
  

  
  

  سال نو مبارک
  
  

  پايهکامپيوتر  یشبيه ساز:  پروژه پيک نوروزی 
  
ساختار کامپيوترهای اوليه در کتاب معماری . را شبيه سازی کنيم) CPU(اوليه   فرض کنيد که قصد داريم واحد پردازش يک کامپيوتر 

در اين قسمت توضيحی از نحوه . کامالً شرح داده شده استهای فصل کتاب برنامه نويسي دايتل و دايتل و همچنين در تمرين مانو 
همانطور که مالحظه می کنيد شکل . داده شده استر شکل زير نشان د CPUيک و اجزاء ساختار . عملکرد و اجزاء آن داده می شود

ثبات ها وظيفه نگهداری داده ها که در يک عمل محاسباتی مورد نياز هستند را . بسيار خالصه شده ای از کامپيونر نشان داده شده است
بعدی دستور ، نگهدارنده آدرس )PC(شمارنده برنامهثبات .  بيت از داده ها را دارند ۱۶فرض کنيد که توانايي نگهداری . برعهده دارند

حافظه هم  .ثبات آدرس نگهدارنده مکان بعدی است که داده در آنجا نوشته و يا خوانده می شود. است که الزم است اجرا شود
، تفريق، ضرب، واحد محاسبه و منطق قادر است عمليات محاسباتی و منطقی همچون جمع دو عدد. نگهدارنده داده های برنامه است

  .واحد کنترل نيز بر نحوه انجام عمليات نظارت کرده و آنها را کنترل می کند .منطقی و غيره را انجام دهد ANDشيفت به چپ، 
  



  
  ه استفرض کنيد که در واحد محاسبه و منطق عمليات زير تعريف شد

SET AX, 5 قرار بده                ۵مقدار ثبات مورد نظر را برابر    

SET BX, 7 قرار بده               ۷مقدار ثبات مورد نظر را برابر    
ADD AX, BX        مقدار ثباتهای مورد نظر را به همديگر جمع کن و در ثبات اول قرار بده  
SUB AX, BX مقدار ثبات اول را از  دوم کم کرده و در ثبات اول قرار بده          
MUL AX, BX ثبات اول را در دوم ضرب کرده و نتيجه را در اولی قرار بده      
DIV AX, BX ثبات اول را بر دومی تقسيم کرده و نتيجه را در اولی قرار بده      
AND AX, BX عمل منطقی مورد نظر را بين دو ثبات انجام داده و نتيجه در اولی نگهداری شود     
OR AX, BX    ….. 
XOR AX, BX 
NOT AX 
GOTO 3 برو و از انجا مجدداً دستورات را اجرا کن    ۳به آدرس    
Close اجرای برنامه مورد نظر خاتمه يافته است.           
Print AX       ثبات مورد نظر را در خروجی چاپ کن 

  به شرح زير است CUتعدادی از دستورات موجود در بخش 
Load “main.txt” .     خوانده در در حافظه قرار می دهددستورات را از فايل مورد نظر    
RUN “main.txt” 

  
باال در حافظه قرار داده شده است که هر کدام از اين دستورات آدرسی از دستورات  ای مجموعهبرای نوشتن برنامه فرض کنيد که 

می دهد با استفاده از دستور  حافطه قراررا در  برنامه ای که قرار است اجرا شود CUدر ابتدا . آدرس دستور اول برابر صفر است، دارند
Load. و آدرس صفر که بيانگر دستور بعدی است که )  دستورات زبان اسمبلی هستند(ر خط از اين برنامه شامل دستورات باال استه

می   ALU واحد حال به. قرار می دهد IRرا در ثبات است  PCدر مکان دستور بعدی  و . قرار می دهد  PCقرار است اجرا شود را در 
البته اگر دستور (را يکی افزايش می دهد  PCمقدار  دستور بعدی را اجرا می کند و ALU. گويد که دستور بعدی را اجرا نمايد

GOTO  باشد الزم استPC حال ). را برابر آدرس جديد قرار دهدALU  پيامی را بهCU  می فرستد که دستور قبلی را انجام داده است

  
  و منطق واحد محاسبه

ALU 

  
 واحد کنترل

CU 

 هاثبات

)AX, BX, …(  

  آدرس  ثبات

  شمارنده برنامه  ثبات
PC 

  هظحاف
Main Memory 

   IRدستور  ثبات

 ارده
Hard Disk 



بارگذاری می کند و مجدداً مراحل   IRدر قرار دارد را  PCمجدداً دستوری را که آدرس آن در  CU. دستور بعدی است و اماده اجرای
  .رسيده شود closeباال انجام می شود تا اينکه به دستور 

  
  :توجه

 . قرار داد Memoryدر کالس  نها راو آکه دستورات حتماً در فايل نوشته شده باشند  استالزم  .۱

قابليتهای ديگری از اين کامپيوتر را می توان از کتاب مانو بررسی کرد و به مدل باال اضافه نمود که در صورت استفاده نمره  .۲
 .تشويقی داده می شود

 .شودهفته اول فروردين، جلسه اولی که کالس برگزار میتاريخ تحويل پروژه  .۳
عدد می باشد، که می توان آنها را و همچنين نام آنها را به صورت پارامتری دريافت کرد که البته  ۱۶تعداد ثبات های داده  .۴

 .ضروری نيست
 .برنامه تان می توانيد دستورات ديگری را خودتان فرض کنيد و به بخشهای مختلف اضافه کنيدمناسب تر برای اجرای  .۵
 .را تغيير دهد که در صورت انجام آن الزم است پيغام مناسب داده شود PCبرنامه کاربر نبايد بتواند  .۶

 .هر گونه فرضيات ديگر را خودتان انجام دهيد .۷
 
 پيروز باشيد
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