
 
 

 درنگ  های نهفته و بیسیستم نام درس

 3 تعداد واحد

 اختیاری نوع درس

 ریزپردازنده و زبان اسمبلی –های عامل سیستم نیازدروس پیش

 - نیازدروس هم

 Lee and S. Seshia, “Introduction to Embedded Systems - A Cyber-physical Systems .1 مراجع

Approach,” UC Berkeley, 2017.  

2. Peter Marwedel, “Embedded System Design: Foundations of Cyber-Physical 

Systems, and the Internet of Things,” Springer, 2018. 

3. S. Siewert and J. Pratt, “Real-time Embedded Components and Systems,” 2016. 

4. G.C. Buttazzo, “Hard Real-Time Computing Systems,” 2011. 

5. F, Cottet, J. Delacronix, C. Kaiser, and Z. Mammeri, “Scheduling In Real-time 

Systems,” Wiley, 2002. 
 آتنا عبدی دکتر  مدرس

 درنگهای نهفته و بیمقدمات و آشنایی با سیستم .1 مباحث

o ها و کاربردهاهای اساسی، الزامات، چالشتفاوت 

o های نهفتهسیستمهای اجزای اصلی و ویژگی 

 های نهفتهروال طراحی سیستم .2

o آشنایی با فرایند مدلسازی، طراحی و تحلیل 

 آشنایی با مدلسازی رفتاری .3

o های محاسباتیمدل 

 های محاسباتی کنترلی مدل .4

o مدل( های ترتیبی و همروندHCFSM ،StateChart  وPetri Net) 

 SDFGمدل جریان داده همگام  .5

 درنگبیهای نهفته و طراحی سیستم .6

o اجزای اصلی، فرایند طراحی 

o حسگرها-های نهفتهافزاری سیستمآشنایی با اجزای سخت 

 های نهفتهها در سیستممدلسازی حسگرها و محرک .7

 های نهفتهپردازنده .8

 های نهفتههای سیستمسازی و همروندی در پردازندهسازی موازیپیاده .9

 های نهفتهحافظه در سیستم .10

 های نهفتهها در سیستمواسط تجهیزات ورودی/خروجی و .11

 های نهفتهافزار در سیستمطراحی و الزامات نرم .12

 های نهفتهمفهوم و مدلسازی وقفه در سیستم .13

 های نهفتهدرنگ در سیستمروندی و اجرای بیهم .14

 های نهفتهعامل در سیستمطراحی سیستم .15

o ایدرنگی، چندوظیفهالزامات بی 



 
 

 

o سازی پیادهmultithread  وmulti process هاو چالش 

 درنگهای نهفته و بیبندی در سیستمزمان .16

o تعریف کاربرد، وظیفه و مدلسازی وظایف و دوره تناوب در اجرا 

o بندی )زمان عملیات، نوع عملیات، اولویت(مفاهیم پایه در زمان 

 بندیهای زمانبندی بودن و معیارهای تحلیل و مقایسه الگوریتمقابل زمان .17

 درنگهای نهفته و بیبندی در سیستممانهای زالگوریتم .18

o های مناسب برای وظایف غیرمتناوب و مستقلالگوریتم 

 درنگهای نهفته و بیبندی در سیستمهای زمانالگوریتم .19

o های مناسب برای وظایف وابستهالگوریتم 

o های مناسب برای وظایف متناوبالگوریتم 

 های مطرح شدهالگوریتم بندی کاربردها درتحلیل و ارزیابی قابلیت زمان .20

 بندی و مدیریت منابع مشترکزمان .21

o هاهای مواجهه با آنهای موجود و روشچالش 

 بندی وظایفهای فرایند زمانناهنجاری .22

o ایهای چندپردازندهبندی در سیستمزمان 

 های نهفتهبندی آگاه از سایر معیارهای طراحی سیستمزمان .23

o اهمیت توان مصرفی و دمای تراشه 

 ایهای چندپردازندههای مدیریت توان مصرفی و دمای تراشه در سیستمروش .24

 بندیسازی توان در سطح سیستم و در حین زمانبهینه .25


