
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

  
 

Tryb studiów 

Studia stacjonarne  

 
Kierunek studiów 

Informatyka  

 
Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 

Rok studiów/ semestr 
1/2 

 

Specjalność 

Bez specjalności 

 
Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 
10020000 Katedra informatyki  

 
Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-1ASK 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 
5 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Architektura systemów komputerowych 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowa 

 

Typ kursu / przedmiotu 
Obowiązkowy 

 
Język kursu/przedmiotu 
Polski  

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  
Edward SZPILEWSKI, profesor, dr hab. 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  
Edward SZPILEWSKI, profesor, dr hab. 
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Imiona, nzwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  
Edward SZPILEWSKI, profesor, dr hab. 

Raimond. LAPTIK, dr 

 
Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Laboratorium 

Ogólna ilość godzin 30 15 15 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

 
Założenia i cel przedmiot 
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z metodą opracowania oraz zasadami budowy i działania systemów 

komputerowych.. 

 
Wymagania wstępne 
Elementy logiki i teorii mnogości  

 

 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Powstanie, rozwój oraz generacja systemów komputerowych. Podstawy arytmetyczne i 

logiczne cyfrowych systemów komputerowych. Metody projektowania, budowy i działania 

podstawowych elementów komputerów. Znajomość kluczowych pojęć i koncepcji 

związanych z zasadami budowy i działania komputerów.  

 
Wykład  

Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów (w skrócie) L.godz. 
  

1. Powstanie, rozwój oraz generacja systemów komputerowych.  

2. Systemy liczbowe pozycyjne. Systemy liczbowe dwójkowe, 

czwórkowe, ósemkowe, szesnastkowe. Bit. Bajt, Słowo.  
3. Sposoby przedstawienia liczb w systemie dwójkowym. Arytmetyka 

komputerowa 
4. Kody dwójkowe cyfr dziesiętnych.  
5. Algebra Boole`a. Podstawowe funkcje logiczne. 

6. Minimalizacja funkcji logicznych. Tablice Karnaugha. 
7. Schematy logiczne. Funktory. Bramki. 

8. Sumator. Półsumator. 
9. Subtraktor. Pólsubtraktor 
10.Przerzutniki. 

11.Rejestry. 
12.Liczniki. 

13.Komparatory, konwertery kodu. 
14.Kodery,dekodery.Multipleksery, demultipleksery. 
15.Model von Neumanna. Budowa, działanie i organizacja komputera. 

Procesor. Pamięć. Architektury CISK, RISK.  

2 

2 
 

2 
 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
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Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Systemy liczbowe. Konwersja systemów liczbowych. 

2. Dodawanie i odejmowanie liczb w systemie dwójkowym w zapisie 
    NKB, ZM, U2. 

3. Mnożenie liczb binarnych w zapisie NKB, ZM, U2. 
4. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa. 
5. Funkcji logiczne. Tablica Prawdy. Postać Kanoniczna. W kodach 

    Dziesiętnych. Mapa-Tablica Karnaugha. 
6. Metody minimalizacji funkcji logicznych. 

7. Projektowanie układów logicznych za pomocą funktorów-bramek 
     logicznych   

2 

2 
 

2 
2 
2 

 
2 

3 
 

 
Laboratoria 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Modelowanie układów logicznych. Program komputerowy DigitalWorks  

2. Realizacja komputerowa półsumatora i sumatora.  
3. Realizacja komputerowa subtraktora. 

4. Modelowanie przerzutników-model sierowania windą 
5. Modelowanie rejestrów równoległych i szeregowych. 
6. Modelowanie kodera i dekodera. Symulacja działania. 

7. Modelowanie konwertorów kodów - np. kod NKB w kod Graya. 
8. Modelowanie multipleksera i demultipleksera.   

2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
1 

 
 

 
Literatura podstawowa i dodatkowa 

1.Mano M.M. Architektura komputerów. WNT, Warszawa, 1988. 

2.Skorupski A. Podstawy budowy i działania komputerów. WKiL, 2000. 

3.Kolan Z. Urządzenia techniki komputerowej. CWK SCREEN, 2000 

4.Biernat J. Metody i układy arytmetyki komputerowej. OW PW, 2001.  

5.Petzold .Ukryty język sprzętu komputerowego i oprogramowania.WNT, 2002.  

6.Płoski Z. Słownik informatyczny. EUROPA, 2003. 

7.Stalling W. Organizacja i architektura systemu komputerowego. WNT, 2003 

8.Komorowski W.Krótki kurs architektury i organizacji komputerów.MIKOM, 2004 

9.Gryś S. Arytmetyka komputerów, MIKOM, PWN, 2007. 
               Dodatkowa: 

  1. Pochopień B. Arytmetyka w systemach cyfrowych. 
  2. Chalk B.S. Organizacja I architektura komputerów. 

  3. Głodzki W. Układy cyfrowe. 
  4. Sacha K. Systemy techniki cyfrowej.               
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Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (orócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 
 

15 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Pomyślne zaliczenie materiału z ćwiczeń, uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów z 

egzaminu pisemnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą w trakcie kursu. 

 
 

 
 
 

 


