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وقفه نرم افزاري چگونه رخ مي دهد؟

.توسط يك سيگنال داخلي رخ مي دهد

.توسط اجراي يك دستورالعمل از برنامه اصلي رخ مي دهد

.توسط يك سيگنال خارجي رخ مي دهد

.توسط يك سيگنال داخلي پس از دريافت سيگنال خارجي رخ مي دهد
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 حداقل به چه قطعاتي نياز است؟ بيتي4براي ساخت يك افزايشگر دودويي 

چهار نيم جمع كننده چهار تمام جمع كننده

سه نيم جمع كننده و يك تمام جمع كنندهيك نيم جمع كننده و سه تمام جمع كننده
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 �  �;�, 1*? @�) A��B� 
 �,A= 11011001 G, A = 11111101 @�) � �H� BJ�7�, ���, G- K�7 #�L$  A�) !�� � 

B = 11011011
����� ���� ���� ��� � B = 00000011���� �� ���� ��� � 

B = 11111101
�����  !��"� ��� � B = 11111101���� �� ���� ��� � 
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كدام عبارت در مورد عمل شيفت درست است؟

.در شيفت منطقي عالمت عدد تغيير نمي كند

.در شيفت حسابي به چپ هميشه بيت يكي مانده به آخر در بيت آخر كپي مي شود

.در شيفت حسابي به چپ هيچگاه سمت چپ ترين بيت ثبات تغيير نمي كند

.شيفت حسابي به راست عدد را در دو ضرب مي كند
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بيتي را به هم وصل كند، حداقل سخت افزار الزم كدام است؟8 ثبات 16براي ساخت يك گذرگاه مشترك كه تعداد 

MUX MUX خط انتخاب3 با  عدد 16  خط انتخاب3 با  عدد 8

MUX MUX خط انتخاب4 با  عدد 16  خط انتخاب4 با  عدد 8
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 فاز است، كدام فاز در برخي دستورات قابل حذف و يا ادغام در فازهاي4مي دانيم كه سيكل دستور در كامپيوتر پايه شامل 

ديگر است؟

برداشت يك دستور از حافظه خواندن آدرس مؤثر

اجراي دستورالعملديكد كردن دستور
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 N�OP G)��L� ��,�� K�=�Q= ��;P�� RB0F,E,D,C,B,AJ�$  �;�, ��- # �� �? W- G, 1� � �  X���� G, 

�� ��� �� �� �� �23� �3� �� �� ��� 23���� � � ���� � ��� ��� �2 �2 �2 ��

7

����

-

....

8   از 2  صفحه  94-1393  نيمسال دوم   ����/����325�� 

http://www.ab-rafiee.com



كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي

�������� 
����,�� ������ � �������� 
����

��� ���� ��� :::

:

:

: :

�������� ������ )� !"  #�$ , % �����&� (�������� ������%� !"  #�$ ,�������� #�()) �*+,��- ,(
����" ������

 .�)/0 ) �*+,��- ,(.�)/0  
����" ������ ,�������� ������)� !"  1+� ,(�������� ������%� !"  #�$) �*+,��-(

 , % �����23 �� �4  1����� ������ , % �����5� �������� #�() , % ���5��� �67!8 ������ % ���9�, , % �����&�������

 :�, %��$��;69  <� �= , :�, ������ % �67!8 ������ <� �=)���;69 ��,�����5�(

1394/04/01

10:30

J��� ��  �4   � .��B) # �� ��� . ��;�@ ���� Y+*� 
  G;*8 Z�7�� �� Z;7 @ [�" �,

PUSH     A

PUSH     B

MUL

PUSH     C

SUB

PUSH     D

DIV

X = (A/B*D%C)X = (A*B/D%C)

X = (A*B%C)/DX = (A*(A/D*B)%C
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  �= A=240 � B=225 i��7 j�@� �  G� ��� G��$�, GOk 
 �4  �  l8 K�m$� n�7�, ���n1�  K�7 K��Po Gp"�q �@ 

 
 �;r�PC J@�� �? �P K��7  ��;�@ # �� G, )�$�7 [�" s�H;t� �? �?@ j�@�(

010      LDA      B

011      CMA

012      INC

013      ADD      A

014      SPA

015      BUN      100

016      SZA

017      BUN      300

018      BUN      200

PC=100PC=019PC=300PC=200
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در كامپيوتر پايه هنگام صدا زدن يك روال يا تابع، براي ذخيره آدرس بازگشت چگونه عمل مي شود؟

Cache آدرس بازگشت در اولين خانه روال ذخيره مي شود. ذخيره مي شودآدرس بازگشت در حافظه.

.آدرس بازگشت در اولين خانه حافظه ذخيره مي شود.نيازي به ذخيره آدرس بازگشت نيست
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 G9�9 |P �� �= 3 �, 
  G��$�, 
 �4  
 �, n��� A67 @����� �, �;�tk 2A6*� }"� 
 �, K�m$� n@�7 K@�~;�  ��� ��;�@ 

 ��P�� 
��=��, �  K@�~;�  �, G9�9 |P %Delayed load %J1�  ���$ 1)�� l9�8 ��- G,

 GOkA : .��(�)ALU

 GOkE :A�9 ��;�@ 
 �4 

 GOkI :A�9 ��;�@ �*� �
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 K�7 
!�� G��$�, ��;�� ������ �@)��� A67(��$ �� �� ��� 
�? 1�tk �  �� # �� ��" �� l9�8 �  K@�~;�  .��� �@ n

J�$�7 �Qq

#$�%& '(�( )�*+#$�%& ,-.�/�!0� 12(3 !4��#$�%& 12(3 )�*+
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OpcodeOpcodeOpcodeOpcode  بيت براي ثبات2 بيتي براي آدرس و 15، دو فيلد بيت براي 4در طراحي قالب دستورالعمل هاي يك كامپيوتر، 

تحت اين شرايط، مشخصات اين كامپيوتر چيست؟. وجود دارد

ثبات قابل استفاده توسط كاربر2 كيلوبايت فضاي آدرس حافظه، 64 دستورالعمل مختلف، 128

 ثبات قابل استفاده توسط كاربر4 كيلوبايت فضاي آدرس حافظه، 32 دستورالعمل مختلف، 16

ثبات قابل استفاده توسط كاربر2 كيلوبايت فضاي آدرس حافظه، 128 دستورالعمل مختلف، 32

 ثبات قابل استفاده توسط كاربر128 كيلوبايت فضاي آدرس حافظه، 32 دستورالعمل مختلف، 256
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 G;*8 ���2 �, �;�, SP����m, �p$ �@  � �~� G�9�  � �H� 
 � @ �;�, <7  .|� �7 K ��? G, ��� 
��(�) !�� �  �� # ��

 A�) 
��� G, �$ �� �� ��;��PUSH�7�,  .
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 ��t;$  ���B��r� G(�4 �� 
 �, �= X = exp 
�$�$��� .��B) nexp 
 � @ r � �m(�) s� GB��r� 
 �, n�7�, �$�(�) 

 ��t;$ X= exp G��8 �������� �� �@ RISCJ1�  ���$ ��;�@ @ �� G- G, ��� �q n

r+sr*s

r+s+1 )2�*� 9$. ,�exp(2�( 
=�>�  .
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RISCRISCRISCRISC است؟كدام ويژگي از ويژگي هاي كامپيوتر 

تعداد زياد دستورالعملقالب دستورات با طول متغير

روشهاي آدرس دهي نسبتا كماجراي دستورات در سيكل هاي متعدد
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كدام گزينه صحيح است؟

RISC .از  كنترل سخت افزاري استفاده مي كنند نه از حافظه كنترل ريزبرنامه) (اكثر كامپيوترهاي كم دستور 

RISC .نه از  كنترل سخت افزاري استفاده مي كنند، نه از حافظه كنترل ريزبرنامه) (اكثر كامپيوترهاي كم دستور 

RISC .از  حافظه كنترل ريزبرنامه  استفاده مي كنند نه از كنترل سخت افزاري) (اكثر كامپيوترهاي كم دستور 

RISC .هم از  كنترل سخت افزاري استفاده مي كنند، هم از حافظه كنترل ريزبرنامه) (اكثر كامپيوترهاي كم دستور 
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در سيستم هاي پردازش برداري و خط لوله اي در حافظه هاي ماژولي، زمان مؤثر سيكل حافظه چقدر كاهش مي يابد؟

متناسب با تعداد ماژول هاي حافظهمتناسب با تعداد گذرگاه هاي مشترك

متناسب با تعداد قطعات خط لوله و تعداد ماژول هامتناسب با تعداد قطعات خط لوله
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 � @ 
  G9�9 ���B��r� �q � ��� 
 �4  ���� �, 1�tk �& n�3 n35 n3� n�21�  G�$�� �$�$  .��P�� �, ���? .�B� �  �= 

�7�, K�7 K@�~;�  G9�9 |P �(;+� 
�? 1�tk Z�, G�$�� �$�$ �� .��� ��P�� G, 1Bt$ ���B��r� �q � Z�  }��t� ��� �q

J1�  ��H- @��� . ��;�@ @ �� �, G��$�, �� 
 �, 
  G9�9 |P

3/�2�/5�3/��
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 @�) �@ � �;�/) ��� �@A= 000011 � B= 011101 }�4 A�) �? G6��  [�" �, n.�, ��� s;���m9  �, ���? nG�$���$�$ 

 
��= A�6� A�)� 1~�7 A�) �? � G�$���$�$ �G;"�= �p$ �@ �~� �m;7�B$  G�9�  
��� K@��� ���� � �*6, ��0 G�$���$�$ 

J1�  � �H� # �� �, �, �, ��� A��q n@�7

���������������������������������������������
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 Z�, K@ @ �@�B� 
�? ��� �  ��� �� �@CPU � I/O K�m;�@ nI/O .��(�) #��� � @� �$ Gp"�q �, ���H;t� N�B��  I/O

 s�H;t� ��;�� 1r� n.�)/0  ��H;$  
 �, #��CPU � 1�  CPU �q � �� �$�� �� �k�, G��$�, �  GH(q �� �@ I/O

J1�  K@��� ��H;$  
 �, G� ��� Y+*�

I/O,BC� ,D�$E� I/O'!� 
>��� ,���$� 

DMAI/O � ,BC� ,D�$E� DMA
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 نمي باشد؟كدام مورد جزء رشته اعمال آغازين هر روال سرويس وقفه براي كنترل سخت افزار وقفه

IST ذخيره كردن محتواي ثبات هاي پردازندهپاك كردن بيت وضعيت وقفه

يك كردن بيت فعال ساز وقفه IENيك كردن بيت هاي سطح پايين تر ثبات پوشش
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 ��$�� �@ ��� ���)  �  �� # ��I/O  IBM 370 ��6� G,  � @�P 1��� G�(� �� �?@ �� i/0  ��$�� G, �2AH;�� Gp"�q 

J���

I2( !���JK����#$�%&
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شكل زير مربوط به كدام مدل نگاشت در حافظه است؟

نگاشت انطباقينگاشت تداعيگرنگاشت غيرمستقيمنگاشت مستقيم
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نمي باشد؟كداميك از گزينه هاي زير جزء اجزاي اصلي يك واحد سخت افزاري مديريت حافظه 

.امكانتي براي جابجايي ديناميك در حافظه كه ارجاع هاي منطقي حافظه را به آدرس هاي فيزيكي حافظه تبديل كند

.امكان براي استفاده مشترك كاربران مختلف از برنامه هاي ذخيره شده در حافظه

.ارزيابي نگاشت هاي انجام شده در حافظه

. حفاظت اطالعات در مقابل دستيابي غيرمجاز بين كاربران
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كارشناسي و كارشناسي ارشد

عنــوان درس

كد درس/رشته تحصيلي

سري سوال تستي) : دقيقه(زمان آزمون تستي: تعداد سواالت  تشريحيتشريحي
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