
 

 

 

 

 توصيف مقرر دراس ي      

 

امليكاترونكس قسم:  الهندسة  كلية:    

CECC403 :رمز املقرر Computer Architecture  بنيان الحواسيب  اسم املقرر :  

 الدارات  الرقمية

CECC303   

 

السابق:  املتطلب  2عملي:  3 الساعات املعتمدة: نظري: 2    

 

 التوصيف 

الحاسوبيهدف   بنيان  أنظمة    مقرر  بنية  لفهم  للطالب  قوي  أساس  توفير  تصاميم    الحواسيبإلى  على  واملبادئ  األفكار  هذه  وتطبيق   الحواسيب الحديثة 

 .. االتصال البينية كر وشبكاتوا: املعالجات والذوهي ذات األغراض العامة يبسا األساسية الثالثة ألنظمة الحو  ، حيث يعالج الوحداتاملستقبلية

الدورة أحادي  املعالج الصغري معمارية  ،مجموعة التعليماتمعمارية  التالية: املوضوعات وحدة والتي تشملعلى أساسيات كل  املقرر من يركز النصف األول 

  ، االفتراضية  وأنماط العنونة باإلضافة إلى الذاكرة االفتراضية، املعمارية  الذاكرة  (،Cache)املخبئية    كر التخزين املؤقتواذأنماط    ،Pipeliningواملعتمد على الـ  

 .  االتصال البينية  املعالجات والذاكرة وشبكات   تكامل الوحدات السابقة  ،باإلضافة إلى وحدات التخزين الخاصة بقنوات االتصال  طوبولوجيا الشبكة والتوجيه 

األساسية الثالثة لبناء نظام حديث متعدد   الوحداتهذه    تفاعلالطالب من فهم كيفية    والتي ستمكنتقنيات أكثر تقدًما    املقرر النصف الثاني من    بينما يعالج

ستخدمة وأنظمة التشغيل باإلضافة إلى القضايا والسائل التي تؤثر على ترابط هذه املعمارية واملترجمات امل  (Multithreadingاملعتمد على مبدأ التفرع )  النوى 

،  ت، مسألة املزامنة في أنظمة الذاكرة املشتركةجال س، التنفيذ خارج الترتيب، إعادة تسمية امل(Superscalar)  التنفيذ الفائقالتالية:    املواضيع . تشمل  والتي 

السابقة والحالية واملستقبلية    اتمتطلبات التطبيق  بناًء على  الحواسيبأنظمة  سيتعلم الطالب كيفية تقييم  كما و والتماسك )الترابط( بين أنماط الذواكر.  

 . .وقيود التكنولوجيا

 املحتوى 

 مقدمة  -

 املفاهيم األساسية للمعالجات الصغرية ومعماريتها -

 املفاهيم األساسية للذاكرة ومعماريتها -

 ( Cacheاملعالجات والذواكر املخبئية ) -

 املتقدمة: اساسيات املعالجات  -

o ( التنفيذ الفائقSuperscalar) 

o التنفيذ خارج الترتيب 

o  إعادة تسمية املسجالت 

o الذواكر والتفرع 

o  املعالجات املتعددة، ترابط الذاكرة املخبئية، املزامنة 

 معامالت تقييم األداء لألنظمة الحاسوبية  -
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