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מנהלות...
נושאים●

יצירת קשר, אתר הקורסשעת קבלה, –

חומרי הלימוד–

תרגילי הבית–

סילבוס, נמצא במודל–



  

שעת קבלה, יצירת קשר, אתר הקורס
מייד בתום השיעור. ●
guycomputing@gmail.comיצירת קשר: ●

. פנייה לכתובות אחרות לא תענה.נא לפנות רק לכתובת דוא"ל זו

CPU2023Bנא לציין בכותרת המייל: ●
אתר הקורס:●

 http://tel-zur.net/teaching/bgu/cpu

mailto:guycomputing@gmail.com


  

אתר הקורס
http://tel-zur.net/teaching/bgu/cpu/



  

אתר הקורס
עדכונים לגבי ההרצאות יופיעו באתר הקורס/מודל●

נדרש לבקר באתר באופן שוטף●

תרגילי הבית יפורסמו באתר המודל●

מאמרי קריאה יפורסמו באתר המודל●

   @CPUarch: חפשו בפייסבוק Facebookלהעשרה הנכם מוזמנים לבקר בדף ●

מומלץ לקיים פורום שאלות ותשובות במודל כך ירוויח כל הציבור●

Moodleמודל == 



  

הרכב הציון
 – ראו הנוסח הקובע הוא זה שמפורסם בסילבוסים●

במודל!



  

חומרי הלימוד - ספרים
עיקריים●

– John Hennessy and David Patterson - 
Computer Architecture. 5th Edition

– David Money Harris and Sarah L. Harris, 
Digital Design and Computer Architecture, 2nd  edition

- John Hennessy and David Patterson - 
Computer Organization and Design, 4+ editions

https://www.elsevier.com/books/computer-architecture/hennessy/978-0-12-383872-8
https://www.elsevier.com/books/digital-design-and-computer-architecture/harris/978-0-12-394424-5
https://www.elsevier.com/books/computer-organization-and-design-mips-edition/patterson/978-0-12-407726-3


  

חומרי הלימוד - המשך
מצגות – באתר הקורס●
. המאמרים מוזכרים בקורס נדרש לקרוא מאמריםמאמרים – ●

במצגות ויועלו גם למודל.
קריאת חלק מהמאמרים הינה חובה)*(.●

)*( הרחבה והנחיות נוספות בקשר למאמרים יינתנו בע"פ בעת 
לימוד הפרק הרלוונטי.



  

IEEE Medal of Honor



  

2017 Turing Award
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תרגילי הבית
 תרגילי הבית.3יינתנו ●
תרגילי הבית יועלו למודל.●

הגשה בזוגות–

רק אחד מבני הזוג מגיש בשם שני בני הזוג–

לציין בבקשה את שני השמות )כולל ת.ז.( בגוף המסמ–



  

קוד מוסרי – נדרשת הקפדה על כללי האוניברסיטה ●
בנוגע לטוהר המידות.

בכל הגשה של כל תרגיל בית נדרש צרוף טופס ●
“הצהרה על מקוריות עבודה” ממולא וחתום כנדרש. 

טופס הצהרה על מקוריות עבודהקישור: 

בבקשה להעביר טלפונים למצב שקט●
להקפיד על שקט בשיעור●
יש להקפיד על חזרה בזמן לאחר ההפסקות●
אין חובת נוכחות בהרצאות אך היא מומלצת ביותר●
יש להתכונן לפני השיעור ולעיין במצגות●

https://in.bgu.ac.il/engn/enviro/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf


  

שאלות?

אני מאחל לכם הנאה והצלחה רבה בקורס!


