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 مراجع درس

 مدرس محمدهادی عالئیاندکتر 

 تاریخچه کامپیوتر .1

 های کامپیوتر و انواع آنای بر نسلمقدمه (1

 (Von Neumann) نیومنمدل فون (2

 نمایش داده .2

عالمت/باعالمت، ممیز ثابت/ممیز شناور، اعداد: صحیح/اعشاری، بی (1

 …دودویی/دهدهی، 

 ۳2و  1۶بیتی، کدهای جامع  ۸و  ۷کدهای پایه  :(Characters) هانویسه (2

 بیتی

 ساختار کامپیوتر .۳

 ها، ثبات(ALU) ، واحد محاسبات و منطق(CPU) واحد پردازش مرکزی (1

(Registers)واحد کنترل ، (CU) ،حافظه اصلی 

 (Fetch-Execute) اجرا -مشترک، سیکل واکشی (Bus) گذرگاه (2

 انواع بالک های داده ها (۳

دهی: آنی )چسبیده به عملوند(، مستقیم )مطلق(، مدهای آدرس (4

 ایای، صفحهغیرمستقیم، نسبی، ضمنی، اندیسی، قطعه

ی آن به زبان ماشین در چند برنامه نویسی به زبان اسمبلی و ترجمه (5

 یوتر سادهکامپ

، (Compiler) ، کامپایلر(Debugger) زداو اشکال (Assembler) اسمبلر (۶

 .(Loader) و بارکننده (Linker) دهندهربط

  CISC حداقل یك کامپیوتر (Instruction Set) آشنایی با مجموعه دستورالعمل .4

 دهی آنهای نشانیمعرفی ساختار کامپیوتر مورد نظر و شیوه (1

 سازی به زبان اسمبلی کامپیوتر مورد نظرها و برنامهدستورالعملمعرفی  (2

 (…سازی ساختمند )زیربرنامه، ماکرو، های مرسوم برنامهمعرفی ساختار (۳

 وقفه و مدیریت آن (4

  RISC حداقل یك کامپیوتر (Instruction Set) آشنایی با مجموعه دستورالعمل .5

 مباحث



 
 

 دهی آننشانیهای معرفی ساختار کامپیوتر مورد نظر و شیوه (1

 سازی به زبان اسمبلی کامپیوتر مورد نظرها و برنامهمعرفی دستورالعمل (2

 (…سازی ساختمند )زیربرنامه، ماکرو، های مرسوم برنامهمعرفی ساختار (۳

 وقفه و مدیریت آن (4
 


