
Architektura komputera  

Architektura von Neumanna: 
 
• Dane i rozkazy przechowywane są w tej samej pamięci 

umożliwiającej zapis i odczyt 
 

• Zawartośd tej pamięci jest adresowana przez wskazanie 
miejsca, bez względu na rodzaj zawartych danych 

 
• Wykonywanie rozkazów następuje w sposób szeregowy, 

rozkaz po rozkazie, z wyjątkiem określonych szczególnych 
przypadków  
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ZESPOŁY KOMPUTERA 

•MAR - rejestr adresowy pamięci - 

określa adres w pamięci następnego 

zapisu lub odczytu 

•MBR - rejestr buforowy pamięci - 

zawiera dane, które mają być zapisane 

w pamięci lub dane odczytane z pamięci 

• I/OAR - rejestr adresowy we/wy - 

określa konkretne urządzenie we/wy 

• I/OBR - rejestr buforowy we/wy - 

wykorzystywany do wymiany danych 

między modułem we/wy a jednostką 

centralną 

•PC - licznik rozkazu - rejestr 

zawierający informacje który rozkaz ma 

być pobrany 

• IR - rejestr rozkazu - do 

przechowywania pobranego rozkazu 
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DZIAŁANIE KOMPUTERA - podstawowy cykl rozkazu 

• Wykonywanie programu: 
– program składa się z zestawu rozkazów przechowywanych w pamięci 

– jednostka centralna realizuje pracę, wykonując rozkazy wyszczególnione w 
programie 

• Przetwarzanie rozkazów przez procesor odbywa się w dwóch 
krokach: 
– pobieranie rozkazu z pamięci 

– wykonywanie rozkazu 
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Działanie  prostego komputera 

Rozkazy i dane są słowami 16 bitowymi 

format rozkazu 

format liczby całkowitej 

rejestry procesora: 
PC – licznik rozkazów = adres rozkazu 
IR - rejestr  rozkazów =wykonywany adres 
AC - akumulator  

lista rozkazów:     
0001(B)=1(H) – ładuj AC z pamięci 
0010(B)=2(H) – zapisz zawartośd  AC w pamięci 
0101(B)=5(H) – dodaj zawartośd pamięci do                                
a                           zawartości AC 

mamy tutaj  𝟐𝟒 = 𝟏𝟔 różnych kodów operacji 
 
𝟐𝟏𝟐 = 𝟒𝟎𝟗𝟔   - liczba słów pamięci możliwych do zaadresowania 
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Działanie  prostego komputera 

rejestry procesora: 
PC – licznik rozkazów = adres rozkazu 
IR - rejestr  rozkazów =wykonywany adres 
AC – akumulator 
 

notacja heksadecymalna  

- Pobranie rozkazu z komórki 300(H) do 
rejestru rozkazów; 
 
-pobranie zawartości komórki 940(H) do AC  
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Działanie  prostego komputera 

rejestry procesora: 
PC – licznik rozkazów = adres rozkazu 
IR - rejestr  rozkazów =wykonywany adres 
AC – akumulator 
 
notacja heksadecymalna  

- pobranie rozkazu z komórki 301(H) do 
rejestru rozkazów; 
 
- dodanie zawartości komórki 941(H) do 
zawartości AC  

301 301 
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Działanie  prostego komputera 

302 302 

- pobranie rozkazu z komórki 302(H) do 
rejestru rozkazów; 
 
- zapisanie zawartości  AC  do komórki 
   941(H) 

rejestry procesora: 
PC – licznik rozkazów = adres rozkazu 
IR - rejestr  rozkazów =wykonywany adres 
AC – akumulator 
 
notacja heksadecymalna  
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Działanie  prostego komputera 

W przedstawionym przykładzie dodanie zawartości komórek 
pamięci 940(H) i 941(H)  wymagało 3 cykli rozkazowych 
 
Obecne komputery mają bardziej złożone zestawy rozkazów. 
Rozkazy zawierają też więcej niż jeden adres. 
 
Np. 
ADD B,A      - tutaj suma zapisywana jest w A 

Operacja dodawania jest dokonywana w jednym cyklu: 
-     pobranie rozkazu ADD 
- wstawienie A do rejestru (1) procesora 
- wstawienie B do rejestru(2) procesora 
- dodanie obu wartości  
- zapisanie wyniku w A   
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Cykl rozkazu 

Dostęp 
procesora do 
pamięci 

Wewnętrzna 
operacja  
procesora 
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Cykl rozkazu 
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Przerwania 

- normalne przetwarzanie  danych przez procesor może zostad 
przerwane z wielu powodów 

 

Klasy przerwao:  

• programowe – generowane przez warunek będący wynikiem 
wykonania rozkazu, np.: przepełnienie arytmetyczne, 
dzielenie przez zero 

• zegarowe – generowane przez wewnętrzny zegar procesora 

• wejście /wyjście – generowane przez sterownik 
wejścia/wyjścia 

• uszkodzenie sprzętu – błąd parzystości, defekt zasilania  
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Przerwania 

Przerwania – sposób na poprawienie efektywności 
przetwarzania 

 

Wiele urządzeo zewnętrznych jest o wiele wolniejszych od 
procesora 

 

Przy wykonywaniu przerwao procesor może byd angażowany w 
wykonanie innych rozkazów w czasie, gdy realizowana jest 
operacja wejścia/wyjścia 
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Przerwania 

Żądanie przerwania 
wysłane  z 
urządzenia 
zewnętrznego do 
procesora 
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Cykl rozkazu z przerwaniami 

• Zawieszenie wykonania 
bieżącego programu 

• Zapisanie adresu następnego 
rozkazu przewidywanego do 
wykonania oraz innych 
danych związanych  z 
bieżącym działaniem 
procesora 

• Ustawienie licznika programu 
na początkowy adres 
programu obsługi przerwao 
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Cykl rozkazu z przerwaniami 
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Wielokrotne przerwania 

Sekwencyjne 
przetwarzanie 
przerwao 

Przetwarzanie 
zagnieżdżonych 
przerwao 

16 



Priorytety przerwao 

Priorytet 4 

Priorytet 2 Priorytet 5 

- przerwanie o wyższym priorytecie powoduje przerwanie 
programu obsługi przerwania o niższym priorytecie 

Żądanie przerwania pojawiło 
się w chwili t= 20 17 


