
«АРХIТЕКТУРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ»  

Шифр  та назва спеціальності 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні 
технології 

Факультет / Інститут Комп’ютерних наук і програмної інженерії 

Назва освітньо-наукової програми 
Інформаційні технології Кафедра 

Системного аналізу і інформаційно-аналітичних  
технологій 

ВИКЛАДАЧ  

 

Кожин Юрій Миколайович, yuniko@i.ua 

Старший викладач кафедри системного аналізу і інформаційно-аналітичних  технологій НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 30 років. Автор 
понад 10 навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Архітектура обчислювальних систем», «Розподілені 
інформаційно-аналітичні системи» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на вивчення архітектури сучасних обчислювальних машин і обчислювальних систем. Розглянуті питання 
організації паралельних і конвеєрних обчислень.  

Мета та цілі 
Надати студентові  уявлення про архітектуру сучасних процесорних елементів та виробити практичні навички використання 
особливостей архітектури обчислювача для підвищення ефективності роботи програмного забезпечення 

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – іспит 

Результати навчання 
Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем та комп’ютерних мереж. Володіти навичками застосування мови  низького рівня для 
вирішення практичних завдань. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Програмне забезпечення обчислювальних систем», «Програмування та алгоритмічні мови.» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях та в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю 
освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

mailto:yuniko@i.ua


СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Архітектура процесора Intel.  Лабораторна 
робота 1 

Технологія розробки 
програм з використанням 
мови низького рівня.  
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Лекція 2 Мови низького рівня. Типи даних та їх об’ява. 

Режими адресації та типи команд процесора. 

Лабораторна 
робота 2 

Використання асемблера 
при проектуванні програм. Сторінкова та сегментна організація 

пам’яті. Лабораторна 
робота 3 

Команди передачі даних і 
адресація до пам'яті. 

Лекція 3 Арифметичні команди та особливості їх виконання. Лабораторна 
робота 4 

Організація обчислень з 
використанням цілих чисел. 

Обробка двійкове-десяткових чисел. 

Лекція 4 Обробка бітових даних. Команди передачі 
управління. 

Лабораторна 
робота 5 

Розробка програм з 

ітеративними обчисленнями. 

 
Лабораторна 
робота 6 

Організація підпрограм. 

Лекція 5 Обробка дійсних чисел. Лабораторна 
робота 7 

Програмування арифме-
тичного співпроцесора. 

Лекція 6 Системи числення. Машинна арифметика.   

Лекція 7 Розробка програм з використанням мов високого та 
низького рівня. 

Лабораторна 
робота 8 Проектування 

багатомодульних програм. 

Розробка бібліотек функцій. 

Статичні та динамічні бібліотеки. 

Лекція 8 Макрокоманди та їх використання у програмах.  

Лекція 9 Організація паралельних обчислень. Закон Амдала, 
закон Густафсона.  

   

Лекція 10 Архітектура векторного процесора. Арифметика 
векторних обчислень. 

Лабораторна 
робота 9 

Програмування векторного 

процесора. 

Програмування за допомогою SIMD на 

асемблері. 

Лекція 11 Функцій обробки векторних даних мовою С++. Лабораторна 
робота 10 

Використання функцій С++ для 

роботи з SIMD розширенням.  

Лекція 12 Розробка програм за допомогою  OpenMP. Лабораторна 
робота 11 

Використання апаратного 

паралелізму за допомогою 

OpenMP. 
 

Лекція 13 Синхронізація потоків в OpenMP. Лабораторна 
робота 12 

Синхронізація потоків в  



OpenMP за допомогою 

блокуючих змінних. 

Лекція 14 Паралельні та матричні обчислювальні машини.    Програмування за допомогою АMP. 

Лекція 15 Визначення поняття «архітектура». Класифікація 
обчислювальних машин. 

 

 

Класифікація обчислювачів  Дж.Шора, 

Джонсона, Хокни, Фенга, 

Скилликорна. 

Лекція 16 Архітектура Фон-Неймана та гарвардська 
архітектура. Архітектури RISC, CISC, VLIW. 

  Конвеєрна обробка даних. 
Матричні процесори . 
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1 Кейслер С. Проектирование операционных систем для малых 
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4 Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем СПб./ В.Л. Бройдо, О.П. 
Ильина: Питер, 2005, 720 с 
5 Коуги П.М. Архитектура конвейерных ЭВМ. Пер. с англ./ П.М. 
Коуги - М.: Радио и связь, 1985. – 360 с 
6 OpenMP 4.5 API C/C++ Syntax Reference Guide [Электронный 
ресурс] - Режим доступу : www. URL: 
http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html 
1. 7 OpenMP Application Programming 
InterfaceVersion4.5November2015 [Электронный ресурс]  - Режим 
доступу : www. URL: http://www.openmp.org/wp-
content/uploads/openmp-4.5.pdf 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Визначення поняття "архітектура". Структури обчислювальних машин. Архітектура обчислювальної машини Фон-Неймана. Призначення блоків. Робота обчислювальної машини по 
виконанню програми. Гарвардська архітектура. Оцінка продуктивності ЕОМ послідовної машини. Паралельна та конвеєрна архітектура .Особливості архітектури, паралельної та 
конвеєрної архітектури. Оцінка продуктивності машини паралельної та конвеєрної архітектури. Закон Амдала. Класифікація обчислювальних машин Флинна. Матричні процесори. 
Архітектура обчислювальних систем. Архітектура системи команд. Архітектура RISC, CISC і MISC. Способи адресації операндів : безпосередня, пряма, непряма, регістрова, непряма 
регістрова. Поняття систем числення. Позиційні та непозиційні системи числення. Представлення чисел в позиційних системах. Прямий, зворотний і додатковий коди представлення 
знакових числових даних. Система команд процесора Intel. Архітектура обчислювача на основі процесорів INTEL. Типи даних процесора (розрядність). Робота з цілими числами зі знаком і 
без знаку. Програмна модель співпроцесора. Типи даних співпроцесора (дійсні числа). Розробка програм з використанням мови високого та низького рівнів. Організація SIMD обчислень. 
Скалярні та векторні обчислення. Використання SIMD обчислень при програмуванні мовою С++. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лабораторний практикум підтримується обчислювальними машинами на базі процесорів Intel 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 



навчальної діяльності шкалою • лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


