
 

 

  
 

 مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران یدانشکده

 

 چیزی (RAM و CPU مثل) کامپیوتر مختلف هایقسمت از بزرگی بخش که شنیدین احتماال

 یستورترانز با اگه. شدن وصل دیگههم به صورتی به که ترانزیستور زیادی تعداد جز به نیست

 ینا ممکنه چطور پس. ستساده بسیار الکترونیکی یقطعه یک که دونینمی باشین، آشننا 

 داد؟ انجام قطعه یک همین با فقط رو پیچیده و متنوع کارهای همه

 وقت هیچ ما واقع، در. ههمین منطقی مدارهای درس توی اصننلی یمسننهله گفت شننهمی

 ترانزیستور تا چند کردن وصنل  هم به با راسنت یک رو پیچیده خیلی عملیات یه تونیمنمی

 تا یمکنمی وصل هم به ایشیوه به رو ترانزیستور کمی خیلی تعداد اول بنابراین. بدیم انجام

 تریپیچیده هایعملیات توننمی که قطعاتی بیاریم، دست به ترپیشنرفته  قطعات سنری  یه

 به و یمرسمی تریپیشرفته قطعات به پیشرفته، قطعات این ترکیب با دوباره حاال. بدن انجام

 معناداری و پیچیده واقعا کارهای که بسننازیم قطعاتی بتونیم تا دیممی ادامه ترتیب همین

 .رسیدمی نظر به ممکن غیر یا سخت اول نگاه در که چیزی همون. میدن انجام

 هم با رو ترانزیستورها کم کم بعدش شنین، می آشننا  ترانزیسنتور  خود با شنما  درس اوایل

 هایعملیات توننمی که رسننینمی Gate نام به کوچیکی واحدهای به و کنینمی ترکیب

 بزرگتری واحدهای به ها،Gate ترکیب از بعد. بدن انجام هاشونورودی روی ایسناده  خیلی

 نداد قرار هم کنار از بعد. کنن جمع هم با رو بیتی یک عدد تا دو توننمی مثال که رسینمی

 سیر همین. کنه جمع هم با رو تریطوالنی اعداد تونهمی که سازینمی چیزی واحدها، همین

 کنین؛ طراحی دارحافظه یقطعه یک باید دیگه که جایی به رسننینمی تا کنهمی پیدا ادامه

 در و ساختن با. بده تحویلتون دوباره بعدا و داره نگه خودش توی رو اطالعات بتونه که چیزی

 یک هک بسازین مداری تونینمی کم کم تر،پیچیده و بیشتر دارِحافظه قطعات داشتن اختیار

 دیگه که اینجاسنت (. گنمی Controller بهش که چیزی) داره گیرندهتصنمیم  و متفکر مغز

 تانهای تونینمی رو پیچیده چقدر هر مسائلی و کردین پیدا زیادی قدرت واقعاً کنینمی حس

 !بسازین کردین طراحی حاال تا که مدارهایی و قطعات ترکیب از

 شکدهدان اساتید پرکارترین و ترینباسابقه از یکی نوابی، دکتر منطقی، مدارهای درس استاد

 .دارن تدریس هم آمریکا هایدانشگاه در همزمان ایشون. هستن

 این مندین،عالقه کوچیک خیلی آجرهای از بزرگ سنناختمون یک سنناختن و LEGO به اگه

 !شماست برای درس

های مدار

 منطقی


