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Позиција и улога ISA нивоа

Ниво Архитектуре скупа инструкција (Instruction Set Architecture, ISA) представља интерфејс
између хардвера и софтвера.

ПИТАЊА:
 Да ли је рачунар компатибилан са претходним генерацијама рачунара (backward compatibility)
 Да ли може да се користи стари оперативни систем
 Да ли ће моћи да се извршавају старе апликације (питање навике)

Добра ISA архитектура обезбеђује:
 Скуп инструкција који може да се имплементира у неколико генерација рачунара
 Јасно одредиште за преведени код

 лако имплементирање на хардверу
 лако писање кода

22

Ниво Архитектуре скупа инструкција (Instruction Set Architecture, ISA) представља интерфејс
између хардвера и софтвера.

ПИТАЊА:
 Да ли је рачунар компатибилан са претходним генерацијама рачунара (backward compatibility)
 Да ли може да се користи стари оперативни систем
 Да ли ће моћи да се извршавају старе апликације (питање навике)

Добра ISA архитектура обезбеђује:
 Скуп инструкција који може да се имплементира у неколико генерација рачунара
 Јасно одредиште за преведени код

 лако имплементирање на хардверу
 лако писање кода



Код на ISA нивоу је резултат преводиоца (compiler) и представља код у машинском
језику за дати микропроцесор.

За конструкцију преводиоца је потребно знати следеће информације које
дефинишу ISA ниво:

 меморијски модел
 регистри
 типови података
 доступне инструкције (формат инструкција)

ISA ниво обезбеђује два режима рада рачунара:

 Режим рада језгра (kernel mode) – намењен извршавању оперативног
система

дозвољено извршавање свих инструкција

 Кориснички режим рада (user mode) – намењен извршавању апликација

Својства ISA нивоа
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 Режим рада језгра (kernel mode) – намењен извршавању оперативног
система
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Организација меморије је у ћелије са узастопним адресама (локацијама)

 величина ћелије је 8 бита (БАЈТ) – потиче од ASCII знакова
 ако буде доминирао UNICODE ћелија ће бити 16 бита

Бајтови се групишу у 32-битне (4 - бајтне) или 64-битне (8 - бајтне) речи.
Меморијске речи се поравнавају на адресе по модулу 4:

 0,4,8 ... - за 32-битне речи (4 бајта)
 0,8,16 ... - за 64-битне речи (8 бајтова)

Меморијски модел

Организација меморије је у ћелије са узастопним адресама (локацијама)

 величина ћелије је 8 бита (БАЈТ) – потиче од ASCII знакова
 ако буде доминирао UNICODE ћелија ће бити 16 бита

Бајтови се групишу у 32-битне (4 - бајтне) или 64-битне (8 - бајтне) речи.
Меморијске речи се поравнавају на адресе по модулу 4:

 0,4,8 ... - за 32-битне речи (4 бајта)
 0,8,16 ... - за 64-битне речи (8 бајтова)
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Пример: Mеморијски модел програма писаног у програмском језику С

Пример организације података
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ISA ниво процесора Пентијум 4

Три режима рада:

 Реални режим рада – понаша се као процесор 8088
Цео рачунар се блокира ако било који програм уради
нешто непредвиђено

 Виртуелни режим рада процесора 8086
 Рачунаром управља оперативни систем
 Одговара заштићеном режиму рада 80888
 Ако програм престане да ради не блокира се цео рачунра већ се само

шаље порука оперативном систему

 Заштићени режим рада - процесор се понаша као прави Пентијум 4
Постоје четири нивоа привилегија дефинисаних битовима у
регистру PSW (Program Status Word)

Ниво 0 – одговара режиму језгра и користи га ОС
Ниво 3 – намењен је корисничким апликацијама
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Регистри процесора Пентијум 4
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Типови података процесора Пентијум 4

Тип Једнобитни
8

-битни
16

-битни
32

-битни
64

-битни
128

-битни

Бит х

ISA ниво обезбеђује да се различити типови података из праксе представе помоћу
специфичних типова података у рачунару.
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Означени цео број х х х

Неозначени цео
број х х х

Бинарно кодирани
децимални број х

Број у формату
покретног зареза х х



Формати инструкција

Инструкција садржи:
 Код операција (opcode)
Може садржати адресе операнада које користи (addresses)

Четири основна формата инструкција:
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Дужина инструкција

Пример: Одређивање дужине инструкције  приликом извршавања 32-битног
програма писаног у асмеблерском језику на Intel Микропроцесору (Debug mode,
опција Disassembly)
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Начини адресирања: Intel 80х86

Адресирање се односи на спецификацију где се налазе операнди који се користе у
инструкцији.

Начини (модови) адресирања код Intel 80x86 микропроцесора су:

 Регистарско адресирање (Register Addressing)

 Непосредно адресирање (Immediate Addressing)

 Директно адресирање (Register Addressing)

 Регистарско индиректно адресирање (Register Indirect Addressing)

 Базно индексно адресирање (Based Indexed Addressing)

 Регистарско релативно адресирање (Register Relative Addressing)

 Базно релативно индексно адресирање (Based Relative Indexed Addressing)
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Регистарско адресирање
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Непосредно адресирање
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Директно адресирање
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Регистарско индиректно адресирање

Регистарско индиректно адресирање података омогућује адресирање података
помоћу офсет адресе која се налази у неком од следећих регистара:

 EBP и ESP - адресирање у оквиру стек сегмента

 EBX, ESI и EDI - адресирање у оквиру сегмента података
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Регистарско индиректно адресирање

Примери:
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Употреба показивача на меморију

Проблем са регистарским индиректним адресирањем локације у меморији:

Регистарско индиректно адресирање користи показиваче на меморију да би се
извршила спецификација величине меморије која се користи.

За овакво адресирање се користе следеће директиве:
 BYTE PTR – показивач на бајт у меморији (бајт)
WORD PTR – показивач на реч у меморији (2 бајта)
 DWORD PTR – показивач на двоструку реч у меморији (4 бајта)
 QWORD PTR – показивач на четвороструку реч у меморији (8 бајта)
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Проблем са регистарским индиректним адресирањем локације у меморији:

Регистарско индиректно адресирање користи показиваче на меморију да би се
извршила спецификација величине меморије која се користи.

За овакво адресирање се користе следеће директиве:
 BYTE PTR – показивач на бајт у меморији (бајт)
WORD PTR – показивач на реч у меморији (2 бајта)
 DWORD PTR – показивач на двоструку реч у меморији (4 бајта)
 QWORD PTR – показивач на четвороструку реч у меморији (8 бајта)



Примери употребе показивача

Адресирање бајта у меморији

mov BYTE PTR[EBX],33h

Адресирање речи у меморији

mov WORD PTR[EBX],33h

Адресирање двоструке речи у меморији

mov DWORD PTR[EBX],33h

Адресирање четвороструке речи у меморији

mov QWORD PTR[EBX],33h
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Адресирање бајта у меморији

mov BYTE PTR[EBX],33h

Адресирање речи у меморији

mov WORD PTR[EBX],33h

Адресирање двоструке речи у меморији

mov DWORD PTR[EBX],33h

Адресирање четвороструке речи у меморији

mov QWORD PTR[EBX],33h



Примери употребе показивача у меморији
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Адресирање низа података у меморији

Низ садржи елементе истог типа.
Име низа је његова адреса у меморији.
Индекс елемената низа има вредности од 00 до NN--11, а представља растојање елемента низа
од почетка низа.
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Базно индексно адресирање

Користи се за индиректно адресирање података у меморији

 Базни регистари EBX и EBP садрже базну адресу низа података
у меморији.

ЕBX се користи у сегменту података
ЕBP се користи стек сегменту са регистром SP

 Индексни регистри ЕSI и ЕDI садрже релативну позицију елемента
у односу на адресу (почетак) низа

Синтакса:

mov al,[ebx+esi]
mov al,[ebx][esi]
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Користи се за индиректно адресирање података у меморији

 Базни регистари EBX и EBP садрже базну адресу низа података
у меморији.

ЕBX се користи у сегменту података
ЕBP се користи стек сегменту са регистром SP

 Индексни регистри ЕSI и ЕDI садрже релативну позицију елемента
у односу на адресу (почетак) низа

Синтакса:

mov al,[ebx+esi]
mov al,[ebx][esi]



Базно индексно адресирање у меморији

Најчешће се користи за приступ елементима низа.
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Регистарско релативно адресирања

Користи се за индиректно адресирање података у меморији тако што се релативно
растојање додаје базном или индексном регистру.
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Базно релативно индексно адресирања

Овај тип адресирања је компликован и ретко се користи у пракси
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