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ARHITECTURI AVANSATE 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică și ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I 

Programul de studiu 526.1 Calculatoare 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opționalitate 

Credite 
ECTS 

III (învățămînt cu frecvență); 
III (învățămînt cu frecvență 

redusă) 

7; 
9 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs opţională 4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învățămînt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicații 

120 45 15  45 15 

60 14 8  90 8 

 
3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învățămînt Programarea calculatoarelor, Metode numerice, Unităţi centrale,  
Limbaje de asamblare, Proiectarea sistemelor cu microprocesoare. 

Conform competențelor Însuєirea de către studenți a principiilor de procesare paralelă a 
informaţiei, organizarii şi arhitecturii procesoarelor vectoriale pipeline, 
organizarii şi arhitecturii sistemelor multiprocesor. 

 
4. Condiții de desfăєurare a procesului educațional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector єi 
calculator. Nu vor fi tolerate întîrzierile studenților, precum єi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămînă după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întîrziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămînă de 
întîrziere. 

 
5. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale 

CP1. Aplicarea fundamentelor de ştiinţe exacte şi inginerie în domeniul calculatoarelor, 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 

 CP1.1 Identificarea conceptelor, principiilor, paradigmelor, metodelor şi tehnicilor 
de descriere, modelare, verificare şi implementare a sistemelor de calcul, aplicaţiilor 
software şi reţelelor de calculatoare.  

 CP1.2 Utilizarea de teorii şi instrumente specifice domeniului  (algoritmi, metode, 
tehnici, protocoale, modele, scheme, diagrame etc.) pentru explicarea structurii şi 
funcţionării sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

http://www.utm.md/
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 CP1.3 Aplicarea unor paradigme teoretice în scopul  elaborării modelelor 
comportamentale şi algoritmilor de funcţionare pentru diferite componente ale 
sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

 CP1.4 Evaluarea formală a caracteristicilor comportamentale şi structurale ale 
sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

 CP1.5 Fundamentarea teoretică a caracteristicilor sistemelor de calcul, aplicaţiilor 
software şi reţelelor de calculatoare proiectate. 

Competențe 
profesionale 

CP2. Proiectarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii 

 CP2.1 Descrierea structurală şi funcţională a componentelor  hardware, software şi 
de comunicaţii. 

 CP2.2 Explicarea şi înţelegerea destinaţiei, interacţiunii şi funcţionării 
componentelor  hardware, software şi de comunicaţii. 

 CP2.3 Elaborarea  unor componente hardware, software şi de comunicaţii folosind 
metode de proiectare, limbaje de programare şi descriere hardware, algoritmi, 
structuri de date, protocoale şi tehnologii. 

 CP2.4 Evaluarea caracteristicilor comportamentale şi structurale ale sistemelor de 
calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare în baza unor metrici. 

 CP2.5 Proiectarea şi implementarea componentelor, sistemelor de calcul de uz 
general şi dedicate, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

CP4. Îmbunătăţirea performanţelor sistemelor hardware, software şi de comunicatii 

 CP4.1 Identificarea şi descrierea parametrilor de bază ale performanţelor 
echipamentelor digitale, sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de 
calculatoare. 

 CP4.2 Explicarea interacţiunii factorilor care determină parametrii de performanţă a 
sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi reţelelor de calculatoare. 

 CP4.3 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru determinarea, calcularea şi 
optimizarea parametrilor de performanţă a sistemelor de calcul, aplicaţiilor 
software şi reţelelor de calculatoare. 

 CP4.4 Gestionarea ciclului de viaţă a sistemelor de calcul, aplicaţiilor software şi 
reţelelor de calculatoare în baza evaluării performanţelor. 

 CP4.5 Dezvoltarea de aplicaţii pentru monitorizarea şi controlul parametrilor de 
bază a sistemelor hardware,software şi de comunicaţii pentru îmbunătăţirea şi 
optimizarea performanţelor 

CP6. Utilizarea, configurarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicațiilor software 

 CP6.1 Descrierea procedeelor, tehnicilor și metodelor de bază necesare pentru 
exploatarea şi dezvoltarea sistemelor şi aplicaiilor software 

 CP6.2 Explicarea funcţionării şi a interacţiunii cu mediul a sistemelor şi aplicaiilor 
software 

 CP6.3 Utilizarea unor metode specializate pentru configurarea şi dezvoltarea 
sistemelor şi aplicaiilor software 

 CP6.4 Evaluarea calitativă şi cantitativă a sistemelor şi aplicaiilor software 

 CP6.5 Elaborarea produselor program  utilizînd metode şi instrumente de lucru 
pentru  proiectarea,  integrarea şi testarea  componentelor  a sistemelor şi 
aplicaiilor software 

Competențe 
transversale 
Competenţe 
transversale 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activități de 
formare єi a nivelului de dezvoltare profesională єi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare єi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

CT2.Demonstrarea capacităţii de lucru în echipă, identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 
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individuale şi comune,  luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

CT3. Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru dezvoltarea profesională şi 
personală, prin formare continuă utilizînd surse  de documentare în limba română şi 
în limbile de circulaţie internaţională 

 

6. Obiectivele unității de curs/modulului 

Obiectivul general Sstudierea problemelor teoretice şi de proiectare a calculatoarelor cu arhitectura 
orientată pentru prelucrarea eficientă a datelor numerice, obţinerea cunoştinţelor 
despre realizarea practică a calculatoarelor cu arhitectura pipeline, paralelă şi a 
masivelor sistolice. 

Obiectivele specifice Să însuşească particularităţile procesării pipeline 
Să însuşească particularităţile arhitecturale ale calculatoarelor vectoriale 
Să însuşească conceptul de organizare şi funcţionare al arhitecturilor RISC 
Să însuşească particularităţile organizării masivelor sistolice 

 

7. Conținutul unității de curs/modulului 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămînt 
cu frecvență 

învățămînt 
cu frecvență 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Aspectul universal şi specializat al calculatoarelor. Istoria 
dezvoltării arhitecturilor de calcul. Elemente ale sistemelor de calcul. Căile 
de creştere a performanţei sistemelor de calcul. Metode arhitecturale de 
creştere a performanţei calculatoarelor – tehnica coprocesoarelor, 
multiplicarea (paralelismul spaţial), banda de asamblare (paralelismul 
temporal). 

2 2 

T.2. Introducere în calculatoare paralele. Evoluţia arhitecturilor de calcul. 
Niveluri de paralelism. Modalităţile de includere a paralelismului în 
arhitectura calculatoarelor. Taxonomia Flynn. Date şi instrucţiuni vectoriale. 
Arhitectura supercalculatorului vectorial. Analiza comparată a arhitecturilor 
de tip secvenţial, paralel (SIMD) şi pipeline. Modelul de calcul vectorial prin 
pipeline-ing. Înlănţuirea pipeline-urilor. 

6 2 

T.3.  Unităţi aritmetice pipe. 
Unităţi pipe statice şi dinamice. Pipeline-uri aritmetice. Organizarea şi 

funcţionarea unităţilor pipe de adunare pe întregi. Organizarea şi 
funcţionarea unităţilor pipe de înmulţire pe întregi. Dezvoltarea pipeline-
urilor aritmetice multifuncţionale. 

6 2 

T.4.  Elemente de teoria şi proiectarea procesoarelor vectoriale pipeline. 
Organizarea procesoarelor vectoriale pipeline. Proiectarea logică a pipeline-

urilor Particularităţile sincronizării unităţilor pipe. Analiza caracteristicelor 
de performanţă a pipeline-urilor. Tabel de rezervare. Vector de coliziuni. 
Diagrama de stare (redusă). Analiza ciclurilor de latenţe. Optimizarea 
tabelului de rezervare. Iniţierea pipeline-ului. Implementarea funcţiilor de 
control şi comandă. 

8 2 

T.5. Memoria procesoarelor vectoriale. 
Proiectarea memoriei procesoarelor vectoriale. Structura memoriei. 

Stratificarea memoriei principale. Memoria cu stratificare simplă. Structuri 
de memorie locală – asociativă, cu porturi duale, buffere FIFO. Registre 

8 2 
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fişiere. Noţiuni de memoria virtuală. Organizarea memoriei virtuale. 
Schema de translatare a adreselor virtuale în adrese fizice. 

T.6. Organizarea şi funcţionarea masivelor sistolice. 
Organizarea masivelor sistolice pentru calcule matriceale. Analiza funcţionării 

masivelor sistolice. 

6 2 

T.7. Sisteme multiprocesor. 
Sisteme multiprocesor: modele, structuri şi arhitecturi, organizare şi 

funcţionare, programare. 

6 2 

T.8. Încheiere. 
Tendinţele de dezvoltare arhitecturală a sistemelor de calcul. Recapitularea 

materialului studiat. 

4 2 

Total prelegeri: 45 15 
 

Tematica activităților didactice 

Numărul de ore 

învățămînt 
cu frecvență 

învățămînt 
cu frecvență 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Sinteza circuitelor logice combinaționale în baza circuitelor reconfigurabile. 4 2 

LL2. Sinteza unităţii de adunare pipeline.. 4 2 

LL3. Sinteza unităţii de înmulţire pipeline. 4 2 

LL4. Utilizarea circuitelor de memorie. 4 2 

Total lucrări de laborator/seminare: 15 8 
 

8. Referințe bibliografice 
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1. R.W.Hockney, C.R.Jesshope. Calculatoare paralele. Arhitectură, programare şi algoritmi. Editura 
Tehnică, Bucureşti, 1991. 

2. D.Patterson, J.Hennessy. Organizarea şi proiectarea calculatoarelor: interfaţa 
hardware/software.  Editura ALL EDUCATIONAL, Bucureşti, 2002. 

3. D. Gâlea, O. Brudaru.  Introducere în calculul sistolic. – Editura Academică, Iaşi, 1994. 
4. W. Stallings. Computer organization and architecture: designing for performance, 4-th edition, 

Prentice Hall, 1996. 
5. П.Коуги. Архитектура конвейерных ЭВМ. – М., Радио и связъ, 1985. 
6. А.Пом, О.Агравал. Быстродействующие системы памяти.  – М., Радио и связъ, 1987. 

Suplimen
tare 

1. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы. М. Энергоатомиздат, 1991. 
2. Самофалов К. Г., Корнейчук В. И., Тарасенко В. П. Цифровые ЭВМ, Киев, Выща Школа, 1989. 
3. Булгаков С. С. и др. Проектирование цифровых систем на комплектах 

микропрограммируемых БИС. М. Радио и связь, 1984 (1-е изд), 1998 (2-е изд). 
 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30%  40% 

Standard minim de performanță 

Prezența єi activitatea la prelegeri єi lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări єi lucrări de laborator; 
Obținerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaєterii condițiilor de aplicare a procedeelor de modelare 
constructivă. 

 


