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1. Klasifikace výpočetních systémů 
 

CISC 

Složité instrukce => rozsáhlý instrukční soubor 
Různá délka instrukcí 
Pružná délka instrukčního cyklu 
Výhoda: účinné instrukce => program obsahuje malé množství instrukcí 
Nevýhoda: obtížné proudové zpracování => instrukce se provádí pomalu 
 

RICS 

Jednoduché instrukce => omezený instrukční soubor 
Instrukce stejné délky 
Konstantní délka instrukčního cyklu 
Nevýhoda: málo účinné instrukce – program obsahuje velké množství instrukcí 
Výhoda: snadné proudové zpracování – instrukce se provádí rychle 
 
SISD 

Jedná se o klasickou architekturu von Neumann, kdy jeden program („tok“ instrukcí) 
zpracovává jeden „tok“ dat. 

Vektorové počítače mají technický realizované instrukce pro operace s vektory. Realizace 
instrukcí je prováděna paralelně a jde o systém typu SISD. ( i když někdy se uvádí SIMD) 

 
SIMD  
Stejná instrukce se provádí ve všech procesorech současně, ale každý procesor má svá 
jedinečná data. Této architektury využívají maticové počítače. Dělíme je na SIMD se sdílenou 
nebo distribuovanou pamětí. 
 
MISD 

Je kategorie počítačů, která není v praxi příliš běžná. Můžeme zde zařadit systolická pole 
nebo neuronové sítě.Systolické pole je pevně propojená síť funkčních jednotek určená pro 
řešení jedné konkrétní úlohy. Není potřeba již žádný program, neboť její propojení je 
obvodová realizace algoritmu výpočtu. 

Umělé neuronové sítě se pokoušejí napodobit funkci biologických neuronových síti, tedy 
mozku. Základním stavebním prvkem neuronových síti je neuron, přesněji model neuronu 
vyskytujícího se v živé tkáni. 

MIMD 

Několik „toků“ instrukcí zpracovává každý svůj „tok“ dat - jedná se o multiprocesor. Každý 
procesor řízen samostatným programem a pracuje nad svými daty. Mezi MIDM patří 
symetrické multiprocesory a masivně paralelní počítače. 
Symetrické multiprocesory  
Symetrické multiprocesory mají sdílenou paměť, a skládají se z několika desítek procesorů. 
Vše je propojeno sběrnici (komunikačním systémem). Každý procesor má svá vlastní data a 
instrukce, procesory komunikují mezi sebou přes sdílenou paměť. 
Masivně paralelní počítače  
Masivně paralelní počítače mají distribuovanou paměť, Mají velký počet procesorů (uzlů) se 



svou vlastní pamětí. Komunikují mezi sebou na mezi uzlových linkách. Komunikace je 
pomalejší, ale máme k dispozici větší počet procesorů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Instrukční cyklus, výběr instrukce, provedení instrukce, algoritmy základních operací. 
Instrukční cyklus = čas potřebný pro výběr a provedení jedné instrukce 
Průběh cyklu: 1) FETCH = příprava – čtení kódu instrukce z paměti (provádí se postupně po  
        16bitech -> 1 strojový cyklus 

2) DECODE – dekódování instrukce 
3) EXECUTE – provedení instrukce 
4) WRITE BACK – Zpětný zápis výsledků do registrů procesu   

čtení kódu instrukce – provádí se postupně po 16bitech => každé čtení = 1MC (stroj.cyklus) 
doba 1MC závisí i na šířce datové sběrnice  

dekódování, provedení a zpětný zápis – vyžaduje různý počet (1-19) MC 
- každý MC trvá 1 takt hodiny nebo 3/6 taktů při práci s pamětí 
- současně se provádí čtení další instrukce – MC potom trvá více taktů hodin 

Výběr instrukcí je řízen registrem:  

registry:  o    PC – program counter 
o IR – instrukční register 
o MAR – Memory address registr 
o MBR – Memory buffer registr 
 

Příklad: add ACC, memory 
 FETCH – adresa instrukce v PC, načte se do MAR, z MAR na sběrnici, přičte se  
      instrukce do MBR, z MBR do IR, PC ++ 
 DECODE – CPU se podívá do IR – jakou obsahuje instrukci 
 EXECUTE – ALU načte MBR+ACC 
 WRITEBACK – výsledek se uloží na adresu ACC 
 
Základní operace: 
 
- ALU – sčítačka 
 - urychlení: 

- CLA – rozsekám sčítačku na víc částí, přenosy jednotlivých částí generuji  
předem, protože je dokáži určit, jsou funkcí vstupů (ai, bi) a nultého     
přenosu 

- paralelní asynchronní synátor – rozdělím sčítačku na části, zdvojené, počítá se pro 
první přenos 0 i 1 zároveň, pak se vybere co vyšlo  

- metoda obchodních cest – sečtou se vstupy 
- sčítačky s asimilací přenosu – vrstvená, přenos a výsledek další jde do další vrstvy, 

registry, příprava popelíne 
- odčítačka: a-b = a+(-b)  (neguji, Neinvertuji) 
- kódy zbytkových tříd: x mod m -> zbytek a (0..m-1) 
- kódy s redundací 
- násobení: 

o Booth: čísla A*B, dívám se na bitové kombinace B, mám zás. na výsl. 
V jdu od LSB do MSB 
01 – přičtu, výsledek násobím 2x (posun doleva) 
10 odečtu A, V posunu 
00,11 jen posun V 

o Parciální násobička 
o Paralelní čítač 



- Iterativní pole – buňky spojené do sítě 
o Guildova – sčítačka, vstup andován s řízením + mezisoučet, Cin, Cout, 

výsledek 
o Hoffmanova – sčítačka, vstup + mezisoučet, Cin, Cout 

Finální výstup = (vstup & řízení) or (vstup & řízení) 
- Dělení A/B 

o S obnovou zbytku 
o Bez – odečtu, může spadnout pod nulu 
o SRT metoda 
o Urychlení – akcelerační tabulky, uvádí možný vyšší počet posuvů v děliteli 

- Cordic – xk , na vstup sčítačky a do posuvné jednotky  (odtud do druhéhovstupu) 
- Konverze bcd-bin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Mikroarchitektura, mikroprogramové řízení,  formáty mikroinstrukcí 

Mikroinstrukce – elementární akce, které lze  provádět nad jednotlivými částmy procesoru. 
- Obsahuje pole:  

� vstupní pole 

� pole pro určení příští adresy : určuje jakým způsobem vznikne další 

adresa – jakou modifikaci -> podmíněné přechody 

� specifikace vstupů 

� testovací podmínka 

� diagnostika 

- Registry: 

� PC – čítač instrukcí 

� mikro IR – instrukční registr: určuje aktivní signály v daném mikroinstr. 

cyklu 

� Dekodér 

� log. automat (sekvencer) 

• pevné 

o Moorův 

o Mealyho 

• Wilkes (mikroprogramový automat) 

Wilkes. Automat obsahuje řídící která obsahuje mikroinstrukce, mikroprogramový automat 
prostřednictvým mikroprogramu interpretuje instrukce. 

- mikroprogram = skupina mikroinstrukcí, která 

plní určitou úlohu 

- mikroinstrukce = jedna položka v řídící paměti 

- mikrooperace  = elementární akce, kteroá 

nelze dělit 

 

 

 

 

Formáty mikroinstrukcí 

-horizontální forma mikroinstrukce – každému vstupnímu signálu je výstupním poli 
věnován 1 bit (i více) 
dlouhý formát mikroinstrukce, který obsahuje přímo hodnoty řídících signálů, které se dále 
nedekódují. V tomto případě vzrůstá nárok na kapacitu paměti mikroprogramu, avšak na 
druhou stranu vybavování řídících signálů probíhá největší rychlostí. Již od počátku je nutno 
rozhodnout o sdružení jednotlivých bitů do polí a odstranit tak některé kombinace, existuje 
zde menší flexibilita celého návrhu a může dojít k tomu, že v budoucnu nebude možnoprovést 
některé modifikace.  
- vertikální – ve výstupním poli je kód signálu, který má na výstupu vzniknout v dané tabulce. 
získáme ho aplikací metody kódování na celé pole řídících bitů. Je maximálně úsporné. 
Dochází k dodatečnému zpoždění při dekódování obsahu řídící paměti. Vzhledem ke složité 
analýze současnosti řídících signálů bude navržený dekodér velmi omezený a nebude 
dovolovat další rozšiřování.  
 
-Metody redukce řídící paměti : 

• použití podprogramů (sdílený zásobník) 

• sdílení sekcí mikroprogramů 



• změna významu polí – při určitých instrukcích je jasné, že určitá část procesoru 

nebude použita. Změní se význam míst, která nemusí být použita. Význam polí se  

změní podle třídy mikroinstrikcí 

• sdílení polí 

• používání HW čítačů 

• nanoprogramování- u mikroprogramování se každá instrukce používá k řízení 

okolního hardware a to ať už přímo nebo až po dekódvání. Vzhledem k tomu, že 

se vyskytuje pouze konečné množství různých kombinací, kterých řídící bity 

mohou nabývat a toto mnoství je relativně malé - je výhodné použít nanopamět, 

ve které budou uloženy řídící  signály a tuto pamět adresovat pomocí zvláštního 

pole v mikroinstrukci. Tento dvojúrovňový mikropaměťový systém se nazývá 

nanoprogramování  

-Expauzní instrukční soubor 
• vyhradíme cca. 1-2 kódy instrukcí, které nepotřebují adresní pole 

• jejich kódování provedeme v adresním pol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Přerušovací systém 
Přerušovací systém (iterrupt system) umožňuje přerušení běžícího procesu a aktivuje rutinu 
pro obsluhu přerušení. 
Typy: - vnitřní: synchronní, nazývají se trap, událost nastane přímo v procesoru (dělení 0) 
 - vnější: asynchronní, z externích zdrojů, událost nastane mimo procesor (I/O řadič) –  
    speciální signál 
 

- Nastavitelné – lze ovládat programově 
- Nenastavitelné – nelze ovládat 
 
- Hranová: dají se sčítat, obvody s otevřenými  

 
- Hladinová: nedají se sčítat¨ 

 
 
- Externí přerušení: 

 
 
 
- adresa obslužného programu – tabulka v operační paměti, vektor přerušení 

 
- u některých systémů bývalo oddělené 
- vektor přerušení jde podat. sběrnici do procesu, není to tedy adresa obslužné rutiny 
- některé systémy dovolují modifikaci vektoru příčinou 

 
- uchování / skládání dat před voláním 

- přepisování registrových sad 
- složení registrů do Stack (jen pro malý počet) 



- uživatel vloží, to co potřebuje  
- požadavky na přerušovací systém: 

- prioritní systém 
- vazba přerušení <-> obd. programu 
- vnořená přerušení 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Sběrnice 

Sběrnice (angl. bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídících, 
adresových a datových vodičů v případě paralelní sběrnice, nebo sdílení dat a řízení na 
společném vodiči (nebo vodičích) u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos 
dat a řídících povelů mezi dvěma a více elektronickými zařízeními. Přenos dat na sběrnici se 
řídí stanoveným protokolem. 
- asynchronní - Součástí dějů na sběrnici nejsou synchronizační signály, generování nějakého 
signálu je vázáno na výskyt události předcházející.  
-  synchronní sběrnice: sběrnice pracující synchronně s procesorem počítače. Platnost údajů 
na sběrnici jednoznačně určuje hodinový signál. Tímto způsobem dnes pracuje převážná 
většina všech sběrnic.  
-  pseudosynchronní sběrnice: dovoluje zpozdit přenos údajů o určitý počet hodinových 
period. 
- multimaster sběrnice: dovoluje tzv. busmastering, jedná se o sběrnici, která může být 
řízena několika zařízeními, nejen procesorem.  
- lokální sběrnice: spočívá ve vytvoření technické podpory toho, že se náročné operace s daty 
realizují rychlou systémovou sběrnicí. Tato systémová sběrnice se prodlouží a umožní se tak 
přístup na ni i ze zásuvných modulů dalších zařízení. O rozvoj lokálních sběrnic se 
nejvýrazněji zasloužili výrobci videokaret, pro něž byly dosavadní sběrnice pomalé. 
Nevýhodou lokálních sběrnic je o něco vyšší cena samotné základní desky s lokální sběrnicí a 
také zařízení pro ni určených. 
- Vyhrazené sběrnice jen pro přenos určitých dat, často master-slave. mohou být připojeny 
jak ke I/O pinům tak k LBC pro použití v logických funkcích.  
- Specializované sběrnice 
- Univerzální sběrnice 
 
V současné době přechod k synchronním sběrnicím – cache paměti -> bloky dat -> 
synchronizace přidělování sběrnice:  

- pokud je na sběrnici více aktivích zařízení 

- master – řídí sběrnici 

- slave – čeká na příkazy 

- přidělování probíhá pouze mezi zařízeními typu master 

Blokové přenosy: přenos počáteční adresy 
- pak se adresa generuje lokálně  v obou skupinách 

Přidělovací mechanismy:  nikdy nesmí dojít k přidělení více zařízeních 
- centralizované  

- decentralizované(distribuované) 

Centrálně řízená postupná obsluha sběrnice:  
• Jednotlivá zařízení vysílají signály „žádost x“ do 
společného 
• Arbitr odpoví vysláním signálu „sběrnice volná“, ta jsou 
jednotlivými zařízeními postupně přijímána a 
vyhodnocena. 
• Zařízení, které vyslalo „žádost“, zablokuje odeslání 
signálu „sběrnice volná“ do následujícího PZ a vyšle 
signál „sběrnice obsazena“. 
• Jakmile je ukončen přenos dat, signál „sběrnice 
obsazena“ je shozen. 



• Prioritní systém je uplatněn pořadím zařízení na kabelu „sběrnice volná“ – zařízení, která 
jsou blíže arbitra, mají vyšší prioritu. 
• Tento princip je nedemokratický – je ve hře prioritní systém. 
 
 
 
 

Descentralizovaně řízená seriová obsluha 
sběrnice: 
• Generování signálu „žádost“ vyvolá 
nastavení signálu „sběrnice obsazena“, ten 
postupně vyhodnocován jednotlivými 
zařízeními. 
• Jakmile se signál „sběrnice 
obsazena“ dostane na vstup zařízení, které 
vygenerovalo „žádost“, je jeho přenos do 
následujícího zařízení zablokován, může začít přenos dat. 
• Příkladem decentralizovaného přidělování sběrnice je sběrnice SCSI: - Každé zařízení má 
adresu 1 z n (tzn. jediný bit adresy nastaven na hodnotu ). 
- Pokud některý z klientů žádá o přidělení sběrnice, vkládá na sběrnici i svou adresu. 
- Všichni klienti, kteří žádají v daném okamžiku o sběrnici, mohou snadno rozpoznat, zda 
další žadatel/žadatelé nemají vyšší prioritu (podle principu „klienti s vyšším bitem adresy v 
„1“ mají vyšší prioritu), klienti s nižší prioritou odstoupí. 
Centrálně řízené přidělování sběrnice podle důležitosti požadavku  
• Zařízení generuje „žádost“, arbitr odpoví signálem 
„přiděleno“.  
• Uplatňuje se prioritní systém. 
• Arbitr – prvek, který rozhoduje o přidělení sběrnice 
některému z prvků Z1, Z2 …..Zn 
• Z1, Z2 ….. Zn – mohou to být periferní zařízení se svými 
řadiči. 
• Příklad: 
- Řadič DMA, na jeho vstupy jsou vedeny žádosti o přenos 
DMA od jednotlivých řadičů. 
- Řadič DMA ve funkci arbitra rozhodne o tom, který z 
řadičů sběrnici získá, pak následuje datová fáze operace. 
• Rozlišovat řídicí a datovou část sběrnice. 
Řídicí část sběrnice – rozhodování o přidělení sběrnice pro 
následující datovou fázi (datová část sběrnice). 
• Takovým arbitrem je i řadič přerušení. 
• Tento princip je nedemokratický – je ve hře prioritní 
systém. 
 
 
 
 
 
Distribuovaná nedeterministická sb. MULTIBUS II 

- v růmyslových systémech, synchronní 



- žádá-li nějaký agent o sběrnici, prezentuje svojí prioritu na sběrnici (sběrnici s otevřenými 

kolektory)=> vzniká logický součet 

- sběrnici přebírá ten agent, který vidí co vyslal. 

- Pokud nikdo nevidí co vyslal, pak zařízení která budí nejvyšší byt odstupují, pokud zase nikdo 

nevidí, pak všechna zařízení přestanou budit nejvyšší bit, dokud nějaké zařízení nevidí co 

vysílá. 

Přiděl. mech. sběrnice SBI 
- dovoluje až 16 zařízení, synchronní, pomocí časových slotů 

- když chci sběrnici o takt dřív musím zažádat o přidělení 

- synchronizace asynchroních slotů  
- jednosměrná – jen u speciálních obvodů, zřídka. pošle svoje změněné objekty, které se zapíší 

na druhém objektu 

- obousměrná - zařízení pošlou změněné objekty, které se na obou stranách přepíší. 

 
Sběrnice RAMBUS 

- přesun dat mezi rychlím procesorem a pamětí 

- MONOMMOTOR systém 

- Opec. Paměti RDRMM 

- Takt 250MHz, vzorkování dat na vzestupné i sestupné hraně 

- Rozměry max. 15 cm, paměťový zdvih snížen +-0,3V, obovody mají diferenciální vstupy 

- V každémm obvodu je přesný fázový závěs -> rekonstrukce hodin uprostřed hran -> všechny 

prvky mají přesně shodné hodiny 

- Urychlení 

o snížení napěťového zdvihu 

o omezení rozměrů 

o taktování na obou hranách 

o určení přesného středu – fázový závěs 

- vysílání  

o master – vysílá se na začátku -> plná amplituda – na konci je vedení přizpůsobené – 

nedojde k odrazu 

o slave – vysílá doprostřed vedení, rozdělení na dvě poloviny, na začátku 

nepřizpůsobené -> odraz -> master dostane plnplně napětí 

přenos po datových paketech, část po datech, část po Bus Control 
 
řízení sběrnice 
·       data přenášená naráz pouze z jednoho zařízení do druhého, třetí musí počkat 
·       starší typy sběrnic -řídí hlavní procesor 
·       novější typy - samostatné řízení 
části sběrnice 
·       řídící - vedou signály typu sběrnice volná, obsazeno, zahajte přenos dat,... 

·       adresová - určení místa v paměti, na které se bude informace zapisovat nebo ze 
kterého se bude číst (16ti bitové - schopné adresovat prostor 64 kB, 32 bitové - schopné 
adresovat prostor o velikosti 4096 MB) 

·       datové - přenos dat 



6. Paměťový systém – hierarchie, mapování, ochrany paměti 

Hierarchie 
1. Registry – rychlá sdílená paměť, v procesoru 

- rychlost = 1 takt hodin CPU 
- persistence = několik taktů 
- kapacita = 0,+kB – 2kB 

2. Cache – rychlá paměť interní, nebo externí 

- rychlost = několik cyklů hodin 
- perzistence = desítky až stovky cyklů pipeline 
- kapacita = 0,5 – 2MB 
- 3 základní mechanismy přístupu – přímo mapovaná cache, plně asociativní 
cache, vícecestná částečne asociovaná cache 

3. Hlavní paměť – externí vzhledem k procesoru, < 16GB 

- rychlost = 1 – 10 hodin CPU 

- persistence = milisekundy či desítky mikro 

4. Disková paměť – velmi pomalá -> doba přístupu = 1 – 15 milisekund 

- použití pro odkládání dat (instrukcí) z hl. paměti 

Mapování 
- Při mapování se řeší rozdílná velikost logického a fyzického adresního prosotru 

- Obvyklá situace – Log. adr. prostor > Fyz. adr. prostor 

- Jednoduché přepínání bloků: přepínané bloky mají celého adresního prosotru, další adresní 

vodiče lze řídit pomocí portů, problémy při přepnutí – musí se zachovat přístup 

k přerušovacím vektorům => zpoždění přepnutí bloků (adresy v B0 a v B1 musí na sebe 

navazovat) 

- Oelektivní přepínání bloků : přepínají se bloky o velikosti ½ (1/4 …) adr. prosotru 

- Odílení datové a kód. paměti – oddělený datový a adresní prostor, část paměti může být 

sdílená mezi datovým a kód. Mdresním prosotrem 

Ochrany paměti 

Ochrana pamětí chrání programy před náhodnými chybami a účinkem vnějších programů. 
Prostředky ochrany paměti zajišťují prověření adresy při každém přístupu do paměti. Protože 
tato operace je velmi častá, prostředky ochrany paměti musí zajistit kontroly adres během 
krátkého časového intervalu tak, aby se zachovala vysoká rychlost systému. Nejčastěji se 
prostředky ochrany paměti používají jen při zápisu údajů do paměti, protože jejich porušení je 
spojeno se zápisem, tj. při výběru informace se adresa nekontroluje. 
Ochrana paměti má zabránit zejména přechodným chybám, jež by mohly změnit kritickou 
instrukci , a tím způsobit nevhodný řídící zásah. 
Ochrana paměti sice snižuje výkonnost počítače, ale podstatně zvyšuje spolehlivost řídícího 
systému s počítačem. Předpokladem pro využití této možnosti počítače je operační systém 
umožňující zpracovávat nezávisle více programů. 
Většina procesorů, na kterých se provozují systémy s touto strategií přidělování paměti, 
žádnou neumožňuje. Jinak pouze ochrana OS před přepsáním uživatelským programem 
(pomocí mezního registru; změna pouze v privilegovaném stavu procesoru). V uživatelském 
stavu není možno zapisovat na adresy větší nebo rovné obsahu mezního registru ani měnit 
obsah mezního registru.  



V omezené míře je možné i při této strategii přidělování paměti používat multitasking. Při 
přepnutí kontextu je nutné nahrát celý obsah uživatelské oblasti paměti na disk a zavést z 
disku obsah adresního prostoru druhého procesu.  
 
 

- Nedovolený přístup – spojení se stránkovacím mechanismem virtuální paměti 

- Metoda mezních registrů – Užití dvou mezních registrů (nastavuje OS), které uvádějí 
nejnižší a nejvyšší dostupnou adresu. 

- Mechanismus zámků a klíčů – Rozdělení paměti na stránky o pevné velikosti. Každé 
je přidělen zámek (celé číslo). Ve speciálním registru procesoru je klíč. Ty stránky, 
které mají stejnou hodnotu zámku jako je hodnota klíče, může proces používat.  

o paměť je rozdělena na bloky stejné velikosti (4kB) 
o každému programu přidělíme zámek (celé číslo) 
o bloky patřící danému programu označujeme stejným číslem (zámek) 
o v CPU je speciální registr s číslem běžícího procesu programu (klíč) 
o CPU povolí jen typ operace s pamětí kde zámek=klíč 
o při porušení ochrany -> vnitřní přerušení (zařídí OS) 
o speciální klíč 0 slouží OS (bez ochrany) 
o nastavení registru s klíčem je privilegovanou instrukcí 
o zámky jsou uloženy v RAM jako pole 

metoda zámků a klíčů se používá dodnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Vyrovnávací paměti procesoru 

Cache paměť je rychlá vyrovnávací paměť mezi rychlým zařízením (např. procesor) a 
pomalejším zařízením (např. operační paměť). V dnešních počítačích se běžně používají dva 
druhy cache pamětí:  

• externí (sekundární, L2) cache:  
Externí cache paměť je paměť, která je umístěna mezi pomalejší operační pamětí a rychlým 
procesorem. Tato paměť je vyrobena jako rychlá paměť SRAM a slouží jako vyrovnávací 
paměť u počítačů s výkonným procesorem, které by byly bez ní operační pamětí velmi 
zpomalovány. První externí cache paměti se objevují u počítačů s procesorem 80386. Jejich 
kapacita je 32 kB popř. 64 kB. S výkonnějšími procesory se postupně zvyšuje i kapacita 
externích cache pamětí na 128 kB, 256 kB, 512 kB. Externí cache paměť je osazena na 
základní desce počítače (výjimku tvoří procesory Pentium Pro a Pentium II, které mají externí 
cache paměť integrovánu v pouzdře procesoru). Její činnost je řízena řadičem cache paměti. 

• interní (primární, L1) cache:  
Interní cache paměť je paměť, která slouží k vyrovnání rychlosti velmi výkonných procesorů 
a pomalejších pamětí. Tento typ cache paměti je integrován přímo na čipu procesoru a je také 
realizován pomocí paměti SRAM. Interní cache paměť se objevuje poprvé u procesoru 80486 
s kapacitou 8 kB. Takovýto procesor musí mít v sobě integrován také řadič interní cache 
paměti pro řízení její činnosti.  
 
Práce cache paměti vychází ze skutečnosti, že program má tendenci se při své práci určitou 
dobu zdržovat na určitém místě paměti, a to jak při zpracování instrukcí, tak při načítání 
(zapisování) dat z (do) paměti. Je-li požadována nějaká informace z paměti, je nejdříve 
hledána v cache paměti (interní, pokud existuje, a následně v externí). Pokud požadovaná 
informace není přítomna v žádné z cache pamětí, je zavedena přímo z operační paměti. 
Kromě momentálně požadované informace se však do cache paměti zavede celý blok paměti, 
takže je velká pravděpodobnost, že následně požadované informace již budou v cache paměti 
přítomny. Pokud dojde k zaplnění cache paměti a je potřeba zavést další blok, je nutné, aby 
některý z bloků cache paměť opustil. Nejčastěji se k tomuto používá LRU (Least Recently 
Used) algoritmu, tj. algoritmu, který vyřadí nejdéle nepoužívaný blok.  
Cache paměti bývají organizovány jako tzv. asociativní paměti. Asociativní paměti jsou 
tvořeny tabulkou (tabulkami), která obsahuje vždy sloupec, v němž jsou umístěny tzv. tagy 
(klíče), podle kterých se v asociativní paměti vyhledává. Dále jsou v tabulce umístěna data, 
která paměť uchovává, a popř. další informace nutné k zajištění správné funkce paměti. Např.:  

• informace o platnosti (neplatnosti) uložených dat  
• informace pro realizaci LRU algoritmu  
• informace protokolu MESI (Modified Exclusive Shared Invalid), který zajišťuje 

synchronizaci dat v cache pamětech v případě, že cache pamětí je v počítači více (u 
interních cache pamětí v okamžiku, kdy počítač obsahuje více procesorů).  

Při přístupu do cache paměti je nutné zadat adresu, z níž data požadujeme. Tato adresa je buď 
celá, nebo její část považovaná za tag, který se porovnává s tagy v cache paměti.  
Cache paměti jsou konstruovány jedním ze tří způsobů. 
 

• plně asociativní: 
U plně asociativní cache paměti je celá adresa, ze které se 
budou číst data (popř. na kterou se budou data zapisovat), 
brána jako tag. Tento tag je přiveden na vstup komparátorů 
(zařízení realizující porovnání dvou hodnot) společně s tagem 
v daném řádku tabulky. Pokud některý z tagů v tabulce je 
shodný se zadaným tagem na vstupu, ohlásí odpovídající 



komparátor shodu a znamená to, že požadovaná informace je v cahe paměti přítomna a je 
možné ji použít. Pokud všechny komparátory signalizují neshodu, je to známka toho, že 
požadovaná informace v cache paměti není a je nutné ji zavést odjinud (externí cache paměť, 
operační paměť). 
Tento způsob cache paměti má své nevýhody:  

1. Je nutné velké množství komparátorů  
2. Vzhledem k tomu, že se musí v každém řádku tabulky uchovávat celý tag, musí mít 

cache paměť velkou kapacitu, do které se tyto tagy ukládají a kterou není možné 
využít k uchovávání dat.  

Z těchto důvodů se plně asociativní paměti prakticky 
nepoužívají. 

• n-cestně asociativní:  

N-cestně asociativní paměti pracují tak, že zadaná 
adresa se rozdělí na dvě části:  
• tag  
• adresa třídy  
Adresa třídy je přivedena na n dekodérů (zařízení, 
které na základě vstupní hodnoty vybere jeden ze 
svých výstupů, na který umístí hodnotu log. 1, a na 
ostatní výstupy umístí hodnotu log. 0), které v každé 
tabulce vyberou jeden řádek. Z těchto řádků se potom 
vezmou příslušné tagy a komparátorem se porovnají se zadaným tagem. Podobně jako u 
plně asociativních cache pamětí pokud jeden z komparátorů signalizuje shodu, je 
informace v cache paměti přítomna. V opačném případě je nezbytné informaci hledat 
jinde. 
N-cestně asociativní paměti částečně eliminují nevýhody plně asociativních cache pamětí 
a v současnosti jsou nejpoužívanějším typem cache pamětí. 
 
• přímo mapovaná:Přímo mapovaná cache paměť je speciální případ n-

cestně asociativní cache paměti pro n=1. Zadaná adresa je opět 

rozdělena na tag a adresu třídy. Mdresa třídy je přivedena na vstup 

dekodéru, který podle ní vybere jeden řádek v tabulce. Tag na tomto 

řádku je následně porovnán se zadaným tagem, čímž se rozhodne o 

přítomnosti resp. nepřítomnosti informace v cache paměti. 

Přímo mapovaná cache ve srovnání s n-cestně asociativní cache 

pamětí vykazuje nižší výkon, a proto její použití není dnes příliš časté. 

Konkrétním příkladem cache paměti může být například interní cache 

paměť procesoru 80486, která je realizována jako 4-cestně asociativní 

cache paměť.  

Cache s omezeným stupněm asociativity [N-Way Set Associative Cache] 
Paměťové adresní pole: 

• Klíč & Offset: stejné jako u DM cache  
• Index: Ukazuje na řádek, který obsahuje tzv. set  
• každý set: obsahuje několik bloků!  
• když chceme najít hledané slovo v blocích jednoho setu (ukazuje na něj index), 

musíme porovnat všechny klíče příslušející blokům s klíčem adresy požadovaného 
slova  

Shrnutí: 
• cache s omezeným stupněm asociativity je přímo mapovaná s ohledem na sety  
• každý set je plně asociativní  



• v podstatě N přímo mapovaných caches pracuje paralelně, tj.  
každý blok má svůj bit platnosti a data  
Činnost cache 

• je dána adresa požadovaného slova  
• adresuje se set odpovídající indexu  
• porovná se klíč žádaného slova s klíči bloků v setu  
• výpadek, pokud není nalezena shoda ani s jedním klíčem  
• pokud hit, potom použití offsetu k adresaci hledaného slova v daném bloku  

Výhoda cache s omezeným stupněm asociativity: 
• již cache s N=2 vyloučí množství konfliktních výpadků  
• HW není o moc složitější, vyžaduje jen N komparátorů navíc atd.  
• větší N => větší hit rate, protože více bloků paměti se stejným indexem může být 

pamatováno v cache  
 
Způsob zápisu do nižžších úrovní 
Přímý zápis - Write through 

• současný zápis slova do paměťového bloku cache a na odpovídající místo v paměti  
• vždy je prováděn současný zápis do cache a do hlavní paměti  
• jednoduchý, ale pomalý způsob udržování shodného obsahu cache a paměti  
• zatěžuje komunikaci s pamětí, vyžaduje zapisovací buffer – write buffer  

Odložený zápis - Write back (copy back) 
• Obnovit obsah slova jen v cache a na odpovídajícím místě v paměti ponechat původní 

slovo  
o Přidat dirty bit každé řádce cache, který indikuje potřebu zápisu slova z cache 

na odpovídající místo v paměti v případě, že blok obsahující slovo bude z 
cache nahrazen jiným slovem  

o OS musí před operací I/O aktualizovat obsah paměti obsahem cache!!  
• Zápis dat jen do cache, zápis hodnoty slova z bloku cache do paměti se provádí jen 

když je daný blok, který je označený dirty bitem, z cache odstraňován.  
• Rychlý, ale implementačně složitější, než write through.  
• Problém konzistence obsahu cache a hlavní paměti.  

 
 
Velikost bloku 
Výhody větších bloků => využití prostorové lokality 

• větší blok obsahuje více slov v blízkosti požadovaného slova  
• větší blok => více instrukcí jdoucích po sobě nebo více dat jednoho pole  

Nevýhody větších bloků: 
• větší blok způsobuje méně výpadků, ale větší miss penalty  
• k načtení většího bloku z nižší úrovně potřebujeme více času, než k načtení menšího 

bloku  
• pro velké velikosti bloků vzhledem k velikosti cache existuje jen málo bloků v cache, 

a tak roste miss rate  
 
 
 
 
 



8. Organizace Virtuální paměti 

Virtuální paměť nebo také adresování virtuální 
paměti je zvláštní způsob správy operační paměti 
počítače. Umožňuje operačnímu systému využívat 
vnitřní paměť, která je významně větší, než je 
skutečná fyzická velikost paměti. Děje se to tím, 
že se v danou chvíli nepotřebná paměť odkládá na 
pevný disk (nebo na jiný odkládací prostor) a v 
případě potřeby se opět zavádí do vnitřní paměti. 
 

Výhody 

• Paměť, kterou má běžící proces k dispozici, 
není omezena fyzickou velikostí instalované 
paměti  

o Bez virtuální paměti by musel operační 
systém přidělit i paměť, kterou proces 
ve skutečnosti nevyužije nebo ji začne 
využívat až později 

• Každý běžící proces má k dispozici svou 
vlastní paměťovou oblast, ke které má přístup 
pouze on sám a nikdo jiný 

• Metody správy paměti zabezpečují optimální výměnu paměťových stránek mezi 
fyzickou počítačovou pamětí a diskem. Málo používaná část paměti tak vůbec nemusí 
být zavedena ve vnitřní paměti 

• Paměť jednotlivým procesům lze tak organizovat, že se paměť z hlediska procesu jeví 
jako lineární, přestože ve skutečnosti může být umístěna na různých místech vnitřní 
paměti i odkládacího prostoru. 

Nevýhody 

• Při špatném (malém) dimenzování reálné operační paměti může dojít ke ztrátě 
výpočetního výkonu (probíhá neustálá výměna dat mezi pamětí a diskem namísto 
výpočtů). Je ovšem nutné zmínit, že bez virtuální paměti by v takovém případě 
výpočet vůbec nemohl proběhnout. 

Základní principy 

• Všechny adresy, které proces používá, jsou spravovány pouze jako virtuální - 
transformaci na fyzické adresy provádí správa virtuální paměti 

• Existují dvě základní metody implementace virtuální paměti - stránkování a 
segmentace  

o Při stránkování je paměť je rozdělena na větší úseky stejné velikosti, které se 
nazývají stránky. Správa virtuální paměti rozhoduje samostatně o tom, která 
paměťová stránka bude zavedena do vnitřní paměti a která bude odložena do 
odkládacího prostoru (swapu). 

o Při segmentaci je paměť rozdělena na úseky různé velikosti nazývané 
segmenty. 



• Používají se různé strategie pro řízení přesunu stránek/segmentů tam a zpět, často 
odpovídající strategiím cacheování. Příkladem je LRU (Least Recently Used - nejdéle 
nepoužívaná), NFU (Not Frequently Used - nepoužívaná často) nebo Aging (Stárnutí). 

Algoritmy náhrady stránek 

OPT 
Nahraď tu stránku (segment, položku cache), která bude nejpozději znovu zapotřebí. S 
výjimkou experimentálních systémů se jedná o čistě teoretickou strategii (protože 
nelze předvídat chování programu) používanou pro teoretický výzkum účinnosti 
ostatních strategií. 

FIFO 
First in, first out - nahraď nejstarší stránku. Ta ovšem může být stále používána, tato 
strategie proto není příliš efektivní. Je ale jednoduchá na implementaci. 

 
 
clock  

modifikace second chance, jen fronta je nahrazena kruhovým bufferem a tedy 
nemusím přesouvat na konec, ale jen pohnu ukazatel (ručičku hodin) na další prvek. 

LRU 
Least Recently Used - nahraď nejdéle nevyužívanou stránku. Při přesné implementaci 
vyžaduje náročné udržování informací o používaných stránkách. 

LFU 
Least Frequently Used - nahraď nejméně využívanou stránku. Při přesné implementaci 
vyžaduje náročné udržování informací o používaných stránkách. 

Pseudo-LRU 
Označení pro algoritmus podobný LRU s omezenou (často drasticky) přesností. V 
praxi se často používá právě Pseudo-LRU, případně se stopami LFU. 

Random  
nahrazuje se náhodně vybraná stránka 

MIN (Belady) – Kdykoliv se program obrací k nové stránce, provede se prohlídka programu 
dopředu. Provádí se tak dlouho,  dokud se nenajde m-1 stránek v oprační paměti 



9. Systém pro vstup a výstup 
1) Programové řízení I/O operací – procesor čte stavové registry a testuje připravenost, pokud 
ano zápis z/do datových registrů 

- vázáno běžně na akumulátor (na blokové registry procesoru) 
- rychle neprogramovatelné 

nevýhoda: různorodost požadavků periferních zařízení – Rychlé periferie vyžadují rychlý  
  komunikační datový tok => nelze pro ně použít 
       při čekání čeká procesor ve smyčce 
 
2) Programové řízení ( IO operace + použití přerušovacího systému) 

- vyrovnávací paměť – alespoň na 1 položku 
- přidání položky je spojeno s nastavení přerušovacího  
- výhoda: proces nečeká ve smyčce 
- nevýhody: další režie s přerušovacím systémem  (nevhodné pro velké datové 

přenosy) 
přerušení po každé položce 

 
3) Prostředky přímého přístupu do paměti 
- DMA kanál  - data jsou mimo procesor mezi I/O periferií a pamětí 
- I/O procesory – obsahují také DMA kanál (ISO89) 
- procesor může vykonávat jiný program, s DMA se procesor střídá o sběrnici 
 
DMA kanál  – jednoduché  
  - složitější  
 
kanálový program:  specifikuje sekvenci akcí, které se mají provést během přenosu 
   procesor jej odstartuje a pak již běží XXXX 

  po dokončení (chybě) vyvolá přerušení 
Zařízení se na sběrnicí střídají dle priorit, procesor může odstartovat i vícekanálových procesů 
– program složen v operační paměti (někdy bokem) 
 

 
 
        



10. Technické prostředky pro provádění periferních operací a jejich řízení 
 

 

 
Komunikace s periferním zařízením je realizována pomocí:  

- zápisu do registrů řadiče (portů) periferního zařízení, 

  Tzv. IN/OUT model - oddělení adresového prostoru hlavní paměti a 

periférie 

 

- vstupů/výstupů mapovaných do paměti, 

  Tzv. MOV model - periferní zařízení a hlavní pamět sdílejí adresní 

prostor 

Speciálním případem komunikace je DMA, tedy přímý přístup do paměti.  

- DMA (Direct Memory Access) 

  Při tomto přenosu není využíván procesor. Data se přenášejí přímo z 

řadiče  

  periferního zařízení do hlavní paměti. Procesor pouze tento přenos 

zprostředkuje a na  

  konci přenosu je informován přerušením => nedochází tedy k vytížení 

procesoru,  

  ten se během přenosu může věnovat jiným úlohám. 

 


