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KURSA KODS DatZ3008

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Datoru arhitektūra 
Kursa nosaukums angliski Computer Architecture
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Profesionālā bakalaura studiju programma 
„Mehatronika”

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Laimonis Začs Dabas un sociālo 

zinātņu fakultāte
inženierzinātņu grāds 
informācijas tenoloģijās 
(Mg.sc.comp.)
izglītības zinātņu maģistrs 
pedagoģijā (Mg.paed.)

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

6

Laboratorijas darbu skaits 2
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

2 P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Informātikas kurss vidusskolā

Zinātņu nozare/apakšnozare 5. Datorzinātne / 
5.6. Datoru arhitektūra un aparatūra

Kursa mērķi Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par datora darbības 
principiem un tehnikām aparatūras līmenī, nodrošināt 
studentiem iespējas padziļināti iepazīt un izprast datoru
uzbūvi informācijas tehnoloģijas nozarē, lai spētu 
orientēties datortehnikas teorētiskos 
aspektos un dažādās datoru arhitektūrās un
veikt dažādu datoru arhitektūru 
salīdzināšanu

Kursa uzdevumi Apgūt datora darbības principus aparatūras līmenī: 
procesors, ievades un izvades organizācija, operatīvā 
un pastāvīgā atmiņa; loģisko elektronisko shēmu 
uzbūve un datora funkcionālo mezglu shēmu elementi;
paplašināt vārdu krājumu ar informācijas tehnoloģijas 
terminiem un specifiskiem vārdiem

Kursa valoda Latviešu

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Pēc kursa apguves studenti:

 spēs orientēties datoru tehnikas terorētiskajos un 
praktiskajos pamata principos

 spēs atklāt dažādu datoru arhitektūru un organizāciju 
priekšrocības un ierobežojumus

 spēs salīdzināt dažādas datoru arhitektūras
 spēs izmantot dažādus datoru procesorus un

atmiņas, savienojumu un ievades un izvades
apakšistēmu realizācijas

spēs  pielietot  dažādas  datoru  veiktspējas  vai
atteikumnoturības uzlabošanas iespējas

angliski
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sniedz izpratni par datu datora procesora 

arhitektūru un darbības principiem, par ievades un 
izvades organizāciju, operatīvās un ārējās atmiņas 
organizāciju, to veidiem, loģisko elektronisko shēmu 
uzbūvi un datora funkcionālo mezglu shēmu 
elementiem;

angliski The course offer to obtain understanding about 
architecture and processing principles of computer 
processors, about input / output organization, random 
acces memory and external memory organization and 
their types, the logical circuit design and computer 
functional unit circuit elements.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,
ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri,

praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

Datoru arhitektūras jēdzieni
Klasiskā skaitļotāja organizācija – Fon Neimana mašīna
Atmiņa un tās adresācijas veidi
Ievades un izvades sistēmu organizēšana
Tiešais atmiņas kanāls
Maģistrāle, tās organizācija un mašīnas cikls
Datora vadības sistēmu organizācija
Asociatīvā, keša un virtuālās atmiņas
Reālā laika sistēmu arhitektūra
Datoru arhitektūru raksturojošie lielumi

16 lekcijas

Datoru iekārtu montāža un organizācija 12 praktiskās nodarbības
4 laboratorijas darbi

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
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Lekciju materiāla apgūšana jāizlasa un
jāizprot katras lekcijas 
noslēgumā sniegto resursu 
saturs, jāiegūst katras 
lekcijas noslēgumā 
sniegto jautājumu 
atbildes un jāspēj 
diskutēt par 
iepriekšējām lekciju 
tēmām

24 

Informācijas tehnoloģijas 
nozares datoru arhitektūras 
un uzbūves zinātniskās un 
profesionālās literatūras 
lasīšana – 5 raksti (apmēram 
50 lpp. apjomā)

16

Prezentāciju sagatavošana, 
par tēmām, ko izvēlas 
studenti no piedāvātā tematu 
saraksta

8

Prasības KRP iegūšanai Teorētisko kontroldarbu un praktisko uzdevumu 
sekmīga izpilde, ieskaite

Mācību pamatliteratūra 1. Farhat, Hassan A., Digital Design and Computer 
Organization, CRC PRESS, CRC PRESS, 2004

Mācību papildliteratūra 1. Stalling, W. Computer Organization and 
Architecture. 8th Edition, Prentice Hall, 2009

2. A. Klūga. Ciparu elektronika un datoru arhitektūra. 
Rīga, RTU, 2007

3. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 
4th Edition. John L. Hennessy, David A. Patterson, 
2006

4. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 
3th Edition. John L. Hennessy, 2002

5. Computer Architecture: A Quantitative Approach, 
3th Edition. John L. Hennessy, David Golberg, 1996

6. Computer Organization and Design: The Hardware 
Software Interface, 3rd Edition. David A. Patterson, 
John L. Hennessy, 2005

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa izstrādātājs:
L.Začs

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

A.Jansone

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

Datums

http://bookos.org/g/John%20L.%20Hennessy
http://bookos.org/g/%20John%20L.%20Hennessy
http://bookos.org/g/David%20A.%20Patterson
http://bookos.org/g/John%20L.%20Hennessy
http://bookos.org/g/John%20L.%20Hennessy
http://bookos.org/g/%20David%20A.%20Patterson

