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 تمرین های درس معماری کامپیوتر

 

کتاب را به گونه ای تغییر دهید که بتوان اطالعات را از هر ثبات به ثباتی دیگر منتقل کرد. به جای  4-3سیستم گذرگاه شکل  .1

 حالته و دیکدر استفاده کنید. 3مالتی پلکسر از بافرهای 

 

که چهار عمل زیر را انجام می دهد ، ( Dو خروجی  Cinو  Bو  A)با ورودی های بیتی  nاز مدار حسابی   (Slice)یک برش  .2

 طراحی کنید.

D = A + B , D = A – B , D = A + 1 , D = A + 1 

 

 ( و چند گیت معکوس کننده، مداری مطابق شکل ساخته شده است. full adderعنصر تمام جمع کننده ) 4با استفاده از  .3

   باشند، خروجی مدار را بدست آورید. 2بیتی در سیستم متمم  4اعداد   b3 b2 b1 b0و  a3 a2 a1 a0اگر  

 

 : بیتی هستند( 4)رجیسترها  عبارات زیر را به صورت بلوکی پیاده سازی کنید .4

   .الف( از حداقل سخت افزار استفاده نمایید

 If (R1>3) or (R2=R1) then (R1 R2 – R1 , R2  R1) else (R1  R2)  

 .بیتی و تعداد مورد نیاز مالتی پلکسر و گیتهای دیگر استفاده کنید 4فقط از یک جمع کننده   ب (

      xT0  : R1 ← 3R2 , R2 ← 2R1  

      x’T0 : R1 ← -R1    

 به توجه با که طوری به ، باشد کنترلی سیگنال دو و ورودی عنوان به B و  A بیتی سه عدد دو دارای که کنید طراحی مداری .5

  انتخاب. شود طراحی پلکسر  مالتی داخلی مدار یا پلکسر  مالتی از استفاده بدون باید مدار .شود انجام زیر اعمال کنترلی سیگنالهای

 .(اند شده کد دو متمم روش به داعدا) است محدودیت بدون کنترلی های سیگنال ی وظیفه

B-B| , A+B , A-|A+B| , |A 

 

 .سازی کنید و نتیجه ی ورودی های مختلف را بدست بیاورید پیاده  LogicWorksمدار سوال سوم را در نرم افزار . 6

 ارسال کنید. k.jamshidi1964@gmail.comبه آدرس ایمیل  11/12/22پاسخ این تمرین ها را حداکثر تا تاریخ 

 موفق باشید

mailto:k.jamshidi1964@gmail.com

