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 فالپ درست است؟-كدام گزينه در رابطه با لچ و فليپ.1

  .باشدحساس مي حالي كه يك لچ به تغييرات لبهفالپ به تغيير سطح حساس است در -فليپ. الف

  .مداراتي كه از يك متغير در مسيري مشخص و در زماني خاص نمونه برداري كرده و نمونه را ذخيره مي نمايند، لچ ناميده مي شوند.ب

  .برخالف يك مدار تركيبي، خروجي هاي يك لچ مستقيما به ورودي هاي لچ وابسته نيستند. ج

 .فالپ را به جاي لچ و برعكس بكار برد-فالپ تفاوتي وجود ندارد و مي توان عبارت فليپ-فليپميان لچ و . د

 ؟نمي باشدكدام گزينه درست  RAMدر رابطه با حافظه هاي .2

  .فالپ استفاده مي كنند-استاتيك از فليپ RAMحافظه هاي . الف

  .ا زمان برقراري جريان الكتريكي تراشه مي باشدديناميك، حفظ محتواي حافظه  ت RAMويژگي هاي بارز حافظه هاي . ب

، به دليل استفاده از دو لبه باالرونده و پائين رونده پالس ساعت، نرخ ارسال و دريافت داده دو DDR SDRAMدر حافظه  . ج

 .برابر مي شود

 .تركيبي از حافظه هاي استاتيك و ديناميك است SDRAMحافظه  . د

 كدام گزينه صحيح است؟ .3

  .، به گذرگاه سيستم متصل بوده و توانايي ارسال اطالعات از طريق گذرگاه را دارند masterسخت افزارهاي . فال

  .، از طريق تراشه تقويت كننده ديجيتال به گذرگاه متصل مي شوندslaveسخت افزارهاي . ب

  .، توسط تراشه گيرنده گذرگاه به گذرگاه متصل مي شوند masterسخت افزارهاي . ج

ايفاي نقش مي  masterدر صورت درخواست خواندن يا نوشتن از پردازنده به كنترل كننده ديسك، كنترل كننده ديسك به عنوان . د

 .كند

 كدام است؟ فاده بيشتر از گذرگاه هاي سنكرونليل استد.4

  سرعتاستفاده از توانايي هاي بالقوه گذرگاه، در صورت وجود سخت افزارهاي نامتجانس از لحاظ . الف

  همگامي با پيشرفت تكنولوژي با تغيير در پالس ساعت سيستم. ب

  سهولت ساخت آن. ج

 وابستگي هر رويداد به رويداد قبل از آن و عدم وابستگي به پالس ساعت. د
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 مي باشد؟ PCI با معماري قديمي  PCI EXPRESSت هاي معماري جديد كدام گزينه جزء تفاو.5

  PCIو وجود يك سوييچ متمركز در  PCI EXPRESSوجود يك گذرگاه چندگانه در . الف

  PCIو اتصال هاي باريك نقطه به نقطه سريال در  PCI EXPRESSاستفاده از يك گذرگاه پهن موازي در . ب

 PCIنسبت به وجود تنها يك مدير گذرگاه در معماري  PCIبه ديگر وسايل در معماري ارسال بسته هايي از اطالعات . ج

EXPRESS 

  PCIو در نتيجه باالرفتن قابليت اعتماد نسبت به گذرگاه  PCI EXPRESSامكان استفاده از كدگذاري تشخيص خطا در . د

 كليد و موس كدام است؟  بهترين گذرگاه براي اتصال تجهيزات جانبي با سرعت پائين از قبيل صفحه.6

 PCI Express -د                        PCI -ج                    ISA-ب             USB -الف  

زباله  ALUها براي هاي زماني يك مسير داده در ريزمعماري، بعد از لبه پائين رونده پالس ساعت، تمام وروديدركداميك از دوره.7

 شود؟ تلقي مي

w∆ : ن تنظيم سيگنال كنترلزما  

x∆ : قرار گرفتن مقدار ثبات ها روي گذرگاهB  

y∆ : راه اندازيALU و شيفت دهنده  

z∆ :انتشار نتايج به گذرگاه ها و ثبات ها  

zw-الف xw -ب      ∆+∆ ∆+∆ yxw -ج             yzx -د              ∆+∆+∆ ∆+∆+∆  

  باشد؟ صحيح مي Invokevirtualكدام گزينه دررابطه با عملكرد دستور .8

  .كنداين دستور فضاي استفاده شده توسط رويه را آزاد مي -الف

  .شودبراي خروج از رويه و بازگشت كنترل به رويه احضاركننده استفاده مي Invokevirtualدستور  -ب

  .باشدامل نشان دهنده مكان بافر ثابت كه حاوي آدرس شروع رويه احضارشده است، ميش Invokevirtualدستور  -ج

  .دهدكلمه باالي پشته را كپي و در باالي پشته قرار مي Invokevirtualدستور  -د
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  :به ترتيب از راست به چپ OPCو  TOSهاي ثبات.9

يك ثبات موقت است و هيچ استفاده اختصاصي از پيش تعيين . باشدكند، مياشاره مي spحاوي مقداري از مكان حافظه كه به  -الف

  .اي نداردشده

  .استفاده شود IJVMتواند در دستورات شرطي مي. است pcحاوي مقدار  -ب

براي دستيابي به  pcكه يك دستور انشعابي هنگامي Opcodeفقط براي ذخيره آدرس . تحاوي آدرس كلمه باالي پشته اس -ج

  .شوديابد، استفاده ميپارامترها افزايش مي

- گر به متغيرهاي محلي استفاده ميبراي نگه داشتن اشاره. داردآدرس بايت بعدي كه بايد از جريان دستور واكشي شود را نگه مي -د

  .شود

  ؟ باشدنميهاي مورد استفاده براي كاهش طول مسير اجرا جزء تكنيككدام گزينه .10

  ي مفسر به انتهاي هردنباله ريزبرنامهادغام حلقه -الف

  استفاده از معماري سه گذرگاهه -ب

  )IFU(داشتن دستورالعمل واكشي شده توسط واحد عملياتي مخصوص  -ج

  ايبكارگيري تكنيك آيينه -د

  داري ريزعمليات استفاده شده است؟ براي نگه) MIR4تا  MIR1(ثبات دستورالعمل  4از  IJVMسازي در كدام پياده.11

 Mic-1-د                 Mic-2 -ج          Mic-3 -ب          Mic-4 -الف

را بصورت متوالي و  255هاي صفر تا پردازنده، آدرس.اي استكلمه 4بلوك  8يك پردازنده داراي يك حافظه نهان نگاشت مستقيم با .12

  :يعني رشته آدرس. كندتكراري توليد مي

  ...و 0000و255و254و ... و1و0و255و254و ...و 1و0000

  :نهايت ادامه پيدا كند، نرخ موفقيت برابر خواهد بود بااگر اين كار تا بي. گرددبصورت متوالي توليد مي

 12.5% -د  25% -ج  75% -ب  87.5% -الف

  شعاب، كدام گزينه درست است؟بيني اندررابطه با پيش.13

  .شودبيني انشعاب استاتيك، از كامپايلر استفاده ميدرتكنيك پيش -الف

  .بيني انشعاب ديناميك استبيني انشعاب براساس پروفايلينگ، يك تكنيك پيشتكنيك پيش -ب

  .باشدهاي شرطي نياز به شيارهاي تأخير نميدر انشعاب -ج

  .اند يا نهانشعاب شرطي اخير، با انشعاب مواجهه شده kب استاتيك، اين است كه بدانيم آيا بيني انشعايك تكنيك پيش -د
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  زمان چند دستور در يك سيكل ساعت وجود دارد؟ ها، امكان صدور همدر كداميك از پردازنده.14

  هاي شبكهپردازنده -ب  )VLIW(هاي داراي دستورات طوالنيپردازنده -الف

  هاي ابرعدديپردازنده -د    هاي متقارنپردازنده  -ج

  باشد؟ هاي زير ميجزء كدام دسته از پردازنده DVD Playerة پردازند .15

  ك تراشههاي همگن روي ي چند پردازنده -ب  هاي ناهمگن روي يك تراشهچند پردازنده -الف

  ها با حافظه مشتركچند پردازنده -د    ايهاي آرايهپردازنده -ج

  كدام گزينه درست است؟  SDRAMو   SRAMهاي دررابطه با حافظه.16

  .سريع تر است SDRAMاز  SRAMحافظه  -الف

  .شودهاي واقعي درحال پردازش استفاده ميداري بستهبراي نگه SRAMاز حافظه  -ب

  .شودداري جداول مسيريابي و ساختارهاي كليدي داده استفاده ميبراي نگه SDRAMاز حافظه  -ج

  .شود، حجم كمي از آن استفاده ميSDRAMبدليل گراني  -د

  ؟باشدنمي يك از موارد زير، دليل مناسبي براي مطالعه زبان اسمبليدامك.17

  نگي كار و عملكردكامپايلردرك چگو -ب  هاهاي بحراني در برنامهسازي رويهبهبود و كوچك -الف

  نويسكاهش خطاي برنامه -د  فهم كار ماشين در سطح معماري -ج

  ؟ باشدنميهاي دستور زبان اسمبلي كدام مورد جزء بخش.18

  فيلد توازن -د  فيلد توضيحات -ج  فيلد عمليات -ب  فيلد برچسب -الف

  باشد؟ كدام گزينه زير صحيح مي.19

  .تواند از پارامتر استفاده كندامتر استفاده كند اما رويه ميتواند از پارماكرو نمي -الف

  .تواند ماكروي ديگري را فراخواني كندماكرو نمي -ب

  .شودماكرو در هنگام اجراي برنامه فراخواني مي -ج

  .شودماكرو در حين عمليات اسمبلي فراخواني مي - -د

  كار  اصلي گذر اول اسمبلر چيست؟ .20

  تعيين خطاهاي اجراي برنامه -ب    نمادهاساخت جدول  -الف  

  توليد كد ماشين -د    تعيين خطاي نگارش -ج  
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 جدول نماد در برنامه زير چند سطر دارد؟ .21

100 EAX   ,  MOV  GET:  
200 EBX   ,  MOV       

300 ECX   ,  MOV    

EAX  EAX   ,  MOV  MOLTIPY:  
EBX  EBX   ,  IMUL         

ECX  ECX   ,  IMUL         

EBX  EAX   ,  ADD  RESULT:  

      

ECX  EAX   ,  ADD    

 500    JMP  REPORT:  

    
  

  6-د  5-ج  2 -ب                3 -الف  

  شود؟ چند بخش از ماژول هدف جهت اجرا به حافظه بارگذاري مي.22

  4-د  3-ج  2-ب  1-الف  

  حافظه اختصاصي خود را داشته و فقط براي خودش قابل دسترسي باشد، به آن چه مي گويند؟  CPUدر معماري موازي، اگر هر .23

  چند رسانه -د  چند تراشه -ج  چند كامپيوتر -ب  چند پردازنده -الف  

  را بر مي گرداند؟   xر نوشته شده در مكان ، هميشه آخرين مقداxدر كدام مدل همخواني، هر عمل خواندن از مكان .24

  همخواني سخت گيرانه -د  همخواني ضعيف -ج  همخواني پردازنده -ب  همخواني ترتيبي -الف  

  است؟  نادرستكدام گزينه  NUMA (Non Uniform Memory Access)در رابطه با چند پردازنده هاي .25

  .ها وجود دارد CPUاي تمام در اين ماشين ها، يك فضاي آدرس قابل رويت بر -الف

  .دسترسي به حافظه ي دور سريع تر از حافظه هاي محلي است -ب

  .اجرا مي شوند NUMAبدون تغيير در  UMA(Uniform Memory Access)بر نامه هاي  -ج

  .ناميده مي شوند CC-NUMAهايي كه جافظه هاي نهان همسان دارند، NUMA -د
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        ))))نمرهنمرهنمرهنمره    5/1 بارم هر سؤالبارم هر سؤالبارم هر سؤالبارم هر سؤال((((                            تشريحيتشريحيتشريحيتشريحيسواالت سواالت سواالت سواالت 

  مكانيزم هاي داوري گذرگاه به چند دسته تقسيم مي شوند؟ مدل زنجيره اتصال براي داوري گذرگاه را به طور كامل شرح دهيد؟  .1

 برده و توضيح دهيد؟  روش هاي نوشتن اطالعات در حافظه نهان را نام .2

 جدول درستي و مدار يك تمام جمع كننده را رسم نمائيد؟  .3

 ؟را گسترش داده و شكل آن را رسم كنيد آن و سپس براي كامپيوترهاي موازي را نام ببريد Flynnطبقه بندي  .4


