
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2011/2012 
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(rok)/2(sem) 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

10020000 Katedra Informatyki 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-IS1-2ASK 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

6 

 

Tytuł kursu/przedmiotu 

Architektura Systemów Komputerowych 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Kierunkowe 

 

Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący 

 

Język kursu/przedmiotu 

Polski 

 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Raimond Laptik dr. 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 
zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Raimond Laptik dr. 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

Raimond Laptik dr. 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Laboratorium Ćwiczenia 

Ogólna ilość godzin 30 15 15 

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

2 
 

2 2 

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Student ma nabyć umiejętności i kompetencje projektowania prostych układów 

sekwencyjnych i kombinacyjnych; obliczania reprezentacji liczb całkowitych i 
rzeczywistych oraz wykonywania podstawowych operacji arytmetycznych na tych 
reprezentacjach; pisania prostych programów na poziomie asemblera z użyciem 

instrukcji warunkowych, pętli, operacji na liczbach całkowitych, tablic. 

 

 
 

Wymagania wstępne 

brak 

 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Technika cyfrowa i systemy cyfrowe.  Maszynowa reprezentacja danych i 
realizacji operacji arytmetycznych. Organizacja komputera na poziomie 
asemblera.  Organizacja i architektura systemów pamięci.  Interfejsy i 

komunikacja. Organizacja jednostki centralnej. Wieloprocesorowość i 
architektury alternatywne. 
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Wykład  

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

1. Wprowadzenie. Organizacja i architektura. Struktura i działanie. 

Ewolucja i wydajność komputerów.  
 

2. Krótka historia komputerów. Projektowanie zorientowane na 
wydajność. Ewolucja procesorów Intel. 
 

3. Ogólny obraz działania komputera i jego połączeń wewnętrznych. 
Zespoły komputera. Działanie komputera. Struktura połączeń 

wewnętrznych. Połączenia magistralowe. Magistrala PCI. 
 
4. Pamięć podręczna. Przegląd systemów pamięci komputerowych. 

 
5. Zasady działania pamięci podręcznej. Elementy projektowania pamięci 

podręcznych. Organizacja pamięci podręcznej w Pentium 4. 
 
6. Pamięć wewnętrzna. Półprzewodnikowa pamięć główna. Korekcja 

błędów. Nowe rozwiązania organizacji DRAM. 
 

7. Pamięć zewnętrzna. Dysk magnetyczny. RAID. Pamięć optyczna. 
Taśma magnetyczna.  
 

8. Wejście-wyjście. Urządzenia zewnętrzne. Moduły wejścia-wyjścia.  
 

9. Programowane wejście-wyjście. Wejście-wyjście sterowane 
przerwaniami. Bezpośredni dostęp do pamięci.  
 

10. Arytmetyka komputera. Jednostka arytmetyczno-logiczna. 
Reprezentacja liczb całkowitych. Arytmetyka liczb całkowitych. 

 
11. Reprezentacja zmiennopozycyjna. Arytmetyka zmiennopozycyjna.  
 

12. Listy rozkazów: własności i funkcje. Właściwości rozkazów 
maszynowych. Rodzaje argumentów. Rodzaje danych. Rodzaje operacji. 

Język asemblerowy. 
 

13. Listy rozkazów: tryby adresowania i formaty rozkazów. Adresowanie. 
Tryby adresowania. Formaty rozkazów.  
 

14. Struktura i działanie procesora. Organizacja procesora. Organizacja 
rejestrów. Cykl rozkazu. Potokowe przetwarzanie rozkazów. 

 
15. Komputery o zredukowanej liście rozkazów. Właściwości 
wykonywania rozkazów. Użycie dużej tablicy rejestrów. Optymalizacja 

rejestrów za pomocą kompilatora. Architektura o zredukowanej liście 
rozkazów. 
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Ćwiczenia 

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

1. Konwersja systemów liczbowych: dwójkowy, ósemkowy, dziesiętny, 
szesnastkowy, liczby całkowite i ułamkowe. 

 
2. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie liczb dwójkowych, całkowitych i 

ułamkowych. 
 
3. Liczby dodatnie i ujemne w zapisie: znak modulo (ZM), uzupełnień 

do 1 (U1), uzupełnień do 2 (U2). 
 

4. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie liczb w zapisie (U2)  
 
5. Kod BCD8421 (dwójkowo kodowane liczby dziesiętne). Konwersja 

liczb, dodawanie, odejmowanie. 
  

6. Kody binarne Graya, ASCII, kod ze stałą liczbą jedynek. 
 
7. Sposoby przedstawiania funkcji logicznych, bramki logiczne. 

  

3 
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2 
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2 
 
2 
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Laboratoria 

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

1. Zapoznanie się ze środowiskiem Linux Ubuntu, programem KTechLab. 

Podstawy projektowania układów logicznych. 
 

2. Modelowanie podstawowych bramek logicznych. Tablicy prawdy. 
Wykresy czasowe. 
 

3. Realizacja układowa półsumatora i sumatora programem KTechLab. 
Symulacja działania. Tablicy prawdy. Wykresy czasowe. 

 
4. Realizacja układowa funkcji logicznych. Minimalizacja funkcji 

logicznych. Tablicy Karnaugh. 
 
5. Realizacja układowa komórek pamięci. Przerzutniki asynchroniczne. 

Symulacja działania. Wykresy czasowe. 
 

6. Realizacja rejestrów przesuwnych (szeregowych). Symulacja 
działania. Wykresy czasowe. 
 

7. Realizacja układowa komparatorów, koderów, dekoderów. Symulacja 
działania. Tablicy prawdy. Wykresy czasowe. 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

Podstawowa: 
1. W. Stallings, z ang. przeł. Jacek B. Szporko, Organizacja i architektura 

systemu komputerowego: projektowanie systemu a jego wydajność. Wydanie 
trzecie zmienione i rozszerzone, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 

2004. 
Dodatkowa: 
2. B. Pochopień,  Arytmetyka w systemach cyfrowych. Akademicka Oficyna 

Wydawnicza Exit, Warszawa 2004. 
3. W. Komorowski, Krótki kurs architektury i organizacji komputerów. Warszawa 

2004. 
4. B.S. Chalk, Organizacja i architektura komputerów. WNT, 1998 

5. W. Stallings, Computer organization & architecture, dodatkowe informacje w 
języku angielskim [2010 11 05]: http://williamstallings.com/COA/COA8e.html 

 
Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

15 

 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

Obecność zgodnie z regulaminem studiów. 
 

Zaliczenie ćwiczeń: 
Trzy prace kontrolne pisemne. Średnia ocena nie mniej 50%. 
 

Zaliczenie prac laboratoryjnych: 
Praktyczne wykonanie wszystkich prac. Średnia ocena nie mniej 50%. 

 
Zaliczenie przedmiotu: 
Dopuszczenie do egzaminu tylko, gdy ćwiczenia i prace laboratoryjne są zaliczone. 

Egzamin na ocenę, test pisemny (60%) i średnia ocena z ćwiczeń i prac 
laboratoryjnych (40%). 
 

 
 

 
 
 


