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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни “Архітектура комп’ютерів” складена на основі програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка. Він читається для 

студентів 1-го курсу факультету електроніки та комп’ютерних технологій, які навчаються за 

освітньою програмою «Сенсорні та діагностичні системи» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Архітектура комп’ютерів” є архітертурні 

особливості організації даних, команд та побудови процесора, пам’яті, засобів вводу-виводу. 

 

Міждисциплінарні зв’язки. В подальшому, знання отримані студентами з курсу 

“Архітектура комп’ютерів” будуть використовуватись при вивченні наступних дисциплін: 

“Програмування”, “Інженерна комп’ютерна графіка”, “Моделювання в електроніці”, 

“Обчислювальна техніка і автоматизація експерименту”. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Основні визначення та принципи побудови комп’ютерів. Організація 

комп'ютерних систем.  

Змістовий модуль 2. Цифровий логічний рівень та рівень мікроархітектури. 

Змістовий модуль 3. Архітектура набору команд. 

Змістовий модуль 4. Віртуалізація та асемблер. 

Змістовий модуль 5. Паралельні комп'ютерні архітектури. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни “ Архітектура комп’ютерів” є вивчення та опанування 

студентами основних відомостей про апаратні та програмні засоби сучасних комп’ютерів, 

способи подання  програм і даних, про призначення, структуру й особливості 

функціонування окремих пристроїв  комп’ютера, про організацію його роботи в цілому, а 

також сучасні архітектурні рішення, що сприяли значному підвищенню надійності та 

продуктивності комп’ютерів.. 

1.2. Основним завданням дисципліни “ Архітектура комп’ютерів” є надання студентам 

базових знань щодо принципів та методів побудови й організації функціонування 

комп'ютерів, починаючи від цифрової логіки до паралельних комп’ютерних систем. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати технічні параметри і класифікацію комп’ютерів та комплексів на їх основі;  

структурну схему комп’ютера, призначення окремих її вузлів та їх взаємодію; основи булевої 

алгебри та принципи роботи логічних елементів; формати даних і команд для подання 

інформації в комп’ютері;  способи адресації в машинних командах; організацію системи 

пам’яті комп’ютера, призначення і принципи функціонування окремих її складових; 

структуру процесора, елементи його архітектури, алгоритм роботи процесора; особливості 

архітектури сучасних процесорів; причини застосування низкорівневого програмування 

мовою Асемблер; основи програмування на С++ 

вміти представляти числові данні в різних діапазонах та форматах, здійснювати 

арифметичні операції над двійковим кодом; працювати з базовими логічними елементами та 

елементарними запам’ятовуючими, операційними та керуючими пристроями;  розробляти та 

реалізовувати програми для мікропроцесора; використовувати мову програмування С++ 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години 4 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні визначення та принципи побудови комп’ютерів. 

Організація комп'ютерних систем.  

Багаторівнева комп'ютерна організація. Розвиток багаторівневих машин. Еволюція 

комп'ютерної архітектури. Типи комп'ютерів. Введення в архітектуру x86. Введення в 

архітектуру ARM.Введення в архітектуру AVR 

Центральний процесор. Виконання команд. Системи RISC і CISC. Принципи 

проектування сучасних комп'ютерів. Паралелізм на рівні команд та процесорів. Основна 

пам'ять. Адресація пам'яті. Впорядкування байтів. Код виправлення помилок. Кеш-пам'ять. 

Збірка модулів пам'яті і їх типи. Допоміжна пам'ять (магнітні диски, IDE-диски, SCSI-диски, 

RAID-масиви, оптичні диски твердотільні накопичувачі). Переферійні засоби вводу-виводу. 

Шини PCI і PCIe 

 

Змістовий модуль 2. Цифровий логічний рівень та рівень мікроархітектури. 

Вентилі і булева алгебра. Реалізація булевих функцій. Основні цифрові логічні схеми 

(інтегральні, комбінаторні, арифметичні схеми, тактові генератори). Організація пам'яті. 

Тригери, регістри. Мікросхеми пам'яті. ОЗП і ПЗП. Мікросхеми процесорів. Приклади 

центральних процесорів Intel Core i7. Принципи роботи шини. Приклади шин. Шина PCI, 

PCI Express та USB. Інтерфейси введення-виведення. 

Мікроархітектура. Тракт даних. Мікрокоманди. Приклад архітектури набору команд – 

IJVM. Приклад реалізації мікроархітектури. Реалізація IJVM з використанням 

мікроархітектури Mic-1. Розробка рівня мікроархітектури. Скорочення довжини шляху. 

Підвищення продуктивності. Кеш-пам'ять. Приклади рівня мікроархітектури. 

Мікроархітектура процесора Core i7 

 

Змістовий модуль 3. Архітектура набору команд  

Загальний огляд рівня архітектури набору команд. Властивості рівня архітектури 

набору команд. Загальний огляд рівня архітектури набору команд Core i7. Числові та 

нечислові типи даних. Типи даних процесора Core i7. Формати команд. Формати команд 

процесора Core i7. Режими адресації. Режими адресації процесора Core i7. Типи команд. 

Команди процесора Core i7. Потік управління. Послідовний потік управління і переходи. 

Процедури. Співпрограми. Переривання. 

 

Змістовий модуль 4. Віртуалізація та асемблер. 
Віртуальна пам'ять. Сторінкова організація пам'яті. Політика заміщення сторінок. 

Розмір сторінок і фрагментація. Реалізація сегментації. Віртуальна пам'ять Core i7. 

Віртуальна пам'ять і кешування. Віртуалізація обладнання. Апаратна віртуалізація в Core i7. 

Віртуальні команди введення-виведення. Файли. Реалізація віртуальних команд вводу-

виводу. Команди управління каталогами. Віртуальні команди для паралельної роботи. 

Призначення асемблера. Формат операторів в асемблері. Директиви. Макроси. 

Реалізація макросів в асемблері. Процес асемблерування. Компонування і завантаження 

 

Змістовий модуль 5. Паралельні комп'ютерні архітектури. 

Внутрішньопроцесорний паралелізм. Паралелізм на рівні команд. 

Внутрішньопроцесорна багатопотоковість. Однокристальний мультипроцесори. 

Співпроцесори (Мережевий, графічний, криптопроцесор). Мультипроцесори та 

мультикомпютери 
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Прес”. -2004.- 412 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “ Архітектура 

комп’ютерів” визначають за результатами екзамену, порядок проведення якого встановлює 

робоча навчальна програма. 

Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання знань 

розробляють та затверджується на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу за видами занять. Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 

 

 

 

5.Засоби діагностики успішності навчання 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль успішності, 

модульний контроль та складання екзамену. 

Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу передбачається 

виконання та захист лабораторних робіт, перелік яких наводиться в робочій навчальній 

програмі. 

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу передбачається 

виконання двох модульних контрольних робіт, порядок проведення та зміст яких наводяться 

в робочій навчальній програмі. 

Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається написання рефератів, 

перелік тем яких встановлює робоча навчальна програма. 


