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  .گيردگيرد  ها آرام ميها آرام مي  تنها با ياد اوست كه دلتنها با ياد اوست كه دل

 

  مگابايتي چند خط آدرس مورد نياز است؟   128دهي يك حافظه  آدرس براي  . 1

  27د.     7ج.     17ب.     128الف.      

 . كداميك از موارد زير در خصوص برنامه نويسي اسمبلي صحيح است؟     2

  هاي اسمبلي كه از دستورات اسمبلي تشكيل شده اند هر دستور به يك دستور زبان الف.  در برنامه   

  شود.  ماشين تبديل مي  

  شوند سريعتر خواهند ديگر زبانها توليد ميهايي كه به شوند الزاما از برنامههايي كه به زبان اسمبلي نوشته ميب. برنامه  

  بود.    

  هاي سطح باال را همراه با دستورات اسمبلي به كار برد  توان دستورات زبانج.  در نوشتن برنامه نمي  

  تر از برنامه نويسي به زبان اسمبلي است.د.  برنامه نويسي به زبان ماشين ساده  

خط انتخاب و يك خط فعال ساز عمل كند گذشته از  5پلكسر با كه به عنوان يك مالتياي طراحي كنيم . اگر بخواهيم تراشه3

 هاي تغذيه چند پايه خواهد داشت؟   پايه

   40د.     37ج.     39ب.   38الف.   

  ........(VLIW)داراي دستورات طوالني   هايدر پردازنده.  4

  است. يضرور لريكامپا يهمكار يممناسب برس ييبه كارا ينكها يبرا الف.  

  از عملوندها را ندارد. يبا تعداد كم يپردازنده توان انجام دستوراتب.   

  .كننديدر سطح حافظه استفاده م يپردازنده ها از تواز ينا ج.   

  دهند.  وابستگي دستورات را تشخيص نمي VLIWهاي مدرن  پردازنده د.   

 .باشدنميهاي زير كامل .  كداميك از مجموعه گيت5

 XOR + ANDد.    NORج.    NANDب.   AND+ ORالف.    

  است.  Byte Alterable. كداميك از انواع حافظه زير 6

 EEPROMد.   FLASHج.    EPROMب.   ROMالف.     

 . اين مدار چه كاربردي دارد؟ 7

             

  الف.  توليد موج مربعي   

  ب. تبديل فليپ فالپ حساس به سطح به فليپ فالپ حساس به لبه     

  ج.  حذف كردن نويز از موج مربعي    

  Master Slaveد.  ايجاد سيگنال كنترل براي فليپ فالپ هاي   
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باشد. اگر تاخير نانوثانيه مي 10شود، كه زمان جمع در هر يك از آنها بيتي ساخته مي ALU  ،1 32بيتي از  ALU 32.  يك 8

 بيتي ظاهر شود؟     32كشد كه نتيجه يك جمع نانوثانيه باشد، چقدر طول مي 1بعدي  ALUبه  ALUانتشار از يك 

     ns 128د.   ns 352ج.     ns 16ب.    ns 320الف.        

ساخته شده است،  NORو گيت بوده، و فقط از د Rو  Sهاي كه داراي ورودي SRيا حفظ حالت قبلي در يك لچ  پايدار. حالت 9

 چيست؟   

  s=1,r=1 د.         s=1,r=0ج.       s=0 , r=1ب.              s=0 , r=0الف.  

    ها و چند كامپيوترها صحيح است ؟  كدام عبارت در مورد چند پردازنده.  10

  كنند.  الف. چند كامپيوترها از حافظه فيزيكي مشترك استفاده مي  

  ها براي برقراري ارتباط با يكديگر به روش انتقال پيام متكي هستند.  ب. چند پردازنده  

  كنند.  استفاده مي RECIEVEو  SENDج. چند كامپيوترها براي برقراري ارتباط از دستوراتي مانند   

  دسترسي دارد.  I/Oبه وسايل  CPUهاي متقارن ،  فقط يك  د. در چند پردازنده  

 كدام مورد است؟         AGP.  دليل ارايه 11

    افزايش سرعت وسايل ورودي و خروجي  ب.  نياز به سرعت باالي گذرگاه براي انتقال تصوير الف.     

 Cacheد.  مديريت بهتر    ج.  افزايش سرعت كالك پردازنده     

  توان استفاده كرد؟يم يرز يبقل سخت افزار از كدام تركبا استفاده از حدا يرمتغ  nبا  يتابع منطق يك يساز يادهپ يبرا.  12

     يورود  n-1 يكدرد يك الف.  

 NOTو يك گيت  خط انتخاب  n-1با  پلكسريمالت يك .ب  

   AND يتگ يكخط انتخاب و   n-2پلكسر با  يمالت يك ج.   

           خط انتخاب       nبا  پلكسريمالت يك د.   

  ؟استكدام جمله درست .   13

  ساختن جدول نمادها است. يدر گذر اول اسمبلرها هدف اصل . الف  

  .سازديها را م opcodeاسمبلر در گذر دوم جدول ب.   

               اسمبلرگذرگاه دوم به جدول نمادها نياز ندارد. ج.   

   شود. ميساخته دوم جدول شبه دستورات در گذر د.   

 است؟      نادرستكدام عبارت  DLLهاي . در مورد فايل14

  ها به تنهايي قابليت اجرا ندارند.  الف.  اين فايل   

   .شوند ها كدها به صورت ترجمه شده نگهداري ميب. در اين فايل   

  شوند.  ها متصل ميها در زمان اجرا به برنامهها و توابع معرفي شده در اين فايلج.  روتين  

  ا منحصرا توسط يك برنامه قابل استفاده است.هد.  هر يك از اين فايل  
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 .  كدام گزينه درست است؟15

  شود.  ها با مفسر سبب كاهش خطاها ميالف.  معموال اجراي برنامه       

  برد  ها به صورت تفسيري قابليت حمل آنها را از بين ميب. اجراي برنامه      

  كند.  تر ميمعموال زمان اجرا را طوالني ها به صورت تفسيريج.  اجراي برنامه       

شوند كمتر به سيستم عامل وابستگي هايي كه با استفاده از مفسر اجرا ميشده نسبت به برنامههاي ترجمهد.  برنامه       

  دارند.

  صحيح است؟  8051كدام عبارت در مورد تراشه . 16

   تواند حافظه خارجي را آدرس دهي كند. نمي 8051الف.   

  خط لوله وجود ندارد .  8051ب. در   

  وجود دارد.  8051ج. دو درگاه (پورت )ورودي و دو درگاه خروجي در   

  وجود دارد.  8051در  I/Oد. دو گذرگاه اصلي مستقل براي حافظه و   

 معموال           RISCهاي .  در پردازنده17

  شود. م ميهم دوره خود گرانتر تما  CISCالف.  پردازنده نسبت به   

  هم دوره خود فركانس كالك پايينتري دارد.     CISCب. پردازنده نسبت به   

  كند.  هم دوره خود بهتر از خط لوله استفاده مي  CISCج.  پردازنده نسبت به   

  تري براي كار با حافظه دارد.هم دوره خود دستورات متنوع  CISCد.  پردازنده نسبت به   

 ) CPI= Clock Per Instructionهايي كه در آنها خط لوله وجود دارد ( . در مورد پردازنده18

  است 1حد اقل  CPIالف.     

  تواند از يك بيشتر باشد.   نمي CPIباشد   Fetchفقط داراي يك واحد   ب. اگر خط لوله   

  .   تواند از يك بيشتر باشدنمي CPIفقط داراي يك واحد ديكد دستور باشد   ج.  اگر خط لوله  

  تواند از يك كمتر شود.مي CPIباشد   Fetchچندگانه داراي بيش از يك واحد  د.  اگر خط لوله       

  هاي مورد استفاده در كامپيوتر كدام عبارت صحيح است؟  در مورد گذرگاه. 19

  الف. در گذرگاه اسنكرون يك سيكل ساعت مرجع وجود دارد.   

  از داور معيار حق تقدم است. ب. در مكانيسم داوري متمركز، فاصله   

  شود.  استفاده مي Full handshakeج. در گذرگاه سنكرون براي هماهنگي از سيگنالهاي   

  هاي جانبي به گذرگاه اهميت دارد.  د. داوري گذرگاه فقط در مواقع دسترسي حافظه  

 ها درست است. كدام گزينه در خصوص ماكرو20

  شوند.  ب. سبب كاهش سرعت اجرا مي        شوندالف.  سبب افزايش سرعت اجرا مي      

  شوندشوند روند توليد برنامه تسريع شود.        د.  سبب افزايش حجم برنامه ميج.  سبب مي      
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 ؟      نيست. كدام جمله صحيح 21

  از دو سطح همواره كارايي بهتري را به همراه دارد.  الف.   استفاده از يك سطح حافظه نهان نسبت به استفاده  

  ب.  براي پيشبيني انشعاب پويا به سخت افزار اضافي نياز است.   

  ج.  استفاده از دو حافظه نهان براي دستور و داده نسبت به كاربرد يك حافظه نهان مزيت دارد.   

  د.   براي پيشبيني انشعاب ايستا به كمك كامپايلر نياز است.  

 با چه ابعادي كاربرد دارد.        NOT , AND , ORدر منطق مثبت دقيقا چند گيت  64به  6.  در يك ديكدر 22

  عدد   64ورودي     OR   6عدد و گيت   6ورودي   And   4عدد گيت  Not  6الف.  گيت   

  عدد    64ورودي   And   6عدد گيت  Not  6ب. گيت   

  عدد  64ورودي    OR   6عدد و گيت  64ورودي    And   6عدد گيت  Not  64ج.   گيت   

  عدد  64ورودي    OR   6عدد و گيت  Not  6د.  گيت   

ميليون دستور در ثانيه است. در اثر اجراي يك  2كند، فركانس كار پردازنده  كه از حافظه نهان استفاده ميدر كامپيوتري  .  23

سيكل  20افتد. به ازاي هر فقدان حافظه براي پردازنده  % برخورد هر حافظه نهان اتفاق مي95 برنامه با يك ميليون دستور 

  كشد؟  شود. اجراي اين برنامه چقدر طول مي انتظار ايجاد مي

          sec 1د.      sec 3.65ج.          sec 3ب.     sec 10.55الف.    

را تغيير دهد، كداميك از موارد زير   Aبخواهد داده  1اگر پردازنده   MESIم .  با توجه به اين شكل و با استفاده از الگوريت24

 افتد؟  اتفاق مي

  
  كنترل داده را از دست خواهد داد. 2پردازنده  - 1

  كار را انجام دهد. ينا تواندينم 1پردازنده  - 2

  خواهد داشت ياردر اخت ) Modified تغيير كرده ( داده را در حالت 1پردازنده  - 3

  .گيرديم ياردر اخت  )Exclusive( انحصاري كنترل داده را در حالت 1پردازنده  - 4

  .گيرديم ياردر اخت ) Exclusive انحصاري( كنترل داده را در حالت 3پردازنده  - 5

  5و3د.    1و3فقط  .ج    2و1ب. فقط    1الف.  فقط   

25   .Hyperthreading يعني؟  4 يومدر پنت  

  فركانس كالك يشافزا . الف  

  چند بندي به پردازنده  اضافه كردن ب.   

  وجود دو هسته كامال مجزا در داخل پردازنده ج.   

  پردازنده.  يشدن خط لوله در روند محاسبات تر يطوالن د.   
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  سواالت تشريحي

  

  

 نمره) 1( پياده سازي نماييد. OR. تابع منطقي مقابل را با استفاده از يك ديكدر و يك گيت 1

            F(a,b,c,d,e)= Σm(0,1,5,7,8,9,11,30) 

  نمره) 5/1(با ذكر يك مثال توضيح دهيد.  (ISA)داليل استفاده از پشته را در معماري مبتني بر دستورات . 2

 

ك شبكه هاي ( لينك) مورد استفاده در ياي ارايه كنيد كه در آن تعداد كابلچهار بعدي رسم كنيد و رابطه  Hyper Cube. يك 3

Hyper Cube  ها ارايه شده باشد. ( يادآوري : شبكه برحسب تعداد گرهHyper Cube  اي است كه در آن قطر شبكه شبكه

  نمره) 5/1(باشد)سه بعدي يك مكعب مي  hypercubeكند. يك ها به طور لگاريتمي رشد مينسبت به تعداد گره

 

 نمره) 1(رجيستر را با هم عوض كند.. يك ماكرو بنويسيد كه بتواند مقدار دو 4

  نمره) 1(ها  با رسم شكل توضيح دهيد.  .  الف. استفاده از سويچ عرضي متقاطع را در چند پردازنده5

  چند سوئيچ مورد نياز است؟ ماژول حافظه در شبكه موجود باشد،  1000پردازنده و   500ب. در صورتي كه       
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