
   

معماري کامپيوتر و  عنوان درس:

 ريزپردازنده
 نياز(: مدارهاي منطقينياز )همپيش                 واحد 3

 هدف:

 نحوه زا مناسبي درک يافتن شامل هاريزپردازنده و ها کامپيوتر کار اصول و مباني با دانشجويان آشنائي 

 مفاهيم با آشنايي نيز و خروجي/ورودي و حافظه کنترل، پردازشگر، بخشهاي  افزار سخت طراحي و کار

 .   اسمبلي زبان و ماشين زبان به نويسي برنامه در مطرح

 

 :رئوس مطالب

 مقدمه اي بر ساختار کامپيوترها: واحدهاي عملياتي کامپيوتر. -1

 آشنايي باطراحي سخت افزار سيستمهاي بزرگ ديجيتالي:  با استفاده از قطعات  -2 

VLSI,LSI,MSI  مبتني بر بيان الگوريتمي عملکرد آنها برحسب ريز عمل هاي بخش پردازشگر ،

(µ-operations)  و زمانبندي اجرا(Timing)  توسط بخش کنترل، در قالب چارت و يا زبان انتقال

 . (RTL)بين رجيسترها

و انواع   SRAM, DRAMهاي مباني حافظه:  آشنايي با ويژگي ها ونحوه استفاده از انواع حافظه -3 

ROM  .و پياده سازي نقشه حافظه دلخواه 

معماري مجموعه دستورالعملها: طراحي سخت افزار يک کامپيوتر  مباني طراحي کامپيوتروشروع  -4

کنترل، حافظه و ورودي/خروجي، ضمن آشنايي با مفاهيم  ساده شامل سخت افزار  بخشهاي پردازشگر،

 لازم از جمله:

معماري مجموعه دستورالعمل ها) فرمت دستورالعمل ها، انواع دستورالعمل ها و طبقه بندي آنها،  -

 مُدهاي آدرس دهي(.

 .، رجيسترهاي پردازشي و فلگ ها (ALU)منطقي -بخش پردازشگرشامل واحد عمليات حسابي -

 (. Tها )سيکل دستور، سيکل ماشين و سيکلکنترل و آشنايي با روند اجراي دستورالعملواحد -

مسائل و روشهاي ورودي/خروجي شامل فهم نياز به مدار واسط ونقش آن در حل مسئله، روش انجام  -

،روش وقفه ومسائل مربوط و نحوه حل آنها، نحوه  (programmed I/O)ورودي/خروجي در متن برنامه



 I/O)، نحوه استفاده از پردازشگر ورودي/خروجي (DMA)ر روش دسترسي مستقيم به حافظه عمل د

Processor). 

 و استخراج سخت افزار.  RTLبيان عملکرد کامپيوتر بر حسب  -

برنامه نويسي به زبان ماشين و زبان اسمبلي: شامل تخصيص حافظه به برنامه و داده ها، نحوة کُد  -5

و نحوة  (op-code, operand, addressing mode)دستورالعمل ها کردن بخشهاي مختلف 

محاسبة زمان اجراي آنها. برنامه نويسي به زبان اسمبلي شامل نوشتن دستورات برحسب زبان سمبليک 

و استفاده از شبه دستورات يا راهنما هاي اسمبلر در تسهيل کار برنامه نويسي با ساختار خوانا در قالب 

  برنامه ها و داده ها وارائه نمونه برنامه هاي کاربردي به زبان اسمبلي بدنه اصلي، زير

سازي واحد کنترل براي يک کامپيوتر نمونه به روش ميکروپروگرامينيک: آشنايي با روش وپياده -6

 ميکروپروگرامينيک.

آشنايي با يک ريز پردازنده ساده و رايج: استفاده از اصول توضيح داده شدة قبلي در آشنايي با  -7

مبلي آن، آشنايي با ساختار مدار هاي هاي يک ريزپردازندة، زبان ماشين و زبان اسمعماري داخلي و پايه

 ,Timer, SIOدر نمونه اي از واسط هاي (ports) واسط در ريزپردازنده و برنامه نويسي درگاه ها 

PIO يکاربرد ، ساختار وقفه در آن و مثال هاي. 

 مراجع:
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