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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Основною метою дисципліни є забезпечення достатнього рівня
компетенції фахівців в прийнятті рішень в практиці використання та побудови
ефективних комп’ютерних систем широкого та спеціального призначення в
залежності від прикладних завдань, що вирішуються.
1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни
Завданням вивчення навчальної дисципліни є вивчення питань,
пов’язаних з проектуванням та експлуатацією комп’ютерних систем із різною
архітектурою.
1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки
фахівця
Навчальна дисципліна "Комп’ютерні системи" є теоретичною основою
сукупності знань та вмінь, що формують технічний профіль фахівця в області
комп’ютерної інженерії, формує у майбутнього фахівця знання класифікації та
характеристики комп’ютерних систем та способи їх побудови.
Базою для вивчення даної дисципліни є вища математика, програмування,
системне програмування, прикладна теорія цифрових автоматів, комп’ютерна
електроніка, комп’ютерна схемотехніка.
1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
- тенденції розвитку науки та техніки в галузі комп'ютерної інженерії;
- взаємозв'язок розділів дисципліни і їх зв'язок з іншими дисциплінами;
- основні терміни та визначення комп’ютерних систем;
- основні тенденції розвитку засобів обчислювальної техніки, зокрема
комп’ютерних систем;
- основні структури комп’ютерних систем;
- як проектувати та застосовувати сучасні комп’ютерні системи;
- раціональне використання комп’ютерних систем в залежності від
практичних завдань, що вирішуються.
Вміти:
- працювати з технічною літературою. Систематизувати і аналізувати
розрізнену технічну інформацію;
- коректно ставити завдання, давати порівняльну характеристику різних
варіантів рішень на етапах проектування комп’ютерних систем;
- проводити аналіз ефективності прийнятих технічних рішень, по
технічним вимогам вибрати структуру, розробити комп’ютерну систему, її
складові елементи, визначити режими її функціонування та оцінити
запропоновану їм систему.
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1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним
принципом і складається з двох класичних навчальних модулів. Окремим третім
модулем є курсова робота, яка виконується в шостому семестрі.
1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля
№1 "Основи комп’ютерних систем" студент повинен:
Знати:
- основні поняття про комп’ютерні системи;
- покоління та еволюцію комп’ютерних систем;
- галузі використання комп’ютерних систем
- основні класифікації комп’ютерних систем;
- архітектуру та структуру конвеєрних обчислювальних систем.
Вміти:
- працювати з технічною літературою. Систематизувати і аналізувати
розрізнену технічну інформацію;
- моделювати часові характеристики комп’ютерних систем та мереж;
- проводити аналіз ефективності прийнятих технічних рішень.
1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля
№2 "Багатопроцесорні комп’ютерні системи" студент повинен:
Знати:
- архітектуру та загальну характеристику багатопроцесорних комп’ютерних
систем;
- основні характеристики високопродуктивних комп’ютерних систем;
- способи організації високопродуктивних процесорів;
- принципи побудови кластерних комп’ютерних систем;
- класифікацію конфліктів в комп’ютерних системах;
- вимоги до компонентів багатопроцесорних комп’ютерних систем;
- основні типи архітектур та топологій паралельних комп’ютерних систем;
- принципи побудови типових комп’ютерних систем.
Вміти:
- аналізувати функціонування конвеєрних обчислювальних систем;
- аналізувати функціонування паралельних обчислювальних систем;
- коректно ставити завдання, давати порівняльну характеристику різних
варіантів рішень на етапах проектування комп’ютерних систем;
- розробляти структури комп’ютерних систем, робити їх формалізований
опис;
- оцінювати ефективність використання комп’ютерних систем;
- формулювати практичні задачі в комп’ютерних системах; обирати
раціональні методи їх розв'язку.
1.5.3. У результаті виконання курсової роботи (модуль №3) студент
повинен:
Знати:
- архітектурні
та
структурні
особливості
багатопроцесорних
комп’ютерних систем.
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Вміти:
- проектувати схему ефективної комп’ютерної системи;
- порівнювати за основними характеристиками різні конфігурації
комп’ютерних систем.
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни
Вища
математика
Комп’ютерна
схемотехніка

Моделювання
комп’ютерних
систем

Системне
програмування

Комп’ютерна
логіка

Комп’ютерні
системи

Захист інформації
у комп’ютерних
системах

Програмування

Комп’ютерна
електроніка

Технологія
проектування
комп’ютерних систем

Знання та вміння, отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни,
будуть використані під час вивчення переважної більшості наступних дисциплін
професійної та практичної підготовки фахівця.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Основи комп’ютерних систем".
Тема 2.1.1. Мета і задачі навчальної дисципліни. Визначення та ресурси
комп’ютерних систем.
Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з комп’ютерної інженерії.
Мета створення і еволюція комп’ютерних систем. Визначення та ресурси
комп’ютерних систем. Покоління комп’ютерних систем. Базові однопроцесорні
архітектури.
Тема 2.1.2. Класифікація архітектур комп’ютерних систем.
Класифікація комп’ютерних систем у відповідності до критерію
сумісності
виконання
функцій
пристроями
системи.
Класифікація
комп’ютерних систем Фліна. Класифікація Хокні. Класифікація Енслоу.
Тема 2.1.3. Загальні принципи організації прискорення роботи
комп’ютерних систем.
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Методи досягнення високої продуктивності комп’ютерних систем.
Способи вдосконалення архітектур комп’ютерних систем. Принцип суміщення
операцій.
Тема 2.1.4. Показники продуктивності комп’ютерних систем.
Ефективність комп’ютерної системи.
Визначення пікової та реальної продуктивності комп’ютерних систем,
способи їх оцінки.
Тема 2.1.5. Галузі використання комп’ютерних систем.
Використання комп’ютерних систем в науці, бізнесі, для глобальних
корпоративних обчислень.
2.2. Модуль №2 "Багатопроцесорні комп’ютерні системи".
Тема 2.2.1. Паралелізм як основа високопродуктивних обчислень.
Рівні паралелізма. Основні типи архітектур паралельних комп’ютерних
систем, що орієнтовані на велику кількість процессорів. Метрики паралельних
обчислень. Закон Амдала. Закон Густафсона. Топології паралельних
комп’ютерних систем.
Тема 2.2.2. Конвеєрні комп’ютерні системи.
Класифікація конвеєрів. Багатофункціональні конвеєри з множинними
шляхами. Реалізація конвеєрних систем. Метрики ефективності конвеєрів.
Конвеєризація в структурах ОКОД. Конфлікти в конвеєрних системах.
Тема 2.2.3. Векторні та векторно-конвеєрні комп’ютерні системи.
Поняття вектора та розміщення даних в пам’яті. Векторний процесор.
Структурна
організація
векторно-конвеєрної
комп’ютерної
системи.
Суперконвеєрні системи.
Тема 2.2.4. Якість та ефективність багатопроцесорних комп’ютерних
систем.
Забезпечення надійної роботи комп’ютерних систем. Відмовостійкість
комп’ютерних систем. Показники прагматичної ефективності та технікоексплуатаційної ефективності комп’ютерних систем.
Тема 2.2.5. Способи організації високопродуктивних процесорів.
Асоціативні процесори. Матричні процесори. Кліткові та ДНК-процесори.
Нейронні процесори. Потокові процесори. Процесори з багатозадачною
(нечіткою) логікою. Комутатори для багатопроцесорних обчислювальних
систем.
Тема 2.2.6. Кластерна архітектура комп’ютерних систем.
Типи кластерів. Вимоги до кластерних комп’ютерних систем. Переваги
кластеризації. Масово-паралельні комп’ютерні системи.
Тема 2.2.7. Вимоги до компонентів комп’ютерних систем.
Відношення «вартість/продуктивність». Масштабуємість комп’ютерних
систем. Надійність та відмовостійкість комп’ютерних систем. Сумісність та
мобільність програмного забезпечення.
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2.3. Модуль №3 "Курсова робота".
Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у шостому семестрі,
відповідно до затверджених в установленому порядку методичних
рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь,
набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в
області комп’ютерних систем.
Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного
проекту (роботи) майбутнього фахівця з комп’ютерної інженерії.
Дана курсова робота присвячується дослідженню топологічних
характеристик паралельних систем з масовим паралелізмом.
Конкретна мета КР міститься у побудові кластерних комп’ютерних
систем та порівняльному аналізі зміни топологічних характеристик у різних
комп’ютерних системах на підставі отриманих графіків залежності основних
топологічних характеристик комп’ютерних систем.
У процесі виконання курсової роботи студент повинен вивчити способи
зв’язків в паралельних комп’ютерних системах з масовим паралелізмом та їх
основні топологічні характеристики.
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