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فصل اول
ها اي بر ريزپردازنده مقدمه

محمدعلي شفيعيان

http://shafieian-education.ir

ها و زبان اسمبلي ريزپردازنده

ريزپردازنده چيست؟
 هب را آن فرمان، دادن با توان مي كه است اي وسيله ريزپردازنده•

 ريزي امهبرن قابل كننده كنترل يك يعني واداشت؛ مختلف عمليات
.است

سه عمل اساسي 
حساب و منطقانتقال اطالعات در يك ريزپردازنده

ريگي تصميم

اين عمليات سه كار يكساني 
وسيله هر  هستند كه به

يا  ريزپردازنده، كامپيوتر كوچك
. شود كامپيوتر مركزي انجام مي



4/24/2020

2

شماي كلي يك سيستم كامپيوتري

 I/O يا حافظه هاي بخش به I/O يك آدرس يا حافظه آدرس دادن براي آدرس گذرگاه اتصاالت از•
.شود مي استفاده

 برده كار به I/O وسيله يك يا حافظه مكان يك به كردن اشاره براي و است باينري عد يك آدرس،•
   .شود مي

 متوالي )شده داده آدرس( شده گذاري شماره هاي جعبه از مجموعه يك صورت به توان مي را حافظه•
  .است بيتي ٨ عدد يك برگييرنده در جعبه هر بيتي ٨ ريزكامپيوتر يك در كه نمود تصور

ورودي ـ خروجي

µP

ميكروپروسسور

I/O Memory

حافظه

گذرگاه

شماي كلي يك سيستم كامپيوتري

ورودي ـ خروجي

µP

ميكروپروسسور

I/O Memory

حافظه

 حمل براي است، بيت ٨ يا برابر بيتي ٨ كامپيوتر يك در آن اندازه كه داده گذرگاه اتصاالت•
  .روند مي كار به I/O يا حافظه و ريزپردازنده بين داده

 ود هر در را اطالعات توانند مي و هستند دوطرفه خطوط موارد اغلب در داده گذرگاه اتصاالت•
  .نمايند ارسال جهت
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شماي كلي يك سيستم كامپيوتري

ورودي ـ خروجي

µP

ميكروپروسسور

I/O Memory

حافظه

.روند مي كار به I/O و حافظه هاي سيستم كردن كنترل براي كنترل گذرگاه اتصاالت•
 و )حافظه درخواست( 𝑀𝑅𝐸𝑄 ،)نوشتن( 𝑊𝑅 ،)خواندن( 𝑅𝐷 :سيگنال چهار از كنترل گذرگاه•

𝐼𝑂𝑅𝑄 )درخواست I/O( شود مي تشكيل. 
.شود مي استفاده I/O يا حافظه در اطالعات نوشتن يا خواندن براي 𝑊𝑅 و 𝑅𝐷 هاي سيگنال•
  السيگن و كند مي معرفي حافظه در نوشتن يا حافظه خواندن عنوان به را 𝑀𝑅𝐸𝑄  سيگنال •

𝐼𝑂𝑅𝑄 از خواندن عنوان به را ها سيگنال اين I/O در نوشتن يا I/O كند مي معرفي.  

انتقال اطالعات
 ينب اطالعات انتقال صرف را خود وقت از زيادي مقدار ريزپردازنده•

 براي ريزپردازنده وقت از %٥٠ حدود در .كند مي حافظه و خود
 )Execute( اجراي و حافظه از ها دستورالعمل )Fetch( واكِشي

.شود مي سپري ها آن

 خود حافظه در را ها دستورالعمل يا ها فرمان كامپيوترها امروزه•
 رااج زياد خيلي هاي سرعت با را ها آن بتوانند تا كنند مي ذخيره
  .نمايند
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حساب و منطق
 و يحساب عمليات انجام صرف ريزپردازنده وقت از كوچكي بخش•

.گردد مي منطقي

حسابي عمليات

منطقي عمليات

جمع

شده عملياتي انجام
وسيله به 

ها  اغلب ريزپردازنده

)٢ مكمل جمع( تفريق

AND )منطقي ضرب(

OR )منطقي جمع(

XOR 

NOT )كردن معكوس(

)منطقي و حسابي( shift يا مكان تغيير

Rotate )چرخش(

)  ١( ها تصميم
 كه ندك مي فراهم را امكان اين ريزپردازنده، گيري تصميم قابليت•

.نمايد پردازش مؤثرتر اي گونه به را اطالعات
 كه هدد مي را افزاري نرم ساختن اجازه نويس برنامه به قابليت، اين•

 تخابان را مختلفي مسيرهاي برنامه طول در تواند مي آن وسيله به
  .نمايد

 صورت به كامپيوتري سيستم يك كه است شده باعث قابليت اين•
.درآيد امروزي قدرتمند وسيله اين

.كنند مي گيري تصميم عددي حقايق اساس بر ها ريزپردازنده•
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)  ٢( ها تصميم

)Zero( صفر

)Parity( توازن

صفر برابر

شرايط قابل آزمايش 
متداول كه 

ها  ها از آن ريزپردازنده
گيري  براي تصميم
كنند استفاده مي

صفر مخالف

)Sign( عالمت

)Carry( نقلي بين

مثبت

منفي

فرد توازن

زوج توازن

كي نقلي بيت

فرص نقلي بيت

سيستم حافظه
 دهريزپردازن براي را باينري اطالعات كه است اي وسيله حافظه•

.كند مي ذخيره
:ددار مهم بسيار كاربرد دو كامپيوتر يك در حافظه سيستم•

.شود مي استفاده برنامه يك هاي دستورالعمل كردن ذخيره براي حافظه از–
 برده ركا به برنامه سيله به كه شود مي استفاده اطالعاتي كردن ذخيره براي حافظه از–

.شود مي

 يا »خواندني فقط حافظه« يك در برنامه ها سيستم از بسياري در•
 با حافظه« يك در اطالعات و شود مي نگهداري ROM همان

  .شوند مي ذخيره RAM يا »تصادفي دسترسي
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)١(برنامه  
 تشكيل فيمختل هاي دستورالعمل از كامپيوتر سيستم يك در برنامه•

  .كنند مي هدايت را ريزپردازنده كار كه شود مي
 دهريزپردازن وسيله به كه هستند باينري اعداد ها دستورالعمل•

 شوند، اجرا ريزپردازنده توسط بايد كه مختلفي عمليات عنوان به
  .شوند مي تفسير

  .شود مي گفته »برنامه« ها دستورالعمل اين بندي گروه به•
 نچندي تا ساده هاي سيستم در دستورالعمل چند از برنامه طول•

.نندك مي تغيير پيچيده خيلي هاي سيستم در دستورالعمل هزار

)٢(برنامه 
  .هم با ٣ و ٢ اعداد جمع برنامه؛ يك از ساده مثالي•

از  ٣واكشي عدد 
حافظه

از  ٢گرفتن عدد 
حافظه و جمع آن 

٣با عدد 

ذخيره پاسخ در 
حافظه

 ٣نوشتن عدد 
روي كاغذ

در زير  ٢نوشتن 
كردن  و جمع ٣

در ذهن

نوشتن پاسخ 
روي كاغذ
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)١(انواع حافظه 
 فقط حافظه( EPROM مانند ROM از نوعي يا ROM از معموالً•

 هبرنام نگهداري براي )شدن پاك و ريزي برنامه قابل خواندني
  .رود مي كار به اطالعات نگهداري براي RAM و شود مي استفاده

 صحيح موارد بسياري در اما نيست درست هميشه بندي تقسيم اين•
  .است

)٢(انواع حافظه 
 يافت ريزپردازنده با رابطه در معموالً كه ROM حافظه از نوعي•

  كارخانه يا ماسك وسيله به شده ريزي برنامه ROM يك شود مي
)Factory or Mask Programed( نوع اين .است ROM اي كارخانه در 

  .شود مي ريزي برنامه نياز مورد اطالعات با شود مي توليد كه

  ريز هبرنام« نام به دستگاهي وسيله به كار محل در را EPROM توان مي•
EPROM« سوزاننده« يا EPROM« كرد ريزي برنامه.

•  
 درصورت توان مي را EPROM ريزي، برنامه قابليت داشتن بر عالوه•

 .نمود پاك اشتباه يك كشف
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)٣(انواع حافظه 
  .است CMOS يا NMOS حافظه از نوعي موارد اغلب در RAM حافظه•

  استاتيكي RAM اجزاي با غالباً حافظه ،كوچك حافظه هاي سيستم
)SRAM( اجزاي با غالباً  حافظه ،حافظه بزرگ هاي سيستم و RAM  

.شوند مي ساخته )DRAM( ديناميكي

 دهي ارتباط اما دارد، نياز بيشتري توان به كار براي SRAM حافظه•
  .است DRAM از تر ساده ريزپردازنده به آن

 با كار براي اما دارد نياز كمتري توان به DRAM حافظه•
   .دارد نياز اضافي مدارهاي به ها ريزپردازنده

)٤(انواع حافظه 
بيتي ٨عدد 

FFFF
FFFE
FFFD
FFFC
FFFB
FFFA
FFF9
FFF8

0007
0006
0005
0004
0003
0002
0001
0000

  مسيست يك حافظه از نمادين شكل

آدرس 
حافظه

01234567

هاي باينري بيت

11001101
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)١(وسايل ورودي ـ خروجي 
 الاتص محل كامپيوتري، سيستم يك در خروجي ـ ورودي بخش•

.است خارج دنياي به ريزپردازنده
 اربرقر ارتباط ماشين يا و انسان با I/O بخش طريق از ريزپردازنده•

 سيلهو يك حقيقتاً كامپيوتر ارتباطي، مسير اين بدون .كند مي
.بود مي ارزش بي

 السيگن يك يا كه شود مي تعريف وسايلي عنوان به I/O وسايل•
 نالسيگ يك يا و كنند مي دريافت پردازش براي را الكتريكي
  .نمايند مي توليد كاري انجام براي را الكتريكي

)٢(وسايل ورودي ـ خروجي 
 را رود مي كار به امروزي نوين جامعه در كه اي وسيله هر تقريباً •

  .داد ارتباط ريزپزدازنده يك به I/O وسيله يك عنوان به توان مي

 هاي مبدل وجود علت به بيشتر بيرون دنياي با ريزپردازنده ارتباط•
 شده فراهم )DAC( آنالوگ به ديجيتال و )ADC( ديجيتال به آنالوگ

.است
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پايان فصل اول

يد به براي كسب اطالعات بيشتر در مورد اين درس مي توان

وب سايت آموزشي در لينك زير مراجعه نماييد

http://shafieian-education.ir


