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پیاده سازي کنید. (بدون MIPSعبارت زیر را با کمترین تعداد دستورات .1
استفاده از ضرب و تقسیم)  

v0 =
t2،t1،t0 وv0 رجیسترھايMIPS .ھستند

یک بیتي طراحي کنید کھ عملیات جدول زیر را پیاده سازي کند. ALUیک .2
میتواند اتفاق بیافتد؟ overflow،ALUآیا در این 

عملیات  
a  and  b

a  or  b
a  xor  b

0
1

a  nor  b
not (a)

not (b)

را براي دو XORو NOR،OR،NAND،ANDیک بیتي طراحي کنید کھ عملیات ALUیک .3
انجام دھد.bو aبیت 

بنویسید. MIPSبراي عبارت زیر برنامھاي با کمترین تعداد دستورات ماشین .4

v0 =

را AND، و XOR،OR،ADDیک بیتي طراحي کنید کھ عملیات ALUالف) یک .5
را با استفاده از طراحي انجام شده رسم ALUب) بالک دیاگرام این انجام دھد. 

بیتي طراحي کنید. ALU١۶کنید.  ج) با استفاده از بالک دیاگرام قسمت ب، یک 

00111011بیتي بوده و محتویات آن بھ صورت ٨یک رجیستر R0فرض کنید کھ رجیستر .6
باشد.   

بھ سمت چپ شیفت منطقي دھید. مرتبھ ۴الف) این رجیستر را 
ھ بھ سمت راست شیفت مرتب٣ب) مقدار بدست آمده در قسمت الف را 

ریاضي دھید. 
ک مرتبھ شیفت چرخشي بھ چپ ج) مقدار بدست آمده در قسمت ب را ی

دھید. 
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OR،AND،SUBعملیات ۵چھار بیتي را نشان میدھد کھ میتواند ALUشکل زیر یک .7
،ADD و منفي کردن(negate B) B را انجام دھد. اینALU .بخش تشخیص سرریز ندارد

با ارزشتر است)، در این m1باشد (بیتm1m0ھا بھ صورت muxاگر ورودیھاي انتخاب 
عملیات مقدار سیگنالھاي کنترلي را ۵صورت در جدول پایین شکل، براي ھر کدام از 

. مشخص کنید

بیتي شکل زیر و با توجھ بھ مطالبي کھ در کالس در ALU٣٢با توجھ بھ مدار .8
ھاي دیگر طبقات ALUطبقھ آخر با ALUھاي یک بیتي و نیز اختالف ALUارتباط با 

تنظیم ورودیھا را براي الف) نحوه توضیح داده شد، بھ سواالت زیر جواب دھید.  
مشخص کنید.tslتنظیم ورودیھا را براي عملیات مشخص کنید. ب) نحوهa+bعملیات 

باشد مقادیر خروجیھا را تعیین کنید. binvert=0 و operation=10b ، b=00000001h ،
a=7FFFFFFFh ج ) اگر

باشد مقادیر خروجیھا را تعیین کنید binvert=1 و operation=11b ، b=00000001h ،
a=7FFFFFFFh د ) اگر

باشد مقادیر خروجیھا را تعیین کنید. binvert=1 و operation=10b ، b=00000001h ،
a=7FFFFFFFh ر ) اگر

باشد مقادیر خروجیھا را تعیین کنید. binvert=1 و operation=00b ، b=00000001h ،
a=7FFFFFFFh ز ) اگر
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باشد مقادیر خروجیھا را تعیین کنید. binvert=1 و operation=01b ، b=00000001h ،
a=7FFFFFFFh س) اگر


