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Управљачка јединица
 преузима инструкције из оперативне меморије

Аритметичко логичка јединица
 обавља аритметичке и логичке операције над операндима у

инструкцијама

Регистри – врло брза интерна меморија
 Програмски бројач (Program counter)
 Регистар инструкција (Instruction register)
 Регистар са заставицама (Flag register)
 Остали регистри – сегментни , индексни, опште намене
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Путања података у микропроцесору

A + B

A

B

A B

ALU

A + B

Улазни ALU регистри

Улазна ALU магистрала

Излазни ALU регистар

Регистри

Обрада података у микропроцесору подразумева да се подаци пребаце у
регистре микропроцесора, одакле ће бити захваћени и пребачени у улазне
регистре АЛУ. Након тога АЛУ извршава инструкцију над подацима и
резултат поставља у излазни регистар АЛУ, одакле се пребацује у неки од
регистара опште намене.
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Извршавање инструкција

Циклус извршавања инструкције одсликава основне операције током
извршавања инструкције

преузмипреузми--декодирајдекодирај--извршиизврши
fetchfetch--decodedecode--executeexecute

 Преузми из меморије следећу инструкцију и смести је у регистар инструкција

 Помери програмски бројач тако да указује на следећу инструкцију

 Одреди тип преузете инструкције

 Одреди адресе података у меморији (ако их има)

 Преузми податке из меморије у регистре

 Изврши инструкцију

 Иди на први корак да би почео извршење следеће инструкције
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Реализација микропроцесора

Хардверска реализација

 Директно извршавање машинског језика

Софтверски интерпретер

 Превођење програма са машинског језика

 Пројектовање хардвера на коме се извршава интерпретер

 Сложеније инструкције се брже извршавају

Развој компатибилних рачунара који извршавају исти скуп инструкције
IBM увео појам АРХИТЕКТУРЕ да би се применио принцип компатибилности.
Компатибилност омогује да се на микропроцесорима новије генерације
могу извршавати инструкције (програми) предходне генерације .
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Развој микропроцесора

Период пре појаве интегрисних кола високог степена интеграцијеПериод пре појаве интегрисних кола високог степена интеграције
Архитектуре базиране на интерпретерима
 Лакше откривање неисправно имплементираних инструкција
 Прикривање недостатака хардвера
 Лако додавање нових инструкција
 Структурирани дизајн омогућује ефикасно унапређивање, тестирање и

документовање сложених инструкција
 Веома скуп хардвер

МИКРОИНСТРУКЦИЈАМИКРОИНСТРУКЦИЈА – најједноставнија инструкција коју може да изврши интерпретер

Период након увођења интегрисних кола високог степена интеграцијеПериод након увођења интегрисних кола високог степена интеграције
RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 Sun SPARC
Мали број једноставних инструкција које се извршавају у једном циклусутока података

CISC (Complex Instruction Set Computer)
 VAX, Intel Pentium, IBM

Проблем компатибилности је разлог за опстанак и развој оба типа микропроцесора
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Принципи RISC пројектовања

Све инструкције директно извршава хардвер (нема микроинструкција)

 Сложене CISC инструкције се растављају на више једноставнијих

Повећање брзине задавања инструкција (паралелно извршавање)

MIPS (Millions of Instructions Per Second)

Лако декодирање инструкција (утврђивање потребних ресурса)

 Стандардизација формата инструкција

Меморији треба приступати само приликом учитавања и смештања података

 Већина инструкција треба да ради само са регистрима микропроцесора

 Приступ меморији инструкцијама LOAD и STORE

Обезбеђивање довољног броја регистара у микропроцесору
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Паралелизам

Паралелизам:Паралелизам: Истовремено извршавање два или више процесаИстовремено извршавање два или више процеса
Разлог за увођење паралелизма је повећање брзине обраде инструкција у
микропроцесору

Два типа паралелизма

На нивоу инструкција у једном микропроцесору

 Убрзање 5 до 10 пута
 Користе се на тржишту радних станица и персоналних рачунара за

извршавање конвенционалних програма
 Значајно убрзање извршавања секвенцијалних програма
Користи се правило да суседне секвенцијалне инструкције међусобно не зависе

На нивоу процесора (више процесора ради исти посао)

 Убрзање 50 до 100 пута
 Већи број функционалних јединица за извршавање инструкција
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Паралелизам на нивоу инструкција (1)

Паралелна обрада података на нивоу инструкције (pipelining)

Јединица за
преузимање
инструкција

Јединица за
декодирање
инструкција

Јединица за
преузимање
операнада

Јединица за
извршавање
инструкција

Јединица за
записивање
резултата

С1 С2 С3 С4 С5
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Паралелизам на нивоу инструкција (2)

Двострука петофазна линија обраде инструкција
Примена: Intel Pentium

 Главна линија обраде за све инструкције (U pipeline)

 Друга линија обраде за једноставне инструкције са целим
бројевима (V pipeline)
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Паралелизам на нивоу инструкција (3)

Суперскаларни процесор са пет функционалних јединица
Примена: Intel Pentium II
 Базира се на чињеници да је фаза С4 знатно спорија од осталих фаза

Јединица за
преузимање
инструкција

Јединица за
декодирање
инструкција

Јединица за
преузимање
операнада
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записивање
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С4
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Аритметичко
логичка
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Аритметичко
логичка
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Складиштење

Јединица за рад
са бројевима

у формату
покретног зареза
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Паралелизам на нивоу процесора (1)

Матрични процесор (ILLIAC IV
Примена модел матричног извршавања инструкција: Intel Pentium IV
 Извршавање појединих инструкција за мултимедијске софтвере
 Сваки елемент матрице је процесорска јединица са локалном меморијом
 Контролна јединица врши распоређивање инструкција на извршавање

Процесор

Меморија

Емитовање инструкције

Контролна јединица

Матрица 8х8
процесорско-меморијских
елемената
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Процесор

Меморија

Емитовање инструкције

Контролна јединица

Матрица 8х8
процесорско-меморијских
елемената



Паралелизам на нивоу процесора (2)

Мултипроцесор са дељеном меморијом и јединственом магистралом
Неопходна је софтверска координација микропроцесора због дељења ресурса
(магистрала и подаци у оперативној меморији)

Микропроцесор Микропроцесор Микропроцесор
Дељена

оператива
меморија

Магистрала
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Микропроцесор Микропроцесор Микропроцесор
Дељена

оператива
меморија

Магистрала

Мултирачунар са локалним оперативним меморијама

Микропроцесор Микропроцесор Микропроцесор
Дељена

оператива
меморија

Магистрала

Локална
оперативна
меморија

Локална
оперативна
меморија

Локална
оперативна
меморија


