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Апстракт— Мастер рад, спецификација архитектуре приказује  спецификацију једне рачунарске архитектуре са аспекта 

балансирања хардвера и софтвера. Прво је укратко описан појам, врсте и примери архитектуре рачунара, а затим дат 

концепт архитектуре процесора FTN_RISC_Rev.1 са основним претпоставкама на бази којих је извршено специфицирање 

архитектуре овог процесора. На крају је дат приказ архитектуре процесора FTN_RISC_Rev.1, где је описана архитектура са 

свим њеним карактеристикама. 

Кључне речи – архитектура, процесор, хардвер, софтвер 

1 УВОД  

Под архитектуром рачунара подразумевамо општу конфигурацију његових основних компоненти, њихових 
битних карактеристика и узајамних веза. Најпростије речено она се бави проблемима употребе и пројектовања 
рачунара. Посматрано са становишта архитектуре рачунара, употреба рачунара се своди на његово 
програмирање, јер је намена рачунара да извршава програме. Начин програмирања зависи од особина скупа 
наредби рачунара. 

Кроз рад обрадили смо појам архитектуре рачунара, њену улогу, као и врсте архитектуре са њиховим 
карактеристикама и важне критеријуме у погледу спецификације архитектуре. У наставку рада обрадили смо 
примере архитектуре рачунара и приказали основне карактеристике рачунарских архитектура, на којима се 
базирају савремени рачунари. 

Након теоријског дела, односно дефинисања уводног дела дат је концепт архитектуре процесора 
FTN_RISC_Rev.1 са основним претпоставкама на бази којих је извршено специфицирање архитектуре овог 
процесора, као и различити захтеви са којима се приступило специфицирању. На крају, дат је приказ архитектуре 
процесора FTN_RISC_Rev.1, где је описана архитектура процесора са свим карактеристикама који су потребни 
за спецификацију што укључује дужина инструкције, процесорске речи, регистре који се користе, начини 
адресирања, као и дефинисање симболичког језика, формата инструкције и табеле са симболичким машинским 
инструкцијама. 

2 ПОЈАМ АРХИТЕКТУРЕ РАЧУНАРА 

Архитектура рачунара је унутрашња структура дигиталног рачунара коју сачињава пројекат и распоред скупа 
инструкција и регистара за складиштење података. Одређена рачунарска архитектура се бира имајући у виду тип 
програма (софтвера) који ће се на њему извршавати (пословни, научни, опште намене, итд). Главне компоненте 
или подсистеми једне рачунарске архитектуре су улазно/излазни уређаји, складиштење (примарна и секундарна 
меморија), комуникација, контрола и процесирање.  

Улога, односно циљ је испројектовати рачунар који има максималан учинак, а имајући потрошњу енергије у 
виду, ниске трошкове у односу на ниво очекиваних перформанси, а такође да је веома поуздан.  

Када се заврши са описом скупа инструкција и микроархитектуре рачунара, практична машина може бити 
пројектована. Овај део процеса пројектовања се зове имплементација. Поред имплементације битне су и 
перформансе рачунара које представљају меру ефикасности архитектуре. 

Поред дефинисања појма архитектуре рачунара имамо и различите врсте архитектуре као што су Фон 
Нојманова, Харвардска, CISC и RISC. Свака од њих има своје карактеристике, Фон  Нојманова се односи на 
пројекат рачунара који користи јединствену структуру за складиштење у којој чува и инструкције и податке, док 
са друге стране Харвардска подразумева постојање два засебна меморијска простора. CISC са сложеним скупом 
инструкција (CISC, Complex Instruction Set Computer) је традиционална рачунарска архитектура, код које 
централна процесорска јединица користи микрокод да би извршавала веома широк скуп инструкција. A RISC, 
рачунара са редукованим скупом инструкција (RISC, Reduced Instruction Set Computer) има по правилу 
константну дужину инструкција, не користе индиректни начин адресирања и задржале су само оне инструкције 
које могу да се преклапају и извршавају у једном машинском циклусу или и мање од тога. 

3 ПРИМЕРИ РАЧУНАРСКИХ АРХИТЕКТУРА 

Највећи број савремених рачунара је базиран на једној од следећих архитектура: MIPS, x86, ARM, PowerPC, 
SPARC. Поред рачунара са наведеним архитектурама постоји и читав низ рачунара који су базирани на 
аутохтоним архитектурним решењима. Сваку од ових архитектура одликује карактеристике као што су регистри 
које користе, начини адресирања, формати инструкција, режими рада. На следећим слика биће приказане 
стуктуре ових архитектура. 



 

Слика 1.  Структура MIPS архитектуре 

 

Слика 2.  Структура процесора са x86 архитектуром 

 

Слика 3.  Структура процесора са ARM архитектуром 

 

Слика 4.  Фотографија процесора са SPARC архитектуром 

 

Слика 5.  Фотографија процесора са PowerPC архитектуром 



4 КОНЦЕПТ АРХИТЕКТУРЕ ПРОЦЕСОРА FTN_RISC_REV.1 

У овом поглављу бавили смо се разлозима настанка и крајњим циљем реализације ове архитектуре. Такође, 
смо дефинисали полазне претпоставке, објаснили шта је била првобитна идеја и са којим проблемима смо се 
сусретали при спецификацији архитектуре овог процесора.  И на крају, указали да уколико би усвојили нека 
друга решења створила би се могућност за њихову компаративну анализу. 

5 ПРИКАЗ АРХИТЕКТУРЕ ПРОЦЕСОРА FTN_RISC_REV.1 

У овом поглављу дат је приказ спецификације архитектуре процесора FTN_RISC_Rev.1. Процесор има 
следеће иницијалне карактеристике: 

1. Дужина инструкције је фиксна и износи 32 бита; 

2. Дужина адресне речи је 32 бита; 

3. Дужина процесорске речи је 32 бита; 

4. Процесор има регистаре опште и специјалне намене: 

a. 256 регистра опште/специјалне намене – адресирани пољем REG у инструкцији 

b. Адресни регистар (RA)   – Регистар број 0 

c. Базни регистар (RB)   – Регистар број 1 

d. Индексни регистар (RX)   – Регистар број 2 

e. Показивач стека (SP)   – Регистар број 3 

f. Регистар базе улаза – излаза (RIO)  – Регистар број 4 

g. Општи регистри (RG)   – Регистри од 5 до 255 

Инструкција има следећа поља: 

1. Поље кода операције (COP) дужине 8 бита, од којих се 5 битова (поље OP) користи за 

идентификацију операције, а 3 бита (поље MOD) за специфицирање начина адресирања и друге 

намене(слика 6) . 

 

Слика 6.  Општи формат инструкције 

2. Три поља за специфицирање изворишта/одредишта операнада над којима се извршавају 

операције. Дужина ових поља је 8 бита. У случају регистарског адресирања поље REGd је број 

регистра одредишта резултата, а поља REG1 и REG2 су бројеви регистара изворишта првог 

односно другог операнда(слика 7) . 

 

Слика 7.  Регистарски формат инструкције 

3. У случају приступања меморији поље REG се користи, као извориште или одредиште податка 

који се смешта/узима са меморијске локације за садржај поље ADDR, дужине 16 бита 

представља релативну адресу у односу на садржај базног регистра чија је адреса специфицирана 

пољем MOD (слика 8). 

 

Слика 8.  Регистарско/адресни формат инструкције 

5. Операције које извршава процесор деле се на: аритметичко-логичке операције, операције 
померања, операције преноса података и контролне операције. 



6. Процесор има следеће начине адресирања као што су: регистарско адресирања, 
директно/релативно меморијско адресирање, индиректно/релативно меморијско адресирање и 
непосредно адресирање. 

Поред ових карактеристика обрадили смо и симболички језик, а након тога и формате инструкција и на крају 
су табеларно приказане симболичке машинске инструкције, чиме смо описали архитектуру процесора 
FTN_RISC_Rev.1 

6 ЗАКЉУЧАК 

Приликом израде овог мастер рада долазимо до закључка да постоји прилика да се куповином или 
самосталним развојем модела рачунарског језгра добију решења каква не постоје на тржишту електронских 
компоненти тако што ће се вршити надоградња и моделовање хардвера. То омогућава пројектантима да направе 
спецификацију рачунара која им је потребна и да се касније кроз одређене пакете опише хардвер и изврши 
симулација. 

Као могућа надоградња овог рада је да се спецификација архитектуре рачунара представи кроз неке 
софтверске пакете. 
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