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جامعة القاھرة–كلیة الھندسة 

”وما بكم من نعمة فمن هللا“
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محاور العرض

vالخبر



الخبر/ محاور العرض 

میكرو(دقیقمشغلأولتطویرهللابحمدتم
قسم-ھمامبمعملمصرى)بروسیسور

الھندسةكلیة-الكھربیةواالتصاالتاإللكترونیات
الباحثینمنكبیرفریقبواسطةالقاھرةجامعة–

القسمبھذاوالطالب

القاھرةھندسةبكلیةالدقیقالمشغلھذاتصمیمتم
األمریكیةأمبىأىشركةبمصانعالتصنیعتم

القاھرةھندسةبكلیةالتشغیلأختباراتتمت



الخبر/ محاور العرض 

أسمالدقیقالمشغلھذاعلىأطلق

Cairo University Scalable Processor
ARChitecture (CUSPARC)*

*SPARC is a processor architecture originally introduced by Sun
Microsystems for their workstations



الخبر/ محاور العرض 

الدائرة المتكاملة لمشغل جامعة القاھرة 



الخبر/ محاور العرض 

تفاصیل مشغل جامعة القاھرة من الداخل



الخبر/ محاور العرض 

اللوحة المطبوعة المصممة ألختبار المشغل الدقیق



تفاصیل فنیة/ الخبر / محاور العرض 

:مواصفات مشغل جامعة القاھرة
Ø لتنفیذ التعلیماتبت ذو أربعة مراحل ٣٢مشغل

Øتوافق مع ھیكل م)SPARC V8 (شغالتللم

Ø أنواع المقاطعات الخارجیة ٣& تعلیمة ٧٨یدعمInterrupts

Ø دوائر عتاد لمعالجة مشاكل المعالجة األنبوبیة للتعلیمات

Ø  ذاكرة كاش للبیانات وأخرى مستقلة للتعلیمات

Ø  ناقل سریع للبیانات وآخر اقل سرعة

Ø وحدة تحكم لمواجھة الذاكرةFlash & SRAM memory



تفاصیل فنیة/ الخبر / محاور العرض 

أداء مشغل جامعة القاھرة 
):نانو متر١٣٠التنفیذ على تكنولوجیا (

Ø میجاھرتز٢٦٠التشغیل عند

Ø مللى وات لكل میجا ھرتز ٠.١١معدل استھالك القدرة

Ø9.3كفاءة استھالك القدرة DMIPS /mW:

Ø مللى متر مربع   ١.٣المساحة على سطح السیلیكون
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المغزى  / محاور العرض 



المغزى  / محاور العرض 

vشركةمنالمباعةالمدمجةالمشغالتعددARM
٢٠١٠فىمشغلبلیون٦.١فقط

vمن ھذه المشغالت % ٨٨ARM7 and ARM9

vلمصممىجیدةفرصةویمثلواعدالسوقھذا
Generalالعامةالمشغالتسوقبعكسالمشغالت

Purpose Processors



Comparison	of	CUSPARC	with	ARM	and	MIPS	on	130nm

المغزى  / محاور العرض 
؟ARM7 and ARM9مقارنا CUSPARCأین یقع أداء 



محاور العرض
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CUSPARCتاریخ تطویر / محاور العرض 

البواباتمصفوفاتعلىتنفیذ– CUSPARCتصمیمبدایة
حقلیاالمبرمجة

٢٠٠٤

الخارجیةالمقاطعاتدعمأضافة ٢٠٠٥
تطویر– البیاناتناقلأضافة-المشغلقلبتصمیمتحسین
.CUSPARCتصمیمفىللمساعدةفعالةتصمیمأدوات

فاىواىمستقبل/مرسللتنفیذCUSPARCاستخدام
المصرىالھندسةیومفىتخرجمشروعأفضلجائزة

٢٠٠٦

متكاملةدائرةعلىللتنفیذمحاولةأول ٢٠٠٧
علىللتنفیذمحاولةثانى.CUSPARCمنمطورةجدیدةنسخة
متكاملةدائرة

المصرىالھندسةیومفىتخرجمشروعأفضلجائزة

٢٠٠٨

لمستقبل/مرسللتصمیمCUSPARCمننسخستةاستخدام
Software defined radio

٢٠٠٩

ھیئة– كالیفورنیاجنوبجامعةمنبمنحةCUSPARCتصنیع
MOSIS

٢٠١٠

)الثورةبعد(بنجاحCUSPARCأختبار ٢٠١١
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فریق العمل/ محاور العرض

اسماعیلمحمد–خیرىاحمدمحمد–الرازقعبدشكرى–صبحىأیھاب
وفیقھشام– على

٢٠٠٤

فتوحمحمد– خیرىسیدمحمد–حسنىكریم–جمالأحمد–عاطفأحمد ٢٠٠٥

علىأحمد–أحمدالسید– ھریدىأحمد– حسینخالد– المنعمعبدالحسین
الستارعبدرامى–بكر
رجبأحمد– كمالأمجد– مصطفىمحمد–الجلیندخالد–الوزیرخالد

٢٠٠٦

عبدعمروأحمد–المرضىعبدأحمد– حامدأحمد– مصطفىحسنأحمد
الفتاحعبدكمالمحمد–ممدوحھشام–الجبارعبدمجدىأحمد–الوھاب

.فرجمحمد– السیدمصطفىھشام– 

٢٠٠٧

–بكرصالحعمرو–الشریفعمرو–عمرالدینعز–الظاھرعبدعمرو
طارقكریم

٢٠٠٨

مصطفىسحر– مصطفىمنى– محمدحنان– محرمحنان ٢٠٠٩
الظاھرعبدعمرو-فطینالحسن ٢٠١٠

سنوات ٧على مدى ! معید وطالب ٤١



محاور العرض
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vشكر واجب



شكر واجب/ محاور العرض 

vلھیئةMOSISكالیفورنیاجنوببجامعة
ألف٢٠تقریبایساوىبمامجانیةمنحةلتوفیرھا

CUSPARCلتصنیعدوالر

vمنحةلتقدیمھبالكلیةالعالیةالتكنولوجیالمركز
المشغلPackagingلتغلیفدوالر٢٦٠٠

vلدعمھم–ووكالءعمیدا–الحالیةالكلیةألدارة
.مطالبھلكلالفوریةواستجابتھمللمشروعالكامل



Thanks for your attendance


