
 به نام خدا

 پروژه ی درس معماری کامپیوتر

، یک واحد  PC,AR,DR,IR,TR، رجیسترهای همه منظوره بیتی 61رجیستر  8باشد. پردازنده شامل  داده بیتی61و  k2 یدارای یک پردازنده و یک حافظه کامپیوتری طراحی کنید که 

باشد. سیگنال های کنترلی و گذرگاه داده را چنان در نظر بگیرید که  CARRY LOOK AHEADداشته باشد که عمل جمع آن از نوع  ADD , SUB , OR , NOT , ANDمحاسبه و منطق با اعمال 

 زیر را کنترل کند :  دستورات اسمبلی بتواند واحد کنترل 

 : دستورات اسمبلی شامل

  بتوان داده را انتقال داد.  رجیستر و از رجیستر به حافظه از حافظه به، الف. از هر رجیستر به رجیستر دیگر 

 کرد و نتیجه را در هر رجیستر دلخواه قرار داد.  و عملیات ذکر شده در باال را اعمال ب. هر دو رجیستر دلخواه را بتوان به واحد حسابی منطقی وصل

 اشته باشند.ج. رجیسترها قابلیت یکی زیاد کردن ، یکی کم کردن ، صفر کردن ، شیفت به راست و شیفت به چپ را د

 .داشته باشدساده و شرطی   callدستورات پرش بدون شرط و باشرط و دستورات  د.

 پردازنده بتواند وقفه قابل چشم پوشی را پشتیبانی کند . ه.

 پیشنهاد: در صورت نیاز می توانید به بندهای صورت پروژه به دلخواه اضافه نمایید و در صورت نیاز ظرفیت حافظه را تغییر دهید .

 

 )پایان فروردین(فاز اول:  مهلت ارسال : 

 لیه ماژولها و ارتباط انها با هم(مدارات سخت افزاری ک) به صورت تئوری و روی کاغذ طراحی های الزم را برای پروژه ی تعریف شده انجام دهید.

 اردیبهشت(  61) فاز دوم : مهلت ارسال :

 (واحد کنترل به صورت سخت افزاری طراحی شود) .پیاده سازی نمایید LogicWorksطراحی های خود را با استفاده از نرم افزار 

 اردیبهشت(  03) فاز سوم : مهلت ارسال :

 (واحد کنترل به صورت نرم افزاری طراحی شود) پیاده سازی نمایید. LogicWorksطراحی های خود را با استفاده از نرم افزار 

 )پایان خرداد( م : مهلت ارسال :چهارفاز 

 (FPGAتست و اماده سازی برای برنامه ریزی روی  ) پیاده سازی نمایید. VHDL زبان سخت افزاری  طراحی های خود را با استفاده از

 

 اجباری  و سوم  توجه :فاز اول و دوم

 م اختیاریچهارفاز         

و همراه با ارائه سمینار  پروژه در اخرین جلسه درس نمره  پاسخ دهد ، شدهبه سواالتی که در مورد پروژه طراحی پایان ترم  امتحان به جای سوالت  )دانشجو می تواند 

 (خود را کسب کند

 گذاشتن را دارد وقتکار مشکلی است ولی ارزش 

 لذت ببریدامیدوارم که با انجام این پروژه 

 کمال جمشیدی


