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۱  

  شوند ؟  اجرا ميپردازندهها چگونه در  برنامه
 را به صورت پردازندههاي مختلف در يك  خواهيم چگونگي اجراي برنامه در اين بخش مي

ها را تشريح خواهند   عمومي پردازندهعملكردمثالهاي اين بخش .  به گام بررسي كنيم گام
  .كرد

  

  :ستم مبتني بر پردازنده دو كار اساسي بايد انجام شود براي طراحي يك سي
 كه شامل شناخت عملكرد پينهاي پردازنده مورد شناخت سخت افزار -١

افزارهاي  ها و اتصال آنها به پردازنده و سخت نظر، نحوه عملكرد حافظه
  .شود مي... خروجي و /ورودي

 ويژه  كه شامل شناخت ساختار داخلي پردازنده بهشناخت نرم افزار -٢
  .ثباتهاي آن و نيز آشنايي با قواعد زبان اسمبلي پردازنده مورد نظر مي باشد

  

  معرفي يك پردازنده فرضي
 4 كه داراي براي طراحي مثالهاي اين بخش از يك پردازنده فرضي استفاده خواهيم كرد

 D و C و Bمنظوره   و ثباتهاي همهA، ثبات انباره  )9-1شكل  ( خط داده8خط آدرس و 
  ).چرا؟( بيتي هستند 8 واضح است كه اين ثباتها .است

  

  
  
  

  اين (در برنامه نويسي به زبان اسمبلي پردازنده فرضي ما چند قاعده بايد رعايت شود 
  ) :قواعد در زبان اسمبلي اكثر پردازنده ها وجود دارد

  

  . باشدAيكي از عملوند هاي عمل جمع، حتماً بايد در ثبات  •
 . قرارمي گيردAثبات حاصل عمل جمع در  •

  فرضي پينهاي پردازنده-9-1شكل
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۲  

 .نمي توان در دستور جمع مستقيماً به حافظه مراجعه كرد •
 . استAتنها رابط پردازنده با خارج آن، ثبات  •

  .در ادامه با اين نكات برخورد خواهيم كرد
  

  :به طور كلي براي طراحي سيستمها روال زير را در پيش خواهيم گرفت 
  .نوشتن برنامه مورد نظر) الف
 .آنچه در پردازنده براي اجراي برنامه انجام مي شودبررسي ) ب
 ).ب(طراحي سخت افزار سيستم بر اساس گام ) ج

  

  اتصال حافظه به پردازنده
حافظه محل ذخيره برنامه است؛ بنابراين هر سيستمي حتماً داراي يك حافظه است و 

يابي اطالعات ضروريست قبل از وارد شدن به جزييات طراحي سيستم، با نحوه ذخيره و باز
  .ها آشنا شويم در حافظه
  حافظهعملكرد 

هاي ورودي و  بعضي دادهنيز همانطور كه قبالً ذكر شد، حافظه محل ذخيره دستورات و 
  . خروجي است

  :مشخصات مهم يك حافظه عبارتند از 
تواند در حافظه ذخيره شود و   بيانگر حجم اطالعاتي است كه مي: ظرفيت حافظه) الف

  .شود بيان مي يا بايت ر حسب بيتمعموالً ب
شود كه در هر خانه  تشكيل مي) خانه(حافظه از تعدادي ثبات يكسان : ساختار حافظه) ب

ها و تعداد  منظور از ساختار حافظه، حجم هر يك از خانه. شود يك قلم داده ذخيره مي
  .هاست خانه

هاي يك حافظه  د خانهتعدا.  بيت معمول است16 و گاهي 8حجم هر خانه حافظه از يك تا 
  .بينيد  مي10-1شكل كلي يك حافظه را در شكل .  است2نيز معموالً تواني از 

  

  
  پينهاي يك تراشه حافظه-10-1شكل  
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۳  

اي از حافظه كه  شود، آدرس خانه  كه گذرگاه آدرس حافظه ناميده ميAn-1 تا  A0خطوط 
طول هر قلم . كند بايد اطالعات آن خوانده يا در آن اطالعاتي نوشته شود را مشخص مي

 رد و بدل Dm-1 تا D0 كه اطالعات آن از طريق خطوط داده )حجم هر خانه(عاتي اطال
   . بيت استm شود، مي

) خواندن يا نوشتن( براي تعيين نحوه تبادل اطالعات با حافظه WR و RDپينهاي 
. خواهيم از حافظه اطالعاتي بخوانيم  را فعال كنيم يعني ميRDاگر سيگنال . روند كارمي به

هايش  كنيم كه اطالعاتي در يكي از خانه  به حافظه اعالم ميWRردن سيگنال با فعال ك
اي از حافظه كه  در هر دو عمل خواندن و نوشتن، تبادل اطالعات با خانه. شود نوشته مي

  .گيرد شود انجام مي آن روي گذرگاه آدرس حافظه گذاشته مي) آدرس(شماره 
  

ظر به عنوان مثال حافظه نوعي روبرو را در ن
و ) D7 تا D0( خط داده 8اين حافظه . بگيريد

اين در چون  دارد؛) A2 تا A0( خط آدرس 3
دهي   را آدرسخانه حافظه 23توان  حافظه مي

 عدد دودويي 23توان   بيت مي3با  (ردك
 و ظرفيت هر خانه نيز )مختلف را مشخص كرد

 پين براي تبادل اطالعات 8چون ( بيت است 8
پس ظرفيت . است)  بيتي8( خانه يك بايتي )23( 8 دارايين حافظه ا، پس )با خارج دارد

  . است بيت64 بايت يا 8اين تراشه 
  

 تا A0( خط آدرس 12و ) D7 تا D0( خط داده 8 ، 2732تراشه عملي، ثال به عنوان يك م
A11 ( رددهي ك  را آدرسخانه حافظه 212توان  اين حافظه ميدر دارد؛ چون)  بيت 12با 
  =4 × 1024داراي اين حافظه ، پس ) عدد دودويي مختلف را مشخص كرد212توان  مي
  كيلوبايت يا4پس ظرفيت اين تراشه . است)  بيتي8(خانه يك بايتي )  كيلو4يا ( 22×  210
 است كه دو رقم آخر شماره آن نيز اين مطلب را نشان )4 × 1024 × 8(كيلوبيت  32
  .دهد مي

  

   بر حسب بيت چقدر است؟10-1ظرفيت حافظه شكل : پرسش 
  

  ذخيره و بازيابي اطالعات در حافظه
 بيتي 8، عدد دودويي 2732  حافظه7خواهيم در خانه شماره  اكنون فرض كنيد مي

 بيتي 12شماره خانه فوق يعني معادل دودويي كافي است .  را ذخيره كنيم10110001
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۴  

 را )10110001(  نظر مورد و عددA11 تا A0روي پينهاي   را)000000000111( 7عدد 
را فعال كنيم تا عدد فوق در ) WR) Write تراشه قرار داده و پين D7 تا D0روي پينهاي 
 باشد تا زمان قطع برق و اگر از نوع RAMاگر اين حافظه از نوع .  ذخيره شود7خانه شماره 

ROMباشد به طور دائم اين داده در اين خانه باقي خواهد ماند .  
 بيتي 12 ، كافي است عدد 7ويات يك خانه مثالً همان خانه شماره براي خواندن محت

 RDقرار داده و پين حافظه  را روي پينهاي آدرس 000000000111 يعني 7معادل 
)Read (است روي 10110001 كه در اينجا 7عدد ذخيره شده در خانه . را فعال كنيم 

  .گيرد قرار مي) گذرگاه داده حافظه (D7 تا D0پينهاي 
ساز تراشه  جه كنيد كه چه براي نوشتن در حافظه و چه براي خواندن از آن، پين فعالتو
)CS يا En (بايد فعال باشد.  
  

  توان به صورت زير خالصه كرد؛ مراحل خواندن و نوشتن در حافظه را مي
  : حافظهb در آدرس aبراي نوشتن عدد 

 .دهيم رار ميق) گذرگاه آدرس حافظه( را روي پينهاي آدرس حافظه bآدرس  •
 .دهيم قرار مي) گذرگاه داده حافظه( را روي پينهاي داده حافظه aعدد  •
 . حافظه ثبت شودb در آدرس aكنيم تا عدد   حافظه را فعال ميWRپين  •

  

  :xبراي خواندن محتويات خانه حافظه به آدرس 
 .دهيم قرار مي) گذرگاه آدرس حافظه( را روي پينهاي آدرس حافظه xآدرس  •
 روي پينهاي xكنيم تا محتويات خانه حافظه به آدرس   حافظه را فعال مي RDپين  •

 .قرار گيرد) گذرگاه داده حافظه(داده حافظه 
 .خوانيم را مي) گذرگاه داده حافظه(پينهاي داده حافظه  •

  

راجع به دو مفهوم گسترش طول كلمه و گسترش طول آدرس حافظه تحقيق  )پرسش
  .كنيد

  

خصه سرعت حافظه و عبارتست از زماني كه بعد از گذاشتن مش: زمان دسترسي ) ج 
انجامد تا داده   به طول ميRDآدرس خانه مورد نظر روي خطوط آدرس و فعال كردن پين 

  .خانه فوق روي خطوط داده تراشه حافظه به صورت پايدار ظاهر شود
  

طراحي سيستم اكنون كه با نحوه خواندن و نوشتن در حافظه آشنا شديم، به مثالهايي از 
  .لين مثال راجع به يك سيستم بسيار ساده استوا. پردازيم مي
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انجام دهد اين است كه مقدار فرضي ما خواهيم پردازنده   اولين كاري كه مي )1مثال 
  . قرار دهدDرا با هم جمع كند و در ثبات  خودش  C و Bثباتهاي 

  

  :كنيم  ميكنيم براي طراحي سيستمها به ترتيب زير عمل يادآوري مي
  .نوشتن برنامه مورد نظر) الف
 .بررسي آنچه در پردازنده براي اجراي برنامه انجام مي شود) ب
 ).ب(طراحي سخت افزار سيستم بر اساس گام ) ج

  .به عنوان گام اول طراحي اين سيستم، برنامه آن را مي نويسيم
  :اين برنامه مي تواند به سادگي يك خط برنامه باشد 

D           B + C 
  

طور مستقيم انجام  توان جمع دو ثبات را به نميكه مطرح شد، ) ب(و ) الف(اما طبق قواعد 
انباره يعني برگه موقت كار  ،Aثبات با توجه به اينكه  يعني دستور فوق نامعتبر است و داد؛

  :است، مراحل زير بايد انجام شود 
A           B 
A           A + C 
D          A 

  

مراحل ذكر شده بايد به زباني كه پردازنده متوجه شود، يعني زبان صفر و يك يا همان زبان 
به زبان ماشين مگر در موارد خاص هيچگاه برنامه در عمل . ماشين به پردازنده ديكته شود

معادل اسمبلي . شود ترين سطح با زبان اسمبلي انجام مي شود و اين كار در پايين نوشته نمي
هاي   زبان اسمبلي پردازندهدردستورات مشابه اين (تورات باال به صورت زير است دسفرضي 

  ) :مختلف وجود دارد
MOV  A,B 
ADD  A,C 
MOV  D,A 
HALT 

  

   MOV  زبان اسمبلي شباهتهايي به زبان انگليسي دارد؛ مثالً دستور كهشدگفته قبالً 

B,A   يعنيA to Be   MOV .  دستور همچنينHALTاجراي برنامه قطعي  به معنا 
  .است

كدهاي زبان . شوند به زبان ماشين تبديل ميپردازنده ما اين دستورات با كمك اسمبلر 
  .شوند ماشين معموالً در قالب هگزادسيمال نشان داده مي
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۶  

  
MOV  A,B   78 H 
ADD  A,C   81 H 
MOV  D,A   57 H 
HALT    76 H 

 
يك  ماشين، آنها را در پس از تبديل دستورات برنامه به زبان

 تا )شكل بعد را ببينيد (كنيم حافظه ذخيره ميتراشه 
پردازنده يكي يكي آنها را واكشي و اجرا كند؛ مثالً وقتي 

را از حافظه ) B 01111000يا  (H 78 پردازنده كد يك بايتي
شود كه بايد  ميكند، با رمزگشايي آن متوجه  دريافت مي

 قرار دهد و بهمين ترتيب A  را در ثباتBمحتويات ثبات 
) HALTكد  (H 76كند تا به كد  بقيه دستورات را اجرا مي

به كدهاي فوق . گويد كه اجراي برنامه به پايان رسيده است اين كد به پردازنده مي. برسد
 چون .شود  گفته مي1دارند، كد عمل هاي گوناگون وامي كه پردازنده را به اجراي عمليات

 بايتي 4، از يك حافظه ) است بايت4تعداد كدهاي عمل آن  (بايتي استبرنامه فوق چهار 
  .كنيم كه دو خط آدرس دارد استفاده مي

  

  طراحي سخت افزار 
 سيستم آماده است و نوبت به )افزار نرم(به پايان رسيده است؛ برنامه ) الف(گام اكنون 

اي اجراي اين برنامه را  در اين گام بايد عملكرد پردازنده بر.رسد افزار مي طراحي سخت
ها، سخت افزار نهايي را طراحي  بررسي كنيم تا در گام بعد بتوانيم بر اساس اين دانسته

  .كنيم
بيني شود كه  افزار سيستم فوق بسيار ساده است و فقط بايد مكانيسمي در آن پيش سخت

براي طراحي . دموقع به پردازنده برسانبه برنامه زبان ماشين را كه در حافظه ذخيره شده، 
ببينيم پردازنده با چه روشي ) بگام ( با بررسي نحوه اجراي برنامهاين مكانيسم بايد 

  كند؟ بايتهاي محتوي برنامه را از حافظه درخواست مي
  

  خواند؟ پردازنده چگونه كدهاي عمل را از حافظه مي
 وجود دارد كه PCمه يا ها ثباتي به نام شمارنده برنا همانطور كه قبالً گفته شد، در پردازنده

اين شماره دستور در . وظيفه آن، نگهداري شماره دستوري است كه قرار است اجرا شود
اي از حافظه است كه دستور  ها ازجمله پردازنده فرضي ما، شماره خانه بسياري از پردازنده

                                                           
١ Operational Code : OP-Code 

A 
S 
S 
E 
M 
B 
L 
E 
R 
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تي  بي4چون در پردازنده مورد بررسي ما گذرگاه آدرس . 1دارد بعدي را در خود نگه مي
) شود  ذخيره ميPCاز جمله شماره دستور بعدي كه در ثبات (ها  است، بنابراين تمام شماره

  . بيتي استچهاردر اين پردازنده يك ثبات  PC  ثباتبنابراين  بيتي است؛ 4نيز 
اولين اصل طراحي سيستم در مورد نحوه درخواست كدهاي عمل از حافظه توسط پردازنده 

  :است
  

  

. 2شود  برابر صفر ميPCپردازنده فرضي ما، بعد از روشن شدن سيستم، كنيم در  فرض مي
. كند و اولين دستور را از آنجا درخواست ميمراجعه بنابراين پردازنده به خانه صفر حافظه 

روي گذرگاه ) PCيعني مقدار  (0000اين درخواست توسط پردازنده با قرار دادن آدرس 
به هدف خواندن و سپس خواندن گذرگاه داده ) RD(آدرس و فعال كردن سيگنال خواندن 

  .شود انجام مياولين كد عمل برنامه 
 به طور خودكار يك PCاز حافظه و اجراي آن، ) H 78(پس از خواندن اولين دستور برنامه 

رود؛ به اين صورت كه  حافظه به كار مياز يابد و براي خواندن خانه بعدي  واحد افزايش مي
 را روي گذرگاه آدرس قرار داده و پس از فعال كردن 0001 يعني PCپردازنده محتواي 

  .خواند  ميباشد) H 81(محتوي دستور بعدي انتظار دارد كه را  ، گذرگاه داده RDسيگنال 
 و درخواست دستور بعدي از PCگويد كه بايد افزايش  به پردازنده مي) HALT )76 Hكد 

  .حافظه را متوقف كند
  

  : اين برنامه را مي بينيد در زير مراحل اجراي
  

PC مقداري كه پردازنده در اين لحظه انتظار دارد روي گذرگاه داده باشد عددي كه پردازنده روي گذرگاه آدرس خود قرار مي دهد 
0000   0000     78 H   )كد عمل صفر(  
 

  ---- h 78 اجراي كد ----
  

0001   0001     81 H ) كد عمل يك(  
                                                           

  .گونه نيست ايندقيقاً  اينتل 80xxهاي سري   بعدها خواهيد ديد كه در پردازنده1
  . نام داردRegister Wake up Valueهاست كه   مقدار هر ثبات بعد از روشن شدن سيستم، يكي از مشخصات خاص پردازنده2

مقدار  پردازنده براي درخواست يك كد عمل از حافظه، :اصل اول طراحي سيستم
 خود را فعال مي كند؛ در اين RD را روي خطوط آدرسش گذاشته و سيگنال PCثبات 

امين خانه PCلحظه پردازنده انتظار دارد كه كد عمل مورد نظر كه همان دادة ذخيره شده در 
حافظه است، روي گذرگاه داده اش بيايد تا بتواند آن را بخواند و اجرا كند؛ وظيفه طراح 

 . اين انتظار پردازنده استسيستم برآوردن
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۸  

 
  ---- h 81 اجراي كد ----

  

0010   0010     57 H ) كد عمل دو(  
 

  ---- h 57 اجراي كد ----
  

0011   0011     76 H ) كد عمل سه(  
 

  ---- h 76 اجراي كد ----
  

كند تا دستور   اضافه نميPCپردازنده ديگر به مقدار ) HALTدستور  (76hبا اجراي كد 
  .شود بعدي را بخواند؛ بنابراين اجراي برنامه قطع مي

  

 PC مكانيسم پردازنده براي دريافت دستورات از حافظه، قرار دادن  آنچه گفته شد،بر ناب
 است؛ پس بايد سيستمي طراحي شود كه RDروي گذرگاه آدرس و فعال كردن سيگنال 

امين خانه PC بايت ذخيره شده در آنوقتي پردازنده اعمال فوق را انجام داد، در پاسخ 
توري است كه بايد اجرا شود را روي گذرگاه داده پردازنده حافظه كه در واقع كد عمل دس

به بيان ديگر، بايد اتصاالت بين پردازنده و حافظه را به نحوي برقرار كنيم كه . قرار دهد
 را فعال مي كند، RDوقتي پردازنده يك آدرس را روي گذرگاه آدرس گذاشته و سيگنال 

  . زنده متقل شودبايت مورد نظر از حافظه به گذرگاه داده پردا
  

 كدهاي عمل بايد از طريق گذرگاه داده پردازنده به آن با گذرگاههاي داده چه بايد كرد؟
اش به خارج ارسال  از طرف ديگر حافظه كدهاي عمل را از طريق گذرگاه داده. وارد شوند

  :بنابراين طبيعي است كه. كند مي
  

  

 مطابقت داردوجود ناه داده بيشتر در سيستم يك گذرگاين موضوع با گفته قبلي ما كه 
مجزا داده بخواهند گذرگاههاي با هم  توجه كنيد اگر هر دو جزء سيستم براي ارتباط .دارد

شود كه هزينه و خطاپذيري سيستم  داشته باشند، سيستم ما مملو از سيمهاي ارتباطي مي
  .دهد را بسيار افزايش مي

  

 پردازنده و حافظه به هم، به مراحل اجراي گذرگاههاي آدرسبراي دانستن چگونگي اتصال 
اي كه جلب  اولين نكته. آيد، توجه كنيد برنامه به ويژه آنچه روي گذرگاه آدرس پردازنده مي

 .شود به گذرگاه داده حافظه متصل مي)پين به پين(گذرگاه داده پردازنده بيت به بيت
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 در طول اجراي برنامه صفر هستند و A3 و A2كند اين است كه خطوط آدرس  توجه مي
  .كنيم ف مي معطوA1 و A0 بنابراين دقت خود را به بيتهاي .كنند تغيير نمي

  

 عدد A1 و A0اكنون روند واكشي دستور اول را ببينيد؛ هنگامي كه پردازنده روي خطوط 
 روي گذرگاه 78hكند، انتظار دارد كد   خود را فعال ميRD را گذاشته و سيگنال 00
 گذاشته 00 حافظه عدد A1 و A0از طرف ديگر وقتي روي خطوط آدرس . اش بيايد داده

را روي گذرگاه ) 78h(ن فعال شود، حافظه محتويات خانه صفر خود  آRDشده و سيگنال 
  .گذارد اش مي داده

 و A0 هنگامي كه پردازنده روي خطوط كند؛ واكشي دستور دوم نيز همين روند را دنبال مي
A1 را گذاشته و سيگنال 01 عدد RD81كند، انتظار دارد كد   خود را فعال ميh روي 

 01 حافظه عدد A1 و A0 طرف ديگر وقتي روي خطوط آدرس از. اش بيايد گذرگاه داده
را روي ) 81h( آن فعال شود، حافظه محتويات خانه صفر خود RDگذاشته شده و سيگنال 

  .گذارد اش مي گذرگاه داده
  :دهد اتصاالت الزم براي اين سيستم به شرح زير است بررسي آنچه گفته شد نشان مي

 ردازنده به گذرگاه داده حافظهاتصال بيت به بيت گذرگاه داده پ •
  حافظهA1 و A0 پردازنده به خطوط A1 و A0اتصال خطوط  •
   پردازندهRD حافظه به سيگنال RDاتصال سيگنال  •

  

  
  
  

 0000 يعني PCدر ابتدا پردازنده مقدار .  و نحوه عملكرد سيستم توجه كنيد12-1شكل به 
 به حافظه A1 و A0ا تنها خطوط گذارد؛ ام  ميA3 تا A0را روي خطوط آدرس خود يعني 

 RDسپس پردازنده براي خواندن كد عمل، پين .  است00متصل هستند كه مقدار آنها 

 1 افزار مثال  سخت-12-1شكل
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 حافظه RDبا فعال شدن پين . كند  حافظه متصل است را فعال ميRDخود كه به پين 
روي )  در آن ذخيره شدهH 78كه قبالً مقدار ( حافظه 00توسط پردازنده، محتويات خانه 

گيرد و پردازنده آن را  رگاه داده حافظه كه به گذرگاه داده پردازنده متصل است، قرار ميگذ
خواند، يك كد عمل است،  داند كه اولين بايتي كه از حافظه مي چون پردازنده مي. خواند مي

 ، بايتهاي بعدي PCبا افزايش . كند اين بايت را مستقيماً به ثبات دستورالعمل ارسال مي
  .شوند ميو سپس اجرا اند، خوانده  ه در حافظه ذخيره شدهبرنامه ك

 تنها اتصال خطوط ، پردازنده تا پايان اجراي برنامه صفر هستندA3 و A2 خطوط چون
 چه بايد A3 و A2با خطوط  . به حافظه كافي استA1 و A0پاييني آدرس پردازنده يعني 

  .  به آنها نياز خواهيم داشتكاري تكميل  اتصال آنها نيست؛ اما بعداً براهكرد ؟ فعالً نيازي ب
  

 بايت ظرفيت دارد؛ اما حتي اگر ظرفيت آن 4 حافظه مورد استفاده در اين مثال )پرسش
  چرا؟. بيشتر هم بود، باز برنامه را با شروع از خانه صفر حافظه ذخيره مي كرديم

  

   در انتهاي برنامه استفاده نشود، چه مي شود؟HALT اگر كد )پرسش
  

  انبندي سيستمزم
ذكر يك نكته ضروري به نظر مي رسد؛ وقتي پردازنده مي خواهد يك دستور را از حافظه 

 را فعال RDبخواند، شماره آن دستور را روي گذرگاه آدرس خود گذاشته و سيگنال 
 كه انتظار داردپردازنده در اين لحظه . كند و سپس گذرگاه داده خود را مي خواند مي

انه حافظه روي گذرگاه داده آن آمده باشد؛ در حالي كه اگر حافظه امين خ-PCمحتوي 
 كه معموالً چنين زمان دسترسي حافظه طوالني باشد(سيستم كندتر از پردازنده باشد 

امين خانه حافظه به طول مي انجامد و ممكن است باعث شود -PC، عمل خواندن )است
بعدها راجع به چگونگي . ه معتبر نباشداطالعات خوانده شده از گذرگاه داده توسط پردازند

  .لحاظ كردن مسايل زمانبندي در طراحي يك سيستم بحث خواهيم كرد
  

. شود  ذخيره ميD اجرا شود، يك عدد ثابت در ثبات 1هر بار كه برنامه مثال  ) 2مثال 
  ). Wake up Value( هميشه يك مقدار دارند C و Bتداي كار بچون در ا

) 68 و 42مثالً ( ابتدا با مقادير دلخواه C و Bكنيم كه  وي اصالح ميپس برنامه را به نح
 همراه كدهاي عمل آن در زير  برنامه مورد نظر به. مقداردهي و سپس با هم جمع شوند

  .آمده است
  
  



    واسط مدارهاي – جواد راستي –ها  پردازندهخروجي به /اتصال حافظه و ورودي

  

۱۱  

  
MOV  B,42   06 h 2A h 
MOV  C,68   0E h 44 h 
MOV  A,B   78 h 
ADD  A,C   81 h  
MOV  D,A   57 h 
HALT    76 h 

  

شوند؛  توجه كنيد كه در زبان ماشين معموالً كدها در قالب هگزادسيمال نشان داده مي
  . نشان داده شده است2A H به صورت 42همين دليل عدد  هب

 ، دو بايتي است كه بايت اول Bبينيد كه كد عمل بار كردن يك مقدار ثابت در ثبات   مي
)06 H ( ،دهد كه بايت بعدي   مينشانكه كد عمل اصلي نام دارد)2A H ( بايد در ثباتB 

با كد ) H 06( با مقدار ثابت Bهمچنين توجه كنيد كه كد بارگذاري ثبات . ذخيره شود
  .متفاوت است) 0E H( با مقدار ثابت Cبارگذاري ثبات 

 8 بايت كد عمل دارد كه بايد در حافظه ذخيره شود؛ بنابراين از يك حافظه 8اين برنامه 
  . خط آدرس دارد3كنيم كه  استفاده ميبايتي 
 78hاجراي اين برنامه با برنامه قبل تفاوت مهمي دارد؛ در برنامه قبلي هنگامي كه كد روند 

 A را به ثبات Bمحتويات ثبات (كند  شود، پردازنده آن را اجرا مي از حافظه خوانده مي
خواند، متوجه  از حافظه مي را 06در اين برنامه وقتي پردازنده كد اما ). كند منتقل مي

چون پردازنده هنوز !  كپي كند؛ اين عدد چند است؟Bشود بايد عدد ثابتي را در ثبات  مي
دهد، از  داند اين عدد ثابت چقدر است، بايد كد عمل بعدي كه اين عدد را نشان مي نمي

   .افتد بنابراين اجراي اين دستور تا خواندن كد عمل بعدي به تأخير مي. حافظه بخواند
  

  . را بنويسيدMOV   C, 29و  MOV   B, 43 كد عمل دستور )پرسش
  

 .شود قسمتي از روند اجراي اين برنامه در ذيل ديده مي
  

PC مقداري كه پردازنده در اين لحظه انتظار دارد روي گذرگاه داده باشد عددي كه پردازنده روي گذرگاه آدرس خود قرار مي دهد 
0000   0000     06 H   )كد عمل صفر(  
0001   0001     2A H   )يككد عمل (  
 

  ---- h    2A h 06 اجراي كد ----
 

0010   0010     0E H   )كد عمل دو(  
0011   0011     44 H   )كد عمل سه(  
 

  ---- 0E h    44 h اجراي كد ----
....  

 

A 
S 
S 
E 
M 
B 
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افزار سيستم  روند اجراي برنامه را تكميل كنيد و به كمك آن نشان دهيد سخت )پرسش
  :به شكل زير است

  
  

 دارد، اين دو خط به خطوط  A1 و A0 مثال اول كه حافظه دو خط آدرسافزار  در سخت
افزار مثال دوم كه حافظه سه  در سخت. اند متصل شده) A1 و A0(آدرس پايين پردازنده 

 A1 و A0( دارد، باز اين خطوط به خطهاي پايين آدرس پردازنده A2 و A1 و A0خط آدرس 
  :اين يك قانون كلي است. اند متصل شده) A2و 

  
  
  

 در مثـال    A1A0(دليل اين موضوع ساده است؛ روند تغييرات خطوط پايين آدرس پردازنـده             
مـثالً در  . با روند تغييرات خطـوط آدرس حافظـه يكـسان اسـت    ) 2 در مثال    A2A1A0 و     1

 را روي 111 تا آدرس 000 از آدرس  كد عمل ابتداي برنامه8 پردازنده براي خواندن    2مثال  
 كـد عملـي كـه در       8از سـوي ديگـر، بـراي خوانـدن          . دهد  قرار مي  A2A1A0خطوط آدرس   

 روي خطوط آدرس حافظه قـرار  111 تا آدرس 000 بايد از آدرس  ،حافظه ذخيره شده است   
به بنابراين براي هماهنگ شدن عملكرد حافظه با پردازنده، بايد خطوط آدرس حافظه         . گيرد

  .خطوط پايين آدرس پردازنده متصل شوند
با خطوط باالي آدرس پردازنده چه بايد كـرد؟ در مثالهـاي بعـدي ايـن موضـوع را بررسـي                     

  .خواهيم كرد
ايم كه در مثالهاي       براي طراحي سيستم يافته    ينيانوبنابراين تاكنون از مثالهاي اول و دوم، ق       

  :كنيم بعدي بدون بحث از آنها استفاده مي
  

 .شوند خطوط آدرس حافظه به خطوط پايين آدرس پردازنده متصل مي
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هاي مثال  برنامه. كند ه آشنا ميحافظاين مثال ما را با نحوه خواندن و نوشتن در  ) 3مثال 
توانيم نتيجه اجرا را مشاهده كنيم؛ چون نتيجه اجرا  شوند، اما نمي  به درستي اجرا مي2 و 1

به عالوه اعداد ورودي . شود  كه يكي از ثباتهاي داخلي پردازنده است ذخيره ميDدر ثبات 
در حالي كه سيستمي مطلوب است كه بتوان با . توان جز با تغيير برنامه، تغيير داد نميرا 

كنيم   را به نحوي اصالح مي2برنامه مثال . تغيير وروديها، خروجيهاي مختلفي از آن گرفت
 15ر خانه شماره  حافظه را جمع و حاصل را د14 و 13هاي شماره  كه محتويات خانه
  :حافظه ذخيره كند

  
MOV  A,[13]  3A h 0D h 
MOV  B,A   47 h 
MOV  A,[14]  3A h 0E h  
ADD  A,B   80 h 
MOV  [15],A  32 h 0F h 
HALT    76 h 

  

 در حالي كهكند؛   ذخيره ميA را در ثبات 13عدد  MOV   A, 13 توجه كنيد كه دستور
 Aده را در ثبات   حافظه ذخيره ش13  شمارهعددي كه در خانه، MOV   A, [13]دستور 
با مقايسه اين برنامه با برنامه قبلي واضح است كد عمل اين دو دستور نيز با . دهد قرار مي

   .1اين موضوع يكي از قوانين معمول زبانهاي اسمبلي است. هم متفاوت است
 3A hكد عمل اصلي كه (دو بايتي است كه بايت اول آن  A,[13] MOVكد عمل دستور 

 يا 0D H(اي به شماره كد عمل دوم  هد عددي كه در خانه حافظهد نشان مي) است
مطابق آنچه در كه  همچنين توجه كنيد.  ذخيره شودAقرار دارد بايد در ثبات ) دهدهي13

) معموالً ثبات انباره(تنها يك ثبات قواعد زبان اسمبلي پردازنده فرضي ما گفته شد، 
 استفاده قرار گيرد كه در پردازنده فرضي ما تواند براي تبادل اطالعات با حافظه مورد مي

 نامعتبراست و به جاي آن بايد از دو دستور B,[13]   MOV است؛ بنابراين دستور Aثبات 
  .اول برنامه استفاده كرد

  

                                                           
  .شود استفاده مي( ) از عالمت [ ] ، به جاي عالمت )Z80مانند اسمبلي پردازنده (ي اسمبلي در بعضي زبانها 1

A 
S 
S 
E 
M 
B 
L 
E 
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 .شود به گذرگاه داده حافظه متصل مي) پين به پين(گذرگاه داده پردازنده بيت به بيت 
  

  .شوند حافظه به خطوط آدرس پايين پردازنده متصل ميخطوط آدرس 
  

 . حافظه متصل شودRD پردازنده بايد به سيگنال RDسيگنال 
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 چرا كد عمل اصلي دستورات اول و پنجم با هم متفاوت است؟اصلي چرا كد عمل  )پرسش
  دستورات اول و سوم مشابه است؟

  

بنابراين بايد از . گيرد  بايتي جا نمي8 بايت است كه در يك حافظه 9اد كدهاي عمل، تعد
 8هاي  فرض كنيد فقط حافظه.  بايتي با چهار خط آدرس استفاده كنيم16يك حافظه 

بايتي در اختيار داريم؛ بنابراين بايد از دو تراشه 
 3 بايتي استفاده كنيم كه هر كدام 8حافظه 

ر انتهاي اين مثال خواهيم د (خط آدرس دارند
 ).ايم گفت چرا چنين فرضي را در نظر گرفته

نحوه ذخيره سازي اطالعات را در شكل مقابل 
ها حاوي  هاي خالي حافظه معموالً خانه. بينيد مي

11111111) FF h (هستند.  
  

  چگونه اين دو حافظه بايد به پردازنده متصل شوند؟
دو حافظه بايد به هم متصل و مشترك شده و به  گذرگاههاي داده اين طبق قرار قبلي،

  .گذرگاه داده پردازنده متصل شوند
دهي مناسب به اين  ماند نحوه اتصال خطوط آدرس پردازنده براي آدرس آنچه باقي مي
طبق قرار  . خط آدرس دارند3ها هركدام   خط آدرس و حافظه4پردازنده . حافظه هاست

 نيز  RDي او سيگناله خطوط پايين آدرس پردازنده ها بايد به خطوط آدرس حافظهقبلي، 
  .شوند به هم متصل مي

  :دهد شكل زير اتصال ابتدايي بين اين دو حافظه و پردازنده را نشان مي
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 بايد عملكرد پردازنده براي اجراي اين برنامه را بررسي ت،اتصاالتكميل براي فهم چگونگي 
 را روي گذرگاه PCدريافت كد عمل از حافظه مقدار گفته شد كه پردازنده براي  قبالً. كنيم

  . را فعال مي كندRDآدرس خود گذاشته و سيگنال 
اجرا چگونه ) MOV    A, [13]مانند دستور ( حافظه از اطالعات خواندندستورات 

  ؟شوند مي
  

  

چگونه اجرا ) MOV    [15], Aمانند دستور (دستورات نوشتن اطالعات در حافظه 
  شوند؟ مي

  
  :راحل اجراي اين برنامه به صورت زير استم

PC مقداري كه پردازنده در اين لحظه انتظار دارد روي گذرگاه داده باشد عددي كه پردازنده روي گذرگاه آدرس خود قرار مي دهد 
 

0000   * 0000    3A ) دريافت كد عمل(   
0001   * 0001    0D ) دريافت كد عمل(   
 

  ---- 3A   0D اجراي كد ----
  حافظه13 محتويات خانه     1101   0001
 
0010   * 0010    47 ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- h 47 اجراي كد ----
 
0011   * 0011    3A ) دريافت كد عمل(    
0100   * 0100    0E ) دريافت كد عمل(  
 

هاي حافظه،   پردازنده براي خواندن محتويات يكي از خانه:اصل دوم طراحي سيستم
 خود را فعال RDآن خانه را روي گذرگاه آدرس خود گذاشته و سيگنال ) آدرس(شماره 
در اين لحظه پردازنده انتظار دارد محتويات خانه حافظه ذكرشده روي گذرگاه . دكن مي

 . اش ظاهر شود داده

هاي حافظه،   پردازنده براي نوشتن مقداري در يكي از خانه:اصل سوم طراحي سيستم
آن خانه را روي گذرگاه آدرس خود و آن مقدار را روي گذرگاه داده ) آدرس(شماره 

 . كند  خود را فعال ميWRگنال خود گذاشته و سي
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  ---- 3A   0E اجراي كد ----
  حافظه14 محتويات خانه     1110   0100
 
0101   * 0101    80 ) دريافت كد عمل(  

  ---- h 80 اجراي كد ----
 
0110   * 0110    32 ) دريافت كد عمل(  
0111   * 0111    0F ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- 0F   32 اجراي كد ----
0111   1111     A محتويات ثبات  
.)كه پردازنده روي گذرگاه داده قرار مي دهد(              
 
1000   1000    76 ) ريافت كد عملد(  
 

  ---- h 76 اجراي كد ----
  

 و 3A 0Eل دوم و سـوم طراحـي سيـستم، نحـوه اجـراي دسـتور       و با توجه به اص)پرسش
  . را توضيح دهيد0F 32دستور 

وقتـي  . آيـد   با دقت در روند اجراي برنامه، مشكل مهمي در مدار رسم شـده بـه چـشم مـي                  
در هر دو حالـت روي      از حافظه واكشي كند،     خواهد دستور اول و دستور آخر را          پردازنده مي 

چون اين خطوط به خطوط     . دهد   قرار مي  000آدرس  ) A2A1A0(خطوط پايين آدرس خود     
خواهند محتويـات اولـين خانـه خـود را      آدرس هر دو حافظه متصل است، هر دو حافظه مي     

نـوز  دهـد ه  كنـد كـه نـشان مـي       روي گذرگاه داده قرار دهند كه طبيعتاً مشكل ايجـاد مـي           
  .اتصاالت مربوط به حافظه تكميل نشده است

. آيد دقت كنيد     به آنچه براي اجراي اين برنامه روي گذرگاه آدرس مي          حل اين مشكل  براي  
توان   با دقت در اين آدرسها مي     . گذاشته شده است  * در كنار تعدادي از اين آدرسها عالمت        

صـفر اسـت؛ ثانيـاً تمـام     ) A3(دريافت كه اوالً در تمـام ايـن آدرسـها بيـت پـرارزش آدرس        
  .اند در حافظه اول قرار دارند دستوراتي كه با اين آدرسها مورد مراجعه قرار گرفته

 1 در تمام ايـن آدرسـها برابـر          A3بيت  . ندارند* اكنون به آدرسهايي توجه كنيد كه عالمت        
گـي در   گيرنـد، هم    هايي كه به كمك اين آدرس مـورد مراجعـه قـرار مـي               بوده و ضمناً خانه   

  . حافظه دوم قرار دارند
هاي حافظـه      صفر است پردازنده با خانه     A3هنگامي كه پين    «: آيد  نتيجه مهمي به دست مي    

هـاي حافظـه دوم تبـادل         شـود، پردازنـده بـا خانـه         وقتي اين پين يك مـي     . كند  اول كار مي  
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كنـد بايـد       خود را صفر مي    A3پردازنده پين   به عبارت ديگر، هنگامي كه      . »كند  اطالعات مي 
كنـد     خود را يـك مـي      A3وقتي پردازنده پين    . حافظه اول فعال و حافظه دوم غيرفعال شود       

 CSهـا از طريـق پـين          فعالسازي حافظـه  . بايد حافظه اول غيرفعال و حافظه دوم فعال شود        
  .ي دهد اتصال مناسب براي استفاده از اين ويژگي را نشان مزيرشكل . شود انجام مي

  

  
  

  .شده است از گسترش طول آدرس استفاده  اين سيستمدر
 خانـه اي  8هاي  شايد اين سؤال براي شما پيش آمده باشد كه وقتي در اينجا فقط با حافظه       

   حافظه چيست ؟13سروكار داريم، معناي خانه شماره 
مي شوند؛ مثالً گذاري و خوانده  دهي به دنبال هم شماره معموالً تمام بايتهاي فضاي آدرس 

كنيم  داريم، فرض مي) دهي شده  مكان آدرس16(در اين پردازنده كه چهار خط آدرس 
 آدرس 8اي اول،   خانه8 پشت سر هم قرار دارد كه حافظه 15دهي از صفر تا  فضاي آدرس

مثالً منظور از خانه شماره . دهد  آدرس دوم را پوشش مي8 خانه دوم، 8ابتدايي و حافظه 
پردازنده براي درخواست ارتباط با اين خانه . است حافظه دوم 5خانه شماره ،  حافظه13

  .دهد را روي گذرگاه آدرسش قرار مي) 13 (1101عدد 
  

اي استفاده كنيم،  اي، از چهار حافظه چهارخانه  اگر به جاي دو حافظه هشت خانه )پرسش
  . حافظه در اين پيكربندي را تعيين كنيد13مكان خانه شماره 
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كند؟ از  ها بهم درست كار مي چگونه اين سيستم با وجود اتصال گذرگاههاي داده حافظه
 بايت اول برنامه كه در 8 استفاده شده است؛ وقتي پردازنده انتخاب حافظه براي A3بيت 

گيرد از   كه روي گذرگاه آدرس قرار ميPCكند،   ذخيره شده را درخواست مي1حافظه 
 A3 بايت اول برنامه، بيت 8بينيد كه براي خواندن  مي. ندك  تغيير مي0111 تا 0000

ها دقت  CSبه ( غيرفعال است 2 فعال و حافظه 1پردازنده صفر است؛ بنابراين حافظه 
گيرد؛ اما وقتي پردازنده   روي گذرگاه داده مشترك قرار مي1و محتويات حافظه ) كنيد

يعني اين آدرس را روي گذرگاه آدرس خود (كند  است ميرا درخو) 1000 (8بايت شماره 
دهي كار  فضاي آدرس) 1111 (15يا ) 1110 (14يا ) 1101 (13هاي   يا با خانه)گذارد مي
  .شود حافظه اول فعال و حافظه دوم غيرفعال مي و بوده »يك« A3، بيت كند مي

  

ده شده در اين آدرس  بنويسيم، حافظه استفا15خواهيم در خانه شماره  چون مي )پرسش
  .هاي متصل شده مشخص كنيد  را در حافظه15مكان خانه شماره .  باشدRAMبايد از نوع 

  

 است، اگر برق سيستم قطع شود، كد RAMبا توجه به اينكه حافظه دوم از نوع  )پرسش
76 Hشود و با وصل مجدد برق بايد راهي براي اضافه كردن اين كد به انتهاي   نيز پاك مي

 در ابتداي برنامه دستوراتي بنويسيم كه كد افزاري اين است كه يك راه نرم. امه انديشيدبرن
76h حافظه در خانه مناسب( را در انتهاي برنامه RAM (افزاري، اضافه  روش سخت. بنويسد

در اين صورت بايد اتصاالت . است به سيستم 76hكردن يك تراشه ثبات با محتويات 
ود كه با وصل شدن برق به سيستم، محتويات ثبات فوق در خانه سيستم به نحوي انجام ش

  .سازي و با هم مقايسه كنيد اين دو راه را پياده.  كپي شودRAMمناسب حافظه 
  

   متصل شده است ؟2 پردازنده فقط به حافظه WRچرا سيگنال  )پرسش
  

   نباشد چه مي شود؟HALT اگر آخرين كد برنامه اين سيستم، كد )پرسش
  

 4 حافظه چهاراي،   خانه8 اگر به جاي دو حافظه )پرسش
اي داشته باشيم، به كمك مراحل اجراي برنامه شرح  خانه

 حافظه بايد به پردازنده متصل چهاردهيد چگونه اين 
ها را به خطوط   دو خط آدرس حافظه:راهنمايي شوند؟

متصل و از خطوط باالي ) A1A0(پايين آدرس پردازنده 
براي انتخاب يك حافظه در هر ) A3A2(آدرس پردازنده 

براي اين كار، به نمايش دودويي . لحظه استفاده كنيد
  .وجه كنيدتدر كادر مقابل  1111 تا 0000آدرسهاي 

A3  A2 A1 A0 
0    0     0     0           =   0 
0    0     0     1           =   1 
0    0     1     0           =   2 
0    0     1     1           =   3 
0    1     0     0           =   4 
0    1     0     1           =   5 
0    1     1     0           =   6 
0    1     1     1           =   7 
1    0     0     0           =   8 
1    0     0     1           =   9 
1    0     1     0           =  10  
1    0     1     1           =  11 
1    1     0     0           =  12 
1    1     0     1           =  13 
1    1     1     0           =  14 
1    1     1     1           =  15 
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 00 برابر A3A2كند،  وقتي پردازنده با چهار خانه اول حافظه تبادل داده ميبينيد كه  مي
 است بايد  00 برابر A3A2است؛ بنابراين هنگامي كه 

با اتصال . ها غيرفعال شوند ال و بقيه حافظهحافظه اول فع
 حافظه اول اين CS زير به ورودي ANDخروجي گيت 

  :موضوع تضمين خواهد شد
  

  ..اين طراحي را براي سه حافظه بعدي تكميل كنيد
  

***  
 بـايتي   16 شايد اين پرسش براي شما پيش آمده باشد كه وقتـي بـا انتخـاب يـك حافظـه                  

توان به راحتي خطوط آدرس حافظه را به خطوط آدرس پردازنده متـصل كـرد، چـرا دو                    مي
 و خطوط باالي    CSايم تا به مشكالت انتخاب حافظه به كمك            بايتي انتخاب كرده   8حافظه  

  آدرس پردازنده برخورد كنيم؟ 
به جاي يك حافظـه     مثالً  . آيد  اين موضوع در سيستمهاي مبتني بر پردازنده بسيار پيش مي         

RAM     256 حافظـه    4 مگابـايتي يـا      512توان از دو حافظه        يك گيگابايتي در كامپيوتر مي 
بنابراين بايد بـا تكنيـك      . استفاده نمود ) كه ممكن است بيشتر در دسترس باشند      (مگابايتي  

دهـي بـزرگ آشـنا        تر به منظور پوشـش فـضاي يـك آدرس           حجم  هاي كم   استفاده از حافظه  
  .باشيم

  

  :ايم كنون مجموعه قوانين زير را براي طراحي سيستم ديدهتا

  

  خروجي به پردازنده /اتصال وسايل ورودي
همانطور كه قبالً ذكر شد، مهمترين وظيفه پردازنده، پردازش اطالعات ورودي به آن و 

هاي ورودي و خروجي در حافظه ذخيره  در مثالهاي قبلي داده. ارسال نتايج به خارج است
در مثالهاي بعدي در پي اين هستيم كه ورودي و خروجي سيستم را نه از طريق . دشدن مي

  . پياده كنيمتر لمس قابلحافظه كه از راههاي 

  .شود به گذرگاه داده حافظه متصل مي) پين به پين(گذرگاه داده پردازنده بيت به بيت 
  .شوند خطوط آدرس حافظه به خطوط آدرس پايين پردازنده متصل مي

  .شود از خطوط باالي آدرس پردازنده براي انتخاب حافظه مناسب استفاده مي
  . حافظه متصل شودRDيد به سيگنال  پردازنده باRDسيگنال 
 . حافظه متصل شودWR پردازنده بايد به سيگنال WRسيگنال 
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اطالعاتي كه در سيستمهاي مبتني بر پردازنده و مدارهاي منطقي وجود دارد، همه در قالب 
را توليد كنيم، ) دويييك رقم دو(بنابراين اگر بتوانيم يك بيت . است» صفر و يك منطقي«

به همين ترتيب اگر . توانيم اطالعات چند بيتي را نيز به عنوان ورودي به سيستم بدهيم مي
  .توان اطالعات چندبيتي را نيز به راحتي به نمايش درآورد بتوان يك بيت را نمايش داد، مي

عبير ولتاژي ت» صفر و يك منطقي«در مدارهاي منطقي و سيستمهاي مبتني بر پردازنده، از 
  :شود مي

  
  

و » صفر منطقي« ولت باشد از آن به 8/0ولتاژي بين صفر تا دهد، اگر  شكل باال نشان مي
مثالً اگر به پين ورودي . 1شود تعبير مي» يك منطقي« ولت باشد از آن به 5 تا 3اگر بين 

 ،ماعمال كني)  ولت2/0مثالً (ولتاژي حدود صفر ) 7404تراشه  1پين  (NOTيك گيت 
به )  ولت8/4مثالً ( ولت 5ولتاژي حدود  )7404تراشه  2پين (پين خروجي اين گيت روي 

 ولت در منطق ولتاژي فوق غيرمجاز 3 تا 8/0 ولتاژ بين .مشاهده است قابلمتر  كمك ولت
 ولت باشد، مدار خراب است و به درستي 2است؛ يعني اگر خروجي يك مدار منطقي مثالً 

 داده شود، مدار ممكن است از آن ت ول2اگر به ورودي يك مدار منطقي ولتاژ . كند كار نمي
  .داشته باشد» يك«يا » صفر«تعبير 

 ولت را 5دو ولتاژ صفر و يك بيت، بايد مداري دوحالته داشته باشيم كه پس براي ايجاد 
براي نمايش يك بيت نيز بايد مداري ببينديم كه در مقابل دو ولتاژ صفر و . بتواند توليد كند

  . ولت، دو واكنش متفاوت ايجاد كند5
  

  چگونه يك بيت را توليد كنيم ؟
  . لته اين كار را انجام مي دهدساختار مقابل با استفاده از يك كليد دوحا

 5 بـه    R1 توسـط مقاومـت      bit1در اين ساختار اگر كليد باز باشد، سـيگنال          
  . ايجاد مي شود»يك منطقي «ولت متصل است؛ بنابراين

» صـفر منطقـي    « به زمين متصل شـده و      bit1اگر كليد بسته باشد، سيگنال      
  . ايجاد مي شود

  

                                                           
منطقـي نـسبت داده   » يـك «و » صـفر «، ولتاژهاي ديگري به CMOS ديگر مانند يهاي ولتاژ در منطق.  استTTLاين منطق ولتاژ موسوم به     1

  .شوند مي
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۲۱  

  :ر خالصه به طو
  
  

  

  .يك بيت با استفاده از ساختار روبرو نيز قابل ايجاد است
 بـه   R1 توسـط مقاومـت      bit2در اين ساختار اگر كليد باز باشد، سـيگنال          

  . ايجاد مي شود»صفر منطقي «زمين متصل است؛ بنابراين
» يك منطقي « ولت متصل شده و      5 به   bit2اگر كليد بسته شود، سيگنال      

   .شود ايجاد مي
  

  :به طور خالصه 
bit2 كليد  
  باز  "0"
  بسته "1"

  

 در هردو ساختار براي جلوگيري از اتصال كوتاه شدن منبع تغذيه هنگام بـسته               R1مقاومت  
  . استKΩ 10شدن كليد به كار رفته و مقدار نوعي آن 

 اسـت و    »يك منطقي  « برابر باز بودن كليد   در هنگام    bit1همانطور كه مشاهده مي كنيد      
bit2 بسته بودن كليد در هنگام.  

دو ساختار ذكر شده از نظر فني متفاوت هستند كه بررسي اين تفاوت به عنوان تحقيق بـه                  
  .شما واگذار شده است

  

  چگونه يك بيت را نمايش دهيم ؟
 )LED1( ديـود نـوري      ساده ترين راه براي نمايش يك بيـت، اسـتفاده از            

بيه يك المپ كوچك با دوپايـه        يك عنصر الكترونيكي ش    ديود نوري . است
 از ولتـاژ    ديود نـوري  اگر ولتاژ پايه مثبت     . است) كاتد(و منفي   ) آند(مثبت  

 روشن و در غير اين صورت       ديود نوري پايه منفي آن از حدي بيشتر شود،        
 به كـار    ديود نوري ساختار روبرو براي نمايش يك بيت با        . شود  خاموش مي 

  .مي رود
اشد، ولتاژي حدود صفر دارد و با توجه به صفر بـودن ولتـاژ سـر                ب» صفر منطقي «،  bit3اگر  

 باشد داراي ولتـاژي بـاالتر از       »يك منطقي «،  bit3اگر   . روشن نخواهد شد   ديود نوري منفي،  
  .  مي شودديود نوري ولت است و باعث روشن شدن 3
  

                                                           
1 Light Emitting Diode 

bit1  كليد  
  باز  "1"
  بسته "0"
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۲۲  

  :ور خالصه به ط
 bit3ديود نوريوضعيت 

 "0"  خاموش
 "1"  روشن

 
 .مايش يك بيت را در شكل روبرو مي بينيدساختار ديگر ن

  . با توجه به ساختار مقابل، جدول زير را كامل كنيد)پرسش
  
  
  

  
  

در اثر عبور جريان زياد      ديود نوري  در هر دو ساختار براي جلوگيري از سوختن          R2قاومت  م
  .  استΩ 330به كار رفته و مقدار نوعي آن 

  

خاموش  ديود نوري در ساختار روبرو مشخص كنيد        )مثال
  است يا روشن ؟

 10KΩ با مقاومت    NOTچون كليد باز است، ورودي گيت       
اگـر  .  اسـت  »صـفر منطقـي   «به زمين متصل شده اسـت و        

» يــك « باشــد، خروجــي آن»صــفر« NOTورودي گيــت 
ديـود  است؛ چـون ولتـاژ سـر مثبـت          )  ولت 5يعني حدود   (

  .روشن مي شود ديود نوريآن بيشتر است، از سر منفي  نوري
  

روشن اسـت    ديودهاي نوري در هريك از ساختارهاي زير مشخص كنيد هر يك از            )پرسش
  يا خاموش؟

            
  

   در هريك از شكلهاي زير معلوم كنيد كليد مشخص شده باز است يا خير؟)پرسش
  

  bit4 ديود نوريوضعيت 
  "0" 
  "1" 
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۲۳  

              
  

خواهيم سيستم  مي. كند مي خروجي به سيستم آشنا  با نحوه اتصالما رااين مثال ) 4مثال 
 حافظه را با هم جمع كند و 14 و 13هاي   را به نحوي تغيير دهيم كه محتواي خانه3مثال 

 نشان دهد؛ به نحوي كه روشن  ديود نوري عدد8 روي  را بيتي است8نتيجه كه يك عدد 
 "صفر منطقي"ن نشانه  و خاموش بودن آ"يك منطقي"دهنده   نشانديود نوريبودن هر 

  .باشد
رسـد ايـن     بايد به كجا متصل شوند؟ اولين پاسخي كه بـه ذهـن مـي   عدد ديود نوري 8اين  

 را بـه    ديـود نـوري    8است كه چون گذرگاه داده محل دسترسي بـه اطالعـات اسـت، ايـن                
خواهيم از روشن و      اما اين عقيده خوبي نيست؛ چون مي      . سيمهاي گذرگاه داده متصل كنيم    

 بـه   ديودهـاي نـوري   اگـر    ؛ در حالي كـه    را بدانيم  نتيجه جمع    ديودهاي نوري وش بودن   خام
گذرگاه داده متصل شوند، در هر لحظـه محتويـات گـذرگاه داده را نـشان خواهنـد داد كـه                

  ! باشد…ممكن است كد عمل، آدرس مكاني از حافظه و 
ه كوتـاه روي    مشكل ديگري كه وجود دارد اين است كه نتيجه عمل جمع تنهـا يـك لحظـ                

يابـد؛ اگـر    شود و سپس گذرگاه داده به اطالعات ديگر اختـصاص مـي          گذرگاه داده ظاهر مي   
توانند اين لحظـه كوتـاه را ثبـت     ديودهاي نوري مستقيماً به گذرگاه داده متصل باشند، نمي   

  .كنند
اي كه گذرگاه   تنها لحظه اوالًاي طراحي شود كه  بنابراين بايد سيستم به گونه

ديودهاي نوري را به گذرگاه داده متصل كند،  محتوي حاصل جمع است، داده
ثانياً وقتي نتيجه جمع از روي گذرگاه داده برداشته شد، اتصال بين ديودهاي 

نتيجه جمع را روي ديودهاي نوري حفظ نوري و گذرگاه داده را قطع كند و 
 1ه نام نگهداراي ب دهد، تراشه بخشي از سيستم كه اين كار را انجام مي. كند
  .است

  

                                                           
١ Latch 
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۲۴  

خروجي و يك پين پين  8ورودي، پين  8داراي ) 74LS273مثالً تراشه ( تراشه نگهدار 
 فعال شود، خروجيهاي نگهدار به وروديهاي آن LEهرگاه پين .  استLE1ساز به نام  فعال

خود باقي قبلي  خروجيهاي نگهدار در حالت LEمتصل خواهند شد و پس از غيرفعال شدن 
بنابراين براي طراحي سيستم، گذرگاه داده را به ورودي نگهدار و . )شوند قفل مي (نندما مي
اي كه  كنيم كه در لحظه كنيم و ترتيبي اتخاذ مي  را به خروجي آن متصل ميديود نوري 8

 نگهدار فعال و پس از قفل LEگذرگاه داده محتوي حاصل جمع مورد نظر است، پين 
 شكل تراشه نگهدار و نحوه .غيرفعال شود) يودهاي نوريد(كردن حاصل جمع در خروجي 

  :بينيد اتصال آن به سيستم را در زير مي

  
آموختيم كه پيش از اين . نويسيم به عنوان اولين گام براي طراحي اين سيستم، برنامه را مي

به  .ها در سيستم مبتني بر پردازنده داراي يك آدرس هستند هركدام از وروديها و خروجي
در اينجا تراشه (كرديم، به خروجي  دهي مي هاي حافظه را آدرس ان شيوه كه خانههم

  .دهيم مينسبت ) مثالً آدرس صفر(آدرس يك هم ) نگهدار
  
  

  

  :رنامه زير را ببينيدب
  

MOV  A,[13]  3A 0D 
MOV  B,A   47 
MOV  A,[14]  3A 0E 
ADD  A,B   80 
OUT  [0],A   D3 00 
HALT    76 

  

. كنيم را در دو حافظه ذخيره و به انضمام تراشه نگهدار به پردازنده متصل مين برنامه اي
  :بينيد زير ميشكل يك اتصال ابتدايي براي اين سيستم را در 

  

                                                           
١ Latch Enable : LE 

A 
S 
S 
E 
M 
B 
L 
E 
R 

 .طراح سيستم بايد به هر خروجي يك آدرس نسبت دهد
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۲۵  

  
  

اين لحظه .  را در لحظه مناسب فعال كنيمLEمانده اين است كه پين  تنها كاري كه باقي
دقت . دهد ل جمع را روي گذرگاه داده قرار ميمناسب، وقتي است كه پردازنده نتيجه عم

. دهد رخ مي Out   [0], Aدهد كه اين اتفاق در هنگام اجراي دستور  در برنامه باال نشان مي
آدرس صفر با خروجي  كه حاصل جمع مورد نظر ماست را به Aمقدار ثبات اين دستور 
   كند؛ ارسال مي

هاي اجراي اين دستور  نشانه. تور فعال شود بايد در لحظه اجراي اين دسLEبنابراين پين 
  شود؟ اين دستور چگونه توسط پردازنده اجرا ميچيست؟ به بيان ديگر، 

  

  

در واقع تفاوتي ! دارد) مربوط به نوشتن در حافظه(اين اصل شباهت عجيبي به اصل سوم 
يم در خواه چون نمياساسي بين نوشتن در حافظه و ارسال داده به خروجي وجود دارد كه 

بعداً اين اصل را . در اصل چهارم ذكر نشده استحال حاضر بحث را بيهوده پيچيده كنيم، 
  .كنيم تكميل مي

  

  :مراحل اجراي اين برنامه در زير نشان داده شده است 
  

 اي به يك خروجي،   براي ارسال دادهپردازنده :اصل چهارم طراحي سيستم
و داده مورد نظرش را روي گذرگاه خروجي را روي گذرگاه آدرس  آن آدرس

 .كند را فعال ميWRقرار داده و پينداده 
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PC مقداري كه پردازنده در اين لحظه انتظار دارد روي گذرگاه داده باشد عددي كه پردازنده روي گذرگاه آدرس خود قرار مي دهد 
)آدرس حافظه( 0000   0000   3A ) دريافت كد عمل(   
0001   0001    0D ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- 3A   0D اجراي كد ----
  حافظه13محتويات خانه      1101   0001
 
0010   0010    47 ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- 47 اجراي كد ----
 

0011   0011    3A ) دريافت كد عمل(  
0100   0100    0E ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- 3A   0E اجراي كد ----
  حافظه14محتويات خانه     1110   0100
 
0101   0101    80 ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- 80 اجراي كد ----
 
0110   0110    D3 ) دريافت كد عمل(  
0111   0111    00 ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- D3   00 اجراي كد ----
)روجيخآدرس ( 0000   0111   A ثبات  توياتمح  
.)كه پردازنده روي گذرگاه داده قرار مي دهد(              
 

  
 
1000   1000    76 
 

  ---- 76 اجراي كد ----
اي كه آدرس  آيد، در لحظه به نظر مي.  بايد فعال شود توجه كنيدLEاي كه پين  به لحظه

 درست نيست؛ اين ايده كامالً.  فعال شودLEآيد بايد پين   روي گذرگاه آدرس مي0000
خواهد اولين  كنيد وقتي پردازنده مي ميچون همانطور كه در روند اجراي برنامه مشاهده 

تفاوت اين . دهد  را روي گذرگاه آدرسش قرار مي0000كد عمل برنامه را بخواند نيز آدرس 

 . در اين لجظه بايد فعال شودLEپين
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 و هنگام RDدو حالت اين است پردازنده هنگام خواندن اولين كد عمل برنامه سيگنال 
  .كند  را فعال ميWRداده به خروجي سيگنال ارسال 

  :اي كه بنابراين در لحظه
  گذارد، مي را روي گذرگاه آدرس خود 0000پردازنده آدرس  •
  كند،  را فعال ميWRسيگنال  •
  . بايد فعال شودLEپين 

  .بينيد  ميزيرمدار مورد نظر را در شكل 
  

  
  

حاصل  (A ، محتويات OUT   [0],Aهمانطور كه گفته شد، پردازنده براي اجراي دستور 
 را روي گذرگاه آدرس خود گذاشته و 0000را روي گذرگاه داده و آدرس ) جمع مورد نظر

 شده و »يك«  در مدار باالANDدر اين لحظه خروجي گيت . كند  را فعال ميWRسيگنال 
ن نشا) ديودهاي نوريروي (شود و مقدار گذرگاه داده را در خروجي خود  نگهدار فعال مي

 يعني 9آدرس ( دستور بعدي PCخواهد دستور بعد را اجرا كند،  وقتي پردازنده مي. دهد مي
چون  (گذارد كه طبعاً نگهدار را غيرفعال خواهد كرد را روي گذرگاه آدرس مي) 1001

؛ اما جاي نگراني نيست، چون عدد مورد نظر ما روي ) صفر مي شودANDخروجي گيت 
  .قفل شده است) يديودهاي نور(خروجي نگهدار 
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.  است1 استفاده شده در اين مثال، شكل ساده اي از مدار رمز گشاي آدرسANDگيت 
وظيفه اين مدار در سيستمهاي مبتني بر پردازنده، اختصاص گذرگاه داده به متقاضي مجاز 

  .با استفاده از اطالعات گذرگاه آدرس و كنترل است
 

  
  

  .كند  را رمزگشايي مي0000 در اين مثال، آدرس ANDدر واقع گيت 
 اگر بخواهيم نتيجه عمل جمع عالوه بر نمايش روي ديودهاي نوري در خانه )پرسش
 حافظه هم ذخيره شود، چه تغييراتي در سخت افزار و نرم افزار سيستم بايد 15شماره 

  انجام شود؟
  

 طراح سيستم بايد به هر خروجي يك آدرس گفتيم )پرسش
 در نظر 11  به جاي صفر،وجي رااگر آدرس خر. نسبت دهد

 نشان دهيد ) استفاده كنيمOUT   [11], Aاز دستور  (بگيريم
توجه كنيد  .به شكل مقابل خواهند بود) ANDگيت (كه وروديهاي مدار رمزگشاي آدرس 

 بايد به نحوي به گذرگاه آدرس متصل شوند كه تنها ANDكه در اينجا وروديهاي گيت 
 در اينجا . شود1 برابر AND آدرس مي آيد، خروجي گيت  روي گذرگاه11وقتي عدد 

 ديگري در سيستم وجود ندارد، استفاده از سيگنال 11چون غير از خروجي فوق آدرس 
WR لزومي ندارد؛ اما بهتر است عادت كنيم در ورودي مدار رمزگشاي آدرس خروجي از 

  .  استفاده نماييمWRسيگنال 
  

  :كنيم حي سيستم خود را كاملتر ميبه كمك مثال چهار، قوانين طرا
  

                                                           
1 Address Decoder Circuit 
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۲۹  

  

.  است73hكند و كد عمل آن   را معكوس ميA محتويات ثبات NOT   A دستور )پرسش
 14 و 13هاي  افزار سيستم باال را به نحوي تغيير دهيد كه مجموع خانه افزار و سخت نرم

  . كند ارسال11حافظه را به خروجي با آدرس صفر و معكوس آن را به خروجي با آدرس 
  

 WR پردازنده را بـه پـين        WRسيگنال  شده    در مدار رسم  اي كه كرده بوديم،       برخالف وعده 
 را  0000دليل اين موضوع اين اسـت كـه وقتـي پردازنـده آدرس              . ايم  ها متصل نكرده    حافظه

كند، داده بايـد بـه خروجـي شـماره             را فعال مي   WRروي گذرگاه آدرسش قرار داده و پين        
 حافظـه اول متـصل       WR پردازنده به پـين      WRر حالي كه اگر سيگنال      صفر ارسال شود؛ د   

شـود كـه      باشد، در اين لحظه تالشي براي نوشتن در خانه صفر حافظه اول هـم انجـام مـي                 
  . صحيح نيست

و اصـل   ) نوشتن در حافظه  (دليل اين خلف وعده اين است كه هنوز تفاوت دقيق اصل سوم             
را بيـان   گـردد      برمي IORQ و   MemRQ دو سيگنال    كه به ) ارسال داده به خروجي   (چهارم  
خوشبختانه چون در اين سيستم نوشتن در حافظه نداريم، ايـن موضـوع مـشكلي               . ايم  نكرده

هـا، ايـن خلـف وعـده را           اما در مثال بعد با تكميل اصول طراحـي پردازنـده          . آورد  پيش نمي 
  .جبران خواهيم كرد

  

به گذرگاه داده حافظه و ورودي) پين به پين  (گذرگاه داده پردازنده بيت به بيت        •
  .شود تراشه نگهدار متصل مي

  .شوند خطوط آدرس حافظه به خطوط آدرس پايين پردازنده متصل مي •
  .شود از خطوط باالي آدرس پردازنده براي انتخاب حافظه مناسب استفاده مي •
  . حافظه متصل شودRDنده بايد به سيگنال  پردازRDسيگنال  •
 . حافظه متصل شودWR پردازنده بايد به سيگنال WRسيگنال  •
براي اتصال خروجي به سيستم، بايد از تراشه نگهدار استفاده كنيم كـه گـذرگاه •

تراشه نگهدار وقتي بايد فعال شود كـه. شود  داده به ورودي اين تراشه متصل مي      
)شود  كه توسط طراح سيستم به آن نسبت داده مي         (پردازنده آدرس آن خروجي   

 . خود را فعال كندWRرا روي گذرگاه آدرس خود قرار داده و سيگنال 
براي اتصال خروجي به سيستم، بايد به هر خروجي يك آدرس نسبت داده و اين •

گيـت(آدرس را هم در نوشتن برنامه و هم در طراحـي مـدار رمزگـشاي آدرس                 
AND مورد توجه قرار دهيم) اشه نگهداركننده تر فعال. 
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هنگامي كه پردازنـده آدرس     .  كنيم توجه سيستم   زمانبنديباز به مسأله    الزم است   در اينجا   
گيت كند،   را فعال ميWRرا روي گذرگاه آدرس خود قرار داده و سيگنال ) 0000(خروجي 

AND     گذرگاه داده سيـستم را بـه    رمزگشاي آدرس، تراشه نگهدار را فعال كرده وLED  هـا
كـه طـي آن    (OUT   [0],Aتوجه داشته باشيد كـه زمـان اجـراي دسـتور     . كند متصل مي

بـه دليـل سـرعت     )  فعـال اسـت    WR روي گذرگاه آدرس قرار دارد و سيگنال         0000آدرس  
معموالً سرعت تراشه نگهـدار از سـرعت پردازنـده بـسيار            . باالي پردازنده، بسيار كوتاه است    

تر است و به همين لحاظ در طي زمان كوتاه اجراي دستور، تراشـه نگهـدار موفـق بـه                      پايين
بنابراين بايد مكانيسمي انديشيده شود تـا اجـراي ايـن دسـتور             . شود  ها نمي   هقفل كردن داد  

چند برابر حالت عادي به طول بيانجامد تا تراشه نگهـدار فرصـت كـافي بـراي قفـل كـردن                     
  .ها داشته باشد داده

  

هاي ورودي را  توان حاصل پردازش داده  متوجه شديد كه چگونه مي4 در مثال  )5مثال 
  . نشان دادود نوريديروي تعدادي 

هاي ورودي را نيز به جاي حافظه، از خارج  خواهيم پا را فراتر نهاده و داده اكنون مي
خواهيم سيستمي طراحي كنيم كه دو عدد را از كاربر  پردازنده بخوانيم؛ به بيان ديگر مي

ن  نشاديود نوريسيستم دريافت كرده و آنها را با هم جمع كند و نتيجه را روي تعدادي 
  .دهد

تـرين راه، ورود      توان اعداد را به سيستم وارد كرد ؟ سـاده           سؤال اول اين است كه چگونه مي      
  .ستشكل زير ا عدد كليد به صورت 8اعداد به صورت دودويي با استفاده از 

  

  
ولت  برابر صفر I0عنوان مثال اگر كليد اول بسته باشد، ولتاژ  هبينيد، ب همانطور كه مي

. است) »يك منطقي«( ولت 5و اگر كليد باز باشد، اين ولتاژ حدود ) »صفر منطقي«(
توليد ) 255بين صفر تا ( بيتي 8توان يك عدد  بنابراين با باز و بسته كردن اين كليدها مي

  .كرد
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 كليـد   8( معموالً براي اتصال ساختار فـوق        
، از كليدهاي كوچك كنار هـم كـه         )دوحالته

ه مي شوند    تايي ساخت  8 تايي يا    4در تعداد   
ــا   ــام ميكروســوييچ ي ــه ن  DIP Switchو ب

همچنـين بـراي    . شـود  معروفند، استفاده مي  
 مقاومت مجزا كه    8خودداري از به كار بردن      

باعث شلوغي مدار مي شـود، از مقاومتهـاي         
 معروفند، استفاده مي شود كه هم جاي كمتري اشغال مـي كننـد و    SIPآرايه اي كه به نام      

  . تر استهم اتصال آنها ساده 
  

سؤال دوم اين است كه اين كليدها بايد به كجا متصل شوند؟ به گذرگاه داده؟ واضح است 
كه اين راه عملي نيست؛ چون اگر كليدها را مستقيماً به گذرگاه داده متصل كنيم، عدد 

دهند و گذرگاه داده از  روي گذرگاه داده هميشه همان عددي است كه كليدها نشان مي
ديگر خود مانند انتقال كدهاي عمل و آدرسهاي حافظه و آدرسهاي انجام وظايف 

  . ماند خروجي باز مي/ورودي
  

هاي روي گذرگاه داده را  خواهد داده اي كه پردازنده مي در واقع تنها در لحظه
قسمتي از سيستم كه اين كار را . بخواند، بايد اين گذرگاه به كليدها متصل شود

  . است1حالته  نام بافر سهاي به دهد، تراشه انجام مي
  

خروجي اين .  استEn اين تراشه داراي تعدادي ورودي و خروجي و يك پين فعالساز 
و در صورت فعال ) مثل حالت قطع( 2 ، امپدانس باالEnتراشه در صورت غيرفعال بودن پين 

فر ورودي باپين  8 عدد كليد را به 8بنابراين . بودن اين پين برابر مقدار ورودي است
حالته و گذرگاه داده را به خروجي آن  سه

دهيم كه اين   و ترتيبي ميكنيم متصل مي
خواهد  تراشه فقط هنگامي كه پردازنده مي
اند را  عددي كه كليدها روي آن تنظيم شده

بخواند فعال شود و كليدها را به گذرگاه داده 
حالته به   نحوه اتصال بافر سه.متصل كند

خواهيم دو عدد را بخوانيم، به دو مجموعه  چون مي. بينيد قابل ميمپردازنده را در شكل 
  . ورودي نياز داريم8حالته  كليد و دو تراشه بافر سه

                                                           
١ Tri-State Buffer 
٢ High Impedance 
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  :بينيد اتصال اوليه اين سيستم را در شكل زير مي
  

  
  

سه عالمت سؤال در شكل وجود دارد كه بايد تكميل شود؛ به عبارت ديگر با توجه به روند 
 نگهدار بايد فعال شوند را پيدا LE بافرها و پين Enاي كه پينهاي  ايد لحظهاجراي برنامه، ب

  .كرده و به كمك مدار مناسب بازسازي كنيم
  

مطابق قرار قبلي، براي تكميل مدار فوق برنامه مورد نظر را نوشته و طبق روندي كه 
  .نيمك گيرد، اتصاالت مدار را كامل مي پردازنده براي اجراي برنامه در پيش مي

  

دهيم؛  همانطور كه در مورد خروجي و تراشه نگهدار عمل كرديم، به وروديها نيز آدرس مي
 و به مجموعه »صفر«مثالً به مجموعه كليد اول كه قرار است عدد اول را توليد كند، آدرس 

 »يك«خوانيم، آدرس  كه عدد دوم را از آن مي) حالته دوم تراشه بافر سه(كليد دوم 
  .يمده مياختصاص 

  
  

 .طراح سيستم بايد به هر ورودي يك آدرس نسبت دهد
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بديهي است كه خروجي سيستم يعني تراشه نگهدار هم بايد داراي آدرس باشد كه آدرس 
ها  خروجي/توجه كنيد كه آدرس ورودي. گيريم  درنظر مي»دو«آن را در اين سيستم 

  .شود  و توسط طراح سيستم انتخاب ميدلخواه است
  :به برنامه زير دقت كنيد

IN  A,[0]   DB 00 
MOV  B,A   47 
IN  A,[ 1]   DB 01 
ADD  A,B   80 
OUT  [2],A   D3 02 
HALT    76 

  

در . كند  منتقل ميAمحتويات ورودي شماره صفر را خوانده و به ثبات  IN   A, [0]دستور 
وروددي شماره (لحظه اجراي اين دستور، بايد گذرگاه داده سيستم به مجموعه كليد اول 

اين دستور چگونه جراي اين دستور چيست؟ به بيان ديگر، هاي ا نشانه. متصل شود) صفر
  شود؟ توسط پردازنده اجرا مي

  

به زودي تفاوت ! شده است) هاي حافظه خواندن يكي از خانه(اين اصل نيز شبيه اصل سوم 
  .را بيان خواهيم كرد

  :مراحل اجراي اين برنامه را در زير مشاهده مي كنيد 
  

PC مقداري كه پردازنده در اين لحظه انتظار دارد روي گذرگاه داده باشد عددي كه پردازنده روي گذرگاه آدرس خود قرار مي دهد 
)آدرس حافظه( 0000   0000    DB ) دريافت كد عمل(  
0001   0001     00 ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- DB   00 اجراي كد ----
)روديوآدرس ( 0000   0001  محتويات بافر شماره صفر   
 
 
 
0010   0010     47 ) كد عملدريافت (  
 

A 
S 
S 
E 
M 
B 
L 
E 
R 

 . در اين لجظه بايد فعال شودصفر تراشه بافرENپين

 اي از يك ورودي،   براي دريافت دادهپردازنده :اصل پنجم طراحي سيستم
 را فعال RDقرار داده و پين خود  را روي گذرگاه آدرس  آن وروديآدرس

كه بايد در اين لحظه مقدار ورودي را روي ( و محتويات گذرگاه داده را كند مي
 .خواند مي) خود داشته باشد
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  ---- 47 اجراي كد ----
 
0011   0011     DB ) دريافت كد عمل(  
0100   0100     01 ) دريافت كد عمل(  

  ---- DB   01 اجراي كد ----
1محتويات بافر شماره      0001   0100  
 
 
 
0101   0101     80 ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- 80 اجراي كد ----
 
0110   0110     D3 ) كد عملدريافت (  
0111   0111     02 ) دريافت كد عمل(  
 

  ---- D3   02 اجراي كد ----
0111   0010     A   محتويات ثبات
.)كه پردازنده روي گذرگاه داده قرار مي دهد(              
 
 
1000   1000     76 
 

  ---- 76 اجراي كد ----
  

اي كه  آيد، در لحظه به نظر مي. د بافر صفر بايد فعال شود توجه كنيEnاي كه پين  به لحظه
اين ايده كامالً درست .  فعال شودEnآيد بايد پين   روي گذرگاه آدرس مي0000آدرس 

خواهد  كنيد وقتي پردازنده مي نيست؛ چون همانطور كه در روند اجراي برنامه مشاهده مي
. دهد  مي را روي گذرگاه آدرسش قرار0000اولين كد عمل برنامه را بخواند نيز آدرس 

متأسفانه چون در هر دو حالت پردازنده مشغول عمليات خواندن گذرگاه داده است، ديگر 
 استفاده  WR و RDتوانيم مانند مثال قبل از سيگنالهاي  براي تمايز دو حالت فوق نمي

 حافظهتنها تفاوت اين دو حالت اين است كه پردازنده در هنگام دريافت كد عمل با . كنيم
  . در ارتباط استخروجي/وروديواندن بافر با و هنگام خ

 . در اين لجظه بايد فعال شودLEپين

 . در اين لجظه بايد فعال شود1 تراشه بافرENپين
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هنگامي كه پردازنده در حال . كنند ها اين مشكل را حل مي دو سيگنال مهم در پردازنده
 و در هنگام تبادل اطالعات با MemRQسيگنال تبادل اطالعات با حافظه است 

  .كند  را فعال ميIORQسيگنال خروجي /ورودي
اكشي كد عمل از آدرس صفر به خانه صفر حافظه اول پردازنده در هنگام وبنابراين 

)MemRQ فعال و IORQحالته اول  و هنگام خواندن عدد اول به بافر سه)  غيرفعال
)MemRQ غيرفعال و IORQمراجعه مي كند)  فعال.  

 INبه بيان ديگر، سيستم بايد به نحوي طراحي شود كه تنها در هنگام اجراي دستور 
ه پردازنده متصل شوند؛ اين لحظه دو نشانه دارد كه به كمك آن كليدها به گذرگاه داد

  :كنيم ها سيستم را طراحي مي نشانه
 IORQ و RDفعال شدن سيگنالهاي  •
 قرار گرفتن آدرس ورودي روي گذرگاه آدرس پردازنده •

  .بينيد در شكل زير ميجزييات مدار را 
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 پردازنده RDفظه به سيگنال  حاRDسيگنال . شكل وجود دارداين نكته ديگري نيز در 
 گرفته شده كه وروديهاي آن ANDمتصل نشده است؛ بلكه از خروجي يك گيت 

يعني حافظه بايد هنگامي براي خواندن فعال شود كه .  هستندMemRQ و RDسيگنالهاي 
 پردازنده RD حافظه به سيگنال RDاگر سيگنال .  فعال باشندMemRQ و RDسيگنالهاي 

خواهد از يك ورودي با آدرسي مشترك با حافظه  ي كه پردازنده ميمتصل شود، هنگام
نيز اطالعات بخواند، حافظه براي خواندن فعال خواهد شد كه ) مثالً از ورودي شماره صفر(

  . درست نيست
  

  طراحي يك مدار رمزگشاي آدرس كامل 
 فعالساز ANDچرا در ورودي گيتهاي پرسشي كه ممكن است پيش آيد اين است كه 

ايم؟ در اين سيستم دو آدرس صفر داريم كه يكي براي   استفاده كردهRDبافرها از سيگنال 
شود كه به كمك سيگنالهاي  خواندن از حافظه و يكي براي خواندن از ورودي استفاده مي

MemRQ و IORQدر اين سيستم از آدرس صفر براي هيچگونه . اند  از هم جدا شده
فاده نشده است كه براي تفكيك آن از آدرسهاي صفر است) حافظه يا نگهدار(خروجي 

آيد استفاده از  بنابراين به نظر مي.  باشيمWR و RDورودي ناچار به استفاده از سيگنالهاي 
  . فعالساز بافرها لزومي نداردAND در ورودي گيتهاي RDسيگنال 

  :كنيم رعايت مي) چه الزم باشد و چه الزم نباشد(اصل زير را هميشه 
  

  

  : فعالساز بافرهاي ورودي به صورت زير استANDكل كلي گيت ش
  

  
  

) نگهدار(وجود اينكه ما در اين برنامه فقط در خروجي پرسش ديگر اين است كه با 
 فعالساز نگهدار هم از ANDنويسيم و نوشتن در حافظه نداريم، چرا در ورودي گيت  مي

آيد جايي كه يك مكان حافظه و   ميايم، در حاليكه به نظر  استفاده كردهIORQسيگنال 
نوشته هردو هر دو خوانده يا بايد يك ورودي يا خروجي، آدرس مشابه داشته باشند و 

  كنيم؟  اي تمايز آنها استفاده مي برIORQ و MemRQشوند، از سيگنالهاي 

 RD و IORQرهاي ورودي، هميشه از سيگنالهاي  فعالساز بافANDدر ورودي گيت 
 .استفاده كنيد
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  :هاي نگهدار به صورت زير است  فعالساز تراشهANDشكل كلي گيت 

  

  
  

آيا آدرسي مشترك داريم؟ كدام مخصوص خواندن (درگير جزييات مدار براي اينكه خود را 
خروجي است؟ /و كدام ويژه نوشتن است؟ كدام مربوط به حافظه و كدام مربوط به ورودي

از آنها استفاده ) چه الزم باشد و چه نباشد(سازيم و هميشه  سيگنالهاي زير را مي...) و
  :كنيم مي

  
  :بنابراين از اين پس

  

  .دهد ير مدار كلي رمزگشاي آدرس را نشان ميشكل ز
  

 IORQهاي نگهدار خروجي، هميشه از سيگنالهاي   فعالساز تراشهANDدر ورودي گيت 
 . استفاده كنيدWRو 

 IORD فعالساز بافرهاي ورودي، هميشه از سيگنال ANDدر ورودي گيت  •
 .كنيم استفاده مي

هاي نگهدار خروجي، هميشه از سيگنال  ه فعالساز تراشANDدر ورودي گيت  •
IOWRكنيم  استفاده مي. 

هايي كه محتويات آنها بايد خوانده شود را به سيگنال   حافظهRDسيگنال  •
MemRDكنيم  متصل مي. 

هايي كه در آنها بايد اطالعاتي نوشته شود را به سيگنال   حافظهWRسيگنال  •
MemWRكنيم  متصل مي. 
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  طراحي سيستممل كااصول 
 را PC، محتويات ثبات كد عمل يك دستورپردازنده در هنگام واكشي  :اصل اول •

كند و انتظار دارد  را فعال ميخود  RDگذاشته و سيگنال خود روي گذرگاه آدرس 
ش ظاهر شود تا بتواند آن را ا در پاسخ اين كار، كد عمل مناسب روي گذرگاه داده

 .بخواند و اجرا كند

پردازنده هنگام خواندن محتويات يك خانه حافظه، شماره آن خانه را : اصل دوم •
را فعال خود  MemRQ و RDروي گذرگاه آدرس خود گذاشته و سيگنالهاي 

كند و انتظار دارد در پاسخ اين كار، محتويات آن خانه حافظه روي گذرگاه  مي
 .ش ظاهر شود تا بتواند آن را بخواندا داده

پردازنده هنگام نوشتن عددي در يك خانه حافظه، شماره آن خانه را : اصل سوم •
دهد و  اش قرار مي و عدد مورد نظر را روي گذرگاه دادهخود روي گذرگاه آدرس 

 .كند را فعال ميخود  MemRQ و WRسيگنالهاي 

 به خروجي، آن داده را روي گذرگاه پردازنده هنگام ارسال يك داده: اصل چهارم •
دهد و سيگنالهاي  داده و آدرس خروجي مزبور را روي گذرگاه آدرسش قرار مي

WR  و IORQ  كند را فعال ميخود. 

) آدرس(پردازنده هنگام خواندن اطالعات يك دستگاه ورودي، شماره : اصل پنجم •
را خود  IORQو  RD آدرس خود گذاشته و سيگنالهاي گذرگاهآن ورودي را روي 

كند و انتظار دارد در پاسخ اين عمل، دستگاه ورودي مزبور اطالعاتش را  فعال مي
 .روي گذرگاه داده پردازنده قرار دهد

 ديگر به زمان اجراي دستورات اصل اول مربوط به زمان واكشي دستورات و چهار اصل
  .شوند مربوط مي
شود كه بايد  بندي سيستمها نتيجه مي يم كلي براي طراحي و سقانون ند، چاصلاز اين پنج 
  :يشه به خاطر داشته باشيمآنها را هم



    واسط مدارهاي – جواد راستي –ها  پردازندهخروجي به /اتصال حافظه و ورودي

  

۳۹  

و گذرگاه بنابراين گذرگاه داده پردازنده . تنها يك گذرگاه داده در سيستم وجود دارد •
همگي بايد به هم حالته  ورودي تراشه نگهدار و خروجي تراشه بافر سه حافظه و داده

 .متصل شوند
خطوط پايين  را به حافظهه پردازنده، خطوط آدرس آن براي اتصال حافظه ب •

 متصل كرده و از خطوط باالي آدرس پردازنده براي انتخاب آدرس پردازنده
 سيگنالهاي  بايد به)ها(حافظه WR و RDخطوط . كنيم حافظه استفاده مي

MemRD و MemWR متصل شوند. 
نگهدار بايد . استفاده كنيمنگهدار تراشه براي اتصال خروجي به گذرگاه داده بايد از  •

خروجي  مربوط به خودش يعني وقتي آدرس آن OUTتنها هنگام اجراي دستور 
شوند،   فعال ميIORQ و WRآيد و سيگنالهاي  روي گذرگاه آدرس پردازنده مي

 .فعال شود و خروجي را به گذرگاه داده پردازنده متصل كند
 يك آدرس نسبت داده و اين براي اتصال خروجي به سيستم، بايد به هر خروجي •

 ANDگيت (آدرس را هم در نوشتن برنامه و هم در طراحي مدار رمزگشاي آدرس 
 .مورد توجه قرار دهيم) كننده تراشه نگهدار فعال

حالته  بافر سه. حالته استفاده كنيم براي اتصال ورودي به گذرگاه داده بايد از بافر سه •
ورودي ط به خودش يعني وقتي آدرس آن  مربوINبايد تنها هنگام اجراي دستور 

شوند،   فعال ميIORQ و RDآيد و سيگنالهاي  روي گذرگاه آدرس پردازنده مي
 .فعال شود و ورودي را به گذرگاه داده پردازنده متصل كند

براي اتصال ورودي به سيستم، بايد به هر ورودي يك آدرس نسبت داده و اين  •
 ANDگيت (در طراحي مدار رمزگشاي آدرس آدرس را هم در نوشتن برنامه و هم 

 .مورد توجه قرار دهيم) حالته كننده تراشه بافر سه فعال
  

 باشد و بخواهيم نتيجه جمع را 11 و آدرس خروجي 10 و 9 اگر آدرس وروديها )پرسش
از  ( حافظه هم بنويسيم، مدار رمزگشاي آدرس به چه شكل در مي آيد؟13در خانه 

  ).كنيداستفاده  MemWR و MemRD و IOWR و IORDسيگنالهاي 
  

  . بحث كنيد5 در مورد مسأله زمانبندي در طراحي سيستم مثال )پرسش
  

 نشان داده ديود نوري عدد 8 بيتي است كه روي 8 خروجي سيستم ما يك عدد )پرسش
 و 150حال اگر مجموعه كليد اول عدد .  است255 يا 11111111شود و حداكثر آن  مي
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 ؟ با نوشتن معادل دودويي 1افتد  را نشان دهند، چه اتفاقي مي200م عدد مجموعه كليد دو
  .اعداد فوق به پرسش پاسخ دهيد

  

پردازنده .  بايت بود9ها،  در مثالهاي ذكر شده، حداكثر تعداد كدهاي عمل برنامه )پرسش
را ) 1111 تا 0000( بايت 16تواند تا   خط آدرس است حداكثر مي4فرضي ما چون داراي 

توان   بايت باشد، نمي16اي بيش از  بنابراين اگر تعداد كدهاي عمل برنامه. دهي كند درسآ
  .از اين پردازنده استفاده كرد

 خط آدرس 6اي با  فرض كنيد پردازنده
)A0 تا A5 (تواند  اين پردازنده مي. داريم

. دهي كند  بايت را آدرس64 يعني 26تا 
 60اي به حجم  حال فرض كنيد برنامه

هاي موجود،  ايت داريم و تنها حافظهب
 8بنابراين بايد .  بايتي است8هاي  حافظه

ها را به پردازنده متصل  عدد از اين حافظه
  . كنيم
رمز گشاي آدرس توضيح دهيد مدار  )الف

 64دهي مناسب   چگونه آدرسباالشكل 
خروجي دكودر، ( كند ؟ بايت را فراهم مي
  ).فعال پايين است

 RDحافظه را مستقيماً به سيگنال   RDتوان سيگنال  در صورت استفاده از مدار باال، مي) ب
  چرا؟.  نيستMemRDپردازنده متصل كرد و نيازي به ساختن سيگنال 

  

  خروجي به سيستم/وديروشهاي اتصال ور
با آدرسهاي خروجي /شايد تاكنون به اين انديشيده باشيد كه چرا اصالً بايد آدرسهاي ورودي

 و IORDحافظه مشترك باشند تا براي متمايز كردن آنها به زحمت اسفاده از سيگنالهاي 
IOWR و MemRD و MemWRها از  خروجي/ بيافتيم؟ آيا بهتر نيست براي ورودي

اي نصب نشده باشد تا ديگر نيازي به  استفاده كنيم كه در آن آدرسها حافظهآدرسهايي 
  استفاده از سيگنالهاي كنترلي نباشد؟

اتصال خروجي به پردازنده آموختيم، به روش / براي اتصال ورودي5روشي كه در مثال 
در اين .  موسوم است)I/O Mapped I/O(خروجي /خروجي با نگاشت ورودي/ورودي

                                                           
  .معروف است ) Overflow(  اين مسأله به مشكل سرريز 1

 22-1 شكل
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شود ممكن است با آدرسهاي  ها نسبت داده مي خروجي/هايي كه به وروديروش، آدرس
. كنيم حافظه مشترك باشد و از سيگنالهاي كنترلي براي متمايز كردن آنها استفاده مي

  .روند نويسي به اين روش به كار مي  در برنامهOUT و INدستورات 
  

اتصال  كه خروجي به پردازنده وجود دارد/روش ديگري براي اتصال ورودي
در اين روش، . نام دارد )Memory Mapped I/O( خروجي با نگاشت حافظه/ورودي

هاي حافظه  كنند كه با آدرس خانه اي انتخاب مي ها را به گونه خروجي/آدرسهاي ورودي
 نباشد و ديگر از سيگنالهاي كنترلي براي رمزگشايي آدرس استفاده نمي كنند؛ به سانيك

ها را در ادامه آدرسهاي كدهاي عمل برنامه در نظر گرفته  خروجي/بيان ديگر آدرس ورودي
  .تر باشد كنند تا سيستم ساده هاي حافظه رفتار مي ها همانند خانه خروجي/و با ورودي

رف بيان آدرس يك  در اين حالت آدرس مشتركي در سيستم نخواهيم داشت و ص
لهاي كنترلي براي موجوديت براي مشخص كردن آن كافي است و ديگر به سيگنا

 پردازنده بايد به WR و RDالبته طبعاً سيگنالهاي (رمزگشايي آدرس نيازي نخواهد بود 
  ). حافظه متصل شوند؛ اما هدف ديگر رمزگشايي آدرس نيست

و ) بافرها( را با اين روش طراحي كنيم، آدرس وروديها 5به عنوان مثال اگر بخواهيم مثال 
 به 8كه در اين سيستم از آدرس صفر تا (با آدرسهاي حافظه تواند  نمي) نگهدار(خروجي 

 به 1يكسان باشد؛ مثالً بايد به بافرهاي صفر و ) كدهاي عمل برنامه اختصاص يافته است
 دستور يعني. را اختصاص دهيم11 و به تراشه نگهدار آدرس 10 و 9ترتيب آدرسهاي 

A,[9] MOV دستور »صفر« براي خواندن بافر شماره ،A,[10]  MOV براي خواندن بافر 
  .گيرد   براي نوشتن در نگهدار مورد استفاده قرار ميA  MOV,[11]و دستور » يك«شماره 
  : در اين روش به شكل زير استسيستمبرنامه 

MOV     A, [9] ;input 1 
MOV     B, A 
MOV     A, [10] ;input 2 
ADD      A, B 
MOV     [11], A ;output 
HALT 

  

تر است؛ چون ديگر نيازي به   از نظر طراحي سادهخروجي با نگاشت حافظه/وروديروش 
خروجي هم از /اما چون در اين روش براي ورودي. استفاده از سيگنالهاي كنترلي نيست

 بايد استفاده شود و تمايزي بين خواندن و نوشتن در حافظه با خواندن و MOVدستور 
اي طراحي شده با اين روش از نظر فهم خروجي نيست، سيستمه/نوشتن در ورودي

در اين حالت كسي كه برنامه اين سيستم را مي خواند بدون مراجعه به  .تر هستند پيچيده
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، آدرس يك خانه حافظه است يا يك 12مدار نمي تواند بفهمد كه آيا منظور از مثالً آدرس 
  .خروجي؟ اين موضوع فهم كلي سيستم را پيچيده مي كند/وروديواحد 

  

به ( از نظر طراحي سخت افزاري خروجي/خروجي با نگاشت ورودي/ورودياتصال روش 
مهم مزيت . تر است تر و از نظر نرم افزاري ساده مشكل )خاطر استفاده از سيگنالهاي كنترلي

تواند  ، در اين روش يك ورودي يا خروجي ميقبلين است كه بر خالف روش آروش اين 
ه حافظه باشد كه تفاوت آن دو از طريق سيگنالهاي داراي آدرس مشترك با يك خان

MemRQ و IOREQتواند  به همين دليل يك آدرس در يك سيستم مي. شود  معلوم مي
آدرس يك ورودي و آدرس يك خروجي و آدرس يك خانه حافظه براي در آنِ واحد 

  .شدباخواندن و آدرس يك خانه حافظه براي نوشتن 
  

دهي پردازنده حافظه نصب   بايت فضاي آدرس16 در هر 5توجه كنيد كه در مدار مثال 
خروجي با نگاشت /به همين جهت در اين سيستم استفاده از روش اتصال ورودي. شده است

 بايت 9مگر اينكه سيستم را طوري طراحي كنيم كه تنها در (حافظه چندان معنايي ندارد 
خروجي /يه آدرسها براي وروديدهي، حافظه نصب شده باشد تا بتوان از بق اول فضاي آدرس

  ).استفاده كرد
  

 بايتي است، اما با 16 عليرغم اينكه پردازنده فرضي ما داراي فضاي آدرس دهي )پرسش
 خانه 16توان به اين پردازنده  خروجي مي/خروجي با نگاشت ورودي/استفاده از روش ورودي
 ورودي و 16نوان خروجي،  خانه حافظه به ع16، )دستور يا اطالعات(حافظه بعنوان ورودي 

 و MemRQ و WR و RDبا استفاده از عملكرد سيگنالهاي .  خروجي متصل شود16
IORQاين موضوع را نشان دهيد .  

  

اي تغيير دهيد كه   را از نظر سخت افزاري و نرم افزاري به گونه5سيستم مثال  )پرسش
. افظه نيز نوشته شود ح13خروجي عالوه بر نمايش روي ديودهاي نوري، در خانه شماره 

  .طراحي خود را با دو روش گفته شده انجام دهيد
  

 و يك ورودي به 7 سيستمي طراحي كنيد كه محتويات يك ورودي به آدرس )پرسش
 حافظه جمع كند و نتيجه 15 را بخواند و محتويات آنها را با محتويات خانه شماره 8آدرس 

  . بنويسد10 حافظه و خروجي شماره 14را در خانه شماره 
  

ها و چگونگي اتصال حافظه و  با مطالبي كه تاكنون گفته شد، عملكرد كلي پردازنده
جع به در فصول بعد جزييات بيشتري را. خروجي به آنها تا حدودي روشن شد/ورودي

  .ن خواهيم كردا بي را8088/8086پردازنده هاي 
  


