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Рачунар – дигитални уређај кој извршава врло мали скуп инструкцијa
 сабери два броја
 провери да ли је број нула
 премештање скупа података из једног дела меморије у други

Програм – низ инструкција за обављање неког посла

Машински језик – скуп инструкција које разуме рачунар
 изузетно је тешко описати сложенији проблем на машинском језику
 тешко разумљив за људе

РЕШЕЊЕ: Структурирана организација рачунара
 низ апстракција
 свака апстракција се ослања на апстракцију која је на нижем нивоу

→→ систематична организација рачунарког система !

Мотивација за структурирање рачунара
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ПРИСТУП:: Формирање различитих језика на различитим нивоима, чиме се
омогућује формирање језика који је приступачнији човеку (разумљивији) за
описивање проблема у поређењу са машинским језиком.

За превођење инструкција једног језика на други језик се користе два приступа:

 ПРЕВОЂЕЊЕ - Превођење целог скупа инструкција и затим извршавање

 ИНТЕРПРЕТИРАЊЕ - Једна по једна инструкција се преводи и одмах извршава

Дефинисање језика на различитим нивоима
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Језици Ј1 и Ј0 се не смеју превише  разликовати због ефикасног превођења или
интерпретирања.

За сваки језик се може креирати виртуелна машина која разуме језик.

Дефинисање језика и виртуелних машина на више нивоа при чему је сваки виши ниво
разумљивији за људе.

Практичније је размишљати о концепту нивоа  или слојева на којима се проблем
представља одговарајућим језиком.

Превођење и интерпретирање програма

Језици Ј1 и Ј0 се не смеју превише  разликовати због ефикасног превођења или
интерпретирања.
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Дефинисање језика и виртуелних машина на више нивоа при чему је сваки виши ниво
разумљивији за људе.

Практичније је размишљати о концепту нивоа  или слојева на којима се проблем
представља одговарајућим језиком.
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Машина са више нивоа
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Рачунар са више нивоа
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Нивои у структурној организацији (1)

Ниво 0 – Ниво дигиталне логике
 основни објекти су логичка кола
 комбинацијом логичких кола се граде сложеније компоненте у рачунару
 ниво сигнала дигиталне логике: 0 → 0V, 1 → 5V

Ниво 1 – Ниво микроархитектуре
 скуп регистара у микропроцесору
 аритметичко логичка јединица (АЛУ)
 путања података у микропроцесору: регистри + АЛУ
 микропрограм – програм који управља путањом података у

микропроцесору

Ниво 2 – Ниво архитектуре скупа инструкција
 скуп машинских инструкција (машински језик) за дати микропроцесор

(машину)
 скуп инструкција које се интерпретирају или их хардвер директно извршава
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Нивои у структурној организацији (2)

Ниво 3 – Ниво оперативног система (хибридни ниво)
 конкурентно извршавање програма
 организација меморије
 неке инструкције се интерпретирају од стране микропрограма директно,

а неке од стране оперативног система

Ниво 4 – Ниво асемблера
 асемблерски језик - симболичко представљање машинских инструкција
 олакшано писање програма за нивое 1,2, и 3
 асемблер (assembler) – програм који преводи асемблерске инструкције у

машински код

Ниво 5 – Ниво језика прилагођених проблематици
 језици које користе апликативни програмери (виши програмски језици)
 преводилац (compiler) – програм који преводи код у инструкције на

нивоима 3 и 4
 примери: C, C++, Java, Prolog, visual languages
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Хардвер / Софтвер
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Системско / апликативно програмирање
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Архитектура рачунара

 Рачунар је изграђен као слојевита архитектура

 Сваки слој је изграђен на основама нижих слојева

 Сваки слој представља јединствену апстракцију са специфичним операцијама и
објектима

 Архитектура на одређеном нивоу је скуп типова података, операција и својстава
на том нивоу

 Имплементација није део архитектуре (нпр. избор интегрисаних кола)

 Архитектура рачунара се односи на дизајн делова рачунарског истема који су
видљиви програмерима (шта је видљиво, тј. доступно са одређеног нивоа)

1111

 Рачунар је изграђен као слојевита архитектура

 Сваки слој је изграђен на основама нижих слојева

 Сваки слој представља јединствену апстракцију са специфичним операцијама и
објектима

 Архитектура на одређеном нивоу је скуп типова података, операција и својстава
на том нивоу

 Имплементација није део архитектуре (нпр. избор интегрисаних кола)

 Архитектура рачунара се односи на дизајн делова рачунарског истема који су
видљиви програмерима (шта је видљиво, тј. доступно са одређеног нивоа)


