
 

SYLABUS PRZEDMIOTU  
 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Architektura Systemów Komputerowych 

Kod przedmiotu 1000-IS1-2ASK 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno–Informatyczny w Wilnie 

 

Język przedmiotu Język polski 

Charakterystyka przedmiotu  Kształcenie kierunkowe 

 Typ przedmiotu: obowiązujący 

Rok studiów/ semestr 

 

I(rok)/2(semestr) 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład   - 30 

Laboratorium  - 30 

Punkty ECTS 5 

Prowadzący  

 

Jaroslav Rokicki, dr. 

Założenia i cele 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; 

zapoznanie studentów z metodą opracowania oraz zasadami 

budowy i działania systemów komputerowych 

Wymagania wstępne 

 

brak 

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. Technika cyfrowa i systemy cyfrowe.  Maszynowa 

reprezentacja danych i realizacji operacji arytmetycznych. 

Organizacja komputera na poziomie asemblera.  Organizacja 

jednostki centralnej, pamięci wewnętrznej i zewnętrznej. Dysk 

magnetyczny. Korekcja błędów. Organizacja i architektura 

systemów pamięci.  Interfejsy i komunikacja. Wspomaganie 

systemu operacyjnego. Wieloprocesorowość i architektury 

alternatywne. 

 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie (2h) 
2. Ewolucja i wydajność komputerów (2h) 

3. Ogólny obraz działania komputera i jego połączeń 

wewnętrznych (4h) 

4. Pamięć podręczna (4h) 

5. Pamięć wewnętrzna (2h) 

6. Korekcja błędów, kody Hamminga (2h) 

7. Pamięć zewnętrzna (4h) 

8. Wejście-wyjście (2h) 

9. Wspieranie systemu operacyjnego (2h) 

10. Tryby adresowania i formaty rozkazów (2h) 

11. Potokowe przetwarzanie rozkazów i procesory 

superskalarne (4h) 
Ćwiczenia: 

1. Wprowadzenie (2h) 



2. Konwersja systemów liczbowych: dwójkowy, ósemkowy, 

dziesiętny, szesnastkowy, liczby całkowite i ułamkowe (2h) 

3. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie liczb w 

systemie dwójkowym (2h) 

4. Sposoby przedstawiania funkcji logicznych, bramki 

logiczne (4h) 

5. Zapoznanie się z programem Electronics Workbench (2h) 

6. Modelowanie podstawowych bramek logicznych. Tablice 

prawdy. Wykresy czasowe. (2h) 

7. Upraszczanie funkcji Boole’a. Mapy Karnaugha (4h) 

8. Tworzenie indykatorów graficznych (4h) 

9. Pamięć podręczna (odwzorowanie bezpośrednie i 

skojarzeniowy) (2h) 

10. Realizacja układowa komórek pamięci. Przerzutniki 

asynchroniczne. Symulacja działania. Wykresy czasowe 

(4h) 

11. Komputer hipotetyczny, Wymiana danych między 

pamięcią główną i wewnętrznymi rejestrami procesora, 

licznik rozkazów, rejestr rozkazów, akumulator (2h) 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

Obecność zgodnie z regulaminem studiów. 

 

Zaliczenie prac laboratoryjnych: 

Zaliczyć sześć prac kontrolnych z siedmiu. Średnia ocena nie mniej 

50%. 

 

Zaliczenie przedmiotu: 

Dopuszczenie do egzaminu w wypadku, gdy prace laboratoryjne są 

zaliczone. 

Egzamin na ocenę, uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów z 

egzaminu pisemnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną i 

praktyczną nabytą w trakcie kursu. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

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. 

2. David Tarnoff, Computer Organization and Design 

Fundamentals. Lulu.com 2005, w języku angielskim 

3. Vytautas Urbanavičius, Kompiuteriai ir jų architektūra, 

Technika 2007, w języku litweskim 

4. Kirvaitis Raimundas, Loginės schemos, Mokslas ir 

studijos, Enciklopedija 1999, w języku litewskim 

Dodatkowa: 

5. B. Pochopień,  Arytmetyka w systemach cyfrowych. 

Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004. 

6. W. Komorowski, Krótki kurs architektury i organizacji 

komputerów. Warszawa 2004. 

7. B.S. Chalk, Organizacja i architektura komputerów. WNT, 

1998 

8.  W. Stallings, Computer organization & architecture, 

dodatkowe informacje w języku angielskim [2010 11 05]: 

http://williamstallings.com/COA/COA8e.html 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

http://www.sena.lt/mokslas_ir_studijos
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