
  بسمه تعالي
  ٢٧/٠٥/٨٣(جزوه باز)      -آزاد اسالمي واحد جنوب تهران دانشگاه  -درس معماري كامپيوتر   ترم ميانسواالت 

  

  
  سنكرون با قابليت بار موازي طراحي كنيد. BCDيك شمارندة  -١
  بنويسيد. RTLجملة زير را به صورت  -٢

If (p=1) then (R1     R2) else if (q=1) then (R1      R3)  
    با توجه به برنامة ضميمه به سواالت زير پاسخ دهيد. -٣

Iه را بنويسيد)كند؟ (در چند جمله كار كلي برنام ) برنامه چه كار مي  
II( شود آنها به شكل  ها ايجاد مي با اجراي هر دستور چه تغييراتي در رجيسترها، حافظه و فلگ

  مناسبي ليست كنيد.
III( .كد ماشين اين برنامه را توليد كنيد  
IV(  RTL هاي مربوط به اجراي كل زير برنامةIntSrv  از خط)را دقيقاُ و پشت سرهم ٢٣تا  ١٦ (

  به ترتيب اجرا بنويسيد.
0 ORG  1 
0 Hex  2 
IntSrv BUN  3 

 ION Start, 4 
Flag LDA Loop, 5 

 SZA  6 
Loop BUN  7 
SUM LDA  8 
KeyBuf ADD  9 

 OUTP  10 
False LDA  11 
Flag STA  12 
Cntr ISZ  13 
Loop BUN  14 

 HLT  15 
 SKI IntSrv, 16 

EndSrv BUN  17 
 INP  18 

KeyBuf STA  19 
True LDA  20 
Flag STA  21 

 ION EndSrv, 22 
0      I BUN  23 
200 ORG  24 
0 Hex SUM, 25 
0 Hex KeyBuf, 26 
0 Hex Flag, 27 
0 Hex True, 28 
FFFF Hex False, 29 
-100 Dec Cntr, 30 

 END   
  



 

  بسمه تعالي
 معماري کامپيوتر درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۱۳۸۳ سال تابستان   ترم  –دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران  
       .بسته  جزوه   ۱۱/۰۶/۸۳:  تاريخ امتحان: دو ساعت     مدت امتحان   ۷۲۵۱:  کد درس

 

 ١صفحه 

    نمره) ۱۰( يد كه اعمال زير را با خط فرمانهاي مشخص شده انجام دهد.طرح کن ALUيک  .۱
Opration S2S1S0 
ADD A,B 000  
ADC A,B 001 
AND A,B 010 
OR  A,B 011 

Transfer A 100 
NOT A 101 
SHL A 110 
SHR A 111 

  

به عنوان سي اين آياستفاده از باشد. با مي بيتي با خروجي سه حالته (طبق شکل) ۸يک رجيستر  74373سي آي .۲
رجيستر  يک باس با چهار ،و حداقل قطعات ديگررجيستر 

  نمره) ۱۰( مقصد بسازيد.رجيستر چهار مبداُ و 
  

c   کالک يا کنترل وروودي  
oc   کنترل خروجي سه حالته  

 

  نمره) ۲۵( )٥(فصلدر معماري مانو طبق  .٣
 (اخل يك زير برنامه، زير برنامة ديگري را صدا كند؟تواند در د برنامه نويس مي آيا الف  
  (را صدا كند؟ هزير برنام همانتواند در داخل يك زير برنامه،  برنامه نويس مي آياب  
 (تواند وقفة ديگري را سرويس دهد؟مييك روتين وقفه،  حال اجراي در آيا ج  
 بنويسيد که اگر  (کامل) ) يک روتين وقفهدFGI ريافت کرده و در يک باشد يک بايت دAc .قرار دهد 

  (برنامه ضرب زير هA  وB ) .را بنويسيدA  وB (دو متغيير در حافظه هستند  
  توضيح دهيد. استداللدر هر مورد با     

  

  نمره) ۱۰( سازي کنيد.را پياده Fي زير مدار کنترل فليپ فالپ هاRTLبا توجه به  .۴
  

Set F to 1F          1 xT3: 
Clear F to 0F          0 yT1: 
Complement FF         F’  zT2: 
Transfer value of G to FF          G wT5: 

 

 .و ميکروکد را توليد کنيد مانو بنويسيد ٧ريزبرنامة مربوط به اجراي دستور زير را طبق معماري فصل  .۵
  نمره) ۱۵(

Description Opcode Symbol 
if (A>=0)  then  (PC         EA)  0100  BPA  

 



 

  بسمه تعالي
 معماري کامپيوتر درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۱۳۸۳ سال تابستان   ترم  –دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران  
       .بسته  جزوه   ۱۱/۰۶/۸۳:  تاريخ امتحان: دو ساعت     مدت امتحان   ۷۲۵۱:  کد درس

 

 ٢صفحه 

 نمره) ۲۰( توضيح دهيد: .۶

 را بنويسيد.٧) و ريزبرنامه (فصل ٥(فصل  بنديسيمتفاوت و تشابه دو نوع معماري واحد كنترل ) الف (  
 کاربردهاي پشته را بنويسيد.) ب 

 عماريمهاي ويژگي) ج RISC  وCISC  بنويسيد.در مقايسه با هم را 

 اي) در يک پردازش لولهد (Pipeline) چقدر است (محاسبه کنيد) و مشکالت آن چيست؟ ، تسريعچهار مرحله 

 
 

 فاتحي -موفق باشيد   
  



 

  بسمه تعالي
 فاتحياستاد   کامپيوترگروه    ۷۲۵۱: کد  مپيوترمعماري کا درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۸۵-۸۶ تحصيلي سال  دوم  ترم  –جنوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  
      الزم نيست ماشين حسابو  بسته جزوه ۰۵/۰۴/۸۶: تاريخ امتحان: دو ساعت  مدت امتحان

 

 ١صفحه 

    نام و نام خانوادگي:  
 
    نمره) ۱۰( يد كه اعمال زير را با خط فرمانهاي مشخص شده انجام دهد.طرح کن ALUيک  .۱

Opration S2S1S0 
ADD A,B 000  
ADC A,B 001 
AND A,B 010 
OR  A,B 011 

Transfer A 100 
NOT A 101 
SHL A 110 
SHR A 111 

  

و به عنوان رجيستر سي اين آياستفاده از باشد. با روجي سه حالته (طبق شکل) ميبيتي با خ ۸يک رجيستر  74373سي آي .۲

  نمره) ۱۰( مقصد بسازيد.رجيستر مبداُ و چهار رجيستر  حداقل قطعات ديگر، يک باس با چهار
  

c   کالک يا کنترل وروودي  
oc   کنترل خروجي سه حالته  

 

  نمره) ۲۰( )٥(فصلدر معماري مانو طبق  .٣
a( تواند در داخل يك زير برنامه، زير برنامة ديگري را صدا كند؟ نويس مي برنامه آيا  
b( را صدا كند؟ هزير برنام همانتواند در داخل يك زير برنامه،  برنامه نويس مي آيا  
c( تواند وقفة ديگري را سرويس دهد؟مييك روتين وقفه،  حال اجراي در آيا  
d( بنويسيد که اگر  (کامل) يک روتين وقفهFGI يک بايت دريافت کرده و در  يک باشدAc .قرار دهد 

  توضيح دهيد. استداللدر هر مورد با     
  

  نمره) ۱۰( سازي کنيد.را پياده Fي زير مدار کنترل فليپ فالپ هاRTLبا توجه به  .۴
  

Set F to 1F          1 xT3: 
Clear F to 0F          0 yT1: 
Complement FF         F' zT2: 
Transfer value of G to FF          G wT5: 

 

را توليد آن و ميکروکد  مانو بنويسيد ٧ريزبرنامة مربوط به اجراي دستور زير را طبق معماري فصل  .۵
  نمره) ۲۰( .کنيد

Description Opcode Symbol 
if (A>=0)  then  (PC         EA)  0100  BPA  

 



 

  بسمه تعالي
 فاتحياستاد   کامپيوترگروه    ۷۲۵۱: کد  مپيوترمعماري کا درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۸۵-۸۶ تحصيلي سال  دوم  ترم  –جنوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  
      الزم نيست ماشين حسابو  بسته جزوه ۰۵/۰۴/۸۶: تاريخ امتحان: دو ساعت  مدت امتحان

 

 ٢صفحه 

  نمره) ۱۰(.) را بنويسيد٧) و ريزبرنامه(فصل ٥(فصل بنديسيمفاوت و تشابه دو نوع معماري واحد كنترل ت .۶
  نمره) ۲۰(پاسخ دهيد.  خواسته شدهرا بررسي کرده به موارد  زيربرنامه  .۷

a( كند؟ (در چند جمله كار كلي برنامه را بنويسيد) برنامه چه كار مي  
b( شود آنها به شكل مناسبي ليست كنيد. ها ايجاد مي جيسترها، حافظه و فلگبا اجراي هر دستور چه تغييراتي در ر  
c( .كد ماشين اين برنامه را توليد كنيد  
d( RTL هاي مربوط به اجراي كل زير برنامةIntSrv  از خط)و پشت سرهم به ترتيب اجرا  ) را دقيقا٢٣ًتا  ١٦

  بنويسيد.
0 ORG  0 
0 Hex  1 
IntSrv BUN  2 
100 ORG  3 

 ION Start, 4 
Flag LDA  Loop, 5 

 SZA  6 
Loop BUN  7 
SUM LDA  8 
KeyBuf ADD  9 
SUM STA  10  

 OUTP  11 
False LDA  12 
Flag STA  13 
Cntr ISZ  14 
Loop BUN  15 

 HLT  16 
 SKI IntSrv, 17 

EndSrv BUN  18 
 INP  19 

KeyBuf STA  20 
True LDA  21 
Flag STA  22 

 ION EndSrv, 23 
0      I BUN  24 
200 ORG  25 
0 Hex SUM, 26 
0 Hex KeyBuf, 27 
0 Hex Flag, 28 
0 Hex True, 29 
FFFF Hex False, 30 
-100 Dec Cntr, 31 

 END  32 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فاتحي -موفق باشيد   
  



 

  بسمه تعالي
 فاتحياستاد   کامپيوترگروه    ۷۲۵۱ :کد  معماري کامپيوتر درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۸۶-۸۷ تحصيلي سال  اول  ترم  –جنوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  
      الزم نيست ماشين حسابو  بسته جزوه ۱۰/۱۱/۸۶: تاريخ امتحان: دو ساعت  مدت امتحان

 

 ١صفحه 

    نام و نام خانوادگي:  
 
    نمره) ۲۰( يد كه اعمال زير را با خط فرمانهاي مشخص شده انجام دهد.طرح کن ALUيک  .۱

Description Operation S2S1S0 
ADD A,B A + B  000  
ADC A,B A + B + Cin 001 

AND A,B A & B 010 

OR  A,B A | B 011 

Transfer A A 100 

NOT A A' 101 

Shift Left A SHL A 110 

Shift Right A SHR A 111 

  

به عنوان رجيستر سي اين آياستفاده از باشد. با ) ميزير بيتي با خروجي سه حالته (طبق شکل ۸يک رجيستر  74373سي آي .۲

ا با يک آدرس دو بيتي رجيستر مبد به طوريکه بسازيدرجيستر  چهاربراي ارتباط بيتي  ۸و حداقل قطعات ديگر، يک باس 
  نمره) ۱۰(و با يک آدرس دو بيتي رجيستر مقصد انتخاب شود. 

  

c   کالک يا کنترل وروودي  
oc   کنترل خروجي سه حالته  

 

  نمره) ۲۰( )٥(فصلدر معماري مانو طبق  .٣
a( تواند در داخل يك زير برنامه، زير برنامة ديگري را صدا كند؟ برنامه نويس مي آيا  
b( را صدا كند؟ هزير برنام همانك زير برنامه، تواند در داخل ي برنامه نويس مي آيا  
c( تواند وقفة ديگري را سرويس دهد؟مييك روتين وقفه،  حال اجراي در آيا  
d( بنويسيد که اگر  (کامل) يک روتين وقفهFGI  يک باشد يک بايت دريافت کرده و درAC .قرار دهد 

  توضيح دهيد. استداللدر هر مورد با     
  

  نمره) ۱۰( سازي کنيد.را پياده Fدار کنترل فليپ فالپ ي زير مهاRTLبا توجه به  .۴
  

Set F to 1F          1 xT3: 

Clear F to 0F          0 yT1: 

Complement FF         F' zT2: 

Transfer value of G to FF          G wT5: 

 



 

  بسمه تعالي
 فاتحياستاد   کامپيوترگروه    ۷۲۵۱ :کد  معماري کامپيوتر درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۸۶-۸۷ تحصيلي سال  اول  ترم  –جنوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  
      الزم نيست ماشين حسابو  بسته جزوه ۱۰/۱۱/۸۶: تاريخ امتحان: دو ساعت  مدت امتحان

 

 ٢صفحه 

را توليد آن و ميکروکد  بنويسيدمانو  ٧ريزبرنامة مربوط به اجراي دستور زير را طبق معماري فصل  .۵
  نمره) ۲۰( .کنيد

Description Opcode Symbol 
if (AC>=0)  then  (PC         EA)  0100  BPA  

 

  نمره) ۱۰(.توضيح دهيد CISCرا در مقايسه با معماري  RISCهاي معماري ويژگي .۶
  نمره) ۲۰(پاسخ دهيد.  خواسته شدهرا بررسي کرده به موارد  زيربرنامه  .۷

a( در چند جمله كار كلي برنامه را بنويسيد برنامه چه كار مي) و از توضيح تک تک دستورات خودداري کنيد كند؟(  
b( RTL از خط  مشخص شده دستوراتهاي مربوط به اجراي)به ترتيب اجرا بنويسيد. و پشت سرهم ) را٢٤تا  ١٧  

0 ORG  0 
0 Hex  1 
IntSrv BUN  2 
100 ORG  3 

 ION Start, 4 
Flag LDA  Loop, 5 

 SZA  6 
Loop BUN  7 
SUM LDA  8 
KeyBuf ADD  9 
SUM STA  10  

 OUTP  11 
False LDA  12 
Flag STA  13 
Cntr ISZ  14 
Loop BUN  15 

 HLT  16 
 SKI IntSrv, 17* 

EndSrv BUN  18* 
 INP  19* 

KeyBuf STA  20* 
True LDA  21* 
Flag STA  22* 

 ION EndSrv, 23* 
0      I BUN  24* 
200 ORG  25 
0 Hex SUM, 26 
0 Hex KeyBuf, 27 
0 Hex Flag, 28 
0 Hex True, 29 
FFFF Hex False, 30 
-100 Dec Cntr, 31 

 END  32 
  
 
  
 

 فاتحي -موفق باشيد   
  



 

  بسمه تعالي
 حيفاتاستاد   کامپيوترگروه    ۷۲۵۱: کد  معماري کامپيوتر درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۸۶-۸۷ تحصيلي سال  دوم  ترم  –جنوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  
      الزم نيست ماشين حسابو  بسته جزوه ۰۴/۰۴/۸۷: تاريخ امتحان: دو ساعت  مدت امتحان

 

 ١صفحه 

    نام و نام خانوادگي:  
 
مدار مربوطه فقط براي يک  يد كه اعمال زير را با خط فرمانهاي مشخص شده انجام دهد.طرح کن ALUيک  .۱

    نمره) ۲۰( بيت ترسيم گردد
Description Operation S2S1S0 

ADD A,B A + B  000  
ADC A,B A + B + Cin 001 

AND A,B A & B 010 

OR  A,B A | B 011 

SUB A,B A - B 100 

SBB A,B A – B - Cin  101 

  
  

 

  نمره) ۲۰( )٥(فصلدر معماري مانو طبق  .٢
a( تواند در داخل يك زير برنامه، زير برنامة ديگري را صدا كند؟ برنامه نويس مي آيا  
b( را صدا كند؟ هزير برنام همانتواند در داخل يك زير برنامه،  برنامه نويس مي آيا  
c( تواند وقفة ديگري را سرويس دهد؟ميوتين وقفه، يك ر حال اجراي در آيا  
d( بنويسيد که اگر  (کامل) يک روتين وقفهFGI  يک باشد يک بايت دريافت کرده و درAC .قرار دهد 

  توضيح دهيد. استداللدر هر مورد با     
 
  نمره) ۱۰( سازي کنيد.را پياده Fي زير مدار کنترل فليپ فالپ هاRTLبا توجه به  .۳
  

Set F to 1F          1 xT3: 

Clear F to 0F          0 yT1: 

Complement FF         F' zT2: 

Transfer value of G to FF          G wT5: 

  
 
را توليد آن و ميکروکد  مانو بنويسيد ٧ريزبرنامة مربوط به اجراي دستور زير را طبق معماري فصل  .۴

  نمره) ۲۰( .کنيد
Description Opcode Symbol 

if (AC>=0)  then  (PC         EA)  0100  BPA  
  
 



 

  بسمه تعالي
 حيفاتاستاد   کامپيوترگروه    ۷۲۵۱: کد  معماري کامپيوتر درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۸۶-۸۷ تحصيلي سال  دوم  ترم  –جنوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  
      الزم نيست ماشين حسابو  بسته جزوه ۰۴/۰۴/۸۷: تاريخ امتحان: دو ساعت  مدت امتحان

 

 ٢صفحه 

  نمره) ۳۰(پاسخ دهيد.  خواسته شدهرا بررسي کرده به موارد  زيربرنامه  .۵
a( در چند جمله كار كلي برنامه را بنويسيد برنامه چه كار مي) و از توضيح تک تک دستورات خودداري کنيد كند؟( 

b( RTLرا با دقت و به طور کامل بنويسيد. ٢٤مربوط به اجراي دستور خط  هاي  
c(  از خط  مشخص شدهي برنامهقطعه در)بنويسيد.تغييرات انجام گرفته در رجيسترها را ) ٢٤تا  ١٧ 

  
0 ORG  0 
0 Hex  1 
IntSrv BUN  2 
100 ORG  3 

 ION Start, 4 
Flag LDA  Loop, 5 

 SZA  6 
Loop BUN  7 
SUM LDA  8 
KeyBuf ADD  9 
SUM STA  10  

 OUTP  11 
False LDA  12 
Flag STA  13 
Cntr ISZ  14 
Loop BUN  15 

 HLT  16 
 SKI IntSrv, 17* 

EndSrv BUN  18* 
 INP  19* 

KeyBuf STA  20* 
True LDA  21* 
Flag STA  22* 

 ION EndSrv, 23* 
0      I BUN  24* 
200 ORG  25 
0 Hex SUM, 26 
0 Hex KeyBuf, 27 
0 Hex Flag, 28 
0 Hex True, 29 
FFFF Hex False, 30 
-100 Dec Cntr, 31 

 END  32 
  
 
  
 

 فاتحي -موفق باشيد   
  



 

  بسمه تعالي
 حيفاتاستاد   کامپيوترگروه    ۷۲۵۱: کد  معماري کامپيوتر درس آخر ترمسواالت امتحان 

  ۸۶-۸۷ تحصيلي سال  دوم  ترم  –جنوب دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران  
      الزم نيست ماشين حسابو  بسته جزوه ۰۴/۰۴/۸۷: تاريخ امتحان: دو ساعت  مدت امتحان
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 ًوًَِ سَاالت زرس هؼواری کاهپيَتز

 زياگزام حالت آى را تزسين ًواييس. هسار ضکل سيز چِ ػولی را اًجام هی زّس؟ -1
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تيتی را تٌَيسيس.)کَچکتزيي تيت  4اس يک ضوارًسُ ًشٍلی تايٌزی سٌکزٍى  .T F.Fهؼازالت ٍرٍزی  -2

 هی تاضس( QB  ٍQC  ٍQDٍ تيت ّای زيگز  QAضوارًسُ 

را  f(A,B,C,D,E)=∑(1,4,9,11,13,15,17,19,22,25,27,29,30,31)+ d(3,12,20)تزای تاتغ ػثارت سازُ ضسُ  -3

 تسست آٍريس.

 t1>t2>t3س. ّوچٌيي هی تاض t1  ٍt2  ٍt3تِ تزتية  1ٍ2ٍ3 ّای زر هسار ضکل سيز تاذيز گيت -4

 Activeفؼال هی گززز ) T3زر سهاى  T2  ٍx3زر سهاى  T1  ٍx2 زر سهاى x1 است. ٍرٍزی t1= 2t2تَزُ ٍ  

High) تا فزض .T1<T2<T3  را رسن ًواييس. (ٍ ذزٍجی ّا اٍرٍزی ّ)زياگزام سهاًی هسار 

1

2

3

Z

x1

x2

x1

x3

 

 هشيت ٍجَز آزرس زّی غيزهستقين چيست؟ -5

 يک ضوارًسُ تا ضزايظ سيز عزاحی ًواييس: -6



 چْار حالتِ تاضس. -الف

 افشايٌسُ ٍ کاٌّسُ تطوارز -ب

 تزای ساذت آى استفازُ ضَز. .T F.Fاس  -ج

 چٌس ٍلت است ٍ سغَح هٌغقی آى تا چِ ٍلتاصّايی تؼزيف هی گززز؟ TTLهٌثغ تغذيِ هسارات  -7

 چيست؟ CMOSهشيت هسارات هثتٌی تز  -8

 تساسيس. NORتا هسارات  8تِ  3( Decoderيک رهشگطای ) -9

 زٍ عزفِ تا تارضسى هَاسی عزاحی ًواييس. Shift Registerيک  -10

 اس ًظز ػولياتی کاهل است، چيست؟ NOR  ٍNANDهٌظَر اس ايٌکِ هی گَيين گيت ّای  -11

 عزاحی ًواييس. 4تِ  2رهشگطای تا استفازُ اس زٍ  8تِ  3يک رهشگطای  -12

 عزاحی ًواييس: MUX  ٍDecoderتَاتغ سيز را تا استفازُ اس  -13

F1=xyz+x’y’z+xy’z’      F2=xy+xz        F3=yz+x’y’ 

 ٍجَز تافز زر هسارات هٌغقی تزای چيست؟)حساقل زٍ هثال تياٍريس( -1

 ضکل سيز تيت ّای ّز ذظ را زر هحل ذالی تٌَيسيس:زر  -2

 

 

 هزاحل ذَاًسى اس/ ًَضتي زر،  ٍاحس حافظِ ضکل قثل را تِ صَرت هجشا هطرص ًواييس.   -3

 السم است؟ 8192x32تزای ساذت حافظِ  2048x8چٌس تزاضِ حافظِ  -4

 چيست؟ چگًَِ تطريص زازُ هی ضَز؟ Overflowسز ريشی يا   -5



 را تِ ػسز زٍزٍيی ًزهال ضسُ، تثسيل ًواييس. 6132.784ػسز زّسّی  -6

 زر چيست؟ BCDتفاٍت ًوايص اػساز تايٌزی ٍ  -7

 ( فزز يا سٍج چيست؟Parityهٌظَر اس تيت تَاسى ) -8

 تشرگتزيي ٍ کَچکتزيي ػسز هثثت ٍ غيز صفز، قاتل ًوايص زر قالة ّای سيز را هطرص ًواييس: -9

 

 هفاّين سيز را ضزح زّيس: -10

 (Computer Organizationکاهپيَتز )ساسهاى  -الف

 (Computer Architectureهؼواری کاهپيَتز ) -ب

 (Computer Designعزاحی کاهپيَتز ) -ج

 ػثارت ّای سيز را تٌَيسيس: RTLهؼازل  -11

A. If (p=1) then (R1 = R2) 

B. If (p=1) then ( If (q=1) then (R2=R2+1)) 

C. If  (p=1) then (R1=R2) else (If (q=1) then (R1=R3)) 

 گذرگاُ هطتزک تِ چٌس عزيق قاتل ايجاز است؟ تَضيح زّيس. -12

 تافز سِ حالتِ چيست؟ زليل ٍجَزی آى را تگَييس. -13

 ريش ػول ّای هَجَز زر کاهپيَتز چٌس زستِ اًس؟ ًام تثزيس. -14

حافظِ يا ثثات زيگز را کوتزيي تؼساز ريش ػول هوکي، تزای جاتجايی هحتَای زٍ ثثات، تسٍى استفازُ اس  -15

 تٌَيسيس.

 عزاحی ًواييس: MUXجسٍل سيز را تا استفازُ اس  -16



 MUXذزٍجی 

1- A and  B 

2- A  or   B 

3- A  xor  B 

4- A’ 

5- A+B 

6- A-B 

7- INC(A) 

8- INC(B) 

 

 چزذطی را تَضيح زّيس.حساتی ٍ هٌغقی ضيفت  ، ضيفت هٌغقی،حساتی تتفاٍت ضيف   -17

تؼس اس زٍ ضيفت حساتی تِ راست، يک ضيفت هٌغقی تِ چپ، سِ ضيفت  1111010101حاصل ػسز  -18

 حساتی چزذطی تِ راست، ٍ يک ضيفت هٌغقی تِ چپ، را تسست آٍريس.

 ػثارت ّای سيز را تَضيح ٍ ًَع آزرسسّی آًاى را هطرص ًواييس. -19

A. DR  M[M[AR]] 

B. PC  PC+1 

C. IR  M[AR] 

D.  T0: AR  PC 

 T1: IR  M[AR] , PC  PC+1 

 آزرسسّی ثثاتی، حافظِ ای هستقين ٍ حافظِ ای غيز هستقين را تا هثالی تطزيح ًواييس. -20

 تلَک زياگزام ػثارت سيز را تِ عَر کاهل رسن ًواييس )ضاهل گيت ّای کٌتزل کٌٌسُ، ضوارًسُ ٍ ...( -21

       xyT0+T1+y’T2: PC  PC+1 

 تساسيس.هسار توام جوغ کٌٌسُ  4تيتی تا  4 ضوارًسُ ًشٍلیيک هسار تزکيثی  -22

 ؟صحيح ًيستسيز  RTLچِ چيشی زر ػثارت ّای  -23

a. xT: AR  AR+1 , AR  0 

b. yTT’: R1  R1+1 

c. yT: R1  R2 , R1  R3 

d. zT: PC  AR, PC  PC+1 

 سيگٌال ّای سهاًثٌسی ٍاحس کٌتزل تزای ػثارت سيز تزسين ًواييس. -24



D3T4: SC  0 

 تِ گًَِ سيز است: IRقالة زستَرالؼول زٍزٍيی زر ثثات  -25

 

 I( 1: هستقين يا ثثاتی ٍ 0:  تيت آزرسسّی)غيزهستقين يا ٍرٍزی/ذزٍجی : 

   Op-Code( 1111111: کسػول )هزتَط تِ کسػول ثثاتی يا ٍرٍزی/ذزٍجی 

   Addressآزرس : 

 تيتی است، تِ سَاالت سيز پاسد زّيس: 16تا فزض ايي کِ حافظِ هَرز استفازُ زارای سلَل ّای 

 آزرسسّی هستقين ٍ غيزهستقين چيست؟حساکثز فضای  -الف

 حساکثز ػوليات ثثاتی ٍ حافظِ ای هستقين چيست؟ -ب

 حساکثز ػوليات ثثاتی ٍ حافظِ ای هستقين قاتل تؼزيف چِ تؼساز است؟ -ج

)زستَر صفز آزرسِ( هقازيز  ADD،  پس اس اجزای زستَر  DR=200 ,  AR=100 , AC=15, PC=25فزض کٌيس:  -ز

 جسيس ثثات ّا را هطرص ًواييس.

ٍ  AR ،PCتيتی تاضس، آًگاُ ثثات ّای  16کلوِ  4096زر صَرتی کِ حافظِ اصلی يک کاهپيَتز زارای  -26

DR ايي کاهپيَتز حساقل چٌس تيتی تايس تاضس؟ 

 تِ چٌس پالس ساػت ًياس است؟ R1  R1+R2    ٍR1  R2+R3زر ضکل سيز تزای اًجام ّز يک اس ػوليات   -27

 آًْا را هطرص ًواييس.
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تيتی را تِ ّوسيگز هتصل هی کٌس،  16ثثات  32( کِ تؼساز BUSيک گذرگاُ هطتزک )تِ هٌظَر ساذت  -28

 حساقل تؼساز ٍ ًَع هالتی پلکسزّا را هطرص ًواييس.

تِ چٌس پالس ساػت ًياس است؟  R1  R1+R2    ٍR1  R2+R3زر ضکل سيز تزای اًجام ّز يک اس ػوليات  -29

 آًْا را هطرص ًواييس.
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 هشايا ٍ هؼاية ٍاحس کٌتزل سين تٌسی ضسُ ٍ تزًاهِ ريشی ضسُ را ًام تززُ ٍ تَضيح زّيس. -30

تِ چٌس پالس ساػت ًياس است؟  R1  R1+R2    ٍR1  R2+R3زر ضکل سيز تزای اًجام ّز يک اس ػوليات  -31

 آًْا را هطرص ًواييس.
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 را هطرص ًواييس. AR, PC, DR, AC, CAR, SBR زر ضکل سيز تؼساز تيت ّای السم تزای ثثات ّای -32

 

 آى را هحاسثِ کٌيس.  C3را تٌَيسيس. ٍ ػثارت  Carry Look Ahead Adderهشيت استفازُ اس   -33

 هطرص کٌٌسُ چيست؟ P  ٍGػثارت ّای  Carry Look Ahead Adderزر  -34

زر تزسين ًواييس. ) تا استفازُ اس الگَريتن تَت، ( را -16( ٍ )-9جسٍل هحاسثِ حاصل ضزب زٍ ػسز ) -35

ٍ  AC,QR، حاصل ضزب زر ثثات ّای QR، هضزٍب فيِ زر ثثات BRهسار سرت افشاری هضزٍب زر ثثات 

 قزار هی گيزز.( SCتؼساز ارقام اػساز زر ثثات



، ANDرقوی ػثارت ّای هزتَط تِ حاصل ضزب را تٌَيسيس. تؼساز گيت ّای  5زر ضزب آرايِ ای زٍ ػسز  -36

Full Adder  ٍHalf Adder .هَرز ًياس را هطرص ًواييس 

 زر ضزب آرايِ ای ٍضؼيت ػالهت حاصل ضزب چگًَِ تسست هی آيس؟ -37

 تکويل ًواييس. BCDضکل سيز را تِ ػٌَاى هثسل جوغ کٌٌسُ تايٌزی تِ   -38

Binary Adder 1

Binary Adder 2

YX
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 چيست؟ هشيت آى را تگَييس. Excess-3 Gray Codeکسگذاری  -39

  ٍ تِ صَرت تيت تَاسى فزز ارسال ضسُ ٍ زر هقصس تِ صَرت 110010پياهی اس هثساء تا هحتَای  -40

 چزا؟ ضسُ است. آيا زر حيي اًتقال ذغايی رخ زازُ است؟ يافترزر هقصس ز  1100100

 را ًام تثزيس. CISC  ٍRISCتفاٍت ّای فلسفِ عزاحی  -41

 تگَييس. را C, Z, S, Vتيت ّای ٍضؼيت  هزتَط تِ تَليس ػثارت ّای هٌغقی -42

 َز؟ تَضيح زّيس.ٍقفِ چيست؟ آيا هی تَاى ٌّگام سزٍيس زّی تِ يک ٍقفِ، ٍقفِ زيگزی را فؼال ًو  -43

  را هطرص ًواييس. f(A,B,C)تا تَجِ تِ ضکل سيز هيٌتزم تاتغ  -44

 

 



 غيز فؼال تَزى ذزٍجی ّایفؼال تَزى ٍ است. سهاى  Active Highذزٍجی هسار هقايسِ کٌٌسُ سيز  -45

L,B,G .را هحاسثِ ًواييس    

 

 

   هسار سيز چِ ػولی را اًجام هی زّس؟ -46

 

تؼس اس ٍرٍز   (Presetّا تا هحتَای يک پز هی ضَز ) .F.Fتواهی  ساػتسيگٌال زر هسار سيز قثل ٍرٍز   -47

 (تيت ارسش سياز) B  ٍC، (تيت ارسش کن) Aزام حالت ايي هسار را تزای تيت ّای سيگٌال ساػت زياگ

  تزسين ًواييس.

 

 :(Microprogrammingًَيسی ضسُ ) تزًاهِريش زليل استفازُ اس ٍاحس کٌتزل   -48

 .عزاحی ٍاحس کٌتزل تِ صَرت سيستواتيک است -الف

 تسْيل زر رفغ ذغاّای عزاحی است. -ب

 تغييز سازُ تز زر زستَرات ستاى هاضيي است. -ج

 سزػت تاالتز -ز



 الف، ب ٍ ج -ُ

 ّوِ هَارز -ٍ
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