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Назив предмета: Оснпви рашунарске технике 2
Гпдина: 2, семестар: 3
Фпнд часпва: 2 + 2 + 1
Брпј ЕСПБ бпдпва: 6
Предуслпв:
пдслушан предмет Оснпви рачунарске технике 1
Шифре предмета:
13С112ОРТ2 – спфтверскп инжеоерствп
 13Е112ОРТ2 – рачунарска техника и инфпрматика


Циљеви и исхпд предмета
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Циљ:


Уппзнати студенте са:
техникама прпјектпваоа дигиталних уређаја кпришћеоем
лпгичких елемената, мемпријских елемената и стандардних
кпмбинаципних и секвенцијалних мпдула
 структурпм и функципнисаоем дигиталнпг рачунара
 кпнцептима архитектуре и прганизације рачунара




Исхпд:
псппспбљаваое за прпјектпваое дигиталних уређаја
 разумеваое структуре и функципнисаоа дигиталнпг
рачунара и пснпвних кпнцепата архитектуре и
прганизације рачунара


Наставници
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Предаваоа: др Марија Пунт
maki@etf.bg.ac.rs
Канцеларија 37
Кпнсултације ппсле наставе и пп дпгпвпру



Предаваоа: др Жаркп Станисављевић
zarko@etf.bg.ac.rs
Канцеларија 37
Кпнсултације ппсле наставе и пп дпгпвпру

Наставници
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Вежбе: маст. инж. Филип Хачић
hadzic.filip@etf.bg.ac.rs
Канцеларија П26a – Павиљпн Рашпвић
Кпнсултације ппсле наставе и пп дпгпвпру



Вежбе: дипл. инж. Данкп Миладинпвић
danko@etf.bg.ac.rs
Канцеларија П26a – Павиљпн Рашпвић
Кпнсултације ппсле наставе и пп дпгпвпру



Вежбе: дипл. инж. Јелица Цинцпвић
jelica@etf.bg.ac.rs
Канцеларија 37
Кпнсултације ппсле наставе и пп дпгпвпру

Прпграм предметa
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Прпјектпваое уређаја
 Структура

уређаја
 Јединице уређаја



Операципна јединица
Управљачка јединица



Ожичене реализације
Микрппрпграмска реализација

 Ппвезиваое

јединица

 Директне везе
 Магистрала

Прпграм предмета
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Архитектура и прганизација рачунара


Увпд
Функципнисаое рачунара: инструкције и ппдаци, мемприја,
прпцеспр, улазнп/излазни уређаји, магистрала, прекид
 Структура рачунара
 Фазе извршаваоа инструкција




Архитектура рачунара
Прпграмски дпступни регистри
 Типпви ппдатака
 Фпрмати инструкција
 Начини адресираоа
 Скуп инструкција
 Механизам прекида


Прпграм предмета
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 Организација

рачунара

 Операципна јединица: са директним везама
 Управљачка јединица: пжичена, микрппрпграмска са

једним и два типа микрпинструкција и хпризпнталним
кпдираоем микрпинструкција

Предиспитне пбавезе студената
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Кплпквијум 1 – 20 ппена
Област: прпјектпваое уређаја са управљачкпм
јединицпм ппмпћу брпјача кпрака и декпдера
 Мпгућнпст надпкнаде самп у термину другпг
кплпквијума


Ппени са надпкнаде ппништавају претхпдне ппене са К1 и
важе целе шкплске гпдине
 Студенти кпји не раде надпкнаду задржавају свпје ппене са
К1 дп краја текуће шкплске гпдине




Кплпквијум 2 – 20 ппена
Област: архитектура и прганизација рачунара
 Мпгућнпст надпкнаде самп у јануарскпм рпку




Лабпратпријске вежбе – 20 ппена




5 вежби, свака пп 4 ппена

Остварени ппени важе за текућу шкплску гпдину

Лабпратпријске вежбе
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Преглед вежби:
1.
2.
3.
4.
5.






Прпјектпваое уређаја – PS/2 прптпкпл
Прпјектпваое уређаја – VGA прптпкпл
Инструкције пренпса
Аритметичке, лпгичке и инструкције пренпса
Инструкције скпка

Једна надпкнада - самп за студенте кпји су
прппустили неку вежбу
Остварени ппени важе за текућу шкплску гпдину
За израду лабпратпријских вежби неппхпднп је
имати налпг на Е-learning платфпрми
(http://elearning.rcub.bg.ac.rs). Приступни параметри
курса биће ппслати на мејлинг листу предмета.

Прпјекат
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Термини пдбране су у испитним рпкпвима у кпјима се
мпже пплагати испит (пквирнп недељу дана накпн
сампг испита)
У свакпм испитнпм рпку ппстпјаће пријава за пдбрану
прпјекта кпја ће бити пбјављена путем мејлинг листе
Прпјект се мпже бранити више пута
Ппени са прпјекта важе за текућу шкплску гпдину
Ппстпје две врсте прпјекта – симулатпр и FPGA
Студент бира кпју врсту прпјекта жели

Прпјекат
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20 ппена (Симулатпр)
 Прпјектпваое

прпцеспра
 Ппјединачни рад
 Накпн другпг кплпквијума сваки студент дпбиће
свпј текст прпјектнпг задатка


или 25 ппена (FPGA)
 Мпгућ

рад у групи (дп 3 члана)
 Више чанпва → слпженији прпјекат
 Тему дефинише студент/група
 Тема мпра бити пдпбрена пд стране предметних
прпфеспра и асистената (ппслати групни мејл свим
ангажпваним на предмету)

Начин пплагаоа испита
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Испит: 20 ппена
 Области:



прпјектпваое дела прпцеспра

Јануарски рпк:
 Студенти

кпји буду ппправљали К2 у јануарскпм
испитнпм рпку, аутпматски ппништавају претхпднп
пстварене ппене из пве пбласти и ппени са
ппправнпг кплпквијума ће се важити дп краја
текуће шкплске гпдине
 Студенти кпји не раде ппправку К2 задржавају
пстварене ппене са редпвнпг кплпквијума дп краја
текуће шкплске гпдине

Начин пплагаоа испита
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Кпначна пцена се фпрмира на пснпву суме
пстварених ппена са предиспитних и испитних
пбавеза на следећи начин:
 91

<= X < 100 – пцена 10
 81 <= X < 91 – пцена 9
 71 <= X < 81 – пцена 8
 61 <= X < 71 – пцена 7
 51 <= X < 61 – пцена 6
 0 <= X < 51 – студент није пплпжип испит

Начин пплагаоа испита
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Унпс пцена
На крају свакпг испитнпг рпка псим пктпбарскпг биће
пбјављена пријава кпју треба да пппуне студенти кпји
НЕ ЖЕЛЕ да им се упише пцена у тпм рпку, већ желе да
им се унесе пцена накпн пдбране прпјекта кпји је
мпгуће бранити у свакпм рпку у кпм се мпже и пплагати
испит
 Студент је у пбавези да бар једнпм изађе на испит (чак
иакп на предиспитним пбевезама има дпвпљан брпј
ппена за пплагаое испита)
 Укпликп студент пплаже испит у једнпм испитнпм рпку,
а у некпм другпм испитнпм рпку брани прпјекат
пптребнп је за пба испитна рпка да пријави испит (и
изјасни се за унпс) какп би пцена мпгла да се унесе


Литература
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Предаваоа:




Вежбе:




Оснпви рачунарске технике: прпјектпваое уређаја
збирка решених задатака, Ђпрђевић, Радивпјевић,
Пунт, Прптић, Милићев, Миленкпвић, Никплић

Лабпратпријске вежбе:




Скрипте за вежбе (мпгуће измене тпкпм гпдине)

Збирка задатака:




Скрипта за предаваоа (мпгуће измене тпкпм гпдине)

Материјали за лабпратпријске вежбе

Адреса: http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir2ort2/index.html

Листа
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Аутпматскп пријављиваое (накпн друге недеље
пд ппчетка наставе)
Обавештеоа ће се слати на листу предмета
Ппставити прпслеђиваое на адресу кпју пратите
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Питаоа?
Електрптехнички Факултет
Универзитет у Бепграду
http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir2ort2/index.html

