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Procesor [CPU]
Procesor počítače (Central Processing Unit) [CPU]
•
•
•

•

procesor počítače [CPU] se říká, že je srdcem počítače a patří
k základním komponentům počítače
je to primární výpočetní jednotka počítačového systému, ve
které probíhají veškeré matematico-logické operace
výkonnost (rychlost) CPU je dána jeho:
• architekturou procesoru (RISC / CISC nebo také i x86 / x64)
• šířkou sběrnice (8bit / 16bit / 32bit / 64bit)
• taktovací (pracovní) frekvencí (333MHz / 1,6GHz atd.)
• počtem úrovní a velikostí vyrovnávací paměti [Cache] ( až tři
úrovně L1 – L3, v řádech kilobajtů [KB] až megabajtů [MB] )
procesor čte ze strojové paměti strojové instrukce programu
(strojový kód) a vykonává je (běží program)
Zpět
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Procesor [CPU]
Procesor počítače (Central Processing Unit) [CPU]
•

•

•

•

dříve byl procesor realizován na několika deskách plošných
spojů a desítkách až stovkách integrovaných obvodů nízké
integrace, v dnešní době se používá jeden integrovaný obvod s
extrémně vysokou integrací – mikroprocesor
počítač může obsahovat jeden procesor (jednoprocesorový) i
více procesorů [CPU] nebo jeden procesor obsahující více
jader dalších procesorů (víceprocesorové počítače)
dnešními největší výrobci procesorů [CPU] pro osobní počítače
jsou společnosti Intel a AMD (další výrobci v minulosti např. VIA,
Cyrix, IBM atd.)
další známé procesory počítače jsou např. „audio“ procesor
[APU] nebo „obrazový“ procesor [GPU]
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Procesor [CPU]
Dělení CPU
•

procesory [CPU] je možno dělit z několika hledisek, např.:
• podle délky operandu v bitech [b] (8b / 16b / 32b / 64b)
• podle vnitřní struktury - architektury CPU (RISC / CISC)
• podle počtu jader procesoru (jednojádrové / vícejádrové)
• podle základních parametrů procesoru (např. rychlost jádra
[MIPS], počet instrukčních kanálů, výkon FPU (Floating Point Unit)
[MFLOPS], frekvence FSB [MHz], šířka externí datové sběrnice [bit],
velikost vyrovnávací paměti [B] atd.)

•
•

počítač může obsahovat jeden procesor (jednoprocesorový) i
více procesorů [CPU] (víceprocesorové počítače)
běžné jsou i kombinace např. víceprocesorový vícejádrový
počítač, ale to je spíše již případ serverového řešení počítače
Zpět
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Procesor [CPU]
Procesory RISC (Reduced Instruction Set Computing)
•
•
•

procesor s architekturou RISC je procesor s redukovanou
instrukční sadou
procesor má jednoduchou, ale optimalizovanou sadu strojových
instrukcí
v instrukční sadě procesorů RISC neexistují některé instrukce,
které lze provést na úrovni software pomocí jiných strojových
instrukcí (např. chybí instrukce pro násobení, kterou může instrukční
sada realizovat pomocí jednoduchých strojových instrukcí sčítání a
bitového posunu)

•

mezi nejznámější výrobce procesorů s architekturou RISC patří
např. IBM (PowerPC), ARM, Sun Microsystem, také INTEL jehož
většina procesorů se řadí mezi CISC procesory, ale některé jeho
procesory vykazují i architekturu RISC (tzv. post-RISC)
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Procesor [CPU]
Procesory CISC (Complex Instruction Set Computing)
•

•
•

procesor s architekturou CISC je procesor s komplexní instrukční
sadou a označení CISC dostal zpětně až při vzniku procesorů s
architekturou RISC
procesor obsahuje širokou sadu strojových instrukcí (funkcí)
v instrukční sadě procesorů CISC existují i ty strojové instrukce,
které lze provést na úrovni software pomocí jiných strojových
instrukcí (např. na rozdíl od RISC sady instrukcí sada CISC obsahuje
strojovou instrukci (funkci) pro násobení a není ji nutno řešit na
softwarové úrovni, tedy pomocí programu )

•

mezi nejznámější výrobce procesorů s architekturou CISC patří
samozřejmě společnost INTEL Corporation s procesory
postavenými na architektuře x86 (současná architektura procesorů
[CPU]) a také společnost Motorola
Zpět

7

•

Seznam literatury a pramenů

•

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jákékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

Použité zdroje:

Objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí knihovny Microsoft® Office PowerPoint®
2003 a vlastní tvorba autora.
Obrázky použité v této prezentaci jsou součástí knihovny Microsoft® Office PowerPoint® 2003 a
vlastní tvorba autora.
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