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مروری بر تاریخچه ،انواع و روند رشد ریزپردازندهها و حافظهها .آشنائی مختصر با تکنولوژیهای مختلف در
ساخت حافظهها و نحوه ترکیب حافظهها برای ایجاد انواع پر حجمتر و یا با طول بیت بیشتر .آشنائی با ساختار
یک ریزپردازنده نوعی و نحوه اجرا دستورات در آن .مقایسهای کوتاه بین ریزپردازندههای  0808و .Z80
معرفی معماری ریزپردازنده  0بیتی  Z80و مقایسه آن با ریزپردازنده  .8085آشنائی با مدهای آدرس دهی و
دستورات زبان ماشین ،زمان اجرا دستورات و نحوه استفاده از ایشان در برنامهسازی و محاسبه زمان اجرای
برنامهها و جداول مربوط به آن در ریزپردازنده  .Z80طراحی سیستمهای مبتنی بر ریزپردازنده ( Z80شامل
مدارات تولید پالس ساعت ،تولید پالس انتظار ،مدار رمزگشای آدرس ،مفهوم فضای حافظه ،فضای
ورودی/خروجی و نگاشت ورودی/خروجی بر روی حافظه ،مفهوم آدرسهای سایه و نحوه حذف آنها ،درگاههای
ورودی و خروجی و پیادهسازی روشهای سرکشی و وقفه برای انجام عملیات ورودی و خروجی) .حل مثال با
رسم مدار ،نوشتن برنامه راهانداز و یک برنامه.
شرح ارتباط موازی و تراشه  0288و نحوه کار ،برنامهریزی و استفاده از آن در طراحی مدار با  .Z80شرح
درگاه ارتباط موازی  .Centronicsحل مثال با رسم مدار ،نوشتن برنامه راهانداز و یک برنامه.
شرح ارتباط سلایر و انواع آن .معرفی تراشه  ،0281 USARTوضعیتهای کاری آن ،نحوه برنامهریزی آن و
ارتباط آن با تراشه  0283در ایجاد ارتباط سلایر .معرفی پایههای درگاه  COMدر کامپیوترهای شخصی برای
ارتباط سلایر و نحوه اتصال دو دستگاه به یکدیگر (مفاهیم  DTEو .)DCE
معرفی تراشه ( 0288کنترل کننده وقفه) ،نحوه کار و برنامه ریزی آن ،وضعیتهای کاری مختلف آن و نحوه
اتصال آن به .Z80
آشنائی با فن آوری  AVRبرای کنترلگرهای هشت بیتی شرکت .ATMEL

 مراجع
 .1جزوه فارسی استاد
 .2مجموعهای از برگه دادههای مرتبط با درس که در کالس مورد بررسی قرار می گیرند.
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