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ПРОЦЕСОР (АРХИТЕКТУРА, РЕГИСТРИ, CU, ALU, НАРЕДБЕ) 
 

Микропроцесор рачунара је интегрисано 
коло израђено у VLSI техници. Његов посао је да 
обавља сва рачунања, задаје контролне и 
управљачке сигнале остатку система 
координирајући његов целокупни рад.  

Први процесори су били механички и 
практично нису били засебан део рачунара, затим 
су дошли електромеханички, па на бази 
електронских вакумских цеви и били су јако 
велики. До значајног смањења димензија и повећања перформанси је дошло у другој 
половини 20. века употребом транзистора. 

Први микропроцесор направила је давне 1969. године америчка фирма Intel. Од тада, 
па све до данас, сведоци смо вртоглавог напретка у микропроцесорској индустрији. На Intel 
чиповима, компатибилним са 8086, базирана је већина данашњих стоних рачунара. На 
тржишту микропроцесора, чија се вредност мери милијардама долара, данас се такмиче 
бројни произвођачи. Неки од њих праве RISC чипове некомпатибилне са најмасовнијим 
Intel x86 (популаран назив за чипове компатибилне са 8086) чиповима, док други праве Intel 
компатибилне процесоре. Ова прича биће углавном везана за два данас доминантна 
произвођача x86 компатибилних процесора, Intel i AMD. Дат је преглед целокупног развоја 
Intelove породице x86 процесора, закључно са Pentiumom 4, и преглед компатибилних 
решења које је направио AMD. Посебна пажња посвећена је тренутно актуелним 
процесорима и дат је детаљан опис њихових могућности, као и поређење перформанси. 

Процесор дефинише тип PC рачунара. У њему се реализују све рачунске и логичке 
операције и извршавају команде које су задате програмом. 

Карактеристике процесора одређене су његовом архитектуром : 

 Брзина процесора 
 Дужина процесорске речи 
 Радни такт 
 Интерни кеш. 

Брзина процесора изражава се у милионима операција које процесор може да обради у 
једној секунди – MIPS-овима (Milion Instruction Per Second) или MFLOPS-има (Milion 
Floating Point Operations Per Second). 

Дужина процесорске речи је број битова који се једновремено преноси и обрађује 
унутар процесора. 

Радни такт је учестаност импулса које генерише сат (clock) – специјално електронско 
коло којим се иницирају операције процесора. Изражава се у MHz  или GHz. 
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Организација процесора 
 

Процесор представља централни уређај рачунара који непосредно управља процесом 
обраде и узајамном комуникацијом свих осталих делова рачунара. Процесор обавља следеће 
функције : 
- декодира и извршава инструкције програма ; 
- организује обраћање ( приступ ) оперативној меморији ; 
- по потреби иницира рад периферних уређаја ; 
- прихвата и обрађује захтеве који долазе од других јединица рачунара и из окружења ; 
- обезбеђује пренос података између компонената рачунара, као и размену података са 
спољним окружењем, ... 
 

Рад процесора одвија се извршавањем програма смештеног у оперативној меморији. 
Извршавање програма састоји се у преносу сваке инструкције из оперативне меморије у 
управљачку јединицу, преносу података из оперативне меморије или регистара процесора у 
аритиметичко-логичку јединицу, извршење операције предвиђене том инструкцијом и 
памћење резултата у оперативној меморији или регистрима.  

На тај начин извршење програма одвија се у непрекидној комуникацији између 
оперативне меморије, управљачке и аритиметичко-логичке јединице. 

Централни процесори обично садрже: 

- Управљачку јединицу -  која управља радом 
осталих компоненти , конкретно операционе 
јединице 

- Операциону јединицу - која садржи: 

 Аритметичко логичку јединицу - која 
врши аритметичке и логичке операције 

 Регистре – који служе за привремено 
складиштење података при извршавању 
програма, као и за чување информација о 
тренутном стању програма који се 
извршава 

- Подсистем за везивање са меморијом и 
периферијама 

Модерни процесори имају и јединице за рад са бројевима у покретном зарезу, брзу 
интерну меморију и др. Супер скаларни процесори имају и по више операционих јединица 
што им омогућава да извршавају неколико инструкција истовремено. 

Све компоненте процесора повезују се магистралама. Магистрала или сабирница 
представља групу проводника кроз које се сигналима преносе подаци између регистара или 
појединих функционалних целина у рачунару. Сваком магистралом могу се преносити 
подаци, адресе и управљачки сигнали ( магистрала података, адресна магистрала, 
управљачка магистрала ).  

 
Магистрале које се користе унутар процесора називају се унутрашње или интерне, а ван 

процесора спољне или системске. 
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Јединица за управљање и синхронизацију служи за препознавање инструкција ( наредби ) 
које треба извршити, као и за формирање управљачких сигнала за извршење тих 
инструкција. 

У АЛЈ реализују се аритиметичке, логичке и друге операције, на пример, операције 
гранања које управљају током извршења програма. 

Ред инструкција служи за припрему и предобраду инструкција. 

Блок управљачких регистара служи за чување информација које се користе за 
управљање радом процесора. Садржи регистре и бројаче који учествују у управљању 
процесом обраде ( регистар који чува податке о стању процесора, бројач инструкција, 
регистар инструкција, регистре за одређене методе адресирања, ...). 

Процесор обично користи и скуп програмски адресивих регистара опште намене чија се 
намена може дефинисати у програму. Могу се користити као управљачки регистри ( бројачи 
инструкција, показивачи стека, индексни регистри,...). Њихова основна намена - чување 
резултата и међурезултата.Ови се регистри често третирају као адресива локална 
регистарска меморија која је бржа од оперативне меморије. 

Блок за управљање и синхронизацију садржи 2 блока : логику за генерисање 
управљачких сигнала и генератор синхронизационих сигнала који служи за формирање 
импулса којима се дефинишу одређени временски интервали за извршење операција у 
процесору. 

Блок за спрегу садржи спрежна кола ( интерфејс ) којима се организује размена података 
између процесора и оперативне меморије, као и веза процесора са периферним уређајима, 
другим рачунарима и сл. 

Унутрашње магистрале повезују све компоненте процесора. 

Управљање магистралом

Системска магистрала

Управљачка јединица 
( управљање и синхонизација ) 

Управљачки 
регистри 

Опслуживање 
прекида 

Регистри 
опште намене 

Ред инструкција 

Интерна магистрала

Аритиметичко - 
логичка јединица 

Структурна шема процесора 



Рачунарство и информатика – Рачунарски систем 

Милорад Мурић  4 Техничка школа Ужице 

 

Регистар је дигитално електронско коло које служи за памћење бинарних података. 
Састоји се од групе бистабилних кола која се третира као целина. Регистри процесора 
идентификују се интерно својим адресама, а у програмима симболичким именима. 

Паралелни регистар - упис се врши истовремено у сва бистабилна кола регистра. 

Бројачки регистар - регистар који при довођењу на посебан улаз импулса пролази кроз 
одређену секвенцу стања.Улазни импулси могу долазити у одређеним временским 
интервалима или случајно. Бројачи обично броје у бинарном или бинарно-кодираном 
декадном бројном систему или по неком модулу m. Бројање може бити напред, назад или 
реверзибилно, када се посебним управљачким сигналом одређује бројање напред или 
бројање назад. 

Померачки регистар - помера бинарни садржај лево или десно. Има управљачки улаз за 
померање лево или десно, серијски или паралелни улаз и паралелни или серијски излаз. 

Већина савремених процесора конструисана је тако да поседује одређени број посебних 
наменских регистара који имају унапред дефинисане управљачке функције. Ови се регистри 
називају управљачки или радни регистри процесора. 

 

 

 

 

 

 

Прихватни регистар меморије ПР ( MBR ) - сваки податак који треба уписати у меморију 
мора се претходно сместити у овај регистар. Упис у меморију може се вршити само из овог 
регистра. Такође, сваки прочитани податак из меморије прво се шаље у ПР одакле се даље 
може користити. Приликом уписа у меморију претходни садржај одговарајуће меморијске 
локације се уништава ( брише се ), док се при читању врши копирање садржаја меморијске 
локације. 

Бројач инструкција БИ ( PC ) - да би управљачка јединица имала информацију о адреси 
следеће инструкције која ће се извршавати уведен је овај регистар ( програм који управља 
обрадом налази се у ОМ, а инструкције су смештене у меморијске локације са суксцесивним 
адресама ). После позивања инструкције у управљачку јединицу, садржај БИ се повећава за 
1, односно за дужину позване инструкције. 

Регистар инструкција РИ ( IR ) - служи за смештај инструкције која управља извршењем 
операције у управљачкој јединици процесора. 
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Акумулатор АК - користи се за извршење аритиметичких, логичких и других машинских 
операција. При извршавању неке операције, у АК се налази један од операнада, и у АК се 
увек смешта резултат добијен по извршењу те операције, при чему се стари садржај АК 
брише. Неки процесори немају АК већ његову функцију преузимају регистри опште намене. 

Регистар услова ( регистар кодова стања ) РУ - служи за памћење кодова услова или 
кодова стања, који представљају информације добијене при извршењу операције. Сваки бит 
РУ назива се индикатор стања и поставља се независно од осталих индикатора сагласно 
условима које даје излазна реч резултата из АЛЈ. Индикатори који се најчешће користе су : 
Z - садржај АК нула, N - садржај АК негативан, P - садржај АК позитиван, C - постоји пренос 
из највише позиције АК, V - прекорачење капацитета АК, ... 

Индексни регистри XRi - један од података који се користи при адресирању налази се у у 
овим регистрима ( адреса по којој се проналази податак у ОМ ради извршења неке 
операције најчешће није само адреса у адресном делу инструкције већ се израчунава на 
основу више података коришћењем метода адресирања ). 

Базни регистри BRi - група посебних регистара који се користи за адресирање локација 
ОМ.  

Показивач стека PS - магацин, стек или магацинска меморија представља меморију која 
се у рачунарима најчешће реализује у ОМ. PS се користи за рад са стеком. 

Регистар RSP - реч стања процесора која садржи битове статусног и управљачког 
карактера. Често је регистар услова саставни део овог регистра.  

Регистар маске прекида RMP - регистар за селективну дозволу и забрану одређених 
програмских прекида. 

Остали регистри процесора - поред наведених управљачких регистара у процесору могу 
постојати и други регистри који су доступни програмеру, као на пример : други АК, додатни 
аритиметички регистри за множење и дељење или за операције са покретним зарезом, 
посебан регистар за рад са потпрограмима,... 

Управљачка јединица функционише тако што на основу програма за решење неког 
проблема управља током извршавања операције у рачунару. На основу инструкција 
програма она налаже активности свим осталим јединицама рачунара и прати њихово 
обављање. Примери тих активности су : улаз података, приступ подацима ради памћења или 
читања, редослед извршавања операција и излаз резултата. Управљачка јединица обавља 
две основне функције : 

а) одређивање редоследа инструкција за извршење 

б) декодирање изабране инструкције и управљање извршавањем операције одређене 
кодом операције те инструкције. 

Решавање неког проблема помоћу рачунара састоји се у примени низа операција које се 
извршавају по одређеном редоследу. То су операције које су реализоване у процесору, а 
називају се машинске операције. Обично свакој операцији одговара инструкција програма.  
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Израз који одређује машинску операцију и вредности или места операнада над којима та 
операција треба да се обави назива се инструкција, машинска инструкција или машинска 
наредба. Инструкција представља код који одређује операцију која треба да се изврши у 
процесору и податке који учествују у тој операцији тј. садржи информације потребне за 
управљање извршењем једне операције.  

Инструкција најчешће садржи следеће информације : 

1) ознаку ( код ) операције која треба да се изврши ; 

2) информацију о операндима над којима се извршава операција ; 

3) адресу где треба сместити резултат примене операције. 

Извршење инструкције у процесору остварује се тако што се она дели на просте, 
елементарне радње, које се називају микрорадње. Свака микрорадња извршава се у само 
једном основном тактном интервалу процесора. Типичан пример елементарне радње јесте 
пренос садржаја из једног регистра процесора у други. Скуп микрорадњи које се могу 
извршити у истом тактном интервалу назива се микрооперација. Свака микрооперација се 
задаје одговарајућом микроинструкцијом. Секвенца микроинструкција којом се реализује 
операција тј. инструкција образује микропрограм операције.  

Хијерархија извршавања програма у процесору је : програм, инструкција 
(микропрограм), микроинструкција. 

Систем прекида процесора омогућава прекид у извршењу текућег програма и прелаз на 
други програм - програм за опслуживање прекида или прекидни програм. Овај прелаз 
настаје као резултат посебног сигнала доведеног на процесор споља или изнутра. После 
завршетка програма за опслуживање прекида враћа се поновно управљање прекинутом 
програму.  

Прекид се одвија на следећи начин. На крају извршења сваке инструкције процесор 
испитује да ли постоји сигнал захтева за прекид. Када постоји захтев за прекид, а при томе 
су прекиди дозвољени, прекида се извршавање текућег програма и прелази на захтевани 
прекидни програм. После завршетка овог програма процесор наставља извршавање текућег 
програма. Да би наставак прекинутог текућег програма био исправан, садржаји неких 
важних регистара ( бројача инструкција, регистара услова, акумулатора, ... ) морају се при 
прекиду програма сачувати и поново обновити при повратку на текући програм. Садржаји 
ових регистара чине меморију стања програма. То може бити или посебна регистарска 
меморија, или дефинисано подручје у оперативној меморији. 
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Аритиметичко - логичка јединица је део рачунара у коме се извршавају операције над 
подацима (сабирање, одузимање, множење, дељење, померање бинарног садржаја лево или 
десно, ... ). О томе која операција и над којим подацима требада се изврши у АЛЈ саопштава 
управљачка јединица. АЛЈ садржи : сабирач, регистре за операнде, међурезултате и коначне 
резултате, ... Регистар услова RU је често део регистра стања процесора RSP. 

АЛЈ се реализује као прекидачка мрежа са 2n улаза и n + u излаза, где је n дужина 
машинске речи, а u су излази за индикаторе у регистру услова RU. На улаз АЛЈ доводи се из 
акумулатора АК и неког привременог или другог регистра RP два бинарна низа дужине n, а 
на излазу се добија бинарни низ дужине n који је резултат примене неке дефинисане 
аритиметичке, логичке или друге операције над улазним низовима. Овај резултат се обично 
уписује у акумулатор АК. 

Извршење већине машинских операција одвија се на следећи начин : 

1) подаци над којима се извршава операција налазе се у регистрима процесора или се 
позивају из оперативне меморије у АЛЈ ; 

2) извршава се задата операција ; 

3) добијени резултат памти се у неком регистру процесора или оперативној меморији . 

Свака инструкција се састоји из више делова ( поља ), али се обично разликују два дела : 

1) код операције - део који означава операцију коју треба извршити ; 

2) адресни део - део у коме се спецификују како и одакле треба узети операнде и где 
сместити резултат. Адресни део садржи информацију о адресама операнада и адреси где се 
смешта резултат. При томе се операнди задју тако што се спецификују њихове адресе. 

Формат инструкције дефинише број, распоред, намену и дужину појединих поља у 
инструкцији. Бинарни низови којима се кодирају поједине врсте информација у 
инструкцији називају се поља или зоне. Тако свака инструкција садржи поље кода 
операције, поље модификатора и поља за адресе операнада.Број адреса које се наводе у 
инструкцији назива се адресност рачунара. 

 

Аритиметичко - логичка јединицаПрекидни програм 
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Четвороадресна инструкција - А1, А2 - адресе операнада, А3 - адреса резултата, А4 - 
адреса следеће инструкције. Поље М се назива модификатор и дефинише начин адресирања 
операнада. 

Троадресни рачунари - уводи се посебан регистар који служи за чување адресе следеће 
инструкције програма која ће се извршити. Тај регистар служи за управљање током 
извршења инструкција програма и назива се бројач инструкција, бројач наредби или 
програмски бројач. 

Двоадресни рачунари - задржава се програмски бројач и усваја принцип да се једно од 3 
поља за адресе изостави, а да се адреса резултата подразумева имплицитно. Адресе А1 и А2 
представљају адресе операнада над којима се извршава операција. Добијени резултат се 
смешта на адресу А1 или А2 при чему се претходни садржај те локације тј. први операнд 
уништава. Могуће је и, уместо да се резултат шаље на А1 и уништи први операнд, увести 
нови регистар процесора акумулатор у коме се памти први операнд, док се резултат примене 
операције смешта на А2. 

Једноадресни рачунари - користи се акумулатор који има двоструку улогу : 1) у њему се 
чува први операнд и  

2) у њега се смешта резултат примене операције. А1 представља адресу другог операнда. 

Безадресни рачунари - формат у коме нема никаквих адреса операнада, већ само постоји 
код операције, при чему се сви полазни подаци и међурезултати смештају у посебно 
организовану меморију - магацинску меморију или стек.  

Операција се извршава на следећи начин : узимају се два операнда са врха магацина, над 
њима се извршава операција, и резултат се смешта на врх магацина. 

Адресни део инструкције најчешће непредставља и стварну адресу по којој се налазе 
подаци у меморији, већ само једну компоненту те адресе. Адреса по којој се приступа 
меморији тј. физичка дреса података у оперативној меморији, формира се на основу више 
компонената и назива се ефективна или извршна адреса. За њено формирање користе се 
посебни адресни системи у процесору. Поступак одређивања извршне адресе на основу 
адресних информација назива се начин или метод адресирања. 

Извршење или интерпретација инструкције - процес извршења операције задате том 
инструкцијом. Инструкција коју треба извршити смештена је у ОМ, а њена адреса се налази 
у бројачу инструкција BI. Да би она могла управљати извршењем операције, потребно је да 
се узме из ОМ и смести у регистар инструкција RI. Функционисање сваког процесора 
углавном се састоји од цикличног понављања процеса извршења инструкција.  
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Процесор извршава инструкције програма непрекидним смењивањем следеће 2 фазе : 

1) фазе припреме или позивања инструкције ; 

2) фазе извршења инструкције. 

У фази припреме учитава се инструкција из меморије ( доводи се у процесор ), а у фази 
извршења обавља се операција одређена позваном инструкцијом. Фаза припреме је општа за 
све инструкције, док се фаза извршења одвија специфично за сваку инструкцију или групе 
инструкција. Фаза извршења састоји се обично од следећих потфаза : 1) узимање ( позивање, 
читање ) операнада ; 2) извршење операције у АЛЈ ; 3) смештање добијеног резултата у АК, 
неки други регистар или одређену локацију оперативне меморије. 

 

Описани начин припреме и извршења инструкција карактеристичан је за Фон 
Нојманову архитектуру рачунара. Реализовани скупови инструкција садрже више десетина 
или стотина различитих инструкција. Основна к - ка већине инструкција јесте извршење 
операција над операндима од којих се један најчешће позива из ОМ, а други из АК. Због тога 
је за многе инструкције потребан један меморијски циклус за позивање операнада. Рачунари 
са овако реализованим скупом инструкција називају се CISC рачунари ( Complex Instruction 
Set Computers ) - рачунари са комплексним скупом инструкција.  

 
Данас се већином рачунари реализују као RISC рачунари (Reduced Instruction Set 

Computers) - рачунари са редукованим скупом инструкција.  
 
RISC процесори имају следеће карактеристике : 
 

- користи се велики број регистара у процесору, а већина инструкција за само један такт 
обрађује податке и смешта резултат у те регистре; 
- обраћање меморији врши се само у инструкцијама LD ( LOAD - пренос садржаја 
меморијске локације у процесор ) и STO ( STORE - пренос садржаја акумулатора или неког 
другог регистра процесора у ОМ ), као и у инструкцијама гранања и преласка на 
потпрограм ; 
- у скупу инструкција има релативно мало различитих операција са малим бројем 
различитих начина адресирања ; 
- формат инструкција је релативно прост и фиксан ( због лаког декодирања и позивања 
инструкција из ОМ ). 
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Све инструкције којима су реализоване операције у процесору најчешће се деле на 

следеће групе : 
1) инструкције за пренос података ; 
2) аритиметичко - логичке инструкције ( инструкције обраде ) ; 
3) инструкције за управљање током извршења програма ( управљачке инструкције ) ; 
4) улазно - излазне инструкције ; 
5) остале инструкције. 
 

Инструкцијама за пренос података позива се садржај локације ОМ у АК или неки 
други регистар процесора, шаље садржај АК или неког другог регистра процесора у ОМ, 
преноси или премешта садржај једног регистра у други, ради са стеком, ... 
 

Аритиметичко - логичке инструкције деле се на следеће 3 групе : 
1) аритиметичке инструкције ; 
2) логичке инструкције ; 
3) инструкције за померање ( са различитим варијантама, зависно од тога да ли је померање 
кружно или не ). 
 

Управљачке инструкције се деле на следеће подгрупе : 
1) инструкције за гранање и прескоке ; 
2) инструкције за програмске петље ; 
3) инструкције за потпрограме. 
 

Улазно - излазним инструкцијама преносе се подаци из процесора на неки периферни 
уређај или обрнуто, испитивање, брисање или постављање индикатора стања на 
периферним уређајима.. 
 

У групу инструкција под називом остале су : инструкције без дејства ( нема операције 
), заустављање или прекид програма, чекање на неки услов, забрана или дозвола 
програмског прекида, ... 
 

Операције реализоване у процесору обично се класификују према следећим 
параметрима : 
1) према броју операнада над којима се примењује операције ; 
2) према броју разреда ( бинарних позиција ) операнада. 

 
За операцију се каже да је унарна операција ако се извршава над једним податком 

(операндом) - (комплементирање, померање, негација, ...).  
 

Бинарна операција се извршава над два операнда ( сабирање, одузимање, множење, 
дељење, AND, OR, XOR ).  

 
Према броју разреда у операндима операције могу бити једноразредне и 

вишеразредне. Једноразредне операције примењују се на 2 бита истог разреда операнада. 
Помоћу њих је некада могуће реализовати и вишеразредне операције. При вишеразредним 
операцијама истовремено се извршава операција над свим разредима операнада. 
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Према сложености разликују се следеће вишеразредне операције : 

 
1) проста вишеразредна операција, када сваки бит резултата датог разреда зависи само од 
битова истог разреда ( јединични комплимент бинарног броја ) ; 
 
2) вишеразредна операција са преносом, када у свакој бинарној позицији постоји резултет и 
пренос, при чему и резултат и пренос зависе и од преноса из претходне позиције ( сабирање 
два n - тоцифрена бинарна броја ) ; 
 
3) слошена вишеразредна операције, када сваки бит резултата зависи од свих битова 
операнада ( множење два броја ). 

Основна структура  
 

Главни функционални саставни делови процесора су (Слика 2): 
 
• Језгро: Срце модерне извршне јединице. Pentium има два паралелна склопа за проточну 

обраду који му омогућавају да чита, интерпретира, извршава и шаље две инструкције 
истовремено. 

 
• Јединица за предвиђање гранања: Овај склоп покушава да погоди која секвенца ће бити 

извршена сваки пут када програм садржи условни скок, тако да јединица за претходно 
доношење и декодовање може унапред да припреми инструкције. 

 
• Јединица за обраду у покретном зарезу: Трећа извршна јединица у Pentium-u у којој се 

врше нецелобројна израчунавања. 
 
• Примарна скривена меморија: Pentium има две скривене меморије на чипу, свака од по 8 

Kbajta, од којих је једна за кôд а друга за податке и које су далеко брже од веће спољашње 
секундарне скривене меморије. 

 
• Спрега за магистралу: Овај склоп доноси централној процесорској јединици помешане 

податке и кôд, одваја их када треба да се користе и поново их комбинује и враћа натраг.  
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Слика 2: Главни функционални саставни делови процесора 

 
 

Сви елементи процесора држе корак помоћу генератора такта који диктира брзину 
рада. Први микропроцесор је имао генератор такта на 100 KHz, док Pentium Pro koristi 
генератор такта од 200 MHz, што ће рећи да овај сат "откуцава" 200 милиона пута у секунди. 
Када сат "откуцава" дешавају се разне ствари. Програмски бројач (Program Counter - PC) је 
једна од локација у унутрашњој меморији која садржи адресу следеће инструкције која 
треба да се изврши. Када дође време да се она изврши, управљачка јединица (Control Unit - 
CU) преноси инструкцију из меморије у њен регистар за инструкцију (Instruction Register - 
IR).  
 

У исто време, садржај програмског бројача се увећава, тако да показује на следећу 
инструкцију у секвенци; процесор сада извршава инструкцију која се налази у регистру за 
инструкцију. Неке инструкције извршава сама управљачка јединица, тако да ако нека од 
њих каже "скочи на локацију 2749", 2749 се уписује у програмски бројач да би процесор као 
следећу извршио ту инструкцију.  
 

Многе инструкције укључују и аритметичку и логичку јединицу (Arithmetic and Logic 
Unit - ALU). Она ради са регистрима опште намене - привременим подручјима у која се могу 
учитавати подаци из, или уписати подаци у RAM меморију. Типична инструкција 
аритметичке и логичке јединице би могла да дода садржај меморијске локације регистру 
опште намене. Аритметичка и логичка јединица такође мења битове у регистру стања 
(Status Register - SR) кад год се извршава нека инструкција; овај држи информацију о 
резултату претходне инструкције. Типично, битови регистра стања показују да је резултат 
био 0, прекорачење, пренос итд. Управљачка јединица користи информације у регистру 
стања да изврши условне инструкције као што је на пример "скочи на адресу 7410 ако је 
претходна инструкција резултовала прекорачењем".  

Ово би било углавном све у вези са основним особинама процесора и операцијама које 
се извршавају употребом секвенци једноставних инструкција као што су оне које смо управо 
описали.  
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Подела процесора 

По томе колико инструкција и са колико података раде у једном кораку деле се на: 

- SISD - Single Instruction Single Data  –  једну инструкцију са једним податком 
- SIMD -  Single Instruction Multiple Data – једну инструкцију извршавају на више 

података одједном 
- MIMD - Multiple Instruction Multiple Data – више независних инструкција, сваку на 

својим подацима 
- MISD - Multiple Instruction Single Data – више независних инструкција сваку на једном 

заједничком податку 

Иако се SIMD некад користио углавном на векторским супер компијутерима попут оних 
које је 70-тих година популарисао Cray, потреба за обрадом мултимедијалних података је 
довела до додавања SIMD инструкција у архитектуру  процесора опште намене. 

По архитектури и скупу инструкција деле се на : 

- CISC — Complex Instruction Set Computer 
- RISC — Reduced Instruction Set Computer 

CISC  
Рачунар са сложеним скупом инструкција (complex instruction set computer - CISC) је 

традиционална рачунарска архитектура, у којој централна процесорска јединица користи 
микрокôд да би извршавала веома широк скуп инструкција. Те инструкције могу да буду 
променљиве дужине и да користе све начине адресирања, што захтева сложену електронику 
за њихово декодовање.  

Произвођачи рачунара су једно време тежили да изграде све сложеније централне 
процесорске јединице које су имале све веће скупове инструкција. 1974. године, John Cocke 
из IBM-овог истраживачког сектора одлучио је да покуша са приступом који би драматично 
смањио број инструкција које чип извршава. До средине 80-их година то је довело до тога да 
је један број произвођача рачунара обрнуо тренд градећи централне процесорске јединице 
које су могле да извршавају само веома ограничен скуп инструкција. 
 
RISC  
 

Централне процесорске јединице рачунара са смањеним скупом инструкција (reduced 
instruction set computer - RISC) имају константну дужину инструкција, искључиле су 
индиректни начин адресирања и задржале су само оне инструкције које могу да се 
преклапају и извршавају у једном машинском циклусу или мање од тога. Предност RISC 
централних процесорских јединица је у томе што оне могу веома брзо да извршавају 
инструкције, јер су те инструкције тако једноставне. Друга, можда много важнија предност 
је у томе што RISC чипови захтевају мање транзистора, што их чини јевтинијим за 
пројектовање и производњу. 

Још увек постоји значајна расправа између експерата о крајњој вредности RISC 
архитектура. Њихове присталице истичу да су RISC машине и јевтиније и брже, па су због 
тога машине будућности. Скептици примећују да учинивши хардвер једноставнијим, RISC 
архитектуре више оптерећују софтвер - RISC преводиоци морају да генеришу софтверске 
рутине за извршавања сложених инструкција које се у CISC рачунарима изводе у хардверу. 
Они истичу да то не вреди уложеног труда, јер су конвенционални процесори и тако постали 
брзи и јевтини. 
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Аргументи у извесној мери постају спорни, јер CISC и RISC су имплементације све 

сличније. Многи од данашњих RISC чипова подржавају исто толико инструкција као и 
дојучерашњи CISC чипови и, обрнуто, данашњи CISC чипови користе многе од техника које 
су раније биле придружене RISC чиповима. Чак и шампион међу CISC произвођачима, Intel, 
употребио је RISC технике у свом чипу 486, а поготову у својој фамилији процесора Pentium. 

 

Историјска перспектива  
 

Процесор 4004 био је претеча свих данашњих понуда фирме Intel и, до дана данашњег, 
сви процесори PC рачунара били су засновани на оригиналним пројектима ове фирме. Први 
чип који је употребљен у IBM PC рачунару био је Intel 8088. У време када је одабран, то није 
била најбоља расположива централна процесорска јединица, у ствари Intel-ов сопствени 
процесор 8086 био је моћнији и појавио се раније. Процесор 8088 је одабран из економских 
разлога: његова 8-битна магистрала података је захтевала јевтиније матичне плоче од 16-
битног 8086. Такодје, у време када је пројектован оригинални PC рачунар, већина 
расположивих чипова за спреге била је намењена за употребу у 8-битним конструкцијама. 
Ови рани процесори не би имали ни близу довољну снагу да извршавају данашње програме. 

 
Следећа табела приказује генерације процесора од прве генерације 8088/86 фирме Intel 

у касним 70-тим годинама до седме генерације AMD Athlon која је уведена у лето 1999. 
године:  
 

Тип/ Генерација Година 

Ширина 
магистра

ле 
података/ 
адреса 

Скривена 
меморија 
1. нивоа 

(KB) 

Брзина 
меморијске 
магистрале  

(MHz) 

Брзина 
унутрашњег 
генератора 
такта (MHz) 

8088/Прва 1979 8/20 bit Нема 4.77-8 4.77-8 
8086/Друга 1978 16/20 bit Нема 4.77-8 4.77-8 
80286/Друга 1982 16/24 bit Нема 6-20 6-20 

80386DX/Трећа 1985 32/32 bit Нема 16-33 16-33 
80386SX/Трећа 1988 16/32 bit 8 16-33 16-33 

80486DX/Четврта 1989 32/32 bit 8 25-50 25-50 
80486SX/Четврта 1989 32/32 bit 8 25-50 25-50 

80486DX2/Четврта 1992 32/32 bit 8 25-40 50-80 
80486DX4/Четврта 1994 32/32 bit 8 25-40 75-120 

Pentium/Пета 1993 64/32 bit 8 60-66 60-200 
MMX/ Пета 1997 64/32 bit 16 66 166-233 

Pentium 
Pro/Шеста 1995 64/36 bit 8 66 150-200 

Pentium II/ Шеста 1997 64/36 bit 16 66 233-300 
Pentium II/ Шеста 1998 64/36 bit 16 66/100 300-450 
Pentium III/ Шеста 1999 64/36 bit 16 100 450-600 

AMD 
Athlon/Седма 1999 64/36 bit 64 100-200 500-600 
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Чипови треће генерације, засновани на Intel-овим 80386SX i DX процесорима, били су 
први 32-битни процесори који су се појавили у PC рачунарима. Главна разлика међу њима 
била је у томе што је 386SX био 32-битни процесор само у својој унутрашњости, док су 
његове спреге са спољашњим светом биле преко 16-битне магистрале података. То је 
значило да су се подаци кретали између SX процесора и остатка система упола мањом 
брзином него код процесора 386DX. 
 

Четврта генерација процесора је била такође 32-битна. Ипак, они су сви нудили 
известан број побољшања. Прво, читава конструкција је била пажљиво урађена за Intel-ову 
фамилију 486, чинећи ове процесоре инхерентно више од два пута бржим. Друго, они су сви 
имали 8 Кбајта скривене (кеш) меморије на самом чипу, баш уз процесорску логику. Ови 
скривени преноси података из главне меморије су значили да је процесор у просеку морао да 
чека на податак са матичне плоче само 4% од укупног времена, јер је обично био у стању да 
добије тражену информацију из кеш меморије. 
  

Модел 486DX разликовао се од 486SX само по томе што је имао и математички 
копроцесор на плочи. То је био засебан процесор, пројектован да преузме прорачуне са 
покретним зарезом. Он је имао мало утицаја на свакодневне примене, али је мењао 
перформансу табеларних прорачуна, програма за пројектовање помоћу рачунара итд. 
 

Важна иновација било је удвајање генератора такта уведено са процесором 486DX2. 
То је значило да су кола унутар чипа радила два пута брже од спољашње електронике. 
Подаци су били преношени између процесора, унутрашње скривене меморије и 
математичког копроцесора двоструком брзином, што је значајно побољшавало 
перформансу. Процесор 486DX4 је даље усавршио ову технику, утростручавајући брзину 
генератора такта да интерно ради на 75 или 100 MHz и удвостручавајући величину 
примарне скривене меморије на 16 Кбајта. 
  

Pentium је дефинишући процесор пете генерације који обезбеђује веома повећану 
перформансу у односу на чипове 486 који су му претходили, захваљујући већем броју 
промена у архитектури које укључују и удвостручавање ширине магистрале података на 64 
бита. Процесор P55C MMX је направио даља значајна побољшања удвостручавањем 
примарне скривене меморије на плочи на 32 Кбајта и проширењем скупа инструкција у 
циљу оптимизовања извршавања мултимедијских функција.  
 

Процесор Pentium Pro, уведен 1995. године као наследник Pentium-a, био је први у 
шестој генерацији процесора и увео је више јединствених особина архитектуре које никада 
раније нису биле виђене у процесорима PC рачунара. То је била прва централна процесорска 
јединица из главног производног тока која је радикално променила начин извршавања 
инструкција, преводећи их у микроинструкције сличне онима код RISC процесора и 
извршавајући их у врло напредном језгру. Такође је уведена скривена меморија која је 
имала драматично виши ниво перформансе у поређењу са свим ранијим процесорима. 
Уместо да се користи кеш меморија са матичне плоче која ради брзином меморијске 
магистрале, употребљена је интегрисана скривена меморија другог нивоа са њеном 
сопственом магистралом, која ради пуном брзином процесора, типично три пута брже од 
скривене меморије на Pentium-u.  
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Intel-u је требала готово једна и по година да произведе нови чип после Pentiuma Pro. 
Када се коначно појавио, испоставило се да је Pentium II био само следећи еволутивни корак. 
Ово је покренуло нагађање да је приликом израде Pentiuma II један од главних Intel-ових 
циљева био да побегне од скупе интегрисане скривене меморије другог нивоа коју је било 
тешко производити на Pentiumu Pro. У погледу архитектуре, Pentium II се не разликује 
много од Pentiuma Pro, има слично емулационо језгро x86 и већину истих осталих особина. 
  
 
 

Pentium II је унапредио архитектуру Pentiuma Pro удвостручавањем величине 
скривене меморије првог нивоа на 32 Кбајта, употребом специјалних кеш меморија да се 
повећа ефикасност обраде 16-битног кôда (Pentium Pro је био оптимизован за 32-битну 
обраду и није тако добро радио са 16-битног кôдом) и повећавањем величине бафера за 
писање. Међутим, оно о чему се највише говорило у вези са Pentiumom II било је његово 
паковање. Интегрисана секундарна скривена меморија Pentiuma Pro, која је радила пуном 
процесорском брзином, била је на Pentiumu II замењена специјалном малом плочом која је 
садржавала процесор и 512 Кбајта секундарне скривене меморије и која је радила на 
половини брзине процесора. Овај склоп који је назван једноивични кертриџ (single-edge 
cartridge - SEC), био је пројектован тако да одговара слоту од 242 пина (Подножје 8) који се 
налазио на новим матичним плочама за Pentium II.  
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Питања за проверу знања 
 
 

1. Шта представља процесор ? 

2. Како се одвија рад процесора ? 

3. Шта су магистрале ? 

4. Нацртати структурну шему процесора. 

5. Навести и објаснити делове процесора. 

6. Шта је регистар и из чега се састоји ? 

7. Објаснити паралелни, бројачки и померачки регистар. 

8. Шта су управљачки или радни регистри процесора ? 

9. Навести управљачке регистре. 

10. Објаснити улогу појединих управљачких регистара. 

11. Које функције обавља управљачка јединица ? 

12. Шта је инструкција и шта садржи ? 

13. Шта је микрорадња, микрооперација и микроинструкција ? 

14. Објаснити прекидни програм. 

15. Шта је аритиметичко - логичка јединица и како се реализује ? 

16. Како се извршава машинска операција и из чега се састоји свака инструкција ? 

17. Шта дефинише формат инструкције ? Шта је адресност рачунара ? 

18. Објаснити формате инструкција. 

19. Шта је ефективна или извршна адреса, а шта метод адресирања ? 

20. Шта је фаза припреме и фаза извршења инструкције и које су њихове 

карактеристике ? 

21. Које су основне карактеристике CISC и RISC архитектура ? 

22. Како се дели скуп инструкција процесора ? 

23. Шта су унарне, а шта бинарне операције ? 

24. Шта су једноразредне, а шта вишеразредне операције ? 

25. Како се према сложености деле вишеразредне операције ? 
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