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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою курсу “Архітектура комп’ютера” є вивчення та опанування 

студентами основних відомостей про апаратні та програмні засоби сучасних 

комп’ютерів, способи подання програм і даних, про призначення, структуру й 

особливості функціонування окремих пристроїв комп’ютера, про організацію його 

роботи в цілому, а також сучасні архітектурні рішення, що сприяли значному 

підвищенню продуктивності комп’ютерів. Основна увага приділяється вивченню 

принципів роботи центральних пристроїв комп’ютера: процесора і оперативної 

пам’яті, архітектурі сучасних комп’ютерів, системі машинних команд та основам 

низкорівневого програмування.  

Завдання. Надання студентам базових знань щодо апаратної частини 

комп’ютера, його технічних характеристик і функціональних можливостей, 

архітектурних рішень, що сприяють підвищенню продуктивності комп’ютерів. 

Придбання практичних навичок з розробки програмного забезпечення на основі 

алгоритмічної мови Assembler із застосуванням інтегрованого середовища 

MASM32.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати:  
 

• технічні параметри і класифікацію комп’ютерів та комплексів на їх основі; 

• структурну схему персонального комп’ютера, призначення окремих її 

пристроїв та їх взаємодію; 

• формати даних і команд для подання інформації в комп’ютері; 

• організацію системи пам’яті комп’ютера, призначення і принципи 

функціонування окремих її складових; 

• організацію адресного простору оперативної пам’яті і кеш-пам’яті; 

• структуру процесора, елементи його архітектури, алгоритм роботи процесора; 

• принципи організації системи переривань процесора; 

• особливості архітектури сучасних суперскалярних процесорів; 

• програмну модель процесора; 

• способи адресації в машинних командах; 
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• причини застосування низкорівневого програмування мовою Асемблер; 

• основні методи програмування мовою Асемблера; 

• етапи створення програм мовою Асемблера. 

Вміти:  
 

• представляти числові данні в форматах з фіксованою і плаваючою крапкою 

розраховувати ємність адресного ЗП за розрядністю шини адреса; 

• розрахувати продуктивність процесора з урахуванням його тактової частоти і 

особливостей архітектури (конвеєрне оброблення, позачергове виконання 

команд, тощо); 

• проектувати арифметичні пристрої і операційні пристрої призначені для 

обробки інформації поданої у вигляді двійкових кодів (слів); 

• проектувати запам’ятовуючи пристрої (ЗП) з адресною, асоціативною і 

стековою організацією; 

• охарактеризувати особливості архітектури 32-бітових процесорів Intel; 

• охарактеризувати особливості архітектури 64-бітових процесорів Intel; 

• описати загальну структуру оператора в мові Асемблер процесора Intel; 

• описати директиви сегментації мови Асемблер процесора Intel; 

• описати директиви визначення даних мови Асемблер процесора Intel; 

• описати особливості роботи команд зі стеком; 

• виконувати розробку, асемблерування й налагодження простих програм; 

• створювати найпростіші асемблерні програми по керуванню зовнішніми 

пристроями. 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 18 год лекції, 36 год практичні та семінарські заняття, 66 год самостійна 

робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА» 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Загальні відомості про принципи організації електронних обчислювальних 

машин (ЕОМ) і систем на їх основі. 

Тема 1 Параметри і класифікація ЕОМ і обчислювальних систем. 

Тема 2 Структура ЕОМ, основні пристрої ЕОМ і їх призначення. 

Змістовий модуль 2. 
Подання інформації в ЕОМ. 

Тема 3 Формати подання чисел в ЕОМ. 

Тема 4 Подання алфавітно-цифрової інформації і логічних значень в ЕОМ. 

Змістовий модуль 3. 
Принципи організації пам’яті комп’ютерів. 

Тема 5 Параметри і класифікація запам’ятовуючих пристроїв (ЗП). 

Тема 6 Принципи організації динамічних запам’ятовуючих пристроїв 
DRAM. 

Тема 7 Принципи організації статичних запам’ятовуючих пристроїв SRAM. 

Тема 8 Принципи організації постійних запам’ятовуючих пристроїв ROM. 

Тема 9 Кеш-пам’ять і її архітектура. 

Змістовий модуль 4.  
Процесор. Елементи архітектури. 

Тема 10 Призначення процесора, класифікація операцій, формати команд. 

Тема 11 Структура процесора, алгоритм роботи процесора. 

Тема 12 Принципи організації системи переривань процесора. 
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Змістовний модуль 5.  
Мова Асемблера процесорів Intel 

Тема 13 Команди обміну даними. 

Тема 14 Арифметичні команди. 

Тема 15 Логічні команди й команди зсуву. 

Тема 16 Команди передачі керування. 

Тема 17 Архітектура IA-64. 

Тема 18 Багатопроцесорні та багатоядерні архітектури. 

 Разом годин : 120 
 
 
 
 

  



7 
 

 
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Загальні відомості про принципи організації електронних 

обчислювальних машин (ЕОМ) і систем на їх основі. 

 

Тема 1. Параметри і класифікація ЕОМ і обчислювальних систем.  

Визначення ЕОМ, параметри ЕОМ: продуктивність, розрядність машинного слова, 

ємність оперативної пам’яті (ОП), максимальна швидкість передачі інформації між 

процесором і ОП, надійність. Класифікація ЕОМ за представленням інформації, 

призначенням, способом передачі двійкових кодів. Багатомашинні та 

багатопроцесорні обчислювальні комплекси, кластери. 

 

Тема 2. Структура ЕОМ, основні пристрої ЕОМ і їх призначення. 

Модульний принцип організації персональних ЕОМ. Структура ЕОМ з інтерфейсом 

загальна шина. Призначення шин адреса, даних і управління. Загальна 

характеристика основних пристроїв комп’ютера: арифметично-логічного, 

управління, оперативної пам’яті, постійного запам’ятовуючого пристрою, пристроїв 

введення-виведення. Принципи організації взаємодії між центральними пристроями 

комп’ютера процесором і ОП через інтерфейс загальна шина. 

 

Змістовий модуль 2. Подання інформації в ЕОМ. 

 

Тема 3. Формати подання чисел в ЕОМ. 

Знаковий та без знаковий формати чисел з фіксованою крапкою для подання цілих 

чисел. Поняття розрядної сітки. Діапазон подання чисел в форматах з фіксованою 

крапкою різної розрядності, що використовуються в сучасних комп’ютерах. 

Точність подання чисел в форматі з фіксованою крапкою. Формат чисел з 

плаваючою крапкою для подання дійсних чисел. Діапазон подання чисел в 

форматах з плаваючою крапкою сучасних комп’ютерів. Точність подання чисел в 

форматі з плаваючою крапкою. Подання багаторозрядний десяткових чисел в 

розпакованому та упакованому форматах. 
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Тема 4. Подання алфавітно-цифрової інформації і логічних значень в ЕОМ. 

Кодування символів в ЕОМ восьми розрядними кодами (байтами), код ASCII. 

Використання вагового принципу при побудові коду ASCII. Юникод (Unicode) та 

загальні поняття про принципи його побудови. Ланцюжки біт і байт для подання 

логічних і рядкових даних в комп’ютері. 

 

Змістовий модуль 3. Принципи організації пам’яті комп’ютерів. 

 

Тема 5. Параметри і класифікація запам’ятовуючих пристроїв (ЗП). 

Параметри ЗП: ємність, час звернення, час доступу. Підсистема пам’яті комп’ютера 

і її складові: РЗН- регістри загального призначення, постійний запам’ятовуючий 

пристрій, кеш-пам’ять, оперативна пам’ять (ОП), зовнішній запам’ятовуючий 

пристрій. Зберігання даних в ОП: одинці даних, що адресуються (байт, слово, 

подвійне слово), поняття адресного простору, адресація і вирівнювання даних в ОП. 

Адресна, асоціативна і стекова організація ЗП. 

 

Тема 6. Принципи організації динамічних запам’ятовуючих пристроїв DRAM. 

Поняття запам’ятовуючого елемента (ЗЕ), запам’ятовуючого масиву (ЗМ), адресних 

та розрядних ліній. Структури 2D, 3D і 2DM адресних запам’ятовуючих пристроїв. 

Динамічний запам’ятовуючий пристрій (DRAM) – базова структура. Динамічний 

запам’ятовуючий елемент (схема, робота в режимі запису і зчитування). 

Підсилювачі-регенератори. Мультиплексування шини адреса. Зовнішня організація і 

часові діаграми мікросхем динамічних ЗП оперативної пам’яті комп’ютера. 

 

Тема 7. Принципи організації статичних запам’ятовуючих пристроїв SRAM. 

Загальна характеристика статичних ЗП (SRAM) і їх використання в сучасних 

комп’ютерах. Запам’ятовуючий елемент статичних ЗП (схема, робота в режимі 

запису і зчитування). Використання вихідного каскаду з третім станом в елементах 

статичних ЗП. Зовнішня організація і часові діаграми статичних ЗП. 
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Тема 8. Принципи організації постійних запам’ятовуючих пристроїв ROM. 

Загальна характеристика постійних ЗП (ROM) і їх використання в сучасних 

комп’ютерах. Маскові і одноразово програмовані постійні ЗП. ЗП з електричним 

записом і електричним перезаписом інформації, флеш-пам’ять. Флеш-пам’ять з 

архітектурою NOR. Флеш-пам’ять з архітектурою NAND. Операції стирання 

інформації, програмування і зчитування у флеш-пам’яті. 

 

Тема 9. Кеш-пам’ять і її архітектура.  

Загальна характеристика кеш-пам’яті і її призначення в підсистемі пам’яті 

комп’ютерів. Вибірка блоків даних з кеш-пам’яті з випередженням, відставанням і з 

тим та іншим. Кеш-пам’ять з прямим відображенням. Повністю асоціативна кеш-

пам’ять. Набірно-асоціативна кеш-пам’ять. Обновлення кеш-пам’яті.  

 

Змістовий модуль 4. Процесор. Елементи архітектури. 

 

Тема 10. Призначення процесора, класифікація операцій, формати команд.  

Поняття машинної операції і машинної команди. Загальна характеристика 

машинних операцій: арифметичних, логічних, зсуву, пересильних, управління 

(безумовні та умовні переходи, виклик підпрограм, повертання з підпрограм, 

керування станом процесора). Формати команд процесора. Способи адресації в 

командах процесора (безпосередня, пряма, регістрова, побічна, відносна, індексна, 

стекова).  

 

Тема 11. Структура процесора, алгоритм роботи процесора.  

Узагальнена, структура процесора та її складові: арифметично-логічний пристрій 

(АЛП), схема управління, регістри загального призначення (РЗП) і сегментні 

регістри, регістр прапорців, програмний лічильник, контролер шини, черга команд, 

буферні регістри та регістри зв’язку. Алгоритм роботи процесора. Етапи робочого 

циклу процесора: обчислення адресу команди, вибірка команди, декодування 

команди, обчислення адресів операндів, вибірка операндів, виконання команди. 

Поняття про стан процесора. Слово (вектор) стану. 
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Тема 12. Принципи організації системи переривань процесора. 

Поняття переривання і загальні уявлення про систему переривань процесорів. 

Основні функції системи переривань процесора. Запити переривань та їх пріоритет. 

Вектор переривань. Формування вектору переривань відповідно пріоритету. 

Контролер переривань. Особливості переривань мікропроцесорів Intel 

 

Змістовний модуль 7. Мова Асемблера процесорів Intel 
 

Тема 13. Команди обміну даними.  

Пересилання даних. Уведення з порту й вивід у порт. Робота з адресами й 

вказівниками. Перетворення даних. Робота зі стеком  

 

Тема 14. Арифметичні команди.  

Цілі двійкові та десяткові числа. Арифметичні операції над цілими двійковими 

числами. Додавання двійкових чисел. Віднімання двійкових чисел. Віднімання й 

додавання операндів великої розмірності Множення двійкових чисел. Ділення 

двійкових чисел. Допоміжні команди для арифметичних обчислень. Команди 

перетворення типів.  

 

Тема 15. Логічні команди й команди зсуву.  

Логічні дані. Логічні команди. Команди зсуву. Лінійний та циклічний зсув. 

Додаткові команди зсуву. Приклади роботи з бітовими рядками. Неузгодженість 

бітових рядків. Вставка й витяг бітових рядків. Пересилання бітів  

 

Тема 16. Команди передачі керування.  

Безумовні переходи. Команда безумовного переходу. Процедури. Умовні переходи. 

Команда порівняння. Команди умовного переходу й прапори. Команди умовного 

переходу й регістр ECX/CX. Установлення байта за умовою. Організація циклів  
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Тема 17. Архітектура IA-64.  

Проблема Pentium 4. Модель IA-64 – обчислення з явним паралелізмом команд.  

 

Тема 18. Багатопроцесорні та багатоядерні архітектури.  

Особливості реалізації та апаратна підтримка. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Дослідження спеціальних елементів комп’ютера. 

2. Дослідження арифметичних пристроїв комп’ютера 

3. Дослідження роботи регістрової пам’яті комп’ютера 

4. Використання двійкових лічильників, як генераторів кодів і дільників частоти 

в пристроях керування і синхронізації комп’ютера 

5. Дослідження виконання процесором комп’ютера арифметичних команд. 

6. Дослідження виконання процесором команд, зв’язаних з безумовними та 

умовними переходами 

7. Дослідження виконання процесором команд, зв’язаних з циклічними 

обчислюваннями 

8. Дослідження виконання процесором команд, зв’язаних з викликом 

підпрограм. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні конкретних 

наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати сучасні 

інформаційні технології, програмно-апаратні засоби обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-практичного 

пошуку, оволодіння методикою дослідження й експериментування при 

вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, встановлених 

державними стандартами, Єдиною системою конструкторської документації 

(ЄСКД), Єдиною системою проектної документації (ЄСПД), іншими чинними 

нормативно-технічними документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки студента з курсу „Архітектура комп’ютера ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і самостійності в 

проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш раціональних інженерних 

рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих завдань, 

які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у професійному 

колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Базова система вводу-виводу BIOS 

2. Запам’ятовуючи пристрої на магнітних носіях 

3. Запам’ятовуючи пристрої на оптичних носіях 

4. Флеш-пам’ять 

5. Тенденції і перспективи розвитку запам’ятовуючих пристроїв ЕОМ 

6. Сімейство мікропроцесорів х 86. Історія розвитку, особливості архітектури 

7. Принцип програмного управління, Алгоритм роботи процесора. 

8. Процесори AMD 

9. Процесори ATHLON 

10. Програмні та апаратні засоби захисту процесора від перегріву 

11. RISC – архітектура комп’ютера 

12. POWER − архітектура комп’ютера 

13. Паралельні порти комп’ютера 

14. Послідовні порти комп’ютера 

15. Шина Intel ISA 

16. Шина USB 

17. Сполучення IBM PC з контрольно-вимірювальний апаратурою 

18. Архітектура материнських плат сучасних комп’ютерів 

19. Пристрої введення-виведення комп’ютерів 

20. Суперкомп’ютери 

21. Модеми 

22. Комп’ютер в автоматизованих системах керування технологічними процесами 

(АСКТП) 

23. Архітектура постнеймановського комп’ютера. 

24. Принцип знеособлювання коду. 

25. Надійність кодування даних. 

26. Канальна й шинна системотехніка. 

27. Технологія Intel Wide Dynamic Execution. 

28. Технологія Intel Intelligent Power Capability 
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29. Технологія Intel Advanced Digital Media Boost . 

30. Система команд мікропроцесора Intel Core i7. 

31. Архітектура процесора AMD K10. 

32. Ортогональність кодів операцій і режимів адресації 

33. Порівняння режимів адресації. 

34. Види переривань. 

35. Політика заміщення сторінок. Розмір сторінок і фрагментація. 

36. Сегментація. Реалізація сегментації 

37. Налагодження й трасування програм. 

38. Поняття про макропідстановку. Макрокоманда. 

39. Параметри макрокоманди. 

40. Макроасемблер. 

41. Паралельний і послідовний інтерфейси. 

42. Зовнішні запам'ятовувальні пристрої. 

43. Пристрої уведення й виводу інформації. 

44. Суперконвеєрні процесори 

45. Суперскалярні процесори. 

46. Кластерна архітектура. 

47. Подання цілих чисел у знаковому та без знаковому форматі з фіксованою 

крапкою. 

48. АЛП комп’ютера для операцій над числами з фіксованою крапкою. 

49. Подання дійсних чисел у форматі з плаваючою крапкою. 

50. АЛП комп’ютера для операцій над числами з плаваючою крапкою. 

51. Проектування арифметичних пристроїв на інтегральних мікросхемах малого і 

середнього ступенів інтеграції 

52. Розрахунок продуктивності процесора при конвеєрній обробці для конвеєрів з 

різною кількістю стадій і суперскалярних процесорів 

53. Розрахунок продуктивності процесора при динамічному виконанні команд 

програми 

54. Безумовні переходи 

55. Команда безумовного переходу 
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56. Команди умовного переходу й регістр ECX/CX. 

57. Пересилання даних. 

58. Уведення з порту й вивід у порт. 

59. Робота з адресами й вказівниками 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 
залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 
навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 
68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як середньоарифметична 
оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з цієї дисципліни – за 
перший та другий семестри) з наступним її переведенням в оцінки за національною 
шкалою та шкалою ECTS. 
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