پردازندههاي نتواند برنامهنماید و به همین دلیل میهاي قدیمی پشتیبانی می

 .تر را نیز اجرا نمایدقدیمی
 .تر انجام شودطراحی کامپایلر با استفاده از آن ساده •
  .تر باشدپیاده سازي سخت افزار براي آن ساده •

  :توان به موارد زیر اشاره نمودشوند که از آن جمله میموارد متعددي مشخص می ISAدر یک 
                                                

1 - Compatible 
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 مجموعه دستورات •
 وندهاي مورد نیاز در دستوراتتعداد عمل •
 )حافظه یا رجیستر(محل ذخیره سازي عملوندها  •
 )انواع داده(نوع و اندازه هر عملوند  •
 هاي آدرس دهیشیوه •
 تعداد رجیسترها و کار هر رجیستر •
 )هاي هر دستورمعنی بیت(قالب دستورات  •
  طول دستورات •

  هاي مجموعه دستوراتدسته بندي معماري 3.1.4.1
ISAهاي حافظه و رجیسترها و همچنین نحوه انجام عملیات والً در نحوه دسترسی به خانههاي مختلف معم

وجود دارند که در زیر به برخی از  ISAچند دسته معروف . و منطقی بر روي آنها با همدیگر فرق دارند ریاضی
  :کنیمآنها اشاره می

هاي حافظه و نتقال بین خانه، اISAدر این نوع از : (Memory to Memory)حافظه به معماري حافظه  •
تعداد مراجعات زیاد به حافظه  ISAعیب این . باشدهاي حافظه مجاز میهمچنین عملیات بر روي خانه

 .اما مزیت آن طول کم برنامه است. باشدو سرعت پایین آن می
ه یک پاي یک رجیستر به نام انباره وجود دارد ک ISAدر این : (Accumulator based)مبتنی بر انباره  •

باشد و بنابراین به جاي اینکه عملیات بر روي دو خانه حافظه انجام و منطقی می ریاضیثابت عملیات 
در این معماري  .تواند بر روي دو رجیستر و یا یک رجیستر و حافظه انجام گیردگیرد، عملیات می

 Load Bنویسیم می به طور مثال وقتی. شودمعموالً رجیستر انباره به صورت ضمنی استفاده می
توان به تعداد مراجعات می ISAاز مزایاي این . قرار بده) انباره( Accرا داخل  Bمنظورمان این است که 

اما در این روش طول برنامه اندکی . اشاره نمود Memory to Memoryکمتر به حافظه نسبت به روش 
 .کندافزایش پیدا می

اي به براي انجام محاسبات، ابتدا عملوندها داخل حافظه ISA در این: (Stack based)مبتنی بر پشته  •
- هاي حافظه پشته انجام میگیرند و سپس در حین عملیات، محاسبات بر روي خانهنام پشته قرار می

چون (باشد ولی تعداد مراجعات به حافظه در آن بیشتر شده است گی آن میساده ISAمزیت این  .شود
 .باشدتعداد دستورات نیز زیاد می ISAهمچنین، در این ). افظه استحافظه پشته خودش نوعی ح

این معماري شبیه به معماري مبتنی بر انباره است : (Register-Memory)اي حافظه- معماري رجیستر •
 .تواند مورد استفاده قرار گیردبا این تفاوت که در آن به جاي انباره هر رجیستري می

در این معماري براي اینکه تعداد مراجعات به حافظه کم : (Load-Store)ذخیره -معماري بارگذاري •
توانند به حافظه مراجعه کنند و همه دستورات ریاضی و منطقی می Storeو  Loadشود، فقط دستورات 
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این معماري به دلیل مراجعات کم آن به حافظه داراي سرعت زیادي  .باید داخل رجیسترها انجام گیرند
هاي مدرن این معماري، به دلیل مزایاي آن در پردازنده. شودامه در آن بیشتر میاست ولی طول برن

 . گیردامروزي بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می
باشند، در شکل هایی از حافظه میخانه Cو  A ،Bکه در آن  A=B+Cهاي فوق، عملیات  ISAجهت مقایسه 

  .ي شده استهاي مختلف پیاده ساز ISAزیر با استفاده از 

Memory to Memory
mov A B
add A C

Stack
push B
push C
add
pop A

Accumulator
load B
add C
store A

Register
(Register-memory)
load R1 B
add  R1 C
store A R1

Register
(Load-store)
Load R1 B
Load R2 C
Add R1 R1 R2
Store A R1

MIPS is one of these  
  

ولی ) mipsمثل پردازنده (کنند هاي معرفی شده فوق استفاده میها فقط از یکی از معماريبرخی از پردازنده
از ). مثل پردازنده اینتل(دهند ها ترکیبی از چند معماري مختلف را مورد استفاده قرار میبرخی از پردازنده

توان به موارد زیر اشاره میگیرند، اند و مورد استفاده قرار میهکه امروزه صنعتی شد ISA هاينمونه معروفترین
  :نمود

• IA-32 : اینISA این . باشدمحصول شرکت اینتل و ترکیبی از چند معماري مختلف میISA  در
 .گیردبیتی اینتل مورد استفاده قرار می 32هاي پردازنده

• PowerPC 
• DEC Alpha 
• MIPS : محصول شرکتMIPS هاي معماري است و از نوعLoad-Store باشدمی. 
• SPARC 
• HP-PA  

  

  ISAبندي دستورات موجود در یک دسته  3.1.4.2
هاي مختلف را به کمک آن بشود ایجاد کرد، دستورات متعددي باید در قوي باشد و برنامه ISAبراي اینکه یک 

ر حتماً موجود باید سه مجموعه دستور زی ISAدر یک دسته بندي کلی، در داخل یک . داخل آن موجود باشد
  :باشند
 دستورات انتقال داده -1
 دستورات محاسبات ریاضی و منطقی -2
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  دستورات پرش شرطی و غیرشرطی -3
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  عملیات سخت افزار کامپیوتر 3.2
  :نماد زبان اسمبلی زیر را در نظر بگیرید. هر کامپیوتري باید توان انجام محاسبات را داشته باشد

add  a, b, c 
این . قرار دهد aرا جمع کرده و حاصل را در  cو  bشود که دو متغیر دستور داده می در این نماد به کامپیوتر

دهد و باید سه متغیر نمادگذاري به دلیل اینکه در آن هر دستورالعمل حسابی فقط یک عملیات را انجام می
را در  e، و b ،c ،dیر توانیم حاصل جمع چهار متغبه طور مثال با نماد فوق نمی. داشته باشد، انعطاف پذیر نیست

a هاي زیر استفاده کنیمقرار دهیم و باید از رشته دستورالعمل:  
add  a, b, c    # a = b + c                                            
add  a, a, d    # a = (b + c) + d                                   
add  a, a, e    # a = ((b + c) + d) + e = b + c + d + e  

، توضیحات براي خواننده هستند که کامپیوتر آنها  #در خطوط فوق کلمات نوشته شده در سمت راست عالمت 
اختالف دیگر آن با زبان برنامه . باشدگیرد و هر خط این زبان حداکثر داراي یک دستورالعمل میرا در نظر نمی

تعداد . یابندتوضیحات همیشه در انتهاي یک خط پایان می Cدر این است که در آن برخالف زبان  Cنویسی 
دو عددي که باید جمع شوند و مکانی که حاصل : طبیعی عملوندها براي عملیاتی نظیر جمع، سه عملوند است

این نیازمندي که هر دستورالعمل دقیقاًٌ سه عملوند داشته باشد، نه بیشتر و نه کمتر، . جمع باید در آن قرار گیرد
سخت افزار براي تعداد عملوندها . تر کنید، تعیین شده استي هماهنگی با این فلسفه که سخت افزار را سادهبرا

اي طراحی سخت افزار این وضعیت اولین اصل از چهار اصل پایه. تر از تعداد عملوندهاي ثابت استمتغیر، پیچیده
  .کندرا بیان می

  .ندکسادگی به نظم کمک می :طراحی 1اصل شماره 
. شودو این نمادگذاري ابتدایی نشان داده می Cهاي نوشته شده به زبان ي بین برنامهدر دو مثال زیر رابطه

در مثالهاي زیر در . دهدکامپایلر عمل تبدیل را از یک برنامه سطح باال به زبان اسمبلی و زبان ماشین انجام می
  .دهیدام میواقع شما عمل کامپایلر را خودتان به صورت دستی انج

  .ي زیر را نشان دهیدکد اسمبلی معادل با قطعه برنامه :مثال
a = b + c; 
d = a – e; 

چون یک دستورالعمل در نمادگذاري نشان داده شده بر روي دو متغیر مبدأ عمل کرده و حاصل را در  :پاسخ
- العمل زبان اسمبلی زیر تبدیل میدهد، بنابراین قطعه کد باالیی مستقیماً به دو دستوریک متغیر مقصد قرار می

  :شود
add  a, b, c   #  a = b + c  
sub  d, a, e   #  d = a – e  

  :یک عبارت با پیچیدگی بیشتر را به صورت زیر در نظر بگیرید :مثال
f = (g + h) – (i + j); 
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  چه کدي را براي این عبارت تولید خواهد کرد؟ Cکامپایلر 
، سپس جمع (g + h)ابتدا جمع . شودي اسمبلی پیاده سازي میچند دستور ساده این عبارت پیچیده با :پاسخ
(i + j)گیرد، و در نهایت عملیات تفریق انجام می.  

add  t0, g, h 
add  t1, i, j   
sub  f, t0, t1  

ه مورد به عنوان متغیرهاي موقتی براي ذخیره کردن نتایج براي استفاده در آیند t1و  t0در این کد اسمبلی، 
  .انداستفاده قرار گرفته

  
که در این بخش معرفی شدند، در واقع همان چیزي است که ) زبان اسمبلی(هاي نمادینی نمایش :توجه

  .توضیح داده خواهد شد MIPSهاي آتی نمایش نمادین زبان ماشین در بخش. فهمدپردازنده واقعاً می
  

  عملوندهامحل ذخیره سازي  3.3
در معماري کامپیوتر به هر . شوددي ورودي وجود دارد که عملیات بر روي آنها انجام میبراي هر عملیاتی تعدا

هاي هاي حافظه و ثابتهر کدام از رجیسترها، خانه. شودگفته می 2، عملوند 1هاي یک عملیاتکدام از ورودي
مورد  MIPSاري موجود در معمدر این بخش عملوندهاي مختلف . توانند عملوند یک دستور باشندعددي می

  .گیرندبررسی قرار می

  رجیسترعملوندهاي  3.3.1

باشند و باید هاي سطح باال محدود میهاي حسابی در زبان اسمبلی برخالف برنامهتعداد عملوندهاي دستورالعمل
شوند، انتخاب هاي خاص که مستقیماً در سخت افزار ساخته شده و رجیستر نامیده میاز تعداد محدودي مکان

اي هستند که در رجیسترها عناصر اولیه: باشندجیسترها همانند آجرهاي ساختمان یک کامپیوتر میر. شوند
. باشندبراي برنامه نویس قابل مشاهده می شوند که پس از تکمیل کامپیوترطراحی سخت افزار به کار گرفته می

در این فصل . داده خواهد شدنقش کلیدي رجیسترها در طراحی و ساخت سخت افزار نشان  6و  5هاي در فصل
  .نیز مشاهده خواهید کرد که استفاده مؤثر از رجیسترها چگونه در کارآیی برنامه نقش کلیدي بر عهده دارد

- می 3، کلمهMIPSبیتی را در معماري  32ي معموالًٌ یک داده. بیت است MIPS ،32اندازه رجیستر در معماري 
  .شودگفته می 1بیت یا دو بایت، یک نیم کلمه 16الزم به یادآوري است که به . نامند

                                                
1 - Operator 
2 - Operand 
3 - Word 
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و رجیسترها این است که تعداد رجیسترها  Cیکی از تفاوتهایی که بین متغیرهاي یک زبان برنامه نویسی مانند 
. باشدرجیستر می 32نیز داراي  MIPSمعماري . رجیستر دارند 32معموالً کامپیوترهاي امروزي . محدودند

- ، این محدودیت را نیز اضافه میMIPSر گام به گام و از باال به پایین نمایش نمادین زبان بنابراین در ادامه مسی
بیتی انتخاب  32رجیستر  32باید از یکی از  MIPSهاي حسابی کنیم که هر یک از سه عملوند دستورالعمل

  .شوند
از اصول طراحی سخت  توان در دومین اصلرا می) است MIPS 32براي (دلیل محدود بودن تعداد رجیسترها 

  :افزار یافت
  .تر سریعتر استکوچک :طراحی 2اصل شماره 

افزار هر چقدر تعداد رجیسترها بیشتر شود تأخیر مجموعه رجیسترها هم به دلیل بزرگ شدن حجم سخت
 شود که پریود کالك افزایش پیدا کرده و زمان زیادي صرف اجراي دستوراتاین امر باعث می. بیشتر خواهد شد

- هایی است که در قالب دستورالعمل قرار میرجیستر، تعداد بیت 32ي بیشتر از دلیل دیگر عدم استفاده. شود
  .این مورد در ادامه این فصل توضیح داده خواهد شد. گیرد

بنویسیم، اما قرارداد  31ها را به سادگی با استفاده از عدد رجیسترها از صفر تا توانیم دستورالعملاگر چه می
MIPS  علت این نامگذاري در . گیردقرار می) دالر( $استفاده از نام دو کاراکتري است که قبل از آن عالمت
 Cبراي رجیسترهاي متناظر با متغیرهاي زبان ... و  s1$و  s0$فعالً از . ي این فصل توضیح داده خواهد شدادامه
مورد نیاز  MIPSهاي یل برنامه به دستورالعملبراي رجیسترهاي موقت که هنگام کامپا... و  t1$و  t0$و از 

  .هستند، استفاده خواهیم کرد

براي نمونه، دستور انتساب . یکی از وظایف کامپایلر، اختصاص دادن رجیسترها به متغیرهاي برنامه است :مثال
  :مثال قبل را در نظر بگیرید

F = (g + h) – (i + j) 
 s4$و  s0 ،$s1 ،$s2 ،$s3$را به ترتیب به رجیسترهاي   jو  f  ،g ، h  ،iبا فرض اینکه کامپایلر متغیرهاي 

  .حاصل از کامپایل را بدست آورید MIPSمنتسب کرده باشد، کد 
برنامه کامپایل شده، شبیه مثال قبل است با این تفاوت که در آن متغیرها با نام رجیسترها جایگزین : پاسخ
  :ایماستفاده کرده t1و  t0ه جاي متغیرهاي موقت را ب t1$و   t0$اند و دو رجیستر موقت شده

add   $t0, $s1, $s2 
add   $t1, $s3, $s4 
sub   $s0, $t0, $t1 

  

                                                                                                                                                       
1 - Half word 
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  عملوندهاي حافظه 3.3.2

عدد رجیستر در اختیار  32تر است ولی ما فقط رجیسترها داراي سرعت زیادي هستند و کارکردن با آنها راحت
-اگر ما ساختمان داده. بیت داده در داخل خود نگهداري کنند 32وانند تداریم و هر کدام از رجیسترها فقط می

سازي کنیم چون تعداد توانیم آنها را داخل رجیسترها ذخیرهباشیم نمی داشته 1هاها و ساختمانهایی نظیر آرایه
توانیم یم نمیهمچنین اگر فقط از رجیسترها استفاده کن. عناصر آنها ممکن است از تعداد رجیسترها بیشتر باشد

هاي خود غیر از سازي دادهبنابراین ما براي ذخیره. بیت بزرگتر است کار بکنیم 32هایی که طول آنها از با داده
هاي بیشتري را ذخیره در مقایسه با رجیسترها داده  RAMحافظه. کنیمرجیسترها به حافظه هم نیاز پیدا می

تري دارند تا جایی که ممکن است بهتر است از رجیسترها یینها سرعت پانماید ولی از آنجا که حافظهمی
 Cنویسی به طور مثال زبان برنامه. ها بودنویسدر زمانهاي گذشته استفاده از رجیسترها کار برنامه. استفاده کنیم

اي پر نویس متغیرهدهد که برنامهباشد، این امکان را در اختیار قرار میمی registerکه داراي کلمه کلیدي 
کامپایلر هم تا . استفاده را که بهتر است در داخل رجیسترها قرار داده شوند، با این کلمه کلیدي تعریف نماید

اما کامپایلرهاي مدرن یک کار جالب . کند این نوع متغیرها را در داخل رجیسترها قرار دهدحد امکان سعی می
اي براي متغیرها استفاده نویس به صورت هوشمندانهرنامهدهند و آن اینکه رجیسترها را بدون دخالت بانجام می

  .دهندرا کاهش می RAMها به حافظه کنند و تعداد دسترسیمی
  مرور حافظه 

باشد و همان طور که یک آرایه براي دسترسی به عناصر خود یک اندیس دارد حافظه همانند یک آرایه بزرگ می
ها را هاي خود یک آدرس دارد که آن خانهیز براي دسترسی به خانهکند حافظه ندهی میکه آن عناصر را آدرس

خانه خواهد  2k باشد در این صورت این حافظه داراي k ،هاگر تعداد خطوط آدرس یک حافظ. کنددهی میآدرس
nkبیت باشد در این صورت اندازه حافظه به صورت  nبود و اگر هر خانه از حافظه نیز داراي  نشان داده   2×

  . داده شده است 1 شکلبه همراه جدول درستی آن در   RAMبلوك دیاگرام یک حافظه . خواهد شد

  
  بالك دیاگرام یک حافظه به همراه جدول صحت آن: 1 شکل

  :به صورت زیر است RAMعملکرد حافظه 
 . رودل کردن یا غیر فعال کردن حافظه به کار میبراي فعا:  CS 2ورودي 
 .کند که به آن دسترسی خواهد شداي از حافظه را مشخص میآدرس خانه :  ADRSورودي 

                                                
1 - Structure 
2 - Chip Select 
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  .رودبراي انتخاب عملیات خواندن یا نوشتن حافظه به کار می WRخط 
 ADRSي که با آدرس اباید مساوي صفر شود در این صورت محتواي خانه WRبراي خواندن از حافظه خط 

را به عنوان نام آرایه حافظه  Memoryاگر اصطالح . قرار خواهد گرفت OUTمشخص شده است بر روي خروجی 
را به عنوان اندیس آن در نظر بگیریم در واقع به هنگام خواندن حافظه عملیات  ADRSو 

OUT=Memory[ADRS] خط ،براي نوشتن به حافظه .شودانجام می WR وي یک شود در این حالت باید مسا
خواهد شد یعنی عملیاتی نظیر نوشته  ADRSدر آدرس قرار دارد  DATAاي که روي خط داده

Memory[ADRS]=DATA گیردانجام می. 
توان یک بایت را اگر اندازه هر خانه از حافظه یک بایت باشد، در این صورت در هر آدرس یا خانه حافظه می

نیز  MIPSحافظه پردازنده . را داراست 1در این صورت حافظه قابلیت دسترسی بایتی به اصطالح. نوشت یا خواند
بیت خط آدرس را پشتیبانی کند یعنی  32تواند تا می MIPSپردازنده  .قابلیت دسترسی به صورت بایتی را دارد

8232اي با اندازة توانیم حافظهاینکه در این پردازنده می البته این اندازه . داشته باشیم) گیگا بایت 4GB )4یا  ×
  !دداراین اندازه حافظه را در اختیار  MIPS ماشین کمترحافظه خیلی زیاد است و در عمل 
  2ذخیره و بازیابی بایتهاي حافظه

 Loadدستورهاي ( باشدداراي دستوراتی براي دسترسی به حافظه می MIPSمجموعه دستورات پردازنده 
عملوند کند یعنی در استفاده می 3داردهی شاخصدر دسترسی به حافظه از روش آدرس Store .(MIPSو

که این دو مقدار با هم جمع  وجود دارنددار و یک رجیستر یک عدد ثابت عالمت ،به حافظهمراجعه دستورات 
یک  MIPSزنده پردا lbیا  (load byte) بار کردن دستور. کنندشده و یک آدرس مؤثر براي حافظه تولید می

  :به صورت زیر است lbمثالی از دستور  .کندبه داخل یک رجیستر منتقل می خوانده وبایت داده را از حافظه 
lb $t0, 20($a0)    # $t0 =Memory[$a0 + 20] 

یک بایت داده را از یک  sbاست با این تفاوت که  lbهمانند  sbیا  (store byte) ذخیره کردن بایت دستورشکل 
  :به صورت زیر است sbمثالی از . کندییستر به داخل حافظه منتقل مرج

sb $t0, 20($a0)    # Memory[$a0 + 20] =$t0 
در این . ها بسیار مفید استآرایهعناصر هاي متوالی حافظه همانند دار براي دسترسی به خانهآدرس دهی شاخص

 است یه و رجیستر نشان دهندة عنصري از آرایهصورت عدد ثابت مشخص کننده آدرس پایه یا همان شروع آرا
 lb $t0, 2000($a0)باشد در این صورت دستور  a0=0$به طور مثال اگر . که مورد دسترسی قرار خواهد گرفت

باشد در این  a0=8$اگر . شود مشخص خواهد نمودشروع می 2000اولین خانه از یک آرایه را که از آدرس 
  .است اشاره خواهد نمود 2008به بایت نهم آرایه که در آدرس   lb $t0,2000($a0)صورت دستور 

شوند را شروع می 0از  1و جاوا به جاي  Cنویسی ها در زبانهاي برنامهمثال فوق دلیل اینکه اندیس آرایه: توجه
  .دهدنشان می

                                                
1 - Byte addressable 
2 - Loading and Storing bytes 
3 - Index addressing 
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ابت و رجیستر در این حالت نقش عدد ث. توان به گونه دیگري هم در نظر گرفتدار را میآدرس دهی شاخص
این . نمایندیعنی اینکه رجیستر آدرس پایه یا شروع آرایه و عدد ثابت اندیس را مشخص می. شودعوض می

اهیم ودسترسی خساختمان حالت براي مواقعی مفید خواهد بود که دقیقاً بدانیم که به کدام عنصر آرایه یا 
ز آدرس اي که ابایت اول آرایه lb $t0,0($a0)رباشد، در این صورت دستو a0=2000$به طور مثال اگر . داشت
براي دسترسی به  lb $t0, 8($a0)است را مورد دسترسی قرار خواهد داد و دستور در حافظه قرار گرفته  2000

  .عنصر نهم به کار خواهد رفت
ده براي تشکیل ، و رجیستر افزوده ش 1آفست ،)storeو  load(هاي انتقال داده مقدار ثابت در دستورالعمل: توجه

  .شودنامیده می 2رجیستر پایهآدرس، 
  MIPSدر پردازنده حافظه بیتی  32هاي دسترسی به داده

 .بیتی حافظه دسترسی پیدا کرد 32هاي به داده swو  lwتوان با استفاده از دستورهاي می MIPSدر پردازنده 
  :مثالی از این دستورات به صورت زیر است

lw $t0, 20($a0)      # $t0 =Memory[$a0 + 20]  
sw $t0, 20($a0)      # Memory[$a0 + 20] =$t0  

هاي هاي صحیح، دادهکنند به طور مثال انواع دادهبیتی پشتیبانی می 32نویسی از نوع داده اکثر زبانهاي برنامه
هاي ما است که دادهدر این کتاب فرض ما این . بیتی هستند 32، )گرهااشاره(هاي حافظه ممیز شناور و آدرس

منظور از کلمه نیز در این کتاب همان کلمه  .بیتی هستند مگر در مواقعی که طول داده را مشخص نماییم 32
  .بیتی است مگر در مواردي که طول کلمه را صریحاً گفته باشیم 32

بیتی  32کلمه  بنابراین یک. حافظه قابلیت دسترسی بایتی دارد MIPSدر پردازنده  گفته شد،همان طور که 
در شکل  ،بیتی در حافظه 32هاي چگونگی قرار گرفتن کلمه. کندچهارخانه متوالی از حافظه اصلی را اشغال می

  .زیر نشان داده شده است
  

  
 MIPSبیيت در حافظه پردازنده  ٣٢هاي طرز قرار گرفنت کلمه: ٢ شکل
در حافظه قرار بگیرند و تراز بودن به این معنا  3باید به صورت تراز شدهبیتی  32هاي ، کلمهMIPSدر معماري 

- بنابراین آدر. پذیر باشندبخش 4ها بر هایی شروع شوند که آن آدرسبیتی باید از آدرس 32هاي است که کلمه
،  6،  5،  3،  2،  1هاي ولی آدرس. بیتی هستند 32هاي هاي معتبري براي کلمهآدرس 12و  8،  4،  0هاي س
هاي تراز نشده براي حافظه براي آدرس. بیتی نیستند 32هاي هاي معتبري براي کلمهآدرس 11و  10،  9،  7

                                                
1 - offset 
2 - Base register 
3 - Aligned 
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هاي خود شود که احتماالً به این خطا در اجراي برنامهمی bus errorبیتی باعث ایجاد خطاي  32هاي کلمه
  .برخورد کرده باشید

نویسی سطح باال و حافظه مطمئناً محدودیتهایی را بر زبانهاي برنامه بیتی 32هاي تراز بودن کلمه :توجه
تر شود و همچنین شود که طراحی پردازنده راحتکند ولی همین امر باعث میهمچنین کامپایلرها تحمیل می

  .سرعت آن باالتر رود
ن مسأله را براي خواهیم هماهاي بایتی توضیح دادیم حال میدهی حافظه را براي دسترسیما روش آدرس

 2000بیتی از آدرس  32هاي اي از کلمهبه طور مثال فرض کنید که آرایه. بیتی توضیح دهیم 32هاي دسترسی
خواهد بود و دومین عنصر حافظه در  2000حافظه شروع شده باشد در این صورت اولین عنصر آرایه در آدرس 

) بیت 32(بایت  4دلیل است که هر عنصر آرایه داراي و این به این  2001خواهد بود نه در آدرس  2004آدرس 
، به عنصر اول آرایه دسترسی  lw $t0 , 0($a0) باشد در این صورت دستور   a0=2000$اگر رجیستر . باشدمی

  .است دسترسی خواهد داشت 2008به عنصر سوم آرایه که در آدرس  lw $t0 , 8($a0)اما دستور . خواهد داشت
  ده از حافظهمحاسبات با استفا

هاي حافظه عملیات محاسباتی انجام داد و فقط براي توان بر روي کلمهبه طور مستقیم نمی MIPSدر پردازنده 
هاي ذخیره شده در براي انجام محاسبه با استفاده از داده. شودبه حافظه مراجعه می storeو  loadدستورهاي 

  :حافظه باید موارد زیر را انجام داد
 .به داخل رجیسترها منتقل نماییم loadورد نظر را با استفاده از دستورهاي هاي مداده .1
 .عملیات را با استفاده از رجیسترها انجام داده و نتایج را در داخل رجیسترها ذخیره کنیم .2
به داخل حافظه  storeنتایج را که هم اکنون در داخل رجیسترها قرار دارند با استفاده از دستورهاي  .3

 .یممنتقل نمای
گیرد و نتیجه داخل یک رجیستر همه عملیات محاسباتی بر روي رجیسترها انجام می MIPSدر پردازنده : نکته

  .شودذخیره می
  

را به رجیسترهاي  hو  gعنصري از بایتها باشد و کامپایلر متغیرهاي  100ي یک آرایه Aفرض کنید که  :مثال
$s1  و$s2 شود، در که آدرس پایه نامیده میآدرس شروع آرایه . منتسب کرده باشد$s3 عبارت . قرار دارد

  :انتساب زیر را کامپایل کنید
g = h + A[8] 

هر چند در این عبارت، یک عملیات وجود دارد، اما به دلیل اینکه یکی از عملوندها در حافظه قرار دارد،  :پاسخ
آدرس این عنصر . جمع کنیم hس آن را با را به داخل یک رجیستر منتقل کرده و سپ A[8]بنابراین ابتدا باید 

وجود دارد، و یک عدد که عنصر  s3$که در رجیستر  Aي آرایه آرایه، برابر است با حاصل جمع آدرس پایه
شود، بنابراین آدرس از صفر شروع می Cاز آنجا که اندیس آرایه در زبان . کندرا انتخاب می 8موجود در اندیس 
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نصر آرایه خواهد بود و چون هر عنصر آرایه، یک بایت است، بنابراین براي رسیدن به پایه نشان دهنده اولین ع
  .را اضافه کنیم 8باید به آدرس پایه عدد  8اندیس 

توان این مثال را انجام داد که در آن دستور اول عنصر آرایه را به داخل بنابراین با استفاده از دو دستور زیر می
ذخیره  gاضافه کرده و نتیجه را در  hند و دستور دوم آن رجیستر موقت را به کیک رجیستر موقت منتقل می

  .کندمی
lb    $t0, 8($s3)    
add  $s1, $s2, $t0 

 
قرار گرفته  s3$در  Aي آرایه اختصاص پیدا کرده باشد و آدرس پایه hبه متغیر  s2$فرض کنید رجیستر  :مثال
  .را براي عبارت زیر بنویسید MIPSبیتی باشند، کد اسمبلی ماشین  A  ،32ي با فرض اینکه عناصر آرایه. باشد

A[12] = h + A[8] 
را به داخل یک رجیستر منتقل نمود، بعد عملیات جمع را انجام داد و بعد  A[8]براي این مثال ابتدا باید  :پاسخ

نجا به دلیل اینکه کلمات در ای. منتقل نمود A[12]نتیجه بدست آمده را که داخل یک رجیستر قرار گرفته به 
چهار بایت با کلمه اول فاصله  (A[1])، کلمه دوم )آدرس پایه( s3$در آدرس  (A[0])بیتی هستند، کلمه اول  32

و کلمه  s3+32  (8×4=32)$آدرس در  (A[8])، و به همین ترتیب تا اینکه کلمه نهم s3+4$داشته و در آدرس 
به صورت زیر نوشته  MIPSبنابراین کد اسمبلی . قرار دارد s3+48 (12×4=48)$در آدرس  (A[12])سیزدهم 

  :شودمی
lw   $t0, 32($s3)    # t0 = A[8]              
add  $t0, $s2, $t0   # t0 = h + A[8]        
sw   $t0, 48($s3)    # A[12] = h + A[8]   

  
big endian  وlittle endian  

براي . باشد، ذخیره کردن یک کلمه نیاز به چهار بایت داردیک بایت می به دلیل اینکه هر خانه حافظه داراي
 bigدر روش . little endianو  big endian: ذخیره کردن یک کلمه در حافظه دو روش بسیار معروف وجود دارد

endianیرند تا گهاي دیگر قرار میشود و به دنبال آن بایتتر ذخیره می، بایت با ارزش کلمه در آدرس پایین
به طور مثال فرض کنید بخواهیم یک کلمه را . شوداینکه بایت کم ارزش کلمه نیز در آدرس بزرگتر ذخیره می

- به این کلمه اختصاص پیدا می 7تا  4دانیم که آدرسهاي از در این صورت می. حافظه ذخیره کنیم 4در آدرس 
که بایت با ارزش  byte2،  4ن بایت است در آدرس تریکه با ارزش (byte3) 3، بایت  big endianدر روش . کند

 7ترین بایت کلمه است در آدرس که کم ارزش byte0و در نهایت  6در آدرس  byte1،  5بعدي است در آدرس 
  .گیردقرار می
است، یعنی در ذخیره یک کلمه، بایت کم ارزش در  big endianدرست بر عکس روش  little endianروش 

  .گیردایت با ارزش در آدرس باال قرار میآدرس پایین و ب
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هایی کامپایلر، عالوه بر متناظر کردن متغیرها با رجیسترها، ساختمان داده :تالقی سخت افزار و نرم افزار
تواند آدرس شروع صحیح سپس کامپایلر می. دهدهاي حافظه تخصیص میها و ساختارها را به مکاننظیر آرایه

) آفست(یک رجیستر قرار داده و در دستورالعمل انتقال داده، آن را در کنار یک عدد ثابت  براي آرایه را در داخل
  .براي بدست آوردن آدرس عناصرش استفاده کند

ها، بیشتر از تعداد رجیسترهاي تعداد متغیرها در بسیاري از برنامه :تالقی سخت افزار و نرم افزار
گیرند را در کند تا متغیرهایی که بیشتر مورد استفاده قرار میدر نتیجه کامپایلر تالش می. کامپیوترهاست

شود فرآیند در حافظه قرار دادن متغیرهایی که از آنها کمتر استفاده می. رجیسترها و بقیه را در حافظه نگهدارد
  .شودنامیده می 1 ، ریختن رجیسترها)یا متغیرهایی که بعداً مورد نیاز هستند(

 64بیتی هستند، اما نوع مجموعه دستورالعمل  32در این کتاب  MIPSجیسترهاي اگرچه ر :تفصیل بیشتر
بیتی  32رجیستر  32به معماري مجموعه دستوراتی که داراي . بیتی نیز وجود دارد 64رجیستر  32بیتی با 

. شودگفته می MIPS64بیتی است،  64رجیستر  32و به معماري مجموعه دستوراتی که داراي  MIPS32است، 
  .گیردمورد بررسی قرار می MIPS32اي از در این فصل، زیر مجموعه

  یا ثابت) فوري( 2عملوندهاي بالفصل 3.3.3

مثالی از این نوع عملوندها، افزایش . شودها از یک مقدار ثابت به عنوان عملوند استفاده میدر بسیاري از برنامه
عملوندهاي بالفصل فراوانی باالیی در . عدي استشاخص یک آرایه به اندازه یک عدد ثابت براي اشاره به عنصر ب

،  SPEC2000براي آزمون کارآیی  MIPSهاي حسابی ها دارند، به طور مثال حدود نیمی از دستورالعملبرنامه
  .باشندداراي مقدار ثابتی به عنوان عملوند می

بت را از حافظه به داخل یک ایم، یک مقدار ثاخواهیم با استفاده از دستوراتی که تاکنون مطالعه کردهمی
به طور مثال، براي اضافه ). گیرندها به هنگام بار شدن برنامه در حافظه قرار میثابت(رجیستر منتقل کنیم 

  :توانیم از کد زیر استفاده کنیممی s3$به رجیستر  4کردن ثابت 
lw   $t0, AddrConstant4($s1)   #  $t0 = constant  4               
add  $s3, $s3, $t0                      #   $s3 = $s3 +$t0 ; ($t0 = 4)  

 4، نشان دهنده آدرسی از حافظه است که در آن آدرس عدد AddrConstant4در کد فوق فرض بر این است که 
  .ذخیره شده است

آن یکی از  روش دیگر به جاي استفاده از دستور بار کردن، استفاده از یک دستورالعمل جمع است که در
نامیده و به صورت  addiاین دستورالعمل جمع با یک عملوند ثابت، جمع فوري یا . عملوندها، مقدار ثابت است

  :شودزیر استفاده می
addi   $s3, $s3, 4     # $s3 = $s3 + 4 

                                                
1 - Register Spilling 
2 - Immediate 
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شوند هاي فوري باعث کاهش تعداد مراجعات به حافظه و همچنین باعث کاهش تعداد دستورات میدستورالعمل
هاي فوري به وجود دستورالعمل. ها افزایش پیدا کندشوند که سرعت اجراي برنامهو به همین دالیل باعث می

طبق قانون  MIPSدر واقع با این کار طراحان . باشدشوند، میها زیاد استفاده میها در برنامهدلیل اینکه ثابت
بنابراین . موارد پر استفاده در برنامه را افزایش دهند اند که سرعتو دستوري طراحی کرده امدال، عمل کرده

  :شوداصل سوم طراحی سخت افزار به این صورت تشریح می
  .تر کنیدموارد پر استفاده را سریع: طراحی 3اصل شماره 

توان محتواي آن را کند و نمیهمیشه مقدار صفر را نگهداري می MIPSدر پردازنده  zero$یا  (0$)صفر رجیستر
را    MIPSرجیسترهاي  ،و عملوندهاي ثابت 0$ با استفاده از رجیسترتوان می مطلب با توجه به این .غییر دادت

  :کرد یا اینکه محتواي یک رجیستر را به داخل رجیستر دیگر کپی نمود  1دهی اولیهمقدار
addi $a0, $0, 2000    # $a0 = 0 + 2000 = 2000 
add  $a1, $t0, $0       # $a1 = $t0 +0 = $t0 

شروع  2000اي که از آدرس محتواي دو کلمه اول از آرایه MIPSبا استفاده از دستورات اسمبلی پردازنده  :مثال
  .قرار دهید 23و  0 به ترتیب د رانشومی

  :جواب
addi $a0, $0, 2000  # $a0 = 2000 
sw   $0, 0($a0)       # M[2000] = A[0] = 0 
addi $t0, $0, 23      # $t0 = 23 
sw   $t0, 4($a0)      # M[2004] = A[1] = 23  

  ها در کامپیوترنمایش دستورالعمل 3.4
به طور مثال اگر کسی یک خودکار، قلم، و . شناسیممان قرار دارند را میي ما انسانها اجسامی که در اطرافهمه

- ما به این دلیل می. گوئیمء را به او میشی این چیست؟ بالفاصله اسم آن: یا کتاب را به ما نشان دهد و بپرسد
اند که این الگوها را در توانیم این کار را انجام دهیم که در ذهن ما یک سري الگوهایی از اجسام شکل گرفته

توانیم اجسام را تشخیص دهیم و محیط اطراف اند و ما با استفاده از آن الگوها میطول زمان به ما آموزش داده
کند و بر اساس یک سري الگوهایی که برایش یک کامپیوتر هم دقیقاً مانند انسان رفتار می. اسیمخود را بشن

دهد اجراي دستورات مختلف است و باید قبل از کاري که کامپیوتر انجام می. کندتعریف شده است رفتار می
ري الگو نوع دستور را پس از اینکه بر اساس یک س. اجراي هر دستور تشخیص دهد که این، چه دستوري است

اگر نقشه ایران در اختیار شما قرار بگیرد و به شما گفته . تشخیص داد، باید شیوه انجام دستور را نیز بشناسد
شود که از تهران به یک شهر مشخصی از ایران بروید، بسته به اینکه به کدام شهر بخواهید مسافرت کنید، مسیر 

هاي مختلفی تشکیل دستور کامپیوتر هم به مانند یک نقشه، از قسمتهر . حرکت شما نیز متغیر خواهد بود

                                                
1 - Initialize 
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به طور مثال اگر بر اساس . هاي مختلف، روش اجراي دستور را تعیین خواهند کردشده است و این قسمت
هاي تشخیص داده شود، گام بعدي این است که بر اساس قسمت (add)الگوهاي داخلی، نوع دستور جمع 

حافظه، رجیستر (شود هایی انجام مییص داده شود که این دستور جمع، بر روي چه وروديمختلف دستور، تشخ
ها را ي این تشخیصاگر کامپیوتر، همه. شودو پس از انجام عملیات، نتیجه در کجا ذخیره می) و یا عدد ثابت

  .ور را به طور کامل اجرا کندتواند آن دستانجام دهد، با استفاده از مداراتی که در داخل آن تعبیه شده است، می
- در واقع اصلی. تمرکز خواهیم نمود MIPSهاي بعدي، بر روي الگوي دستورات در این بخش از کتاب و بخش

هر کامپیوتري الگوهاي تعریف شده و مختص خودش را . ترین هدف این فصل از کتاب، معرفی همین الگوهاست
هاي بعدي که طراحی پردازنده در فصل. شودها انجام میزندهدارد و بر اساس همین الگوهاست که طراحی پردا

MIPS انجام خواهد شد، استفاده این الگوها را خواهید دید.  
بیند دهد را با دستوراتی که کامپیوتر میخواهیم تفاوت بین دستوراتی که انسان به کامپیوتر میدر این بخش می

  .یش اعداد در کامپیوتر خواهیم داشتابتدا مروري سریع بر چگونگی نما. توضیح دهیم
به طور . توان نشان داداما اعداد را در هر مبنایی می. برندانسانها در امور روزمره مبناي ده را براي اعداد به کار می

  .است 2در مبناي  1111011برابر با  10در مبناي  123مثال عدد 
شوند، بنابراین نمایش داده می 2و پایین 1ا حالت باالاعداد در سخت افزار کامپیوتر به صورت یک سري سیگنال ب

توانیم حالت باال یا پایین را به صورت روشن یا خاموش، می. گیرددر نظر می 2کامپیوتر اعداد را در مبناي 
ها نیز در کامپیوتر به صورت یک سري سیگنالهاي دستورالعمل. نیز در نظر بگیریم 0یا  1درست یا نادرست، و 

در حقیقت هر قسمت از یک . توانند به صورت عدد به نمایش درآیندشوند و میپایین ذخیره می باال و
شود و از کنار هم قرار گرفتن این اعداد، دستورالعمل دستورالعمل به صورت یک عدد مجزا در نظر گرفته می

  . گیردشکل می
هاي رجیستر توان به صورت قراردادي، ناممی ها هستند،از آنجا که رجیسترها تقریبا بخشی از همۀ دستورالعمل

و  23تا  16به رجیسترهاي  s7$ تا s0$، رجیسترهاي  MIPSدر زبان اسمبلی . را به اعداد نگاشت کرد
به  s1$، 16به معناي رجیستر  s0$بنابراین، . شوندنگاشت می 15تا  8به رجیسترهاي  t7$تا  t0$رجیسترهاي 

و  9به معناي رجیستر  t1$، 8به معناي رجیستر  t0$، ... و  18ناي رجیستر به مع s2$، 17معناي رجیستر 
  .رجیستر را بیان خواهیم کرد 32ي در بخش بعدي قرارداد مربوط به بقیه. نظیر آن است

  :کند، نشان دهیمزیر را به صورتی که کامپیوتر به آن نگاه می MIPSخواهیم دستور زبان اسمبلی می :مثال
add  $t0, $s1, $s2  

شود و هر قسمت از دستور و همان طور که در باال اشاره شد، یک دستور از چند قسمت تشکیل می :پاسخ
بر اساس همین اعداد هست که . شوندهمچنین کل دستور به صورت عدد در حافظه کامپیوتر ذخیره می

ي بدست آوردن نمایش عددي این برا. کندگیري میخواهد انجام دهد، تصمیمکامپیوتر راجع به کارهایی که می

                                                
1 - High 
2 - Low 
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نمایش . دهیمدستور، ابتدا دستور را به صورت ترکیبی از اعداد دهدهی و سپس اعداد دودویی نمایش می
  :دهدهی به صورت زیر است

32 0 8 18 17 0 
و  0که در این مثال شامل (شود، اولین و آخرین میدان نامیده می 1میدانهاي دستورالعمل یک هر کدام از بخش

میدان دوم شمارة . دهدگویند که این دستورالعمل، عمل جمع را انجام میمی MIPSبه کامپیوتر ) هستند 32
عملوند  دهد و سومین میدان،به دست می (s1$ = 17)رجیستري را که اولین عملوند مبدأ عملیات جمع است 

دارندة شمارة رجیستري است که حاصل میدان چهارم در بر. (s2$ = 18)دهد دیگر مبدأ را براي جمع نشان می
، میدان پنجم در این دستورالعمل بدون استفاده است، بنابراین برابر با صفر (t0$ = 8)گیرد جمع در آن قرار می
افزاید و حاصل جمع را در می s2$را به رجیستر  s1$بدین ترتیب این دستورالعمل رجیستر . قرار داده شده است

  . هددقرار می t0$رجیستر 
هایی با اعداد دودویی به جاي اعداد دهدهی، به صورت زیر نمایش توان به صورت میداناین دستورالعمل را می

  :داد
100000 00000 01000  10010 10001 000000 

 بیت 6 بیت 5 بیت 5 بیت 5  بیت 5 بیت 6
هایی را کد از چنین دستورالعملبراي تمایز با زبان اسمبلی، نوع عددي دستورالعمل را زبان ماشین، و ترتیبی 

  .شوددستورالعمل نامیده می 2ترکیب عددي فوق براي دستورالعمل، قالب. نامیمماشین می
همۀ . بیت است که با اندازة یک کلمۀ داده مساوي است 32دقیقاً  MIPSهاي یک دستورالعمل در تعداد بیت

بیتی  32، )کندادگی به قاعده مندي کمک میس( 1براي رعایت اصل طراحی شماره  MIPSهاي دستورالعمل
  .هستند

هاي بلند و خسته کننده اعداد دودویی شوید، اما با استفاده آید که باید آمادة نوشتن و خواندن رشتهبه نظر می
توان از این کار خسته کننده، دوري شود، میاز مبنایی باالتر از دودویی که به راحتی به دودویی تبدیل می

)  16مبناي ( 3است، اعداد شانزده شانزدهی 4از آنجا که تقریباً اندازة داده در همۀ کامپیوترها مضربی از  .ورزید
است، با تعویض هر گروه چهارتایی ارقام دودویی با یک رقم شانزده  2توانی از  16چون مبناي . متداول هستند

 16(63) = 2(01100011)به طور مثال . دهیمام میهاي این دو مبنا را به یکدیگر، انجشانزدهی و برعکس، تبدیل
  . 16(17) = 2(010111)و 

کنیم، براي جلوگیري از اشتباه، اعداد دودویی را با از آنجا که از مبناهاي مختلف اعداد بطور مرتب استفاده می
وجود نداشته اگر زیرنویس . کنیممشخص می hexیا  16و شانزده شانزدهی را با زیرنویس  twoیا  2زیرنویس 

براي اعداد  0xnnnnو جاوا از نماد  Cالزم به ذکر است که زبانهاي برنامه سازي . است 10باشد، منظور مبناي 

                                                
1 - Field 
2 - Format 
3 - Hexadecimal 
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است که مساوي  16در مبناي  12نشان دهنده عدد  0x12به طور مثال عدد . کنندشانزده شانزدهی استفاده می
    0x12 = (12)16 = 18: است 10در مبناي  18

  MIPSاي همیدان
  :شودها نامهایی به صورت زیر داده می، به آن MIPSهاي تر شدن بحث روي میدانبراي ساده

funct shamt rd  rt rs op 
 بیت 6 بیت 5 بیت 5 بیت 5  بیت 5 بیت 6

  :به صورت زیر است MIPSهاي هاي دستورالعملمعناي هر کدام از میدان
• op :ي از کلمهoperation کد این میدان، عملیات اصلی دستورالعمل، که معموالً  .گرفته شده است

 .کندشود را مشخص مینامیده می 1عمل
• rs  :اولین عملوند مبدأ است که یک رجیستر است. 
• rt :دومین عملوند مبدأ است که یک رجیستر است. 
• Rd :این عملوند نیز یک رجیستر است. داردعملوند مقصد است که نتیجۀ عملیات را نگه می. 
• Shant :هاي شیفت دستورالعمل. (کنداین میدان، مقدار شیفت را در دستورات نوع شیفت مشخص می

 ). شود، بنابراین حاوي صفر استفعالً از این میدان استفاده نمی) شوندبررسی می 5-2در بخش 
• Funct :ي از کلمهfunction این میدان در کنار میدان . یا عملکرد گرفته شده استop لیات را یک عم

 .کندانتخاب می opدر واقع این میدان، نوع خاصی از عملیات را در میدان . کندمشخص می
هاي نشان داده شده، نیاز داشته باشد، مشکل پیش هاي بیشتري از میدانهنگامی که یک دستورالعمل به میدان

، باید دو رجیستر و یک ثابت را  lw $t0, 247($s2)براي مثال یک دستورالعمل بار کردن کلمه مانند . آیدمی
بیتی قالب باال استفاده کند، مقدار ثابت موجود در دستورالعمل  5هاي اگر آدرس از یکی از میدان. مشخص کند

از آنجایی که این ثابت براي انتخاب عناصر . داشته باشد 32یا  25تواند مقداري بیشتر از بار کردن کلمه، نمی
بیت براي  5رسد که تعداد است، بنابراین به نظر می 32بعضاً تعداد عناصر آرایه بیشتر از  رود وها به کار میآرایه

از همان قالب قبلی با  storeو  loadاي اگر ما بخواهیم براي دستورات حافظه. مشخص کردن آدرس کافی نباشد
ها را به دلیل عدد ثابت در انهمان تعداد میدان استفاده کنیم، در این صورت مجبور خواهیم بود که یکی از مید

 32بیت در نظر بگیریم که این باعث خواهد شد تا طول دستورالعمل از  5دستورهاي انتقال حافظه بزرگتر از 
ثابت نگه داشتن طول دستورالعمل است، به همین دلیل براي ثابت  MIPSچون یکی از اهداف . بیت بیشتر شود

- یگري را که متفاوت از قالب قبلی است براي دستورات انتقال حافظهنگه داشتن طول دستور مجبور شد قالب د
هاي اضافه براي یک پردازنده ویژگی خوبی نیست ولی بعضی مواقع نظیر حالتی داشتن تعداد قالب. اي به کار برد

 یک پردازنده براي اینکه بتواند دستورهاي مختلف با. که توضیح داده شد، مجبور هستیم قالب اضافه کنیم

                                                
1 - Opcode 
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هاي اضافه در برابر از دست دادن بعضی از ویژگیهاي ویژگیهاي متفاوت را اجرا کند مجبور به تن دادن به قالب
  :البته این یکی از اصول طراحی سخت افزار است. خوب است

  .طراحی خوب به مصالحۀ خوب نیاز دارد: طراحی 4اصل شماره 
ستورالعملهاست، بنابراین براي هر نوع دستورالعمل هم طول نگهداشتن همۀ د MIPSمصالحۀ انتخابی طراحان 

 Rیا قالب ) براي رجیستر( Rبراي مثال، قالب نشان داده شده در باال، نوع . باید قالب متفاوتی وجود داشته باشد
هاي شود و براي دستورالعملنامیده می Iیا قالب ) براي فوري( Iنوع دوم قالب دستورالعمل، نوع . شودنامیده می

  :به صورت زیر است Iهاي قالب میدان. رودنتقال داده و فوري به کار میا
 rt rs op    ثابت یا آدرس 
 بیت 6 بیت 5 بیت 5   بیت 16 

تواند به هر بایتی که در ناحیه اي میبیتی بدان معناست که دستورالعمل انتقال حافظه 16آدرس 
)2,2( 1515 +− rsrs 2,2(ناحیه  اي که درو یا به هر کلمه( 1313 +− rsrs  قرار دارد، دسترسی داشته باشد .

استفاده  Iشود که اگر از قالب ، یک رجیستر با یک ثابت جمع می (addi)بطور مشابه، در عملیات جمع فوري 
شود، در این قالب، داشتن بیشتر از که دیده می همان طور. قرار دارند −152و +152ي ها در بازهکنیم، این ثابت

هر کدام به یک بیت دیگر نیاز دارند که جاي دادن آن را در  rtو  rsهاي رجیستر، دشوار است، چون میدان 32
  :بیایید یک بار دیگر به دستورالعمل بار کردن کلمه نگاه کنیم. کندتر مییک کلمه مشکل

lw  $t0, 32($s3)  #  $t0 = A[8] 
  . در میدان آدرس قرار دارد 32و  rtدر میدان ) t0$براي ( rs  ،8در میدان ) s3$براي ( 19در اینجا 

 32   8 19 35 
 بیت 6 بیت 5 بیت 5   بیت 16 

در یک دستورالعمل بار کردن کلمه، میدان : در این دستوالعمل تغییر کرده است rtتوجه کنید که معناي میدان 
rt  داردکند که نتیجه بار کردن را در خود نگه میمشخص می، رجیستر مقصد را.  

ها از پیچیدگی توانیم با شبیه کردن قالبکنند، اما میافزار را پیچیده میهاي چندگانه، سختاگرچه قالب
 اندازه و نام یکسان دارند و چهارمین میدان Iو نوع  Rهاي نوع بطور مثال سه میدان اول قالب. افزار بکاهیمسخت

ها با ها هستید باید بگوییم که، قالباگر نگران تمایز این قالب. برابر است Rبا طول سه میدان آخر نوع  Iدر نوع 
- منتسب می (op)اي متمایز از مقادیر در میدان اول به هر قالب، مجموعه: شوندمقادیر اولین میدان متمایز می

یا یک میدان ) Rنوع (وم دستورالعمل به عنوان سه میدان افزار بداند که چگونه با نیمۀ دشود بطوري که سخت
 3-2که در بخش  MIPSهاي اعداد به کار رفته در هر میدان را براي دستورالعمل 3 شکل. رفتار کند) Iنوع (

  . دهداند، نشان میبیان شده
  دستورالعمل  قالب funct shamt rd rt rs op  آدرس
n.a.  32 0 reg  reg  reg  0 R )جمع (add 
n.a.  34 0 reg  reg  reg  0 R )تفریق(sub 
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 addi) جمع فوري( n.a.  n.a. n.a. reg  reg  8 I  ثابت

 lw) بار کردن کلمه( n.a.  n.a. n.a.  reg  reg  35 I  آدرس

 sw) ذخیره کردن کلمه( n.a.  n.a. n.a.  reg  reg 43 I  آدرس

به معناي  .n.aبیتی و  16، آدرس به معناي آدرس 31تا  0به معناي شماره رجیستر بین  regدر جدول باال، :  MIPSگذاري دستورات کد: 3 شکل
افزار سخت. هستند opداراي مقدار یکسان در میدان  subو  addهاي توجه کنید که دستورالعمل. ظاهر نشدن این میدان در این قالب است

  .(34)و براي تفریق از  (32)کند، براي جمع از استفاده می functر مورد نوع دستورالعمل از گیري دبراي تصمیم

  
بیت در نظر  5شوید که براي هر میدان رجیستر، دقت کنید، متوجه می Iو  Rهاي نوع اگر در قالب :توجه

د و براي مشخص کردن باشرجیستر می 32داراي  MIPSدلیل این امر این است که پردازنده . گرفته شده است
 5باشد، براي میدان رجیستر باید بیشتر از  32اما اگر تعداد رجیسترها بیشتر از . بیت مورد نیاز است 5عدد،  32

بنابراین . بیت شود 32شود که طول دستور بزرگتر شود و بیشتر از بیت در نظر گرفت که این کار باعث می
  . دهندداد رجیسترها، طول دستور را تحت تأثیر قرار میهمان طور که قبالً هم اشاره شده بود، تع

  
کند را نویسد و آنچه که کامپیوتر اجرا میخواهیم رابطه بین آنچه که برنامه نویس میدر این مثال می :مثال
  :باشد، عبارت انتساب زیر hمتناظر با  s2$را داشته باشد و  Aي آرایه آدرس پایه t1$اکر . کنیمارائه 

A[300]= h + A[300]  
  :شودبه صورت زیر کامپایل می

lw   $t0, 1200($t1)  #  $t0 = A[300]  
add $t0, $s2, $t0     #  $to =  h + A[300] 
sw  $t0, 1200($t1)  #   A[300] = h + A[300] 

  براي این سه دستوالعمل را بدست آورید؟ MIPSکد زبان ماشین 
توانیم می 3 شکلاز . دهیمهاي زبان ماشین را با اعداد دهدهی نمایش میبراي راحتی ابتدا دستورالعمل :پاسخ

  :سه دستورالعمل زبان ماشین را به صورت زیر تعیین کنیم
در اولین  35، عدد  lwبنابراین براي دستوالعمل . شودمشخص می (op)در اولین میدان  35با  lwدستورالعمل 

قرار   (rt)در میدان سوم (t0$) 8، و رجیستر مقصد (rs)در دومین میدان  (st1) 9رجیستر پایه  ، (op)میدان 
  .گیردقرار می) آدرس(نیز در آخرین میدان  1200آفست . گیردمی

و  8، 18سه عدد . شودمشخص می (funct)در آخرین میدان  32و  (op)در اولین میدان  0دستورالعمل جمع، با 
، s2$گیرند و به ترتیب متناطر با عملوندهاي نوع رجیستر هاي دوم، سوم و چهارم قرار میر میدانبه ترتیب د  8

$t0  و$t0 هستند .  
 lwهاي این دستورالعمل، معادل دستوالعمل بقیۀ میدان. شوددر اولین میدان مشخص می 43با  swدستورالعمل 

  .باشدمی
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  :پس شکل دهدهی دستورات به صورت زیر است
  address   rt rs op 

Funct shamt rd 
  1200   8 9 35 
32  0 8 8 18 0 
  1200   8 9 43 

  
در  0000 0000 1011 0100در مبناي ده برابر با  1200( معادل دودویی این شکل دهدهی به صورت زیر است 

  ).باشدمبناي دو می
0000 0100 1011 0000 01000 01001 100011 

100000 00000 01000 01000 10010 000000 
0000 0100 1011 0000 01000 01001  101011 

  
- تنها اختالف در بیت سوم از سمت چپ می. به شباهت نمایش دودویی اولین و آخرین دستورالعمل توجه کنید

افزار را آسان هاي مرتبط، طراحی سختخواهیم دید، شباهت نمایش دستوالعمل 6و  5چنانچه در فصل  .باشد
  .هستند  MIPSمندي معماري ها مثالی دیگر از قاعدهاین دستوالعمل. کندمی

  . صه شده استخال 4 شکلکه تا این قسمت بررسی شده است، در  MIPSقسمتهایی از زبان اسمبلی 
  MIPSزبان اسمبلی 

  دسته  دستورالعمل  مثال  معنی  توضیحات
  تفریق s1 = $s2 - $s3 sub $s1, $s2, $s3$  داراي سه عملوند رجیستري  حسابی  جمع s1 = $s2 + $s3 add $s1, $s2, $s3$  داراي سه عملوند رجیستري

انتقال   بارکردن کلمه s1 = Memory[$s2 + 100] lw $s1, 100($s2)$  انتقال داده از حافظه به رجیستر
  ذخیره کردن کلمه Memory[$s2 + 100] = $s1 sw $s1, 100($s2)  انتقال داده از رجیستر به حافظه  داده

  
 MIPSزبان ماشین 

  نام  قالب  مثال  توضیحات
add $s1, $s2, $s3  32 0 17 19 18 0 R add 
sub $s1, $s2, $s3  34 0 17 19 18 0 R sub 
addi $s1, $s2, 100 100 17 18 8 I addi 
lw $s1, 100($s2)  100 17 18 35 I lw 
sw $s1, 100($s2)  100 17 18 43 I sw 

  ي میداناندازه   بیت 6  بیت 5  بیت 5  بیت 5  بیت 5  بیت 6 بیتی هستند MIPS  ،32همه دستورات 
 Rقالب  funct shamt rd rt rs op R  قالب دستورالعمل حسابی

 Iقالب  address (constant) rt rs op I  لب دستورالعمل انتقال دادهقا
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بررسی شده تا   MIPSهاي دستوالعمل قالب. دهدرا نشان می 4- 2معرفی شده در بخش   MIPSجدول پایین ساختارهاي زبان ماشین : 4 شکل
که یکی  rsکند، یک میدان هستند که عملیات پایه را مشخص می opدو شامل میدان هر : باشندبیت اول یکسان می 16. هستند Iو  Rکنون، 

قالب . کنددهد مگر در مورد بارکردن کلمه که رجیستر مقصد را مشخص میکه عملوند دیگر مبدأ را نشان می rtاز عملوندهاي مبدأ و میدان 
R  ،16  بیت آخر را به میدانrd یدان که مشخص کننده رجیستر مقصد، مshamt  شود و میدان بررسی می 5-2که در بخشfunct  که عملیات

بیت آخر را به عنوان یک میدان آدرس و یا به عنوان یک عدد ثابت  I  ،16قالب . نمایدکند، تقسیم میرا مشخص می Rخاص دستوالعمل قالب 
  .کنداستفاده می

  دستورالعمل تفریق فوري ندارد؟  MIPSچرا : خودآزمایی
  :دو دلیل وجود دارد :سخپا

شوند، بنابراین عمومی نبوده و پشتیبانی خاصی از آنها و جاوا ظاهر می Cهاي منفی خیلی کم در ثابت .1
 .شودنمی

دارد، جمع فوري با عدد منفی معادل تفریق هاي منفی و مثبت را نگه میاز آنجا که میدان فوري ثابت .2
 .فوري نیازي نیست فوري با عدد مثبت است، بنابراین به تفریق

  عملیات منطقی 3.5
عملیات منطقی بر روي تک . هرکامپیوتري عالوه بر عملیات ریاضی، قادر است عملیات منطقی را نیز انجام دهد

منطقی را انجام دهیم، این  NOTخواهیم عملیات به طور مثال وقتی می. شودهاي یک کلمه انجام میتک بیت
را بر روي  ANDخواهیم عملیات همین طور وقتی که می. کندرا معکوس میهاي کلمه عملیات هر کدام از بیت

عملیات منطقی در . شوندمی ANDهاي هم رتبه این دو کلمه نظیر به نظیر با هم دو کلمه انجام دهیم، بیت
  .داده شده است نشان 5 شکل، در  MIPSو دستورات معادل آنها در ماشین  Cزبان برنامه سازي 

 MIPSهاي دستورالعمل Cعملگرهاي   عملیات منطقی
 sll >>  شیفت به چپ
 srl <<  شیفت به راست

AND بیت به بیت  & and, andi 
OR بیت به بیت | or, ori 

NOT بیت به بیت ~ nor 
  

  معادل آنها MIPSو دستورات  Cعملگرهاي منطقی : 5 شکل
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هاي یک کلمه این عملیات، تمامی بیت. باشدسته از عملیات منطقی نشان داده شده، عملیات شیفت میاولین د
داراي  s0$به طور مثال اگر رجیستر . کندپر می 0را به سمت چپ یا راست جابجا کرده و جاهاي خالی را با 

  :مقدار زیر باشد
(0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001)2 = 9  

  :آیدبار شیفت به چپ دهیم، مقدار زیر بدست می 4ا و آن ر
(0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000)2 = 144  

 srl2و نام دستورالعمل شیفت به راست منطقی  sll1نام دستورالعمل شیفت به چپ منطقی  MIPSدر پردازنده 
  :دهدگیرد، انجام میقرار می t2$ستر دستورالعمل زیر عملیات باال را با فرض اینکه نتیجه در رجی. باشدمی

sll    $t2, $s0, 4       #  $t2 = $s0 << 4  
. داد و گفتیم که کاربرد آن در دستورات شیفت استمقدار شیفت را نشان می shamt، میدان  Rدر فرمت نوع 
باال توضیح داده شد به که در  sllنسخه زبان ماشین دستور . باشندمی Rاز فرمت نوع  srlو  sllهاي دستورالعمل

  :صورت زیر است
funct shamt rd rt rs op  

0 4 10 16 0 0 
  

و در میدان  rt  ،$s0، در میدان  rd  ،$t2، در میدان  funct  ،0و  opهاي شود در میدانهمان طور که دیده می
در آن قرار  0ن دلیل مقدار شود و به همیاستفاده نمی rsدر این دستور از میدان . گیردقرار می 4شیفت مقدار 
  . گرفته است

بیت باعث  iشیفت به چپ منطقی در محاسبات، اهمیت زیادي دارد، به دلیل اینکه شیفت به چپ به اندازه 
بار به سمت  4براي مثال باال، عدد ). توضیح داده شده است 3علت این امر در فصل (شود می i2ضرب عدد در 

144169: شودبنابراین نتیجه عملیات می. ضرب شود 16یا  42شود در یابد که باعث میمی چپ شیفت =×  .  
 i2بیت باعث تقسیم عدد در  iدر این عملیات شیفت به اندازه . شیفت به راست منطقی نیز اهمیت زیادي دارد

  .شودمی
عملیات بیت به  AND. باشدمی ANDنشان داده شده است، عملیات  5 شکلات منطقی دیگر که در از عملی

به طور . باشد 1است که هر دو بیت متناظر ورودي  1بیت را انجام داده و نتیجه آن براي هر بیت خروجی زمانی 
  :داراي مقدار زیر باشد t2$مثال اگر رجیستر 

(0000 0000 0000 0000 0000 1101 0000 0000)2 
  :داراي مقدار زیر باشد t1$و رجیستر 

(0000 0000 0000 0000 0011 1100 0000 0000)2 
  :زیر ANDدر این صورت، پس از اجراي دستورالعمل 

and   $t0, $t1, $t2    #    $t0 = $t1 & $t2 

                                                
1 - Shift Left Logical 
2 - Shift Right Logical 
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  :به صورت زیر خواهد بود t0$مقدار رجیستر 
(0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000)2 

ها اعمال ، یک الگوي بیتی را به گروهی از بیت ANDتوان با استفاده از عملیات شود، میهمان طور که دیده می
در این صورت . کنیممی AND،  0هاي ها را با بیتاعمال کنیم، بیت 0خواهیم هایی که میدر محل بیت. نمود

  .کندها را مخفی میچون پوشش برخی از بیت. اندیافته 1ا پوششهآن بیتشود که گفته می
- نیز به صورت بیت به بیت انجام می OR. باشدمی ORاست،   ANDعملیات منطقی دیگر که دوگان عملیات 

با فرض اینکه در . باشد 1هاي متناظر است که هردو و یا یکی از بیت 1ي آن براي هر بیت، زمانی گیرد و نتیجه
  :زیر ORتغییر نکنند، دستورالعمل  t2$و  t1$قبلی، رجیسترهاي  مثال

or   $t0, $t1, $t2   #  $t0 = $t1 | $t2  
  :قرار گیرد t0$شود مقدار زیر در رجیستر باعث می

(0000 0000 0000 0000 0011 1101 0000 0000)2 
شوند، یعنی اگر ها معکوس می، هر کدام از بیت NOTملیات در ع. است NOT، عملیات  5 شکلآخرین عملیات 

، براي اینکه از قالب دستورات موجود  MIPSطراحان . شودمی 0باشد، تبدیل به  1و اگر  1باشد، تبدیل به  0
ایده این بود که . استفاده کنند NOTبه جاي  NOR (NOT OR)استفاده کنند، تصمیم گرفتند از دستورالعمل 

  :خواهد شد NOT، معادل  NOR، یکی از عملوندها صفر باشد، عملیات  NORملیات اگر در ع
A NOR 0 = NOT (A OR 0) = NOT (A) 

باشد، در این صورت،  0داراي مقدار  t3$مثال قبل تغییر نکرده باشد و رجیستر  t1$با فرض اینکه رجیستر 
  : نتیجه دستورالعمل زیر

nor   $t0, $t1, $t3   #  $t0 = ~ ($t1 | $t3)  
  :گیردقرار می t0$به صورت زیر خواهد بود که در رجیستر 

(1111 1111 1111 1111 1100 0011 1111 1111)2 
 MIPSنیز مفیدند، به همین دلیل،  ORو  ANDمقادیر ثابت، عالوه بر عملیات حسابی، در عملیات منطقی 

 NORمقادیر ثابت، در عملیات . باشدیز مین (ori) 3فوري orو  (andi) 2فوري andهاي داراي دستورالعمل
،  MIPSرود، بنابراین هاي یک عملوند به کار میبراي معکوس کردن بیت NORکاربردي ندارد، به دلیل اینکه 

. اند، لیست شده است، که تاکنون بررسی شده MIPSمجموعه دستورات  6 شکلدر . فوري ندارد NOTدستور 
شود، ما این دستورات را در سه دسته اصلی حسابی، منطقی و انتقال داده، دسته بندي همان طور که دیده می

  .ایمکرده
  
  
  

                                                
1 - Mask 
2 - AND immediate 
3 - OR immediate 
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  دسته  دستورالعمل  مثال  معنی  توضیحات

  جمع s1 = $s2 + $s3 add $s1, $s2, $s3$  داراي سه عملوند رجیستري
  تفریق s1 = $s2 - $s3 sub $s1, $s2, $s3$  داراي سه عملوند رجیستري  حسابی

  جمع فوري s1 = $s2 + 100 add $s1, $s2, 100$  جمع رجیستر با ثابت
 s1 = $s2 & $s3 and $s1, $s2, $s3 and$  داراي سه عملوند رجیستري

  منطقی

 s1 = $s2 | $s3 or $s1, $s2, $s3 or$  داراي سه عملوند رجیستري
 s1 = ~($s2 | $s3) nor $s1, $s2, $s3 nor$  داراي سه عملوند رجیستري

AND رجیستر با ثابت  $s1 = $s2 & 100 andi $s1, $s2, 100 andi 
OR رجیستر با ثابت  $s1 = $s2 | 100 ori $s1, $s2, 100 ori 

 شیفت به چپ منطقی s1 = $s2 << 10 sll $s1, $s2, 10$  شیفت به چپ به اندازه ثابت
 شیفت به راست منطقی s1 = $s2 >> 10 srl $s1, $s2, 10$  شیفت به راست به اندازه ثابت
  ذخیره کردن کلمه Memory[$s2 + 100] = $s1 sw $s1, 100($s2)  انتقال از رجیستر به حافظه  انتقال داده  بارکردن کلمه s1 = Memory[$s2 + 100] lw $s1, 100($s2)$  انتقال از حافظه به رجیستر

  .اندکه تاکنون بررسی شده MIPSمجموعه دستورات : 6 شکل

  گیريهاي تصمیمدستورالعمل 3.6
با دستورات . ز تفاوتهایی که کامپیوتر با وسایل محاسباتی معمولی دارد، توانایی آن در تصمیم گیري استیکی ا

توان به وسیله همچنین می. تواند انتخاب کند که کاري را انجام دهد و یا انجام ندهدتصمیم گیري، کامپیوتر می
گیري در زبانهاي برنامه تصمیم. اي از دستورات را چند بار تکرار نموداین دستورات، حلقه ایجاد کرد و دسته

، دو دستور تصمیم گیري  MIPSزبان اسمبلی . شودو دستورهاي حلقه انجام می ifسازي سطح باال به کمک 
، دستورات دیگري نیز براي تصمیم گیري وجود دارد، که ما MIPSته در الب. دارد bneو  beqهاي معروف به نام

  :به صورت زیر است beqدستور . کنیمبسنده می bneو  beqکنیم و فقط به در این مبحث آنها را بررسی نمی
beq  register1, register2, Label 

beq1  در اینجا (ستر این دستورالعمل محتواي دو رجی. "پرش در صورت مساوي بودن"یعنیregister1  و
register2 (مشخص شده در دستور،  2کند و در صورتی که مساوي باشند به آدرس برچسبرا با هم مقایسه می
  .کندپرش می

  :شودبه صورت زیر نوشته می bneدستور 
bne  register1, register2, Label 

                                                
1 - Branch if equal 
2 - Label 
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bne1  در اینجا (تواي دو رجیستر این دستورالعمل مح. "پرش در صورت نامساوي بودن"یعنیregister1  و
register2 (کند و در صورتی که مساوي نباشند به آدرس برچسب مشخص شده در دستور، را با هم مقایسه می
  .کندپرش می

نامند، چون پرش آنها مبتنی بر یک را معموالً دستورهاي پرش یا انشعاب شرطی می bneو  beqدستورهاي 
-در صورت برقراري شرط، پرش انجام می. کن است نتیجه آن درست باشد و یا غلطعبارت شرطی است که مم

در مقابل دستورات پرش شرطی، دستورات پرش غیر شرطی قرار دارند که بدون در نظر گرفتن شرطی، . شود
  .دهندهمیشه پرش را انجام می

باشند، در  s4$تا  s0$تناظر با پنج رجیستر ، به ترتیب م  jو  f  ،g  ،h  ،iدر قطعه کد زیر، اگر پنج متغیر  :مثال
  :زیر را بدست آورید ifاین صورت کد کامپایل شده عبارت 

if (i == j)  f = g + h;  
else  f = g – h;   

  :کد کامپایل شده به صورت زیر است :پاسخ
         bne  $s3, $s4, Else   # goto Else if i != j 
         add  $s0, $s1, $s2    # f = g + h 
         j       Exit                 # goto Exit 
Else: sub   $s0, $s1, $s2   # f = g - h 
Exit:  

عموماً اگر شرط مخالف را براي . ایمدر این عبارت ما به جاي شرط مساوي، نامساوي بودن را بررسی کرده
در این کد، عملیات . آیدنیم، کد مؤثرتري بدست میقرار دارد، چک ک ifمربوط به  thenعملیاتی که در بخش 

 s4$و  s3$دو رجیستر (برقرار نباشد  bneایم و اگر شرط نوشته bneرا بعد از دستور  then (f = g + h)قسمت 
پس از این دستور، . )add $s0, $s1, $s2دستور (، اجرا خواهد شد )نامساوي نباشند و یا به عبارتی مساوي باشند

شود بدون هیچ شرطی، پرش انجام ، دستور پرش غیر شرطی است که باعث می jدستور . قرار دارد j Exitدستور 
 elseانجام گرفت، عملیات قسمت  thenدر این قسمت این است که اگر عملیات قسمت   jدلیل استفاده از . شود

اجرا  elseیم و عملیات قسمت این کد منتقل شو Exitشود که به قسمت باعث می jدستور . نباید انجام گیرد
 Elseبرقرار باشد، به برچسب  bneاما اگر شرط . نشان دهنده پایان این قطعه کد است Exitبرچسب . نشوند

پس از اجراي این . (sub $s0, $s1, $s2)نوشته شده است  elseشود که در آن عملیات قسمت پرش انجام می
  .انجام نخواهد شد thenت که دیگر قسمت مربوط به اجرا خواهد شد و مشخص اس Exitدستور، قسمت 

  
-کنند که در زبانهایی تولید میکامپایلرها معموالً دستورهاي پرش و برچسب :تالقی سخت افزار و نرم افزار
ها، یکی از مزایاي زبانهاي عدم نوشتن آشکار دستورهاي پرش و برچسب. شوندهاي برنامه نویسی ظاهر نمی

  .تر بودن آنهاستح باال و از دالیل سادهنویسی سطبرنامه

                                                
1 - Branch if not equal 
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  :را به صورت زیر در نظر بگیرید Cدر زبان برنامه نویسی  whileیک حلقه  :مثال

while (A[i] == k) 
i += 1;  

قرار گرفته  s6$در  Aمنتسب شده باشند و آدرس شروع آرایه  s5$و  s3$به رجیسترهاي  kو  iبا فرض اینکه 
 .بیتی هستند 32فرض کنید عناصر آرایه . مربوط به این قطعه کد را بدست آورید MIPSباشد، کد اسمبلی 

  :کد اسمبلی به صورت زیر است :پاسخ
Loop: sll    $t1, $s3, 2    #  $t1 = 4 * i 
          add  $t1, $t1, $s6  #  $t1 = 4 * i  + $s6 
          lw    $t0, 0($t1)     #  $t0 = A[i] 
          bne  $t0, $s5, Exit #  if A[i] != k then goto Exit 
          addi  $s3, $s3, 1     #  i = i + 1 
          j        Loop            #  goto Loop 
Exit: 

را از حافظه بخوانیم و  A[i]ابتدا باید . ایمدر این کد نیز به جاي شرط مساوي از شرط نامساوي استفاده کرده
دانیم می 3-3از بخش . را بدست آورد A[i]قبل از خواندن از حافظه نیز باید آدرس . مقایسه را انجام دهیمبعد 

با دو دستور اول . آرایه جمع کنیم) آدرس شروع(را با آدرس پایه  i * 4باید  A[i]که براي بدست آوردن آدرس 
استفاده شده است  2ی به چپ به اندازه از شیفت منطق 4در  iبراي ضرب کردن . ایمآدرس را محاسبه کرده

دستور . شودضرب می 4کند، پس با دوبار شیفت، عدد در ضرب می 2چون هر شیفت منطقی به چپ عدد را در 
باشد که شرط حلقه را چک می bneدستور چهارم . منتقل کرده است t0$را به داخل  A[i]سوم کد اسمبلی 

دانیم که باید از حلقه خارج شویم و در این کد نیز این کار انجام میاگر شرط نامساوي درست باشد، . کندمی
  اگر پرش صورت نگیرد،. دهدپرش را انجام می Exitدر صورت برقراري شرط به برچسب  bneشده است و 
 .(add $s3, $s3, 1 #  i = i + 1)است، اجرا خواهد شد  whileکه در واقع عملیات بدنه حلقه  bneدستور بعد از 

  .پس از انجام این عملیات، دوباره باید به اول حلقه برگردیم و شرط حلقه را دوباره چک کنیم
  

، یک بلوك اصلی دستورالعمل گفته  whileو حلقه  ifهاي به هر کدام از قطعه کدهاي اسمبلی مثال :تعریف
دستور پرش وجود ندارد، مگر ها هستند که داخل آنها هاي اصلی ترتیبی از دستورالعملدر واقع بلوك. شودمی

همچنین در این ترتیب دستورالعمل، مقصد پرش یا همان . اینکه دستور پرش آخرین دستور بلوك باشد
  .هاي پرش وجود ندارد، مگر اینکه برچسب در اولین دستور بلوك باشدبرچسب

ها، یکی از معمولترین مقایسه احتماالً. هاي اصلی استیکی از اولین مراحل کامپایل، شکستن برنامه به این بلوك
اما بعضی از مواقع الزم است که مقایسه بزرگتر یا کوچکتر بودن را نیز انجام . مقایسه تساوي یا عدم تساوي است

کوچکتر است یا نه، را براي ورود  0به طور مثال در یک حلقه ممکن است شرط اینکه یک متغیر فرضاً از . دهیم
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این . شودانجام می slt1به کمک دستورالعملی به نام  MIPSزبان اسمبلی ها در یسهاین مقا. به حلقه چک کنیم
و در غیر  1دستورالعمل، دو رجیستر را مقایسه کرده و در صورت کوچکتر بودن اولی از دومی، رجیستر سوم را 

  :به طور مثال، دستورالعمل زیر را در نظر بگیرید. کندمی 0این صورت، 
slt   $t0, $s3, $s4 

، و در غیر این  1باشد، مقدار  s4$کوچکتر از  s3$اگر . شوندمقایسه می s4$و  s3$در این دستور، رجیسترهاي 
  .گیردقرار می t0$داخل رجسیتر  0صورت مقدار 

 0$(چون محتواي رجیستر شماره صفر  MIPSدر پردازنده . ها، رایج استاستفاده از عملوندهاي ثابت در مقایسه
،  bneو  beqتوانیم مقایسه با مقدار ثابت صفر را با استفاده از دستورهاي است، بنابراین می 0، همیشه )zero$یا 

براي مقایسه با مقادیر ثابت دیگر، ). گیریمدر نظر می 0$یکی از رجیسترها را رجیستر (به راحتی انجام دهیم 
 sltiدر دستور . استفاده نمود bneو  beqدر کنار  است، sltکه شبیه  sltiتوان از یک دستورالعمل دیگر به نام می

- می 1یا  0شوند و بر اساس نتیجه این مقایسه، یک رجیستر دیگر ، یک رجیستر با یک مقدار ثابت مقایسه می
  :شودمقایسه می 10با مقدار ثابت  s2$به طور مثال در دستور زیر رجیستر . شود

slti  $t0, $s2, 10      #  if ($s2 < 10) then $t0 = 1 else $t0 = 0 
دستور  MIPS، معماري »کندسادگی به نظم کمک می«گفت که می 1با توجه به اصل طراحی شماره  :نکته

باالتري خواهد داشت و یا  CPIچون این دستور در صورت استفاده، یا . ندارد» پرش در صورت کوچکتر بودن«
این به جاي استفاده از این دستور نسبتاً پیچیده، بهتر است که از بنابر. اینکه پریود کالك را افزایش خواهد داد

، ممکن است »پرش در صورت کوچکتر بودن«براي پشتیبانی از دستوري نظیر . تر استفاده کنیمدو دستور ساده
 تغییراتی در سخت افزار ایجاد کنیم که زمان اجراي بقیه دستورات و در نتیجه زمان اجراي کل برنامه را نیز

  .این گونه تغییرات به هیچ عنوان قابل قبول نیستند. تحت تأثیر خود قرار دهد
  :را پیدا کنید v0$پس از اجراي قطعه کد زیر، محتواي  :مثال

addi  $t0, $0, 20  
addi  $t1, $0, 50  
slt  $v0, $t0, $t1 

را داخل  50دستور دوم مقدار  .دهدقرار می t0$را داخل رجیستر  20در این قطعه کد، دستور اول مقدار  :پاسخ
در صورت برقراري . کوچکتر است یا نه t1$از  t0$کند که آیا دستور سوم بررسی می. دهدقرار می t1$رجیستر 

در این مثال چون . دهدقرار می v0$را داخل  0و در غیر این صورت، مقدار  1شرط و کوچکتر بودن، مقدار 
$t0<$t1   (20<50) داخل  1دار است، بنابراین مق$v0 قرار خواهد گرفت.  

  :را پیدا کنید v0$پس از اجراي قطعه کد زیر محتواي  :مثال
addi  $t0, $0, 20  
slti  $v0, $t0, 50  

                                                
1 - Set on less than 
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با  t0$این مثال، شبیه مثال قبلی است، با این تفاوت که دستور دوم از آن حذف شده و مقایسه رجیستر  :پاسخ
توان یک رجیستر را با یک ، میsltiدر دستور . انجام شده است sltه جاي ب sltiبا استفاده از دستور  50عدد 

است،  t0<50 (20<50)$مقایسه شده و چون  50با عدد ثابت  t0$در این مثال، . مقدار ثابت، مقایسه کرد
  .قرار خواهد گرفت v0$داخل  1بنابراین مقدار 

  
- یستر و یک عدد ثابت یا آدرس، در شکل دستور می، به دلیل اینکه داراي دو رج bneو  beqدستورهاي  :توجه

به دلیل اینکه  sltاما دستور . باشدمی Iنیز به همین دلیل از قالب نوع  sltiدستور . باشندمی Iباشند، از قالب نوع 
  .شودمحسوب می Rداراي سه رجیستر در شکل دستور است، از قالب نوع 

  
همچنین معادل . اند، نشان داده شده است، که تاکنون بررسی شده MIPSرهایی از معماري دستو 7 شکلدر 

  .نشان داده شده است  8 شکلزبان ماشین این دستورات، در 
  دسته  دستورالعمل  مثال  معنی  توضیحات

  جمع s1 = $s2 + $s3 add $s1, $s2, $s3$  داراي سه عملوند رجیستري
  تفریق s1 = $s2 - $s3 sub $s1, $s2, $s3$  داراي سه عملوند رجیستري  حسابی

  جمع فوري s1 = $s2 + 100 add $s1, $s2, 100$  جمع رجیستر با ثابت
 s1 = $s2 & $s3 and $s1, $s2, $s3 and$  داراي سه عملوند رجیستري

  منطقی

 s1 = $s2 | $s3 or $s1, $s2, $s3 or$  داراي سه عملوند رجیستري
 s1 = ~($s2 | $s3) nor $s1, $s2, $s3 nor$  داراي سه عملوند رجیستري

AND رجیستر با ثابت  $s1 = $s2 & 100 andi $s1, $s2, 100 andi 
OR رجیستر با ثابت  $s1 = $s2 | 100 ori $s1, $s2, 100 ori 

 s1 = $s2 << 10 sll $s1, $s2, 10$  شیفت به چپ به اندازه ثابت
شیفت به چپ 

 منطقی

 s1 = $s2 >> 10 srl $s1, $s2, 10$  شیفت به راست به اندازه ثابت
شیفت به راست 

 منطقی
  ذخیره کردن کلمه Memory[$s2 + 100] = $s1 sw $s1, 100($s2)  انتقال از رجیستر به حافظه  انتقال داده  بارکردن کلمه s1 = Memory[$s2 + 100] lw $s1, 100($s2)$  انتقال از حافظه به رجیستر

 If ($s1 == $s2) goto L beq $s1, $s2, L  مقایسه مساوي بودن
پرش در صورت 

  تساوي

 If ($s1 != $s2) goto L bne $s1, $s2, L  مقایسه نامساوي بودن  پرش شرطی
پرش در صورت 
  عدم تساوي

 If ($s2 < $s3) then $s1=1  مقایسه کوچکتر بودن
else $s1=0 slt $s1, $s2, $s3 slt 

 If ($s2 < 100) then $s1=1  مقایسه کوچکتر بودن از ثابت
else $s1=0 slti $s1, $s2, 100 slti 

  پرش غیر شرطی  پرش goto L j  L  پرش بالشرط به آدرس  مقصد
  بررسی شده تا این قسمت MIPSمعماري : 7 شکل
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و  slt  ،slti  ،beq  ،bne، با استفاده از دستورات MIPSمعماري امپایلرهاي ک :تالقی سخت افزار و نرم افزار

هاي نسبی نظیر مساوي، ي شرط، همه)در دسترس است zero$که همیشه با خواندن رجیستر ( 0مقدار ثابت 
  .کنندنامساوي، کوچکتر، کوچکتر یا مساوي، بزرگتر و بزرگتر یا مساوي را تولید می

  
و جاوا، دستورهاي زیادي  Cاگرچه در زبانهاي برنامه نویسی سطح باال مانند  :و نرم افزار تالقی سخت افزار

تر که زبان اسمبلی است، تعداد محدودي دستور ها وجود دارد، اما در سطح پایینبراي تصمیم گیري و حلقه
  . کنندپرش شرطی وجود دارد که عبارتهاي تصمیم گیري زبانهاي سطح باال را پیاده سازي می

  نام  قالب  مثال  توضیحات
add $s1, $s2, $s3  32 0 17 19 18 0 R add 
sub $s1, $s2, $s3  34 0 17 19 18 0 R sub 
addi $s1, $s2, 100 100 17 18 8 I addi 
lw $s1, 100($s2)  100 17 18 35 I lw 
sw $s1, 100($s2)  100 17 18 43 I sw 
and $s1, $s2, $s3  36 0 17 19 18 0 R and 
or $s1, $s2, $s3  37 0 17 19 18 0 R or 
nor $s1, $s2, $s3  39 0 17 19 18 0 R nor 
andi $s1, $s2, 100  100 17 18 12 I andi 
ori $s1, $s2, 100  100 17 18 13 I ori 
sll $s1, $s2, 10  0 10 17 18 0 0 R sll 
srl $s1, $s2, 10  2 10 17 18 0 0 R srl 
beq $s1, $s2, 100  25 18 17 4 I beq 
bne $s1, $s2, 100  25 18 17 5 I bne 
slt $s1, $s2, $s3  42  0 17 19 18 0 R slt 
j  10000 2500 2 J j 

  ي میداناندازه   بیت 6  بیت 5  بیت 5  بیت 5  بیت 5  بیت 6 بیتی هستند MIPS  ،32همه دستورات 
 Rقالب  funct shamt rd rt Rs op R  قالب دستورالعمل حسابی

 Iقالب  address (constant) rt Rs op I  قالب دستورالعمل انتقال داده

  بررسی شده تا این قسمت MIPSزبان ماشین دستورات : 8 شکل

 MIPSها در دستورهاي پشتیبانی رویه 3.7

نویسان، در برنامه. شوددد از کد میگیري مجباعث آسانی فهم و بهره) هازیر روال( 1هااستفاده از توابع و رویه
روش استفاده . توانند فقط روي یک بخش تمرکز نموده و کد نویسی کنندها، میصورت استفاده از توابع و رویه

                                                
1 - Procedures 
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الزم ) پارامترهاي(هاي ها به این صورت است که برنامه اصلی، یک تابع را فراخوانی نموده و ورودياز توابع و رویه
تابع عملیات . شودسپس کنترل به داخل تابع منتقل شده و اجراي تابع شروع می. دهدقرار می را در اختیار او

سپس کنترل . نمایدمشخصی را انجام داده و نتایج حاصل را جهت استفاده در برنامه اصلی در جایی ذخیره می
  . دهد، به اجراي خود ادامه میبه برنامه اصلی منتقل شده و برنامه اصلی، درست از دستور بعد از فراخوانی تابع

  .گویندمی 2شود، فراخواندهاي که فراخوانی میو به برنامه 1کند، فراخوانندهاي که فراخوانی میبه برنامه :تعریف
  :بنابراین هر فراخوانی شامل موارد زیر است

 .ها در مکانی که تابع به آن دسترسی داشته باشديقرار دادن ورود .1
 .را به داخل تابعانتقال جریان اج .2
 .بدست آوردن منابع ذخیره سازي براي متغیرهاي محلی در داخل تابع .3
 .انجام کار مشخص شده توسط تابع .4
 .قرار دادن نتایج در مکانی که برنامه فراخواننده به آن دسترسی دارد .5
 .بازگرداندن کنترل اجرا به برنامه اصلی .6

ها در کامپیوتر ترین مکان براي نگهداري دادهیسترها سریعهمان گونه که قبالً نیز توضیح داده شده است، رج
از قواعد زیر جهت فراخوانی توابع  MIPSمعماري . بنابراین باید تا حد امکان از آنها استفاده کنیم. هستند

  :کنداستفاده می
• $a0 - $a3  :چهار رجیستر آرگومان براي ارسال پارامترها 
• $v0 -$v1  :ادن نتایجدو رجیستر براي برگشت د 
• $ra  :یک رجیستر براي نگهداري آدرس بازگشت 

ابتدا . دهداین دستور دو کار مهم انجام می. دارد jal 3براي فراخوانی توابع، دستورالعملی به نام  MIPSمعماري 
دهد و سپس به آدرس مشخص شده در قرار می ra$را در رجیستر ) jalدستور بعد از (آدرس دستورالعمل بعدي 

کند ولی همچنان پیوند خود را با این است که این دستور پرش می jalعلت نامگذاري . نماید، پرش میدستور
این پیوند، در . کنترل اجرا، حتماً باید بعد از اجراي تابع به برنامه اصلی منتقل شود. کندبرنامه اصلی حفظ می

ه از نقاط مختلف برنامه بتوانیم فراخوانی را براي اینک. شودنامیده می آدرس بازگشتذخیره شده و  ra$رجیستر 
  :به صورت زیر است jalشکل دستور .  انجام دهیم، به این آدرس بازگشت نیاز داریم

jal  ProcedureAddress 
  .شود، آدرس تابعی است که فراخوانده می ProcedureAddressکه در آن 

وجود دارد که به دستوري که در حال  PCیا  4ه برنامهشمارنداي، یک رجیستر ویژه به نام در داخل هر پردازنده
کند به دلیل اینکه هر دستورالعمل چهار بایت از حافظه را اشغال می MIPSدر پردازنده . کنداجراست اشاره می

                                                
1 - Caller 
2 - Callee 
3 - jump and link 
4 - Program Counter  
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و درست به همین دلیل، آدرس دو دستور متوالی چهار واحد با هم اختالف دارند، بنابراین دستور بعد از دستور 
 PCچون آدرس دستور جاري که در حال اجراست مساوي (خواهد بود  PC+4اراي آدرسی برابر با جاري د

باشد، این دستور باعث انتقال اجرا به داخل  jalاگر فرض کنیم دستور فعلی که در حال اجراست، دستور ). است
وقتی که کنترل به . گردانده شودشود و پس از اینکه اجراي تابع تمام شد، کنترل باید به برنامه اصلی بازتابع می

بنابراین . است اجرا شود jalکه آدرس آن چهار واحد بیشتر از آدرس  jalبرنامه اصلی بازگشت، باید دستور بعد از 
را به عنوان آدرس بازگشت در داخل رجیستر  (PC+4)شود، باید آدرس دستور بعد اجرا می jalوقتی که دستور 

$ra ذخیره کند .  
 returnهاي مختلف دستوراتی از قبیل ه کنترل اجرا از داخل تابع به برنامه اصلی بازگردد، در پردازندهبراي اینک
شکل این . نام دارد 1پرش رجیستريیا  jr، دستور معادل این دستور، دستور  MIPSدر معماري . وجود دارد

  :دستور به صورت زیر است
jr   $ra 

از آنجا که از قبل، . دهدانجام می ra$مشخص شده در رجیستر  این دستور، یک پرش بدون شرط به آدرس
، به همین دلیل بازگشت به دستور بعد )jalبا دستور (ذخیره کرده بودیم  ra$آدرس بازگشت را داخل رجیستر 

  .شوددر برنامه اصلی، با موفقیت انجام می jalاز دستور 
 jal Xقرار داده و از   a0 - $a3$، مقادیر پارامترها را در برنامه فراخواننده یا فراخوان: مبحث فراخوانی خالصه

دهد قرار می v0-$v1$سپس، رویه محاسبات را انجام داده و نتایج را در. کند، استفاده می Xبراي پرش به رویه 
  .گرداندبه فراخواننده باز می jr $raو کنترل را با استفاده از 

  
  استفاده از رجیسترهاي بیشتر

راخوانی یک تابع، عالوه بر چهار رجیستر آرگومان و دو رجیستر مقادیر بازگشت، به رجیسترهاي اگر در ف
بیشتري نیاز داشته باشیم، مجبور هستیم از حافظه براي تبادل داده بین فراخواننده و فراخوانده استفاده کنیم 

هر رجیستري که فرخواننده از آن همچنین . دانیم که تعداد آرگومانها و مقادیر بازگشتی چند تاستزیرا نمی
براي نگهداري مقادیر . کند باید پس از استفاده، همان مقادیر قبل از فراخوانی را داشته باشداستفاده می

 2تودرتورجیسترها نیز مجبور هستیم از حافظه استفاده کنیم، به دلیل اینکه ممکن است تعداد زیادي فراخوانی 
  .داد زیادي مقدار را نگهداري کنیمداشته باشیم و مجبور باشیم تع

است که در آن، آخرین مقدار وارد شده،  3ساختمان دادة ایده آل براي ذخیره کردن مقدار رجیسترها، پشته
گري به آخرین مکان پشته دارد تا نشان دهد که در یک پشته نیاز به اشاره. باشداولین مقدار خارج شده می

                                                
1 - Jump register 
2 - Nested 
3 - Stack 
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ترها در کجا ذخیره شود و یا بازگشت از تابع، مقادیر قبلی رجیسترها از کجا فراخوانی تابع بعدي، مقدار رجیس
  .باشدرجیستر داخلی می 32شود که یکی از گفته می  sp1گر پشته، ، به اشاره MIPSدر معماري . بازیافت شود

گر پشته ید اشارهوجود دارد که پس از هر کدام از این عملیات با popو  pushبراي پشته دو عملیات مهم به نام 
وجود ندارند و به  popو  push، دستور  MIPSدر معماري . تنظیم شود که به باالترین مکان پشته اشاره کند

گر پشته به صورت ، تنظیم اشاره MIPSهمچنین در معماري . شوداستفاده می lwو  swجاي آنها از دستورات 
، پشته در جهت کاهش  MIPSدر معماري . مه تنظیم شودگیرد و باید حتماً داخل برنااتوماتیک انجام نمی

دهند، بنابراین باید با هر بایتی انجام می 4بیتی یا  32، انتقال  lwو  swکند و چون دستورات آدرسها رشد می
push  ،4  واحد ازsp  پشته کم شده و باpop  ،4  واحد بهsp اضافه شود.  
و  g  ،h  ،iفرض کنید که متغیرهاي . تبدیل کنید MIPSبه کد اسمبلی  تابع زیر را در نظر گرفته و آن را :مثال

j  آرگومان متناظر با رجیسترهاي$a0  ،$a1  ،$a2  و$a3  و ،f  متناظر با$s0 باشد .  
int   leaf_example (int g , int h , int i , int j) 
{ 
      int f; 
       
      f  =  (g + h) – (i + j); 
      return f; 
} 

  :کد اسمبلی به صورت زیر است :پاسخ
  

Leaf_example: 
 
addi  $sp, $sp, -12 
sw     $t1, 8($sp) 
sw    $t0, 4($sp) 
sw    $s0, 0($sp) 
 
add  $t0, $a0, $a1 
add  $t1, $a2, $a3 
sub   $s0, $t0, $t1 
 
add   $v0, $s0, $zero 
 
lw     $s0, 0($sp) 
lw     $t0, 4($sp) 
lw     $t1, 8($sp) 
addi   $sp, $sp, 12 
 
jr     $ra  

                                                
1 - Stack Pointer 
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و  t0  ،$t1$شود و چون در داخل تابع محتواي رجیسترهاي برنامه کامپایل شده با برچسب تابع آغاز می: توضیح

$s0 نیاز داشته باشد، ) قبل از فراخوانی(کند و ممکن است فراخواننده به مقدار قبلی این رجیسترها ، تغییر می
قسمت بعدي کد عملیات داخل تابع . اندابراین قبل از هر کاري، مقدار این رجیسترها داخل پشته ذخیره شدهبن

در خاتمه مقادیر ذخیره شده در داخل پشته، . کندذخیره می v0$را پیاده سازي کرده و نتیجه را داخل رجیستر 
گر پشته، براي این محتواي پشته و اشاره. گرددکنترل اجرا به برنامه اصلی باز می jrبازیابی شده و با دستور 

  .نشان داده شده است  9 شکلمثال، قبل از فراخوانی، حین اجراي تابع و بعد از بازگشت از تابع، در 

  
  پس از بازگشت از تابع) پ(جراي تابع و در حین ا) ب(قبل از فراخوانی، ) الف(گر پشته محتواي پشته و اشاره: 9 شکل

در مثال باال از رجیسترهاي موقت استفاده کردیم و فرض کردیم که مقادیر قدیمی آنها باید ذخیره و بازیابی 
براي اجتناب از ذخیره و بازیابی یک رجیستر که مقدار آن هرگز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، . شوند

  :کندبه دو گروه تقسیم می رجیستر را MIPS ،18معماري 
• $t0 - $t9   : محتواي آنها را در فراخوانی محفوظ نگه )تابع یا رویه(ده رجیستر موقت که فراخوانده ،

 .داردنمی
• $s0 - $s7  : هشت رجیستر ذخیره شده که باید هنگام فراخوانی تابع یا رویه محفوظ نگه داشته شوند

 ).د، باید در داخل تابع آنها را ذخیره و بازیابی نموداگر از آنها در داخل تابع استفاده شو(
در مثال باال، از آنجا که . دهداین قراداد ساده، میزان انتقال رجیسترها به حافظه و بر عکس را کاهش می

در فراخوانی تابع محفوظ نگه داشته  t1$و t0$فراخواننده، طبق قرارداد، انتظار ندارد که محتواي رجیسترهاي 
را ذخیره و   s0$هنوز باید . توانیم دو دستور بازیابی و دو دستور بار کردن را از برنامه حذف کنیممیشوند، 

  .بازیابی کنیم، چون فراخوانده، طبق قرارداد، باید فرض کند که فراخواننده به مقدار آن نیاز دارد
محتواي این (خیره و بازیابی شوند، نشان داده شده است ي مواردي که باید داخل تابع ذهمه 10 شکلدر 

محتواي این (همچنین مواردي که الزم نیست ذخیره شوند نیز آورده شده است ). ماندرجیسترها محفوظ می



 )ب موافقت مؤلف مجاز استو استفاده فقط با کس یهر گونه کپ( 91-92 یلیسال تحص -زاده  یجزوه استاد ول دینسخه جد
 

٣٩ 
 

اینکه آیا  نیز شماره عددي مربوط به هر رجیستر و مورد استفاده و 11 شکلدر ). ماندرجیسترها محفوظ نمی
  .ماند یا نه، نشان داده شده استمحفوظ می

  .ماشین بررسی شده تا این قسمت ارائه شده استدر   و   و نیز به ترتیب دستورهاي زبان اسمبلی و زبان 
  

  مانندرجیسترهایی که محفوظ نمی  مانندرجیسترهایی که محفوظ می
 t0-$t9$: رجیسترهاي موقت s0-$s7$: رجیسترهاي ذخیره شده

 a0-$a3$: رجیسترهاي آرگومان sp$: گر پشتهرجیستر اشاره
 v0-$v1$: رجیسترهاي مقدار بازگشت ra$: رجیستر آدرس بازگشت

  مواردي که باید و نباید داخل تابع ذخیره و بازیابی شوند: 10 شکل

  
شماره   نام

  رجیستر
  ماند یا نهمحفوظ می  مورد استفاده

$zero 0 بدون تغییر  همیشه صفر است  
$v0-$v1 2-3 خیر  مقادیر نتایج و ارزیابی عبارت  
$a0-$a3 4-7 خیر  هاآرگومان  
$t0-$t7 8-15 خیر  موقت  
$s0-$s7 16-23 بله  ذخیره شده  
$t8-$t9 24-25 خیر  هاي بیشترموقت  
$gp 28 بله  گر سراسرياشاره  
$sp 29 بله  گر پشتهاشاره  
$fp 30 بله  گر فریمرهاشا  
$ra 31 بله  آدرس بازگشت  

 MIPSو قرارداد رجیسترهاي  شماره: 11 شکل

  
  دسته  دستورالعمل  مثال  معنی  توضیحات

  جمع s1 = $s2 + $s3 add $s1, $s2, $s3$  داراي سه عملوند رجیستري
  تفریق s1 = $s2 - $s3 sub $s1, $s2, $s3$  داراي سه عملوند رجیستري  حسابی

  جمع فوري s1 = $s2 + 100 add $s1, $s2, 100$  جمع رجیستر با ثابت
 s1 = $s2 | $s3 or $s1, $s2, $s3 or$  داراي سه عملوند رجیستري  منطقی s1 = $s2 & $s3 and $s1, $s2, $s3 and$  داراي سه عملوند رجیستري
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 s1 = ~($s2 | $s3) nor $s1, $s2, $s3 nor$  داراي سه عملوند رجیستري
AND رجیستر با ثابت  $s1 = $s2 & 100 andi $s1, $s2, 100 andi 

OR رجیستر با ثابت  $s1 = $s2 | 100 ori $s1, $s2, 100 ori 

 s1 = $s2 << 10 sll $s1, $s2, 10$  شیفت به چپ به اندازه ثابت
شیفت به چپ 

 منطقی

 s1 = $s2 >> 10 srl $s1, $s2, 10$  شیفت به راست به اندازه ثابت
شیفت به راست 

 منطقی
  ذخیره کردن کلمه Memory[$s2 + 100] = $s1 sw $s1, 100($s2)  انتقال از رجیستر به حافظه  انتقال داده  بارکردن کلمه s1 = Memory[$s2 + 100] lw $s1, 100($s2)$  انتقال از حافظه به رجیستر

 If ($s1 == $s2) goto L beq $s1, $s2, L  مقایسه مساوي بودن
پرش در صورت 

  تساوي

 If ($s1 != $s2) goto L bne $s1, $s2, L  مقایسه نامساوي بودن  پرش شرطی
پرش در صورت 
  عدم تساوي

 If ($s2 < $s3) then $s1=1  مقایسه کوچکتر بودن
else $s1=0 slt $s1, $s2, $s3 slt 

 If ($s2 < 100) then $s1=1  مقایسه کوچکتر بودن از ثابت
else $s1=0 slti $s1, $s2, 100 slti 

پرش غیر   پرش goto L j  L  پرش بالشرط به آدرس  مقصد
  پرش رجیستري goto L jr $ra  براي بازگشت از تابع  شرطی

  پرش و پیوند ra = PC + 4; goto L jal L$  براي فراخوانی تابع

  ررسی شده تا این بخشب MIPSمعماري : 12 شکل

  
  نام  قالب  مثال  توضیحات

add $s1, $s2, $s3  32 0 17 19 18 0 R add 
sub $s1, $s2, $s3  34 0 17 19 18 0 R sub 
addi $s1, $s2, 100 100 17 18 8 I addi 
lw $s1, 100($s2)  100 17 18 35 I lw 
sw $s1, 100($s2)  100 17 18 43 I sw 
and $s1, $s2, $s3  36 0 17 19 18 0 R and 
or $s1, $s2, $s3  37 0 17 19 18 0 R or 
nor $s1, $s2, $s3  39 0 17 19 18 0 R nor 
andi $s1, $s2, 100  100 17 18 12 I andi 
ori $s1, $s2, 100  100 17 18 13 I ori 
sll $s1, $s2, 10  0 10 17 18 0 0 R sll 
srl $s1, $s2, 10  2 10 17 18 0 0 R srl 
beq $s1, $s2, 100  25 18 17 4 I beq 
bne $s1, $s2, 100  25 18 17 5 I bne 
slt $s1, $s2, $s3  42  0 17 19 18 0 R slt 
j  10000 2500 2 J j 



 )ب موافقت مؤلف مجاز استو استفاده فقط با کس یهر گونه کپ( 91-92 یلیسال تحص -زاده  یجزوه استاد ول دینسخه جد
 

٤١ 
 

jr $ra 8 0 0 0 31 0 R jr 
jal 1000 2500 3 J jal 

  ي میدانندازها   بیت 6  بیت 5  بیت 5  بیت 5  بیت 5  بیت 6 بیتی هستند MIPS  ،32همه دستورات 
 Rقالب  funct shamt rd rt rs op R  قالب دستورالعمل حسابی

 Iقالب  address (constant) rt rs op I  قالب دستورالعمل انتقال داده

  بررسی شده تا این بخش MIPSزبان ماشین : 13 شکل

  ها کار با کاراکترها و رشته 3.8
بیتی نیز زیاد مورد استفاده قرار  8بیتی، نوع داده  32بیتی و  16هاي ، عالوه بر نوع دادهدر زبانهاي برنامه نویسی

گیرد، ، که به عنوان یک استاندارد براي تبادل اطالعات مورد استفاده قرار می1به طور مثال کد اسکی. گیردمی
امروز در زبانهاي برنامه نویسی  ها کههمچنین رشته. باشدشامل یک بایت براي هر کدام از حروف و ارقام می

کند و اند که هر کاراکتر در حافظه کامپیوتر، یک بایت را اشغال میشوند، از کاراکترها تشکیل شدهاستفاده می
  .نشان داده شده است 14 شکلنمایش کد اسکی براي کاراکترها در . بیت است 8نوع داده آن 

  
  نمایش اسکی کاراکترها: 14 شکل

و یک سري دستورات دیگر براي انتقال بایت بین حافظه و رجیسترها  swو  lwتوان با استفاده از دستورات می
اما به هر حال، به ). توان با یک سري از دستورات، یک بایت را از یک کلمه بیرون کشیدچون می(استفاده کرد 

این . هایی براي انتقال بایت دارد، دستورالعمل MIPSمعماري   ها،ها در برخی برنامهمتنعلت رایج بودن حضور 
، یک بایت را از حافظه  (lb)دستورالعمل بارکردن بایت . باشندمی sbو  lbایم، دستورات، که قبالً نیز توضیح داده

، یک  (sb)ل ذخیره کردن بایت دستورالعم. دهدبیت سمت راست یک رجیستر قرار می 8خوانده و آن را در 

                                                
1 - ASCII 
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، یک رشته  Cدر زبان برنامه سازي . نویسدبیت سمت راست رجیستر برداشته و آن را در حافظه می 8بایت را از 
است ختم  0که معادل اسکی آن  (NULL)شود و انتهاي رشته به کاراکتر تهی از تعدادي کاراکتر تشکیل می

  .شودنمایش داده می 67و   97،  108،  0بایت به صورت اعداد دهدهی  4ا ب Cدر  ”Cal“بنابراین رشته . شودمی
 Xباشد، در رشته می C، با استفاده از یک بایت تهی که قرارداد خاتمه رشته در  Cدر زبان  strcpyتابع  :مثال

  :کندکپی می
void  strcpy (char x[], char y[]) 
{ 
     int i; 
     i = 0; 
     while ((x[i] = y[i]) != ‘\0’)     /* copy & test byte */ 
     i += 1; 
} 

مربوط به آن را  MIPS، کد اسمبلی  s0$در  iو  a1$و  a0$به ترتیب در   yو  xي هاي پایهبا فرض اینکه آدرس
  .بنویسید

  
  :به صورت زیر است MIPSکد اسمبلی  :پاسخ

strcpy: 
              addi   $sp, $sp, -4 
              sw      $s0, 0($sp) 
              
              add    $s0, $zero, $zero   #    i = 0 
 
L1:         add    $t1, $s0, $a1    #  $t1 = i + $a1   (address of y[i]) 
               lb      $t2, 0($t1)       #   $t2 = y[i] 
 
               add    $t3, $s0, $a0   #   $t3 = i + $a0   (address of x[i]) 
               sb      $t2, 0($t3)       #   x[i] = y[i] 
 
               beq    $t2, $zero, L2  #   if  (y[i] == 0) goto L2 
                
               addi   $s0, $s0, 1       #   i = i + 1 
               j         L1 
 
L2:         lw       $s0, 0($sp) 
              addi    $sp, $sp, 4 
               jr        $ra  
 

رود، بنابراین بر طبق قرارداد، در ابتداي از بین می so (i)$در کد اسمبلی فوق به دلیل اینکه محتواي رجیستر 
بعد از ذخیره کردن در . ایمهاي تابع، مقدار آن را از پشته بازیابی کردهتابع، مقدار آن را در پشته ذخیره و در انت

کپی  xرا داخل  yسپس در یک حلقه تا رسیدن به کاراکتر تهی، رشته . ایمرا صفر کرده i ($s0)پشته، مقدار 
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 جیستر را حساب کرده و آن را از حافظه خوانده داخل ر y[i]براي کپی کردن، ابتدا آدرس . (L1)ایم کرده

$t2دهیم، سپس آدرس قرار میx[i]  را حساب کرده و مقدار$t2 سپس با . کنیمرا در آن آدرس ذخیره می
 y[i]اگر به انتهاي رشته رسیده باشیم مقدار (ایم یا نه کنیم که آیا به انتهاي رشته رسیدهچک می beqدستور 

و  iرشته نرسیده بودیم، دستور بعدي اضافه کردن اگر به انتهاي ). شودقرار دارد مساوي صفر می t2$که داخل 
  .برگشتن به اول حلقه است

  .کندي فراخواننده بازگشت میاست که به برنامه  jrآخرین دستور این تابع نیز به مانند هر تابع، دستور 
  

   MIPS يبیتی در معمار 32هاي طرز استفاده از ثابت 3.9
گیرند، اما گاهی اوقات به ثوابت بزرگتري نیاز بیتی جاي می 16یدان اگرچه معموالً ثوابت کوتاه بوده و در یک م

بیتی را نیز داخل یک رجیستر قرار داد براي این کار باید از دو دستور  32هاي توان ثابتمی MIPSدر . داریم
lui  وori به صورت زیر استفاده نمود:  

 کندبیت پایین آن را پاك می 16کند و می بیت باالیی یک رجیستر را با عدد ثابت پر lui 1  ،16دستور  •
 .)کندپر می 0با مقدار (

رجیستر یک بیت پایینی  16شود، استفاده می luiکه به دنبال دستور  ori2منطقی بالفصل یا  orدستور  •
عملیات منطقی ( کندمیمنطقی  or،  0بیت  16بیت باالیی آن را با  16و بیتی  16با یک عدد ثابت را 

 .)شوندیت انجام میبیت به ب
در داخل یک رجیستر به  0000 0000 1001 0000 1101 0011 0000 0000به طور مثال براي قرار دادن عدد 

و در سیستم هگزادسیمال معادل  4000000این عدد در سیستم دهدهی معادل با عدد . شودصورت زیر عمل می
بوده و  1101 0011 0000 0000                    بیت باالي این عدد، مساوي        16. است 003D0900عدد 

بوده و  0000 0000 1001 0000بیت پایین این عدد، مساوي  16همچنین . باشددهدهی می  61معادل با 
و  luiقراردهیم، از دستورات  s0$را داخل رجیستر  4000000اگر بخواهیم عدد . باشددهدهی می 2304معادل با 

ori کنیماده میبه صورت زیر استف.  
lui   $s0, 61             #  $s0 = (003D 0000)16 
ori   $s0, $s0, 2304  #  $s0 = (003D 0900)16 

- از ثابتنیز   MIPSپردازنده ستوراتبیتی براي منظورهاي ما کافی است د 16هاي چون اکثر مواقع ثابت :توجه
 اضافی  پذیر است تنها هزینۀامکان MIPSبیتی نیز در  32هاي استفاده از ثابت. کنندبیتی استفاده می 16هاي 

نشان دهنده این مطلب  .یک دستور اضافه و یک رجیستر موقت اضافه است همان طور که در مثال قبل دیدیم
ها بیشتر از بیتی در برنامه 16هاي چون ثابت. باشدمی MIPSپردازنده رعایت قانون امدال از جانب طراحان 

                                                
1 - Load upper immediate 
2 - OR immediate 
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بیتی  16هاي نیز دستوراتی طراحی کردند که از ثابت MIPSشوند، طراحان یتی استفاده میب 32هاي ثابت
بیتی استفاده  32هاي با این حال در موارد نادري که الزم است از ثابت. بیتی 32هاي کنند نه از ثابتاستفاده می

موارد پر استفاده سرمایه گذاري  بر روي MIPSدر واقع طراحان . توان با چند دستور انجام داداین کار را می
  .اند نه بر روي موارد کم استفاده و این همان ایده قانون امدال استکرده
-هاي بزرگتر کار شبه دستورهایی داشته باشند که با ثابت ممکن است SPIMبعضی از اسمبلرها مانند  :توجه
  .کنند
  .است MIPSپردازنده  1ه سازیشب SPIM  :توجه

  
  ذخیره کردنو  بارکردنبیتی در دستورهاي  32هاي ثابت

. باشدمی lw $t0, Constant ($a0)به صورت  بارکردن دستورمشاهده کردیم، شکل همان طور که قبالً 
به طور  .هاي بزرگ مشکل ایجاد کندبیتی ممکن است در دسترسی به آرایه 16هاي محدودیت داشتن ثابت

)22( 32767 اگر آدرس شروع یک آرایه بزرگتر از مثال 16 تواند آن را نمایش بیتی نمی 16باشد، این ثابت  ÷
تواند اندیس مناسب نمی بیتی 16 باشد باز هم این ثابت 32767ر از یشتدهد و همچنین اگر تعداد عناصر آرایه ب

ي چنین عملی این است که از چند دستور براي پیاده ساز MIPSراه حل  در چنین شرایطی. را نمایش دهد
یک ما باید آدرس واقعی عنصر مورد نظر آرایه را محاسبه نموده و به طور دستی آن را در داخل . استفاده کنیم

 دتوانکد زیر می قطعه ،به طور مثال .دهی استفاده کنیمقرار دهیم و سپس از این رجیستر براي آدرسرجیستر 
شود در داخل یک شروع می 3000000ا که از آدرس دهدهی یک آرایه ر) بایت یک میلیونیم(عنصر یک میلیونم 

در داخل  4000000خواهد بود و ما نحوه قرار دادن عدد  4000000در واقع آدرس این عنصر . (یدنما باررجیستر 
  ).ایمیک رجیستر را در باال توضیح داده

Lui    $s0, 61 
Ori    $s0, $s0, 2304  #   $s0 = 4000000 (decimal) 
Lb     $t1,  0($s0)      #    $t1 = Mem[4000000] 

 16این عدد به بیشتر از (بیتی است  32بوده و یک عدد ثابت  4000000در این مثال ما ابتدا آدرس عنصر را که 
، عنصر  lb $t1,0($s0)ایم و سپس با استفاده از دستور            قرار داده s0$، در داخل رجیستر )بیت نیاز دارد

دانیم در این دستور، آدرسی که مورد دسترسی قرار خواهد همان طور که می. ایمد نظر را از حافظه خواندهمور
  .خواهد بود، یعنی همان آدرس عنصر مورد نظر s0 = $s0 = 4000000$ + 0گرفت به صورت 

  

  شرطی و غیر شرطی پرشر دستورات دآدرس دهی نحوه  3.10

                                                
1 - Simulator 
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در این قالب که سومین و . کنند، استفاده می Jنوع بی به نام ، از قال MIPSهاي پرش در معماري دستورالعمل
ها براي میدان آدرس ي بیتبیت براي میدان عملوند و از بقیه 6از   است، MIPSآخرین قالب در معماري 

  : بنابراین دستورالعمل زیر. شوداستفاده می
j     10000    # goto location 10000 

بعداً خواهیم دید که آدرس دهی در  دستور پرش اندکی (د ماشین نوشته شود تواند در کبه صورت زیر می
  ):متفاوت است

2500 2 
  بیت 6  بیت 26

  .باشدمی 2کد عمل براي دستور پرش  :توجه
دستورالعمل انشعاب شرطی، بر خالف دستورالعمل پرش باید دو عملوند را عالوه بر آدرس انشعاب مشخص 

  :بنابراین دستور. نماید
bne    $s0, $s1, Exit       #   if ($s0 != $s1) goto Exit  

  :گیردبیت براي آدرس در نظر می 16شود که فقط به کد ماشین زیر تبدیل می
Exit 17 16 5  

  بیت 6  بیت 5  بیت 5  بیت 16
 162زرگتر از اي بتوانستیم برنامهبیتی جاي دهیم، نمی 16هاي برنامه را در میدان اگر مجبور بودیم که آدرس

یک راه دیگر، مشخص کردن یک رجیستر .هاي امروزي عدد کوچکی استبایت داشته باشیم، که براي برنامه
خواهیم به آن است که همیشه به آدرس انشعاب اضافه شود، طوري که دستورالعمل انشعاب براي آدرسی که می

  :انجام دهدي زیر را محاسبه) آدرس مقصد(پرش کنیم 
  ي برنامهشمارنده=  رجیستر  +  آدرس انشعاب  

هاي توان از انشعابدر این راه حل، هنوز می. بایت باشد 322ي دهد تا به اندازهاین مجموع به برنامه اجازه می
توان این سؤال را ینجا میدر ا. ي آدرس را حل کردبیتی استفاده نمود و مشکل اندازه 16شرطی با میدان آدرس 

  مطرح نمود که کدام رجیستر؟
ها و هاي شرطی، معموالً در حلقهانشعاب. گرددي انشعاب شرطی باز میي استفادهپاسخ پرسش باال، به نحوه

به طور مثال، تقریباً . شوند، بنابراین گرایش به انشعاب به یک دستورالعمل نزدیک دارنددیده می ifهاي عبارت
 16روند که کمتر از هایی میبه مکان SPEC2000هاي شرطی در آزمون کارآیی ي انشعابی از همهنیم

، حاوي آدرس دستورالعمل جاري است، اگر از (PC)ي برنامه از آنجا که شمارنده. دستورالعمل با آن فاصله دارند
PC کلمه از  ±152م در محدوده توانیشود، استفاده کنیم، میبه عنوان رجیستري که به آدرس اضافه می

کلمه هستند،  162کوچکتر از  ifهاي ها و عبارتي حلقهتقریباً همه. دستورالعمل جاري انشعاب انجام دهیم
  .آل استي ایدهیک گزینه PCبنابراین 
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خواهیم دید،  5همان طور که در فصل . شودنامیده می PC1آدرس دهی نسبی این نوع آدرس دهی انشعاب، 
 MIPSبنابراین آدرس . تر استبراي اشاره به دستورالعمل بعدي، براي سخت افزار راحت PCافزایش یک واحدي 

همانند  MIPS. باشد، نسبی می(PC)، برخالف دستورالعمل جاري (PC + 4)نسبت به آدرس دستورالعمل بعدي 
  .کندهاي شرطی استفاده میي انشعابدهی نسبی براي همهدرسبسیاري از کامپیوترهاي اخیر، از آ

کنند که لزوماً ممکن است خود تابع هاي پرش و پیوند، توابعی را فراخوانی میاز طرف دیگر، دستورالعمل
ي دوري قرار گرفته خواهیم به آن پرش کنیم، در فاصلهفراخواننده نباشد، و بنابراین ممکن است آدرسی که می

گیري از قالب با بهره MIPSمعماري . دهی استفاده کنیمهاي دیگر آدرس، پس براي این حالت باید از روشباشد
J کنددهی طوالنی براي فراخوانی توابع دور استفاده میهاي پرش و پرش و پیوند، از آدرسبراي دستورالعمل .  

اینکه از تعداد بایتها استفاده کند، از  به جاي MIPSبایت است،  MIPS  ،4از آنجا که طول هر دستورالعمل 
- بیتی می 16بنابراین میدان . کنداستفاده می PCها تا دستورالعمل بعدي براي آدرس دهی نسبی تعداد کلمه

برابر فاصله بیشتر را آدرس دهی  4ي نسبی به جاي بایت نسبی، تواند با تفسیر میدان به صورت آدرس کلمه
تواند آدرس هاي پرش نیز یک آدرس کلمه است، یعنی میبیتی در دستورالعمل 26ان به طور مشابه، مید. نماید
  .بیتی را ارائه کند 28بایت 
  :به کد اسمبلی زیر تبدیل شده باشد whileي با فرض اینکه یک حلقه :مثال

Loop: sll    $t1, $s3, 2    #  $t1 = 4 * i 
          add  $t1, $t1, $s6  #  $t1 = 4 * i  + $s6 
          lw    $t0, 0($t1)     #  $t0 = A[i] 
          bne  $t0, $s5, Exit #  if A[i] != k then goto Exit 
          addi  $s3, $s3, 1     #  i = i + 1 
          j        Loop            #  goto Loop 
Exit  

براي این حلقه را بدست  MIPSدر حافظه قرار دهیم، کد ماشین  80000و با فرض اینکه آغاز حلقه را در آدرس 
  .آورید
  :ها به صورت زیر استکد ماشین و آدرس: پاسخ

0 2 9 19 0 0 80000 
32 0 9 22 9 0 80004  

0 8 9 35 80008  
2 21 8 5 80012  
1 19 19 8 80016  

20000 2 80020 
     …..  80024  

  
بیت  32، هر آدرس حافظه شامل یک بایت است و همچنین طول دستورالعمل  MIPSدانیم که در پردازنده می

در سطر  bneدستورالعمل . بنابراین آدرس دو دستور پشت سرهم چهار واحد اختالف دارند. بایت است 4و یا 
                                                

1 - PC relative addressing 
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ینکه افزاید و مقصد انشعاب را به جاي امی (80016)بایت را به آدرس دستورالعمل بعدي  8کلمه یا  2چهارم، 
مشخص کند،  (80024)یا با استفاده از آدرس کامل مقصد  (12 + 80012)نسبت به خود دستورالعمل انشعاب 

دستورالعمل پرش در آخرین سطر، از آدرس کامل . کندمشخص می (8 + 80016)نسبت به دستورالعمل بعدي 
  .کنداست، استفاده می LOOPکه متناظر با برچسب  (80000 = 4 × 20000)

  هاي بزرگ در دستورهاي پرشبتثا
به مقصدهایی در اکثر مواقع دهد که دستورهاي پرش شرطی هاي واقعی نشان میمطالعات تجربی بر روي برنامه

دلیل این امر این است که . باشددستور می 32767کنند که فاصلۀ آنها با دستور پرش کمتر از پرش می
خواهد نویس میکه برنامه گیرندا در مواردي مورد استفاده قرار میو ی هادستورهاي پرش اکثراً در داخل حلقه

اگر شما احتیاج به این . شودهاي نزدیک انجام میفاصلهبه  پرشبنابراین اکثر مواقع . حجم کد را کاهش دهد
 jumpدر کنار دستور  branchتوانید از دستور هاي بزرگتري پرش انجام دهید، میکه به فاصلهشته باشید دا

 ,beq $a0 عبارتی همانند دستور ،نشان دهنده فاصله دورتر باشد Farسب چبه طور مثال اگر بر . استفاده کنید

$s1,Far  )سازي با استفاده از دو دستور زیر پیاده دتوانمی) پذیر نیستبیتی امکان 16دانیم با ثابتهاي که می
  .شود

          bne   $s0, $s1, Next 
          j        Far 
Next: …. 

دستور . دهدبرچسبی است که فاصله دور را نشان می Farبرچسبی است که فاصله نزدیک و  Nextدر این مثال 
j  تواند به فاصله دورتر پرش بدون شرط انجام دهدمورد استفاده در این مثال می.  

تر و اند که موارد معمولداشتهروي این نکته دقت  MIPSبینیم که طراحان باز هم در این مثال می :توجه
- ها به فواصل دور پرش صورت نمیبه دلیل اینکه معموالً در برنامه ).قانون امدال(د نپرکاربردتر را سریعتر کن

  .گیرد

  شبه دستورات 3.11
بر  تر شود، تعداي دستور اضافهنویسی به زبان اسمبلی راحتبراي اینکه کار برنامه MIPSاسمبلرهاي پردازنده 

دهند که این دستورات جزو دستورات واقعی که بر روي سخت افزار وعه دستورات در اختیار قرار میمجم
شوند نیستند بلکه هر کدام از آنها خود نماینده یک یا چند دستور واقعی هستند که براي پردازنده اجرا می

به این دستورات اضافه، شبه  .گیرندنویسی و کاهش حجم برنامه مورد استفاده قرار میتر شدن برنامهراحت
  .شودگفته می  1دستور

  :را به صورت زیر استفاده کنید moveو  liتوانید شبه دستورات به طور مثال شما می
li $a0, 2000      #  $a0 = 2000 

                                                
1 - Pseudo instruction 
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move $a1, $t0  #  $a1 = $t0  
  .داده شدند تر از دستورات واقعی زیر باشند که قبالً توضیحدستورات فوق احتماالً واضح

addi $a0, $0, 2000 # $a0 = 2000  
add $a1, $t0, $0     # $a1 = $t0  

کند در هر جاي برنامه اگر شبه دستوري نرم افزار اسمبلر که برنامه اسمبلی را به کد ماشین تبدیل می :توجه
  . ببیند دستورات معادل آن را از مجموعه دستورات واقعی جایگزین خواهد کرد

اي، قبل از انجام محاسبه، حتماً باید شبه دستورات را با معادل آنها از دستورات واقعی ر هر محاسبهد :نکته
  .جایگزین کرد

  1دستورهاي شبه پرش
را  شرطی بقیه دستورات پرش. bneو   beqدارد که عبارتند از شرطی فقط دو دستور براي پرش MIPSپردازنده 

 sltدستور  با استفاده ازرا  شبه دستورهاي پرش،  MIPSاسمبلر  !ر بودنداید همگی شبه دستوکه تا به حال دیده
واقعی در واقع از دو دستور   blt $a0, $a1, Label به صورت blt 2به طور مثال شبه دستور  .کندسازي میپیاده

  .به صورت زیر تشکیل شده است
slt    $at, $a0, $a1   #  if ($a0 < $a1) $at = 1; else $at = 0; 
bne  $at, $0, Label #  if ($at=0)  goto Label; 

01گیرد چون شود، در این صورت پرش صورت می at = 1$در کد فوق اگر  شود که می at=1$و در صورتی .  ≠
$a0 < $a1 شود که بنابراین پرش وقتی انجام می. باشد$a0 < $a1 باشد.  

  دستورهاي شبه پرش بالفصل
کند با وجود دارد که یک رجیستر را با یک عدد ثابت مقایسه می sltiنسخۀ بالفصلی به نام   sltاي دستور بر

 bltiبه طور مثال شبه دستور . را ایجاد کرد بالفصل توان شبه دستورهاي پرش شرطیمی sltiاستفاده از دستور 

$a0,5,label ع از دو دستور واقعی زیر تشکیل شده استدر واق.  
slt    $at, $a0, 5 
bne  $at, $0, Label    #  Branch if $a0 < 5 

  
  
  
  

                                                
1 - Pseudo branches 
2 - branch-if-less-than 


