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Теме које се обрађују су:

 Врсте рачунара и њихова примена

 Технологије које утичу на развој рачунарских система

 Von Neumann-ова архитектура рачунара

 Стандардна организација рачунара

 Уграђени рачунарски системи

 Основне карактеристике уграђених рачунарских система

 Пројектовање уграђених система

 Примери уграђених система
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Основна подела рачунара према примени је на:

 Стони рачунар (desktop computer)
 Сервер (server)
 Уграђени рачунар (embedded computer)

Технологије које утичу на развој рачунарских система су:
 Технологија интегрисаних логичких кола
 Технологија полупроводничких динамичких меморија
 Технологија магнетних диск меморија
Мрежне технологије
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Von Neumann-ова архитектура рачунара

Основна архитектура рачунарског система подразумева
постојање следећих компоненти:
 процесор – извршава наредбе (програме)
 меморија – складиштење програма и података
 улазно/излазни уређаји – комуникација са окружењем
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Стандардна организација рачунара

Рачунар

Процесор Меморија

Контрола

Ток података

Излаз

Улаз

Стандардна организација рачунара показује начин обраде
података у рачунарском систему , почевши од улаза
података, складиштења у меморији, обраде у
микропроцесору, па до враћања података на излаз.
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Уграђени рачунарски системи

Дефиниција:
Све што користи микропроцесор а није рачунар опште
намене.

Угрђени рачунари чине преко 90% укупног броја рачунара у
свету.

Примери:
 Комуникациона опрема
 Лифт
 Кућни уређаји: веш машина, микроталасна пећница, ТВ
Мобилни телефон
 Индустријски контролери
 Аутомобили и друга возила
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Основне карактеристике

Рачунар је реактиван
Рачунар реагује на догађаје из окружења или система у којем се
налази.

Врсте догађаја на које реагује:
 Синхрони догађаји
 Асинхрони догађаји

Ради у реалном времену (Real-Time)
Одговара на догађаје у реалом времену. Реално време зависи од домена
примене (нпр. фармацеутска индустрија, складиште намирница,
метеоролошка станица).

Безбедност и поузданост (Safety/Reliability)
С обзиром да је систем лако доступан у радном окружењу посебна
пажња се посвећује безбедности система и података, али и
поузданом раду целог сисстема. 77
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Пројектовање

Глобална слика проблема

Разумевање детаља

Специфично знање о домену проблема

Софтвер и хардвер

Остале комоненте система које нису из области
рачунарства
 сензори
 пољопривредна опрема
 вентили, индустријска опрема
 ...
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Пример уграђеног рачунара

Пример како се уграђени рачунар (процесор) израђује на
матичној плочи са свим потребним прикључцима.
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Примене

Примене у различитим областима рада и живота.
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