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Vispārīgā informācija  

Kods  DST111  

Nosaukums  Datorsistēmu uzbūve  

Studiju kursa statuss programmā  Obligātais/Obligātais izvēles  

Studiju kursa līmenis  Pamatstudiju  

Studiju kursa tips  Profesionālais  

Tematiskā joma  Datorika  

Atbildīgais mācībspēks  Valerijs Zagurskis, Profesors, Dr.sc.ing  

Apjoms daļās un kredītpunktos  1 daļa, 4.0 kredītpunkti, 6.0 EKPS kredītpunkti  

Studiju kursa īstenošanas valodas  LV, EN, RU  

Anotācija  Loģiskās funkcijas un to tehniskā realizācija; vienkāršākie automāti: trigeri, skaitītāji, 

reģistri;standarta integrālās shēmas; interfeiss,kopējā maģistrāle un porti;atmiņas ierīces:  
pastāvīgā, operatīvā un ārējā; viekāršota datora arhitektūra un darbību izpilde tajā; komandu faili 

un adresācijas veidi;procesora un tā sastāvdaļas; datorkopne; atmiņas aparatūra un organizācijas 

veidi; datoru arhitektūras jēdziens;klasiskā skaitļotāja organizācija; ievades un izvades 

organizēšana; pārtraukumu veidošana;reālā laika sistēmu arhitektūra, mainfram datori.  

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un 

prasmēs  
agatavot speciālistus, kas spēj orientēties datortehnikas teorētiskos aspektos un dažādās datoru 

arhitektūrās,veikt dažādu datoru arhitektūru salīdzināšanu.  

Patstāvīgais darbs, tā organizācija un 

uzdevumi  
Studentam patstāvīgi jāiegūst katras lekcijas nolēgumā sniegto jautājumu atbildes, jāizlasa un 

jāizprot katras lekcijas nolēgumā sniegto resursu saturs, jābūt gatavien diskutēt vismaz par 

iepriekšējo divu lekciju tēmām.  
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Nepieciešamās priekšzināšanas  matemātika 

 

Tematu izklāsts  

Tēma  Stundu skaits  

Datoru arhitektūras jēdziens, attīstība un mērījumu pamati  4  

lasiskā procesora struktūra  4  

Komandu formāti un adresācijas veidi  12  

Komandu posmu paralēla izpilde  12  

Komandu paralēla izpilde aparatūras līmenī  10  

Vairāku komandu paralēla izpilde  8  

Atmiņas struktūra  8  

Hierarhiskā atmiņa un atmiņas plānošana  8  



Modernie procesori reālos piemēros  8  

Ārējās iekārtas un to pieslēgšanas principi  10  

Daudzdatoru un daudzprocesoru sistēmas  12  

  

  

  

Sasniedzamie studiju rezultāti Rezultātu vērtēšanas metodes 

Spēj apspriest datoru tehnikas pamata principus, priekšrocības un 

ierobežojumus, pārzina datoru pamata elementus un tehnoloģiju dzīves 

ciklus.  

Veiksmīgi nokārtots rakstisks eksāmens, kas ietver gan teorētiskus 

jautājumus, gan situācijas analīzi.  

Spēj salīdzināt dažādas datoru arhitektūras.  Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas) darbs.  

Spēj izprast ražotāja tehnisko literatūru  Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas) darbs.  

Spēj izprast dažādas datoru atmiņas, savienojumu un ievades un 

izvades apakšistēmu realizācijas.  
Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas) darbs.  

Spēj izprast dažādas datoru veiktspējas vai atteikumnoturības 

uzlabošanas iespējas.  
Patstāvīgi izpildīts praktiskais (laboratorijas) darbs.  

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana kursa 

struktūra  
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