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، ALU بيتي، ثبات يا رجيستر، 16 بيتي يا 8هاي  هايي مانند پردازنده شايد تاكنون با واژه
 برخورد …دهي، گذرگاه يا باس داده و آدرس و ، فضاي آدرسROM و RAMهاي  حافظه

هدف ما در اين ها هستند و  هاي معمول دنياي پردازنده اين كلمات، واژه. كرده باشيد
  .باشد ميبا اين مفاهيم  آشنا كردن شما نوشتار،

  

  كنند ؟ ها چگونه كار مي  پردازنده-1- 1
  سيستمهاي كنترلي

شكل (به طور كلي هر سيستم كنترلي داراي سه بخش ورودي، پردازشگر و خروجي است 
، روي اين )وروديبخش (مي كند دريافت ها را از دنياي خارج  چنين سيستمي داده). 1

الزم را خروجي و بر اساس اين پردازشها ) پردازشبخش (انجام مي دهد عملياتي ها  داده
كارخانه پارچه بافي يك مثال ساده براي يك سيستم ). خروجيبخش (توليد مي كند 

كنترلي است كه نخ بعنوان ماده اوليه وارد آن مي شود و پس از انجام يك سري عمليات، 
  .پارچه بعنوان خروجي سيستم توليد مي شود

  

  
  
  

 در درس .در سيستمهاي كنترلي هستنداساسي پردازش اي منطقي، بخش گيريه تصميم
مدارهاي منطقي با نحوه طراحي بخش پردازشگر سيستمهاي الكترونيكي با استفاده از 

  .و ترتيبي آشنا شده ايد مدارات منطقي تركيبي
ها از نظر كلي با مدارهاي منطقي يكسان است و تنها چگونگي ورود و  عملكرد پردازنده

ها و نحوه انجام پردازش روي آنهاست كه باعث متفاوت شدن ويژگيهاي آنها  خروج داده
  . شود مي

  

  ها به وجود آمدند ؟ چرا پردازنده
 شايد اين سؤال پيش بيايد كه با وجود مدارهاي تركيبي و ترتيبي منطقي كه انجام هر 

  ها شد ؟  ندهسازند، چه نيازي موجب ايجاد و گسترش پرداز پردازشي را ممكن مي
  
  
  
  

  اجزاء يك سيستم كنترلي-1-1شكل 
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  :سادگي 
تعداد وروديها ترين دليل اين است كه حجم و پيچيدگي مدارهاي منطقي با زياد شدن  ساده

كه باعث دشواري يابد  به شدت افزايش ميو خروجيهاي سيستم و نيز پردازشهاي آن 
از مدارهاي سيستم مي شود و استفاده ... سازي، اشكالزدايي و طراحي، نگهداري، پياده

  .سازد را عمالً غيرممكن ميبه عنوان بخش پردازشگر سيستمهاي پيچيده و بزرگ منطقي 
  

  :برنامه پذيري 
و به عبارت ديگر تغيير ساختار مدارهاي پيكربندي مجدد دشوار بودن اما دليل مهمتر، 

  :براي فهم اين موضوع به مثال زير توجه كنيد .  استبندي شده منطقي سيم
 امنيتي بايد حالت دو درب را كنترل كرده و در صورت ايجاد خطر، فرض كنيد يك سيستم
صفر و ( حالت درب را به صورت يك سيگنال منطقي ،1يك حسگر. آژيري را به صدا درآورد

 به اين صورت كه اگر درب باز باشد مقدار سيگنال يك و ؛كند گزارش مي) يك
فعال كند نيز يك سيگنال خروجي سيستم كه بايد آژير را . صورت صفر است درغيراين

منطقي است كه وقتي يك شود آژير فعال 
 .شود مي

  

اي طراحي كنيم  گونه خواهيم سيستم را به مي
 اگر هر دو درب باز بودند، آژير به  فقطكه

 درمدار ساده شده اين سيستم . صدا درآيد
  . نشان داده شده است2-1شكل 

حال فرض كنيد كه از نظر امنيتي مدار 
اي تغيير يابد كه اگر يكي از   به گونهبايد

. دربها هم باز شد، آژير به صدا درآيد
  .دهد  اين سيستم را نشان مي3-1شكل 

  

  
اي تغيير  اكنون سياست امنيتي به گونه

هنگامي كه يكي از  يابد كه فقط مي
.  آژير بايد به صدا درآيد،دربها باز بود

  . را ببينيد4-1شكل 
  

                                                           
1 Sensor 

 2-1شكل 

 3-1شكل 

 4-1شكل 
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كند، سيستم نيز بايد عوض  كنيد هر بار كه نظر كارفرما تغيير مي ميهمانطور كه مشاهده 
كه همانند  ؛ البته در اين مثال ما تنها دو وروردي و يك خروجي داريم؛ در صورتي1شود

ها ورودي و خروجي داشته باشيم، تغيير كلي سيستم، دهسيستمهاي بزرگ و صنعتي 
  .آوري درپي دارد هاي سرسام هزينه

  

 سيستم يك.  آنهاستپذيري قابليت برنامهها،  ايجاد و گسترش پردازندهايده اصلي 
 كه پردازشهاييكنترلي مبتني بر پردازنده داراي تعدادي ورودي و خروجي است كه تمام 

  مجموعه اي از دستورات نرم افزاري كه قرار است روي وروديها انجام شود به صورت
 تغيير برنامه تنها منجر به ، تغيير نظر كارفرما.شود به سيستم داده مينام دارد،  2برنامه

به بيان . شود كه هزينه آن در مقابل هزينه تغيير كلي سيستم بسيار ناچيز است سيستم مي
وشد كه  افزاري، به طراحي يك برنامه مبدل مي ديگر، پيچيدگي طراحي يك سيستم سخت

 كه 3پذير منطقي برنامههاي  كننده اين موضوع اساس كار كنترل. تر است بسيار ساده
  .باشد هستند، مي) 5-1شكل (سيستمهايي مبتني بر پردازنده 

افزار   در اين سيستمها، به جاي طراحي بخش پردازشگر سيستم كنترلي به صورت سخت
مي ) افزار نرم(سفارشي كه مشكالت ذكر شده را به دنبال دارد، پردازش را به يك برنامه 

سازي و اشكالزدايي و هم تغيير كاركرد آن نسبت به سخت  هسپاريم كه هم طراحي و پياد
  . استاجراي اين برنامهوظيفه پردازنده . تر مي باشد تر و كم هزينه افزار، بسيار ساده

  

  
  

  
ها آشنا شديم، به بررسي چگونگي عملكرد آنها  اكنون كه با ضرورت وجود پردازنده

و به عنوان يك سيستم مبتني بر پردازنده يوتر در ادامه با ساختار كلي يك كامپ. پردازيم مي
  . آشنا خواهيد شدها پردازندهها در  سپس با چند مثال با نحوه اجراي برنامه

  

                                                           
  .مي شود گفته) Custom Designed(طراحي شده به صورت سفارشيبه اين سيستمها اصطالحاً  1
  

2 Program 
3 Programmable Logic Controller : PLC 

  يك سيستم كنترلي مبتني بر پردازنده–5-1شكل
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   ؟يك سيستم پردازنده اي چه اجزايي دارد
 داخل CPUقطعه . شما با كامپيوتر به عنوان يك سيستم پردازنده اي آشنايي داريد

ديسك سخت، ظر ماست؛ اما كامپيوتر اجزاء ديگري مانند كامپيوتر همان پردازنده مورد ن
RAMتوان در سه  تمام اين اجزاء را مي.  دارد… و 1، كارت گرافيكي، صفحه كليد، نمايشگر

بندي كرد  طبقه، )كه اجزاء اساسي هر سيستم مبتني بر پردازنده نيز هستند(بخش اصلي 
  ) :6-1شكل (
  

  )CPU (2واحد پردازش مركزي -1
  3ظهحاف -2
  )I/O (4وسايل ورودي و خروجي -3
  

مجموعه دستورات يا برنامه اي كه قرار است پردازشهاي سيستم ما را انجام دهد، در واحد 
كه از اين به بعد آن را به اختصار  (واحد پردازش مركزيكار .  ذخيره مي شودحافظه

، خروجي/وديواحدهاي وركار . اجراي خط به خط اين برنامه است)  مي ناميمپردازنده
  .تبادل اطالعات با دنياي خارج است

  

  
  

  
هايي را از  توان كامپيوتر را مانند يك انسان در نظرگرفت كه داده از نظر ساختاري مي

با توجه به ) پردازنده(گيرد، در مغز خود  مانند بويايي و بينايي مي) ورودي(حواس خود 
روي آنها انجام را ) شايد ناخودآگاه(دارد، پردازشهايي ) حافظه(اطالعاتي كه در ذهن 

  .دهد نشان مي) خروجي(العمل  دهد و متناسب با آنها عكس مي

                                                           
1 Monitor 
2 Central Processing Unit : CPU 
3 Memory 
4 Input / Output Devices : I/O 
 

  اجزاء يك سيستم كنترلي مبتني بر پردازنده–6-1شكل
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اجزاء داخلي يك مانند اجزاي بدن كه از طريق رگها و اعصاب با هم مرتبط هستند، 
يكديگر در ارتباط  با 1باساي از سيمها به نام گذرگاه يا  از طريق مجموعهكامپيوتر 

  .باشند مي
  .پردازيم  به شرح مختصري راجع به بخشهاي ذكر شده مياكنون

  

   چيست ؟ كار پردازنده
 .ستا  است كه در حافظه ذخيره شدهاي   يا برنامهكار پردازنده اجراي مجموعه دستورات

    : پردازنده بايدبراي اين كار
  ، )Fetch( كند واكشياز حافظه دريافت يا به ترتيب دستورات را  •
  ) Decode(كند  دركمعناي آن را  •
  ).  Execute(  كنداجرارا   آن •

براي اجراي يك او . براي درك سه مرحله فوق، كار يك نوازنده موسيقي را در نظر بگيريد
صفحه كه نتهاي يك آهنگ روي آن نوشته  بايد سمبل نت موسيقي را از روي يكآهنگ 

 ت را درك كنددهنده كدام نت اس ، اينكه آن سمبل نشان)Fetch(اند، بخواند  شده
)Decode( و سپس آن نت را بنوازد ،)Execute.(  
  

  برنامه چگونه به پردازنده داده مي شود ؟
اي ما  فهمد و نه با هيچكدام از زبانهاي محاوره پردازنده نه سمبلهاي موسيقي را مياما 

ارقام توان به وسيله آن با پردازنده ارتباط برقرار كرد، زبان  تنها زباني كه مي! آشناست
 در واقع به دليل سهولت استفاده از اجزاء الكترونيكي مانند المپ خأل، رله و .دودويي است

ترانزيستور كه به صورت دوحالته نيز قابل استفاده هستند، از ابتدا مدارات منطقي و 
  .ها با دستگاه دودويي استاندارد شدند پردازنده

 است كه 2بيتك رقم دودويي يا يك  كوچكترين واحد اطالعاتي براي يك پردازنده، ي
تمام اطالعات كامپيوتري از . 3مي باشد) صفر يا يك(حاوي يك سيگنال منطقي 

شود كه يك واحد   ناميده مي4بايت بيت يك 8هر . شوند اي از بيتها تشكيل مي مجموعه
 بيت تشكيل 4 است كه از Nibbleواحد مهم ديگر، . هاست اطالعاتي مهم در پردازنده

  . ودش مي
                                                           

1 Bus 
2 Binary digIT : BIT 

 به كار يك منطقي ولت براي بيان 5 تا 3 ولتاژ حدود  وصفر منطقي ولت براي بيان 8/0، ولتاژ حدود صفر تا TTLهاي با استاندارد  در تراشه 3
  .نيز نمايش داده شود)  ميلي آمپر20 و 4مثالً (صفر و يك منطقي مي تواند با دو مقدار متفاوت جريان . مي رود

4 Byte 
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   1زبان ماشين
تمام دستورات، وروديها و . براي ارتباط با يك پردازنده بايد از ارقام دودويي استفاده كنيم 

. ناميم مي زبان صفر و يكيا  زبان ماشينگيرند كه آن را  خروجيها در اين قالب قرار مي
 .زبان ماشين، پايينترين سطح گفتگو با پردازنده است

نويسي  ها، از زبان صفر و يك براي برنامه  گستردگي كاربرد پردازندهدر ابتدا به دليل عدم 
خواهيم با استفاده از يك پردازنده فرضي،  مثالً فرض كنيد مي. شد ها استفاده مي پردازنده

با مطالعه برگه اطالعات . دو عدد را بخوانيم و با هم جمع كنيم و نتيجه را نشان دهيم
 به عنوان "10110001"شويم كه در اين پردازنده رشته  پردازنده مورد نظر، متوجه مي

دستور خواندن عدد از ورودي در نظر گرفته شده است؛ يعني پردازنده با دريافت اين رشته 
به همين ترتيب . ، يك عدد را از ورودي مي خواند)به عنوان دستور(صفر و يك از حافظه 
.  است"00100010" به خارج  و دستور ارسال نتيجه"00110011"دستور جمع دو عدد 

  :بنابراين برنامه فوق به شكل زير در مي آيد 
10110001 
10110001 
00110011 
00100010 

  .همانطور كه مي بينيد برنامه نويسي و همچنين فهم اين برنامه بسيار دشوار است
  

م ها در سيستمهاي مختلف، نياز به زباني كه عليرغ پس از گسترده شدن كاربرد پردازنده
نزديكي كافي به سطح ماشين، داراي دستورات ساده تر و قابل فهم تر باشد به شدت 

  .احساس مي شد
  

   2زبان اسمبلي
در زبان اسمبلي كه به همين هدف عرضه شد، براي هر دستور يك كلمه معادل كه شبيه 

 معادل رشته INبه كلمات انگليسي است، وجود دارد؛ مثالً در پردازنده فوق كلمه 
 در نظر گرفته شده است كه با معناي اين دستور كه خواندن عدد از ورودي "10110001"
)INPUT (برنامه قبلي با استفاده از معادل اسمبلي دستورات به . است نيز همخواني دارد

  :صورت زير در مي آيد
IN 
IN 
ADD 
OUT 

                                                           
1 Machine Language 
2 Assembly Language 
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؛ اما پردازنده تنها تر مي كند  نويسي به زبان اسمبلي، كار را براي برنامه نويس راحت برنامه
 كار ترجمه دستورات زبان اسمبلي به 1نرم افزار اسمبلر. زبان صفر و يك را متوجه مي شود

 .دستورات زبان ماشين را بر عهده دارد
نويسي  ها، سالها بعنوان زبان برنامه زبان اسمبلي با ايجاد تحول در برنامه نويسي پردازنده

اما از دشواري نسبي برنامه نويسي به زبان اسمبلي كه . ها به كار مي رفت متداول پردازنده
اي كه براي آن برنامه مي  نويس اين زبان بايد از ساختمان داخلي پردازنده بگذريم، برنامه

بعالوه برنامه اي كه به زبان اسمبلي يك پردازنده نوشته مي شود، . نويسد، كامالً آگاه باشد
با توجه به ) يا زبان ماشين( چون هر برنامه اسمبلي روي پردازنده ديگري قابل اجرا نيست؛

به . هاي ديگر متفاوت است ساختار داخلي يك پردازنده نوشته مي شود كه با پردازنده
  . مي گويند2زبانهاي وابسته به ماشينهمين دليل زبان ماشين و زبان اسمبلي را 

  

  3زبانهاي سطح باال
عالوه بر ... ، فرترن و Cمانند زبانهاي پاسكال، دستورات زبانهاي برنامه نويسي سطح باال 

شباهت زياد به زبان انگليسي كه باعث سادگي برنامه نويسي مي شود، به كاربر اجازه مي 
هاي خود را بنويسد؛ مثالً دستور  دهد بدون نياز به اطالع از ساختار داخلي پردازنده، برنامه

   clrscr ، دستور Cكال و پاك كردن صفحه نمايش كامپيوتر در زبانهاي پاس
)Clear Screen ( است؛ اما براي انجام همين كار به زبان اسمبلي كامپيوتر اين دستورات

  :بايد نوشته شوند 
  

MOV  AH,6H 
MOV  AL,25 
MOV  CX,0 
MOV  DH,24 
MOV  DL,79 
MOV  BH,14H 
INT  10H 

  

  .دهد ان اسمبلي را نشان مياين مثال به خوبي تفاوت برنامه نويسي به زبان سطح باال و زب
 4)كامپايلر(چون پردازنده تنها دستورات زبان ماشين را درك مي كند، از نرم افزار مترجم 

 .تر استفاده مي شود براي تبديل دستورات زبان سطح باال به سطوح پايين
  

                                                           
1 Assembler 
2 Machine Dependent 
3 High Level Languages : HLL 
4 Compiler 
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ذكر اين نكته ضروريست كه زبان اسمبلي هنوز در مواردي مانند وقتي كه حجم و زمان 
ها مهم است، مورد استفاده قرار مي گيرد، به طوري كه حتي گاهي بخشي از  ي برنامهاجرا

اين كار براي كاهش . يك برنامه سطح باال را با استفاده از دستورات اسمبلي مي نويسيم
  .شود افزار انجام مي حجم كد ماشين نهايي و يا زمان اجراي آن و نيز استفاده مؤثر از سخت

 

  ها  ردازنده  اجزاء داخلي پ
وظيفه اصلي خود يعني واكشي، رمزگشايي و اجراي دستورات، به سه پردازنده براي انجام 

  :پردازيم  امكاناتي مجهز است كه در زير به مهمترين آنها مي
  

هاي كوچك و سريعي هستند كه داخل پردازنده قرار دارند  ها، حافظه ثبات  : 1ها   ثبات- 1
اين ثباتها بسته به نوع پردازنده . روند ا و دستكاري آنها به كار ميه و براي ذخيره موقت داده

هرچه تعداد و اندازه ثباتها .  باشند… بيتي و 64 بيتي، 32بيتي، 16 بيتي، 8توانند  مي
  .بيشتر باشد، كارايي پردازنده باالتر است

  :كنيم رفي ميها داراي ثباتهاي متنوعي هستند كه در زير چند نوع از آنها را مع پردازنده
  

 است كه در انواع دستورات حسابي و منطقي 3منظوره يك ثبات همه : 2ثبات انباره •
  .رود كار مي ها بعنوان برگه كاري موقت به و انتقال داده

  

بيانگر حالت پردازنده بعد از اجراي   بيتهاي اين ثبات :4)پرچم(ثبات حالت  •
 است كه اگر نتيجه يك عمل 5رچم صفرمثالً يكي از بيتهاي اين ثبات، پ. دستورات است

 بعد از ZFشود؛ يعني مقدار منطقي يا حسابي برابرصفر باشد، مقدار آن برابر يك مي
انجام يك عمليات منطقي يا حسابي، بيانگر صفر بودن يا صفر نبودن نتيجه عمليات 

  .است

م صفر، پرچم توان به پرچ ها وجود دارند مي از بيتهاي ثبات پرچم كه در اكثر پردازنده
 كاربرد اصلي ثبات پرچم در تصميم . اشاره كرد8 و پرچم رقم نقلي7، پرچم عالمت6سرريز

  .گيريهاي الزم بعد از انجام يك عمل داخلي پردازنده است
  

                                                           
1 Registers 
2 Accumulator  Register 

ثباتهايي هستند كه براي انجام هر عملياتي داخل پردازنده مي توانند مورد استفاده ) General Purpose Registers(ثباتهاي همه منظوره  3
 .قرار گيرند

4 Flag Register 
5 Zero Flag : ZF 
6 Oveflow Flag : OF 
7 Sign Flag : SF 
8 Carry Flag : CF 
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چون دستورات يك برنامه بايد به ترتيب اجرا شوند،   :1ثبات شمارنده برنامه  •
 كار ثبات. كه بايد اجرا كند كدام استپردازنده بايد به طريقي بداند دستور بعدي 

، نگهداري آدرس دستور بعدي است كه قرار است توسط پردازنده اجرا شمارنده برنامه
كند  يك واحد به اين ثبات اضافه ميبه طور خودكار با اجراي هر دستور، پردازنده . شود

رس، پردازنده با كمك اين ثبات و گذرگاههاي داده و آد. تا به دستور بعدي اشاره كند
 .كند دستورات را از حافظه دريافت مي

  

اين . گفتيم كه پردازنده، دستوراتي را كه از حافظه دريافت مي كند، اجرا مي نمايد
  دستورات چگونه اجرا مي شوند؟

شود،   گفته ميALU اين واحد پردازنده كه اصطالحاً به آن  :2  واحد محاسبه و منطق-2
ه مسؤول انجام اعمال رياضي مانند جمع، تفريق، ضرب و تقسيم قسمتي از پردازنده است ك

  .باشد  ميNOT و AND  ،OR و اعمال منطقي مانند 
  

ALUتنها يك واحد حسابگر است و براي عملكرد درست بايد كنترل شود .  
  .كار اين بخش، كنترل تمام فعاليتهاي پردازنده است  : 3 واحد كنترل - 3

توان اين قسمت  مي.  است4، ثبات رمزگشاي دستورواحد كنترليكي از مهمترين قسمتهاي 
عنوان يك فرهنگ لغت تصور كرد كه معناي هر دستور و مراحلي را كه پردازنده بايد  را به

دستورات پس از واكشي از حافظه وارد . كند براي اجراي آن در پيش بگيرد، مشخص مي
  .شوند تا پس از رمزگشايي اجرا شوند اين ثبات مي

  . آمده است7-1بلوك دياگرام داخلي پردازنده در شكل 
  

  

                                                           
1 Program Counter : PC يا Instruction Pointer : IP 
2 Arithmetic & Logic Unit : ALU 
3 Control Unit : CU 
4 Instruction (Decoder) Register : IR 

  بلوك دياگرام داخلي پردازنده-7-1شكل 
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  سرعت پردازنده به چه معناست ؟
در آخر به اين نكته توجه كنيد كه پردازنده از نظر عملياتي، مانند يك مدار ترتيبي منطقي 

كند و تمام اعمال آن با يك موج مربعي كه پالس ساعت نام  عمل مي) سنكرون(همزمان 
فركانس پالس ساعت، يكي از معيارهاي كارايي پردازنده و بيانگر . شود يدارد، هماهنگ م

 يعني تعداد دستورات قابل اجرا MIPS1به صورت مشابه ديگر معيار . سرعت آن خواهد بود
  . شود ميبيان توسط پردازنده بر حسب ميليون دستور در ثانيه، 

 پردازنده، به مراجع معماري براي بحث دقيقتر در مورد چگونگي اجراي يك دستورالعمل در
  . كامپيوتر مراجعه كنيد

  

  نقش حافظه در سيستمهاي كامپيوتري 
هاي  اطالعاتي كه بايد توسط پردازنده پردازش شود، اعم از دستورات و بعضي داده

اي معموالً از دو نوع  در سيستمهاي پردازنده. خروجي، بايد در حافظه ذخيره شود/ورودي
  :ود ش حافظه استفاده مي

اطالعات اين حافظه با قطع برق از ميان  :ROM2)(حافظه فقط خواندني  •
ذخيره اطالعات دايمي براي  )آيد همانطور كه از نام آن برمي(بنابراين معموالً . رود نمي

حتماً اجراي كند و  ميتست كه حافظه كامپيوتر را اي  برنامهمثالً  .رود به كار ميو ثابت 
، بايد پس از هر بار روشن شدن ايد  كامپيوتر خود ديدهآن را هنگام روشن كردن

معموالً براي نوشتن . 3 كامپيوتر ذخيره شودROMكامپيوتر اجرا شود؛ بنابراين بايد در 
 . نياز است4ريز  به دستگاه مخصوصي به نام برنامهROMدر حافظه 

اطالعات اين نوع حافظه با  :)RWM6يا  RAM5 (حافظه خواندني و نوشتني •
ريز  به عالوه براي نوشتن در آن نيازي به دستگاه برنامه. رود ع برق از ميان ميقط

هاي موقت مانند متغيرهاي يك برنامه يا در سطوح  براي ذخيره دادهبنابراين . نيست
يا افزارهاي مختلف مانند انواع بازيها  سيستم عامل يا نرمبراي نگهداري باالتر 
   .رود  ميبه كارهاي كاربردي ديگر  برنامه

رود؛ به همين   دايمي است و با قطع برق از بين نميRAM بر خالف ROMاطالعات 
  .نامند  هم مي7 را حافظه غيرفرّارROMدليل، گاهي 

                                                           
1 Milion Instruction Per Second : MIPS 
2 Read Only Memory : ROM 

  .شود گفته مي) BIOS(دهد، اصطالحاً بايوس  يي سيستم از جمله تست حافظه كامپيوتر را انجام ميبه برنامه فوق كه عمليات ابتدا 3
4  Programmer 
5 Random Access Memory : RAM 
6 Read/Write Memory 
7 Non Volatile Memory : NV-Memory 
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در بخشهاي بعدي با عملكرد و نحوه نوشتن و خواندن اطالعات از حافظه بيشتر آشنا 
  .خواهيم شد

   

  تريخروجي در سيستمهاي كامپيو/ورودي نقش وسايل
اند؛ به اين منظور بايد  ها براي رفع نيازهاي كاربران طراحي شده در حقيقت پردازنده

خارج پردازنده  از ، نتايجو پس از انجام عمليات مورد نظرشده به پردازنده وارد يي ها داده
خروجي، اين وظيفه را در /اي شامل پردازنده، گذرگاهها و وسايل ورودي مجموعه. شوند

  .مپيوتري به عهده دارندسيستمهاي كا
صفحه توانند بسيار ساده مانند يك كليد دوحالته و يا پيچيده مانند   وسايل ورودي مي

انواع تا  ديود نوريبه طور مشابه، وسايل خروجي نيز انواع ساده مانند .  باشندكليد يا ماوس
فاده از وسايل با چگونگي استادامه اين فصل در . گيرند پيچيده مانند نمايشگر را دربرمي

  . شويد آشنا مي اي در سيستمهاي پردازندهساده خروجي /ورودي
  

  گذرگاهها در سيستمهاي كامپيوتري 
 و 2، گذرگاه آدرس1گذرگاه داده: در هر كامپيوتر به طور معمول سه نوع گذرگاه وجود دارد 

  .3گذرگاه كنترلي
 عبور گذرگاه داده، از تمام اطالعاتي كه بايد در يك سيستم كامپيوتري جابجا شوند

 گذرگاه داده در هر لحظه بايد در اختيار چه  كهكند  مشخص ميگذرگاه آدرس. كنند مي
  .بخشد  اين ارتباط را نظم ميگذرگاه كنترلياي باشد و  وسيله

  

ها، پهناي  اهميت گذرگاهها به حدي است كه يكي از مهمترين معيارهاي كارايي پردازنده
آدرس و گذرگاه داده آنها و تنوع سيگنالهاي گذرگاه كنترلي گذرگاه ) تعداد خطوط(

  :شويم  كمي بيشتر با اين گذرگاهها آشنا مي. آنهاست
  

همانطور كه گفته شد، گذرگاه داده محل عبور تمام اطالعاتي  :گذرگاه داده   •
است كه بايد داخل سيستم جابجا شوند؛ بعنوان مثال براي انتقال دستورات از 

دازنده، براي خواندن اطالعات از ورودي و نيز براي ارسال اطالعات حافظه به پر
 . به خروجي بايد از گذرگاه داده استفاده شود

                                                           
1 Data Bus 
2 Address Bus 
3 Control Bus 
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تا آنجا ) يعني اينكه گذرگاه دادة يك پردازنده چند بيتي است(پهناي گذرگاه داده 
كه رود   به شمار ميها بندي پردازنده يكي از مهمترين معيارهاي طبقهمهم است كه 

بود و سپس انواع ) 4040 و 4004هاي  مانند پردازنده( بيتي 4ترين نوع آن  ابتدايي
 32و ) 80286، 8088، 8086( بيتي 16، )Z80 ،6800 ،8085( بيتي 8كاملتر 

، 8085شود پردازنده  وقتي گفته مي .به بازار آمد) ، پنتيوم80486، 80386(بيتي 
 بيت را پردازش كند؛ به 8) يكل كاريدر هر س( بيتي است يعني مي تواند هر بار 8

  . بيتي صورت گيرد8بيان ديگر ورود و خروج اطالعات در آن بايد در قالبهاي 
قدرت پردازش يك پردازنده به طور مستقيم با اندازه گذرگاه داده واضح است كه 

 8در هر سيكل كاري   بيتي8آن در ارتباط است؛ به عنوان مثال، يك پردازنده 
مدت زمان  بيتي در همين 16 اما يك پردازنده ؛تواند پردازش كند را ميبيت 
 برابر 2سرعت پردازش به تعبيري را مورد پردازش قرار دهد،  بيت 16تواند  مي

  .حالت قبل است
توانند به  ها از طريق آن هم مي  است؛ يعني داده1گذرگاه داده يك گذرگاه دوجهته

  .پردازنده وارد و هم از آن خارج شوند
با پهناي ) پينهاي داده پردازنده(ها، پهناي گذرگاه داده خارجي  ر بعضي پردازندهد

متفاوت است؛ مثالً  ) ها درون پردازنده مسير انتقال داده(گذرگاه داده داخلي 
 بيتي 8 بيتي و گذرگاه داده داخلي 16 داراي گذرگاه داده داخلي 8088پردازنده 

  . اند  بيتي16لي و خارجي پردازنده هر دو است، در حالي كه گذرگاههاي داده داخ
  

همانطور كه گفته شد، گذرگاه داده محل مشترك عبور  :گذرگاه آدرس  •
پرسشي كه بالفاصله به ذهن مي آيد اين است كه در هر . اطالعات سيستم است

 لحظه چه كسي حق استفاده از اين گذرگاه مشترك را دارد ؟ 
راي تعدادي پين آدرس است كه با گذاشتن براي حل اين مشكل، هر پردازنده دا

يك شماره روي آن، هويت وسيله اي را مي تواند از گذرگاه داده استفاده كند را 
  . شود  گفته ميگذرگاه آدرس پردازندهبه مجموعه اين پينها . معلوم مي كند

نحوه استفاده از گذرگاه آدرس به اين صورت است كه طراح سيستم به همه 
هاي حافظه و تمام  خانه(مي خواهند از گذرگاه داده استفاده كنند  كه واحدهايي

در هنگام عملكرد سيستم، . مي دهد) آدرس(، يك شماره )وروديها و خروجيها
شماره يا آدرسي كه پردازنده روي گذرگاه آدرسش قرار مي دهد نشان دهنده 

                                                           
1 Bi-directional 
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 8اي  گر پردازندهمثالً ا. شماره واحدي است كه حق استفاده از گذرگاه داده را دارد
 روي اين 00110010داشته باشد، با قرار گرفتن عدد )  پين آدرس8(خط آدرس 

پينها توسط پردازنده، به كل سيستم اعالم مي شود كه در اين لحظه واحدي به 
كه ممكن است يك خانه حافظه، يك ورودي يا يك خروجي  (00110010شماره 

اين شماره در هنگام . را دارد) دن يا نوشتنخوان(حق استفاده از گذرگاه داده ) باشد
  .طراحي سيستم توسط طراح به اين واحد داده شده است

اعالن شماره واحدي كه مي تواند از گذرگاه داده از آنجا كه گذرگاه آدرس براي 
تواند  رود، هر چه تعداد خطوط آن بيشتر باشد، پردازنده مي  به كار مياستفاده كند

خروجي را شناخته و از آنها استفاده /ه يا تعداد بيشتري وروديمقدار بيشتري حافظ
واحدهايي عبارت ديگر، تعداد خطوط آدرس يك پردازنده، معياري از تعداد  هب. كند

  . دهي كند تواند آدرس است كه مي
 خط n به اين ترتيب كه يك پردازنده با ؛ است2 هميشه تواني از واحدهااين تعداد 
 خط Z80 ، 16مثالً پردازنده . 1دهد ب  آدرسواحد مختلف n2  بهتواند آدرس، مي

آدرس ( حالت 65536 يا 216توانند  بيت مي 16 خط يا 16آدرس دارد، اين 
حافظه يا ( مختلف واحد 65536تواند تا   ميZ80را بسازند، بنابراين ) دودويي
. دهي كند  را آدرس)باشد بايت ميكه هر كدام حاوي يك () خروجي/ورودي

 64  بايت يا65536 برابر Z80دهي  شود كه فضاي آدرس طالحاً گفته مياص
، دهي گيري ظرفيت حافظه و فضاي آدرس اندازهتوجه كنيد كه در .  استكيلوبايت

كه هر كيلوبايت شامل  ؛ به طوريمي باشدمعناي كلمه كيلو، با ساير علوم متفاوت 
بايت   بايت، هرگيگا  كيلو1024 بايت است؛ به طور مشابه هر مگابايت برابر 1024
   . گيگابايت است1024بايت و هر ترابايت برابر   مگا1024برابر 

دهي يك مگابايت است؛   خط آدرس و فضاي آدرس20 داراي 8086/88پردازنده 
در آينده خواهيم ديد چگونه با .  بيتي هستند20بنابراين آدرسهاي حافظه در آن 

 20آفست، اين آدرس /ه و سيستم سگمنت بيتي پردازند16دهي  ثباتهاي آدرس
  .شود بيتي توليد مي

رود، بنابراين  دهي و توسط پردازنده به كار مي چون گذرگاه آدرس فقط براي آدرس
  . و سمت آن به سوي خارج پردازنده است2جهته يك گذرگاه يك

 است كه براي كنترل پينهايي از پردازنده اين گذرگاه شامل :گذرگاه كنترل  •
هاي مختلف، نوع و  گيرد و در پردازنده مورد استفاده قرار ميداخل سيستم ات ارتباط

                                                           
  مقدار مختلف داشته باشدn2  تواند  رقم، ميnودويي با چون يك عدد د 1

2 Uni-directional 



     مدارهاي واسط– جواد راستي –ها  عملكرد پردازنده

  

۱۴  

كنند آيا پردازنده  مثالً تعدادي از اين سيگنالها مشخص مي. تعداد آنها متفاوت است
كنند  مشغول دريافت اطالعات است يا ارسال اطالعات ؟ دسته ديگر مشخص مي

ص گرديده، از نوع حافظه است يا اي كه آدرس آن توسط گذرگاه آدرس مشخ وسيله
  .…؟ و  خروجي/ورودي

 

 مـشاهده   8-1 خـط داده را در شـكل         m خـط آدرس و      nكل عمـومي يـك پردازنـده بـا          ش
  .كنيد مي

  
  
  

ايد، وقت آن رسيده كه با چند مثال  اي آشنا شده اجزاء يك سيستم پردازنده اكنون كه با
  .ها را مورد بررسي قرار دهيم مهساده، چگونگي عملكرد پردازنده در اجراي برنا

  شكل عمومي پينهاي يك پردازنده–8-1شكل


