FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii de licență1)
1.5 Ciclul de studii2)
1.6 Programul de studii/ Calificarea

Universitatea Transilvania din Braşov
Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Automatică şi Tehnologia Informaţiei
Calculatoare și Tehnologia Informației
Licenţă
Tehnologia Informației

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Arhitectura sistemelor de calcul
2.2 Titularul activităților de curs
Conf. univ. dr. ing. Dan FLOROIAN
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect Conf. univ. dr. ing. Dan FLOROIAN
2.4 Anul de studiu
3
2.5 Semestrul
5
2.6 Tipul de evaluare E
2.7 Regimul Conţinut3)
disciplinei
Obligativitate3)
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 seminar/ laborator/ proiect
5
3
3.4 Total ore din planul de învățământ
70
din care: 3.5 curs
42
3.6 seminar/ laborator/ proiect
Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități.....................................
55
3.7 Total ore studiu individual
125
3.8 Total ore pe semestru
5)
5
3.9 Numărul de credite

DD
DI

2
28
ore
14
10
14
14
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
• Parcurgerea cursurilor: Electronică liniară, Electronică digitală, Dispozitive electronice
şi circuite I
4.2 de competenţe
• C1. Utilizarea de cunoștințe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică,
inginerie mecanică, chimică, electrică și electronică în ingineria sistemelor.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/ proiectului

•
•
•
•
•
•
•

videoproiector
note de curs
bibliografia recomandată
reţea de calculatoare
programe specializate
îndrumar de laborator
bibliografia recomandată

Competenţe profesionale

6. Competenţe specifice acumulate
• C2. Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
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Competenţe
transversale

•

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din competenţele specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Disciplina îşi propune să îi familiarizeze pe studenţi cu problemele specifice
arhitecturii calculatoarelor. Se pune accentul pe prezentarea într-o concepţie
unitară, a aspectelor privind arhitecturile existente şi pe structura unui sistem de
calcul, urmărindu-se atât însuşirea noţiunilor teoretice de bază cât şi ilustrarea
aplicării practice prin studii de caz.
7.2 Obiectivele specifice
• Cunoştinţe teoretice:
• - cunoaşterea principiilor constructive ale unui sistem de calcul.
• - cunoaşterea principiilor structurale ale unui sistem de calcul.
• - cunoaşterea principiilor funcţionale ale unui sistem de calcul.
• - cunoaşterea blocurilor componente ale unui sistem de calcul.
• Deprinderi dobândite:
• - proiectarea schemei bloc a unui sistem de calcul.
• - încadrarea unui sistem de calcul într-o anumită arhitectură.
• Abilităţi dobândite:
• - realizarea unui program în limbaj de asamblare.
• - proiectarea unui sistem de calcul folosind blocuri componente.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere în arhitectura microprocesoarelor.
1.1. Organizarea generală a unui sistem uni-procesor.
1.2. Aplicaţii ale microprocesoarelor.
1.3. Clasificarea în ordine a sistemelor numerice.
1.4. Reprezentarea funcţională a unui calculator.
1.5. Reprezentarea structurală a unui calculator.
2. Fundamente privind organizarea şi funcţionarea microprocesorului.
2.1. Structura de procesor.
2.2. Structura Unităţii Centrale de Procesare elementare.
2.3. Perfecționarea Unităţii Centrale de Procesare elementare.
2.4. Registre semnificative.
2.5. Exemple privind operaţiile UCP şi modul de setare al indicatorilor de
condiţii.
2.6. Semnale la interfaţa UCP cu exteriorul.
3. Arhitectura setului de instrucţiuni.
3.1. Introducere.
3.2. Formatul instrucţiunilor.
3.3. Interdependenţa set de instrucţiuni – organizare internă a procesorului.
3.4. Scurtă comparaţie între arhitecturile RISC şi CISC.
3.5. Tipuri de instrucţiuni.
3.6. Moduri de adresare.
4. Unitatea de control a UCP.
4.1. Funcţiile principale.
4.2. Controlul cablat.
4.3. Control microprogramat.
4.4. Paralelism în executarea instrucţiunilor prin tehnici pipeline.
4.5. Întreruperi şi excepţii.
4.6. Rolul memoriei stivă.
4.7. Utilizarea ferestrelor de registre.
5. Sistemul de memorie.
5.1. Organizarea ierarhică a sistemului de memorie.
5.2. Memoria cache.
6. Sistemul de intrare-ieşire.
6.1. Circuite de interfaţă.
6.2. Magistrale.
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Metode de
predare
prelegere clasică
explicaţie
problematizare
demonstraţie
conversaţie
studii de caz

Număr
de ore
8 ore

Observaţii

10 ore

8 ore

10 ore

3 ore

3 ore

2

Bibliografie
[1] Wakerly, J.F. – Circuite digitale, Ed. Teora, Bucureşti, 2002.
[2] Moldoveanu, F., Floroian, D. – Circuite logice şi comenzi secvenţiale. Circuite logice combinaţionale, Ed.
Universităţii Transilvania Braşov, 2003.
[3] Toacşe, Gh., Nicula, D. – Electronică digitală, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2005.
[4] Romanca, M. – Arhitectura microprocesoarelor, Ed. Universităţii Transilvania Braşov, 2004.
8.2 Laborator

Metode de
predare-învăţare
conversaţie
demonstraţie
experiment
individual
experiment în
grupuri mici
exerciţii
studii de caz
prezentări de
referate
evaluare

Număr
de ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
6 ore
2 ore

Observaţii

1. Structura unui program în limbaj de asamblare.
2. Utilizarea regiştrilor.
3. Organizarea memoriei.
4. Tipuri de instrucţiuni.
5. Utilizarea întreruperilor DOS.
6. Crearea unei interfeţe utilizator.
7. Lucrul cu şirurile. Căutare. Comparare.
8. Utilizarea procedurilor.
9. Studiu de caz. Crearea unei aplicaţii.
10. Realizarea unui sistem de calcul pornind de la blocurile componente.
11. Evaluare.
Bibliografie
[1] Wakerly, J.F. – Circuite digitale, Ed. Teora, Bucureşti, 2002.
[2] Moldoveanu, F., Floroian, D. – Circuite logice şi comenzi secvenţiale. Circuite logice combinaţionale, Ed.
Universităţii Transilvania Braşov, 2003.
[3] Toacşe, Gh., Nicula, D. – Electronică digitală, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2005.
[4] Romanca, M. – Arhitectura microprocesoarelor, Ed. Universităţii Transilvania Braşov, 2004.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, asociaţilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina, prin problematica tratată, aparţine domeniului sistemelor de calcul automate. Ea prezintă cunoştinţele necesare
înţelegerii funcţionării sistemelor de calcul.
Fişa disciplinei respectă recomandările Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică – SRAIT.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Claritatea, coerenţa şi concizia
Evaluare prin examen oral:
expunerii
– test de cunoştinţe teoretice;
70%
Gradul de acoperire a
problematicii cerute de subiecte Pentru fiecare subiect se
specifică baremul de notare care
Corectitudinea matematică a
se comunică studenţilor odată
relaţiilor de calcul
Utilizarea corectă a algoritmilor cu subiectele.
specifici problematicii cursului
Utilizarea corectă a termenilor
şi noţiunilor specifice cursului
Capacitatea de exemplificare
10.5 Seminar/ laborator/ proiect
Aplicarea metodelor specifice
Evaluare pe parcurs.
30%
de rezolvare pentru problema
Evaluare prin probă practică –
dată
colocviu de laborator.
Utilizarea corectă şi fluentă a
termenilor specifici
Capacitatea de exemplificare
Interpretarea rezultatelor
• Participarea la examen este condiţionată de: efectuarea integrală a lucrărilor de laborator şi promovarea colocviului de
laborator.
• Media la examen se calculează numai în situaţia în care nota obţinută la proba teoretică şi nota obţinută la proba practică
(conform baremurilor specificate) sunt de minim 5.
10.6 Standard minim de performanţă
• Înţelegerea funcţionării unităţii centrale de procesare şi calculul adresei relative de memorie.
10.4 Curs
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Data completării
1.10.2016
....................
Data avizării în departament
.......................

Semnătura titularului de curs
...............................................

Semnătura titularului de seminar/
laborator/ proiect
..............................................

Semnătura directorului de departament
.....................................................

Notă:
1)

Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licenţă/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu
Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare) ;

2)

Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licenţă/ Master/ Doctorat;

3)

Regimul disciplinei (conţinut) - se alege una din variantele: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din
domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară) - pentru nivelul de licenţă; DAP
(disciplină de aprofundare)/ DSI (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul
de masterat;

4)

Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină
opţională)/ DFac (disciplină facultativă);

5)

Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
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