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ismerd meg!

A PC – vagyis a személyi számítógép

V. rész

2.  A mikroprocesszor mûködése
A mikroprocesszorok mûködését a programok utasításonkénti végrehajtásával

fogjuk nyomon követni. A programvégrehajtás, valamint egy feladat általunk való
megoldása között sok hasonlóságot találhatunk. Vizsgáljuk meg cselekedeteink
egymásba kapcsolodó sorozatát, ha tevékenységünk során felmerül egy ismeretlen
feladat, amelyhez hasonlót még nem oldottunk meg. Például, tegyük fel, hogy egy
csésze vizet szeretnénk felforralni és ez a
feladat számunkra még ismeretlen. Ezért
elsõ sorban elmegyünk egy könyvtárba és
kikeressük azt a szakkönyvet, amely ezzel
a feladatkörrel foglalkozik. A könyvben a
tartalomjegyzék segítségével megtaláljuk
a megfelelõ elméletet valamint a feladat
megoldó utasítások egymásba kapcsolódó
sorozatát (1. ábra). Végül is a megoldást
úgy kapjuk meg, hogy az utasításokat
egyenként, az elsõtõl az utolsóig végre-
hajtjuk. A mikroprocesszor is az
elõbbiekhez hasonlóképpen jár el. A
könyvtár és a szakkönyv szerepét a prog-
rammemória, a tartalomjegyzékét pedig a
memória térkép tölti be. A feladat megoldásának utasítássorozata a számítógép
programnak felel meg. A tartalomjegyzékben szereplõ oldalszámot úgy tekint-
hetjük, mint a programtár szegmensének azon címét, amelyben a kérdéses prog-
ram tárolva van és az utasítások sorszámát pedig úgy, mint a programbeli utasítá-
sok szegmensen belüli címét. Az utasítások címeit, amint az elõbbiekben már
megjegyeztük, a mikroprocesszor legfontosabb címregisztere, a programszámláló
(PC – Program Counter) állítja elõ. A program futtatása elõtt a mikroprocesszor a
programszámláló tartalmát a program kezdõ címére állítja be és innen kezdi az
elsõ utasítás kiolvasásával, amelyet végre hajt. Ezután a programmemória
következõ címérõl kiolvasott utasítással folytatja (2. ábra).

Minden egyes utasítás kiolvasása után a vezérlõ logika a programszámláló tar-
talmát inkrementálja (eggyel növeli) és így biztosítja az utasítások lépésrõl lépésre
való elérését és végrehajtását. A mikroprocesszoroknak olyan bonyolult progra-
mokat is kell tudniuk futtatni, amelyben logikai elágazások is vannak. Amikor a
program végrehajtásában egy ún. ugró utasításhoz ér, akkor ebben a pontban az
utasítások egyenként növekvõ végrehajtását meg kell szakítania és az ugrás által
megszabott címtõl kell tovább folytatnia. Ezt úgy valósítja meg, hogy a program-
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számláló tartalmát az ugrás által megadott címre cseréli fel. Ez a feltétel nélküli ugró
utasítás, amelyet megkülönböztetünk a feltételes ugró utasítástól. A feltételes ugró
utasítás esetében a mikroprocesszor egy adott feltétel logikai eredményétõl
függõen eldönti, hogy végrehajtja-e vagy sem az ugrást (3. ábra). A mi vízforralá-
sos példánk esetében is beiktathatunk ugró utasítást. Például mielõtt feltennénk a
vízzel teli csuprot a kályhára, megnézzük, hogy ég-e a tûz. Ha a tûz ég (a logikai
mûvelet eredménye igaz) akkor átugorjuk a 3. utasítást és a 4-el folytatjuk. Ha a
tûz nem ég (a logikai mûvelet eredménye hamis) nem ugrunk a 4. utasításra, ha-
nem soron következõ 3. utasítással folytatjuk.
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2. ábra  Az utasítás kiolvasása és dekódolása

A programozás leegyszerûsítésének legfontosabb
segédeszköze a szubrutin. Egy vagy több, különbözõ
programban megtörténhet, hogy azonos feladatot
végrehajtó részek többször fordulnak elõ. Ezeket
úgy célszerû felállítani, hogy a program bármelyik
részén közvetlenül fel lehessen használni. Azt a
programrészt, amelyet a program különbözõ helyein
használunk fel, de csak egyszer programozunk be
szubrutinnak nevezzük (4. ábra). A fõprogramba a
szubrutint két utasítás ékeli be: az egyik a szubrutinhí-
vó- és másik a szubrutin-visszatérési utasítás. A szubru-
tinhívó utasítás hatására a mikroprocesszor a prog-
ramszámlálóba a szubrutin kezdõ címét írja be, a
szubrutin-visszatérési utasítás hatására pedig azt a
címet, ahova a szubrutin végrehajtása után vissza kell
térni a fõprogramba. A fõprogramba való visszatéré-
si cím a szubrutinhívó utasítás utáni cím, amelyet
még a szubrutinra való ugrás elõtt kell tárolni. A
mikroprocesszor a visszatérési címet a zsákmemóri-
ában tárolja. A zsákmemória és a zsákmutató szere-
pét fõleg a többszintû, egymásba skatulyázott szub-
rutinok esetében érthetjük meg a legjobban (5. ábra).
A szubrutinhívó utasítás hatására a visszatérési cí-
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mek a szubrutinhívások sorrendjében kerülnek a zsákmemóriába, visszatéréskor
pedig a zsákmemória fordított sorrendben adja vissza õket. Ezáltal a visszatérés
mindig a program utoljára megszakított részére történik.

Miközben a mikroprocesszor a fõprogrammal van elfoglalva, elõállhat egy
olyan fontos feladat, amelyet még a fõprogram végrehajtása elõtt sürgõsen meg
kell oldani. Ilyenkor a fõprogram végrehajtását azonnal meg kell szakítani, hogy a
mikroprocesszor az éppen felmerülõ feladat megoldását célozó programot hajt-
hassa végre. Amikor a mikroprocesszorhoz eljut ez az ún. megszakításkérés
(Interrupt Request), az befejezi a pillanatnyilag végrehajtás alatt álló utasítást,
lementi az ezután következõ utasítás címét a zsákmemóriába és ezután a megsza-
kítást kiszolgáló programra ugrik. Miután ezt elvégezte, a zsákmemóriában tárolt
visszatérési cím segítségével a fõprogramra tér vissza. Tehát egy megszakítás
kiszolgálása nagyon hasonlít egy szubrutin végrehajtásához.
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4. ábra  Egy szubrutin felhasználása a fõprogram különbözõ helyein

Az utasítások a programmemóriában bináris formában vannak tárolva, de
ezeket még hexadecimálisan ábrázolva is nehezen lehet kezelni. Ezért a progra-
mok megírásánál mnemonikus kódokkal (Mnemonics) való jelölésüket használják. A
mnemonikus kód vagy az emlékeztetõ szimbólum minden egyes utasításnak
megfelelõ mûvelet angol nyelvû elnevezésének rövidítése. A kódok nem egysége-
sek, vagyis minden egyes mikroprocesszor típusnak megvannak a saját jellegzetes
mnemonikus kódjai, amelyeket a gyártó cégek törvény által védnek. Az utasítások
hossza változó: általában egy vagy több byte-os utasításokkal találkozhatunk. Az
utasítás legfontosabb része a mûveleti kód (Op code), amely többnyire egy byte-os,
de a bonyolultabb mikroprocesszoroknál két byte-os mûveleti kódokat is talá l-
hatunk. Az utasítás mûveleti kódja után következik az operandusok címzése,
amely a következõ három alapvetõ esetre vonatkozik:
i implicit címzés – az operandus eléréséhez szükséges valamennyi adatot implicit

módon, maga az utasítás tartalmazza; ilyen például a RET utasítás (Return from
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subroutine – visszatérés a szubrutinból), amelynél a visszatérési cím implicit mó-
don a zsákmemóriából kerül vissza a programszámlálóba.

i egy operandus címzés – az olyan utasítás esetében, amely csak egy operandusra
vonatkozik; ilyen például az INC utasítás (Increment – egy regiszter vagy egy me-
móriarekesz tartalmának inkrementálása), amely egy operandusra vonatkozik, arra
amelynek az értékét inkrementálni kell.

i két operandus címzés – az olyan utasítás esetében, amely két operandusra vonatko-
zik; ilyen például az MOV utasítás (Move – adatmozgatás), amely két operandusra
vonatkozik, az egyik az, amelybõl az adatot kiolvassa és a másik pedig az, amelybe
azt beírja.

Az operandusok címzési módszere, vonatkozzon az egyre vagy akár kettõre,
egy különálló rész tárgya. Bármely processzor utasításkészletében a következõ
fontosabb utasításcsoportokat találhatjuk: adatmozgató-, aritmetikai-, logikai-,
ugró- és vezérlõ utasítások.

A programfejlesztés bonyolult fokozatait nem részletezzük, csak annyit emlí-
tünk meg, hogy az elsõ, legfontosabb lépés a feladatot megoldó algoritmus kidol-
gozása. Algoritmuson az aritmetikai és logikai mûveletek azon sorozatát értjük,
amely lehetõvé teszi a feladatnak a számítógép által való megoldását.
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5. ábra  A zsákmemória szerepe a többszintû szubrutinok esetében

3.  Mikroprocesszor típusok
A mikroprocesszorok nagy választékából két mikroprocesszor-családot eme-

lünk ki, az egyik az Intel cég X86-os, a másik pedig a Motorola cég 68000-es mik-
roprocesszor-családja. Az IBM PC kompatibilis számítógépek az X86-os család
mikroprocesszoraira épülnek, míg az Apple Macintosh számítógépek a 68000-es
család mikroprocesszoraira. Az IBM PC kompatibilis számítógépek sokkal jobban
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elterjedtek, ezért az Intel cég X86-os mikroprocesszor-családját, valamint az Intel
cég legkomolyabb versenytársának, az AMD (Advanced Micro Devices) cég
ugyancsak ezzel a családdal kompatibilis mikroprocesszorait tárgyaljuk röviden.

Az Intel cég X86-os családjának „õse” a 8080-as mikroprocesszor, de a család
„alapító tagja”-ként a 8086-os mikroprocesszor vonult be. Az 1. táblázatban az
Intel cég X86-os család fontosabb mikroprocesszorainak alapvetõ jellemzõit
foglaltuk össze. Az Intel céget a processzorgyárak vezér-zászlós hajójának lehet
tekinteni, ugyanis itt fejlesztették ki az elsõ mikroprocesszort és jelenleg is a világ
mikroprocesszorainak a legnagyobb hányadát itt gyártják. A cég igazgatótanácsá-
nak tagját, a magyar származású Andrew S. Grove-t (Gróf András, 1936-ban
született Budapesten és a család 1956-ban vándorolt ki) kimagasló tevékenységé-
ért a Time magazin 1997-ben az év emberének nyilvánította ki. Jelenleg az Intel
egy teljesen új architekturájú, párhuzamos adatfeldolgozású, 64 bit hosszúságú
adatregiszteres processzor fejlesztésén dolgozik.

Az AMD a 286-os processorok licenc alapon való gyártásával kezdte. Ezután
áttért a 386 és a 486 típusok gyártására is. A mikroprocesszorpiacból mind na-
gyobb és nagyobb részesedést kanyarított ki, mivel termékeit mindig is valamivel
olcsóbban kínálta, mint az Intel cég. Saját fejlesztési tevékenysége a 486-os pro-
cesszorral vált figyelemre méltóvá. Ezután a saját fejlesztésû K5 és K6 processzo-
rokkal állt elõ. Ezek sikeresen és jóval olcsóbban helyettesítik az Intel Pentium
processzorokat. Az AMD legújabb processzora a  K7-es, amelyet Athlon-nak
kereszteltek, a 800 MHz-es órajelével jelenleg a világon kapható leggyorsabb X86-
os processzor. Az Athlon chip-re 22 millió tranzisztort integráltak, a chip területe
is figyelemre méltó a 0,25 mikronos technológiával készült chip 184 mm2, míg az
újabb a 0,18 mikronos technológiaval 104 mm2 .
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 8086 1978     8       0,8 29.103 16 16   1 MB
 Intel286 1982      12,5       2,7 134.103 16 16 16 MB
 Intel386DX 1985   20       6,0 275.103 32 32   4 GB
 Intel486DX 1989   25    20 1,2.106 32 32   4 GB
 Pentium 1993   60  100 3,1.106 32 64 64 GB
 Pentium Pro 1995 200  440 5,5.106 32 64 64 GB
 Pentium II 1997 266  466 7,0.106 32 64 64 GB
 Pentium III 1999 500 1000 8,2.106 32 64 64 GB

1. Táblázat  Az Intel cég X86-os mikroprocesszor családja

*    megjelenéskor elért órajelfrekvencia és teljesítmény
**  MIPS – Million Instruction Per Second (millió utasítás másodpercenként)
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