Kapitola 5

Ar hitektura poèítaèù
Na otázku þCo je poèítaè?ÿ mù¾eme odpovìdìt, ¾e je to elektroni ké zaøízení, které zpraovává data (transformuje vstupní data na výstupní). Data (texty, obrázky) mohou být reprezentována analogovì nebo èísli ovì. První poèítaèe byly analogové, od kon e druhé svìtové
války existují i poèítaèe èísli ové. Ji¾ padesát let je základem vìt¹iny konstruovaný h poèítaèù
ar hitektura, kterou navrhl v ro e 1947 ameri ký matematik maïarského pùvodu Johann von
Neumann, - tzv. Von Neumannova ar hitektura.1
5.1

Von Neumannova ar hitektura

Blokové s héma poèítaèe s touto ar hitekturou je na obr. 5.1. Poèítaè se (podle Neumanna)
skládá z tì hto èástí: øadiè Ø, aritmeti ko-logi ká jednotka AJ, hlavní pamì» HP,
vstupní a výstupní jednotky.

Obrázek 5.1: Von Neumannova ar hitektura poèítaèe
Øadiè poèítaèe spolu s aritmeti kou jednotkou tvoøí pro esor. Vstupní a výstupní jednotky
(klávesni e, disketová jednotka, monitor, tiskárna) slou¾í pro vstup a výstup dat. Nazývají se
také periférie, periferní zaøízení. Charakteristiké znaky ar hitektury je mo¾né shrnout do nìkolika bodù:
1. Ar hitektura je nezávislá na zpra ovávané úloze, èinnost je øízena obsahem pamìti - programem (tokem instruk í).
2. Pamì» je spoleèná pro program i zpra ovávaná data; data ani program nejsou nijak oddìleny ani expli itnì oznaèeny.
1

Ar hitekturou poèítaèe rozumíme, z jaký h blokù se poèítaè skládá a jak jsou mezi sebou tyto bloky propojeny.
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3. Pamì» je rozdìlena na buòky s lineární organiza í; k obsahu buòky se pøistupuje pomo í
jejího poøadového èísla (adresy).
4. Pro reprezenta i instruk í, adres, dat i øízení se pou¾ívají dvojkové signály (dvojková soustava).
5. Instruk e se vykonávají v poøadí, jak jsou zapsány v pamìti (zpravidla od ni¾¹í h k vy¹¹ím
adresám); poøadí lze zmìnit spe iální instruk í skoku.
6. V instruk i není zpravidla uvedend operand (data, která se zpra ovávájí), ale jeho adresa.
Vìt¹ina vlastností ar hitektury byla v dobì vzniku revoluèní. Napø. rys, ¾e ar hitektura je
stálá a èinnost poèítaèe je øízena programem, o¾ je posloupnost instruk í (jednodu hý h pøíkazù). Tím pádem není závislá na zpra ovávané úloze. Analogové poèítaèe a první èísli ový
poèítaè se toti¾ programovaly zapojením podle úlohy, kterou bylo tøeba øe¹it. Vykonávání instruk í v poøadí, v jakém jsou zapsány v pamìti, zmen¹uje prostor v pamìti potøebný k ulo¾ení
instruk í. Nìkteré první poèítaèe mìly v instruk i zapsánu adresu, ze které se má naèíst následují í instruk e, o¾ se ukázalo jako zbyteèné. Poslední vlastnost má za následek, ¾e pokud
h eme zpra ovávat jiná data, není potøeba mìnit program.
Naèítání instruk í z pamìti, jeji h vykonávání a øízení ostatní h blokù zaji¹»uje øadiè (angl.
ontroller). Informa e z ostatní h jednotek pøená¹ejí do øadièe stavové signály, øadiè vysílá øídi í
signály. V ¹ir¹ím slova smyslu oznaèujeme pojmem øadiè ka¾dý obvod, který na základì vstupní h stavový h signálù generuje øídi í signály (øadiè disku). Aritmeti ko-logi ká jednotka (angl.
Arithmeti al and Logi al Unit) vykonává aritmeti ké a logi ké opera e nad daty na základì
øízení z øadièe.
V hlavní pamìti (angl. main memory), nazývané té¾ operaèní pamì», jsou ulo¾eny program
a zpra ovávaná data. Pro jeji h reprezenta i se pou¾ívá dvojková soustava a dvojkové signály
(i pro øízení). Data ani program nejsou v pamìti nijak oddìleny ani oznaèeny, expli itnì nejsou
oznaèeny ani jednotlivé datové typy (podíváme-li se na obsah urèitého místa v pamìti, nepoznáme, zda jde o èást programu nebo o data, ev. zda data reprezentují èíslo, text, obrázek aj.).
Je to jednodu hé øe¹ení, pozdìji se ukázalo, ¾e je nìkdy výhodné pamì» programu a dat oddìlit
(tzv. harwardská ar hitektura).
Propojení jednotek na obr. 5.1 je zakresleno dvoubodovými spoji. Takto je mo¾né jednotky
v reálu samozøejmì propojit, vìt¹inou se ale propojuje pomo í sbìrni , obr. 5.2.

Obrázek 5.2: Propojení jednotek pomo í sbìrni
Sbìrni e (angl. Bus) je ví ebodový spoj, tj. fyzi ky propojuje ví e ne¾ dvì zaøízení. Je zøejmé,
¾e vysílat (ovládat) vodièe mù¾e v urèitém okam¾iku jen jedno zaøízení, ostatní musí být v re¾imu pøíjmu nebo být z ela odpojeny od sbìrni e. Podmínkou pøipojení obvodù na sbìrni i je,
aby mìly výstupy øe¹eny jako tøístavové. Sbìrni e v poèítaèi jsou obvykle tøi: datová, adresová
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a øídi í. Datová slou¾í k pøenosu dat a bývá obousmìrná, tj. data mohou být pøená¹ena z pro esoru/do pro esoru, z pamìti/do pamìti, z disku/na disk atd. Podle ¹íøky sbìrni e (poètu bitù,
vodièù) hovoøíme o osmibitové, ¹estná tibitové aj. sbìrni i. Na adresové sbìrni i je platná adresa do pamìti pøi ètení instruk e nebo ètení/zápisu dat do pamìti, resp. adresa periférie pøi
vstupnì/výstupní opera i. Bývá jednosmìrná, adresu generuje pro esor, ve spe iální h pøípade h
tzv. pøímého pøístupu do pamìti (DMA - Dire t Memory A ess) ji generuje i vstupnì/výstupní
zaøízení. Øídi í sbìrni e je mno¾inou øídi í h signálù, jednosmìrný h i obousmìrný h.
Zaøízení, které v daný okam¾ik ovládá (øídí) sbìrni ové vodièe, je master. V¾dy je tøeba
rozhodnout o tom, kdo bude pro daný okam¾ik (datovou tranksak i) sbìrni i øídit a oznámit
pøíslu¹né jednot e, ¾e se stala masterem. Tomuto pro esu se øíká pøidìlování sbìrni e, arbitra e
(angl. arbitration). Pøidìlování mù¾e být buï entrální nebo distribuované.
U entrálního pøidìlování existuje v systému jediný prvek (pøidìlovaè, arbiter), který rozhoduje o pøidìlování. V jednodu¹¹í h poèítaèí h to mù¾e být sám pro esor. Obe nì, entrální
pøidìlování je mo¾né realizovat na výzvu nebo na ¾ádost. V prvém pøípadì se pøidìlovaè opakovanì dotazuje (pomo í vyèlenìný h signálù) postupnì jednotlivý h zaøízení (tzv. pooling), zda
mají zájem øídit sbìrni i a podle toho pøidìluje. Druhý me hanismus spoèívá v tom, ¾e zaøízení samo ¾ádá o pøidìlení sbìrni e pøidìlovaè, má-li zájem sbìrni i øídit, a èeká na odpovìï
od pøidìlovaèe. Je mo¾né implementovat pøidìlova í me hanismy s prioritou, kdy ka¾dé zaøízení má pøidìlenu prioritu (dùle¾itost), podle které pøidìlovaè rozhoduje v pøípadì, ¾e se sejdou
dva po¾adavky najednou. Bì¾né jsou promìnné priority, kdy je zaøízení, kterému byla pøidìlena sbìrni e, sní¾ena priorita, aby byla zaruèena urèitá spravedlnost. Pøíkladem entrálního
pøidìlování na ¾ádost je systém pøidìlování sbìrni e PCI u poèítaèù PC. Ka¾dé zaøízení (karta),
které mù¾e ovládat sbìrni i, má implementovánu dvoji i jednosmìrný h dvoubodový h signálù
REQ (Request, ¾ádost) a GNT (Grant, vyhovìno). Signál REQ smìøuje od karty k obvodùm
èipové sady na des e (pøidìlovaèi), GNT opaèným smìrem. Napø. sí»ová karta, která pøijmula
paket ze sítì, h e ovládat sbìrni i místo obvodù èipové sady, aby mohla autonomnì pøenést
data do pamìti. Nejprve po¾ádá o pøidìlení sbìrni e aktiva í signálu REQ a èeká, dokud ji není
potvrzeno pøidìlení signálem GNT. Pak mù¾e ovládat signály sbìrni e.
V pøípadì distribuovaného pøidìlování entrální pøidìlovaè neexistuje, jednotky rozhodují o
pøidìlení samostatnì na základì vzájemné interak e. Pøíkladem distribuovaného pøidìlování je
sbìrni e SCSI, pomo í ní¾ se pøipojují k poèítaèùm pevné disky, CD me haniky, páskové jednotky zpravidla v servere h. Sbìrni e je osmi (dnes se ji¾ témìø nepou¾ívá) nebo ¹estná tibitová.
Na jedné sbìrni i mù¾e být pøipojeno osm nebo ¹estná t zaøízení podle její ¹íøky, z ni h¾ jedno je
øadiè sbìrni e (obvod v poèítaèi na des e nebo roz¹iøují í zásuvné kartì). Zaøízení mají pøidìlenu
adresu od 0 do 6, resp. do 14, 7 a 15 jsou vyhrazeny pro øadiè. Proto¾e jsou vnìj¹í pamì»ová zaøízení obe nì pomalá zaøízení, existuje urèitá pøístupová doba, tj. èas mezi tím, kdy disk obdr¾í
od øadièe po¾adavek na ètení dat a okam¾ikem, kdy jsou data naètena a pøipravena k pøenosu
smìrem k øadièi. Aby se dosáhlo maximální efektivity, øe¹í se problém tak, ¾e po pøíjmu po¾adavku od øadièe se disk autonomnì odpojí od sbìrni e, aby ji neblokoval, a mezitím mù¾e øadiè
zaslat po¾adavek na opera i jinému zaøízení. Má-li disk data pøipravena, musí se opìt pøipojit
na sbìrni i a øadièi data zaslat. Mù¾e se stát, ¾e v jednom okam¾iku se budou htít pøipojit na
sbìrni i tøeba dva disky. Ve fázi pøidìlování ka¾dé zaøízení, které má zájem o pøidìlení sbìrni e,
nastaví na log. 1 na datové sbìrni i bit shodný se svoji adresou (disk s adresou 3 nastaví bit 3).
Zároveò elektronika zaøízení sleduje, zda není nastaven také nìjaký bit s vy¹¹í hodnotou, ne¾ je
vlastní adresa. Pokud tomu tak je, má zájem o sbìrni i zaøízení s vy¹¹í adresou, ne¾ je vlastní
adresa, a zaøízení se automati ky sbìrni e vzdá. Rozhodování provádí ka¾dé zaøízení samostatnì
stejným algoritmem. Sbìrni i získává zaøízení s nejvy¹¹í adresou. Fáze pøidìlování se opakuje po
skonèení ka¾dé transak e na sbìrni i.
Na závìr terminologi kou poznámku. Nìkteøí autoøi uvádìjí, ¾e sbìrni e je logi ké spojení
ví e zaøízení a fyzi ky v daný okam¾ik propojuje pouze dvì, resp. jedinou øídi í jednotku a
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podøízené jednotky.

5.2

Organiza e hlavní pamìti

Hlavní pamì» obsahuje instruk e a data. Obojí je kódováno ve dvojkové soustavì. Pamì» je
rozdìlena na buòky, ka¾dá buòka má pøiøazeno poøadové èíslo (adresu). Pøístup k obsahu bunìk
je právì adresní. Charakteristikou hlavní pamìti je velikost (¹íøka) bunìk (v bite h). Vìt¹inou
je shodná se ¹íøkou datové sbìrni e pro esoru poèítaèe. Podle nejèastìj¹í ¹íøe hovoøíme o osmibitovém, ¹esná tibitovém, dvaatøi ebitovém atd. pro esoru. Pøipomínáme, ¾e 8 bitù oznaèujeme
termínem slabika2 , angl. byte, zkratkovitì B. Slovo (word) má zpravidla 16 bitù. Pøiøazení slovu
právì velikost 16 bitù se stalo zvykem zejména u pro esorù Intel. Star¹í sálové poèítaèe mìly
¹íøku dat i 12 bitù a také se pou¾ívalo oznaèení 12 bitové slovo. Podle rmy Intel se ujalo oznaèení
pro 32 slovo dvojslovo (doubleword), pro 64 bitù ètyøslovo (qword).
Kapa ita pamìti se uvádí v kilobyte h (kB), resp. megabyte h (MB) èi gigabyte h (GB).
Ètenáøi je jistì známo, ¾e z dùvodu pou¾ívání dvojkové soustavy je 1 kB = 210 B = 1024 B ,
1 M B = 1024 kB , 1 GB = 1024 M B . Ètenáø se mù¾e setkat s oznaèením kB i KB . Nìkdy
je hápáno 1 kB = 1000 B a 1 KB = 1024 B . My budeme dále v textu v¾dy rozumìt pod
oznaèením 1 kB = 1 KB = 1024 B .
Problém nastává, pokud potøebujeme ulo¾it data (èíslo) do pamìti, které má vìt¹í ¹íøku, ne¾
je ¹íøka buòky hlavní pamìti. Uva¾ujme následují í pøíklad. Máme pamì», kde do jedné buòky
mù¾eme ulo¾it jen jednu desítkovou èísli i. Dostaneme úkol ulo¾it od adresy 123 dvoj iferné èíslo
19. Musíme rozdìlit èíslo 19 podle øádù a ulo¾it ifry 1 a 9 zvlá¹», ka¾dou ifru do buòky na
jiné adrese. Jsou dvì mo¾nosti: na adresu 123 ulo¾íme ni¾¹í øád, tj. ifru 9, a na adresu 124 (o 1
vy¹¹í) ifru 1. Druhá mo¾nost je opaèná (obr. 5.3 (a)). Obdobnì pro dvojkovou soustavu, máme
pamì» o velikosti buòky 1 slabiky (8 bitù) a máme ulo¾it od adresy 123 ¹estná tibitové slovo
11001010111100002 . Rozdìlíme je na osm bitù vy¹¹ího øádu 110010102 a na osm bitù ni¾¹ího
øádu 111100002 . Existují, stejnì jako u pøíkladu s desítkovým èíslem, dvì mo¾nosti (obr. 5.3
(b)). Zpùsob, kdy ukládáme ni¾¹í øády na ni¾¹í adresy, se nazývá little endian. Opaèný zpùsob,
kdy ukládáme vy¹¹í øády na ni¾¹í adresy, je oznaèován jako big endian. Little endian pou¾ívají
pro esory Intel a poèítaèe od rmy DEC, big endian u¾ívají Motorola, ze sálový h poèítaèù
u¾íval tento zpùsob napø. IBM 360.
little endian

big endian

124:

1

9

123:

9

1

(a)

little endian

big endian
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110010102

111100002

123:

111100002

110010102

(b)

Obrázek 5.3: Zpùsoby ulo¾ení dat little endian a big endian
2

Slabika je odborný výraz gurují í v èeské normì pro terminologii výpoèetní te hniky od 70. let
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yklus poèítaèe

Èinnost èísli ového poèítaèe je øízena programem, který je ulo¾en v hlavní pamìti. Program
je posloupnost elementární h pøíkazù, tzv. instruk í. Naèítání a vykonávání instruk í provádí
øadiè podle vývojového diagramu na obr. 5.4.

Obrázek 5.4: Základní yklus poèítaèe
Celý pro es nazýváme základní yklus poèítaèe nebo také instrukèní yklus. Jednotlivé kroky
instrukèního yklu se nazývají strojové ykly. První strojový yklus (naèítání instruk e z hlavní
pamìti) se nazývá angli ky FETCH. Pro esu rozpoznání, která instruk e byla naètena (tj. o
se bude provádìt - sèítat, násobit, . . . a s jakými daty se bude pra ovat), se øíká dekódování instruk e. Podle typu instruk e se naèítají data z pamìti, se kterými se bude pra ovat - operandy.
Pak ji¾ mù¾e øadiè vykonat instruk i - ovládat ostatní jednotky, napø. ALU, aby sèítala. Po dokonèení opera e se ulo¾í výsledek (do pamìti nebo jsou data zaslána perifernímu zaøízení). Pøed
zahájením nového instrukèního yklu se otestuje, zda není po¾adavek na pøeru¹ení. V kladném
pøípadì se pøeru¹ení obslou¾í. Nìkdy je nutné pøejít na obsluhu pøeru¹ení døíve, napø. pøi naètení
neplatné instruk e.
5.3.1

Pøeru¹ení

Systém pøeru¹ení se vyu¾ívá pro obsluhu asyn hronní h událostí v poèítaèí h. Ètenáø pova¾uje za samozøejmé, ¾e pøi stisku klávesy je na obrazovku vypsán znak, pøi pohybu my¹i
dojde k pøekreslení kurzoru atd. Uvìdomme si, ¾e tyto události (stisk klávesy, pohyb my¹í) nemají ¾ádný èasový vztah k právì provádìnému instrukènímu yklu, jsou asyn hronní. Obsluha
událostí pøedstavuje vykonání podprogramù v jádøe operaèního systému. Je nutné pøeèíst kód
stisknuté klávesy (resp. souøadni e my¹i) z periferní h obvodù, nalézt tvar znaku (pøepoèítat
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polohu korzoru), zapsat nová data do obrazové pamìti apod. Pokud by neexistoval pøeru¹ova í
systém, souèástí operaèního systému by musel být program, který by se periodi ky dotazoval
v¹e h periferní h zaøízení, zda nedo¹lo k nìjaké události. Vzhledem k pomìru ry hlosti pro esoru vùèi napø. frekven i stisku kláves u¾ivatelem, resp. ry hlosti vstupnì/výstupní h zaøízení
obe nì, by vìt¹ina dotazù mìla negativní výsledek. Dùsledkem by bylo zbyteèné zpomalení bì¾í í h výpoètù. Problém øe¹í systém pøeru¹ení. Pro esor má vstupní signál, oznaèený zpravidla
INT (Inrerrupt Request), ¾ádost o pøeru¹ení. Pokud dojde k nìjaké události, je to oznámeno
pro esoru právì aktiva í signálu INT. Øadiè poèítaèe po skonèení instrukèního yklu testuje
stav signálu INT. Je-li aktivní, pøeru¹í se vykonávání aktuálního programu a pro esor zaène
vykonávat program jiný - obslu¾nou rutinu pøeru¹ení. Ta pøeète kód stisknuté klávesy, data od
my¹i apod., vypí¹e znak èi pøekreslí kurzor. Po skonèení rutiny se pro esor vrátí k vykonávání
pùvodního programu.
Ètenáø si jistì polo¾í otázku, jakým me hanismem je rozpoznán zdroj události a jak se urèí,
kde se v pamìti na hází kód pøeru¹ova í rutiny. Vìt¹inou existuje ví e signálù ¾ádosti o pøeru¹ení
a ka¾dému perifernímu zaøízení je pøiøazen jeden signál. Pokud má pro esor pouze jeden signál
INT, pøidává se k nìmu zvlá¹tní obvod (øadiè pøeru¹ení), který má nìkolik vstupní h ¾ádostí
o pøeru¹ení. Napø. u poèítaèù PC jsou kaskádnì zapojené dva èipy Intel 8259, dnes sdru¾ené
spolu s jinými obvody v nìkterém VLSI obvodu èipové sady. Ka¾dý z obvodù má osm ¾ádostí
pøeru¹ení IRQ0-IRQ7. Na linku IRQ0 je pøipojen èasovaè, na linku IRQ1 obvody klávesni e atd.
Objeví-li se na nìkterém vstupu ¾ádost o pøeru¹ení, obvod oznámí událost pro esoru signálem
INT. Na kon i instrukèního yklu øadiè pro esoru aktivuje signál INTA (Interrupt A knowledge,
potvrzení ¾ádosti o pøeru¹ení), který je zapojen do obvodu 8259. Na základì potvrzení ¾ádosti o
pøeru¹ení za¹le obvod 8259 pro esoru po datové sbìrni i èíslo pøeru¹ení. V hlavní pamìti jsou na
vyhrazený h adresá h (u PC od adresy 0) ulo¾eny adresy poèátkù kódu pøeru¹ova í h rutin pro
jednotlivé ¾ádosti o pøeru¹ení, tzv. vektory pøeru¹ení. Vektory pøeru¹ení a obslu¾né rutiny ulo¾í
do pamìti operaèní systém pøi svém startu (rutiny jsou souèástí ovladaèù). Pro esor (øadiè)
poté, o obdr¾í èíslo pøeru¹ení, naète z hlavní pamìti adresu obslu¾né rutiny a zaène vykonávat
instruk e od této adresy. Pøedtím ulo¾í na zásobník návratovou adresu a pøíznakový registr (viz
dále).
5.4

Registry

Na obr. 5.1 je orámován øadiè poèítaèe spolu s aritmeti kou jednotkou a elek je oznaèen jako
Pokud by hom se htìli obrázkem pøiblí¾it ke struktuøe reálného pro esoru, patøila by
do rámeèku i èást hlavní pamìti. Pro esor, resp. mikropro esor3, obsahuje spe iální pamì»ové
buòky (registry), do který h se ukládají výsledky a mezivýsledky opera í a stavové informa e
øadièe. Dùvodem pou¾ití registrù je ry hlý pøístup k datùm, proto¾e opera e ètení a zápisu z/do
hlavní pamìti jsou vzhledem k ry hlosti øadièe pomalé.
Existují registry, které nalezneme v ka¾dém pro esoru. Programový èítaè PC (Program Counter) obsahuje adresu právì vykonávané instruk e. Naètení instruk e v prvním strojovém yklu
není ni jiného, ne¾ vyslání obsahu programového èítaèe na adresovou sbìrni i a provedení opera e ètení z hlavní pamìti. Po skonèení instrukèního yklu je jeho obsah automati ky zvý¹en. U
pro esorù Intel má programový èítaè název Instru tion Pointer (IP).
Výsledky a mezivýsledky aritmeti ký h opera í se ukládají do støadaèe (A umulator A). Proesor mù¾e mít vìt¹í poèet støadaèù. Nìkteré aritmeti ké instruk e pra ují jen se støadaèi. Stav
pro esoru se po ukonèení opera í ukládá do pøíznakového registru (Flags F). Na základì hodnot
pøíznakù se vìtví bìh programu (podmínìnými instruk emi skoku). Na obr. 5.5 je pøíznakový
pro esor.

3

Od 70. let, kdy se podaøilo elý pro esor integrovat do jednoho pouzdra integrovaného obvodu, se oznaèuje
termínem mikropro esor.
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registr pro esorù øady Intel 80x86.
O
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Z
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Obrázek 5.5: Pøíznakový registr pro esorù Intel
Popí¹eme význam pøíznakù, i kdy¾ význam vìt¹iny z ni h po hopí ètenáø a¾ po výkladu
aritmetiky poèítaèù:

 C ( arry ag) - pøenos - je nastaven, do¹lo-li pøi aritmeti ké opera i k pøenosu z nejvy¹¹ího
øádu

 P (parity) - parita - je nastaven pøi hybì parity pamìti
 A (auxiliary arry) - pomo ný pøenos - je nastaven, do¹lo-li pøi aritmeti ké
k pøenosu mezi bitem 3. øádu a 4. øádu (vyu¾ívá se v desítkové aritmeti e)

opera i

 Z (zero) - nulový pøíznak - je nastaven, byl-li výsledek pøed hozí aritmeti ké nebo logi ké
opera e nulový






S (sign) - znaménko - je nastaven, byl-li výsledek pøed hozí aritmeti ké opera e záporný
T (trap) - trap - je nastaven v krokova ím re¾imu pro esoru (spe ialita I80x86)
I (interrupt) - povolení pøeru¹ení - zakazuje/povoluje obslou¾it pøeru¹ení
D (dire tion) - smìr - udává smìr èítání adres (nahoru/dolù) u nìkterý h spe iální h
instruk í blokového pøenosu dat

 O (over ow) - pøeteèení - je nastaven, byl-li výsledek pøed hozí aritmeti ké opera e vìt¹í,
ne¾ je mo¾né zobrazit na poèet bitù daný ¹íøkou registrù

Pøíznaky C, A, Z, S, I, O nalezneme v ka¾dém pro esoru. Obvykle mají pro esory je¹te sadu
univerzální h registrù, které mohou být vyu¾ity jako pomo né støadaèe, obsahovat pomo né
adresy dat do pamìti èi èítaèe yklù. Spe iální registr ukazatel zásobníku (Sta k Pointer SP)
ukazuje na vr hol zásobníku. Zásobník je datová struktura, pro kterou je vyhrazena èást hlavní
pamìti. Slou¾í také pro ukládání mezivýsledkù a je vyu¾íván pøi pøeru¹ení, instruk emi volání
podprogramu a návratu z podprogramu pro ulo¾ení návratové adresy. Ví e o zásobníku v dal¹í
podkapitole.
5.5

Instrukèní sada

Mno¾inu instruk í nìjakého pro esoru nazýváme instrukèní sada. Instruk e je pøíkaz k provedení elementární opera e, kódovaný èíselnì ve dvojkové soustavì. Zále¾í na návrháøi pro esoru,
jakou instrukèní sadu pro pro esor vytvoøí. Aèkoliv se sady instruk í rùzný h pro esorù li¹í, urèité skupiny instruk í jako aritmeti ké, logi ké, skokové má ka¾dý pro esor. Instruk e obe nì se
skládá z operaèního znaku a operandù (obr. 5.6), tvaru instruk e se øíká formát instruk e. Operaèní znak je kód opera e, tj. o se bude provádìt (sèítej, odèítej, . . . ). Operand je identi ka e,
s èím se bude opera e provádìt, resp. kam ulo¾it výsledek. Oznaèení operandù, které popí¹eme
dále, není jediné mo¾né. Autor skripta zjistil, ¾e v dokumenta i pro esorù rùzný h typù má
toté¾ oznaèení typu operandu z ela jiný význam. Je zde uvedeno to, na které je autor þzvyklýÿ.
Pøíklady instruk í, které budeme uvádìt, jsou instruk e pro esoru Intel 80x86. Instrukèní sada
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Obrázek 5.6: Obe ný formát instruk e
pro esoru není pøíkladem nejlep¹í sady, vzhledem k roz¹íøení øady pro esorù v poèítaèí h PC je
ale nejznámìj¹í.
U nìkterý h instruk í mù¾e operand i hybìt, instruk e obsahuje pouze operaèní znak a
operand urèuje sám operaèní znak, Takový operand se oznaèuje jako tzv. impli itní. Operandem
mù¾e být také konstanta pøímo ulo¾ená v instruk i a takový operand se nazývá pøímý (dire t).
Pokud je operandem adresa dat do hlavní pamìti nebo identi ka e registru, jde o nepøímý operand (indire t). Adresa do pamìti jako nepøímý operand mù¾e být buï zapsána pøímo v instruk i
(pøímá adresa) nebo zde mù¾e být odkaz na registr, který tuto adresu obsahuje (nepøímá adresa).
Poèet operandù v instruk i bývá od jedné do tøí (instruk e se oznaèují jedno- a¾ tøíadresové, i
kdy¾ operandem je registr). U jednoadresový h instruk í (obr. 5.6 (a)) se provede unární opera e
nad operandem OP. U tøíadresový h instruk í (obr. 5.6 ( )) se provede opera e mezi operandy
OP1, OP2 a výsledek se ulo¾í do OP3 (OP3 musí být nepøímý operand). U dvouadresový h instruk í (obr. 5.6 (b)) se provede opera e mezi dvìma operandy OP1, OP2 a výsledkem se pøepí¹e
první operand OP1 (musí být nepøímý). Tøíadresové instruk e (které byly bì¾né u nìkterý h
støediskový h poèítaèù) zabírají velkou èást operaèní pamìti. Analýzy programù ukázaly, ¾e
jeji h vyu¾ití bylo minimální, a proto se dnes v instrukèní h sadá h nevyskytují.
Zápis instruk e ve dvojkové soustavì je pro ètenáøe nepøehledný. Proto se pou¾ívá mnemote hni kého zápisu ve formì angli ký h zkratek a tento jazyk zápisu se oznaèuje jako jazyk
symboli ký h instruk í (assembler). Budeme zapisovat instruk e samozøejmì symboli ky, uvedeme jeden pøíklad zápisu ve dvojkové soustavì. Pøíkladem instruk e s impli itním operandem
je CLI ( lear interrupt), instruk e má jen operaèní znak. Instruk e vynuluje pøíznak I v pøíznakovém registru (zaká¾e obsluhu pøeru¹ení) - operaèní znak implikuje, s èím se pra uje. Jednoadresová instruk e s nepøímým operandem je napø. INC AX, o¾ je zvý¹ení obsahu støadaèe AX
o jednièku. Dvouadresová je instruk e MOV AX,5, která znamená pøesun konstanty 5 do registru
AX. První operand je nepøímý (registr), druhý pøímý (konstanta 5). Varianta instruk e pøesunu
MOV BX,[3AF8℄ má dva nepøímé operandy, druhý je pøímá adresa do pamìti. Význam instruk e
je pøesun 16 bitové hodnoty z hlavní pamìti z adresy 3AF 816 do registru BX (16 bitová hodnota
se pøesouvá z dùvodu, proto¾e je registr BX 16 bitový). Je¹tì uká¾eme mo¾nost, kdy adresa
je ulo¾ena v registru: MOV BX,[BP℄ znaèí pøesun 16 bitové hodnoty do registru BX z pamìti
z adresy, která je ulo¾ena v registru BP, Base Pointer (nepøímá adresa).
Pøímé a nepøímé operandy je mo¾no kombinovat, ne v¹ak libovolnì. Lze pøesouvat, resp.
provádìt opera e mezi registry, registrem a pamìtí, registrem èi pamìtí a pøímým operandem,
samozøejmì podle typu instruk e. Nejsou obvyklé opera e pøímo mezi dvìma pamì»ovými buòkami, kdy by oba nepøímé operandy byly adresy do pamìti (typ MOV pamì», pamì»). Tuto
mo¾nost mají jen pro esory Motorola. Poznáme, ¾e u pro esorù ar hitektury RISC (viz dále)
jsou dovoleny opera e pouze mezi registry.
Po obe ném seznámení s formáty instruk í uvedeme bì¾né rozdìlení instruk í:



aritmeti ké - ADD (seèti), SUB (odeèti), MUL (vynásob), DIV (vydìl), INC (zvy¹ o 1),
DEC (sni¾ o 1), CMP (porovnej)



logi ké - AND, OR, XOR, NOT, TEST
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posuvy a rota e - SHL (posuv vlevo), SHR (posuv vpravo), ROL (rota e vlevo), . . .
pøesuny dat - MOV, IN, OUT, PUSH, POP

skoky - JMP, JZ, JAE
volání CALL, RET, RETZ, RETI
ykly - LOOP
Aritmeti ké instruk e mají, kromì INC a DEC, dva operandy, napø. ADD AX,BX seète obsahy
registrù AX a BX a výsledek ulo¾í do AX. Logi ké instruk e provádìjí logi ké opera e, tedy AND
[3AF8℄,BX provede logi ký souèin ¹estná tibitové hodnoty v hlavní pamìti na adrese 3AF 816 a
obsahu registru BX; výsledek je ulo¾en zpìt do hlavní pamìti. Instruk e NOT má jeden operand a
provádí bitovou nega i. Aritmeti ké opera e modi kují pøíznakový registr, tj. podle výsledku se
nastavují pøíznaky C,S,Z,O. Instruk e pro posuv (shift) a rota i provádìjí bitové posuvy (rota e)
s daty. Pøi posuvu vlevo bit nejvy¹¹ího øádu vypadává a bit nejni¾¹ího øádu se nastavuje na 0, pøi
rota i vlevo se hodnota bitu nejvy¹¹ího øádu kopíruje do bitu nejni¾¾¹ího øádu. Posuvy a rota e
vpravo jsou analogi ké. Pøedpokládejme, ¾e obsah osmibitového registru AL je AL = 110100102 ,
obsah registru CL = 1. Po provedení instruk e SHL AL,CL bude obsah registru AL posunut o
jeden bit doleva, tj. AL = 101001002 ; po provedení ROL AL,CL bude obsah registru AL rotován
o jeden bit doleva, tj. AL = 101001012 .
Instruk e pøesunu dat MOV provádí pøesun dat mezi registry a pamìtí, pøíklad jsme ji¾
uvedli. Instruk e IN a OUT provádìjí pøesuny dat mezi registy a vstupnì/výstupními zaøízeními.
Pro esory Intel mají oddìlený adresový prostor hlavní pamìti a vstupnì/výstupní h zaøízení.
Prin ip je v obou pøípade h stejný, na adresové sbìrni i se objeví platná adresa a na datové
pøená¹ená data. Pouze na øídí í sbìrni i se buï aktivují signály ètení/zápis z/do pamìti nebo
ètení/zápis z/na periférii. Pro esory rmy Motorola mají pouze instruk i MOV pro pøesun a
adresový prostor je pamì»ový. Periférie jsou mapovány do adresového prostoru pamìti místo
pamì»ový h bunìk.
Testova í instruk e jsou analogií aritmeti ký h a logi ký h instruk í. Napø. instruk e CMP
( ompare) provede odeètení operandù, ale neulo¾í výsledek, pouze nastaví pøíznak Z (nula)
pøíznakového registru, byl-li rozdíl nulový, tj. operady stejné. TEST provede logi ký souèin
AND obou operandù, ale také pouze nastaví pøíznak.
Zvlá¹tní kapitolu tvoøí skoky a volání. Touto skupinou instruk í je mo¾né ovlivnit poøadí vykonávání instruk í (viz harakteristiky Von Neumannovy ar hitektury). Skoky jsou nepodmínìné
a podmínìné. Nepodmínìný skok (jump) má tvar JMP adresa; význam je zøejmý - následují í
instruk e se naète z adresy adresa. Podmínìný skok se provede, je-li splnìna podmínka; podmínkou je hodnota nìjakého pøíznaku, napø. skok JZ adresa (jump zero) se provede, je-li nastaven
pøíznak Z , tj. výsledek pøed hozí opera e byl nulový. Negovaný podmínìný skok má mnemoniku
JNZ adresa (jump not zero). Podmínìný h skokù je nìkolik, napø. JAE (jump above or equal)
znamená skok, je-li nastaven pøíznak Z nebo S nenastaven, tj. výsledek opera e (porovnání) je
nulový nebo kladný.
Instruk e volání je zvlá¹tní pøípad skokové instruk e. Pøi provádìní instruk e se vyu¾ívá
zásobník. Zásobník je datová struktura typu LIFO (last in, rst out). Nad zásobníkem se provádìjí dvì opera e: PUSH (ulo¾í hodnotu na vr hol zásobníku) a POP (odebere hodnotu z vr holu
zásobníku (první se odebírá hodnota poslední vlo¾ená). Ulo¾íme-li na zásobník pomo í nìkolika opera í PUSH øadu hodnot, první opera e POP vyzvedne poslední ulo¾enou hodnotu, dal¹í
opera e POP pøedposlední atd. Ukládání a výbìr dat ze zásobníku si mù¾eme pøedstavit jako
navlékání krou¾kù na osu (obr. 5.7). Odebrat mù¾eme poslední navleèený krou¾ek.
Pro zásobník je vyhrazena oblast v hlavní pamìti a na jeho vr hol (top) ukazuje registr SP
(Sta k Pointer, ukazatel zásobníku). Instruk e PUSH registr us hovává na vr hol zásobníku
obsah registru, instruk e POP registr ukládá do registru hodnotu z vr holu zásobníku. Po
vykonání instruk e do hází automati ky k modi ka i hodnoty SP.
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Obrázek 5.7: Prin ip ukládání dat na zásobník
Instruk e all adresa se hová obdobnì jako JMP, tj. provede se skok na adresu adresa
(do tzv. podprogamu), ale pøedtím se na vr hol zásobníku ulo¾í návratová adresa, tj. adresa
instruk e následují í za CALL. Na kon i podprogramu je umístìna instruk e RET (return),
která vyzvedne ze zásobníku návratovou adresu a provede se skok na tuto adresu. Bìh programu
se vrátí na pùvodní posloupnost instruk í za CALL. Existují i instruk e podmínìného návratu
RETZ (podle pøíznaku Z). Pokud si podprogram u hová na zásobník bìhem výpoètu nìjaká data
pomo í instruk e PUSH, musí je v¹e hna odebrat instruk í POP pøed instruk í RET. Instruk e
RET vyzvedne jako návratovou hodnotu hodnotu na vr holu zásobníku; v pøípadì zapomenuté
hodnoty je pak adresa návratu nesmyslná. Stejným me hanismem je øe¹eno volání obslu¾né
rutiny pøi pøeru¹ení, s tím rozdílem, ¾e skok se neprovede na základì instruk e CALL, ale na
základì vnìj¹ího podnìtu (signálu INT) a adresa je dána pøeru¹ova ím vektorem. Pøi volání
pøeru¹ova í rutiny se na zásobník ulo¾í naví kromì návratové adresy i stavový registr pro esoru.
Pøeru¹ova í rutina musí být ukonèena spe iální instruk í RETI (nìkdy znaèená IRET), která ze
zásobníku kromì návratové adresy vyzvedne i stavový registr pro esoru a obnoví jej.
Pro demonstra i zakódování instruk e ve dvojkové soustavì jsme zvolili instruk i MOV AX,3BC1,
která má jeden nepøímý (registr) a jeden pøímý operand (konstantu). Instruk e ukládá do ¹estná tibitového registru AX hodnotu 3BC 116 , která je ulo¾ena za operaèním znakem. Pìt bitù
101112 je operaèní znak instruk e MOV RW,DATA16, o¾ znamená pøesun ¹estná tibitové hodnoty do ¹estná tibitového registru. Tøíbitová hodnota za operaèním znakem adresuje registr, zde
000 registr AX. Operaèní znak spolu s adresou registru tvoøí jednu slabiku 101110002 = B816 .
Dvì následují í slabiky jsou druhý operand - pøímý, obr. 5.8 (a). Celkem instruk e zabírá v operaèní pamìti 3 slabiky.
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| {z } |{z}
6
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1236:
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1235:

C116

identi ka e registru

1234:

B816

3BC1
| {z }
6

000 = AX

(b)

Obrázek 5.8: Zakódování a ulo¾ení instruk e v pamìti
Je¹tì si nakreslíme, jak bude v pamìti instruk e ulo¾ena, tøeba od adresy 1234. Aèkoliv mají
souèasné pro esory Intel i pamì»ové èipy ¹íøku datové sbìrni e 64 bitù, pamì» je organizována
slabikovì a je mo¾né ji i po slabiká h adresovat. Instruk e bude v buòká h za sebou na tøe h
adresá h. Na adrese 1234 bude ulo¾ena hodnota B816 (operaèní znak a identi ka e registru).
Proto¾e pro esory Intel ukládají data ve formátu little endian, bude v buò e s ni¾¹í adresou
1235 ulo¾ena slabika ni¾¹ího øádu konstanty 3BC 116 , tedy C116 , a na adrese 1236 slabika 3B16 ,
obr. 5.8 (b).
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K organiza i pamìti poèítaèù PC je¹tì malou poznámku. Pro esory Intel od 80386 mají
roz¹íøené registry na 32 bitù, resp. 64 bitù, oznaèené Extended, napø. EAX. V instrukèní sadì
jsou naví odpovídají í instruk e pro prá i s tìmito registry (MOV EAX,data32). Samozøejmì je
mo¾né stále vyu¾ívat ¹estná tibitové a osmibitové pøenosy, je to ale neefektivní, proto¾e v rám i
jednoho sbìrni ového yklu je mo¾né pøenést 32, resp. 64, bitù dat najednou. U osmi a ¹estná tibitový h pøenosù je èást datové sbìrni e nevyu¾ita. Sdru¾íme-li data do dvojslov (32 bitù)
a uvá¾íme-li, ¾e pamì» je adresovatelná po slabiká h (8 bitù), vy hází, ¾e elá 32 bitová slova
zaèínají na adresá h dìlitelný h 4. Proto je ve dvaatøi etibitový h pøekladaèí h programova í h
jazykù volba, aby pøekladaè umís»oval promìnné na adresy dìlitelné ètyømi; pouze tak je pøenos
32 bitový h slov efektivní (jeden yklus sbìrni e).
V poèát í h programování èísli ový h poèítaèù se programy zapisovaly pøímo v instruk í h
v zakódované podobì. Takovému programu se øíká program ve strojovém kódu. Pozdìji se programy zapisovaly textovì v jazyku symboli ký h instruk í (assembleru) a do strojového kódu
se pøevádìly pøekladaèem. V souèasné dobì se v assembleru pí¹í jen jádra operaèní h sysémù a
nìkdy ovladaèe, ostatní software se programuje ve vy¹¹í h programova í h jazy í h (Pas al, C,
Java) a do kódu se program pøevádí pøekladaèem.
Na závìr si uká¾eme fragment podprogramu (funk e) zapsaný v assembleru. Pùjde o funk i,
která v poli, které je zakonèeno èíslem 0, vyhledává osmibitové èíslo. V registru AL (8 bitový) je
podprogramu pøedáno hledané èíslo, v registru BX adresa poèástku pole; poèet výskytù znaku
se vra í v registru CX:
XOR CX,CX
MOV AH,[BX℄
CMP AH,0
JZ pry
CMP AL,AH
JNZ nezvys
INC CX
nezvys: INC BX
JMP ykl
pry : RET
ykl:

;nulování èítaèe
;pøesuò aktuální èíslo do AH
;je naèteno èíslo 0
;pokud ano, kone yklu
;porovnání èísla v~poli s hledaným
;pokud není shoda - skok
;jinak zvy¹ èítaè o 1
;posun adresu na dal¹í èíslo
;skok na zaèátek yklu

Èíslo z pole, tj. z adresy, která je ulo¾ena v registru BX (MOV AH,[BX℄), se pøesune do
pomo ného registru AH (8 bitù). Pak se porovná s nulou (CMP AH,0). Pokud èíslo mìlo hodnotu
0 (instruk e CMP nastavila pøíznak Z ), pak se provede skok na adresu se symboli kým návì¹tím
pry (podmínìný skok JZ), kde je instruk e RET návratu z podprogramu. Jinak se porovná
naètené èíslo s hledaným, pokud je shodné, zvý¹í se èítaè (INC CX).
Odpovídají í funk e, zapsaná v jazy e C (ne pøíli¹ efektivnì), by vypadala asi takto:
int vyhledej(unsigned har *data, unsigned har islo)
{
int ita =0;
while(*data !=0)
{
if (*data == islo) ita ++;
}
return ita ;
}
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Poèítaèe CISC a RISC, proudové zpra ování instruk e

V podkapitole s tematikou o instrukèní sadì jsme poznali typy instruk í a operandù. Návrháøi
pro esorù se od poèátku sna¾ili roz¹iøovat instrukèní sadu o stále slo¾itìj¹í instruk e, které by
ví e odpovídaly syntakti kým konstruk ím vy¹¹í h programova í h jazykù, aby usnadnili prá i
programátorùm i tvùr ùm pøekladaèù. Zvìt¹il se i poèet mo¾ností adresní h módu u nepøímý h
operandù, napø. u pro esorù Intel existuje instruk e MOV AX,[BP+SI℄. Zpùsob nepøímé adresa e
u druhého operandu se nazývá modi ka e indexovým registrem - k adrese v registru BP (Base
Pointer) se pøièítá obsah registru SI (Sour e Index) a souèet se pou¾ije jako adresa do pamìti.
Tato adresa e se vyu¾ívá pøi zpra ování polí, kde do bázového registru se ulo¾í adresa poèátku
pole a posuv (index) je v registru SI a modi kuje se.
Dùsledkem roz¹iøování instruk í i adresaèní h mo¾ností je slo¾itìj¹í jádro pro esoru (øadiè).
Kódování slo¾itý h instruk í ve dvojkové soustavì nemá jednotný formát, zabírá rùzný poèet
bunìk v pamìti (díky variabilitì operandù), tím pádem je slo¾itìj¹í i dekódování instruk e a
naèítání operandù. Analýzou programù ve strojovém kódu, psaný h programátory i pøekládaný h
z vy¹¹í h jazykù, bylo zji¹tìno, ¾e zastoupení slo¾itý h instruk í není ve skuteènosti v kódu
tak èasté (detailnìji napø. [13℄). Proto se kon em 70. let skupina odborníkù na univerzitá h
v Berkley a Stanfordovì univerzitì rozhodla optimalizovat pro esor a instrukèní sadu naopak
reduk í instrukèní sady. Poèítaèe, resp. pro esory, oznaèili jako RISC (Redu ed Instru tion Set
Computer) - poèítaè s redukovanou sadou instruk í. Pro esory se slo¾itou instrukèní sadou nesou
pak oznaèení CISC (Complex Instru tion Set Computer). Základní rysy ar hitektury RISC lze
shrnout do následují h bodù:





poèet instruk í i adresový h módù je malý




pro esor obsahuje velký poèet registrù (registrovì orientovaný systém)

pro spoluprá i s hlavní pamìtí jsou pou¾ity dvì instruk e LD, ST
instruk e mají pevnou délku a pevný formát s pøesnì vymezenými významy jednotlivý h
bitù

proudové zpra ování instruk e

Poèet instruk í je redukován, operandy jsou pouze pøímé a z nepøímý h registry. Zatím o u
pro esorù Intel, typi kého zástup e CISC, lze napsat instruk i ve tvaru ADD AX,[3456℄ (k obsahu registru AX pøièti data z adresy 3456 hlavní pamìti), u pro esorù RISC lze sèítat pouze
obsahy registrù. Pro spoluprá i s hlavní pamìtí existují jen dvì instruk e. LD regs,adresa
(LOAD) slou¾í k pøesunu obsahu buòky hlavní pamìti do registru, ST regs,adresa (STORE)
slou¾í k pøesunu obsahu rogistru do buòky hlavní pamìti. Proto se ar hitektura pro esorù RISC
oznaèuje také jako Load/Store ar hitektura. Pokud h eme seèíst dvì èísla z hlavní pamìti,
program u pro esorù typu RISC musí nejprve pomo í dvou instruk í LD pøesunout data do
registrù, pak hodnoty seèíst a ulo¾it pomo í instruk e ST výsledek zpìt do pamìti. Ètenáø mù¾e
mít oprávnìnou námitku, ¾e takový program je slo¾en z vìt¹ího poètu instruk í ne¾ program pro
CISC, kde máme vìt¹í adresové mo¾nosti (staèí pøesunout jednu hodnotu do registru pomo í
MOV a pak zapsat instruk i ADD [adresa℄,regs). To je jistì pravda, ale díky malému poètu
adresní h mo¾ností v instruk í h lze navrhnou formát instruk e s pevnou délkou, pøesnými hrani emi mezi èástmi instruk e (operaèním znakem a operandy) a pøesnì vymezenými významy
jednotlivý h bitù. To v¹e usnadòuje návrh øadièe pro esoru a ury hluje naèítání, dekódování instruk e, její vykonání i prá i s operandy, naví umo¾òuje proudové zpra ování instruk e. Proto¾e
se opera e provádìjí výhradnì mezi registry, jsou datové esty jednodu¹¹í. Výsledkem je mnohem ry hlej¹í pro esor za stejný h te hnologi ký h podmínek (stupeò integra e, tepelné ztráty)
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z hlediska dosa¾itelné frekven e hodin i mìøeného výkonu. Výkon pro esorù se udává v jednotká h MIPS (Mega Instru tion per Se ond) - poèet milionù vykonaný h instruk í za sekundu - a
mìøení ukazují, ¾e výsledný výkon pro esoru je vy¹¹í i pøes to, ¾e programy obsahují vìt¹í poèet
instruk í.
Proto¾e se provádìjí opera e výhradnì mezi registry, mají pro esory RISC registrù velký
poèet. Napø. pro esor Sun SPARC do pra ovní h stani má sadu 255 registrù, z ni h¾ je mo¾né
v daném okam¾iku vyu¾ít okno o velikosti 24 registrù. Okna je mo¾né pøepínat s pøekryvem.
Me hanismu se vyu¾ívá pøi volání pro edur a funk í, kdy se pomo í pøekrývají í h oken pøedávají
parametry a výsledky.

Obrázek 5.9: Neproudové a proudové zpra ování instruk e
Vlastnosti ar hitektury RISC umo¾òují snadnou implementa i proudového zpra ování inZákladní instrukèní yklus, který jsme popsali v podkapitole 5.3, je znovu na
obr. 5.9 (a). Skládá se z pìti strojový h yklù: naètení instruk e F (jako FETCH), dekódování instruk e DEC, naètení operandù RD, vykonání instruk e EXE (Exe ution) a zápis výsledku WR.
Strojové ykly jsou vykonávány sériovì, pro první instruk i (F1, DEC1,. . . ) a pak pro druhou
instruk i (F2, DEC2,. . . ). Pokud navrhneme øadiè poèítaèe z paralelní h jednotek, které vykonávají strojové ykly samostatnì, je mo¾né zpra ovat instruk i proudovì, obr. 5.3 (b). V prvním
yklu se naèítá první instruk e (F1), ve druhém strojovém yklu, kdy se první instruk e dekóduje (DEC1), se zároveò ji¾ naèítá z hlavní pamìti druhá instruk e (F2) atd. Zatím o je pøi
neproudovém zpra ování bìhem devíti yklù z ela dokonèena první instruk e a vykonání druhé
právì probíhá, pøi proudovém zpra ování jsou plnì dokonèeny ètyøi instruk e a vykonání páté
instruk e probíhá. Dá se øí i, ¾e bìhem ka¾dého strojového yklu je provedena jedna instruk e.
Experimenty prokázaly, ¾e rozdìlení proudu do naznaèeným pìti sek í je optimální. Paralelu
proudového zpra ování instruk e mù¾eme najít v pásové výrobì napø. v automobilká h. Pozorným rozborem obr. 5.3 (b) zjistíme, ¾e do hází ke kolizi od strojového yklu 3. Z pamìti se naèítá
tøetí instruk e (F3) a zároveò se naèítají operandy (data) pro zpra ování první instruk í (RD1)
atd. Pokud je operandem registr, ke kolizi nedo hází, jde-li o instruk i LD (load), máme zde
po¾adavek na souèasné ètení dat a instruk e. Proto musí mít poèítaèe RISC oddìlenou pamì»
programu a dat. Ar hitektura s oddìlenou pamìtí programu a dat se oznaèuje jako harwardská ar hitektura. Dal¹í kolizi vidíme od yklu 5, kdy je souèasný po¾adavek na ètení operandù
struk e (pipeline).
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(dat) pro tøetí instruk i a zápis výsledku (dat) od první instruk e. To je mo¾né pouze s vyu¾itím dvoubránové syn hronní pamìti dat, která umo¾òuje souèasné ètení i zápis. Realizovat
tímto zpùsobem elou hlavní pamì» by bylo nároèné, ale vzpomeòme, ¾e opera e se u RISCový h pro esorù provádìjí pouze mezi registry; staèí vytvoøit dvoubránové pole registrù uvnitø
pro esoru.
Proudové zpra ování instruk e mù¾e být naru¹eno pøi podmínìný h sko í h, kdy není pøedem
známo, jaká bude dal¹í naèítaná instruk e. Problém se øe¹í pøekladaè vhodným poøadím instruk í
(napø mezi aritmeti kou instruk i, která ovlivní skok a vlastní instruk í skoku vlo¾í nìjakou, která
neovlivní pøíznaky) a spe iální jednotkou øadièe, tzv. blokem predik e skoku. Pokud pøesto dojde
dopøedu k nahrání nesprávné vìtve programu, jsou instruk e þzahozenyÿ a v proud zpra ování
je na nìkolik yklù pøeru¹en.
Moderní pro esory jsou spojením pro esorù RISC a CISC. Nejznámìj¹í zástup i þèistý hÿ
RISC pro esorù jsou Sun SPARC, Alpha a PowerPC. Moderní pro esory Pentium mají rysy
ar hitektur CISC i RISC. Ètenáø si mo¾ná polo¾í otázku ohlednì souvislosti mezi dvoubránovými
pamìtmi a harwardskou ar hitekturou, o¾ v poèítaèí h PC není, slo¾itou instrukèní sadou a
proudovým zpra ováním instruk e se v¹emi kolizemi. Právì z tohoto dùvodu jsou v pro esoru
þalespoòÿ oddìleny vyrovnáva í pamìti ( a he) instruk í a dat. Podrobnìj¹í informa e o RISC
ar hitekturá h najde ètenáø v literatuøe [13℄.
5.7

Aritmetika poèítaèù

Aritmeti ké a logi ké opera e v poèítaèi provádí aritmeti ko-logi ká jednotka (ALU - Arithmeti al and Logi al Unit). Zpra ovávaná data jsou zobrazena ve dvojkové soustavì. V úvodní
kapitole jsme rozebírali èíselné soustavy a pøevody mezi nimi. Oproti matemati e musíme u
reálný h poèítaèù uva¾ovat koneènou ¹íøku registrù pro esoru (poèet bitù), koneèný poèet bitù
aritmeti ký h obvodù a tím i omezený rozsah zobrazovaný h a zpra ovávaný h dat.
5.7.1

Èísla v poèítaèí h

Koneèná velikost registrù omezuje poèet zobrazený h øádù èísel. S héma, které vyjadøuje
zobrazitelné øády, se nazývá øádová møí¾ka, obr. 5.10. Øádová møí¾ka je harakterizována elkovým poètem øádù a polohou øádové èárky, ve formì èísel n a m. Èíslo n je nejvy¹¹í zobrazitelný
øád, èíslo m je nejni¾¹í øád (tím je dán jednoznaènì elkový poèet øádù i poloha øádové èárky).
K úplnému urèení je je¹tì potøeba dodat základ soustavy z . V poèítaèí h jsou nejpou¾ívanìj¹í
dva typy øádový h møí¾ek, obr. 5.10. První typ se pou¾ívá pøi zobrazování desetinný h èísel,
druhý typ pro zobrazování elý h èísel. První møí¾ku na obrázku harakterizují èísla n = 0,
m = 3, druhou møí¾ku dvoji e n = 3, m = 0.

6

1. typ

2. typ

6

Obrázek 5.10: Pøíklady øádové møí¾ky
Kromì èísel n a m je mo¾né harakterizovat møí¾ku èíslem Z a ". Z = z n+1 je modul
øádové møí¾ky, " = z m je jednotka øádové møí¾ky. Jednotka øádové møí¾ky je nejmen¹í nenulové
èíslo, které lze v dané møí¾ e zobrazit. Obe nì platí, ¾e v dané møí¾ e lze zobrazit jen elistvé
násobky jednotky øádové møí¾ky. Modul Z je nejmen¹í eloèíselný násobek jednotky øádové
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møí¾ky, který ji¾ není zobrazitelný v øádové møí¾ e. Modul a jednotku øádové møí¾ky mù¾eme
vypoèítat podle vý¹e uvedený h vztahù, mnemote hni ky je lze vytvoøit následují ím postupem:
modul øádové møí¾ky dostaneme tak, ¾e øádovou møí¾ku vyplníme nulami a pøed ni napí¹eme
1. Jednotku øádové møí¾ky obdr¾íme, kdy¾ do nejni¾¹ího øádu napí¹eme 1, zbytek vyplníme
nulami. S velikostí øádové møí¾ky souvisí ji¾ zmiòovaný rozsah zobrazitelný h èísel. V øádové
møí¾ e s parametry Z a " lze zobrazit eloèíselné násobky jednotky øádové møí¾ky A = k" v
rozsahu 0  A < Z . Nejvìt¹í zobrazitelné èíslo je Amax = Z ", poèet zobrazitelný h èísel
N = z n+1 m .

Pøíklad 5.1:

Uva¾uje øádovou møí¾ku prvého typu s parametry n = 0 a m = 3 podle obr. 5.10. Urèete
modul Z , jednotku ", rozsah zobrazitelný h èísel jak pro desítkovou (z = 10) tak pro dvojkovou
(z = 2) soustavu.
Øe¹ení:

Pro desítkovou soustavu je modul roven Z = 10; 00010 a jednotka øádové møí¾ky " = 0; 00110 .
Nejmen¹í zobrazitelné èíslo je 0, nejvìt¹í Amax = 10 0; 001 = 9; 99910 , poèet zobrazený h èísel
je N = 104 = 10000.
Pro dvojkovou soustavu je modul roven Z = 10; 0002 = 210 a jednotka øádové møí¾ky
" = 0; 0012 = 0; 12510 . Nejmen¹í zobrazitelné èíslo je 0, nejvìt¹í Amax = 1; 1112 = 1; 87510 ,
poèet zobrazený h èísel je N = 24 = 16.

Æ

Pøíklad 5.2:

Uva¾uje øádovou møí¾ku druhého typu s parametry n = 3 a m = 0 podle obr. 5.10. Urèete
modul Z , jednotku ", rozsah zobrazitelný h èísel jak pro desítkovou (z = 10) tak pro dvojkovou
(z = 2) soustavu.
Øe¹ení:

Pro desítkovou soustavu je modul roven Z = 1000010 a jednotka øádové møí¾ky " = 000110 .
Nejmen¹í zobrazitelné èíslo je 0, nejvìt¹í Amax = 100001 = 999910 , poèet zobrazený h èísel je
N = 104 = 10000.
Pro dvojkovou soustavu je modul roven Z = 100002 = 1610 a jednotka øádové møí¾ky " =
00012 = 110 . Nejmen¹í zobrazitelné èíslo je 0, nejvìt¹í Amax = 11112 = 1510 , poèet zobrazený h
èísel je N = 24 = 16.

Æ

Pøíklad 5.3:

Uva¾uje osmibitový registr pro esoru pro zobrazení elý h èísel ve dvojkové soustavì. Urèete
modul Z , jednotku ", rozsah zobrazitelný h èísel.
Øe¹ení:

Registr pøedstavuje øádovou møí¾ku druhého typu s parametry n = 7; m = 0. Modul je roven
= 28 = 1000000002 = 25610 a jednotka øádové møí¾ky " = 12 . Jsou zorazitelné násobky 1,
nejmen¹í zobrazitelné èíslo je 0, nejvìt¹í Amax = 111111112 = 25510 , poèet zobrazený h èísel je
N = 256.
Z

Æ

S øádovou møí¾kou a aritmeti kými opera emi souvisí pojmy pøeteèení a podteèení. Pøeteèení
(over ow) nastane, jestli¾e je výsledek aritmeti ké opera e vìt¹í ne¾ nejvìt¹í zobrazitelné èíslo
v øádové møí¾ e. Podteèení (under ow) nastane, jestli¾e je výsledek aritmeti ké opera e men¹í
ne¾ nejmen¹í zobrazitelné èíslo v øádové møí¾ e. Mìjme desítkovou soustavu a dvoj ifernou øádovou møí¾ku druhého typu. Sèítáme-li 25+34=59, je v¹e v poøádku. Máme-li seèíst 75+65=130,
do¹lo k pøeteèení, proto¾e výsledek je vìt¹í ne¾ 99, o¾ je nejvìt¹í dekadi ké èíslo zobrazitelné
v dané øádové møí¾ e.

152

KAPITOLA 5.

5.7.2

ARCHITEKTURA POÈÍTAÈÙ

Sèítání ve dvojkové soustavì, dvojková sèítaèka

Máme-li seèíst v desítkové soustavì napø. 35 + 28, postupujeme od nejni¾¹ího øádu: nejprve
seèteme 5 + 8 = 13. Do výsledku napí¹eme v øádu pouze 3 a jednièku pøièteme k vy¹¹ímu øádu,
tedy: 1 + 2 + 3 = 6. Pøièítané 1 se øíká pøenos do vy¹¹ího øádu. Ve dvojkové soustavì je to
obdobné. Zaèínáme sèítat od nejni¾¹ího øádu a pøípadný pøenos pøipoèítáme do vy¹¹ího øádu.
Sèítání dvojkový h ifer vypadá takto:
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1=0

pøenos do vy¹¹ího øádu = 1

Souèet uká¾eme na konkrétním pøíkladì:
1 12
310
1 02
210
pøenos ! 1
1 0 12
510
Obvod, který provádí sèítání pro 1 øád, se nazývá jednobitová dvojková polovièní sèítaèka
(half adder). Je to kombinaèní obvod se dvìma vstupy a; b, o¾ jsou bity sèítan ù, a dvìma
výstupy - souètem s a pøenosem do vy¹¹ího øádu q. Pou¾ívá se pro souèet v nejni¾¹ím øádu.
Pravdivostní tabulka sèítaèky je v tab. 5.1 spolu s rovni emi. I bez zápisu funk í do map lze
rovni e snadno zapsat.
a

0
0
1
1

b

0
1
0
1

s

0
1
1
0

q

0
0
0
1

s
q

= ab
= ab

Tabulka 5.1: Polovièní dvojková sèítaèka - tabulka a rovni e
Pou¾ívaný symbol pro sèítaèku je na obr. 5.11 (a), vnitøní zapojení polovièní sèítaèky je na
obr. 5.11 (b).
a b

a b
??

q

P

?

s

q

s

Obrázek 5.11: Jednobitová polovièní sèítaèka - s héma
Pro sèítání vy¹¹í h øádù se pou¾ívá úplná jednobitová sèítaèka - obvod se tøemi vstupy a; b; p
a dvìma výstupy s; q. Vstup p je pøenos z ni¾¹ího øádu, význam ostatní h signálù je identi ký s
polovièní sèítaèkou. Pravdivostní tabulka úplné sèítaèky je za hy ena v tab. 5.2 i s rovni emi.
Kaskádním spojením polovièní a úplný h sèítaèek dostaneme ví ebitovou sèítaèku (obr. 5.12
pro osmibitovou sèítaèku). Výstup pøenosu do vy¹¹ího øádu pi u øádu i je pøiveden jako vstup
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a

0
0
0
0
1
1
1
1

b

0
0
1
1
0
0
1
1

p

s

0
1
0
1
0
1
0
1

0
1
1
0
1
0
0
1

q

0
0
0
1
0
1
1
1

= abp
= ab+bp+ap

s
q

Tabulka 5.2: Úplná dvojková sèítaèka - tabulka a rovni e
pøenos z ni¾¾ího øádu u øádu i + 1. Výstup q7 (pøenos z nejvy¹¹ího øádu) signalizuje pøeDvojková sèítaèka je základem aritmeti ké jednotky ka¾dého poèítaèe. V podobì, jak
jsme ji nakreslili, je þpomaláÿ, proto¾e signál pøenosu pro hází elou kaskádou. Proto ve skuteèný h pro esore h jsou vylep¹ené sèítaèky s predik í pøenosu, us hovávanými pøenosy atd., které
zry hlují èinnost obvodu. Zájem e odkazujeme na literaturu [3℄.

qi+1

teèení.

a7 b7

a1 b1

??

q7 

P



?

s7



a0 b0

??



P

?

s1



??

P

?

s0

Obrázek 5.12: Osmibitová binární sèítaèka

5.7.3

Zobrazení záporný h èísel

Zápis èísla A = an an 1 : : : a0 ; a 1 : : : am v soustavì o základu z vyjadøuje hodnotu an z n +
an 1 z n 1 +    + a0 z 0 + a 1 z 1 +    + am z m , jak bylo uvedeno v úvodní kapitole. Proto¾e je z  2
a ai  0, lze tímto zápisem vyjádøit pouze nezáporná èísla. Ale záporná èísla u reálný h výpoètù
potøebujeme. Musíme nade novat vhodné zobrazení záporný h èísel. Ètenáøe jistì napadne, ¾e
ve dvojkové soustavì by hom se mohli inspirovat zápisem, který pou¾íváme v bì¾ném ¾ivotì,
tj. zápisem znaménka. Vyhradíme nejvy¹¹í øád pro znaménko, 0 bude znaèit kladné èíslo, 1
záporné èíslo. Zbylé ni¾¹í øády urèují absolutní hodnotu. Tomuto kódu pro zobrazení záporný h
èísel øíkáme pøímý kód. U pøímého kódu se zmìní rozsah zobrazitelný h èísel, existuje kladná
a záporná 0. Lze zobrazit èísla v rozsahu (z n z m ); : : : ; 0; : : : ; +(z n z m ) neboli ( Z2
"); : : : ; 0; : : : ; +( Z2
"). Napø. pro osmibitový registr (møí¾ka n = 7, m = 0) jsou zobrazitelná
elá èísla v rozsahu -127 (111111112 ) a¾ +127 (011111112 ), kladná nula má vyjádøení 000000002 ,
záporná nula 100000002 , napø. èíslo -5 je vyjádøeno (100001012 ). Pøímý kód je srozumitelný
èlovìku, nehodí se v¹ak pro provádìní aritmeti ký h opera í v poèítaèi. Algoritmus výpoètu by
byl stejný, jako kdy¾ provádí výpoèty èlovìk - porovnáme znaménka, pokud jsou stejná, seèteme,
absolutní hodnoty, výsledek má stejné znaménko jako sèítan e atd. Proto byl vynalezen tzv.
doplòkový kód.
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Doplòkový kód
Uva¾ujme øádovou møí¾ku se Z = 1000, " = 1, z = 10. Vypoèítáme rozdíl 729 875 = 146.
Nyní vypoèteme rozdíl je¹tì jednou, ale bez ohledu na to, ¾e èíslo -875 má vìt¹í absolutní hodnotu
ne¾ 729. Zaèneme nejni¾¹ím øádem a poèítáme: þ5 a kolik je 9: 4ÿ. Pøejdeme k prvému øádu: þ7
a kolik je je 12: 5ÿ. Vyjde nám èíslo 854, zùstane nám 1 jako pøenos. Pøiètìme nyní k modulu Z
rozdíl -146: 1000-146=854. Vy¹lo nám (pøekvapivì) èíslo 854, které je tzv. doplòkem èísla -146 do
modulu. V doplòkovém kódu jsou kladná èísla zobrazena beze zmìny, záporná èísla jako doplnìk
do modulu øádové møí¾ky. Obraz èísla A v doplòkovém kódu oznaèíme D(A) a bude de nován:

D(A) =

(

A
Z +A

je-li A  0;
je-li A < 0

Zobrazitelná èísla jsou v¹e hny násobky jednotky øádové møí¾ky v rozsahu
obr. 5.13.
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Obrázek 5.13: Rozsah zobrazitelný h èísel v doplòkovém kódu
Pøíklad 5.4:

Je dána øádová møí¾ka s parametry Z = 1000; " = 1, desítková soustava z = 10. Najdìte
obrazy následují í h èísel v doplòkovém kódu: A = 35; B = 57; C = 725; D = 500
Øe¹ení:

Rozsah zobrazitelný h èísel je 500 : : : 499. Obraz kladný h èísel je èíslo samo, obraz záporný h èísel je doplnìk do modulu, tedy:

D(A) = 35
D(B ) = 1000

57 = 943

D(C ) = není v této øád. møí¾ e zobrazitelné
D(D) = 1000 500 = 500

Æ

V¹e hny obrazy záporný h èísel mají v doplòkovém kódu v desítkové soustavì v nejvy¹¹ím
øádu jednu z èísli 5,6,7,8,9, obrazy kladný h èísel mají v doplòkovém kódu v desítkové soustavì
v nejvy¹¹ím øádu jednu z èísli 0,1,2,3,4. Proto bylo obe nì zvoleno nejvy¹¹í kladné zobrazitelné
èíslo Z2 ", zde pro desítkovou soustavu 499, aby mohl být obraz D( 500) = 500. Doplòkový
kód má pak vlastnost kódu se snadným urèením znaménka.

Pøíklad 5.5:

Je dána øádová møí¾ka s parametry Z = 1000000002 = 25610 ; " = 1, dvojková soustava z = 2.
Tato øádová møí¾ka pøedstavuje de fa to o osmibitový registr. Najdìte obrazy následují í h
èísel v doplòkovém kódu ve dvojkové soustavì: A = 000101012 = 2110 ; B = 000011102 =
1410 ; C = 010001012 = 6910
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Øe¹ení:

Rozsah zobrazitelný h èísel je
pem dostaneme:

D(A) = 00010101 = 21
D(B ) = 100000000 00001110
D(C ) = 100000000 01000101
2

10

2

2

2

2

100000002 = 12810 a¾ 011111112 = 12710 . Stejným postu-

= 111100102 = 24210
= 101110112

Æ

Zpìtný pøevod provádíme následovnì: je-li obraz D(A) < Z2 , jde o obraz kladného èísla a
A = D (A). Je-li obraz D (A)  Z2 , jde o obraz záporného èísla a A = D (A) Z (vztah jsme
obdr¾eli z de ni e doplòkového kódu).

Pøíklad 5.6:

Je dána øádová møí¾ka s parametry Z = 1000; " = 1, desítková soustava z = 10. Následují í
hodnoty jsou obrazy èísel v doplòkovém kódu; naleznìte zobrazená èísla: D(A) = 352; D(B ) =
743; D(C ) = 225; D(D) = 684.
Øe¹ení:

D(A) = 352 < Z
D(B ) = 743  Z
D(C ) = 225 < Z
D(D) = 684  Z
Æ
2

2

2

2

)
)
)
)

A = 352
B = 743
C = 225

1000 = 257

= 684

1000 = 316

D

Výhoda doplòkového kódu je ve snadném provádìní opera í sèítání a odèítání. Sèítáme obrazy èísel v doplòkovém kódu bez ohledu na znaménka a zanedbáme pøenos z nejvy¹¹ího øádu.
Zájem e o matemati ké odvození odkazujeme na literaturu [3℄. Vlastnosti uká¾eme na pøíkladu.

Pøíklad 5.7:

Je dána øádová møí¾ka Z = 1000; " = 1, desítková soustava z = 10 a èísla A = 325; B =
121; C = 327; D = 15. Vypoètìte v doplÒkovém kódu A + B; B + C; C D.
Øe¹ení:

Pøevedeme èísla do doplòkového kódu. Pøi výpoètu výrazu C D si uvìdomíme, ¾e odeèíst
kladné èíslo znamená pøièíst èíslo opaèné, budeme tedy pøièítat èíslo -15 (C D = 327 15 =
327 + ( 15)). Nejprve urèíme obrazy èísel:

D(A) = 325; D(B ) = 121; D(C ) = 673; D(
Poèítáme:

325
+121
446

D(A + B ) = 446 )
D(B + C ) = 794 )
D(C D) = 658 )

121
+673
794

D ) = 985

673
+985
1 658

A + B = 446
B + C = 206
C D = 342

Sèítáme obrazy èísel v doplòkovém kódu z ela bì¾nì, zanedbáme pøenos z nejvy¹¹ího øádu
(zde neznamená pøeteèení), a výsledek je správný v doplòkovém kódu. Detek e pøeplnìní je
obe nì obtí¾ná. K pøeplnìní dojde, sèítáme-li dvì kladná èísla a vyjde obraz záporného èísla
nebo sèítáme-li záporná èísla a výsledek je kladné èíslo. Ve dvojkové soustavì se pozná pøeplnìní
snáze - je-li rùzný pøenos do a z nejvy¹¹ího øádu.
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Obrazy záporný h èísel v dopòkovém kódu získáme snadno metodou tzv. inverzní h èísli .
Máme-li soustavu o základu z a z -adi ké èísli e z-adi ké èísli e a = 0; : : : ; z 1, pak inverní
èísli e a~ k èísli i a je de nována:
a
~

=z

1

a

Dosazením do vztahu sestavíme tabulku inverzní h èísli pro desítkovou a dvojkovou soustavu, tab. 5.3
a
a
~

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
desítková soustava

0 1
1 0
dvojková soustava
a
a
~

Tabulka 5.3: Tabulka inverzní h èísli
Mìjme èíslo A > 0. Je mo¾né dokázat, ¾e obraz opaèného èísla v doplòkovém kódu je
~ + ". Vìta platí i v roz¹íøeném znìní: máme-li obraz nìjakého èísla v doplòkoA) = A
vém kódu, obraz opaèného èísla získáme inverzí a pøiètením jednièky do nejni¾¹ího øádu, tzv.
horké jednièky.

D(

Pøíklad 5.8:

Najdìte obrazy opaèný h èísel v doplòkovém kódu pomo í inv. èísli : A = 35; B = 257.

Øe¹ení:

D(
D(

A) = ~
0~3~5 + 1 = 964 + 1 = 965
B) = ~
2~5~7 + 1 = 742 + 1 = 743

Æ

Výhoda metody inverzní h èísli se projeví hlavnì ve dvojkové soustavì. Inverzní èísli i
získáme nega í v¹e h bitù èísla. Dvojková sèítaèka/odèítaèka v doplòkovém kódu, která má sèítat
nebo odèítat sèítan e A a B v doplòkovém kódu, se pøíli¹ neli¹í od obyèejné sèítaèky. V nejni¾¹ím
øádu má úplnou sèítaèku. Jako sèítane A pøivedeme èíslo v doplòkovém kódu. Pokud h eme
sèítat, pøivedeme jako sèítane B také èíslo v dplòkovém kódu, pøenos do nejni¾¹ího øádu je
nulový. Pøi odèítání, kdy vlastnì pøièítáme èíslo opaèné, pøivedeme na B obraz opaèného èísla
v doplòkovém kódu, který získáme jednodu¹e nega í bitù, a pøenos do nejni¾¹ího polo¾íme roven
1 (horká 1).
Kód, který má obraz záporného èísla inverzní èíslo, se nazývá inverzní. Má podobné vlastnosti
jako doplòkový kód. Inverzní kód se napø. pou¾ívá v IP protokolu pøi výpoètu kontrolního souètu.
Známý je také aditivní kód, neboli kód s posunutou nulou. Obraz v¹e h èísel (kladný h i
záporný h) se získá tak, ¾e se k èíslu pøiète vhodná konstanta:

A(A) = A + K;

kde K > 0 je konstanta

Výhodná volba je K = Z2 . Rozsah zobrazitelný h èísel je pak K  X  Z " K; X = k",
pro K = Z2 je rozsah stejný jako v doplòkovém kódu Z2  X  Z2 "; X = k". Obraz nuly je
A(0) = K , nula je obrazem èísla: A( K ) = 0.
5.7.4

Posuvy v øádové møí¾ e

V podkapitole o instruk í h byla zmínka o posuve h dat. Posuvy dat mají blízko k aritmeti kým opera ím. Uva¾ujme opìt øádovou møí¾ku 2. typu s modulem Z = 1000, " = 1 a desítkovou
soustavou. Vezmeme èíslo 030 a posuneme o jeden øád doleva, do nejni¾¹ího øádu vlo¾íme 0;
obdr¾íme èíslo 300. Posuneme 030 jeden øád doprava a do nejvy¹¹ího øádu vlo¾íme 0: dostane
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èíslo 003. Posuvem doleva jsme získali desetinásobek pùvodního èísla, posuvem doprava jsme
dostali pùvodní èíslo dìlené 10. Obe nì platí, ¾e posuvem èísla A v øádové møí¾ e o l míst doleva
získáme násobek A  z l , posuvem doprava o l míst získáme eloèíselný podíl A  z l . K pøeteèní dojde, vysune-li se z nejvy¹¹ího øádu nenulová èísli e; pokud se vysune nenulová èísli e z nejni¾¹ího
øádu, mù¾eme øí i, ¾e do¹lo ke ztrátì pøesnosti. Tedy, pokud provedeme ve dvojkové soustavì
s registem opera i posuvu o 1 místo doleva, vynásobíme ulo¾ené èíslo 2, pokud provedeme posuv o 2 místa doleva, vynásobíme ulo¾ené èíslo 4 atd. Analogi ky posuvem o jeden bit doprava
vydìlíme èíslo eloèíselnì 2.
Je mo¾né provádìt posuvy i s èísly v doplòkovém kódu, øídí se ale tro hu jinými pravidly.
Zaèneme ilustraèním pøíkladem. Uva¾ujme stejnou øádovou møí¾ku jako v pøede¹lém odstav i.
Èíslo A = 30 má v doplòkovém kódu obraz D( 30) = 970. Desetinásobek èísla A je 300.
Posuòme obraz èísla -30 v dopòkovém kódu o jeden øád vlevo: 700. Snadno nahlédneme, ¾e
700 je v doplòkovém kódu obrazem èísla -300. Obe nì, posuv vlevo je mo¾né aplikovat i na
èísla v doplòkovém kódu, pro detek i pøeteèní je tøeba porovnávat znaménko pùvodního èísla a
výsledku.
A má hodnotu -3. Obraz èísla -3 v doplòkovém kódu je D( 3) = 997. Èíslo 997 by hom
Podíl 10
pomo í 970 ( o¾ je obraz -30) dostali posuvem doprava s tím rozdílem, ¾e do nejvy¹¹ího øádu
vlo¾íme místo 0 èísli i 9. Obe nì, v doplòkovém kódu musíme provést posuv doprava tak, ¾e u
záporný h èísel vlo¾íme do nejvy¹¹ího øádu 9.
Pro dvojkovou soustavu a doplòkový kód je posuv doleva identi ký s þnormálnímÿ posuvem,
pøi posuvu doprava kopírujeme do nejvy¹¹ího øádu hodnotu bitu pùvodního nejvy¹¹ího øádu (u
obrazu kladného èísla zùstane 0, u obrazu záporného èísla zùstane 1). Uvedený posuv se nazývá
aritmeti ký posuv a pøíslu¹nou instruk i, zvanou SAR mají pro esory bì¾nì v instrukèní sadì.
5.7.5

Zobrazení desetinný h èísel

Zobrazení pomo í pevné øádové møí¾ky (prvého i druhého typu) se nazývá zobrazení èísel
Pou¾ívá se pro ulo¾ení elý h èísel (typy har, int, long v programova ím jazy e C). Pro ulo¾ení desetinný h èísel se pou¾ívá zobrazení v pohyblivé øádové èár e
(typy float, double v programova ím jazy e C, real v jazy e Pas al). Úmyslnì jsme nepou¾ili oznaèení reálná èísla, proto¾e reálná èísla, která mohou mít nekoneèný rozvoj zlomkové èásti,
ulo¾it do pamìti poèítaèe s koneènou velikostí nelze.
Zobrazení desetinný h èísel odpovídá semilogaritmi kému tvaru, který je ètenáøi znám z fyzikální h výpoètù, napø. 3; 5  10 3 . Pøi stanovení základu soustavy z je desetinné èíslo jednoznaènì urèeno dvoji í mantisa m (zde m = 3; 5) a exponent exp (zde exp = 3). Obe nì
zapí¹eme èíslo v semilogaritmi kém tvaru podle na¹í symboliky m  z exp. V poèítaèí h se dnes
nejví e pou¾ívá formát, který stanovuje norma ANSI/IEEE Std 754 z roku 1985. Formát 32
bitového èísla je na obr. 5.14. Mantisa je zobrazena v pøímém kódu, znaménko je ulo¾eno v bitu
nejvy¹¹ího øádu (zn = 0 znamená kladné èíslo), mezi znaménko a absolutní hodnotu mantisy je
vlo¾en exponent g, který je kódován v kódu s posunutou nulou. Pøièítaná konstanta má hodnotu
127 dekadi ky (g = exp + 127).
v pevné øádové èár e.

1

8

23

zn

g

f

Obrázek 5.14: Formát èísla v pohyblivé øádové èár e podle normy ANSI
Víme, ¾e jedno desetinné èíslo lze vyjádøit v semilogaritmi kém tvaru nekoneènì mnoha
zápisy, li¹í í se polohou øádové èárky: 3; 5  10 3 = 35  10 4 = 0; 35  10 2 . Norma ANSI
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stanoví, ¾e èíslo má být ulo¾eno ve dvojkové soustavì v normalizovaném tvaru. Dvojková èárka
se posune, aby mantisa byla zapsána dvojkovì jako m = 1; a 1 a 2 : : :2 . Celoèíselná èást mantisy
má tak v¾dy hodnotu 1. Tato jednièka se neukládá (tzv. skrytá jednièka, hidden one) a ulo¾í
se pouze zlomková èást mantisy, kterou oznaèíme f (má ¹íøku 23 bitù). Normalizovaný tvar
zjednodu¹uje algoritmy opera í s èísly v pohyblivé èár e. Norma je¹tì stanovuje konven i pro
spe iální pøípady: jsou-li v¹e hny bity nulové, jde o obraz 0. Pokud je g = 25510 a f = 0,
znamená to 1. Dvoji e g = 25510 a f 6= 0 je interpretována jako NaN (Not a Number), napø.
výsledek dìlení 0:0.
Norma de nuje i 64 bitový formát (dvojitá pøesnost). Pro znaménko je vyhrazen 1 bit,
pro exponent g 11 bitù, pro zlomkovou èást mantisy f 52 bitù. Prin ip skryté jednièky a kód
s posunutou nulou je za hován, konstanta je rovna 1023.

Pøíklad 5.9:

Naleznìte reprezenta i desítkového èísla 5 v pohyblivé øádové èár e podle normy ANSI ve
32 bitovém formátu.
Øe¹ení:

Èíslo 5 má ve dvojkové soustavì vyjádøení 1012 . V semilogaritmi kém tvaru mù¾eme
psát 1012  20 . Posuneme øádovou èárku mantisy, aby byl splnìn po¾adavek normalizovaného
tvaru: 1012  20 = 1; 012  2(210 ) . Znaménkový bit má hodnotu zn = 1. Èíslo f je zlomková
èást mantisy f = 010000000000000000000002 . Exponent je exp = 210 . Jeho vyjádøení v kódu
s posunutou nulou je g = (2 + 127)10 = 12910 = 100000012 . Èíslo 510 má v pohyblivé øádové
èár e vyjádøení
110000001010000000000000000000002

Æ
Pøíklad 5.10:

Naleznìte, jaké èíslo v desítkové soustavì reprezentuje vyjádøení v pohyblivé øádové èár e
110000100110100000000000000000002 .
Øe¹ení:

Nejvy¹¹í bit (znaménkový) má hodnotu 1, èíslo je záporné. Exponent v kódu s posunutou
nulou má hodnotu g = 100001002 = 13210 . Odtud exp = 132 127 = 510 . Zlomková èást mantisy
je f = 11012 . Pøipoèítáme skrytou jednièku, tedy m = 1; 11012 . Semilogaritmi ký tvar èísla ve
dvojkové soustavì je 1; 11012  25 = 1110102 = 58. Zápis reprezentuje èíslo -58.

Æ

Opera e v pohyblivé øádové èár e jsou mnohem nároènìj¹í ne¾ v pevné èár e. Pøi sèítání/odèítání je tøeba pøevést èísla do tvaru, aby mìly stejné exponenty, a seèíst/odeèíst mantisy,
výsledek se je¹tì pøevede do normalizovaného tvaru. Pøi násobení se seètou exponenty a vynásobí mantisy; výsledek se musí pøevést do normalizovaného tvaru. Bez reprezenta e v pohyblivé
øádové èár e by nebyly myslitelné vìde ko-te hni ké výpoèty. Proto je souèástí pro esorù druhá
aritmeti ká jednotka, zvaná Floating Point Unit (FPU), jednotka pro výpoèty v pohyblivé øádové èár e, spe iálnì navr¾ená pro opera e v pohyblivé èár e. Souèástí jednotky jsou i støadaèe
(registry) pro ulo¾ení dat v tomto formátu. Instrukèní sada je roz¹íøena o spe iální aritmeti ké
instruk e. V poèát í h obvodù LSI nebyla jednotka integrována do pro esoru a dodávala se jako
samostatný obvod, matemati ký kopro esor. Kopro esor èetl instruk e paralelnì s hlavním proesorem a vykonával jen instruk e pro FPU. Pokud kopro esor hybìl, vyvolala instruk e typu
FPU u pro esoru bez jednotky FPU interní pøeru¹ení þneznámá instruk eÿ a vykonání instruk e
se emulovalo softwarovì. U rmy Intel mìly kopro esory oznaèení 80x87, tj. k pro esoru 8086
bylo mo¾né dokoupit kopro esor 8087, k pro esoru 80286 existoval kopro esor 80287 atd. Integrovaný kopro esor mìl a¾ pro esor 80486DX (u 80486 byl deaktivován). V¹e hny pro esory
Pentium mají ji¾ kopro esor integrován.
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Øe¹ení datový h
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est aritmeti ké jednotky

U pro esorù typu RISC se provádìjí opera e mezi daty ulo¾enými v registre h, u pro esorù
CISC, kde existuje mnoho adresový h módù instruk í, se provádìjí opera e i mezi registry a daty
ulo¾enými v hlavní pamìti. To znamená, ¾e pøi aritmeti ký h opera í h je potøeba pøivést na
vstup aritmeti ko-logi ké jednotky data z rùzný h zdrojù. Pøi návrhu pro esoru je nutné vìnovat
pozornost datovým estám a jeji h øízení z øadièe. Existují podstatì dvì mo¾nosti: multiplexová
ar hitektura a sbìrni ová ar hitektura. Pøíklad multiplexorové ar hitektury datový h est je na
obr. 5.15.

Obrázek 5.15: Multiplexorová ar hitektura datový h est pro esoru
Uva¾ujme 16 bitový pro esor typu CISC se tøemi støadaèi AX, BX, CX, které mohou být pou¾ity libovolnì v aritmeti ký h instruk í h (tzv. ortogonalita), jako operand je dovolena i pøímá
adresa, tj. zpra ovává se èíslo z operaèní pamìti. Na ka¾dý datový vstup aritmeti ké jednotky
ALU mù¾e být pøiveden jeden ze ètyø zdrojù dat (tøi registry a vnìj¹í datová sbìrni e). Výbìr
je proveden multiplexory s øídi ími signály ALUAx, ALUBx. Do støadaèù mohou být zapsána
nová data buï z vnìj¹í datové sbìrni e (pøi instruk i typu MOV AX,DATA) nebo výsledek
aritmeti ké opera e (instru e typu ADD AX,BX). Zdroj dat se vybírá pomo í dvouvstupový h
multiplexorù s øídi ími signály SELAX, SELBX, SELCX. Zápis do støadaèù je povolen signály
WRAX, WRBX, WRCX (mù¾eme je ztoto¾nit s povolova ími signály klopný h obvodù CE).
Proto¾e mù¾e být výsledek z ALU zapsán i do operaèní pamìti (ADD [adresa℄,AX), existuje
i datová esta z výstupu ALU na vnìj¹í datovou sbìrni i. Pøipojení ke sbìrni i je realizováno
tøístavovým budièem (tøetí stav se ovládá signálem T). V¹e hny øídi í signály jsou ovládány z øadièe podle operaèního znaku instruk e a pøíslu¹ný h operandù. Na obr. 5.15 není pro pøehlednost
nakreslen ¾ádný øídi í signál aritmeti ké jednotky.
U sbìrni ové ar hitektury jsou multiplexory nahrazeny lokální sbìrni í. Zdroje dat jsou vybaveny tøístavovými výstupy; namísto øízení multiplexorù se ovládají tyto tøístavové výstupy.
Doporuèujeme ètenáøi, aby se pokusil pøekreslit obr. 5.15 na sbìrni ovou ar hitekturu.

160
5.8

KAPITOLA 5.

ARCHITEKTURA POÈÍTAÈÙ

Øadiè

Øadiè poèítaèe vykonává instruk e a øídí ostatní bloky poèítaèe. Jeho hování je popsáno
základním yklem poèítaèe na obr. 5.4. Vývojový diagram na obrázku pøipomíná automatový
model hování sekvenèního obvodu. Skuteènì, jádro øadièe je popsáno automatovým modelem
a realizováno sekvenèním obvodem. K øadièi poèítaèe by hom logi ky pøidru¾ili nìkteré bloky,
které jsme popsali døíve, napø. registry programový èítaè, ukazatel zásobníku, pøíznakový registr.
Pøíklad ar hitektury øadièe je na obr. 5.16. Datové a adresové esty jsou kresleny silnými èarami,
stavové a øídi í signály tenkými èarami. Z dùvodu pøehlednosti nejsou v¹e hny øídi í a stavové
signály kresleny. Obrázek je inspirován literaturou [3℄.

Obrázek 5.16: Ar hitektura øadièe
Kromì známý h blokù obsahuje blokové s héma je¹tì registr instruk e RI, kam se ukládá
instruk e po prvním strojovém yklu. Dále jsou zde dekodér operaèního znaku DOZ a logika
øízení pøeru¹ení. Dekodér operaèního znaku mù¾e být kombinaèní obvod a mù¾e usnadnit návrh
jádra øadièe. Mnoho instruk í má velmi podobné øízení, napø. aritmeti ké opera e, a nìkdy staèí
jako vstupní informa e jádru øadièi informa e o skupinì opera í. Proto je také zakreslena esta od
operaèního znaku OZ k aritmeti ké jednot e. Operaèní znak bývá pomyslnì hierar hi ky rozdìlen
právì na typ opera e (aritmeti ká) a opera i (sèítání). Pøi vhodném kódování opera í mù¾e být
ta èást, která urèuje opera i, pøivedena pøímo na vstup aritmeti ké jednotky a øídit ji pøímo.
Existen e datové esty od programového èítaèe na vnìj¹í adresovou sbìrni i je zøejmá (naèítání
instruk e). Na datovou sbìrni i je potøeba vyslat adresu pøi instruk í h CALL a pøeru¹ení, kdy se
ukládá návratová adresa na zásobník. První operand instruk e se ukládá do registru PC, pokud
jde o instruk i skoku. Operandy mohou být vyslány na adresovou sbìrni i (nepøímý operand)
nebo se pomo í ni h vybírá registr jako zdroj dat pro aritmeti kou opera i (datové registry
nejsou kresleny, jsou souèástí ALU). Do obrázku se ji¾ neve¹lo propojení datové sbìrni e a ALU.
Jako ukázku automatového popisu jádra øadièe uvedeme èást grafu pøe hodù, který pøedstavuje øízení naèítání instruk í z pamìti ktivního poèítaèe. Graf je opìt inspirován literaturou [3℄.
Pøedpokládejme, ¾e pøístup na vnìj¹í sbìrni i je øízen pøidìlovaèem, pro esoru je pøidìlení sbìrni e oznámeno signálem HOLD=0. Výstup programového èítaèe na datovou sbìrni i se povoluje
signálem PC.OE=1, ètení z pamìti je øízeno signálem MEM.RD=1. Dokonèení yklu signalizuje
pamì» signálem MEM.READY=1. Zápis instruk e do registru RI povoluje signál RI.WR=1.
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Graf má podobu Mooreova automatu, obr. 5.17. Proto¾e nebylo mo¾né zapsat hodnoty výstupní h signálù do uzlù grafu, jsou umístìny vnì a podtr¾eny, aby je bylo mo¾né odli¹it od podmínek
pøe hodù.

Obrázek 5.17: Èást automatového modelu jádra øadièe - naèítání instruk e

5.9

Pamìti poèítaèù

Pamìti je mo¾né rozdìlit podle zpùsobu výbìru informa e na pamìti s adresním výbìrem a
pamìti s aso iativním výbìrem. Popí¹eme struènì pamìti s adresním výbìrem.
5.9.1

Pamìti RAM a ROM

Podle mo¾nosti ètení a zápisu dìlíme pamìti na dvì velké skupiny: pamìti typu RAM a
ROM. Díky te hnologi kému pokroku se kromì zvy¹ování kapa ity postupnì objevilo mnoho
variant pamìtí typu ROM. Odstraòují hlavní nevýhodu pùvodní te hnologie ROM - nemo¾nost
opakovaného zápisu.
RAM (Random A ess Memory) je pamì» s þnáhodným pøístupemÿ, tj. je mo¾no z ní èíst i
do ní zapisovat. Bývá oznaèována také zkratkou RWM (Read-Write Memory) - pamì» pro ètení
i zápis. Její nevýhodou je, ¾e po vypnutí napájení ztrá í svùj obsah. RAM pamìti se dìlí na
stati ké a dynami ké. U stati ký h pamìtí je buòka tvoøena bistabilním klopným obvodem se
dvìma tranzistory. U dynami ký h pamìtí je buòka tvoøena jedním tranzistorem a pamì»ovým
kondenzátorem (obr. 5.18 (b)). Informa e je u hována v podobì elekri kého náboje na kondenzátoru. U dynami ký h pamìtí lze dosáhnout vìt¹í kapa ity (realiza e 1 tranzistoru v buò e místo
2). Proto¾e se kondenzátor vybíjí, je nutné pøi provozu pamìti náboj pravidelnì obèerstvovat,
tj. pøídavná logika musí náboj "doplòovat" na kondenzátor. U stati ký h pamìtí není obèerstvování tøeba, proto se stati ké pamìti pou¾ívají pøedev¹ím v malý h a jednodu hý h zaøízení h ve
spojení s jednoèipovými mikropoèítaèi.
ROM (Read Only Memory) je pamì» pouze pro ètení. Informa e zapí¹e natrvalo výrob e
do pamìti pøi výrobì a není mo¾né jí pøepsat. Obsah zùstává zaznamenán i po vypnutí napáje ího napìtí. V poèítaèí h obsahují ROM pamìti základní programy ( rmware) dùle¾ité pro
start poèítaèe (u PC je to BIOS). Dal¹ím te hnologi kým pokrokem byla pamì» typu PROM
(Programming ROM). Pamì» má stejné vlastnosti jako ROM, ale obsah si mù¾e (pouze 1 krát)
naprogramovat u¾ivatel (od výrob e je pamì» èistá). Dìje se tak pøilo¾ením vy¹¹ího napìtí pøi
programování na vývody obvodu - úmyslnì se tím znièí tranzistory v buòká h, kde má být zapsána (vìt¹inou) log. 0 (analogie s obvody PLA). Programuje se v zaøízení zvaném programátor.
Pamì» se vlo¾í do pati e programátoru, ten je pøipojen k bì¾nému PC. Obsah se zapí¹e pomo í
ovláda ího programu. Pamìt typu EPROM (Erasable PROM) je mazatelná programovatelná
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pamì». Opìt, naprogramuje si ji sám u¾ivatel, po vypnutí napájení obsah zùstává. Tentokrát
je informa e zapsána pomo í tzv. izola e náboje. Pamì» má na pouzdru okénko. Ch eme-li ji
smazat, provedeme to osví ením UV záøením v mazaèká h pamìtí. Pak je ji mo¾né znovu naprogramovat. Vyrob i garantují spolehlivost dat asi do opakování 10 000 yklù výmaz/programování
a na 20 let. Pamìt typu EEPROM (Ele tri Erasable PROM) je mazatelná programovatelná
pamì», tentokrát elektri ky. Mù¾eme do ní zapisovat i èíst elektroni ky jako do RAM, ale po
vypnutí napájení její obsah zùstává. Existuje varianta FLASH, kterou je mo¾né naprogramovat
pouze naráz. Na te hnologii EEPROM jsou zalo¾eny obvody CPLD.
5.9.2

Ar hitektura pamìti s adresním výbìrem

Ka¾dý pamì»ový obvod má adresové vodièe, na které je pøivedena adresa buòky, ze které
h eme èíst nebo do ní zapisovat. Po datový h vodièí h jsou pøená¹ena zapisovaná/ètená data.
Z dal¹í h øídi í h signálù jmenujme signál rozli¹ení ètení/zápisu (RD/WR), jde-li o pamì» s mo¾ností ètení/zápisu. Vìt¹inou má ka¾dý èip je¹tì signál aktiva e obvodu (CS = hip sele t, výbìr
obvodu). Není-li aktivní, obvod nereaguje na ostatní øídi í signály.

Obrázek 5.18: Struktura pamì»ový h obvodù
Základem ka¾dého obvodu je mati e pamì»ový h bunìk (obr. 5.18 (a)). Struktura buòky
závisí na typu pamìti (viz vý¹e). Øádkový a sloup ový dekodér vybere podle adresy z mati e
pøíslu¹né buòky. Dal¹í logika spolu se zesilovaèi, budièi podle typu opera e ètení/zápisu nasmìrují obsah bunìk na datové vodièe (ètení), popø. se obsah datový h vodièù zapí¹e do bunìk.

