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1. АНОТАЦІЯ 
Розвиток цифрової електронної апаратури як основи сучасної обчислювальної 
техніки, що застосовується практично у всіх галузях промислового виробницт-
ва, соціально-економічної діяльності, освіти, науки, культури, супроводжується 
постійним вдосконаленням архітектури, конструктивної і технологічної бази 
створюваних нових пристроїв, приладів та машин, що використовуються для 
технічного забезпечення інформаційних систем різного призначення (САПР, 
АСУ, АСНІ, АОС і т.д.). Це обумовлює необхідність ознайомлення студентів, 
що навчаються спеціальності «Прикладна математика та інформатика», з осно-
вами і тенденціями розвитку теорії і практики реалізації елементної бази циф-
рової апаратури, сучасною організацією обчислювальних машин і систем.  
Метою курсу «Архітектура обчислювальних систем» є вивчення теоретичних 
принципів, конструктивних і технологічних основ створення цифрової електро-
нної апаратури зі зверненням основної уваги на архітектуру функціональних 
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вузлів і елементної базі сучасних ЕОМ і обчислювальних систем а також здійс-
нити  практичну  реалізацію деяких з них. 

 
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЕЛЕМЕНТНА БАЗА СУЧАСНИХ 
ЦИФРОВИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ  
1.1. Історія розвитку обчислювальних систем. Архітектура фон Неймана - осно-
ва цифрових обчислювальних машин. Поняття алгоритму і його вплив на орга-
нізацію ЕОМ. Базові принципи архітектури фон Неймана: принцип програмно-
го управління, концепція зберігання програми в пам'яті. Основні функціональні 
пристрої ЕОМ архітектури фон Неймана: арифметико-логічний пристрій, при-
стрій пам'яті, пристрої для уведення і виведення інформації, пристрій управлін-
ня.  
1.2. Багаторівнева організація ЕОМ  
Фізичний рівень. Рівень аналогової схемотехніки. Рівень цифрової схемотехні-
ки. Рівень системотехніки. Мікроархітектурний рівень. Рівень машинних ко-
манд. Рівень операційної системи. Рівень мови асемблера. Мови високого рівня.  
1.3. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ елементної бази сучасних обчислю-
вальних систем  
Поняття мікроелектронного пристрою, інтегральної схеми (ІС). Особливості 
мікроелектронної технології, її переваги. Обмеження на шляху збільшення про-
дуктивності ЕОМ. 
 
2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕОМ  
2.1. Інформаційна та елементна база ЕОМ. Поняття про інформацію. Системи 
числення. Форми представлення чисел в ЕОМ. Основи алгебри логіки. Логіч-
ний елемент  
Класифікація логічних елементів за способом кодування двійкових змінних. Ба-
зова схема як схемотехнічна основа логічного елемента. Базові схеми найпрос-
тіших логічних елементів (І, АБО, НЕ).   
2.2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВУЗЛИ ЕОМ  
Поняття про елементну базу ЕОМ (тригер, суматор, регістр, зсувач, шифратор, 
дешифратор, лічильник, арифметико-логічний пристрій). Реалізація типових 
комбінаційних схем. Запам'ятовувальні елементи: конденсатор з ключовим тра-
нзистором, асинхронна RS-защіпка, синхронна RS-защіпка, синхронна D-
защіпка, RS-тригер, D-тригер. Типові послідовні вузли: регістри, лічильники, 
суматори. 
2.3. Вступ до проблематики синтезу логічних схем . Таблиці істинності , логічні 
блоки на основі елементів певного логічного базису та їх схемна реалізація.  
 
3. КЛАСИФІКАЦІЯ АРХІТЕКТУР ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 
3.1. Характеристики продуктивності обчислювальних систем. Характеристики 
продуктивності на рівні апаратного забезпечення. Оцінка продуктивності на рі-
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вні програмного забезпечення.   
3.2 Класифікація архітектур обчислювальних систем за інтегральними ознака-
ми:    
взаємодія ЦП, ОЗУ, ПП (однопроцесорні, потужний процесор + периферійні 
процесори, багатопроцесорні, з магістральною шиною, мережна, функціональ-
но-переналагоджувальна, масс-процесорна);  
3.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ФЛІННА (взаємодія потоку команд і потоку даних). Ар-
хітектури ОКОД (SISD), БКОД (MISD), БКБД (MIMD), Архітектури SIMD: ма-
сивно-паралельні процесори, векторні процесори. Приклад архітектури SIMD. 
Архітектури MIMD. 
3.4 Класифікація за функціональним призначенням. Аналогові, цифрові та гіб-
ридні ЕОМ. 
3.5. Класифікація за способом організації команд:  CISC, RISC, MISC. 
3.6. Симетричні мультипроцесори, моделі спільного використання пам'яті: су-
вора погодженість, узгодженість за послідовністю, процесорна узгодженість, 
слабка узгодженість, вільна узгодженість. Мультипроцесори UMA з шинної ор-
ганізацією, з координатним комутатором, з багатоступінчатими мережами. Му-
льтипроцесори NUMA: NC-NUMA, CC-NUMA. Мультипроцесори COMA.  
 
4. АРХІТЕКТУРА СУЧАСНИХ МІКРОПРОЦЕСОРІВ 
4.1. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІКРОПРОЦЕСОРА  
Канонічна схема мікропроцесора. Системи, види і формати команд універсаль-
них мікропроцесорів. CISC-і RISC-архітектури. Вибірка, дешифрування та ви-
конання команд. Подання роботи обчислювального тракту процесора на мікро-
архітектурному рівні.  
Режими адресації пам'яті та пристроїв вводу-виводу. Система переривань. Ме-
ханізми звернення до підпрограм. Мікропроцесор Intel 8086(88). Машинна мо-
ва. Архітектура процесора. Регістри загального призначення. Індексні регістри 
та регістри-вказівники. Регістри сегменту. Шини мікропроцесора. Зв’язок з ма-
гістраллю. Переривання (внутрішні та зовнішні, масковані та немасковані). 
 
4.2. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ сучасних універсальних мікро-
процесорів.  
Конвейеризація виконання команд. Суперскалярна архітектура. Конвеєри про-
цесорів Pentium, Pentium Pro, Pentium II, Pentium IY. Технологія перейменуван-
ня регістрів. Технологія просування даних. Трирівнева кеш-пам'ять команд та 
кеш-пам'ять даних. Динамічне передбачення розгалужень. Розширення і кон-
вейеризації циклів шини даних. Засоби забезпечення надійності даних. Підтри-
мка мультипроцесора.  
 
7. 64-РОЗРЯДНІ МІКРОПРОЦЕСОРИ.  ПЕОМ НА БАЗІ БАГАТОЯДЕРНИХ 
ПРОЦЕСОРІВ. ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ. 
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