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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 تمهيد

 شتىحتلها في انظراً لألهمية التي  ،الحاسوب اآللي السمة المميزة لعصرنا الحديث يعد

وما حققه من تقدم وتطور بسرعة مذهلة. لذا أصبحت الحاجة الى  ،التطبيقات العلمية والتجارية

در العلمية والكتب إستحداث أقسام وفروع علمية جديدة تواكب هذا التطور ورفدها بالمصا

 في هذه المرحلة. البلدالمنهجية الحديثة أمراً ضرورياَ يتماشى مع التطور الذي يشهده 

 العراقومن هذا المنطلق شرعت المديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية في 

و  هبجميع أقسام تقنية المعلوماتستحداث فروع وأقسام علمية جديدة مثل فرع الحاسوب وبإ

طور العلمي وضع المناهج العلمية الحديثة لهذه األقسام لتواكب التب المعنيةتشكيل اللجان العلمية 

والفنية  التقانيةوطنية قادرة على شغل الوظائف  مالكات، ولتدريب الحاصل في هذا المجال

 .بلدنافرة في سوق العمل في اوالمهنية المتو

 .المعالج الدقيقلتعرف على لالمفاهيم األساسية  هدف هذا الكتاب الى تزويد الطالبي

المعالج الدقيق والحاسب ، يتناول الفصل األول نبذة تعريفية عن فصول ستةيتألف الكتاب من 

تنفيذ أساسيات عن  يسراتقدم شرحاً وافياً ومفهي  الخامسالفصول من الثاني وحتى أما  .الدقيق

و  0808ومات واألوامر وتركيب المعالج الدقيق نتقال المعلا ائقالتعليمات في المعالج وطر

وتكنولوجيا  أجيال المعالج الدقيق على التعرف على السادس، في حين يركز الفصل 0808

 .تحسين وتطوير المعالجات الدقيقة التطور التي ساهمت في

الكتاب باألسلوب السهل هذا  مضامينوفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض 

 .ومن هللا التوفيق ،هم في إنجاز هذا الكتابأسونتقدم بالشكر إلى جميع من ، ميسروال

 

 

 المؤلفون                                                                      
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 األولالفصل 

 المعــالج الدقـيـق 

 مقدمةال 1-1

تعتبر الحوالير ما ررمامسرجا يررتتكلوالحتا احات رأاالحترأامررربوواتتد  لت رأات ترركا حر ا  ت رر ا

ماـ أالحاب رر  اى رر ات   ررـررـاتررتتأامس  ت ررأابأحك تررىالناحرر ا ررما ك تا، أـررـا تأالتا  ررأك مالحو ررأ 

أس ىافأات ف ذالنال  ايت تأى أاااذحكالحي ىىالح أئ ىافأا عأحتىالحب أ أواالحك ىالح ت  لح ع ا أواا

  رأامك ا حر اور ا  ا  رأك الح أئ رىافرأاوترجالح ع ا رأوا.اب  وامس  ىالحوالي مابعكالحالحع   أو

حذحكااأماالبكا ما  تأجامت   ا تفا رىا اراما ،اوفظهاواا تأبعتهب أ أعأحتىاسذلالحاجالحو جا مالح 

اب قكا سأالحق أجاب ذهالح   أو.

 ماىك امت لءا ت لبطىاف  أاب   أاMicro computer  ي()لح أ ا ا تاامالحوأيامالحك  قاا

ا أا  تبطاب أاالح ئ يىاوك الح عأحتىالح  ا  ىاالحذلا  الحتأاتت دلاباح ؤكياى  هابأحشالالحرو حا

اتترتح ااورك الح عأحترىالح  ا  رىاارذحكا رماتر م ما ئ ير  ماس رأاا.الإل ر لجالاوكلوالإلك رأ ما

مالحتطررا ااما،لح ئ يرر ىالحررذلا  ااسررذهالحاوررك لح عررأحاالحررك  قالحررذيا عرركالحترر ءالحرر ئ  االح  ررجا ررما

بشالا ئ يأاوالاتطا الح عأحاالحك  قاى  ا ك امت ألاىك ك الحوأرلافأا تألالحوالي مات ا ا

يطلق أحيانا على  وحى ا معالاع ىل معاية يىل  وأج.اح أاحها ماتتد  ااب  افأاتطا الحوالي مابشالاى

باعالاعج مع قيق ومعذي ييتبط مع معذمةيا معيئيسيل وبقيل مألج مء عل  معلوحل مألم بطييقل تسهل عاليل 

اإجيمء معلاليات عليها.تناقل معبيانات و

اوررىالنجاا اررر ىابأح ا ررمالحيرر  ااما   فررىماا  أ ررىاىبررأ  اىررماشرر  وىاالحررك  قالح عررأحاا ماااااااااا

دجا  يألالح تأئاا ح اا،تقاجابأيتقبألالحب أ أوا مامت لءالحوأيامالن   اا عأحتت أبط  قىا أرىا

لحرك  قابركا ها رمااوركت ماا ئ ير ت ماس رأاا تاامالح عأحااا أ،ت لءالن   اإل  لت أاماات    لن

ا.الوـــقأ ا أا تتأاش واوك الحويأماالح  طقاااوك الحي ط  الح  طق ىاالحتأاي

ا

ا
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 1الفصــل  المعالج الدقيق 

  الدقيق ي للمعالجمعمارالمخطط ال 1-2

تفي اح عأحااك  ق،ااسااىبأ  اىمااي  ىاتاو و ىااتفر   أ اا(ا  ططأ ا1-1لحشالا) اوحا

ل تبأط أااا ف ىاا(Registers)الحيتالوم العا تبأطهابأح ال لااتظ  اا ف ىاى لالح عأحاالحك  قاا 

الحك  ق، الح عأحا اكل ل الن    اابأنت لء اب  م اتقاج الحيتالو الحك  قاالحب أ أوسذه الح عأحا كل ل

ا.ب وٍاا ؤ و،اا أاتقاجابأح يأىك افأات ف ذالنال  

 

 ي للمعالج الدقيقمعمارالمخطط ال 1-1الشكل 
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 1الفصــل  المعالج الدقيق 

أجزاء المعالج الدقيق  1-3  

 اا-: أست ما مااوكت ما ئ يب  ت  ام الىهالحك  قالح عأحاا تااماااااااااااا

 . Arithmetic Logic Unit (ALU)اوك الحويأماالح  طق .1

 . Control Unit (CU)لح  طق ىاالحي ط  ااوك  .2

اا اى   الح أكي ات ا به افأ الحك  ق الح عأحا ا وتاي ا ت اىى الوعكلكلحاالحيتالو م

Registers & Countersاا ؤ و.اب واٍالحتأاتيأىكافأا  مالحب أ أواكل لالح عأحاالحك  قاا

ا:اس أاظ فت ماميأي ت مالح عأحاالحك  قاؤكيا 

  افقاي أقامال  ااتع   أوالحب ل اااوبطاى  افأالحذلا  الح ئ يىااىت ف ذالحب ل االح   ا

 لح عكلواحتؤكيالحاظأئ الح ط ابى.

 لحويأب ىاالح  طق ى. ت لءالحع   أوا 

اا جافأا قلالحب أ أواالنال  ا مالحتأاتياBusesالح ال لك كا مات تبطابأح عأحاالحك  قالحعاا

االحتأاي تتأاش و أاالوقأافأالحفرلالحدأحثابأحتفر ل.ا،ا ح هلح عأحاااا

ا:،اتتو ممغ ماى   أوالح عأحتىالحتأا قاجاب أالح عأحاالحك  قابعك ا  لولاتي ي  ىاات  

 ت ما(لء ا  Fetching) ى.لح ئ يا ماذلا  الحب  أ ااب أ أولح 

   لحب أ أواتفي .(Decoding)  

 االإلظ أ ات ف ذى   ىالح(Executing) . 

 الح تأئاافأالحذلا  ا الح عأحتىاؤبقأ ما (Saving or Storing)  اتأبى افأااوك  ا  و  أ  سأ

اىماط  قبكا مالحذا امماى   ىالحي ط  االحتواجافأاسذهالحع   أواتتجااا أاال.الح  ا  ى

اا.لح اتاك افأالح عأحاالحك  قالحي ط  الح  طق ىااوك ا

 وحدة المعالجة المركزية والذاكرةبين  ةالعالق 4-1

لحب أ أواالحع أا م،افطبعاا أ لىب ا تقألالحب أ أواب مالحذلا  اااوك الح عأحتىالح  ا  ىا تجا 

ا ا ي ى ا  لءت أ اما ا وتا  ا   ام م الحب أ أو ا م الحب أ أواالحذلا  افأا ع م اسذه ات م  تط م

اا.لحب أ أوا أ لىب الح  أيبىافأااوك الح عأحتىاالحيتالو ح االح   ا ىاا ق  أ

ا  الح  ا  ى الح عأحتى ا  لءت أا عأ لوالحب ل اامالحب أ أوامااليت الصاتع لاى  مااوك 

اب الحذلا   ا م الحي ط  إ يأل ااوك  ا م ا  لء  اا شأ   ا   ىاا أ لىب  اى الم ا  يأل اتش ل لحتواج

الح ط ابىاىب ا أ لالحع الما مااوك الح عأحتىالح  ا  ىا ح الحذلا  ،لحذلا    فيهااى  الح  اللاا 
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 1الفصــل  المعالج الدقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الح  ا   الح عأحتى احاوك  الحذلا    ام ا ال أ افأ اب أ أو ااتأبى اى اتاو ح ا  ام ااوك الحعال. اب م  ى

ا(.2-1لح اوحابأحشالا)ا ي يالح  ع أ لح  ططالحاىماط  قلحذلا  الح عأحتىالح  ا  ىاا

ا
 بين وحدة المعالجة المركزية والذاكرة توضيح العالقة 2-1الشكل 

 

اااااا اتع    االحذلا    ام الحعشالئ ى اابت  أا،RAMلح ئ ي ى اىم اىبأ   اتقاجااماش  وى   أ ى

مااالحذلا  الحدأ ا ىم أاا ؤ و،ب وٍاااأىشالئ ا عأحتت أامالحب ل االح  لكات ف ذسأاابت   مالحب أ أواما

الحدأ ا ى الح  م افااوكلو ات   م ااوك  ا أ ا يأىك  اكلئ ى الحت   م الحب ل ااح   ALUتيتع ل م

االحب أ ابأاب واٍا أو اتيت   او ث الح  أ، الحوأتى احو م اوأحىاالوتفأكلئج افأ اوت  االحب ل ا ابأحب أ أو ظ

ا الحوأيام ا غالق اسأ الحاوكلو اسذه اى   الن د ى اا م االح ك تىانل، االح   ى الحر بى   لص

الح و اطى.

ا

ا

 منافذ دخل / خرج

ل المعلوماتمساوئ نق  
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 1الفصــل  المعالج الدقيق 

 وحدة الحساب والمنطق 3-1-  1

الحا وكماأساااااااا الح عأحت اا أو احاوك  الح  ا  ىلح ئ يى اح اا،ى اALUابأح   اأ     اسأا،

احا  أو اب أاا(Arithmetic and Logic Unit)ا  تر  االح  طقا ع أ الحويأم ااسذها،اوك 

الحع   أوالحويأب ىاالح  طق ىاات ف ذلحاوك ا يؤاحىاىما تتتح اسذهاا ذا،لحك  قاح عأحاللحتأا قاجاب أ

ااا   أ:الح أرىابذحكلحاوك ا ما ت اىىا مالحكالئ الح  طق ىا

   الحاكلئ الحتأج ابت عاتاتألحتأ ع الح رفأالحتأا أ أواادالثقاج الحتأ ع ااكلئ   قاجاتد أئ ى،

 .ابت عا أ ت ماد أئ ت م

   لحعا اكلئInvertors الالد  ماح   جالحد أئأمااح ورالاى  الح ا لالحالوكااع  ىلح يتا. 

 ا اد أئ ىاتي  اا  Accumulator  اجلحكلئ   ىأك اع لااتيتا،أحيتلباساا ت اىىا ال أ

 .ح الحاوكلوالن    أا ح الحذلا  امااو ما ق  ح ا الح  فذ ب تأئاالحع   أواا ؤ تأ احالوتفأظا

 لحوأحىاايتلStatus Registerلحد أئ ىاالح ال أ ت اىىا مالح ؤش لوااسااايتلا ي  ابا

ا.ات رصاالا   ىاح تأبعىاوأحىا ع  ىا ذاذ تب ماوأحىالحع   ىالح  فلحتأا

ا-س أ:ابأنىكلكاوكت ما أرىااى  اوك الحويأماالح  طقااتوتاي

ا ىالحتأاتتااما مامىكلكارو وىاالتقاجاب عأحتىالحع   أوالحويأبا:ةوحدة األعداد الصحيحا-م

الحع   أوافأالحتطب ق أوااتيتع لا،توتاياى  افأر ىاىش  ى اسذه ا دلالحب  ت ى الإلبعأك د أئ ى

Word  وPower  Point ا اماع   أ،ا عظجالحب ل االحتأا يتا اتيتمااب أ الحاوك  فأااع لسذه

ااتاكسأاو ا يافأاتطب قاسذهاا   ىاتكل ااتعكحذحكاا،بعأكند أئ ىاللحب  ت ىالحتطب قأوااذت ف 

الحب ل ت أو.

ا

تقاجاب عأحتىالحع   أوالحويأب ىالحتأا :(Floating Point Unit)مة ئوحدة الفاصلة العا -ب 

ا الحتوتاي ااع لتيتاى،عش  لحفأر ى الحاوك  ا ماافأسذه الح اع اسذل اى   اتعت ك الحتأ لحب ل ا

مربوواسذهاا ذا،Auto CADاب ل االحتر  جالح  كيأا دلاا، دلالنحعأما،لحع   أوالحويأب ى

امالنحعأمالحوك دىاتعت كافأاي ىت أاى  اسذهالحاوك .لحاوك ا   ىاتكل ا ظ ل ان

ا

ا
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 1الفصــل  المعالج الدقيق 

 

 مبدأ عمل وحدة الحساب والمنطق   1-1-3-1

  اجاأحبا ماى  ا ك  أااوك الحويأماالح  طقا ي  اموكس أيت (ااتاكا3ا-1 ب مالحشالا)

الحق جالحالتما ت لءالحع   أوابالآل  اا،Accumulatorاماالح ت ع أحيتلالح يأىك،ات  ماف   أ

ى   أاو مات كالحاوك ،اا الوظامما  جالحاوك ا  امامما عاكاا   مافأالح  لاجاماا اوعاى  ا

ا ب ما أ لالحب أ أو، ا3-1)االلحشاا أ ا( لحذياتاوعاف ها ؤش لواا)لحوأحى(الح ؤش لوايتلاتاك

االح  طق الحويأم ااوك  اا،تر ا  ج ايتل ا ال ع اموك افأ ا اوع ا   ت م ات ع اى ك الحوأحىاف دال 

ميااا ها اتبأ امااا،الوكاافأا ا عاآ  اح كالحىاى  ا شأ  الح أتاا،   ىاتكلاى  ااامالح أتاارف ل ا

ابأحتفر ل.اش و أاالوقأ اايا ا تجا أاا،يأحبأ ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

 في المعالج الدقيق عمل وحدة الحساب والمنطق 3-1 الشكل

ا-:اأآلتأاى   أوالحويأماالح  طقاتر  ا

                            وتشمل: ،العمليات ذات المعامل الواحد -1

 أايتل  ا وتا افتر Clear) ). 

 (اح وتا الح  اجح ا لا)لح عاا   تأكال. 

 أاب قكل االوكايتل  أك ا وتا ا Increment . 

 أايتلط حاالوكا ما وتا ا Decrement . 

 ح الح يأ اماالح   مالحيتل وتا او اىا . 
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 1الفصــل  المعالج الدقيق 

 :ومن أهمها ،العمليات ذات المعاملين -2

 أايتل:ات عا وتا الح  اجا عا وتا الحت ع . 

 أا ما وتا الح  اجايتل:اط حا وتا الحط ح . 

 اااامااا1بلا   ماا،الات  مافأالح  اجالحوأر ىا مالحع   ىالحويأب ى ما ت تىا:االح قأ  ى 

 لح قأ  ى.ا أ ىح قأ  ىافأالىت أكل اى  ا ت تىا ااااا

 لحع   ىالح  طق ىاORاايتل ت لءاى   ىالحت عالح  طقأاب ما وتا الح  اجاا وتا ا:ا 

 .ت  مافأالح  اجاذ  أااااا

 الح  طق ى ا ANDلحع   ى ا: اى   ى اا ت لء الح  اج اح وتا  الح  طقأ  أاايتللحو م

 .الح ت تىافأالح  اجات   ما

 

 :Control Unit (CU) المنطقية السيطرة وحدة 1-3-2

الحا  اماتع      الح  طق ىاوك  الحات ا  ىا ؤحفىا ما ت اىىا مالحكباي ط   ااوك  االئ ت  أ

ب مااوك االحب أ أواتش  اى  اتي يلات ف ذالحتع   أوااتبأكلاالحتأاتتواجابت  عالحع   أوالح  فذ 

ا.الحويأماالح  طقاالحذلا  الح ئ ي ى

ا

 مكونات وحدة السيطرة المنطقية 1-3-2- 1

ا.(1-1:االوظالحشالا)سأامت لءدالدىااا مبكا سأاالح  طق ىاالحي ط  ااتتاامااوك 

وكايتالوالح عأحاالحك  قات  ماف هالحتع   ىالحتأاي قاجالح عأحاااساام :التعليمة )األمر( سجل -1

ا.لحتع   ىاطالاسذلالحيتلابطالبت ف ذسأاا ااما

ت ت ىالحتع   ىالحتأاتجات ب أاسااىبأ  اىماكلئ  ا أرىا   ت أا: التعليمة() مفكك شفرة األمر -2

 ا.ىماط  قايتلالحتع   ىادجاتفي  سألح الح عأحاا

اا ىطأءتجاتشف  هااممسأالحاوك الح يؤاحىاىمات ف ذالآل  ابعكا: )التعليمة( دائرة تنفيذ األمر -3

 .ى   ىات ف ذالحتع   ىاإلا أللحال  ىالح ااأفىالحاوكلواالإلشأ لو

ا

ا

ا
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 وحدة السيطرة المنطقية وظائف 2-1-3-2 

ا  لء اتع   أوالحب ل االح اتاك افأالحذلا  النيأي ىااتفي  سأ.اا-1

اكل لالح عأحا.اتات هالحع   أواا-2

ااوكلوالإلك ألالحتواجافأاتكفقالحتع   أواالحب أ أواا  ا سأا مالحذلا  الح ئ ي ىاا توا أواا-3

االإل  لجاالح  أ.

ا

ا

السجالت 1-3-3  

ااىماىبأ  الحيتالو        احتاح ك اتيتع ل الحك  ق الح عأحا او م اتكل  اي  عى اى   أواذلا    تأئا

ااا    أابرا  ا ؤ تى.لح  ا  ىاالحويأبأوالن   اااوك الح عأحتى

افأات أ اا  حىب الحيتالواتعك اتاتكا الحيبمافأاذحكاا،ى  الإلطالقالحوأياممي عااوك    أ

الح عأحاا اى  اش  وى الحب أ أوابي ىتها أابذحكافأ  في أ، اا،تبأكل  ماالحيتالوات ت  ا ت اىى

ا اوأيام ا ح  اا،  آوأيام اباذحك اب  ى الحك  ق،ويم ااتقالح عأحا ااى  الحيتالويج ام العىك 

ا-:بويمااظ فت أالح 

 -:Accumulator (A)المركم  -1

 ي  اا،لحع   أوالحويأب ىاالح  طق ىو ثات  ماف ها التااا،يتالوالح عأحااى ال ا ماماد ااساا    

كلئ أاالح  اجلح اتاك افأالح أ أوا ماىككاااحت لاجا التاالحع   أواف ه،ابيتلالحت لاجااذحكا وأ ام

ات ا طاط اىكك اى  الحب أ أوا أ ليأاي الح عأحتأو ابعض اتوتاي ااا ك ا م اذحكااكوالا  اجماد 

اا.ح  أك اي ىىات ف ذالحتع   أواكل لالح عأحا

 -:(ounterC rogramP )PCعداد البرامج  -2 

الحتأس  اح ت ف ذ،اساا اعا مالحيتالواحهااظ فىا وكك ،ااسأاتوك كاى المالحتع   ىالحتأح ىا

ح اى المابكل ىالحتع   ىالحتأح ى،ا ذاتاوعا   تهاى  ا ىات كلكا   ىاسذلالحعكلكاح ؤش ا فع كات ف ذالحتع  

ا.ا ي  امو أ أاب ؤش الحتع   ىاب أ، أ لالحع أا ماإل تأكالحتع   ىالح ط ابىاات 

ا
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 -:Register Instruction (IR) سجل التعليمة  -3

ام اسا اح  عأحا الحتأبعى الحيتالو ابت ف ذسأاالحك  قوك الح عأحا ا قاج الحتأ الحتع   ى اف ه ات  م

اا.ااماطالاسذلالحيتلابطالالحتع   ىا ا،وأح أ ا

 -:)Status Register  (SRسجل الحالة  -4

اFlag Register FRاىالجلإليتلايجا ام وأ اى  ها ط قا ا،  وتاياى  اىككاالحيتلسذل

الحبتأو اتعا، م ا   أ االوك  اتا Flagى  أ ااكاال اما اتعا  ا م ا ع  ى اوأحى اى   اكل لحع   ىا ت تى

ا.ب ىاماالح  طق ىالحتأاتجات ف ذسألحويأ

ا:ىالجإل ماسذلالاا

  علم الصفرZero Flag ZF:- ى   ىاويأب ىاا  آتااماالوكلا ذلااأ وا ت تىاا(بولح أ ىا)سذها

ارف ل ا اتيأاي ا  طق ى اا،ما اسذه ااتاام ايالءاارف ل الح أ ى الحرف  اىم ا  ت فى الح ت تى ااأ و  ذل

 .امجايأحبى اتبىا

  ةشارإلاعلمSign Flag SF :-  ا ااأ وا ت تىاالح أ ىسذه ا ذل ىاماا  اى   ىاويأب آتااماالوكل

  .ماسذلالحع جا اامارف ل اإ أا ذلااأ واسذهالح ت تىا اتبىافما،  طق ىا فذسأالح عأحاايأحبى

  علم الحملCarry Flag CF:- الحع جا ااماالوكل ا  أ ىا  اآ ماا Carry ذلاورلاو لاسذل

 .(بو أ ىا)  اآلا Borrowيتال اياى   ىات عامااورلا مفأاا)بو(

ا.(الحذيا ب ماآح ىاى لايتلالحوأحى4-1الوظالحشالا)

 الحالة سجلآلية عمل  4-1الشكل 

 المركم 

Accumulator 
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  -: urpose RegistersPGeneral غراضألسجالت عامة ا -5

لح أرىابأحع   أواالح تأئاالح  و  ىاحت   ماع للحتأاتيتالحيتالوتجاتت   الح عأحااببعضاااااااا

ا،ي ىىالحت ف ذاح ع   أوالحويأب ىاكامالح تاعالح الحذلا  ااذحكاح  أك ا ح  أاىحو مالحوأتالحويأب ى

ااا ا اام ا)لحبتأو(ىكك اافأالح أ أو ا يأا الحيتالوسذه احاأ اىأك  الحب أ أوا أ أوعكك تي  اا، أ ل

بواماابرا  ا  كاتىاا8ا  اماليت كل  أابرا  ا ف ك ابطالاا(B,C,D,E,H,Lبأحيتالوا)

ا.   ح ا عأحااآ ما عأحاات  ا  الحيتالوىككاسذهاا(ااBC, DE ,HLبوا)ا11بطالا

ا

 -:Temporary Register البيانات المؤقتةسجل  -6 

 بلالحك الالح ااوك االحيتالوالح أرىابأح عأحاالحك  قاا قاجاب  مالحب أ أوا ؤ تأ اوكاساامااااااا

 ااماىككالح أ أوا)لحبتأو(افأاااا،حعكجااتاكايتالواكل لاسذهالحاوك  طقااذحكالحويأماالح 

اسذهالحيتالواىأك ا يأا أ احعككا أ أوا أ لالحب أ أو.

 

 -(:(egister Rddress AMemory  MAR سجل عنوان الذاكرة -7

ى ك أا   كااتأبىا ع ا أوافأا ا عا وككا مالحذلا  اماا  لءت أا  ها  تقلاى المالح ا عاااااااا

) أ م(الحذيا قاجااح  تقلا  هابعكاذحكا ح ا فاكات    ا,MARاى المالحذلا  الح وككا ح ايتل

ى أر الحت   مالح اتاك اى  اابأ ت أماسذلالح طاتفعلاالاا،بأ ت أما طالحع المالح  أيماى كئذٍا

اااااا.حعككا أ أوا أ لالحع أا ما يأا أ ا،ااىككالح أ أوافأاسذلالحيتلاسذلالح ط

ا

ا

ا

ا
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لوسئلة الفصل األأ  

 ؟اآلت ىلحف لغأوالا أل ا:1 

 .ا ح هااالحك  قتتواجابت ي  الح ع ا أوا مالح عأح................ -1

 .................ا2................ا1اس أ تتح الح عأحاالحك  قا مااوكت ماميأي ت ما -2

 ات   ما تأئااى   أوااوك الح عأحتىاحسأاذلا  ار    اتكل اتيتع لا................ -3

 . ؤ تأ االح  ا  ىاااااا

 ااسااىبأ  اىماكلئ  ا أرىا   ت أافكاشف  الحتع   ىااتوا   أالح ا................ -4

 ح تجات ف ذسأ. شأ لوا ف ا ىاكل لالح عأحاااااااا

 ................لحذلا  اسأا -5

 .................ا ي  اىكلكالحب  أ اافأابعضام العالحوالي مابـ -6

ا؟:ا أالح قراكابأح عأحاالحك  ق2 

ا؟ال  ناوحاى لالح عأحااالح طالواحت ف ذال:ا3 

ا؟ا أااظ فىاالات ءا؟ذا امت لءالح عأحاالحك  ق:ا 4 

ا؟اوك الح عأحتىالح  ا  ىاالحذلا   أالحعال ىاب ما:ا5 

ا؟( (CUىككااظأئ ااوك الحي ط  :ا1ا 

الحي ط  ؟ا أا اا أوااوك ا:ا7ا 

ا؟( IRلحتع   ىايتل ،اىكلكالحب ل ايتلالح  اج،)اى لاالا ماوحاا:8 ا

ا؟؟اا أالحوأالوالحتأا يت  أSRلحوأحىاايتل أاا:9 

ا؟غ لضلنىأ ىاايتالولحاسأا أا:10 

ا؟لح  ضا ماليتع ألاالا ما:ا أ11 

 .ى فاكاشف  الحتع    .1

 .يتالولح .2

ا.يتلالحب أ أوالح ؤ تى .3

ا؟   أال اش حاالوك االحيتالوىككا  يىام العا ماا:12 



17 
 

 نيالثاالفصل 

 تنفيــذ التعليمــات في المعالــج

المقدمة 2-1  

يف سندرس في هذا الفصل ك، في الفصل األولوبنيته المعالج الدقيق  ليةهيكبعد دراسة 

بسالسة الحاسوب تشغيل  وما تتضمنه من تعليمات مما يؤدي إلىبرامج التنفيذ ب المعالج يقوم

على عامة إلقاء نظرة نفسه وفي الوقت على المعالج التركيز للقيام بذلك يجب علينا و ،وكفاءة

 عملية تنفيذ البرامج. في أثناء كاملة ات الحاسوبوحد

 الحاسوب الشخصي الحديثعلى جهاز  البرمجياتعندما يتم تثبيت فعلى سبيل المثال 

أو تحميله ، CD-ROM ثل األقراص الليزريةا ماألكثر شيوع  الوسائل  عن طريقوعادة يتم ذلك 

 البرنامج وأية ملفات مرتبطة منها يتألف التي  (Code)الشفرة يتم تخزين ف، اإلنترنتعن طريق 

 وهذه الشفرة تتألف من:  ،على القرص الصلب

 تبقى، البيانات المرتبطة بهذه التعليماتكذلك أداء مهام معينة، وتقوم بتعليمات  سلسلة

ئذ جزء من هذه وحين تنفيذ البرنامجبطلب  تعملالمسيقوم حتى الشفرة هناك في القرص الصلب 

 الحاسوب.ذاكرة إلى  الشفرة يتم تحميله

ا، بدوره ة )إيعاز(كل تعليم بمعالجةوذلك تنفيذ البرنامج من الذاكرة ب بعد ذلك يقوم المعالج

فإن هناك حاجة إلى  لذلكالتعليمة وما عملها، ما  للمعالج أن يفهمتنفيذ التعليمات من الضروري ول

ويتم ذلك عن طريق برمجتها إلى المعالج، إنَّ  ،التي سيتعامل معها المعالج تمييز التعليمات

التي  (Instruction Set)موعة التعليمات التعليمات التي يمكن للمعالج تمييزها ُتعرف بمج

ا في الفصل الرابع وعندما سن اإلجراءات التي ينبغي وتقرير  التعليمةلتعرف على يتم ادرسها تفصيلي 

 ،إلى التعليمة التالية في الذاكرةاالنتقال اإلجراءات قبل المعالج بتنفيذ هذه سيقوم  حينئذ تنفيذها عليها

 هاالتي سنتناول  (Instruction Execution Cycle)"تعليماتالدورة تنفيذ بـ "وتسمى هذه العملية 

النتائج التي يتم الحصول عليها مما سبق سيتم تخزينها مرة أخرى في  نبالتفصيل في هذا الفصل، إ

 الخزن المتنقلةوربما احتياطيا على وسائط  ،حفظها على القرص الصلب في وقت الحقالذاكرة ثم 

الحال عندما يتم تنفيذ البرنامج الوحيد  يكما هنفسه هذا هو تدفق المعلومات و ،أو في مواقع منفصلة

 (.1-2شكل )االتجاه المعاكس، كما موضح في الب ولكن
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 ية تنفيذ البرنامج وخزن البياناتعمل في أثناءسير البيانات  1-2شكل 

تنفيذ البرنامج هو ما سندرسه في هذا الفصل وهذا  أثناء عمليةيحدث في ما  تصيالإن تف      

 عتمادهامعرفة ما )التعليمة أو اإليعاز( التي يتكون منها البرنامج، وأي لغة برمجة سيتم ايتطلب 

، ستمر بها التعليمة ليتم تنفيذها ، ومن ثم ما المراحل التيالتي يتعامل معها المعالج لكتابة التعليمات

 سرعة المعالج ألداء مهامه. فيرة العوامل المؤثم نتطرق لذكر أهم وفي الختا

 

المعالج وتعليمات البرمجة 2-2  

هو معالجة المعالج الدقيق الوظيفة الرئيسية  نمن دراستنا السابقة في الفصل األول علمنا أ

مجموعة من التعليمات المحددة بحيث يتم تنفيذ كل تعليمة عند إعطاء الشفرة الخاصة بها،  وتنفيذ
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معالج في تنفيذها وكذلك سهولة عمليات المواجهة مع زادت سرعة الووكلما تعددت هذه التعليمات 

ا ذلك الدوائر المحيطة بالمعالج كلما كان  م وقبل التطرق إلى المفاهي ،جودة المعالج علىمؤشر 

ُبدَّ من بيان أنَّ التعامل مع المعالج يتم عادة بوسيلة من  األساسية لتنفيذ التعليمات في المعالج ال

 اثنتين ال غنى لواحدة منهما عن األخرى، وهما:

 Machineاآللةالبرمجة بلغة  عتمادوعادة ما يتم ذلك با Software المكونات البرمجية .1

Language  ،خاصة به،  آلـةكل معالج له لغة  إن إذالخاصة بالمعالج الذي يتم التعامل معه

مجموعة تعليمات  يستطيع تنفيذ تعليمات المعالج الذي قبله ويملكمع التنبيه إلى أنَّ كل معالج 

الذي يأتي بعد هذا  وأما المعالج ،ضافية ال تستطيع المعالجات التي قبله تنفيذهاإموسعة و

يحتوي هو أيضا  على تعليمات  في حينالمعالج فأنه يدعم التعليمات الموسعة للمعالج الذي قبله 

 .جديدة وموسعة

وتشتمل هذه الوسيلة على كيفية توصيل المعالج على  Hardwareالمكونات المادية  .2

المعالج في  عمالستإو ،ووحدات اإلدخال واإلخراج ،الذاكرة ، مثل:به األطراف المحيطة

 مثل دوائر التحكم. ،التطبيقات المختلفة

ا بكلتا الوسيلتين السابقتين: البرمجة والمتعامل مع المعالج ال والمكونات  ،ُبدَّ أن يكون ملم 

للمعالج بطريقة  عماالتهستإفهذا يؤدي إلى تحديد ختلفت نسبة إلمامه بأي واحدة منهما إوإن  ،المادية

تصميم وإعداد برامج الصيانة أو تصميم برامج التعريب خص الذي يرغب في ال الش، فمثأخرىأو 

أو إعداد برامج التعريف الخاصة بأجهزة الحاسوب مثل )كروت الشاشة أو برامج تعريف الطابعات 

ا  ولغة  اآللـةتتعامل مباشرة مع األجهزة المادية للحاسوب مثل لغة  بلغةوغيرها( يحتاج أن يكون ملم 

ا في حالة كون المس ،االسمبلي  بواسطةغرض هذا التحقيق  للمعالج غرضه البرمجة فيمكنه تعملأمَّ

واحدة من لغات البرمجة المعروفة التي يكون تعلمها أسهل بكثير من تعلم برمجة المعالج بلغة أي 

 (Hardware)ألجهزة ا بواسطةيمكن تفسيرها مباشرة لغات  أنهاالتي تتميز ب سمبليأو لغة اال اآللة

 .نفسها

هو عبارة  نَّ من المهام الرئيسة للمعالج هي تنفيذه لبرنامج ما، والبرنامجوكما اسلفنا سابقا  فأ

مكتوبة بلغة برمجة معينة تقوم بتوجيه المعالج  ا  المتسلسلة المرتبة منطقيعن مجموعة من التعليمات 

على معلومة معينة من بين  أو عمل معين مثل: التحكم في متغير معين، أو التعرفألداء وظيفة ما 

بواسطته،  عتمادهاالكثير من المعلومات، يجب أن يحتوي البرنامج أو يحدد مصدر أي معلومة يتم ا

أن يحدد البرنامج أين يوجد الرقمان وأين ستوضع من بد  فمثال  إلجراء عملية جمع لرقمين فال



 

 
 

20 

 تنفيذ التعليمات في المعالج

 

    

 2الفصــل 

ت الثنائية المخزنة في الذاكرة في النتيجة، يمكن النظر ألي برنامج على أنَّه مجموعة من الشفرا

 انتظار أن يقوم المعالج بتنفيذها.

التي ُتعطى  (Binary Code)هي الشفرة الثنائية فالمكونة للبرنامج  (اإليعاز)التعليمة أما 

جمع رقمين أو إحضار معلومة من الذاكرة  مثلمعين،  بتنفيذ عملللمعالج وعلى أثرها يقوم المعالج 

 أو غير ذلك من األفعال التي يستطيع المعالج القيام بها.

التي معناها اجمع محتويات  (10000000) :اآلتية ومن أمثلة هذه الشفرات الثنائية الشفرة

على يستطيع المعالج التعرف ، كما نرى Aسجل لوضع النتيجة في ا، Aمع سجل التراكم  Bسجل لا

ألنها شفرة ثنائية في حين أنَّه لن يستطيع التعرف على أي نوع آخر من الشفرات  الشفرة السابقة،

 .ست عشرية مثمانية أ مرفية أسواء كانت ح

 بواسطةـ الذي سيتم تنفيذه لكتابة التعليمات المكونة للبرنامج  توظفالتي إنَّ لغة البرمجة 

 إرسالها بسهولة عبر إشارات كهربائية التي يتممتكونة من الواحدات واألصفار هي لغة  ،المعالج

وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها ، Machine Language اآللــةلغة بتسمى معها المعالج، و ليتعامل

 عتمدتإلذلك اللغة الداخلية له، و عدلالتصال بين الوحدات الداخلية المختلفة وت يوظفهاالحاسوب و

بهذه اللغة من سلسلة  جويتكون البرنام ،اآللة في كتابة برمجيات الجيل األول من الحواسيب ةلغ

ا كبيرين  ا وجهد  طويلة من األرقام المكونة من الصفر والواحد األمر الذي يتطلب من المبرمج وقت 

معالج ى تختلف هذه اللغة من معالج إل إذ تعمل،معرفته بدقائق المعالج المس فضال  عنفي كتابته 

لمعالج أن والتعليمات والبرامج المكتوبة بهذه اللغة يمكن للنوعه وطرازه وتركيبه الداخلي،  آخر تبعا  

ا، إال أنَّ برمجة الحواسيب بالنظام الثنائي مباشرة عملية شاقة يصعب على  اينفذه بسرعة عالية جد 

 :ومنها ،العيوب التي تتضمنها بسبب اإلنسان القيام بها

 بعد بت. ا  ألنها تكتب بت وقت ا طويال  في إدخالها للذاكرة،تأخذ  اآللـةالمكتوبة بلغة البرامج  .1

ألن األعداد  ،اآللـةفي البرامج المكتوبة بلغة أو متابعته أو تصحيحه صعوبة فهم أي خطأ  .2

 مدةبعد  والسيماالثنائية عبارة عن نماذج من الواحدات واألصفار التي يصعب التفريق بينها 

 عمل طويلة مع هذه األرقام.

ات البرمجة البرامج المكتوبة بلغ بخالفشكل البرنامج ال يعطي أي داللة على الغرض منه،  .3

التجميع مثل لغة  (Low Level Language)منخفضة المستوى األخرى سواء اللغات 

 (High Level Language)عالية المستوى م لغات أ (Assembly)االسمبلي المعروفة ب

 بعد نظرة فاحصة على البرنامج يمكن معرفة الغرض منه. ، ألنه(Basic)مثل لغة البيسك 
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 ،اآللـةأثناء كتابة البرامج المكتوبة بلغة  فياألخطاء من السهل أن يقع المبرمج في الكثير من  .4

ا على المبرمج أن يقوم باستخراج هذه نفسه وفي الوقت   بعد. في ما خطاءاألمن الصعب جد 

النظام الست عشري  عتمادحاول المبرمجون التغلب على بعض هذه العيوب عن طريق ا     

(Hexadecimal System)  بدال  عن النظام الثنائي(Binary System)  كطريقة أكثر فاعلية في

منها  خطاءاأل، فقد حل النظام الست عشري مشكلة صعوبة كتابة البرامج واستخراج تمثيل لغة اآللة

ولكن بقيت المشكلة األخرى وهي استمرار التعامل مع أرقام صماء كشفرات لألوامر ال  إلى حد ما،

هو شفرة ألمر معين؛ ولكن ال  (3A)تحمل أي داللة عن ماذا يفعل هذا األمر أو ذاك، فمثال  الرقم 

ا من عنوان كاألرقام ،يمكن تمييز ماهية هذا األمر  فقد يكون الرقم جزء 

وفي حالة معرفة أنَّه شفرة ألمر فستبقى إمكانية معرفة ماذا يفعل هذا وغيرها،  (62 ,61 ,60)

وألجل ذلك عمل المبرمجون على تطوير فكرة  ،الدليل الخاص بذلكاألمر معدومة إال بالعودة إلى 

فهم المقصود من كل أمر من األوامر بحيث يتم إعطاء كل أمر شفرة مكونة من  عن طريقهايتم 

تي األكثر على أن تكون هذه األحرف مختصرة من الحروف األبجدية ال فيثالثة أو أربعة أحرف 

ا على ما يقوم به المعالج عند تنفيذ األمر، فمثال  أمر الجمع يكون  التي هي  ADDتدل تقريب 

ا لكلمة طرح  SUBوأمر الطرح يكون ، (Addition)لكلمة جمع  اختصار الذي يمثل اختصار 

(Subtraction) ،األوامر. وهكذا مع بقية 

أو أحيانا  (Assembly Language)التجميع إنَّ هذه االختصارات هي ما يسمى بلغة 

 ،ي تعني الشفرات التي يمكن تذكرهاوه، (Mnemonics Codes)الشفرات الحرفية بتسمى 

ا بلغة الترميز، فهي لغة  بدال  من الشفرات الرقمية  سهلة التذكر شفرات رمزية تعتمدوتسمى أيض 

وبوضع   (MOV, ADD)اللغة: تعتمدهاومن هذه الشفرات التي  ،في لغة اآللة معتمدةالتي كانت 

ومن الجدير من السهل تذكرها ومعرفة وظيفتها بمجرد النظر إليها،  صارالتعليمات بهذه الصورة 

وي على االختصارات الحرفية بدليل يحت بالذكر بأنَّ كل نوع من أنواع المعالجات يتم تزويده

(Mnemonics)  ا ما تكون اختصارات كل شركة منتجة للمعالجات تختلف عن اختصارات وغالب 

 الشركات األخرى.

 منخفضة المستوىمن اللغات اللغتين  ألن ،لغة اآللـةتشابه  التجميعإنَّ لغة 

(Low Level Language) ،وإنما يعني أنها مرتبطة بالمعالج  ،وهذا ال يعني أنها لغات ضعيفة

ا بمكونات المعالج لمن ُبد  فالمتعامل مع هذه اللغات ال، مباشرة يستطيع استخدام هذه أن يكون ملم 

كل مبرمج محترف لبناء برامج قوية مثل برامج  بكفاءة، فلغة التجميع لغة يحتاج إليهااللغة 
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 (Hackers)لذا نجد أن المخترقين ام بها، مج كشف االختراقات والقيالتطبيقات الخدمية، وبرا

 يكونون عادة محترفين في التعامل مع هذه اللغة.

البرنامج من الضروري ترجمة  يتعامل إال مع الشفرات الثنائية كانوبما أنَّ المعالج ال 

برنامج ويقوم بهذا العمل  ،ذي الشفرات الحرفية إلى برنامج ذي شفرات ثنائية التجميعالمكتوب بلغة 

بتحويل البرنامج يقوم  خاصوهو عبارة عن برنامج ، (Assembler)المجمع بخاص يسمى 

ُيطلق على )شفرات ثنائية(،  إلى برنامج بلغة اآللة)الشفرات الحرفية(  التجميعالمكتوب بلغة 

والبرنامج المكتوب بلغة ، (Source Program)برنامج المصدر  التجميعالبرنامج المكتوب بلغة 

إلى برنامج  والفترة المستغرقة في التحويل، (Object Program)اآللة يسمى برنامج الهدف 

تعتمد على زمن تنفيذ المعالج  المدةوهذه من أهم العيوب لهذه اللغة مقارنة مع لغة اآللة،  دتع الهدف

 .لمجموعة التعليمات المكتوبة التي يحتوي عليها البرنامج

الذي قد يكون  (Operation Code)التعليمات في لغة التجميع من: االسم الرمزي  تتكون

ا بمعامل واحد أو معاملين  والمعامالت هي المعطيات التي سيتم معالجتها،  ،(Operands)متبوع 

ا االسم الرمزي ه إلى المعالج إلخباره عن العملية التي سُتجرى على هذ ،أمَّ ه فهو األمر الذي سيوجَّ

 .وامر( ومكوناتها في التفصيل في الفصول القادمة، وسيتم شرح التعليمات )األالمعطيات

Opcode )الشفرة( Operand (s) المعامل ( )  

 

ا المعامالت منكل عملية لها رمز يميزها  البيانات المطلوبة فهي تشير إلى  ،غيرها، أمَّ

عناوين في وإما  ،(Data)وتكون أما بيانات  ،لتنفيذ العملية أين يمكن إيجادها والوصول إليها

  (Memory Address).الذاكرة 

في لغة التجميع على  نحٍو عام سنستعرض تعليمتين مشهورتي االستعمالولتوضيح ذلك ب

 يل المثال:ـسب

 MOVتعليمة النقل  : التعليمة األولى

 (Source Operand)المصدرهذه التعليمة لنسخ المعطيات الموجودة في معامل  عملتست

 :اآلتيةوتأخذ الصيغة  (Destination Operand) الهدفإلى معامل 

MOV destination , source 

تخبر هذه التعليمة المعالج بأن يقوم بنقل )وفي الحقيقة نسخ( معامل المصدر إلى معامل 

بحيث  Dإلى السجل  Cمحتويات السجل  MOV D, C، فعلى سبيل المثال تنسخ التعليمة هدفال
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يقوم البرنامج التالي ، بعد تنفيذ العملية Cمطابقة لمحتويات السجل  Dستصبح محتويات السجل 

 ومن ثم ينسخها إلى سجالت مختلفة أخرى في المعالج. Cفي السجل  H 55بتحميل القيمة 

MOV C, 55 H  55ضع القيمة H سجل لفي ا;C 

MOV D, C سجل انســخ محتويات الC  إلى السجلD ;(D=C=55 H) 

MOV A, D  انسـخ محتويات السجلD  إلى السجلA ;(A=D=55 H) 

MOV B, C  انسـخ محتويات السجلC  إلى السجلB ;(B=C=55 H) 

 ADDتعليمة الجمع  التعليمة الثانيـة:

 دفـــــهل الـــــــودة في معامـــــــالموج البيانات لجمعهذه التعليمة تستعمل 

(Destination Operand)  المصدر مع البيانات الموجودة في معامل(Source Operand) 

 :اآلتيةوتأخذ الصيغة  ومن ثم تخزن في معامل الهدف

ADD destination, source 

ووضع النتيجة في  هدفتخبر هذه التعليمة المعالج بأن يقوم بجمع معاملي المصدر وال

بإمكاننا أن نضع هذه  H 34و  H 25، فعلى سبـيل المثال للقيام بجمع عددين مثل هدفمعامل ال

 :كاآلتي مع بعض ومن ثم نجمعها بعضها ،سجالتالالقيم في 

MOV A, 25 H  25ضع القيمة H  في السجل;A 

MOV B, 34 H  34ضع القيمة H  في السجل;B 

ADD A, B ; A=A+B 

لذلك، لم يبَق لنا إال  عتمدةعام ما التعليمة وطريقة كتابتها واللغة الم بنحوٍ ستعرضنا بعد أن إ

 .اآلتيةمعرفة كيف يتم تنفيذ هذه التعليمة داخل المعالج، وهو ما سنتطرق له في الفقرة 

 البنية الداخلية للمعالج وطريقة عمله 2-3

د من فهم بنيته بُ  واضح ال نحوٍ ولفهم عمله ب ،إنَّ المعالج الدقيق جزء مهم في الحاسوب

 علىمع البنية األساسية للحاسوب، ودرسنا سابق ا أنَّ البنية األساسية للحاسوب تقسم  الداخلية وعالقته

أو ما ُيعرف  (Central Processing Unit – CPU)ثالثة أجزاء: وحدة المعالجة المركزية 

  المتنوعةراج ـــــــال واإلخــــوأجهزة اإلدخ (Memory)بالمعالج، والذاكرة بأنواعها  ختصارا  إ

(Input / Output Devices) (.2-2موضح في الشكل ) كما 
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 ألجزاء الحاســوب الرئيسةي مخطط معمار 2-2شكل 

ينفذ المعالج البرنامج المخزون في الذاكرة وتؤمن وحدات اإلدخال واإلخراج مثل: لوحة 

مع المعالج، يتصل المعالج مع وحدات الذاكرة واإلدخال واإلخراج  المفاتيح والشاشة وسائل اتصال

  .(Buses)عبر مجموعة من األسالك ُتعرف بالنواقل 

 وال ،المعالج على وحدات اإلدخال واإلخراج والذاكرة بتخصيص عناوين محددة لها يتعرف

، نفسه العنوانبفال يسمح بعنونة جهازين  من أن يكون وحيدا ،ُبدَّ للعنوان المخصص لجهاز ما 

 رةــــــك الشفــــــرات تفكيــــــوم دائـــالعنوان على ناقل العناوين )بالنظام الثنائي( ثم تق يوضع

 (Binary Decoder)  بتحديد الجهاز المقصود، وبعد ذلك يتبادل المعالج البيانات مع األجهزة عن

يحدد ناقل التحكم رغبة المعالج بإرسال المعلومات إلى الجهاز أو العكس، وطريق ناقل البيانات، 

والعناوين وتحدد نواقل البيانات ، (Read/Write)وذلك عن طريق إشارات القراءة والكتابة 

 .وقدراته إمكانيات المعالج

ا سنقوم بجمع ثالثة أعداد وتحليل عمل المعالج خط وة خطوة واآلن لتوضيح عمل المعالج داخلي 

 ما )افتراضي( يحتوي على: ا  نفترض أنَّه لدينا معالج. إلنجاز هذه العملية

 .(A, B, C ,D): اآلتيةالسجالت  .1

216)لذا سيكون عدد مواقع الذاكرة المتاحة ، (Bit 16)ناقل عناوين بعرض  .2
 = 64 k) 

نَّ )مجموع المواقع إأي  FFFFHإلى  0000ومجال العنونة سيكون من 

FFFFH+1=10000H .)ا  موقع 

 

 المعالج

CPU 
 الـذاكـــرة

RAM/ROM 

 

 وحدات اإلدخال واإلخراج

(Input/Output Devices) 

 Address Busناقــل العناوين 

 Data Busناقــل البيانات 
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 .1400Hموقع خزن البرنامج المطلوب يبدأ من الموقع  .3

 .21H, 12H, 42Hقيم األعداد الثالثة المطلوب جمعها هي:  .4

 12Hثم تجمع معها القيمة  Aفي السجل  21Hيقوم المعالج بتخزين القيمة  :كاآلتيالعمل سيكون 

هي  A، لنفرض أنَّ شفرة نقل قيمة إلى السجل Aويضع الناتج في السجل  42Hوالقيمة 

10110000 (B0H)  وشفرة نقل جمع قيمة إلى السجلA  00000100هي (04H) ، الجدول

 المقابلة لتنفيذ هذا العمل:والشفرة  المهمةيوضح الخطوات التالي 

 الشـــرح البيانـات الشـفـــرة

B0H 21H 21ل القيمة ــنقH  إلى السجلA 

04H 42H  42جمع القيمةH  إلى السجلA 

04H 12H  12جمع القيمةH  إلى السجلA 

 

التالي  ، يظهر الجدول1400Hمن الموقع  أنَّ البرنامج مخزون في الذاكرة بدءا  وبما 

 :كاآلتيمحتويات كل موقع في الذاكرة 

 الشـــرح محتويات العنوان عنوان الذاكرة

1400 B0  نقــل القيمة إلى السجل شفرةA 

 القيمة المنقولــة 11 1041

 Aالسجل  معجمع قيمة شفرة  04 1041

 القيمة المضافــة 42 1403

 Aشفرة جمع قيمة مع السجل  04 1404

 القيمة المضافــة 12 1405

1406 F4 شفرة التوقـف 
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ا خطوات تنفيذ المعالج لهذا البرنامج فهي   :كاآلتيأمَّ

أن عنوان ، وبما  FFFFH – 0000المجالفي  يمكن لعداد البرنامج أن يأخذ أي قيمة .1

يجب تخزين تلك القيمة في عداد البرنامج ليشير إلى شفرة  لذا ،1400Hبداية البرنامج هو 

 لتنفيذ البرنامج. ا  تعليمة من البرنامج، وبعد ذلك يكون المعالج جاهزأول 

اخل الذاكرة يضع المعالج هذا العنوان على ناقل العناوين، وتقوم دائرة تفكيك الشفرة د .2

ل المعالج إشارة القراءة  بتحديد موقع الذاكرة، في حين بذلك إلى الذاكرة  ا  مشير READُيفعِّ

وبذلك يتم وضع محتوى الموقع المذكور ، 1400Hأنه يطلب البايت الموجود في الموقع 

B0 .على ناقل البيانات ويجلب إلى المعالج 

المعالج بمساعدة قاموس مفكك شفرة التعليمات الذي ُيْعـلِم  B0يقوم المعالج بتفكيك شفرة  .3

ا في الموقع التالي يجب ، ويعطي األمر إلى Aجلبه ووضعه في السجل  بأنَّ هناك بايت 

يتأكد المعالج من أنَّ  1400Hمن الموقع  21Hللقيام بذلك. عند جلب القيمة  السجالت

إلى المعالج  21Hولذلك عند وصول القيمة ، Aجميع أبواب السجالت مغلقة عدا السجل 

ا، وبعد االنتهاء من تنفيذ هذه التعليمة يشير عداد  Aستذهب مباشرة إلى السجل  حصر 

، 1402Hالبرنامج إلى عنوان التعليمة التالية الواجب تنفيذها الذي يمثل في المثال العنوان 

 على ناقل العناوين لجلب التعليمة التالية. 1402Hيرسل العنوان  إذ

ة مفكك شفرة التعليمة أنَّها ويفهم بواسط، 1402Hمن العنوان  04Hيجلب المعالج الشفرة  .4

وبالتالي يجلب القيمة من العنوان التالي ، Aتمثل عملية جمع قيمة مع محتوى السجل 

1403H  ويجمعها مع السجلA 42، وبعد جلب القيمةH  من ذلك الموقع يقدمها مع

إلى وحدة الحساب والمنطق إلنجاز عملية الجمع، ويتلقى المعالج بعد  Aمحتوى السجل 

يحمل بينما  Aناتج الجمع من مخرجات وحدة الحساب والمنطق فيضعها في السجل ذلك 

 التي تمثل عنوان التعليمة التي تليها مباشرة. 1404Hعداد البرنامج القيمة 

على ناقل العناوين وتجلب الشفرة إلى المعالج ويتم تفكيكها  1404Hيوضع العنوان  .5

ا تجمع قيمة مع السجل أنفسها، الخطوات السابقة مطلوب بوتنفيذها كما  وهذه الشفرة أيض 

A ، ل عداد البرنامج إلى العنوان  .1406Hثم يعدَّ

إلى  F4تشير الشفرة  إذوينفذه،  1406Hوفي النهاية يجلب المعالج محتوى العنوان  .6

التي تخبر المعالج بوقف زيادة عداد البرنامج واالستفسار عن التعليمة  HALTالتعليمة 
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سيتابع المعالج تعديل قيمة عداد البرنامج  HALTفي حالة عدم وجود التعليمة و التالية.

 وجلب التعليمات.

  Machine and Instruction Cycle والتعليمة اآللــة دورتا 2-4

، وهذه (Clock System) النظاممؤقت خاصة تسمى ب دائرةب وداخل كل حاسفي يوجد   

 الذي المعالجمعرفة الوقت، وإنما إلرسال نبضات كهربائية صغيرة إلى  ليست وظيفتها الدائرة

 بمنزلة هوفإذا كان المعالج  .نجزهايلنبضات للتحكم في العمليات التي هذه ا بتوظيفقوم يبدوره 

، (Pacemaker)جهاز تنظيم ضربات القلب  بمنزلةلقلب لجهاز الحاسوب فإنَّ مؤقت النظام هو ا

نبضات  فإنَّ  ،مطلوبة لبقاء الكائن الحي على قيد الحياة المنتظمة ضربات القلبوكما ال يخفى أنَّ 

التي ها في المعالج، فكل العمليات ؤمطلوبة للعمليات المختلفة التي يتم إجرا (CLK) التوقيت

  واسطة الحافة الصاعدةــــب إمام بها ــــالتحكالمعالج يتم  يجريها

(Leading Edge) ، أو الحافة النازلة(Trailing Edge) ( يوضح 3-2والشكل ) ،لنبضة النظام

 .نبضة النظام

 

 

 

 

 

 طالع()لإل نبضة النظام 3-2شكل 

نقل البيانات ضمن المعالج وبين المعالج والذاكرة يجب أن يكونا متزامنين لضمان أن  نَّ إ

فرة عندما يصل تدفق التنفيذ لنقطة امتو (Instruction)لتنفيذ كل تعليمة  المطلوبةتكون البيانات 

 مؤقتبحيث تستجيب لنبضات فاصلة  مددهذا التزامن ُينجز بواسطة تحريك البيانات في  ،مناسبة

إرسال إشارات التحكم التي تخبر مكونات المعالج والذاكرة متى ترسل  عن طريقالنظام ويتم ذلك 

 نفسها، تخلق سرعة المعالجبوألن معظم األجهزة ال يمكن أن تسير  ،وهكذار البيانات أو متى تنتظ

بالعمل على نسب مختلفة  تقومتحكم ثانوية  إشاراتالدوائر في األجزاء المختلفة من اللوحة األم 

 لسرعة المؤقت الفعلية للنظام.

Trailing edge 
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الزمنية المستغرقة ألي عملية قراءة أو كتابة يقوم بها المعالج تسمى بدورة اآللة  المدةإنَّ 

(Machine Cycle) ا المدة اإلجراءات أو العمليات السلسلة المتكاملة من الزمنية التي تستغرقها  أمَّ

ة لدورالزمنية  المدةوهذه ، (Instruction Cycle)لتنفيذ تعليمة معينة فتسمى بدورة التعليمة 

وتتراوح ما بين دورة آلة واحدة وخمس  ،نوع التعليمة حسببفهي تتغير  ،القيمةليست ثابتة التعليمة 

وكل دورة آلة تتراوح ما بين ثالث في األقل إلى خمس دورات دورات في بعض المعالجات، 

 لكترونية واحدة من المعالج.إنبضة ودورة الساعة هي  (T)ويرمز لها بـ  ،للساعة

 

 Instruction Cycleدورة التعليمة  2-5 

كما في الشكل  من دورتين رئيسيتينأساسي في جميع المعالجات  نحوٍ تتضمن دورة التعليمة ب       

 :، هما(2-4)

 (Fetch Instruction Cycle).جلب التعليمة  دورة .1

 (Execution Instruction Cycle).تنفيذ التعليمة  دورة .2

 

 

 

 

 

 

 

 دورة التعليمة خطوات  4-2شكل      

، وعلى (Phase)من الخطوات كل خطوة منها تسمى بالطور  ا  عدد دورةكل تتضمن و

 إال أنَّ هناك أجزاء  مناسب نحوٍ الرغم من أنَّ المعالج والذاكرة يكونان على اتصال لتنفيذ التعليمات ب

ومنها وحدات  ،إضافية في الحاسوب قد يتصل بها المعالج للحصول على البيانات أو إظهار النتائج

ربما ستظهر فعند اتصاله بمثل هذه الوحدات  (Input /Output Modules)اإلدخال واإلخراج 

 .(5-2كما يظهر في الشكل ) (Interrupt)مرحلة جديدة في دورة التعليمة وهي مرحلة المقاطعة 

 البدايـــة

 

أجلب 
 التعليمة 

 

 نفـذ
 التعليمة 

 التوقف

الجلبدورة  دورة التنفيــذ  
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تفعيل 

 المقاطعة

 البدايـــة
 

 أجلب التعليمة 
 

 التعليمة  نفـذ

 التوقف

الجلبدورة  دورة التنفيــذ  

االستفسار عن 
المقاطعة: تنفيذ 

 المقاطعة

 عطيلت

 المقاطعة

المقاطعةدورة   

 

 دورة التعليمة مع دورة المقاطعة 5-2شكل                               

 

 Fetch Cycleدورة الجلب  2-5-1

ة، من ثالثة أطوار رئيسهذه الدورة تتكون  بدورة جلب التعليمة ووحدة السيطرة المنطقية تقوم 

 هي:

 : (Address Phase)طور العنوان  .1

البرنامج  على يحتوي عداد  ، إذ، هذا الطور يمثل بداية دورة جلب التعليمةT0وُيعرف بـ 

 Memoryمسجل عنوان الذاكرة فيهذا العنوان  وضعيتم ف ،المراد تنفيذها التعليمة عنوان

Address Register - MAR ،( 6-2كما في الشكل.) 

 

 

 

 

 

 

 

 (طالعلإل) طور العنوان في دورة جلب التعليمة 6-2شكل 
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 :(Increment Phase)طور الزيادة  .2

لدينا مؤشر لموقع  ليكون، يتم زيادة عداد البرنامج بواحدوفي هذا الطور ، T1ويعرف بـ 

على ناقل  MARويقوم المعالج بوضع العنوان الموجود في مسجل  ،التعليمة التالية

ثم بعد ذلك ينقل محتوى ذلك العنوان عبر ناقل  ،العناوين ليتم تحديد موقع الذاكرة المطلوب

الذي يقوم  (MBR – Memory Buffer Register)البيانات إلى مسجل الذاكرة العازلة 

بتخزين شفرة التعليمة التي تم جلبها من الذاكرة لحين االنتهاء من تنفيذها وقبل نقلها إلى 

 .(7-2كما في الشكل ) ((IRمسجل التعليمة 

 

 

 

 

 

 
 طالع()لإل طور الزيادة في دورة جلب التعليمة 7-2شكل 

 

 (Memory Phase)الذاكرة طور  .3

إلى  (MBR)وفي هذا الطور يتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة ، T2ويعرف بـ 

 .ك شفرته وتنفيذه(، ليتم بعد ذلك ف8-2في الشكل ) كما (IR) مسجل التعليمة

 

 

 

 

 

 

 

 )لألطالع( في دورة جلب التعليمة الذاكرةطور  8-2شكل 
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 Execution Cycleدورة التنفيذ  2-5-2

بالتأكد من محتوى هذه  قوم وحدة السيطرة تلة ة إلى السجالت المسؤوبعد أن تم تحميل التعليم       

واإلجراء المناسب لتنفيذ ، التي يجب تنفيذها التعليمةالتعليمة وفك الشفرة التي بداخلها لتحدد نوع 

المطلوب تنفيذها والعنوان الذي يشير إلى مكان  التعليمةيعتمد على كل من الشفرة التي تبين  التعليمة

 .البيانات التي سيتم التعامل معها

في تعتمد انتقاالت المسجل  (T3, T4, T5)دورة التنفيذ على ثالثة أطوار ُتعرف بـ تحتوي         

طلب هذه التعليمة تت LDA 21Hفعلى سبيل المثال  ،أثناء دورة التنفيذ على التعليمة المراد تنفيذها

 .ADD A, Bانتقاالت مختلفة مثلما تتطلب التعليمة 

 ADD: اآلتيةيحتوي على التعليمة  (IR)لنفرض في نهاية دورة الجلب كان سجل التعليمة         

A,B الطور األول من دورة التنفيذ  في أثناءفT3  يذهب محتوى سجل التعليمة إلى محلل شفرة

وعادة  Bجلب محتوى السجل التحكم بتسمح وحدة  T4التعليمة لتحليل التعليمة، وفي الطور الثاني 

تقوم وحدة الحساب والمنطق بجمع  T5الطور الثالث  في أثناءيتم ذلك أثناء منتصف هذا الطور، و

 ،Aوفي منتصف الطور يتم تحميل )خزن( النتيجة في المركم  Aمع المركم  Bمحتوى السجل 

عليمة وما تمر أداء دورة الت في أثناءة سالعالقة ما بين المعالج والذاكرة الرئي (9-2)شكل ويوضح 

 هذه الدورة. في أثناءة بها من خطوات رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورة التعليمة في أثناءة ما بين المعالج والذاكرة الرئيس العالقة 9-2شكل 

 

 الذاكــرة الرئيسـيــة

وحدة التحكم 
Control Unit 

وحدة الحساب 
 ALUوالمنطق 

 (1الخطوة )

جلبببببببببببببببببببببب 
التعليمببة مببن 

 الذاكرة

 (4الخطوة )

خزن النتبائج 

 الذاكرة في

 (2الخطوة )

 فك شفرة التعليمة إلى أوامر

 (3الخطوة )

 تنفيذ األوامــر
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يجب أن تكون من أجل ضمان أن جميع التعليمات تم انجازها في الوقت الصحيح، و

 ،زمنية منتظمة في أثناء مددتحكم إلى جميع أجزاء الحاسوب سيطرة اإلشارات الخارجة من وحدة ال

مما يعني أن عمل  المددوضمن هذه  في الوقت نفسهواإلجراءات على هذه اإلشارات يجب أن تتم 

فيتم   ات التعليمة على إيقاع نبضات مؤقت  النظامينفذ المعالج خطولذا ، متزامن المعالج هو عمل

 .ذبذبة للمؤقتذبذبة أو أكثر من  في أثناءتنفيذ كل خطوة 

  العوامل المؤثـرة في سرعــة المعالــج  2-6

عند التعامل مع أي  بالحسبانإنَّ السرعة في تنفيذ المهام هي من األمور المهمة التي تؤخذ 

ا تكون االستفسارات ، فأول المستهلك أي حاسوب شخصيمعالج أو حتى عند شراء  متعلقة غالب 

ية لتقوم بالمرور دورة ائالنبضة الكهرب هتستغرق يبالزمن الذ ُتقاسسرعة بسرعة المعالج، وهذه ال

تلقاه  الذي األمرن تنفيذ هذا الزم يبحيث يتم ف في المعالج كاملة داخل الترانزستورات الموجودة

عدد هذا يعني أنَّ  ،MHz044  المعالج نَّ إفعندما تقول  ،وتقاس السرعة بالميجاهرتزالمعالج، 

المعالج قادر نَّ إ أي ،الثانية فيمليون نبضة  044 إلىتصل  الترانزستورات فيتمر  التيالنبضات 

كلما زادت سرعة المعالج زادت سرعة  يوبالتال ،الثانية يف تعليمة )إيعاز(مليون  044على تنفيذ 

 وكفاءته.الحاسب 

سرعة المعالج ليست هي العامل الوحيد الذي يقرر  نَّ ُبدَّ من التنبيه إلى إ الوفي الوقت نفسه 

ب وبخاصة وا سرعة حركة البيانات بين األجزاء المختلفة في الحاسبل المهم أيض   ،بوسرعة الحاس

 ر:يكون أسرع من معالج آخما  ا  أهم العوامل التي تجعل معالجما يلي  وفي ،من وإلى المعالج

شفرة مبنية داخل المعالج تخبره كيف ينفذ  وهي :(Instruction Set)مجموعة التعليمات  -1

القدرة على التحكم بمجموعة التعليمات فهي مبنية داخل المعالج مستعمل المعالج واجباته، ال يملك 

واضح  لبنية الداخلية للمعالج تؤثر بنحوٍ ومجموعة التعليمات مع ا، (Update)تحديثها  هوال يمكن

المعالج لتنفيذ  إليها أداء المعالج، فالبنية الداخلية تحدد كم عدد الدورات والنبضات التي يحتاج في

 التقنيات ، فمثالتعليمة معينة. وبمعنى آخر بعض مجموعات التعليمات هي أكثر كفاءة من غيرها

مجموعة التعليمات المعقدة  تقنيةهي  0994ميم المعالج حتى أواخر العقد المعتمدة في تص

(Complex Instruction Set Computer) ا ب ، وتتضمن هذه (CISC)المعروفة اختصار 

التقنية مئات التعليمات لتغطية كل الحاالت الممكنة، ولذلك يحتاج المعالج إلى مئات اآلالف من 

ا ويحتاج إلى وقت طويل، وكلفة عالية، ولكن بعد  ا جد  الترانزستورات مما يجعل تصميمها معقد 
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 ةتم تطوير تقانة جديدة سميت بمجموعة التعليمات المختصر 1881أواخر العقد 

(Reduced Instruction Set Computer) ا بـ ، إقترحت هذه (RISC) المعروفة اختصار 

بل تقليل عدد التعليمات من المئات إلى نحو  (CISC)عتماد جميع تعليمات المعالجات التقانة عدم إ

تعليمة أو ما يقارب ذلك، ويتم استغالل جميع الترانزستورات البقية لتحسين قدرة المعالج  40

 اءته.وكف

: يقصد بتردد المعالج تردد الساعة التي يعمل عليها مولد النبضاتأو تردد  تردد المعالج -2

كلما كان تردد الساعة أعلى كلما أصبح بإمكان المعالج عمل أشياء أكبر في وقت أقل، فالمعالج، 

مليون  211قادر على عمل  MHz 211 فمعالج سرعة تردده ،وتقاس سرعة المعالج بالهرتز

دورة في الثانية، أما كم من العمليات الحسابية يتم في هذه الدورة فهذا راجع لبنية المعالج والجيل 

 .الذي ينتمي إليه

إن الناقل السريع يضمن توصيل البيانات بالسرعة التي تجعل  :Bus Speedسرعة النواقل  -3

ا، وفيما يكون عرض من تردد الناقل وعرضه مهم   كل يعدو ،المعالج ال يكون في حالة انتظار

 .عهاجمأفي المعالجات الحديثة  ا  بت 40النظام  ناقل

 :اآلتيةحسب المعادلة ب تردد الناقل على سرعة الناقل يحكم  

 ز(تردده )هيرت× سرعة الناقل )بت/ ثانية( = عرض الناقل )بت(                             

 الزمن )ثانية( \1التردد =                                         

 

بين ذاكرة الوصول ما  إنَّ حركة البيانات المتكررة: (Cache Memory)المخبئة الذاكرة  -4

ا للوقت التي يقوم  دوسجالت المعالج تع (RAM)العشوائي  واحدة من أكثر العمليات استهالك 

ولتحسين بكثير من سرعة المعالج،  أأبط (RAM)هذه الذاكرة المعالج بها وهذا بسبب أن سرعة 

ذاكرة صغيرة تشبه ذاكرة األداء لجأ مصممو الحاسوب إلى استعمال الذاكرة المخبئة وهي 

وتوضع على ناقل النظام بين المعالج وذاكرة  ،إال أنها أسرع منها وأصغر العشوائيالوصول 

أوقات  مرة في أكثر مننفسها ات بيانأن المعالج يطلب ال حقيقة مستغلين العشوائيالوصول 

ا من المعالج مما يجعلها في متناول ت األكثر طلب  بيانامتقاربة فتقوم الذاكرة المخبئة بتخزين ال

عندما عمل المعالج باستعمال الذاكرة المخبئة، ف ( يوضح11-2، شكل )طلبهايالمعالج بسرعة حين 

فإن لم يجدها جلبها  ،المخبئة ذاكرةاليريد المعالج جلب بيانات أو تعليمات فإنه يبحث عنها أوال  في 
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أداء  فيا ولها تأثير كبير مهم جد   يءإن حجم هذه الذاكرة وسرعتها ش ،من الذاكرة العشوائية

 األخرىأما  ،هي السرعة إحداهما: انئدتفاوفي ذلك داخل المعالج ، توضع الذاكرة المخبئة المعالج

ألن كل معالج له الذاكرة العشوائية  ،فتبرز في حالة تركيب أكثر من معالج واحد على اللوحة األم

 ة.ال تتزاحم المعالجات على الذاكرة المخبئفالخاصة به 

 

 

أي قطعة إلكترونية في أي  :(Heat and Heat Dissipation)الحرارة وتبديد الحرارة  -5

تكون ضمن مدى معين من درجات الحرارة إذا زادت درجة  إلى أنجهاز ومنها المعالج تحتاج 

، في الحسابات خطاءالحرارة عن هذا الحد فإنها تقصر من عمر المعالج وتبطئ أدائه وتتسبب بأ

ن مرور التيار الكهربائي في مإن الحرارة الناتجة  ،دون سببمن وقد يعيد الحاسب تشغيل نفسه 

ت فولتية المعالج ومعماريته أقل كلما كانت الحرارة وكلما كان ،تولد حرارة الترانزستورات

مثال  ينتج  3 بنتيومفالمعالج  ،المعالجات المختلفة كميات مختلفة من الحرارة تنتجلذا  ،الناتجة أقل

 البيانات ما بين المعالج وذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة المخبئة ارسال 11-2شكل 
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. С̊ بالسيليزية، وتقاس كمية الحرارة الناتجة من المعالج 1بنتيومكمية من الحرارة أكبر من 

 ات الحديثة، منها:المعالجتبريد لوسائل هناك عدة و

هو عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل أو  راري:ــدد الحــالمب( 1)

المعدنية،  األعمدةعمودي عدد كبير من  نحوٍ إال أن بعضها شبه دائري يخرج منها ب ،مستطيلة عادة

الحرارة الناتجة من المعالج بين القضبان العمودية ذات  نتشارإوفائدة هذا المبدد الحراري هو 

 .المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة

ويجب أن يكون مدخل  ،ألنه موصل جيد للحرارة ،يصنع المبدد الحراري من األلمنيوم

ة، ة ثانيالهواء أبعد ما يمكن عن المخرج حتى ال يعود الهواء الساخن الخارج من المبدد للدخول مر

أثناء في ن حرارة المعالج إا، ملتصقا  بسطح المعالج تمام  المبدد الحراري يجب أن يكون وكذلك 

وأيضا  على  ،وعلى كمية الحرارة التي ينتجها المعالج ،العمل تعتمد على كفاءة المبدد الحراري

درجة حرارة علبة النظام، وال يمكن ألي مبدد حراري أن يحفظ درجة حرارة المعالج إلى أقل من 

راري مأخوذ من علبة المبدد الح أعمدةدرجة حرارة علبة النظام، هذا ألن الهواء الذي يدفع بين 

 . النظام نفسها

يقع المعالج تحت  إذ ،معالجتساعد العلبة نفسها في تبريد ال ATX في علب النظام من نوع

إن أحد أسباب ة. في تفادي مشكلة الحرار اوهذا يساعد كثير   ،مزود الطاقة ليكون في مجرى الهواء

ارتفاع درجة حرارة المعالج هو وجود األوساخ داخل المبدد الحراري مما يمنع الهواء من المرور 

ل ـــــالشكح ـــيوضل، ـسب من الداخويسمح بارتفاع درجة الحرارة ومن المفيد تنظيف الحا ،فيه

 ( المبدد الحراري.2-11)

 

 

 

 

 

 
 المبدد الحراري 11-2شكل 

يمكن تبديد  المعدنية للمبدد الحراري بحيث األعمدةعملها هو دفع الهواء بين  روحة التبريد:م( 2)

 عمليست وقد ،به مروحة تبريد مبددا  حراريا  ملحقة( 12-2شكل )يمثل ، قدر أكبر من الحرارة
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وهذا يقلل التكلفة ويجعل المعالج غير معرض للتلف بسبب  ،دون مروحة تبريدمن المبدد الحراري 

بعض المعالجات مثل  ،المروحة يجعل التبريد أفضل عمالولكن است ،توقف المروحة عن العمل

(Pentium Overdrive) إذا حصل وعطبت هذه المروحة فإن لديها مروحة داخلية في الرقاقة ،

بعض اللوحات  ،ل المروحةاستبديتم اإلى أن  (MHz 25)المعالج يحمي نفسه بإنقاص تردده إلى 

لقياس درجة حرارة المعالج أو بأجهزة لمراقبة  (Thermometers)بمقاييس للحرارة األم تزود 

أو مشكلة قد  غلطالكهربائي الذاهب لمروحة تبريد المعالج وبذلك تتمكن من اكتشاف أي  التيار

  ج.تؤدي لزيادة درجة حرارة المعال

 

 

 

 

 

 

 
 المبدد الحراري ملحق بمروحة تبريد 12-2شكل 

جهاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح  :(Peltier Cooler) مبرد بالتير( 3)

ويثبت المبدد  ،قوم بسحب الحرارة من سطح المعالج إلى السطح اآلخريالمعالج ويعمل بالكهرباء و

وتعد كلفتها واحدة  ،نولكنها غالية الثم ،الحراري من أعلى، تقوم هذه األجهزة بالتبريد بكفاءة تامة

 ( يظهر مبرد بالتير.13-2الحديثة، الشكل ) ا في الحواسيبت استعمالهمن األسباب التي قلل

 

 

 

 

 

 

 

 مبرد بالتير 13-2شكل 
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ق ما زالت تثير ائوبعض هذه الطر ،ق تبريد المعالجائوهناك أنواع أخرى من طر

 ةيستعمل الماء بطريقة مشابه ، إذ(Water Cooling)االستفسارات ومنها طريقة التبريد بالماء 

على تمرير الماء الطريقة تعتمد  إذ ،(00-2)كما مبين في الشكل  ،لتبريد السيارات عتمدةلتلك الم

أو يمكن التخلص من المبدد الحراري واستعمال الماء فقط عن طريق علبة  ،داخل المبدد الحراري

 صغيرة يمر فيها الماء.

 

 

 

 

 

 

 

 تبريد المعالج بالماء 14-2شكل 

إال في مختبرات  تعتمدبل ال  ،في كل مكان اعتمادهاال يمكن ق التبريد ائوبعض طر

ختبار قدرة المعالج مثل طريقة التبريد ظروف خاصة إلبالشركات المصنعة للمعالجات و

 .(15-2كما في الشكل ) (Liquid Nitrogen Cooler)بالنيتروجين السائل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبريد المعالج بالنيتروجين السائل 15-2شكل 

لفكرة  ةوهي مشابه (Compressor Cooling)الضاغطات  استعمالوهناك طريقة 

ولكنها بالتأكيد  ،سساتفي المنازل والمؤ عملةاستعمال الضاغطات في أجهزة التبريد العامة المست
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( 16-2الشكل )يظهر ستهالكها للكهرباء وكلفتها العالية فهي غير محبذة، إل ا  أصغر حجما ، ونظر

 التبريد للمعالجات.هذا النوع من  استعمال

األنواع السابقة للحصول على نتائج أفضل، وقد يكون هذا الدمج ألغراض يمكن أن تدمج و

االختبارات والبحوث العلمية في الشركات المصنعة والمؤسسات العلمية، أو قد يكون ألغراض 

ع ومناسبة األنوافي تحمل تكلفة بعض هذه  عملوهذا يعتمد على قدرة المست ،الشخصيعمال االست

 بيئة العمل لها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compressorsتبريد المعالج باستعمال الضاغطات  16-2شكل 

بد من التنبيه إلى أنَّ كل واحد  سرعة المعالج ال فيوبعد أن درسنا أهم العوامل التي تؤثر 

ن بعضها متعلق إبل  ،السرعة ومستوى أداء المعالج بصورة منفردة فيمن هذه العوامل ال يؤثر 

 ذلك ، فإندون تغيير العوامل األخرىمن  سرعة التوقيتببعض، فعلى سبيل المثال لو تم مضاعفة 

وبنيته الداخلية المتضمنة لسعة السجالت  نوع المعالج، فضاعف سرعة المعالج بالضرورةيلن 

 عن فضال  ، فاالختاليصنع كله هذا  ،، وطبيعة األوامر الموضوعةالناقل، وهندسة بناء وغيرها

 (RAM)لعشوائية فإن كمية الذاكرة ا ،التي يقوم بتنفيذها المعالج بعض البرامج التطبيقيةطبيعة 

 .نفسه المنفذة في الوقتكما الحظنا ذلك، وكذلك عدد البرامج  ةمهم

 بالحسبانبد من أخذ جميع هذه العوامل  العلى سرعة وكفاءة في عمل المعالج فللحصول 

 متوافق للحصول على المطلوب. بنحوٍ وجعلها تعمل 
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 أسئلة الفصل الثاني

 :اآلتي عرف/  1س

 .برنامج المجمع( 3   .التجميعلغة ( 2   .لغة اآللــة (1

 .الذاكرة المخبأة (6   .لــةآلادورة ( 5   .البرنامج( 4

 .المبدد الحراري (8   .( دورة اإليعاز7         

 ما عيوب لغة اآللــة؟/ 2س

 ؟(RISC)وحواسيب  (CISC)ما االختالف األساسي بين حواسيب / 3س

 :اآلتيما الغرض من استعمال / 4س

      .Assembler( برنامج المجمع 1       

    System Clock.      النظام مؤقت 2) 

 ؟ مأل الفراغات التالية بما يناسبهاا/ 5س

 .................و  .................تخبر المعالج بـ  HALTالتعليمة  .1

 .................و .................أربع مراحل هي:  على التعليمةدورة تقسم  .2

 ....................و.................و

 لمسجل الذاكرة عبر .............يتم نقل محتوى ا وفي أحد أطوارها دورة جلب التعليمة في .3

 .MBRإلى المسجل 

 ..................و .................و.................سرعة المعالج  فيمن العوامل المؤثرة  .4

 ؟Instruction  Cycleودورة التعليمة ، Machine Cycleالفرق بين دورة اآللــة  ما/ 6س
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ذكر مع الشرح وسيلتين من الوسائل ؟ وإسرعة المعالج في/ وضح بالشرح كيف تؤثر الحرارة 7س

 ؟ لتبديد حرارة المعالج عتمدةالم

( أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة )/ 8س

 أينما وجد:

ألنها لغة ضعيفة ال تدعم الكثير من التعليمات  ،منخفضة المستوىد لغة الترميز من اللغات تع .1

 الضرورية.

، بحيث يصبح محتوى الهدفبنقل محتويات معامل المصدر إلى معامل  MOVتقوم التعليمة  .2

ا(. ا من المحتويات )صفر   معامل المصدر خالي 

على سرعة المعالج الذي بدوره يتأثر بعوامل  نحٍو رئيسإنَّ كفاءة أداء الحاسوب تعتمد ب .3

 الحاسوب. عملهامتفرقة تتعلق ما بين المكونات المادية والبرمجيات التي يست

 ثابتة القيمة ال تتغير بتغير المعالج. دورة التعليمة .4

 بكثرة لكفاءتها. عملةمبرد بالتير من الوسائل الناجحة لتبريد المعالج والمست .5

 وحدة قياس الحرارة المتولدة من المعالج هي الكالفن. .6

 ؟ للمعالج (Hardware)تتميز لغة اآللة ولغة التجميع بتعاملها المباشر مع المكونات المادية  .7

 ؟ / وضح بالرسم دورة التعليمة مع وجود دورة المقاطعة8س
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 الثالثالفصل 

 ق انتقــال المعلومــــاتائطر

المقدمة 3-1  

بين حركة انتقال المعلومات معالج دقيق هو في نظام أي  من أهم النشاطات األساسيةإن 

والسجالت  ،(Memory)الذاكرة مثل:  من جهة وبالداخلية في الحاس واألجزاءالمعالج 

(Registers)،  ووحدة الحساب والمنطق(Arithmetic and Logic Unit – ALU)   وكذلك

أو الشاشة ، (Keyboard)بين المعالج واألجزاء الخارجية من جهة أخرى مثل: لوحة المفاتيح 

(Monitor) ، أو الطابعة(Printer) ، ،ومبدأ عمل المعالج يقوم على التعامل إلى آخره من أجزاء

حسب نوعية ب (Bits … ,64 ,32 ,16 ,8)التي تتكون من  (Word)مع البيانات على شكل كلمة 

 bits الـوهذا ، Byte الـبهذه الكلمة تسمى  (Bits 8) ذاتمعالج إلى النسبة فبالمعالج المستعمل، 

شحنة كهربائية يقوم المعالج بنقلها  عدوكل بت يسابًقا عبارة عن )واحدات وأصفار(، كما درسنا 

حسب المطلوب، هذه الشحنات أصلها ربما صورة أو رسالة تم تحويلها إلى بوخزنها والتعامل معها 

 صيغة رقمية مناسبة للتعامل مع الحاسوب وأجزائه. 

وما  ا بين المعالج واألجزاء المختلفة للحاسوب؟لكن هذه المعلومات كيف يتم نقلها م

ق على المكونات المادية ائاختالف الطر يعتمد وهل في انتقال البيانات؟ عملةالمست التقنياتائق والطر

Hardware  البرامجيات على أمSoftware  وهل ظهور أنواع جديدة من  مًعا؟ على كليهماأم

انتقال المعلومات بين المعالج واألجزاء األخرى ق ائفي تطور طر أسهمالمعالجات وتطورها 

 للحاسوب؟

لكترونية هو غير قادر إبد من التذكير بأنَّ المعالج الدقيق كقطعة  ولكن قبل الدخول بالتفصيل ال

 وذلك ألن عمله مرتبط باستعمال: ،على القيام بأي وظيفة منفرًدا

ذاكرة قابلة للقراءة فقط، وهي : (ROM: Read Only Memory)ذاكرة القراءة فقط  .1

تستعمل لتخزين البرنامج الدائم الذي سيتبعه المعالج، والبرمجة تكون خارجية من طرف 

 .عملالمست

وهي ذاكرة قابلة : (RAM: Random Access Memory)ذاكرة الوصول العشوائية  .2

 للقراءة والكتابة، وتستعمل من طرف المعالج لتخزين بيانات مؤقتة غير دائمة.
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تستعمل من طرف المعالج الدقيق للحصول على بيانات من : (Input Unit)دة إدخال وح .3

 الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة. األجهزة

من طرف المعالج الدقيق إلرسال بيانات إلى تستعمل : (Output Unit)وحدة إخراج  .4

 األجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.

وهما  (Control Unit): (CU) ووحدة السيطرة (ALU) الحساب والمنطق وحدة .5

 وحدتان داخليتان يمثالن مًعا المعالج الدقيق وفيها يتم تطبيق كل تعليمات البرنامج.

كما  (Buses)والمعالج عن طريق ما ُيعرف بالنواقل  بعضمع هذه األجزاء تربط بعضها 

 .(1-3موضح في الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصال المعالج الدقيق بالوحدات المختلفة إ 1-3شكل 
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 Data Bus البياناتناقل  Control Busناقل التحكم 

 Address Bus العناوينناقل 
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النواقل في الحاسوب   3-2   

ة للناقل هو أنه بط جهازين أو أكثر، السمة الرئيسمسار اتصال ير هو عبارة عن (Bus)الناقل       

المرسلة أو البيانات أجهزة متعددة تتصل بالناقل الواحد، واإلشارة  ذ إن هناكإوسيلة نقل مشتركة، 

 من جميع األجهزة المتصلة بالناقل. للتسلمفرة امن أي جهاز تكون متو

بنقل قيمة الجهد المتوازية التي تقوم خطوط مجموعة من المن  الواحد الناقلعادة يتكون 

آخر، وعادة مكان من مكان إلى  1أو  0أو حالة القيم المنطقية  (V 5)أو  (V 0)على كل سلك 

نظم الحاسوب على تحتوي تكون هذه المعلومات خارجة من مصدر معين ومتجه إلى هدف آخر، 

مثاًل أن يقوم بحمل اإلشارات من المعالج إلى  ،ون أحادي االتجاهبعضها يك عدد مختلف من النواقل

يقوم بنقل اإلشارة الخارجة من المعالج إلى  إذ ،اآلخر يكون ثنائي االتجاه هابعض، والطرفيةاألجهزة 

 إلى المعالج في أزمنة أخرى. الطرفيةفي أزمنة معينة أو العكس من األجهزة  الطرفيةاألجهزة 

فعند ربط المعالج مع أي جهاز من  ،إن النواقل هي وسيلة نقل مشتركة، كما ذكرنا آنًفا

 األجهزة الطرفية تنشأ مشكلتان من هذا الربط يجب التغلب عليهما:

، فحسب: يجب التأكد من أنه في أي لحظة ال يتم نقل أي معلومة إال لجهاز واحد إحداهما

فإنَّه  ،ع أي جهاز من األجهزة الطرفيةنه عندما يكون المعالج في حالة اتصال )مخاطبة( مإأي 

دون األجهزة األخرى، فمثاًل عندما يتم إرسال معلومة  فحسب منيكون على اتصال بهذا الجهاز 

ذاكرة بتات من  bitsبأنَّها لن تذهب أيًضا إلى أي  فمن البديهين المعالج إلى وحدة اإلخراج مثالً، م

 .RAMالوصول المباشر 

لن تشوش : يجب التأكد من أنه عند اتصال المعالج بأي واحد من األجهزة الطرفية واألخرى

بقراءة معلومة من ذاكرة األجهزة األخرى أو تتداخل في عملية االتصال، فمثاًل عندما يقوم المعالج 

أو أي بوابة إدخال لن  ROMبد من التأكد بأن ذاكرة القراءة فقط  ال، RAMالوصول العشوائي 

بحيث يحدث ما يسمى بتصادم نفسه وترسل هي األخرى معلومات إلى المعالج في الوقت تتدخل 

 المعلومات على الناقل.

مختلفة من النواقل لتجنب ولحل هاتين المشكلتين وغيرهما تقوم نظم الحاسوب بتوفير أنواع 

مستويات التسلسل الهرمي  شتىفر مسارات بين المكونات على اتو إذالمذكورة سابًقا،  المشكالت

ة للحاسوب الناقل الذي يربط األجزاء الرئيس يسمىلنظام الحاسوب، وكما درسنا في الفصل األول 

كما موضح في  ،(System Bus)ناقل النظام ب)المعالج، والذاكرة، ووحدات اإلدخال واإلخراج( 
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( الذي يتكون عادة من خمسين إلى مئات من الخطوط المنفصلة، وكل خط يخصص 1-3الشكل )

الخطوط على  يمكن تصنيفلوظيفة معينة، وبالرغم من وجود  الكثير من تصاميم النواقل المختلفة 

 وهي: ،أي ناقل إلى ثالث مجموعات وفًقا لنوع وظيفتها

 .Data Busناقل البيانات  .1

 .Address Busناقل العناوين  .2

 .Control Busناقل التحكم  .3

   Data Bus البيانات ناقـل 3-2-1

البيانات فكلما كان عدد خطوط ناقل وإليه، ناقل البيانات بحمل البيانات من المعالج  يقوم

فلو تصورنا أن ناقل البيانات عبارة عن الطريق العام السريع فمن  أكثر كلما كان ذلك أفضل،

عدد المسارات أكثر، وهذا ما يحصل بين المعالج  اكون فيهتي يال يه الفضلى ةالواضح أنَّ الطريق

إال أنَّ زيادة المسارات تؤدي إلى زيادة كلفة المعالج وبالتالي  ،واألجهزة الداخلية والخارجية األخرى

 الحاسوب.

ألنه يرسل المعلومات ويستقبلها، ويتألف ناقل  هين،اتجاإنَّ ناقل البيانات عبارة عن ممر ب

أو حتى أكثر من الخطوط المنفصلة، عدد الخطوط يسمى  (128 ,64 ,32 ,8,16)نات من البيا

إن عرض ناقل البيانات هو عامل رئيس في  ،(Width of Data Bus)بعرض ناقل البيانات 

يمكن للناقل الذي عرضه إذ  ،تحديد األداء العام للنظام فتقاس سرعة المعالج بعرض ناقل البيانات

(8 bits)  ذو العرض ، في حين يرسل الناقل فحسبواحًدا  بايتأن يرسل(16 bits)  بايتينيرسل 

 وبالتالي تكون سرعة المعالجة أعلى مرتين. ،في آن واحد إثنين

إذا كان المعالج يستعمل  (D0, D1, D2, …, D7)يرمز لخطوط أو أسالك ناقل البيانات بـ و

 ثمانية خطوط.

   Address Busناقـل العناوين  2-2- 3

لى ناقل البيانات، عالتي أو جهتها خطوط ناقل العناوين للداللة على مصدر البيانات  تستخدم

 (or 32 bits 16 ,8)قراءة بيانات عبارة عن كلمة يل المثال إذا كان المعالج يرغب في على سبف

 من الذاكرة، فإنه يضع عنوان الكلمة المطلوب نقلها على خطوط ناقل العناوين.

بد  ال خراج إدخال وإأو وحدات إنَّ أي مكان يريد المعالج أن يتعامل معه سواء كان ذاكرة 

أن يقوم المعالج بتحديد عنوان لهذا المكان، وهذا العنوان يتم وضعه في صورة شفرة مكونة من 
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ناقل بصفار بواسطة المعالج على عدد من هذه األطراف الخارجة من المعالج تسمى الواحدات واأل

 العناوين.

التالي تسمح زيادة عدد خطوط الجهاز الذي يتعامل مع المعالج وبيحدد ممر العناوين 

بزيادة عدد األجهزة الخارجية، وبمعنى آخر يحدد عدد خطوط العناوين للمعالج عدد  العناوين

 المواقع التي يمكنها االتصال به.

تمثل عدد خطوط العناوين، وليس لناقل البيانات عالقة بهذا،  xنَّ إ ، إذ2xعدد المواقع = 

KB 64536.65216)خط عنونة  16فعلى سبـيل المثال المعالج الذي له  )  ويحتوي كل موقع

 .Byte 1على بيانات بطول 

للبيانات،  اً خط 16خط عنونة و 24المعالج فيه يمتلك  IBM ATومثال آخر الحاسوب 

MB  16 (2وبالتالي فإنَّ سعة الذاكرة المتاحة في هذه الحالة هي
24

 = 16 MB)  وفي هذه الحالة

( الذي يبين 1-3جدول )ال، ينظر إلى  2Byteينايتبوكل موقع يحتوي  ،موقع عنونة 224هناك 

 العالقة بين عدد خطوط ناقل العناوين وكمية الذاكرة التي يمكن التعامل معها في كل حالة.

إذا كان المعالج  (A0, A1, A2, …, A15)بـ أو أسالكه يرمز لخطوط ناقل العناوين و

 خًطا، علًما أنَّ ناقل العناوين هو ممر ذو اتجاه واحد من المعالج إلى الوحدات األخرى. 16يستعمل 

 
 عدد خطوط ناقل العناوين وكمية الذاكرة 1-3جدول 

 كمية الذاكرة التي يمكن التعامل معها العناوين ناقلعدد خطوط 

1 2 Byte  

2 4 Byte 

3 8 Byte 

4 16 Byte 

5 32 Byte 

6 64 Byte 

7 128 Byte 

8 256 Byte 
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9 512 Byte 

10 1024 Byte = 1 k Byte 

11 2 k Byte 

12 4 k Byte 

13  8 k Byte 

14  16 k Byte 

15 32 k Byte 

16 64 k Byte 

17 128 k Byte 

18 256 k Byte 

19 512 k Byte 

20 1024 k Byte = 1 Mega Byte 

21 2 M Mega Byte 

22 4 Mega Byte 

23 8 Mega Byte 

24 16 Mega Byte 

25 32  Mega Byte 

26 64 Mega Byte 

27 128 Mega Byte 

28 256 Mega Byte 

29 512 Mega Byte 

30 1 Gega Byte 

31 2 Gega Byte 

32  4 Gega Byte  
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33 8 Gege Byte 

34  16 Gega Byte 

35 32 Gega Byte 

36 64 Gega Byte 

 

 Control Bus ناقـل التحكم  3-2-3

، ن خطوط نواقل البيانات والعنونة هي خطوط مشتركة من جميع مكونات الحاسوبنظًرا أل     

هو عبارة عن وناقل التحكم هنا يأتي دور ، وهذه النواقلبد من وجود وسيلة للسيطرة على  كان ال

دورها القيام بضبط األحداث بطريقة تزامنية والتحكم كذلك في وحدات  الخطوطمجموعة من 

 الذاكرة ووحدات اإلدخال واإلخراج من طرف المعالج.

وعدد الخطوط في هذا  (Control Bus)مثل هذا الخط أو الخطوط تجمع وتعرف بناقل التحكم      

 ، وهذه الخطوط هي:رئيسةج، وسنذكر أربعة خطوط تحكم الناقل يختلف من معالج إلى معال

يقوم المعالج بتنشيط هذا الخط  في  :Memory Read (MEMR)خط قراءة الذاكرة  .1

 .ROMأو  RAMحالة القراءة من الذاكرة سواء كانت 

يقوم المعالج بتنشيط هذا  :Memory Write (MEMW)خط الكتابة في الذاكرة  .2

 .RAMالخط في حالة الكتابة في الذاكرة 

وهذا الخط يكون فعااًل عندما  :Input Port Read (IOR)قراءة بوابة إدخال  خط .3

 يكون المعالج في حالة استقبال معلومات من بوابة اإلدخال.

فعااًل وهذا الخط يكون  :Output Port Write (IOW)خط كتابة في بوابة إخراج  .4

 ات إلى بوابة إخراج.المعلومعندما يكون المعالج في حالة إرسال 

إلى  (34H)م ـال الرقـــولتوضيح أهمية ناقل التحكم نأخذ المثال اآلتي: لو كان معالج ما يريد إرس

ة كل من ناقل ، فكيف سيعمل المعالج على ضوء دراستنا لوظيفE100Hالذي عنوان  bits الـ

 ؟العناوين والبيانات

على ناقل العناوين، وبذلك تصبح  E100Hلكي يقوم المعالج بالمهمة سيضع العنوان 

ستعداد للتعامل مع المعالج، عند ذلك نشطة )فعالة( وعلى إ bits الـشريحة الذاكرة التي تحتوي هذا 

المعني ويسجل فيه. المشكلة   bitsالـعلى ناقل البيانات فيتلقاها  (34H)يقوم المعالج بوضع البيانات 
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لم   bitsالـبتنشيط شريحة الذاكرة التي تحتوي على هذا التي ستظهر هي: أنَّ المعالج عندما قام 

أي هل سيكتب فيها أم سيقرأ  يخبر الشريحة عما إذا كان سيرسل إليها معلومات أم سيستقبل منها،

؟ هنا تظهر أهمية خط التحكم الذي يخرج من المعالج ليخبر الجهاز الذي سيتعامل معه المعالج منها

أي ( MEMW)هو في حالة إرسال أي يجب أن تكون إشارة ناقل التحكم هي  (34H)أن الرقم 

 .كتابة الى الذاكرة

وهناك خطان للتحكم بالطريقة نفسها للتعامل مع بوابات اإلدخال واإلخراج، وهناك أيًضا خطوط 

 المقاطعة التي يتم بها مقاطعة أي برنامج يجري تنفيذه وخطوط المسك التي يتم بها فصل المعالج

 .كما سيأتي شرحها الحقاً  عن النواقل ألغراض معينة

وال ُبدَّ من اإلشارة إلى أنَّ واحًدا فحسب من هذه الخطوط ـ خطوط التحكم ـ يكون فعااًل في 

 لحظة، وبقية الخطوط تكون خاملة. أي

 التخزين المؤقت في خطوط المعالج 3-3

 

تصالهما المباشر إعادة بين شيئين ينتج من  (Buffering) المؤقت التخزينتنشأ الحاجة إلى       

يتم وضع وسيط يكون حلقة الوصل بين هذين الشيئين، وهذا الموقف يحدث لذا  المشكالت،بعض 

في الكثير من الدوائر االلكترونية عند تحميل إحداها على األخرى، فلو أنَّ الدائرة المصدر كانت 

بسبب أنَّ الدائرة الحمل تحتاج إلى الكثير من التيار أو تحميلها غير قادرة على إدارة الدائرة الحمل 

فالذي سيحدث عندها هو أنَّ جهد خرج دائرة المصدر  ،الذي ال تستطيع دائرة المصدر توفيره

الدائرة غير قادرة على إدارة الحمل، والحل لهذه المشكلة هو  تكونوبذلك  ،يضمحل أو يتالشى

 الدائرتين.بين  Bufferالعازل  تعمالإس

في المعالج الدقيق جميع خطوطه الخارجة منه توصل على الكثير من الدوائر أو الشرائح 

االلكترونية على التوازي، فعلى سبيل المثال خطوط العناوين توصل على العديد من شرائح الذاكرة 

تمثل  عهاأجمالشرائح  والعديد من بوابات اإلدخال واإلخراج، وهذه، ROM مأ RAMسواء كانت 

من التيار، فعندما يكون خط العنوان الخارج من  ااجاتهإلى المعالج عليه الوفاء بحأحمااًل بالنسبة 

أن من ُبدَّ  فإنَّ هذه الشرائح ستسحب تياًرا معيًنا من المعالج ال (High)المعالج يحمل قيمة واحد 

فإنَّ هذه  (Low)يستطيع توفيره، وعندما يكون خط العنوان الخارج من المعالج يحمل قيمة صفر 

 .أن يكون المعالج قادًرا على صرفهامن ُبدَّ  الشرائح ستصرف تيارات معينة ال
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بتجميع هذه التيارات الداخلة والخارجة على الخطوط المتناظرة لجميع الشرائح الموصلة على 

للشرائح الخارجية في  افرهكن معرفة كم من التيار يجب على شريحة المعالج الدقيق أن توالمعالج يم

بعد حساب مجموع التيارات المطلوب  Lowفي حالة  ، وكم من التيار يجب أن تصرفهHighحالة 

 :اآلتيةو صرفها من المعالج سيتم اتخاذ قرار بالحاجة إلى العازل أم ال وفًقا للحاالت توفيرها أ

جات األحمال من التيار ليست أقل مما يستطيع المعالج توفيره وبكمية كافية إذا كانت حا .1

، ويجب عدم Bufferعازل  ستعمالإبد من اللجوء إلى  كعامل أمان فإنَّه في هذه الحالة ال

األحمال أقل أو تكاد تساوي ما  تي تحتاج إليهاالعازل إذا كانت التيارات ال ستعمالإهمال إ

بد من توفير عامل  لمعالج الوفاء به فإنَّ هذا سيضع المعالج في المنطقة الحرجة واليستطيع ا

 ما بعد. تشغيل الدائرة في فيألن ذلك بالتأكيد سيؤثر  أمان كاٍف،

أسالك توصيل  لحمل والمعالج بحيث تظهر الحاجة إلى استعمالإذا كانت المسافة طويلة بين ا .2

Cables دائرة عازل  ستعمالُبدَّ من ا ، فإنَّه في هذه الحالة اللطويلة إلتمام عملية التوصي

عند الخروج من المعالج وقبل السلك، لتجنب تشوه الموجة الخارجة من المعالج، وعموًما إذا 

غير البطاقة التي عليها المعالج فإنَّه في هذه الحالة  (Card)كان الحمل موجوًدا على بطاقة 

 بعد المعالج مباشرة. النواقلالعوازل على جميع  تعماليفضل اس

بين نواقلها  Time Multiplexingفكرة المزج الزمني  تعتمدهناك بعض المعالجات التي  .3

خطوط األولى من ناقل العناوين كناقل للبيانات الثمانية يستعمل الذي  8085مثل المعالج 

بعد ذلك تحمل نَّ هذه الخطوط تحمل إشارة عناوين لمدة معينة من الزمن ثم إأيًضا بحيث 

ُبدَّ من إجراء عملية عزل إلشارة البيانات  إشارة بيانات، ولمثل هذا النوع من المعالجات ال

آخر وذلك قبل  ناقلخاص وإلشارة العناوين وحدها لتكون على  ناقلوحدها لتكون على 

شرائح تقوم بعملية عزل  عمال، وإذا تم ذلك فسيتم استالنواقلتوصيل األحمال على هذه 

تكون هذه الشرائح عوازل تفي بأغراض نفسه وفي الوقت  ،خاص ناقلإلشارات كل على ل

 األحمال من التيارات.

 ذـــهناك نقاط يجب أن تؤخ ،لكثرة الشرائح التي يمكن استعمالها كعوازل ونظراً      

 كعازل، وهي: عملعند اختيار الشريحة التي ستستبالحسبان 

يجب أن يكون العازل قادًرا على اإليفاء بالتزامات التيار المطلوبة لألحمال وإال فال فائدة  .1

 .ستعمالهإمن 
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إال فال يجب أن يكون المعالج قادًرا على إدارة جميع العوازل المركبة على خطوطه و .2

 أيًضا. عمالهاستفائدة من إ

عوازل من تي يتم نقلها، فهناك ة اإلشارة اللى طبيععملة عيجب أن ال تؤثر العوازل المست .3

 طبيعتها أنها تعكس اإلشارة )تجعل الواحد صفًرا والعكس(.

التي ستمر من خالله، فهناك مثاًل نواقل أحادية يجب أن يناسب العازل طبيعة اإلشارة  .4

مثل ناقل العناوين الذي تكون  فحسباالتجاه بمعنى أنَّ اإلشارة عليها تمر في اتجاه واحد 

اإلشارة عليه دائًما من المعالج إلى األجهزة الخارجية لذلك يجب على العازل أن يسمح 

وإليه، تمر في كال االتجاهين من المعالج  بأنهاناقل البيانات  أشارة بذلك، كذلك فإنَّ طبيعة

 .بالحسبانأن يأخذ ذلك  لذلك يجب على العازل المستعمل

 Buffering Types المؤقت التخزين واعأن 3-3-1

 
كما ذكرنا سابًقا أنَّ أي ناقل من نواقل المعالج هو عبارة عن مجموعة من الخطوط 

المتوازية التي تخرج من المعالج وموصل عليها على التوازي الكثير من األجهزة الخارجية، في 

ط ـواحًدا، فلذلك فإنَّ الخ وأما صفًرا إتكون اإلشارة الخارجة من األجهزة  إذ ،حالة المنطق الثنائي

D0  خرج من الـ  (0)من ناقل البيانات ربما يكون عليهRAM  (1)نفسه يكون عليه وفي الوقت 

منطق الترانزستور الترانزستور ، وكما نعلم فإنَّ الواحد المنطقي في نظام ROMخرج من الـ 

والصفر  V 2.4يعني قيمة جهد أكثر من Transistor Transistor Logic (TTL) بـ المعروف

نفسه وفي الوقت نفسه جهدين على الخط ووجود هذين ال V 0.4المنطقي يعني قيمة جهد أقل من 

الجهازين إن  مما يؤدي إلى تخريب لمرحلة الخرج في أحد، Short Circuit اً كهربائي اً يعني قصر

وقد حدث عليه قصر كهربائي نتيجة توصيل  D0( خط البيانات 2-3شكل )يظهر اللم يكن كليهما، و

 واحًدا. وإما ما صفًراإنطق أي تكون الجهازين اللذين خرجهما عبارة عن مرحلة ثنائية الم
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 D0قصر كهربائي على الخط  2-3شكل 

 

ناقل  عن طريقوهذه المشكلة مصاحبة لألجهزة التي تقوم بإدخال معلومات إلى المعالج 

ا األجهزة التي تستقبل معلومات فحسب ROMوالـ  RAMالبيانات مثل بوابات اإلدخال والـ  ، أمَّ

حد أ استعمالوالحل لهذه المشكلة هو من المعالج مثل بوابات اإلخراج فال تعاني من هذه المشكلة؛ 

عن البوابات  بداًل  Tristate Logic Gateثالثية المنطق وهي البوابات  التخزين المؤقت،أنواع 

ل وهي ، وقبل دراسة أول نوع من العوازDouble State Logic Gate المستعملةالثنائية 

 ثالثية المنطق سيتم توضيح طريقة عمل البوابات ثنائية المنطق.البوابات 

، هذه NOTتركيب ورمز بوابة من البوابات ثنائية المنطق وهي بوابة ( 3-3الشكل )يبين 

 Hحسب حالة الدخل، إذا كان الدخل يساوي واحًدا بصفًرا  وإماالبوابة دائًما يكون خرجها إما واحًدا 

 T2مما يجعل  Hويكون باعثه  ONيكون  T3وبالتالي فإنَّ  Hيكون مجمعه  T4فإنَّ الترانزستور 

وبالتالي فإنَّ الخرج يكون موصاًل إلى األرضي أي يكون الخرج صفًرا في هذه الحالة،  ONيكون 

ولذلك فإنَّ الخرج يكون معزواًل  ،أي غير موصل OFFفي هذه الحالة يكون  T1مع مالحظة أنَّ 

 OFFيكون  T3وبالتالي ، Lيكون  T4فإن مجمع  Lإذا كان الدخل صفًرا  Vccمن مصدر الجهد 

وعلى ذلك فإنَّ الخرج في هذه الحالة يكون ، ONيكون  T1وبالتالي ، OFFيكون  T2 مما يجعل

 .األرضي ينفصل عننفسه وفي الوقت  Hويكون واحًدا أي  Vccمتصاًل بمصدر الجهد 
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 ثنائية المنطق NOTبوابــة عاكس  3-3شكل 

 

 وبعد أن أوضحنا واحدة من البوابات ثنائية المنطق سنتطرق ألول أنواع العوازل:

 Tristate Logic Gateالبوابات ثالثية المنطق ( 1)

بالتحكم في الخرج بحيث إذا كان هذا خاًصا  نَّ لها طرًفا ثالًثاً إتتميز البوابات ثالثية المنطق 

 ،يأخذ حالة جديدة غير معروفة في البوابات ثنائية المنطقالطرف فعااًل فإنَّ البوابة ثالثية المنطق 

أو مقاومة عالية  Open Circuitوإنما يكون مفتوًحا الخرج ال يكون صفًرا وال واحًدا،  وهي أنَّ 
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لمرحلة خرج بوابة ثالثية  تعمل( الدائرة االلكترونية والرمز المس4-3يوضح الشكل )

، ويمكن مالحظة أنَّ مرحلة الخرج Enableوقد تم التحكم فيها عن طريق خط التنشيط  ،المنطق

اآلتية:  الترانزستوراتفة ( ولكن تم إضا3-3شكل )الهذه مشابهة لمرحلة الخرج التي تم شرحها في 

(T5, T6, T7) ها التي تعمل كمفاتيح يتم التحكم فيها عن طريق خط التنشيط إليEnable فإذا كان ،

وبالتالي فإنَّ ، OFFكل منهما يكون  T5, T6مما يجعل  ONيكون  T7فإنَّ  Hخط التنشيط عالًيا 

 Hبحيث إذا كان الدخل  ،(3-3البوابة تعمل كبوابة ثنائية المنطق مثل التي تم شرحها في الشكل )

 والعكس. Lفإنَّ الخرج يكون 

ا إذا  كل منهما يكون  T5, T6مما سيجعل  OFFيكون  T7فإنَّ  Lخط التنشيط خاماًل كان أمَّ

ON ، من  فإنَّ كالً وبالتاليT1, T2  يكونOFF ، وهكذا فإنَّ الخرج يكون غير موصل ال على

 أو مقاومة عالية. Open Circuitولكن يكون كما لو كان مفتوًحا  Vccاألرضي وال على الجهد 

البوابات ثالثية المنطق في الحماية من القصر الكهربائي الذي يحدث بسبب عمال يتم استل

( فإن جميع األجهزة التي 4-3كما في الشكل )أنفسها خطوط النواقل توصيل أكثر من جهاز على 

عن بوابات ثالثية  ستوصل على ناقل البيانات للمعالج يجب أن تكون مرحلة الخرج فيها عبارة

أي  ،المعالج جميع األجهزة في حالة خمول سيجعلوعن طريق خطوط التنشيط لكل جهاز  ،المنطق

وهو الجهاز الذي  فحسب ا لو كان غير موصل على الناقل إلى جهاز واحدن خرجها سيكون كمإ

لن يكون هناك عمال هذا النوع من البوابات نَّه نتيجة استإيتعامل معه المعالج في تلك اللحظة، أي 

هو الفعال في أي لحظة وهو الذي يتعامل معه المعالج وهو الذي سيكون  فحسبغير جهاز واحد 

وأما بقية األجهزة فستكون منفصلة عن ناقل البيانات نتيجة أن خط  ،موصاًل على ناقل البيانات

 التنشيط الخاص بها غير فعال.
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 بوابــات ثالثية المنطق 4-3شكل 

البوابات ثالثية  بواسطة( عملية توصيل أكثر من جهاز على ناقل البيانات 5-3) شكليبين ال

مختلفة للبوابات ثالثية المنطق، فمثاًل هناك بوابات يكون  اً المنطق، والجدير بالذكر أنَّ هناك أنواع

هناك بوابات يكون خرجها عكس  في حينخرجها مثل دخلها تماًما إذا كان خط التنشيط فعااًل، 

يكون خط تنشيطها فعااًل عندما يكون دخلها إذا كان خط التنشيط فعااًل، وهناك أيًضا البوابات التي 

ختيار البوابة المناسبة على إيعتمد صفًرا، وأخرى يكون خط تنشيطها فعااًل عندما يكون واحًدا، و

 .تعملطبيعة التطبيق المس
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 ستخدام البوابات ثالثية المنطق في التوصيل على ناقل البيانات في المعالجإ 5-3شكل   

 Latch ( الماسك2) 

مكونات لها خاصية مسك المعلومة على  استعمالبعض التطبيقات تتطلب عملية العزل في 

والبوابات ثالثية المنطق ليست لها هذه  ،خرجها بالرغم من فقدان هذه المعلومة على الدخل

وبمجرد أن يكون  ،ألنها طالما خط التنشيط فعااًل تكون هناك معلومات معينة على الخرج ،الخاصية

 تماًما.تفقد المعلومة التي على الخرج خط التنشيط غير فعال 

معلومة التي نَّ الإبحيث  Dوغالًبا يكون من النوع  Flip-Flopإنَّ الماسك عبارة عن قالب 

، تبقى CKبعد وجود نبضة على طرف التزامن  Qتنتقل إلى الخرج  Dعلى طرف الدخل 

أي  يعطيطالما أنَّه لم  Dالمعلومة الموجودة على الخرج كما هي ال تتغير حتى لو تغير الدخل 

 ُيقال في هذه الحالة إنَّ المعلومة قد مسكت على الخرج.لذلك  ،نبضة تزامن أخرى

هناك الكثير من التطبيقات على سبيل إذ إن شكل الماسك،  الحالة )أ( (6-3شكل )يوضح ال

المثال أجهزة إدخال البيانات إلى المعالج التي تتطلب وجود بوابة ثالثية المنطق بعد الماسك لتكون 

ألن الماسك وحده ال يمكن توصيله على ناقل  ،البيانات وخرج الماسك ناقلعازل بين  نزلةبم

 ،الواحد أي ثنائي المنطق وإماإما صفر  فحسب،الحالتين  ىألن خرجه يأخذ أحدرة، ت مباشالبيانا
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ولذلك عادة يوضع بعد الماسك بوابة ثالثية المنطق بحيث يوصل خرج الماسك على ناقل البيانات 

 ( الحالة )ب( دائرة6-3شكل )يوضح ال، عندما يكون خط تنشيط البوابة ثالثية المنطق فعااًل  فحسب،

 ماسك متبوعة ببوابة ثالثية المنطق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماسك 6-3شكل 

  (1رقم ) حالـــة دراسيــة

لعزل النواقل وهي  عملمع الماسك سنأخذ شريحة تست لتوضيح عمل بوابة ثالثية المنطق

بتات تتكون هذه الشريحة  ةثماني ي: وهي عبارة عن عازل ماسك ذ(74374)الشريحة المعروفة بـ 

وهو نفسه  CKكلها موصلة على طرف التزامن   (D Flip-Flop)من ثمانية قالبات من النوع

في الشريحة، فعند إعطاء نبضة تزامن على هذا الطرف تنتقل اإلشارة الموجودة  11الطرف رقم 

، وتظل هذه اإلشارة على الخرج طالما لم يتم Qإلى الخرج المناظر  Dعلى جميع أطراف الدخل 

أعطاء أي نبضات تزامن أخرى، كل واحد من هذه القالبات موصل على بوابة ثالثية المنطق تسمح 

فعااًل )صفر(،  QE (1لى أطراف الخرج عندما يكون طرف التنشيط )الطرف بمرور اإلشارة إ

( الرسم 7-3الشكل )يبين العناوين، و ناقللغرض فصل  8085في المعالج  عملوهذه الشريحة تست

 .74374الطرفي والوظيفي لشريحة 

 خط التنشيط

D0 

 إلى المعالج

CK 

 الدخل

Q الخرج 

 

 ماسك

Latch 

CK 

 الدخل

 

 ماسك

Latch 

 لماسك( اأ) )ب( الماسك مع عازل
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 لألطالع() 74374المخطط الوظيفي والطرفي لشريحة العازل  7-3شكل 

 

 ( 2حالـــة دراسيــة رقم )

بوابة ثالثية المنطق ثنائي االتجاه سندرس شريحة  يلتوضيح عمل عازل ثماني ذ

، وخرجها واستقبالها : وهي عبارة عن عازل ثنائي االتجاه أي يمكنه إرسال المعلومات(74245)

هو خط  19، الطرف رقم 1ثالثي المنطق غير عاكس ولها خط تحكم في االتجاه وهو الطرف رقم 
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-Chip Enableذ يرمز له بالرمز، إصفًراتنشيط أو فعالية الشريحة الذي يكون فعال عندما يكون 

CE. فعااًل  19( التخطيط الطرفي والوظيفي للشريحة، عندما يكون الطرف 8-3شكل )يوضح ال

)صفر( فإنَّ الشريحة تكون نشطة، وعندما يكون هذا الطرف خاماًل )واحد( فإنَّ الشريحة تكون 

يتحكم في اتجاه البيانات خالل الشريحة، فعندما يكون هذا الطرف  1خاملة وال تعمل، الطرف 

ا إذا كان هذا الخط صفرBإلى  Aواحًدا فإنَّ اإلشارات تمر في االتجاه من  فإنَّ اإلشارة تمر  اً ، وأمَّ

 لذلك فإنَّ الشريحة مناسبة جًدا لفصل خطوط ناقل البيانات. ،Aإلى  Bفي االتجاه من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (لألطالع)74245 المخطط الوظيفي والطرفي لشريحة العازل  8-3شكل 

 

 ات بين األجزاء الداخلية للحاسوببيانق انتقال الائطر 3-4

يحتاج إلى التواصل مع األجزاء األخرى من دراستنا السابقة نعلم أنَّ المعالج الدقيق 

، ALU ، ووحدة الحساب والمنطقRegistersمثل: )السجالت  سواء كانت داخلية للحاسوب

 I/O Peripheralمثل: )وحدات اإلدخال واإلخراج الطرفية خارجية مأ (Memoryوالذاكرة 
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Devices ) نواقل داخلية  ةاالتصال يتم عن طريق ثالث، وهذا(Internal Buses)  تم دراستها في

وناقل العنوان  (Control Bus)وناقل التحكم  ((Data Busوهي: ناقل البيانات ، مقدمة الفصل

(Address Bus) ، واجهات اإلدخال فلدينا ما ُيعرف بوكذلك في حالة االتصال باألجهزة الخارجية

 .(Input/Output Interface)واإلخراج 

ا   نقل المعلومات في المعالجات، وهي: تين يتم بها آلية النقل فتتمثل بطريقتين رئيسأمَّ

 .Serial Data Transferالنقل المتتابع للمعلومات  .1

 .Parallel Data Transferالنقل المتوازي للمعلومات  .2

بالضرورة، ففي  االخاصة التي تحتاج إليه عماالتواالست امميزاته امن الطريقتين له وُكل

على خط واحد وإليها يتم إرسال البيانات من األجهزة الخارجية (Serial) الطريقة التتابعية 

 وهي نفسها وحدة الزمنفي  فحسبواحدة  (bits)وال يرسل على هذا الخط إال بت  حسبف

تات مثاًل فهناك حاجة إلى زمن نَّه لكي يتم إرسال معلومة من ثمانية بإ، بحيث (Clock)الـ 

 ت تزامن لكي يتم إرسال المعلومة.مقداره ثماني نبضا

ا في الطريقة المتوازية  فإنَّ المعلومات يتم إرسالها من الحاسوب على أكثر  (Parallel)أمَّ

ات ــــانـــل البيــمن خط واحد، وعادة ما يكون عدد هذه الخطوط مساوياً عدد الخطوط في ناق

(Data Bus)  للحاسوب الذي يتم التعامل معه، وفي هذه الحالة لكي يتم إرسال معلومة من ثمانية

بتات مثاًل هناك حاجة إلى ثمانية خطوط متوازية بحيث ترسل كل بت على خط منفصل من هذه 

واحدة  (Clock)الخطوط، وبالتأكيد فإنَّه في هذه الحالة سترسل جميع هذه البتات في نبضة تزامن 

 ة التتابعية في إرسال المعلومات.لذلك تعَد هذه الطريقة أسرع بكثير من الطريق فحسب،

 .الطريقتين التتابعية والمتوازيةق إرسال المعلومات بائ( رسًما توضيحًيا لطر9-3يبين الشكل )
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 المتوازية والمتتابعة المعلومات بالطريقة نقل 9-3شكل 
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يتم نقل المعلومات بين المعالج واألجزاء الداخلية للحاسبة مثل: السجالت، ووحدة الحساب 

 والمنطق، والذاكرة، بواسطة ثالث طرائق، وهي:

 Synchronous Data Transfer.  الطريقة التوافقية لنقل البيانات .1

 Asynchronous Data Transfer.الطريقة غير التوافقية لنقل البيانات  .2

 Semi-synchronous Data Transfer.الطريقة شبه التوافقية لنقل البيانات  .3

 (المتزامنة) التوافقية الطريقة 3-4-1

ق في نقل البيانات بين األجزاء الداخلية ائالطر يسرهذه الطريقة واحدة من أسهل وأ دتع

 كما في الشكل (Clock Pulse – CK)والمعالج، وتعتمد على نبضة التزامن  وبللحاس

لبيانات معتمدة على سرعة ( أو النبضة الداخلية في المعالج الدقيق، فتكون سرعة انتقال ا3-10)

 النبضات.

 

 

 

 

 

 نبضـة التزامن 10-3شكل 

 (Transmitter)والمرسل  (Receiver)لم تسالطريقة التوافقية على أنَّ المتعتمد و

ل ـــا في الشكـكم ينات يجب أن يعمال متزامنـــا لنقل المعلومـاللتين يتم االتصال بينهملقطعتين ل

وكذلك البيانات  (Clock Line)تحتوي على خط النبضة  (Interface)نجد الواجهة  إذ ،(3-11)

وخطوط اإلشارة المعتادة  (Receive Data)مة تسلوالبيانات الم (Transmit Data)المنقولة 

(Common signal)لمة.تس، فإشارة النبضة هي التي تزامن ِكال البيانات المنقولة والم 
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 واجهة االتصال المتزامن 11-3شكل  

 في الطريقة المتزامنة أو التوافقية لنقل البيانات موضحة في الشكل عتمدةالصيغة الم

 :اآلتي(، فإلنشاء نقل متزامن للبيانات يحدث 3-11)   

 لم.تسإلى الم (Synchronization Characters)يقوم المرسل بإرسال رموز متزامنة  .1

 البت المتزامن ويقارنه ببت متزامن معروف. (Pattern)نموذج ألم يقرأ تسالم .2

 لم يبدأ األخير بقراءة البيانات من خط البيانات.تسنموذج الُمْرَسل والمُ في حالة التطابق بين األ .3

 لمة.تسنقل البيانات يستمر إلى أن يتم إكمال قراءة كتلة من البيانات الم .4

لضمان  اً ربما يتم إعادة إرسالها دوري في حالة نقل كتل بيانات كبيرة، فإنَّ الرموز المتزامنة .5

 .التزامن

 عادًة في التطبيقات التي تحتاج إلى سرعة عالية جًدا  عملالنقل بالطريقة المتزامنة يستان 

 في نقل البيانات.     

 الطريقة غير التوافقية )غير المتزامنة( 3-4-2

 
الموجودة داخل  (Clock Pulse – CK) هذه الطريقة على نبضة التوقيتتعتمد  ال

، وفي (12-3كما في الشكل ) (Ready Line – RL)وإنما تعتمد على خط االستعداد  الحاسوب

هذه الطريقة تنتظر البيانات إلى أن تصبح قيمة خط االستعداد واحًدا للداللة على إمكانية البدء بنقل 

ا في حالة كونها صفًرا فال يكون هناك أي نقل للبيانات  .المعلومات، أمَّ

 

 

1نظام   

 

 

2نظام   

 البيانات المنقولة 

 البيانات المستلمة 

Clock التوقيت  نبضة  

 اإلشارة المعتادة 
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 خط االستعداد 12-3شكل 

 يتكون من: إذ ،(13-3موضحة في الشكل ) واجهة للطريقة غير المتزامنةيسر أ

وخطوط اإلشارة  ،(Receive Data)لمة تسوالبيانات الم (Transmit Data)البيانات المنقولة 

 .((Common Signalالمعتادة 

 

 

 

  

 

 

 

 

 واجهة االتصال غير المتزامن 13-3شكل 

م يقوم بفحص تسلفي هذه الطريقة يتم نقل البيانات على شكل رمز واحد في كل مرة، والمُ و

 .ونهايته النقلينفذ نهاية التزامن لخط بتات التزامن التي تكون موجودة في بداية كل رمز 

التوافقية لنقل غير المتزامنة أو غير عتمدة في الطريقة الصيغة الم( 14-3ويوضح الشكل )

 :اآلتينرى  إذ، البيانات

ا Start Bitsويسمى )بت البداية  ،نقله بت التزامن في بداية الرمز المراديتم وضع  .1 (، أمَّ

 (.Stop Bitsفيسمى )بت التوقف  ،البت الذي يوضع في نهاية الرمز

 ت الرمز الذي يتم نقله توضع بين بت البداية وبت التوقف.بتا .2

CK Ready Line – RL  

 
 
 

1نظام   

 
 

2نظام   

 البيانات المنقولة

لبيانات المستلمةا  

 اإلشارة المعتادة
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، وما تبقى (LSB)البت ذو القيمة األدنى للرمز  يدخل أو يخرج في البداية، بينما بت البداية .3

، وبت (Parity Bits)، وبت التكافؤ (MSB)بتات الرمز، والبت ذو القيمة األعلى من 

 تتابع.تأتي بعد ذلك بال جمعهاأ (Stop Bits)التوقف 

مثل قيمة خط االستعداد فإن تي تإنَّ بداية نقل البيانات وتوقفها يعتمد على قيمة بت البداية ال .4

بد من عمل  وأنَّه ال ،فهذا يعني البدء بعملية النقل (Space)ويعبر عنه بـ  (1)كانت القيمة 

لم البيانات بأنه يجب عليها ستتلم إلى المرسل واإلشارة إلى الوحدة التي تستزامن من الم

ويعبر عن  (0)لها، أما في حالة كون بت التوقف قيمته  المتجهةبدء بترميز البيانات اآلن ال

 فهذا يعني التوقف عن نقل البيانات.  (Mark)ذلك بـ 

دائًما تتأكد من قيمة خط االستعداد التي يمكن  التسلمهذه الطريقة على أنَّ وحدة تعتمد 

 طريق بت البداية.عن معرفتها 

 

 غير المتزامنةنتقال البيانات بالطريقة إ 14-3شكل 

 

 الطريقة شبه التوافقية )شبه المتزامنة( 3-4-3 

 وبالموجودة داخل الحاس (Clock Pulse – CK)هذه الطريقة على نبضة التوقيت تعتمد 

هذه الطريقة  (، وفي15-3كما في الشكل )، (Ready Line – RL)وأيًضا على خط االستعداد 

انتظار حتى يصبح خط  وقتُبد من وجود  النبضة أخرى نقل المعلومات بين نبضة وت كيل

 االستعداد قيمته واحًدا )يعطي نبضة توقيت أخرى( وعندها يبدأ نقل المعلومات.
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 نبضة التزامن مع خط االستعداد 15-3شكل 

 واألجهزة الطرفية وبالمعلومات بين الحاسق انتقال ائطر 3-5

لوحة ومثل: الطابعات،  وبيتم نقل المعلومات بين المعالج واألجزاء الطرفية للحاس

 طريقتين سندرسهما في هذا الفصل، وهما: بواسطةالشاشة وغيرها من األجهزة الطرفية والمفاتيح، 

 .ستجوابطريقة اإل .1

 .طريقة المقاطعة .2

 Request االستجواب طريقة 3-5-1

 عن فضالً  (Polling Service)بطريقة خدمة األجهزة المحيطة هذه الطريقة تسمى 

في بعض المصادر، وهذا  (Acknowledge Handshake)التصافح باأليدي بطريقة تسميتها 

االختالف في التسميات ال يؤثر في مضمون الطريقة التي تعتمد على أنَّ المعالج يقوم بطرق أبواب 

يقوم  لكي ذلك الجهاز  هايستفسر منها هل هناك خدمة يحتاج بع وجميع األجهزة المحيطة بالتتا

دون من فإن كانت اإلجابة بنعم فإنَّ المعالج يقوم بتنفيذ هذه الخدمة له وفي الحال  ،المعالج بأدائها له

ا إذا كانت إجابة الجهاز بالنفي فإنَّ المعالج ينتقل إلى الجهاز التالي له ويوجه االستفسار  انتظار، أمَّ

ال وفًقا  وإمامة له ما أن يقوم بتقديم الخدإف ،جهاز، وهكذا إلى أن يصل المعالج إلى آخر نفسه السابق

العملية من جديد يعود المعالج إلى أول جهاز ويكرر إلجابة الجهاز عن االستفسار، وبعد آخر جهاز 

نَّ الوظيفة الوحيدة للمعالج في هذه الحالة هي الدوران إلى ما ال نهاية على إأي  إلى ما ال نهاية،

لسير وظيفة المعالج  خوارزمية( 16-3) الشكليمثل لمحيطة وتقديم الخدمة لمن يطلبها، األجهزة ا

إنَّ من مميزات هذه الطريقة أنَّها سهلة البرمجة وال تحتاج إلى الكثير من التجهيزات  الحالة.في هذه 

Hardware ومن عيوبها أنَّ المعالج يكون مخصًصا لوظيفة خدمة هذه األجهزة وال يستطيع ،

إذا كان  ال سيمافادة من المعالج في أي أغراض أخرى، وإلفالمبرمج عادة ال يستطيع ا ،الفكاك منها

ا إذا كان عدد  وفي ذلك عدد األجهزة التي يقوم المعالج بالمرور عليها قلياًل  إهداًرا لفعالية المعالج، أمَّ

CK Ready Line – RL  CK 
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األجهزة التي يقوم المعالج بخدمتها بهذه الطريقة كبيًرا فإنَّ المعالج قد يتأخر على بعض األجهزة 

دورها، كما أنَّها ليس  يأتيلحين أن ألن عليها االنتظار  ،متقاربة مددخدمته على إلى  التي تحتاج

من حقها أن تقاطع المعالج وتطلب الخدمة الفورية في حاالت الضرورة، وكما نعلم هناك الكثير من 

من المعالج فوًرا كضرب جرس إنذار مثاًل عند حدوث أي طارئ في أي نظام  تتطلبالمواقف التي 

از وغير ذلك من تحكم مثل انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث حريق أو ارتفاع زائد في ضغط غ

التي سنتطرق لذلك فإنَّ المعالج يقدم للمبرمج نوًعا آخر من الخدمة وهي المقاطعة المواقف الكثيرة، 

 .الالحقةلها في الفقرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة االستجواب في نقل البيانات عمل خوارزمية لبيان آلية 16-3شكل                  

 

هل الجهاز 
األول يحتاج إلى 

 ؟خدمة

هل الجهاز 
يحتاج  الثاني

 ؟إلى خدمة

هل الجهاز 
يحتاج  األخير

 ؟إلى خدمة

 تنفيذ برنامج خدمة الجهاز األول

 الثانيتنفيذ برنامج خدمة الجهاز 

 األخيرتنفيذ برنامج خدمة الجهاز 

 نعم

 نعم

 نعم
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ستعمال إشارات للتحكم في هذا النقل، وهذا النوع من إشارات هذه الطريقة تعتمد على إ

التحكم يساعد على ضبط انتقال البيانات بين المعالج واألجهزة الطرفية، وآلية العمل بهذه الطريقة 

 (.71-3)في حالة اإلرسال موضحة في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة االستجواب في نقل البياناتآلية عمل  17-3شكل 

:تعتمد هذه الطريقة في النقل   على أنَّ

 المعالج يجهز البيانات على ناقل البيانات ويرسل إشارة تدل على ذلك نحو وحدة اإلدخال/ .1

 اإلخراج.

الوحدة بعد استقبالها إلشارة بيانات متاحة تقوم بقراءة البيانات وترسل بدورها إشارة نحو  .2

بيانات أخرى  إرسالالمعالج لتخبره بذلك، المعالج عند استقباله لهذه اإلشارة يمكن له 

 وهكذا.وتجهيزها، 

 طريقة المقاطعة 3-5-2

يذهب المعالج إلى األجهزة في نظام خدمة األجهزة الخارجية عن طريق المقاطعة ال 

ل إنَّ المعالج هنا وينتظر هل يحتاج الجهاز الى خدمة أم ال، ب ويطرق بابها ليعرض عليها خدماتها

 فإذا احتاج أحد  اً،يكون عادة مشغواًل في تنفيذ برنامج معين وعادة ما يكون هذا البرنامج ال نهائي

ب منه الخدمة فيقوم المعالج بتنفيذ هذه الخدمة خدمة من المعالج فإنَّه يقاطعه ويطلالى  األجهزة
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وبعد االنتهاء من هذه الخدمة يعود المعالج لتنفيذ البرنامج األساسي من حيث انتهى  ،للجهاز المقاطع

 قبل المقاطعة.

طالب آخر  أتيياآلتي: هناك طالبان يتحادثان، بالمثال  وهذا المفهوم يمكن تيسيره

ويقاطعهما ليستفسر عن موعد درس معين، في هذه الحالة يقطع المتكلم محادثته ليجيب السائل عن 

ثم بعد اإلجابة يستأنف حديثه األول، إنَّ البرنامج الذي يقوم المعالج بتنفيذه عند المقاطعة  ،طلبه

 برنامج خدمة المقاطعة.بيسمى 

 ،المقاطعة تستطيع مقاطعة المعالج في أي وقت تريدومن مميزات هذه الطريقة أنَّ األجهزة 

دورها مثل طريقة االستجواب، وإذا حدثت وتمت المقاطعة في أن يأتي وليس عليها االنتظار إلى 

مسبًقا،  بحسب أولويات تحدد له من المستعملمن أكثر من جهاز فإنَّ المعالج يخدمها نفسه الوقت 

شغال المعالج في تنفيذ برنامج خدمة مقاطعة معينة، هل يستطيع في أثناء ان ،الطريقة لذلك؟ولكن ما 

ألصلي بعد انتهاء خدمة جهاز آخر أن يقاطعه؟ كيف يرجع المعالج إلى المكان نفسه في البرنامج ا

 .لآلتيدراستنا  إجابتها فيهذه األسئلة وغيرها سيتم معرفة المقاطعة؟ 

از المقاطع إلى المعالج على أحد أطرافه المقاطعة عادة عن طريق إشارة يرسلها الجه تكون

وذلك  ،وعندما يكتشف المعالج هذه اإلشارة فإنَّه يقوم بتنفيذ برنامج خدمة المقاطعة ،المخصصة لذلك

 يرجع ألن المعالج يقوم بقراءة جميع أطراف المقاطعة واختبارها قبل الدخول في تنفيذ أي أمر، وفي

 فيها المقاطعة: عملبعض األمثلة التي تست يليما 

  األجهزة الخارجية مثل الطابعة ولوحة المفاتيح يمكنها أن تقاطع المعالج وترسل أي

 .أو تستقبلها معلومات

  خاطئةيمكن في أي وقت مقاطعة أي برنامج يتم تنفيذه إذا كان هذا البرنامج ينفذ بطريقة. 

 تقاطعه في أي لحظة طوارئ المعالج أن  ات الصناعية التي يتم مراقبتها بواسطةيمكن للعملي

 تحدث للعملية الصناعية.

عند إعطاء إشارة المقاطعة ألي معالج من المعالجات يحدث التالي في الغالب مع بعض 

 :إلى معالج آخراالختالفات اليسيرة من معالج 

 .المعالج بواسطةاألمر الحالي يتم إكمال تنفيذه  .1

األمر الذي عليه الدور في التنفيذ )محتويات عداد البرنامج( تخزن في المكدس  عنوان .2

stack  حتى يمكن العودة إليه عند االنتهاء من خدمة المقاطعة، كما يتم تخزين محتويات أي

 ويتم ذلك عن طريق المبرمج. ،سجل يخشى من تغيير محتوياته في أثناء خدمة المقاطعة
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ان خاص مصاحب لها، يتم وضع هذا العنوان في عداد البرنامج كل إشارة مقاطعة لها عنو .3

ويبدأ في تنفيذ البرنامج الذي يكون  ،يقفز المعالج إلى هذا العنوان إذ ،)عن طريق المعالج(

وتتم كتابته عن  ،ويسمى هذا البرنامج ببرنامج خدمة المقاطعة ،هذا هو عنوان أول أمر فيه

 .عملطريق المست

رنامج األصلي ليستأنف تنفيذه رنامج خدمة المقاطعة يعود المعالج إلى الببعد االنتهاء من ب .4

باالستعانة بالعنوان الذي تم تخزينه في المكدس كما في الخطوة  نفسه مكان المقاطعة من

 الثانية.

إنَّ الجهاز المقاطع في الكثير من األحيان وبعد إعطاء إشارة المقاطعة وقبول المعالج لها 

مما قد ينشأ عنه  ،امج الخدمة فإنَّ الباب يظل مفتوًحا لألجهزة األخرى للمقاطعةوالبدء في برن

المقاطعة وما زال طرف المقاطعة الموصل موقف يجب الحرص منه. لو أنَّ المعالج بدأ في خدمة 

 من جديد على الرغم من أنَّهنفسها على الجهاز المقاطع فعااًل فإنَّ المعالج سيبدأ في خدمة المقاطعة 

لم ينته من الخدمة السابقة، وبمجرد أن يبدأ في خدمة المقاطعة من جديد للمرة الثانية وما زال خط 

المقاطعة فعااًل من قبل الجهاز المقاطع فإنَّ المعالج سيبدأ في الخدمة من جديد أيًضا، وهكذا فإنَّ 

دمة المقاطعة، لتجنب دون أن ينفذ برنامج خمن المعالج سيدخل في حلقة ال نهائية لن يخرج منها 

المعالج يمنع هذا الموقف يجب على المبرمج أن يضع أمًرا معيًنا في بداية برنامج خدمة المقاطعة 

 من خدمة أي مقاطعة إلى أن ينتهي من الخدمة الحالية التي دخل فيها.

مشاهدة المراحل المطبقة من طرف المعالج عند استعماله لطريقة المقاطعة كما في  يمكنو

 (.18-3الشكل )
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 طريقة المقاطعة في نقل البيانات آلية عمل 18-3شكل 
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وبعد بيان مفاهيم طريقة االستجواب والمقاطعة يمكن تلخيص بعض الفروق بين الطريقتين 

 :باآلتي

المكونات المادية حتى يتم معرفة عنوان  فضالً عنطريقة المقاطعة تحتاج إلى برمجيات  .1

ا في طريقة االستجواب فال نحتاج  ،الجهاز الذي يقوم بالمقاطعة  .البرمجيات فحسب إالأمَّ

وهذا  ،طريقة االستجواب تحتاج إلى برنامج حتى تتم معرفة إذا كان الجهاز مشغواًل أم ال .2

 ،جًدا ضياع وقت الحاسبة قليالً يكون ولكن في طريقة المقاطعة  ،ج إلى وقت طويليحتا

 .وبألنه عندما يكون الجهاز جاهًزا يقاطع الحاس

طريقة المقاطعة يجب أن يتم حفظ قيمة السجالت فيها قبل الذهاب إلى وحدة المعالجة  .3

ا في طريقة Push – Popإيعاز  واسطةالمركزية في برنامج حزمة الجهاز ب ، أمَّ

 .إلى ذلكاالستجواب فال حاجة 
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 سئلــة الفصل الثالثأ

 :اآلتي عرف/ 1س

 .التوافقية الطريقة( 3 .المتوازية طريقة( ال2  .التتابعية  الطريقة (1

 .المقاطعة طريقة (6 .االستجواب طريقة( 5 .توافقيةال شبه  الطريقة (4

 ؟ / ما أنواع النواقل في نظم الحواسيب؟ اذكرها واشرح باختصار عمل كل منها2س

 ؟ النواقل المعالج الدقيق باألجهزة المختلفة عبر استعمالرسم مخطًطا يوضح طريقة اتصال إ/ 3س

 ؟ (ناقل العناوين واقل ثنائية االتجاه في الحالتين)ناقل البيانات،حدد النواقل أحادية االتجاه والن/ 4س

، فما الحجم األقصى للذاكرة التي خًطاً  (16)إذا كان ناقل العناوين في حاسوب ما مكوًنا من / 5س

 يستطيع الحاسوب الدخول إليها؟

 ؟MEMWو  MEMRخطوط التحكم / ما الحاجة إلى 6س

 لكترونية؟إل/ ما األسباب الموجبة الستعمال العوازل ما بين الدوائر ا7س

 .بالتفصيل 8085المضافة إلى المعالج  74374/ وضح وظيفة شريحة 8س

 للبيانات؟ المتزامن النقل عملية تحدث كيف /9س

 ؟ للبيانات متزامنال غير النقل آلية وضح/ 11س

 ؟ البيانات نقل في االستجواب طريقة عمل آلية لبيان خوارزمية رسما/  11س

 االستجواب؟ طريقة تعتمد ماذا على /12س

 يحدث؟ لذيا ما معالج ألي مقاطعة إشارة إعطاء عند/ 13س

 المقاطعة؟ وطريقة االستجواب طريقة بين الفرق ما/ 14س

 المقاطعة؟ عمالستإ يتم ينأ /15س
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 الفصل الرابع

 األوامر   

 المقدمة 4-1

في انجاز مهمة  عمليندوات التي تساعد المستألهي مجموعة من ا وبن منظومة الحاسإ

 وبوهذه األدوات تشمل المكونات المادية للحاس ,معالجة البيانات وحل المسائل الرياضية

Hardware  ,البرمجيات وSoftware  تشمل برامج األنظمة التيSystems Programs  كبرامج

هذه البرامج تجعل  ,Assemblers, برامج المترجمات Operating systemsانظمة التشغيل 

والغرض  وبالحاس معماريةدون التعمق في من  وبيستفيد من امكانيات مصادر الحاس تخدمالمس

 وبامكانية مصادر الحاس توظيفلغير المختصين و عمالستسهل اإل وبمنها هو جعل نظام الحاس

فهي برامج مكتوبة , Application programsوالبرمجيات األخرى كالبرامج التطبيقية  ,بكفاءة

عرفت األنظمة الرقمية بانها سلسلة من العمليات الدقيقة  ,لحل مسائل معينة ينتخدمالمس بواسطة

 والرقمي ه وبوالغرض األساسي من الحاس ,تنجزها األنظمة على البيانات مخزونة في سجالتها

 وبالعمليات الدقيقة وموجهة بأي تسلسل معين من العمليات وجب على الحاس شتىقدرته على تنفيذ 

, يبين لغة التجميع خدامستإبواسطة ذه وتنفييمكن ان يتم عمل البرنامج  ذها بواسطة البرنامج,تنفي

    .وب( مكونات منظومة الحاس1-4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وبالحاس معمارية نظام 1-4الشكل 

 



 

 

 74 

4الفصل  األوامر  

 تصنيف األوامر 2- 4

 
تطلب من المعالج الدقيق تنفيذ عملية معينة  Binary Codeوامر عبارة عن شفرات ثنائية ألا

تحميل  أو STAاو خزن معلومة معينة في الذاكرة مثل األمر  ADDكجمع رقمين مثل األمر 

 .LDAمعلومة معينة من الذاكرة مثل األمر 

 :اآلتيةالصورة ب يمكن تمثيلهمر( في لغة التجميع االسمبلي ان الشكل العام للتعليمة )األ

 

 

 و التعليمة هي حقول اختيارية ما عدا حقل التعليمةأيعاز إلن جميع حقول اإ

(Operation Fieldوالمقصود با )ختيارية ان لها حاالت متعددة تختلف باختالف نوع التعليمةال 

األخرى التعليمات والحقول االختيارية يمكن ان تتواجد في بعض التعليمات وتختفي في  مر,األوأ

أي  , (SPACE)أو المسطرة TAB اليها. يتم الفصل بين الحقول بواسطة مفتاح الـ حسب الحاجةب

 .األقل بين كل حقل والحقل التالي فييكون هناك فراغ واحد 

 :بالتفصيلما يلي سنتحدث عن الحقول المختلفة  في

  العالمة  وأحقل العنوانField Lable: 

 محدد أو تفريع لهذا األمر كإعطاء عنوان ألمر هذا الحقل في حالة حدوث عملية تخدميس

 عناوين في ىمتغيرات, يتم تحويل هذا الحقل إلسم لبرنامج فرعي كذلك إلعالن أسماء الإ إعطاء

 ,لشروط تكوين األسماء في لغة التجميع األسمبليالذاكرة وان اختيار اسم العالمة يجب ان يخضع 

 : كاآلتيوهي 

 .Zلى إ  Aيتكون االسم من الحروف  .1

 .9لى إ 0رقام من ألاالسم ا تضمن .2

ك االسم من الرموز المحجوزة , ويجب اال يكون ذلاالسم الرموز الخاصة مثل @,  $ تتضمن .3

 .المختلفة وغيرها سجالتسماء الألغة التجميع مثل في 

كذلك ال  ,وجود مسافات بداخل الحقل وغير مسموح اً,حرف 31 أن يكون هذا الحقل بطول حتىيمكن 

وال يتم التفريق بين الحروف الكبيرة  ,وال يبدأ برقم ,بداية االسم إال في ”.“ الحرف عمليست

 : اآلتيليك بعض األمثلة للتوضيح في الجدول إ ,والصغيرة فيه

Label: Operation Operand(s) ; Comment 
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مثلة ألسماء مقبولة في لغة أ

 ميعالتج

 مثلة ألسماء غير مقبولة في لغة التجميع مع ذكر السببأ

isra-adil isra  adil يحتوي علي فراغات 

.@test @.test منتصفه في (.) يحتوي علي الحرف 

$1000_done? 1000$_done برقم يبدأ 

 

 األمر تعليمة حقل(Operation Field) : 

ن يتكون من حرفين أويمكن لهذا االختصار ,  OpCodeسم العمليةالالرمزي  ختصارإلهو ا

ويجب أن  ,تنفيذها من قبل المعالج المطلوب الحقل علي شفرة األمر حرف, ويحتوي هذاأحتى ثمانية 

سيقوم  إذ،  Assembler بمعالجتها هو الـمجمع تكون إحدى التعليمات المعروفة للبرنامج الذي سيقوم

وكلها تعليمات معرفة في   MOVو CMP  ADDإلي لغة اآللة كمثال لذلك التعليمات بتحويلها

يأمر فال يتم تحويله للغة اآللة ولكنه  )شبه التعليمة( Pseudo-Op إيعازاً  أما إذا كان .برنامج المعالج

 لتعريف برنامج فرعي عملستالذي ي Proc مثالً  ,بالقيام بشيء محددAssembler  المجمع

Procedure. 

 حقل المعامالت ( :(Operand Field 

ومتغيرات وثوابت التي سيتم تنفيذ األمر  سجالتالحقل علي المعامالت من  يحتوي هذا

 ال قيمتين أو قيمة واحدة أو ىويمكن لهذا الحقل أن يحتوي عل ,)مثل عملية الجمع مثالً (  عليها الحالي

 توضح ذلك.  واألمثلة التالية عمل,وذلك حسب نوع األمر المست ,اإلطالق ىأي قيمة عل ىيحتوي عل

 األمر  Operand(s) الحقل

 HLT معامالت ال توجد

 C INC C سجلال يوجد معامل واحد وهو

 ADD text, 5  5والرقم text يوجد معامالن وهما المتغير

 

)القريب من التعليمة( هو  األولتوضع فاصلة بينهما يكون المعامل  الحقول ذات المعاملين في حالة

 ,سجالتإما أحد ال وهو,  Destination Operandبالهدف الذي سيتم تخزين النتيجة فيه ويسمى

 أما المعامل (بعض األوامر ال تقوم بتخزين النتيجة أصالً  الحظ أن) موقع محدد في الذاكرة وإما

mailto:.@test
mailto:.@test
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تغيير قيمته بعد تنفيذ األمر الحالي,  وعادة ال يتم Source Operand الثاني فيحتوي علي المصدر

ويكون الشكل العام لهذا النوع من التعليمات كالشكل السابق مع تغيير حقل المعامالت بالمعاملين 

  :الهدف والمصدر بهذه الصيغة

 

 

 .معلومات إضافية عن اإليعاز ىفيحتوي المعامل عادة عل يعازاتإلى اإلأما بالنسبة 

 تالتعليقات والمالحظا حقل (:(Comment Field 

يقوم  األمر الحالي وهو عادة ما ىات علمالحظات من المبرمج وتعليق ىالحقل عل يحتوي هذا

 وظيفة األمر وأي معلومات إضافية قد تكون مفيدة ألي شخص قد يقرأ البرنامج وتساعده في بتوضيح

تجاهلها  وأي عبارة تقع بعد هذه الفاصلة المنقوطة يتم ";" المنقوطة هذا الحقل بالفاصلةيتم بدء , فهمه

لتوثيق  عملالتعليق على األمر الحالي وهو يست عادة للوصف او عملعلي أنها مالحظات, يست

وامر في لغة ولكن بعض األ ,وامري يمكن ان نهمله( في جميع األأ) . فهو حقل اختياريالبرنامج

أي أمر  ىلذا من األفضل أن يتم وضع تعليقات عل ,الى مالحظات لغرض التوضيح التجميع تحتاج

ويتم  ,تفسير وعادة ما يتم وضع تعليق علي كل سطر من أسطر البرنامجإلى اج أو يحت ,غير واضح

 :بفمثالً التعليق التالي غير مناس ,الخبرة بمرور الزمن عن كيفية وضع التعليق المناسب كتسابإ

 

 

 :اآلتيكتابة التعليق  وكان من األفضل أن يتم

 

 

  :لغة التجميعفي  ن من التعليماتان رئيساهنالك نوع

  Instructionsو التعليمات أوامر ألا -1

 اآلتي:مثال , الحظ عزيزي الطالب اللةآللغة الى إبتحويلها   Assembler ـيقوم ال إذ

;initialize counter              Start: MOV C, 5                 

 

 مر عنوان االمر    ألا C) في  5حقل المالحظات              )وضع رقم                        

                         هي القيمة االبتدائية للعداد(             5 )يوضح أن                                                      

Label: Operation Destination,Source ; Comment 

MOV C, 00 H ; move 0 to C 

MOV C, 00 H ; C counts terms, initialized to 0   
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  :Directives-Assembler المجمعموجهات  -2

الذي يأمر بتنفيذ عملية التجميع للقيام ببعض  (Assembler)لى المجمع إيعازات أوهي 

ومثال  ,مثل تخصيص جزء محدد من الذاكرة لمتغير محدد وتوليد برنامج فرعي ,العمليات المحددة

 :يعازاتإلعلى تلك ا

               Main Proc  باسم إجراء(  وهذا االيعاز يقوم بتعريف برنامج فرعي Main(  

 ساس النوعألغة التجميع على في  )التعليمات(وامر تصنيف األ 4-2-1

ستخدام لعدة مجاميع من سعة اإليفية واظصناف وأة أربعالى  رئيس نحو  التعليمات ب تصنف

 وامر وتشمل: األ

  عمليات التي تجري على الذاكرةالعمليات معالجة البيانات و: 

وامر القيم ألتحمل هذه ا حيث  والخزنوامر )تعليمات( التحميل أو البياناتوامر نسخ أ وتشمل        

( MOV ، Push ،POP) وامرأغراض مثل ألعامة ا سجالتبين الذاكرة و نقل البيانات فوراً تو

ل ـــحجام مختلفة مثأوهي خاصة للتعامل مع سلسلة نصية من  String وامر سلسلة نصيةأو

 حيث خراجإلدخال واإلوامر اوأ ,( Storiesالخزن,  Loadsالتحميل ,Movesالنقل ر )ــــــوامأ

 .(IN ,OUTوامر )أخراج مثل إلدخال واإلوامر بعمليات األتقوم هذه ا

 ( عمليات منطقية وحسابيةperationsOtic and Logic e(Arithm: 

عمليات الوامر الحسابية تقوم بألاف ,زاحة والدورانإلاو حسابيةوال وامر المنطقيةألا وتشمل       

وامر المنطقية  تقوم ألاو(  Add,Sub,Mul,Div, Dec,Cmp) مثل سجالتالالحسابية للقيم في 

  :مثل والدوران زاحةإلا وامرأ( وAnd ،Or ،Xor ،Not) لمنطقية مثالعمليات الب

 (Shl ،Shr ،Rcl، Rcr).  

 نسياب عمليات ضبط اإل(Operation ontrolCFlow ): 

تغير برنامج ضبط  التي وامر القفز والتفرعأمثل  ,تنقل في البرنامجالو أ موامر التحكأ وتشمل       

 .(Jmp ،Call ،Ret)ومن األمثلة على هذه األوامر  ,نسياباإل

  لمعالج اعمليات تحكم(Processor Control):  

 .( Interupt,Halt)مثل  والتوقفأ بالمقاطعة  وامر خاصة أالمعالج بوامر التحكم أ وتشمل        
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 ساس العنونةأوامر على ألتصنيف ا 4-2-2 

كل و, (Instruction Formatمر )أللصيغة ا ساس العنونة تبعاً أوامر على أليتم تصنيف ا

)شفرة   Opcodeى ــالمعالج يسم فيلى نوع العملية المطلوب تنفيذها إيشير  أحدهما: انمر له قسمأ

)المعامل(,   Operandيسمىجراء العمليات عليها إلى البيانات المطلوب إيشير  اآلخرو ,العملية(

 : هيمتعددة  أشكاالً  ذأن يتخمعامل لل يمكنو

 . 'a',20  ,15 مثل  ( Constants،Expressions )و ثابتة أقيمة فورية مباشرة  .1

 .A ،B ،Dمثل  (Registerالمعالج ) سجالتحد أ .2

 :مثل (Memory addressموقع محدد في الذاكرة يتم تحديده عن طريق العنوان ) .3

[500],[300] .    

 .I/O portsخراج إلدخال واإلمنافذ ا .4

 

 وهي:  ,مجاميع لى اربعإصنف هو يمر له حجم خاص به وأوكل 

ويحوي العملية والمعامل في نفس البايت   (One-byte instructions)وامر بحجم بايت واحدأ -أ 

  :رــــــــواماألكل ــــــليس لها معام التي رــــــــوامأليعاز( مثل اإلي المعامل من ضمن اأ)

HLT)    ,BRK ،GET ،PUT). 

مثل  ,حدد للمعاملت byteوثاني  ,دد للعمليةتحbyte اول Tow-byte) وامر بحجم بايتين أ)  -ب 

،  JUMP Instructions ،NOTوامر القفز بانواعها أ) فحسبوامر لها معامل واحد أ

INC،MUL،DIV ،LDA).  

ن ايــــــــالتال byte2 و ,يحدد للعملية byteول أ (Three Byteوامر بحجم ثالثة بايتات أ)  -ج 

  :نـــــــر لها معامليـــــوامأمثل   bit-16مــــل بحجــــوان المعامـــــلعن انيحدد

   (MOV ،ADD  ،SUB ،CMP،AND،OR). 

حدد لعنوان تبعدها  byte3و ,يحدد للعملية  byteول أ (Four Byte ربعة بايتاتأوامر بحجم أ)  -د 

 .(ADD)، SHLD التــــمعام ةــــا ثالثـــر لهــــوامأمثل  ،bit-24 المعامل بحجم
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 :وفي أدناه أمثلة لهذه األوامر 

Operand وصف العملية المعامل   Opcode  شفرة  العملية

 بدون معامل أوقْف المعالج  
HLT 

 

 ( معامل واحد)  A A سجللل اً ضف واحدأ
INC 

 

ن( المعام A A,100 سجلفي ال 100اخزن  ) 
MOV 

 

و بتات أزح بمقدار اربع خانات أ
 D سجللى الإ A سجللليسار من 

D,A,4 )ثالثة معامالت( SHLD 

 ADD )ثالثة معامالت( 4$,2$,3$ ضف ثالثة قيم مطلقة للمركمأ

 

  Addressingالعنونة  4-3 

جزاء ووضع أيقصد بالعنونة هو تنظيم الذاكرة وتسهيل ادارتها عن طريق تقسيمها الى 

 هناك عدة طرق للعنونة منها:و .عناوين محددة لكل جزء بحيث يسهل تحميل البرامج  في الذاكرة

 :Immediate Addressingالعنونة الفورية  -1

كجزء منها. أي إن حقل العنوان عتماد هذه الطريقة فان التعليمة تحتوي على المعامل إعند 

الرجوع  من ثابتة والبد ن قيمة المعاملولكن من مساوئ هذه الطريقة إ ,يحتوي على المعامل نفسه

 كما في اآلمثلة التالية:ما نرغب في تغيير قيمة المعامل. دالى البرنامج في كل مرة عن

 

 

 

 تعليمات لغة التجميع المعنى
 إلى  فورا   30نقل نسخة المعامل 

 Aمسجل 

Mov A, 30 H  

 
 نقل نسخة المعامل محرف االسكي

 Aفورا  إلى مسجل  
Mov A,'a' 

 
 Add  5 فورا  إلى المركم 5إضافة المعامل 
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   Direct Addressingاشرةالعنونة المب -2

وهي أكثر طرائق العنونة انتشاراً, ويتم فيها الحصول على العنوان الفعلي من العنوان المبين 

التعليمة مباشرة, أي إن حقل العنوان يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن المعامل, في 

  ( طريقة الحصول على المعامل في حالة العنونة المباشرة.2-4ويبين الشكل )

 

 العنونة المباشرة عمل آلية 2-4 الشكل

كاان حقال العنااوين يتكاون  ذافإن عدد مواقع الذاكرة المعنونة محدود, إومن مساوئ العنونة المباشرة 

 :حل هذه المشكلة بعدة طرائق منهاويمكن  موقعاً فقط, Nفإنه يمكن عنونة  Nمن مواقع ثنائية عددها 

 .الذاكرةاقع مو حجميمة, اال ان هذا يتطلب زيادة التعل حجمحقل العناوين وبالتالي  حجمزيادة  -1

 المايكروية. وتستعمل هذه الطريقة في الحواسيبص اكثر من موقع ذاكرة لتخزين التعليمة, يتخص -2
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 :Indirect Addressingالعنونة غير المباشرة  -3

العنوان الفعلي في هذه الطريقة هو محتوى موقع الذاكرة المعنون بواسطة التعليمة. أي إن  إن

الذاكرة الذي موقع الذاكرة المعنونة بواسطة العنوان المبين في التعليمة يحتوي على عنوان موقع 

ل ــــالشكويبين  ,فللحصول على المعامل ال بد من الرجوع الى الذاكرة مرتين يخزن فيه المعامل,

 .في حالة العنونة غير المباشرة ( طريقة الحصول على المعامل4-3)

 

 العنونة غير المباشرةعمل آلية  3-4الشكل 

 :Indexed Addressingالعنونة المؤشرة  -4

في الفعلي يجب جمع العنوان المبين  العنونة المؤشرة, للحصول على العنوانبحسب طريقة 

( 4-4) لويبين الشك , Index Registerالتأشير سجلخاص يسمى ب سجللتعليمة مع محتوى ا

 طريقة الحصول على العنوان الفعلي.
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 عنوان الفعلي في العنونة المؤشرةآلية الحصول على ال 4-4 الشكل

 الجمع للحصول على العنوان الفعليعتماد العنونة المؤشرة ضرورة إجراء عملية إساوئ ممن 

من مزايا هذه الطريقة بالمقارنة مع العنونة غير المباشرة, لكن و ,ة خاصة بالجمعروهذا يتطلب دائ

 .الرجوع الى الذاكرة مرة واحدة بدالً من مرتينهي 

  :Relative Addressing العنونة النسبية -5

 ستخدمالطريقة تشابه طريقة العنونة المؤشرة من حيث طريقة العمل ولكن تختلف عنها  باهذه 

يجب جمع العنوان المبين حيث للحصول على العنوان الفعلي, من سجل التأشير  بدالً  نامجعداد البر

طريقة الحصول على  (5-4ويبين الشكل ) ,نوان المخزون في عداد البرنامجفي التعليمة مع الع

 .نوان الفعلي في العنونة النسبيةالع

 

 العنونة النسبيةالحصول على العنوان الفعلي في آلية  5-4الشكل                      
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 أسئلة الفصل الرابع

 
 ؟وحقل المالحظاتما أهم الفروقات بين حقل التعليمة األمر : 1س

 ؟على الذاكرة ىعمليات التي تجرالعمليات معالجة البيانات وختصار اشرح بإ :2س

 الفورية؟بين العنونة المباشرة والعنونة ما أهم الفروقات  :3س

 ؟ المؤشرة مع الرسمالعنونة  شرح إ :4س

 ؟ العنونة النسبية مع الرسمشرح إ: 5س

 ؟الرسمغير المباشرة مع عنونة شرح الإ :6س
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 الخامسالفصل 

 0808 و 0808 انالمعالج الدقيق

المقدمة 5-1  

من  هذان النوعان، 0808والمعالج  0808هم األجيال القديمة للمعالج الدقيق هو المعالج من أ

شارات الضرورية التي تسيطر على إلوأهم ا ،مميز في فهم عمل المعالجات را دومالمعالجات كان له

تعرف في هذا الفصل سيتم الفعاليات األجزاء والوحدات األخرى في جهاز الحاسوب اآللي،  جميع

المواصفات قديم أهم تهذين النوعين مع استعماالتهما فضالً عن  على المخطط الكتلي لكل نوع من

 متاز بها.الفنية التي ت

   0808 المعالج الدقيق 5-2

نيسان بتصميمه وتصنيعه وتم إطالقه في  إنتلشركة قامت  اتبت 8هو ثاني معالج مصغر 

يوضح  (4-5الشكل رقم )، 0880 ونسخة مدعمة للتصميم السابق وكان امتداداً  ،م4791 من عام

 -طراز المعالج أنتل لكن من  يضاً أ( فهو 2-5ه رقم )ياما الشكل الذي يل 0880معالج أنتل طراز 

 .0880لطراز  اً الذي يعد امتداد

 
0880المعالج الدقيق  1-5الشكل   

 

 
 0808المظهر الخارجي للمعالج الدقيق  2-5الشكل   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%84
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/KL_Intel_i8080_Black_Background.jpg
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مشبع الغير الحمل المعزز  يذ NMOSترانزستور نوع  عمالستإب 0808 تم تصنيع طراز       

 .V 5-ومزود  اً إضافي V 12+والذي يتطلب 

 :اآلتيةبالنقاط  0808لمعالج الدقيق ل المواصفات الفنية ويمكن تلخيص

 .اتبت 0 يعبارة عن معالج ذ  .4

 .(1الى  2) MHz قصى تردد اشتغال يتراوح بينأ  .2

 .kB 64سعة  ةداخلي ذاكرة  .3

 على شكل صفين. طرفاً  08 اتعبارة عن دائرة متكاملة ذ  .1

 .اتبت 8وناقل بيانات ذو  اً بت 61فيه ناقل عنوان ذو   .5

 (A,B,C,D,E,H & L).بتات وهي  8سجالت ذات  9يمتلك المعالج   .6

  ن تستعمل كثالثة سجالت أيمكن فبتات اما بقية السجالت الستة  8هو مركم ذو  Aالسجل   .9

 .(BC,DE,HL) اً بت 46زواج ذات أعلى شكل 

 .اً بت 46وعداد برنامج ذو  اً بت 46للذاكرة ذو  سجل عنوان يضاً أوفيه   .8

 من: 0808تتكون معمارية المعالج الدقيق  إذ ،ولكل معالج له معمارية خاصة

 .سجل المصفوفة ومنطق العنوان 

 .وحدة الحساب والمنطق 

  وقسم السيطرة. (االيعاز) االمرسجل 

 ثالثي الحالة. ،ناقل بيانات عازل ثنائي االتجاه 

عبارة عن وسيلة توضيحية تفسر  ووه 0808 للمعالج الدقيقكتلي ال مخطط ال ( 3-5يوضح الشكل )

 .كيفية عمل المعالج الدقيق
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طالع()لإل 0808 ي للمعالج الدقيقمعمارالمخطط ال 3-5الشكل   

 

 0808 الخارجية للمعالج الدقيقطراف ألا 5-2-1

 .شاراتإلتجاه اإو 0808طراف الخارجية للمعالج الدقيق ألا( 1-5شكل )يوضح ال
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طالع()لإل 0808 طراف الخارجية للمعالج الدقيقألا 4-5الشكل   

 

 :يعلى ستة مخارج للتزامن والتحكم ه 8888 يحتوي المعالج -4

   (INTE, HLDA, WR, WAIT, DBIN, SYNC)    

 ( (RESET, INT, HOLD, READY هي أربعة مداخل للتحكم يحتوي على -2

 (GND, +61, +8, -8) على أربعة أطراف للتغذية الكهربائية يحتوي -3

 .(Φ11Φ ,) مدخالن لنبضات الساعة يوجد   -1
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ووصفها 0808االشارات الموجودة في المعالج الدقيق  1-5جدول رقم   

 

اإلشارةاسم   الوصف 

 A15الى  A0من  خطوط العنوان

  

 A0يتم تعيين خطوط العنوان الستة عشر من 

 ان إما الحالة، ثالثية عنوان خطوط A15.لى إ

 منخفضة، وإما عالية منطقية حالة ذات تكون

 حالة تستعمل العالية، المقاومة حالة وإما

 األخرى لألجهزة للسماح العالية المقاومة

 ىعل للسيطرة 0808 المعالج مع الموصلة

( الذاكرة إلى المباشر الوصول) DMA عنوان

 .والحسابية المنطقية العمليات إجراء عند

لى إ D0يتم تعيين خطوط البيانات الثمانية من  D7الى  D0من  خطوط البيانات

D7. االتجاه ثنائية خطوط هي الخطوط بيانات 

 وتستعمل وإخراجها، البيانات إلدخال تستعمل

 من األولى الدورة أثناء في الناتج إلظهار أيضا

 تكون البيانات خطوط اجراؤها، يتم عملية أي

 .الحالة ثالثية

الفترة  في غضونتكون عالية  SYNCاشارة  SYNCخط 

 ،ولى من كل نبضة ثنائية  لكل دورةألا

 بتزامن تسمح SYNC اإلخراج

الحالة المنطقية مع البيانات الموجودة على 

 خطوط البيانات.

هو  0808إلى أن المعالج  DBINيشير خط  DBINخط 

على استعداد لقراءة البيانات عبر خطوط 

. I / Oاما من الذاكرة أو من جهاز   ،البيانات

دخال إلتمكين  DBIN عمالويمكن است

 البيانات.

منخفضا عندما تكون البيانات  WRيكون خط  WRخط 

على  0808ن ألى إ الداخلة مستقرة، مشيراً 

لكتابة البيانات إلى الذاكرة أو جهاز استعداد 

I/O عمالويمكن است WR .لتمكين الكتابة 
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في الحالة  READYعند وضع خط  READYخط 

في  0808فانه يؤدي الى وضع  المنخفضة

حسب بويقوم بإضافة نبضات ، االنتظارحالة 

تمديد دورة الزمن على النحو إلى الحاجة 

 جراء العمليات المنطقيةإالمطلوب في 

 الخارجية.

 في غضونمرتفعة  WAITتكون حالة خط  WAITخط 

التي تسببها حالة خط  طلب االنتظار

READY. 

مستوى عال، ليسمح  في INTيكون خط  INTخط 

 .0808 ـبالمقاطعة الخارجية ل

نهاء إيتم  إلى أن اً عالي INTEيصبح خط  INTEخط 

 INTEويصبح  ،0808 بواسطةالمقاطعات 

 منخفض عند انتهاء المقاطعة.

 في RESETعند وضع مدخل  RESETخط 

مستوى منخفض لمدة ال تقل عن زمن ثالث 

نبضات يؤدي الى إعادة تعيين عداد البرنامج 

 وتصفير جميع المسجالت.

 في حالة  HOLDعند وضع خط  HOLDخط 

عن  0808مستوى عال، يتسبب في توقف 

 HOLD عمالفي حالة است ،جراء العملياتإ

فانه يتسبب في وضع ناقل العنوان وناقل 

ن تحديد إالبيانات في حالة المقاومة العالية. 

 عمالحالة النواقل ضرورية في حالة است

DMA. 

 HLDAخط 

 

 

عند انتهاء   عالياً  HLDAيصبح خط 

HOLD ، فيقوم بتحويل ناقل النظام الى حالة

 المقاومة عالية.
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  0808 المعالج الدقيق 5-3 

 0808معالج اليستعمل حيث  ،0808 لتعزيز وحدة المعالج الدقيق 0808جاء المعالج الدقيق        

( يوضح 5-5الشكل رقم ) .+V8مدادات طاقة  بمقدار إيعمل على نفسها، و 0808يعازات معالج أ

 .0808المظهر الخارجي للمعالج الدقيق 

 
 0808المعالج الدقيق  5-5الشكل 

  0808االطراف الخارجية للمعالج الدقيق  5-3-1

. ويمتاز المعالج 0808اف الخارجية للمعالج الدقيق ( مخطط األطر6-5يوضح الشكل )

أن كل من ناقل  إذ Time Multiplexingبخاصية المزج الزمني  0808عن المعالج  0808

الموجودة على هذه  اإلشارة أنبحيث  AD0-AD7العناوين وناقل البيانات يستعمالن نفس الخطوط 

ويتم التعرف  .بيانات إشارةعناوين في بداية كل دورة أمر ثم تكون بعد ذلك  إشارةالخطوط تكون 

 ALE))Addressطريق الطرف عن  AD0-AD7على الخطوط الثمانية  اإلشارةعلى نوع 

Latch Enable   ما تكون قيمة هذا الخط دفعن 08والذي يسمى بمنشط ماسك العنوان على الطرف

 .تمثل بيانات فإنها 8الخط  ط تمثل عناوين، وعندما تكون قيمةعلى الخطو اإلشارةفان  4

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/KL_Intel_P8085AH.jpg
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 طالع()لإل 0808األطراف الخارجية للمعالج الدقيق  6-5 شكل

 0808المعالج طراف أ وظيفة   5-3-2

4. X1,X2 وذلك لتحديد تردد  ة،لتوصيل مولد نبضات توقيت خارجي عمالن)مدخل(: يست

 و توصيل للبلورة.أنبضات الساعة الداخلية 

2. Reset Out   نه حدث تصفير للمعالج.أ)مخرج(: تبين 

3. SOD  :)اج بصورة متسلسلة عبر جهاز خارجييدل على ان البيانات في حالة اخر)مخرج. 

1. SID  :)يدل على ان البيانات في حالة دخول متسلسل من جهاز خارجي.)مدخل 

5. TRAP .مدخل(: بداية المقاطعة وال يمكن منعها( 

6. RST 5.5 , RST 6.5 , RST 7.5  :)عادة البدء بالمقاطعة.إ)مدخل 

9. INTR و عدم السماح أويمكن السماح  ةويستعمل كمقاطعة عمومي ة)مدخل(: طلب مقاطع

 بالمقاطعة.

8. INTA  تعليمات و أ)مخرج(: الموافقة على المقاطعة وذلك إلدخال تعليمات اعادة بدء

 استدعاء.
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7. AD0---AD7 لنقل العناوين  عملتست إذ عمال،)مداخل ومخارج(: خطوات نقل ثنائية االست

 .البيانات

48. A8 --- A15 ذإ العليا،ذات القيمة  يشارات الثمانإل)مخارج(: خطوط العناوين التي تحمل ا 

 .AD0 --- AD7خرى على الخطوط ألشارات الثمانية اإلتكون ا

44. S0,S1  خرى بنوع ألخطار الوحدات اإشارات تحكم تقوم بإ)مخرج(: تمثل هذه المخارج

 :حسب الجدول التاليببه المعالج الدقيق  مالعمل الذي يقو

 

 S0 S1 الحالة

HALT 0 0 

WRITE 1 0 

READ 0 1 

FETCH 1 1 

 

42. ALE  العنوان موجود على خطوط  ةشارإشارة ذات ثالث حاالت لبيان إ)مخرج(: وهي

 العناوين والبيانات ليتم خزنها.

43. WR  :)وسيتم كتابتها في  ،على خطوط البيانات ةن البيانات موجودأشارة كتابة تبين إ)مخرج

 خراج.إلو اأدخال إلو جهاز اأمكان من الذاكرة 

41. RD  :)سيتم خراج إلدخال او اإلو جهاز اأن محتويات الذاكرة أشارة قراءة تبين إ)مخرج

 ن خطوط البيانات جاهزة لنقل البيانات.إو ،قراءتها

45. IO / M  دخال إللى جهاز اإو ألى الذاكرة إو الكتابة أذا كانت عملية القراءة إ)مخرج(: يبين ما

 خراج.إلاو ا

46. READY  ن الوحدات أخطاره بالشارة تدخل على المعالج الدقيق إ)مدخل(: جاهزة وهي

 ارسال البيانات.االخرى جاهزة الستقبال او 

49. RESET IN  وتجعل عداد البرامج  ،)تصفير(المعالج  شارة تقوم بإعادة ضبطإ)مدخل(: وهي

 .يساوي صفراً 

48. CLK (OUT) التزامن( إلشارات التحكم. )مخرج(: وهي مخرج لنبضات التوقيت( 
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47. HLDA  اإلمساك)مخرج(: الموافقة على طلب. 

28. HOLD  عمالستإخر يريد آ المعالج الدقيق بأن جهازاً خطار إشارة تقوم بإ)مدخل(: وهي 

 خطوط العناوين والبيانات.

24. Vcc 5+: مصدر كهربائي ذو جهدV. 

Vss           .طرف ارضي : 

 أسئلة الفصل الخامس

 
 ؟والسرعة التي يعمل بها 0808مقدار الجهود )الفولتيات( التي يعمل بها المعالج الدقيق ذكر إ :4س

 ؟0808خمسة خواص من الخواص الفنية للمعالج الدقيق  ذكرإ: 2س

 ؟0808معمارية المعالج الدقيق ما مكونات : 3س

 ؟مدخالت ناقل التحكم ومخرجاتهذكر إ،  8080دراستك للمعالج: من 1س

 ؟8080ما وظائف األطراف التالية في المعالج  :5س

  DBIN-1      1- READY     0- RESET     0- INTE       8- INT 

االنتظار طرف و، HOLDاإلمساك  طرفالفرق بين  ما، 8085من دراستك للمعالج  :6س

WAIT؟ 

 ؟0808: ما المقصود بخاصية المزج الزمني في المعالج 9س

 ؟0808ما وظيفة األطراف التالية في المعالج الدقيق  :8س

6- X1 ,  X2            1- SID         0-  INTA          0- ALE 

 ؟؟ عددها مع الشرح0808: ما هي أطراف المقاطعة في المعالج 7س

 ؟0808في المعالج الدقيق  S0,S1ة جدول اإلشارات الخاصة بالطرفين : وضح بصور48س
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 الفصل السادس

 وتكنولوجيا التطور أجيال المعالج الدقيق

المقدمة 6-1  

سيتم التعرف في هذاا  إذ، ومختلفة من حيث المواصفات الفنيةن أجيال المعالج الدقيق عديدة إ

، ومذا لقهذ   مذن لاذوفات فذي لتذي للتذ المعذالج ننتيذوو واألجيذال اى العديد من األنواع مثل الفصل عل

 أهم المواصفات الفنية التي يمتاز نها كل نوع من هاه األنواع.سنتعرف على ومجال التصميم 

  Iبنتيوم المعالج الدقيق  6-2

عليهذذا  وأطلذذق ،Pentiumظهذذرت سل ذذلة المعالجذذات ننتيذذوو  و3991ات، يفذذي ندايذذة الت ذذعين 

طريهذة الهذوا م المخفضذة  لعتمدهاه المعالجات ، ومتالحهة ألنها خضعت لتاوفات سريعة جدا   سل لة

RISC   330لذى إلزيادة سرعة لنفيا األوامر في MIPS (ducculi ei c ilculi ni  oilliM)  

 التي سذبهت    اتللمعالج MIPS 45ندال من   MHz 022 مهدافهاللمعالج الاي يعمل ننبضات ساعة 

فنيذذة لهذذاا النذذوع مذذن مذذن أهذذم المواصذذفات الو  ،MHz 66 عمذذل ننبضذذات سذذاعة مهذذدافهاوالتذذي ل

 :المعالجات هي

لتنفيذا األوامذر التذي لتعامذل مذي البيانذات الصذقيقة  ، إحذداهما:Pipelinesن يانيات ألاثنان من ا -3

Integer Pipelines ، القهيهيذةلتذي لتعامذل مذي البيانذات لتنفيذا األوامذر ا :واألخذرFloating 

Point Instructions. 

خاصية لوقي أوامر التفريغ مثل الهفز والنداءات على البرامج الفرعية، التي يكون لها دخل كبير  -0

 في إسراع التعامل مي الااكرة المخبأة.

 ذاكرة مخبأة خاصة نالتعامل مي البيانات، وأخر  خاصة نالتعامل مي األوامر. -1

 .bit  65يكونم اف البيانات الخافجي  -5

 .Power Saving Modeحالة لشغيل جديدة وهي حالة لوفير الهدفة  -4
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للمعذالج  I/O Address Spaceشذافة الذى أن المذد  العنذواني للدخذال واإلخذرا  إلند مذن ا ال      

للبوانذات ذات  kB 36أو  ا  نت 36للبوانات ذات  kB 10 أو ،اتنت 8للبوانات ذات  kB 65 ننتيوو يبلغ

 يمكن للمعالج التعامل مي كل هاه األنواع أو مي نعضها. ا ، إذنت 10

ولنه م هاه  ،لصال نهاالألنها لتميز نصغر زمن ا ،الااكرة المخبأة لكون غالية الثمن كما ذكرنا        

مذن حيذث الصذالها نالمعذالج. فهنذاا الذااكرة المخبذأة ذات الم ذتو  األول  الى عدة م ذتويات الااكرة 

Level 1  التي يرمز لها نالرمزL1، الااكرة المخبأة ذات الم تو  الثاني وLevel 2  التي يرمز لها

 والتذذي سذذيألي شذذرحها الحهذذا   L3 اكرة المخبذذأة ذات الم ذذتو  الثالذذث ويرمذذز لهذذاوالذذا  L2نذذالرمز 

 نالتفصيل.

  IIبنتيوم المعالج الدقيق  6-3

لتغيذرات عذن المعذالج لذى نعذدد مذن اأو ،و3991عذاو في الهاا النوع من المعالجات الدقيهة  أنتج

 :ال انق ومنها

م ذذتو   Cacheسذذتخدمت ذاكذذرة إ، و kB 10 إلذذى L1 م ذذتو  أول لمخبذذأةااكرة االذ زادت .3

 .kB 430 ن عة L2 ثاني

 .MHz  322ن رعةمي ناقل  MHz  542وصلت إلى الداخلية ل  سرعة ال اعة  .0

من الكاش ومبرد القرافة معا على لوحذة واحذدة موصذلة  يلم وضي المعالج والم تو  الثان  .1

 .على اللوحة األو Slot نفتقة

 .V  0.8يعمل على يننتيوو الثانالمعالج   نإ .5

 

 Iنتيوم المظهر الخارجي للمعالج الدقيق ب 1-6الشكل 
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 IIالمظهر الخارجي ألحد أنواع المعالج الدقيق بنتيوم  2-6الشكل 

  IIIبنتيوم المعالج الدقيق  6-4

، Intel شذركة نواساة III  Pentiumننتيوو ثالثة  معالج الدقيقال نتا إلم  و3999عاو الفي 

 :الدقيقذلك المعالج  يومن التكنولوجيا الجديدة ف ،Coppermine سمنأ

مذذن سذذمك شذذعرة فأ   3/422 نقذذو أي مذذايكرون 2.38 نقذذو  علذذى عمليذذات دقيهذذة جذذدا ن ننذذا ه -3

 .اإلن ان

  .GHz(122 ،111 ،422 ،842 ،866)  صمم ن رعات إذ ،وأكثر 1GHz ووصل الى سرعة -0

إلذى  ينذين المعذالج وناقذل الن ذاو الخذام نذ  ممذا يذ د Buffersالخزنيذة  لم زيذادة عذدد القذواجز -1

 زيادة لدفق البيانات.

 .فأكثر GHz3.31  سرعتها التي نلغت  نتا  أنواع حديثة من هاا المعالجإلم  و0222عاو الي ف -5

 

 III بنتيوم الدقيق المعالج أنواع ألحد الخارجي المظهر 3-6 الشكل
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  IIIIبنتيوم المعالج الدقيق  6-5

ستقدث جيل جديد من المعالجات الدقيهة من عا لة ننتيوو وهذو المعذالج إ و0222في نهاية عاو          

فهذو ندايذة ، يتصف هاا المعذالج نأنذ  يعتمذد علذى ننا يذة وهيكليذة جديذدة إذ، 5Pentiumننتيوو الراني 

 لجيل جديد من المعالجات الاي يتميز:

 .kB 10 أكثر من صبحلت تزاد  الااكرة المخبأة الم تو  األول من -3

لتانعات الجذزء  :ثالث ساعات لنفياية منفصلة وهي ل تعمل، فالشريقة ضافة مقرا لنفيا سرييإ -0

 لتانعات النواقل. وأخيرا   والمناق، لتانعات وحدة الق ابو ،يالمركز

ا )المخبذأة ـــــذـق عليهـــــــــذـالتذى يال  kB 430 أةـــذـمذن الذااكرة المخب م ذتو  ثذان  هاا النوع ن  -1

دوفة ال اعة الواحدة وسرعة نهل البيانذات  يف Byte 10 يبلغ معدل النهل نها يذات النهل المتهدو( الت

 .ي الثانية الواحدةف kB 55.8 حوالى طريههاعن 

 ذك لم يالت ا  جديد ا  مرأ 16 نقوزودت ن يالت SIMD2 مر الواحد والبيانات المتعددةأللكنولوجيا ا -5

لذذى إ يلذذ د التذذيعذذداد الصذذقيقة ألوح ذذاب ا (FPU) معالجذذة الذذنهع العا مذذة يلوحذذدل ا  نتذذ 308 نقذذون

 .المتعددة والرسومات ثالثية األنعادالصوف الفيديوية والوسا ل سرعة معالجة 

 .MHz311 لبلغ سرعت  الايزيادة عن ال انق  MHz  522ول ناقل للن او ن رعةأ ظهوف -4

الم ذذتو   ذاكذذرة ولبلذذغلرانزسذذتوف  50222222نقذذو فيذذ   عملةيبلذذغ عذذدد الترانزسذذتوفات الم ذذت -6

 هاا المعالج.( الم هر الخافجي ألحد أنواع 5-6، يبين الشكل )MB 3نقوالثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4المظهر الخارجي ألحد أنواع المعالج الدقيق بنتيوم  4-6الشكل             
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  تطور المعالجات 6-6

  األصذعدةفي ظل التاوف والتهدو العلمي والتكنولوجي الها ذل الذاي يشذهده العذالم فذي مختلذف 

معالجذذات ذات  إنتذذا الملقهذذة نالقاسذوب ونرمجيالذذ  قفذذزة علميذة سذذريعة ممذذا لالذ   األجهذذزةشذهدت 

وقد لم نال جهود كبيرة في مجال األنقاث واألمذوال مذن قبذل الشذركات الرا ذدة  ،سرعة وكفاءة عالية

 إنتذا فذي مجذال البقذث والتاذوير لغذر   Intelو  IBMو  AMDفي صناعة المعالجذات كشذركة 

  .سرعة وكفاءة عاليةت معالجات دقيهة ذا

، فكلما الترانزستوفاتالعهبات التي واجهتها صناعة المعالجات القديثة هي كثافة  أهممن إن 

زادت كثافة الترانزستوفات زادت الفولتية الم تهلكة ونالتذالي لذزداد دفجذة القذرافة فتذنخفء كفذاءة 

القذرافة  نتهليذليذد حديثذة لهذوو المعالج ولذزداد ن ذبة األخاذاء فيذ  حتذى فذي حالذة اسذتخداو أن مذة لبر

وقد الفهت الشركات المنتجذة للمعالجذات الدقيهذة علذى وجذود عنصذرين مهمذين يتقكمذان  نشكل ن بي.

 نأداء المعالج الدقيق وكفاءل  وهما:

: الذذاي يمثذذل مجموعذذة الميذذزات Actual Processor Designلصذذميم المعذذالج الذذدقيق  .3

 المعالج نف  .والتهنيات الجديدة التي يهدمها لصميم 

: حيذث لعتبذر Processor Manufacturing Technologyلهنية لصذنيي المعذالج الذدقيق  .0

فذي  إليهذانصذل  أنفذي لهريذر القذدود التذي يمكذن  األهذمهذي العنصذر  واإلنتا لهنية التصنيي 

 لصميم جيل معين من المعالجات.

 -:أهمهاظهرت طرق جديدة ولهنيات كثيرة لم استخدامها في لصميم ولصنيي المعالجات الدقيهة  هدل

 :Technology processor Multipleتعدد المعالجات تقنية  -1

من معالج دقيق ضمن من ومة القاسوب الواحد ون ذاو  أكثرستخداو إيهصد نتعدد المعالجات هو       

نت ذذاو فيمذذا نيذذنهم، ولشذذترا إمعذذالج دقيذذق ولوزيذذي المهذذاو ني ذذر ومذذن  أكثذذرعلذذى دعذذم  لشذذغيلي قذذادفا  

نالن ذذبة لمن ومذذة  واإلخذذرا  اإلدخذذالالمعالجذذات فذذي هذذاه األن مذذة فذذي الذذااكرة الر ي ذذية ووحذذدات 

 .(4-6الحظ الشكل ) ،القاسوب
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 تقنية تعدد المعالجات 5-6 الشكل

شذذغيلي المتوازيذذة لعذذدة عمليذذات نم ذذاعدة الن ذذاو التسذذتخداو نمذذع المعالجذذة إوفذذي هذذاه التهنيذذة يذذتم      

 .(6-6)حظ الشكل ال ،نالن بة للمعالجات الدقيهة

 

 يبين عمل تقنية تعدد المعالجات مخطط  6-6 الشكل

 :هم خصائص هذه التقنية هيمن أ 

 .متعددة في وقت قصير ون رعة عاليةانجاز الوظا ف ال -3

 .لقاسوبنالن بة لمن ومة ااستخداو نمع المعالجة المتوازية  -0

 .لوظا ف ن ب  التكراف في المعالجةالمرونة العالية في لنفيا وانجاز المهاو وا -1

 .اكثر من معالج ضمن نفس المن ومة افلفاع ن بة الفولتية الم تهلكة ن ب  استخداو -5
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 -التي تواجهها هذه التقنية هي:المشاكل  أهم أما

عذذالج ضذذمن من ومذذة مذذن ن ذذاو لبريذذد ن ذذب  اسذذتخداو اكثذذر مذذن م أكثذذرالقاجذذة الذذى وجذذود  .3

 .القاسوب الواحدة

 .حالة حصول خلل في احد المعالجات لوقف من ومة القاسوب عن العمل في .0

 :Technology Core Multipleنوية األ  تعددتقنية  -2

والنذواة  ة،واحدلج عاممن معالج دقيق )نواة( ضمن شريقة  أكثرنوية هو استخداو ألايهصد نتعدد       

هي المعالج نف   نجميي مكونال  و وحدال  و وظا فذ  و نالتذالي عنذدما نذاكر النذواة نقذن نهصذد وحذدة 

حيذذث أن هذذاه الوحذذدات الثالثذذة  ال ذذجالت مجموعذذة و  ذذيارة المناهيذذةالالق ذاب و المناذذق و وحذذدة 

مكملة لبعضها و ل دي وظيفتذين ف ي ذيتين أو طذوفين ف ي ذيين، الاذوف األول هذو وكما اسلفنا سانها  

جل  البيانات و الاوف الثاني هو لنفيا التعليمات، في الاوف األول يهوو المعالج نجل  التعليمة المراد 

ت لنفيذذاها و فذذي الاذذوف الثذذاني يهذذوو المعذذالج نتنفيذذا التعليمذذة و لخذذزين نذذالج العمليذذة فذذي أحذذد ال ذذجال

نب ذذاطة فذذلن المعالجذذات وهكذذاا. و مذذن الاذذوف الثذذاني يعذذود للاذذوف األول االنتهذذاءالمتخصصذذة و عنذذد 

أن المعذالج يتكذون مذن وحذدة  اعتبذافمتعددة األنوية هي للك التي لملك أكثر مذن معذالج داخلهذا، علذى 

لنذواة مذثال  سذجالت و نالتذالي فذلن المعالجذات ثنا يذة ا مجموعذةو  يارة الالق اب و المناق و وحدة 

 ذذجالت، و كذذالك القذذال مجمذذوعتين مذذن الوي سذذيارة وحذذدللملذذك وحذذدلان للق ذذاب و المناذذق و 

 .عالجات التي لملك أكثر من نوالينللم

المعالج الاي يملك نوالين قادف على لنفيا دوفلين في نفس الوقت أي أن  أسرع نالضعف من  إن       

 أحذادي النذواة فذلن الذزمن GHz 3222 لو أخانا معالج نتذرددمعالج أحادي النواة ننفس التردد، فمثال  

ثانية و لكن خالل هاا الزمن سيتم لنفيا دوفة واحذدة أمذا فذي  2.223لتنفيا دوفة واحدة هو  الم تغرق

و لكن سيتم لنفيذا  ثانية 2.223المعالجات ثنا ية النواة فلن زمن لنفيا دوفة واحدة لن يختلف و سيبهى 

دوفلين خالل هاا الزمن و هاا ال يعني أن كذل دوفة لقتذا  لنصذف الذزمن للتنفيذا،  نذل أن كذل دوفة 

د نوالين فلن كل نواة لهذوو نتنفيذا دوفة خذالل الذزمن و نالتذالي وجن ب  وثانية و لكن  2.223ستأخا 

لجات التذي لقتذوي علذى أكثذر على المعانف    الشيء في نفس الزمن نقصل على دوفلين، و ينابق 

 .خالل نفس الفترة  دوفات  5ينفا  ةأنوي 5من نوالين فالمعالج الاي يقتوي على 
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ن الفا دة القهيهية من المعالجات متعددة األنوية لكمن في أن  يمكن لشغيل نرنامجين أو أكثذر إ

امج، و لكذن نالقهيهذة إن و العمل عليهم ننفس الوقت دون لأثر أحدهما ناآلخر ألن كل نذواة سذتنفا نرنذ

وال يهتصر وجود  للمعالجات متعددة األنوية استخدامات أكثر فاعلية مثل لنفيا البرامج ناريهة أسرع.

في الهوالف الخلويذة القديثذة  لوجد ايضا  نوية على القاسوب فق   نل معالجات لعمل نتهنية لعدد األ

ن ذب  احتوا هذا علذى نعذء البرمجيذات والتابيهذات التذي ال لنفذا نصذوفة  األخر ونعء التابيهات 

ومذذن األمثلذذة علذذى هذذاا النذذوع مذذن  .فذذي نفذذس الوقذذت أكثذذر أون يلعليمتذذمت ل ذذلة نذذل مصذذممة لتنفذذا 

 .CORE i7و  CORE i5و  CORE i3المعالجات هو معالج 

لكذل نذواة  ةكون معزولذل فأنها    L2والم تو  الثاني L1 نالم تو  األول المخبأةنالن بة للااكرة  أما

 المخبذأةالذااكرة  أمذا، األول والم تو  الثاني خاصة نهذا من الم تو  مخبأةكل نواة لها ذاكرة  أي أن

  .(1-6نوية المعالج، الحظ الشكل )أفغالبا  ما لكون مشتركة نين  L3في الم تو  الثالث 

 

 

 

 

  

 يبين تصميم المعالج الدقيق ثنائي النواة مخطط 7- 6الشكل  

 :هم خصا ص هاه التهنية هيمن أ

 لمتاز نالتعهيد من حيث التصميم والتصنيي. -3

 ن ب  طبيعة عملها. أحيانال تهلك فولتية عالية ن بيا  لصل الى الضعف  -0

 كفاءة عالية وسرعة كبيرة في لنفيا البرامج والتابيهات. -1

سذتخداو ن ذاو لبريذد إفلفاع الفولتيذة الم ذتهلكة يفضذل إفلفاع حرافة المعالج الدقيق ن ب  إل ن را   -5

 .ولدة ضمن الشريقة الواحدةالقرافة المت لهليلخام ذات كفاءة عالية 
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  :Cache Memory المخبأةالذاكرة تقنية  -3

خارجه  يهيا المعهالج الهدقيق  أوتوجد داخل المعالج الدقيق  هي ذاكرة صغيرة الحجم وسريعة جدا      

 .خزا الييانات االكثر طاليا  ما المعالج والذاكرة الرئيسية والهدف الرئيسي ما استخدامها هو 

 : (8-6الحظ الشكل ) ,لها ثالث مستوياتتوجد , حيث المخيأةالذاكرة لقد تم تطوير تصميم و

وههو المسهتو  الهذك يكهوا اقهر  الها المعهالج مها يهيا المسهتويات  -:Level 1المسهتو  اوول  -أ

 .ويكوا داخل المعالج نفس  L1ويرمز ل  يالرمز 

يههيا المسههتويات  اوولوهههو المسههتو  الههذك يكههوا يعههد المسههتو   -:Level 2المسههتو  الثههاني  - 

 .ويكوا داخل المعالج نفس  L2ويرمز ل  يالرمز 

مها يههيا  الثهانيو االولوهههو المسهتو  الهذك يكهوا يعههد المسهتو   -:Level 3المسهتو  الثالهث  -ج

 .يكوا خارج المعالج الدقيقغاليا  ما و L3المستويات ويرمز ل  يالرمز 

 

 المخبأةمستويات الذاكرة  8-6 الشكل

 :يألينما  إيجازهافيمكن  المخبأةعمل الااكرة  آلية أما

مذن الذااكرة مذثال القاسذوب األخذر   جذزاءا عندما يال  المعذالج نعذء البيانذات مذن إحذد    

والتذذي هذي أناذأ مذذن المعذالج نذالابي، فذذأن المعذالج عليذ  االنت ذذاف حتذى لنتهذذي  (RAM) العشذوا ية

فذلن المعذالج يهذدف االسذا  الااكرة العشوا ية من عملها ولرسذل إليذ  البيانذات التذي طلبهذا وعلذى هذاا 

                                                                                                                                   .المالونذذةحتذذى لنتهذذي مذذن عملهذذا ولرسذذل لذذ  البيانذذات وحذذدة الذذااكرة الكثيذذر مذذن الوقذذت فذذي انت ذذاف 

بقذذث عنهذا داخذذل فعنذدما يقتذذا  المعذالج إلذى نيانذذات فلنذ  يهذوو أوال نال المخبذأةهنذا يذألي دوف الذذااكرة 

وهاا أسذرع نكثيذر طبعذا، ول ذمى هذاه العمليذة  المخبأةخاها من الااكرة أفلذا وجدها في المخبأةالااكرة 
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وفي هاه القالة يجذ  علذى المعذالج  فت مى فهدان الهدفالبيانات المالونة  وإذا لم يجد نلصانة الهدف

 .البيانات ل  طل  البيانات من الااكرة الر ي ية واالنت اف حتى يتم إفسال

  :multiprogramming and time sharingوالمشاركة الزمنية امج البرتعدد تقنية  -4

معالجة متوازية لبيانات ومعايات عدة نذرامج لقصذل فذي المعذالج  نأنها امجيهصد نتعدد البر

ذاكذرة ف ي ذية ، ولتنفيا هاه التهنية لقتا  من ومة القاسوب الذى دقيق نف   خالل فترة زمنية واحدةال

، ويتم لنفيا العمليات اكرة الر ي ية لمهيدا  لمعالجتهاذات حجم كبير الن كل البرامج يتم لقميلها في الا

وال لقصذل عمليذة مبادلذة وانتهذال مذن نرنذامج الذى  ،واإلخذرا  اإلدخالنشكل مجدول ح   عمليات 

هاه التهنية في البرامج التي لكثر  الن كل البرامج موجودة في الااكرة الر ي ية، ويفضل استخداو أخر

كبذذرامج القجذذز المصذذرفي، وهذذاه التهنيذذة لعمذذل علذذى زيذذادة سذذرعة  واإلخذذرا  اإلدخذذالفيهذذا عمليذذات 

 .معالجة وانجاز البرامج في المعالج الدقيق ونالتالي زيادة سرعة عمل من ومة القاسوب

 األولذىنالاريهذة يذتم لنفيذاهما  Bو  Aوجذود نرنذامجين  فذر لغر  لوضيح هذاه التهنيذة ن

من الااكرة الر ي ية الى المعذالج A  األولندون استخداو لهنية لعدد البرامج حيث يتم لقميل البرنامج 

مذن الذااكرة الر ي ذية الذى المعذالج  Bالدقيق ومذن ثذم معالجتذ  ونعذد ذلذك يذتم لقميذل البرنذامج الثذاني 

اسذذتخداو لهنيذذة لعذذدد فذذي الاريهذذة الثانيذذة ن أمذذا ،يذذلي ذذتغرق وقذذت طو هذذااوالذذدقيق ومذذن ثذذم معالجتذذ  

من الااكرة الر ي ية الى المعالج الدقيق ليتم لنفياهما سويا  كمذا لقميل كال البرنامجين يتم  ف البرمجة 

  .(9-6في الشكل )

 

 ستخدام تقنية تعدد البرامجإ 9-6 الشكل



 

104 
 

6الفصل  وتكنولوجيا التطور المعالج الدقيق أجيال  

سذذتخداو  نيانذذات إفذذي  جهذذازمذذن  أكثذذر شذذتراافيهصذذد نهذذا إنالن ذذبة للمشذذافكة الزمنيذذة  أمذذا

أهذم ومذن . جهذزةت المعذالج الذدقيق نذين االالقاسوب ونرمجيال  نشكل متذزامن عذن طريذق له ذيم وقذ

ن البرامج يتم لقميلها نشكل بير ألال يوجد حاجة الى ذاكرة ذات حجم ك مميزات المشافكة الزمنية إن 

ستدعا ها إااكرة الثانوية لقين ودة في الموج األخر متعاق  الى الااكرة الر ي ية حيث لبهى البرامج 

سذتخداو إ، ويفضذل خذرآلنتهالها الى الااكرة الر ي ية عند حصول عملية مبادلة وانتهال مذن نرنذامج إو

المشافكة الزمنية في البرامج التي لكثر فيها العمليات الق ذانية والجبريذة  كمذا هذو القذال فذي نذرامج 

الم ذتخدمين للوصذول الذى نفذس البرنذامج  آلالفلتذي ل ذمح ا وشبكات االنترنذت البااقات المصرفية

ح ذ  الفتذرة القاسوب المركزية في نفس الوقت حيذث لتجذدول عمليذات التنفيذا  أجهزةالموجود على 

 .    الزمنية ونشكل متزامن
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