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با مفاهيم حافظه و انواع آن،  :  هدف به پردازنده و همچنين ساختار پردازنده آشنا ميدر اين درس    شويم. اتصال حافظه 

سخت افزار پروسسور، مفهوم کد نويسي به زبان اسمبلي و روند اجرای کدها در پردازنده مورد بحث قرار ميگيرد. وقفه  

 و انواع آن و نيز وقفه های داخلي و خارجي و زمان سنج بطور کامل بررسي ميشوند.   

 

  ات ييجز،  تهايگ  ی و ورود  يطبقه خروج  انواع،  مطالب گذشته  یادآوريدرس و    يمقدمه و معرف:  لب درس سرفصل مطا

 ،RAM:مانند  ي اصل  ی حافظه ها  اتييجز  يبررس،  آن  ی حافظه و دسته بند  انواع ،  Decoder و  Latch حافظه ساده با  کي

ROM, PROM, EPROM, EEPROM  ،يجانب  یحافظه ها   اتييجز  يبررس  ،Floppy disk, Hard disk, CD, DVD, 

Blu-ray  ،پروسسور  يو نحوه کار داخل  اگرام يد  بلوک،  حافظه  نقشه م،  الز  ي جانب  مدارات،   حافظه به پروسسور  اتصال ،

م  کروپروسسوريم  تفاوت داخل  ساختار،  کروکنترلريو  ها  آدرسها،  کروکنترلريم  يحافظه    و   ياسمبل  زبان،  IO یو واحد 

نو  اتييجز نو  ستريرج،  توسط آن  ي سيبرنامه  برنامه  و    ی تهابي   –  کالک،  يخروج  ی ورود  ی پورتها،  يشرط  ي سيپرچم 

  ی زيو روش برنامه ر  يخارج  وقفه ،  و ساختار آن stack قيدق  يبررس،  وجود آن  ليو دل  وقفه ،  سخت افزار  یزيبرنامه ر

 و برعکس تال يجيآنالوگ به د ی مبدلها، سنج و نحوه کار با آن زمان، آن

: منابع  

نعيمي،    ]۱[ سرمد  نعيمي،  سپهر  مزيدی،  علي  و     AVRميکروکنترلرهای  "محمد  اسمبلي  نويسي  ،  "  Cبرنامه  نص  انتشارات   ،

1395. 

 .1396 ، انتشارات نص ،"AVRميکروکنترلر "علي کاهه،  ]2[

 .1398، انتشارات دانشگاهي کيان، "AVRميکروکنترلر "حسين سيد رضي،  ]3[
[4] S. Barrett, D. Pack, “Atmel AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing”, Morgan & Claypool 

Publisher; 2nd ed. Edition, 2012. 

[5] Alan Trevennor, “Practical AVR Microcontrollers: Games, Gadgets, and Home Automation with the 

Microcontroller Used in the Arduino (Technology in Action)”, Apress; 1st ed. Edition, 2012 

 
 

 


