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Mål:
Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till hur ett datorsystem
fungerar på maskinspråksnivå och hårdvarunivå. Efter genomgången kurs ska deltagarna
ha:

förståelse för ett datorsystems funktion och dess ingående delar,●

förståelse för funktion och uppbyggnad hos ett datorsystems olika komponenter (bland●

annat CPU, cacheminne, minnes- och I/O-enheter, samt bussar),
förståelse för samspelet mellan hårdvara, maskinspråk och högnivåspråk,●

viss färdighet i programmering på maskinnivå,●

viss färdighet i att använda datorer för mätning och styrning, samt●

viss förståelse för moderna konstruktionsprinciper (pipelining och minneshierarkier)●

samt hur dessa påverkar ett datorsystems prestanda.

Innehåll:
Kursen ger en introduktion till grunderna för hur ett datorsystem fungerar på
maskinspråksnivå. Bland det som gås igenom är datarepresentation, grundläggande
datoraritmetik, ett datorsystems beståndsdelar och funktionssätt, samt grundläggande
programmeringstekniker på maskinspråksnivå och vilket hårdvarustöd dessa behöver
(olika adresseringsmetoder, stack, subrutiner och avbrott). På laborationerna används ett
enkelt datorsystem där man kan undersöka programexekvering, felsökning, samt olika
former för kommunikation med omvärlden i realtid. Vidare ges en beskrivning av hur
olika enheter i ett datorsystem fungerar och är uppbyggda. Bland annat beskrivs funktion
och uppbyggnad hos RISC-processorer baserade på pipelining, olika problem som detta
medför samt olika hårdvaru- och programvarumässiga lösningar på dessa problem.
Dessutom beskrivs konstruktion och funktion hos caheminnen, virtuella minnen och
andra systemkomponenter.
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