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Аритметичке операције

Аритметичке операције се извршавају у аритметичко логичкој
јединици (АЛУ) у микропроцесору, која је изграђена од
једноставних дигиталних логичких уређаја. Све операције у АЛУ се
извршавају у бинарном бројном систему.

Поред операнада АЛУ прима управљачке сигнале, а на излазу даје
резултат и маркере стања након извршења операције.

Аритметичке операције се заснивају на:

 особинама тежинске представе бројева

аритметици са датим модулом (база бројног система)

преносу/позајмици између тежинских позиција
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Сабирање у бинарном бројном систему

Сабирање се реализује по модулу 2, а приликом рада са означеним
вредностима користи се представа помоћу комплемента двојке.
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Одузимање у бинарном бројном систему

Одузимање се реализује по модулу 2, а може се одредити и
потпуни комплемент (негација) умањиоца који се потом сабира са
умањеником.
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Операције у хексадекадном бројном систему

Сабирање се реализује по модулу 16.
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Одузимање се реализује по модулу 16.



Кодирање

Кодирање је поступак превођења података у тражени формат са циљем
обраде информација.

Кодирање подразумева постојање:

 скупа објеката који треба представити

 скупа  симбола алфабета

k дужина кодне речи

Бинарно кодирање је кодирање код којег се алфабет састоји од два
симбола 0 и 1

},...,,{ 21 nOOOO 

},...,,{ 21 maaaA 
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Бинарно кодирање декадних бројева

Суп објеката који треба представити  је скуп декадних цифара

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Скупа  симбола алфабета је скуп бинарних цифара

{0,1}

BCD (binary-coded decimal) – бинарно кодирање декадних бројева

NBCD (natural BCD) – природно кодирање декадних бројева (природни
распоред тежина приликом кодирања)

Бинарно кодирани запис декадног броја се добија тако што се помоћу
бинарних цифара 0 и 1 кодира свака декадна цифра.
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BCD кодови

Декадски број Бинарни број BCD кодови

NBCD  8421 2421 74(-2)(-1) Грејов Код XS3 (више 3)
0 0000 0000 0000 0000 0000 0011

1 0001 0001 0001 0111 0001 0100

2 0010 0010
0010
1000

0110 0011 0101

3 0011 0011
0011
1001

0101 0010 0110

88

3 0011 0011
0011
1001

0101 0010 0110

4 0100 0100
0100
1010

0100
1011

0110 0111

5 0101 0101
0101
1011

1010 0111 1000

6 0110 0110
0110
1100

1001 0101 1001

7 0111 0111
0111
1101

1000 0100 1010

8 1000 1000 1110 1111 1100 1011

9 1001 1001 1111 1110 1101 1100



Пример BCD кодирања [1]

NBCD

2421 BCD (декадне цифре 2 и 4 се могу кодирати на 2 начина)
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Пример BCD кодирања [2]

74(-2)(-1) BCD
(декадна цифра 4 се може кодирати на 2 начина)

Грејов код

1010

74(-2)(-1) BCD
(декадна цифра 4 се може кодирати на 2 начина)

Грејов код



Алфанумерички (знаковни) кодови

Кодови код којих се за представљање података користе цифре неког бројног
система, слова неког алфабета и додатни симболи.
Алфанумерички кодови (знаковни кодови) користе 5 или више знакова за
представљање података.

На пример, у рачунару се за представљање алфанумеричких кодова користе:

 Декадне цифаре
0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

 Слова алфабета
a , A , b , B ,  … , z , Z

 Остали симболи
= , + , { , & , “ , …

 Контролни знаци
BS – backspace,   CR – Carriage Return
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Примери алфанумеричких кодова

 ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
7 битни код, 128 карактера. Осми бит се користи за контролу парности.

 ISO 8 (International Organization for Standardization 8)
8 битни код, 256 карактера. Првих 127 карактера се поклапа са ASCII
кодом. Позиције изнад 127 су попуњене контролним и грфичким знацима.

 UNICODE (UNIversal encODE)
ИТ стандард. 16 битни код, 65536 карактера.
Представљање текста у већини система писања у свету.

 UTF-8 (Unicode Transformation Format)
UTF-8 кодира UNICODE симбол помоћу 1 до 4 октета (октет је 8 битова).
Компатибилан је са ASCII кодом.
Данас је у широкој употреби.
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UTF-8

8-bit Unicode Transformation Format

https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8

Користи 8-битне јединице за кодирање (октете)
(1 до 4 октета)

 Омогућује кодирање свих система знакова у свету

 Компатибилан са ASCII кодом

 Компатибилан са уобичајеном представом стрингова у рачунару

null-terminated strings

 Подржан је у савременим интегрисаним развојним окружењима

 Доминантни систем кодирања на WWW

1313

8-bit Unicode Transformation Format

https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8

Користи 8-битне јединице за кодирање (октете)
(1 до 4 октета)

 Омогућује кодирање свих система знакова у свету

 Компатибилан са ASCII кодом

 Компатибилан са уобичајеном представом стрингова у рачунару

null-terminated strings

 Подржан је у савременим интегрисаним развојним окружењима

 Доминантни систем кодирања на WWW



UTF-8 :: примена

Удео веб страница са различитим системима кодирања
Преузето са: https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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