Eddigi vizsga kérdések
Ismertesse a nyomtató megszakítás nélküli illesztését!

Ismertesse a nyomtató megszakítást használó illesztését!

Ismertesse a DC zajtávolságot!
DC zajtávolság (H) magas szinten (UkiHmin – UbeHmin). Ez a zajtűrésnek is nevezett jellemzőa
külsőzavarjel maximális értékét specifikálja, amely magas szinten még algebrailag hozzáadható a
legrosszabb zavarmentes bemeneti jelhez, anélkül hogy a vevőkimenetének helyes logikai értéke
megváltozna.
– DC zajtávolság (L) alacsony szinten az (UbeLmax – UkiLmax). Ez a zajtűrésnek is nevezett jellemző
a külső zavarjel maximális értékét specifikálja, amely alacsony szinten még algebrailag
hozzáadható a legrosszabb zavarmentes bemeneti jelhez, anélkül hogy a vevőkimenetének helyes
logikai értéke megváltozna.
– DC zajtávolság az előbbi két zajtávolság közül a kisebbik.

Adja meg a szinkron olvasás implementációját és idő
diagramját!

Ismertesse a PCI busz kötelezőjeleit!

Ismertesse az elő
recsatolást a cső
vezetékes processzorokban!

A csővezetékkel rendelkező processzorok egyik problémája az adat hazárd (fokozatok közötti
adatfüggőség) kiküszöbölése. A bemutatott processzorban akkor lép fel adat hazárd, ha a
csővezetékben közvetlenül követik egymást olyan utasítások, amelyek azonos adatokon hajtanak
végre valamilyen műveletet. Amennyiben egy utasítás a harmadik fokozatban egy regiszter vagy az
adatmemória egy rekeszét írja, és az őt követő utasítás a második fokozatban ugyanezt a regisztert
vagy memóriaterületet olvassa, akkor a második utasítás nem a módosított értéket olvassa be, hiszen
az érték csak akkor frissül, ha végrehajtódott az utasítás

forrás: 
http://tdk.bme.hu/VIK/DownloadPaper/AlkalmazasspecifikusmikroprocesszorokArchC2

Ismertesse az igényvezérelt végrehajtási elvet!

Ismertesse az FPGA konfigurálásának lépéseit!

1. Bekapcsolás
A Spartan6 FPGAnak 3 tápfeszültségre van szüksége az induláshoz:
VCCO2
VCCAUX
VCCINT
A VCCINT az FPGA core tápfeszültségét biztosítja, nagysága 1,2V. A VCCAUX a konfigurációs logikát
látja el tápfeszültséggel, míg a VCCO2 a 2. banknak a tápfeszültsége. A soros interfészhez elegendő
ez a tápfeszültség, mivel a konfigurációs lábak ebben a bankban találhatóak. Párhuzamos interfész
esetén más bankok konfigurációs lábaira is szükség van, értelemszerűen ilyenkor ezeknek is
biztosítani kell a megfelelőtápfeszültséget. A VCCAUX és a VCCINT feszültségek 2,5V vagy 3,3V
lehetnek.
2. Konfigurációs memória törlése
3. Mód bemenetek (M[1:0]) beolvasása
A konfigurációs órajel elsőfelfutó élére olvassuk be a mód bemeneteket, melyek kiválasztják az
interfészt a konfigurációs adatok beolvasásához.
4. Szinkronizáció
Az FPGA a kiválasztott interfészen keresztül megpróbálja beolvasni a konfigurációt a 0s címről
kezdődően. A beolvasott adatokat a szinkronizációs szó (0xAA995566) megtalálásáig figyelmen
kívül hagyjuk.
5. Eszközazonosító ellenőrzése
Ez egy biztonsági lépés annak megakadályozására, hogy egy másik FPGAra lefordított tervet
töltsünk be. Az FPGA kiolvassa az eszközazonosítót a Flashből és összehasonlítja a sajátjával. Csak
akkor próbálja meg betölteni a konfigurációt, ha a két érték egyezik.
6. Konfigurációs adatok betöltése
7. CRCellenőrzés
Ez is egy biztonsági lépés az adatok konzisztenciájának ellenőrzése céljából. Ez a lépés kihagyható,
viszont egy hibás konfiguráció hibás működéshez, sőt az FPGA fizikai tönkretételéhez vezethet.
8. FPGA elindulása

Ennél az utolsó lépésnél beállítható, hogy az FPGA milyen lépésekben induljon el. Az
alapértelmezett sorrend a következő:
a. DONE kimenet elengedése
b. Kimenetek aktiválása
c. Globális írásengedélyezés: RAMok és flipflopok működésének az engedélyezése
d. BelsőEnd Of Startup jel magasba vált
A fentieken kívül lehetőség van beiktatni egy olyan lépést is, ahol megvárjuk, amíg bizonyos DCM
egységek, és a felhasznált összes PLL kimeneti órajelei stabilizálódnak.

Ismertesse a független kérelmeken alapuló, elosztott arbitráció
megvalósítását!

–Az ábrán vázolt változata annyi Request vezetéket használ, ahány potenciális mestert tartalmaz a
rendszer.
–A mesterek közötti prioritást az határozza meg, hogy egy adott mester melyik Request vonalon
jelzi kérelmét.
–Egy mester egy és csakis egy Request vonal állapotát állíthatja, de mindegyikét érzékeli.
–Az arbitráció folyamata akkor kezdődhet, ha a foglaltsági jel (Busy) nem aktív.
–A buszt használni akaró potenciális mesterek ilyenkor aktív állapotba vezérelhetik dedikált
Request jelüket és a huzalozott VAGY jellegűBusy jelet.
– Az arbitrációs busz terjedési idejének kétszeresét kivárva az igénylőpotenciális mester megnézi,
hogy az őkérelmee a legnagyobb prioritású.
–A terjedési időkétszeresét azért kell kivárni, hogy az aktív állapotba kerülőBusy jel is eljusson
minden mesterhez (ui. ezután már nem kezdhet el versenyezni a busz vezérlési jogáért), majd
pedig az aktív állapotba vezérelt Request jeleket szintén mindenki érzékelhesse.
–Ha egy mester kérelme nem a legnagyobb prioritású az aktív kérelmek között, akkor megszünteti
kérelmét és saját részéről a Busy jelet passzív állapotba vezérli.

–Ha viszont az őkérelme a legnagyobb prioritású, akkor pedig a Busy jelet aktív állapotban tartva
vezérelheti a buszt.
–Az SCSI busz ilyen arbitrációt alkalmaz.

Ismertesse az USB üzemmódjait!

Minden USB rendszer csak egy hostot tartalmaz. Az USB és a host számítógép közötti interfész
egységet host vezérlőnek (HC = Host Controller) nevezik. A host rendszer részét képezőgyökér
hub egy vagy több csatlakozási ponttal rendelkezhet. – Az USB eszközök két csoportban oszthatók:
• hubok • funkciók. – A hubok járulékos csatlakozási pontokat biztosítanak a rendszerben, a
funkciók pedig meghatározott képességet prezentálnak a host felé mint például ISDN kapcsolat,
billentyűzet, egér, stb. – Az USB eszközök szabványos interfészt mutatnak a host felé: az USB
protokollt használják, reagálnak a szabványos USB műveletekre (konfigurálás, reset, stb.).
Funkciók:
A funkcióknak, mint USB eszközöknek egyedi címük van, továbbá a funkción belül 16 bemeneti és
16 kimeneti megcímezhetőún. végponttal rendelkezhetnek. – A végpontok mint adatforrások és
adatnyelők tekinthetők (a ki és bemenet iránya a host felől értendő). Például, ha a szoftver
meghajtó egy csomagot küld a végpont 1nek, akkor az eszköz VP1 Ki pufferébe kerül, ahonnan az
eszközt vezérlőprocesszor kiolvashatja (értesítést is kap a processzor, hogy érvényes adat van a
pufferben). – Ha a funkció válaszolni akar, nem küldhet közvetlenül a buszra adatokat, mivel a
buszt a host vezérli. Ezért az adatokat az VP1 Be pufferbe írja, s azok mindaddig ott lesznek, amíg a
host egy IN csomagot nem küld, amely felszólítja a végpontot az adatok elküldésére. – Minden
eszköznek támogatnia kell a 0s végpontot (VP0). Ez a végpont kapja meg a vezérlési és státus
kérelmeket. A többi végpont támogatása opcionális.

USB 3.0
Átviteli sebesség • SuperSpeed (SS) 5 Gb/s – Megnövelt sávszélesség • Full duplex adatátvitel
(adás és vétel külön érpáron) – Megnövelt meghajtóképesség • 900 mA – Hatékonyabb
buszkihasználás • NRDY és ERDY csomagok • Készenlét aszinkron jelzése (nincs polling) • Host
kérelem – végpont elfogadás/visszautasítás • Elfogadás esetén adatküldés vagy fogadás •
Visszautasítás esetén (NRDY) ha kész a végpont, ERDY csomaggal jelez
Az Adatkódolás • SATAhoz, PCIehez hasonló • 8b/10b kódolás • Összekeverés (scrambling) –
Közvetlen kábelhossz nem definiált, csak az elektromos paraméterek • Gyakorlatilag 5m (USB 2.0)
helyett csak 3m – Lefelé kompatibilitás a 2.0 specifikációval • 2.0ás és 3.0ás A típusú csatlakozók
kompatibilisek • 3.0ás B típus a 2.0ás módosított változata – Forgó média támogatás •
Tömegadatátvitel kiegészítve Stream protokollal – Teljesítmény menedzsment (U0…U3)

Ismertesse a SATA réteges architektúráját!

Adja meg a szabványos alakú lebegő
pontos számok szorzásának
blokkvázlatát!

Ismertesse a BASIC interpreter tipikus utasítás és adattárolási
architektúráját!

Ismertesse az elő
történeten alapuló elágazásbecslést!
Jövendölés az előtörténet alapján
–A BTAban a BIA és BTA mellett egy harmadik bejegyzés is van, az elágazás előtörténet (Branch
History = BH)
–Tipikus 2bites elágazásjövendölés

Ismertesse az adatvezérelt végrehajtási elvet!

Ebben a modellben egy 
utasítás
akkor és azonnal 
végrehajtódik
,
ha 
a
végrehajtásához szükséges
adatok 
és 
erőforrások rendelkezésre állnak
. A számítási eredmények (az ún. adat tokenek)
közvetlenül az utasítások között kerülnek átadásra. 
Egy utasítás által generált adatnak több
példánya jön létre, s kerül közvetlenül átvitelre az azt igénylőutasításokhoz.
Ha egy utasítás
felhasznál (elfogyaszt) egy tokent, akkor az többé már nem áll rendelkezésre más utasítások
számára

Ismertesse a kézfogásos jelek idő
zítési változatait az AXI buszon!

Hogyan biztosítja a 8B/10B kódolás a közel azonos számú 0t és 1t az
adatfolyamban?
Kódolási rendszer – 8b/10b kódolás Kódolási rendszerrel szembeni követelmények – A
nagysebességűadatátvitel megköveteli az egyenáramú kiegyenlítettséget • A bitfolyamban az
egymást követő1esek és 0k száma lehetőleg minél rövidebb bithosszon közel azonos legyen. •
Ekkor nem tolódik el jelentősen a csatorna egyenfeszültségűszintje, nem töltődnek fel a parazita
kapacitások, melyek kisütése a sebesség ellen hat. – Elegendőállapotváltozást tartalmazzon az
órajel kinyerésére. – Az adat kódszavaktól meg kell tudni különböztetni néhány, vezérlési és
státusz célokra használandó kódszót. – Eleget tesz az 1983ban publikált 8b/10b kódolási rendszer
• amely a 8bites kódszavakat 10 bites kódszavakba transzformálja. • Az 1esek és 0k számának
különbsége legalább 20 bites stringben nem több mint 2, s legfeljebb öt 1es vagy legfeljebb öt 0s
bit követi közvetlenül egymást. • A SATA mellett a PCI Express, IEEE 1394b, SAS, Fibre Channel,
SSA, Gigabit Ethernet, InfiniBand, HyperTransport, stb. rendszer is alkalmazza.
A kódrendszer jellemzői – A 8 bites adatoknak 10 bites entitásokat, más néven szimbólumokat
vagy karaktereket feleltet meg. – A 8 bites bemenet alsó 5 bitjét 6 bitbe, a felsőhárom bitet pedig
4 bitbe transzformálja. Ezek összekapcsolásával jön létre a 10 bites szimbólum. – Az adat
szimbólumokat gyakran D.x.y módon jelölik, ahol x a 0..31, y pedig a 0..7 tartományba esik. – 12
speciális szimbólum (vagy vezérlőkarakter), melyek az adat szimbólumok között előfordulhatnak.
Ezeket gyakran a keret kezdetének (SOF = Start Of Frame), a keret végének (EOF = End Of Frame),
a kapcsolat nyugalmi állapotban, stb. jelzésére használják. – Különleges szimbólum az ún. komma
szimbólum, amellyel a 10 bites szimbólumok elhelyezkedését jelzik. Ennek jele K.x.y, s valamennyi
D.x.y szimbólumtól különbözik.
– Mivel a 10 bit esetén a lehetséges kódszavak száma 1024, ezek közül bizonyosakat ki lehet
hagyni, hogy egy kódszóban az egymást követőazonos bitek száma ne lépje túl az 5 értéket,
továbbá az 1esek és 0k számának különbsége ne legyen nagyobb mint kettő. A bemeneti 256
lehetséges kódszó megfeleltetése végrehajtható úgy, hogy • Egy részükben a pontosan öt 1es és
öt 0s bitet tartalmaz • Másik részükhöz kétféle kód rendelhető, az egyikben az 1esek száma hat,
a 0k száma pedig négy, illetve a másikban az 1esek száma négy, a 0k száma pedig hat. Például a
bemeneti 01101000 (68H) bemeneti kódhoz az 111001 0011 és a 000110 1100 transzformált
kódok, a 01110000 (70H) bemeneti kódhoz pedig a 011011 0011 és az 100100 1100 transzformált
kódok tartoznak. – Az 1esek és 0k számának közelítőkiegyenlítése ezután már kézenfekvő. Ha
például az utoljára elküldött szimbólumban az 1esek száma hat volt, s ezután a 70Hnak megfelelő
transzformált szimbólumot kell elküldeni, akkor a hat és négy 1est tartalmazó szimbólum közül a
négy 1est tartalmazót kell elküldeni, hogy az 1esek száma kiegyenlítődjön.

Ismertesse az ATA regiszterstruktúráját!
ATA regiszterstruktúrája
– A host (PC) egy regiszterstruktúrán keresztül kommunikál a meghajtóval
– Az egyes regiszterek kiválasztása a CS(1:0), DA(2:0), DIOR és DIOW jelek állapotától függ.
– A CS1 ás CS0 értékeitől függően az egyes regiszterek ún. regiszter blokkokba tartoznak, így meg
szokták különböztetni a parancs (command) regisztereket és a vezérlő(control) regisztereket.

– Az IBM PCben a fenti jelek „generálása” meghatározott I/O címekre írással és olvasással
történik. Az 0s eszköz parancs regiszterei az 1F0H..1F7H címeken, vezérlőregiszterek pedig a
3F6H címen férhetők hozzá. Az 1es eszközre ezek a címek 170H..177H és 376H.

Egy pipeline fokozatban megvalósítandó függvény: AB+CD. Adja meg a
kétszintűlogikáját, amely a tárolási funkciót is tartalmazza!

Ismertesse a dinamikus, szuperskalár cső
vezeték architektúrát!

Ismertesse a hálózati processzorarchitektúrát!

Adja meg a 4x4bites soros bináris szorzó logikai kapcsolási rajzát!

Az ábrán a 4es összadóhoz még be kell írni egy C betűt, ahhoz a pinhez aminél legbaloldalt
középen a Dhez csatlakozik.

Általános elmélet
Ebből vágtam ki a fenti kérdésekre a választ, ezért lehet duplikáció.
Villamos és mechanikai jellemzők:
DC zajtávolság
DC zajtávolság (H) magas szinten (UkiHmin – UbeHmin). Ez a zajtűrésnek is nevezett jellemzőa
külsőzavarjel maximális értékét specifikálja, amely magas szinten még algebrailag hozzáadható a
legrosszabb zavarmentes bemeneti jelhez, anélkül hogy a vevőkimenetének helyes logikai értéke
megváltozna.
– DC zajtávolság (L) alacsony szinten az (UbeLmax – UkiLmax). Ez a zajtűrésnek is nevezett jellemző
a külső zavarjel maximális értékét specifikálja, amely alacsony szinten még algebrailag
hozzáadható a legrosszabb zavarmentes bemeneti jelhez, anélkül hogy a vevőkimenetének helyes
logikai értéke megváltozna.
– DC zajtávolság az előbbi két zajtávolság közül a kisebbik.
Szinkron olvasás implementációja és idődiagramja

a központi és elosztott, a soros, lekérdezéses és független kérelmeken alapuló arbitráció
Buszok, interfészek:
SATA
ATA regiszterstruktúrája
– A host (PC) egy regiszterstrktúrán keresztül kommunikál a meghajtóval
– Az egyes regiszterek kiválasztása a CS(1:0), DA(2:0), DIOR és DIOW jelek állapotától függ.
– A CS1 ás CS0 értékeitől függően az egyes regiszterek ún. regiszter blokkokba tartoznak, így meg
szokták különböztetni a parancs (command) regisztereket és a vezérlő(control) regisztereket.
– Az IBM PCben a fenti jelek „generálása” meghatározott I/O címekre írással és olvasással
történik. Az 0s eszköz parancs regiszterei az 1F0H..1F7H címeken, vezérlőregiszterek pedig a
3F6H címen férhetők hozzá. Az 1es eszközre ezek a címek 170H..177H és 376H.

SATA réteges architektúrája

8B/10B kódolás – közel azonos 0 és 1 darabszám az adatfolyamban
Kódolási rendszer – 8b/10b kódolás Kódolási rendszerrel szembeni követelmények – A
nagysebességűadatátvitel megköveteli az egyenáramú kiegyenlítettséget • A bitfolyamban az
egymást követő1esek és 0k száma lehetőleg minél rövidebb bithosszon közel azonos legyen. •
Ekkor nem tolódik el jelentősen a csatorna egyenfeszültségűszintje, nem töltődnek fel a parazita
kapacitások, melyek kisütése a sebesség ellen hat. – Elegendőállapotváltozást tartalmazzon az
órajel kinyerésére. – Az adat kódszavaktól meg kell tudni különböztetni néhány, vezérlési és
státusz célokra használandó kódszót. – Eleget tesz az 1983ban publikált 8b/10b kódolási rendszer
• amely a 8bites kódszavakat 10 bites kódszavakba transzformálja. • Az 1esek és 0k számának
különbsége legalább 20 bites stringben nem több mint 2, s legfeljebb öt 1es vagy legfeljebb öt 0s
bit követi közvetlenül egymást. • A SATA mellett a PCI Express, IEEE 1394b, SAS, Fibre Channel,
SSA, Gigabit Ethernet, InfiniBand, HyperTransport, stb. rendszer is alkalmazza.
A kódrendszer jellemzői – A 8 bites adatoknak 10 bites entitásokat, más néven szimbólumokat
vagy karaktereket feleltet meg. – A 8 bites bemenet alsó 5 bitjét 6 bitbe, a felsőhárom bitet pedig
4 bitbe transzformálja. Ezek összekapcsolásával jön létre a 10 bites szimbólum. – Az adat
szimbólumokat gyakran D.x.y módon jelölik, ahol x a 0..31, y pedig a 0..7 tartományba esik. – 12
speciális szimbólum (vagy vezérlőkarakter), melyek az adat szimbólumok között előfordulhatnak.
Ezeket gyakran a keret kezdetének (SOF = Start Of Frame), a keret végének (EOF = End Of Frame),
a kapcsolat nyugalmi állapotban, stb. jelzésére használják. – Különleges szimbólum az ún. komma
szimbólum, amellyel a 10 bites szimbólumok elhelyezkedését jelzik. Ennek jele K.x.y, s valamennyi
D.x.y szimbólumtól különbözik.
– Mivel a 10 bit esetén a lehetséges kódszavak száma 1024, ezek közül bizonyosakat ki lehet
hagyni, hogy egy kódszóban az egymást követőazonos bitek száma ne lépje túl az 5 értéket,
továbbá az 1esek és 0k számának különbsége ne legyen nagyobb mint kettő. A bemeneti 256
lehetséges kódszó megfeleltetése végrehajtható úgy, hogy • Egy részükben a pontosan öt 1es és

öt 0s bitet tartalmaz • Másik részükhöz kétféle kód rendelhető, az egyikben az 1esek száma hat,
a 0k száma pedig négy, illetve a másikban az 1esek száma négy, a 0k száma pedig hat. Például a
bemeneti 01101000 (68H) bemeneti kódhoz az 111001 0011 és a 000110 1100 transzformált
kódok, a 01110000 (70H) bemeneti kódhoz pedig a 011011 0011 és az 100100 1100 transzformált
kódok tartoznak. – Az 1esek és 0k számának közelítőkiegyenlítése ezután már kézenfekvő. Ha
például az utoljára elküldött szimbólumban az 1esek száma hat volt, s ezután a 70Hnak megfelelő
transzformált szimbólumot kell elküldeni, akkor a hat és négy 1est tartalmazó szimbólum közül a
négy 1est tartalmazót kell elküldeni, hogy az 1esek száma kiegyenlítődjön.
USB
Busz topológia, funkciók

Minden USB rendszer csak egy hostot tartalmaz. Az USB és a host számítógép közötti interfész
egységet host vezérlőnek (HC = Host Controller) nevezik. A host rendszer részét képezőgyökér
hub egy vagy több csatlakozási ponttal rendelkezhet. – Az USB eszközök két csoportban oszthatók:
• hubok • funkciók. – A hubok járulékos csatlakozási pontokat biztosítanak a rendszerben, a
funkciók pedig meghatározott képességet prezentálnak a host felé mint például ISDN kapcsolat,
billentyűzet, egér, stb. – Az USB eszközök szabványos interfészt mutatnak a host felé: az USB
protokollt használják, reagálnak a szabványos USB műveletekre (konfigurálás, reset, stb.).
Funkciók:
A funkcióknak, mint USB eszközöknek egyedi címük van, továbbá a funkción belül 16 bemeneti és
16 kimeneti megcímezhetőún. végponttal rendelkezhetnek. – A végpontok mint adatforrások és
adatnyelők tekinthetők (a ki és bemenet iránya a host felől értendő). Például, ha a szoftver
meghajtó egy csomagot küld a végpont 1nek, akkor az eszköz VP1 Ki pufferébe kerül, ahonnan az
eszközt vezérlőprocesszor kiolvashatja (értesítést is kap a processzor, hogy érvényes adat van a
pufferben). – Ha a funkció válaszolni akar, nem küldhet közvetlenül a buszra adatokat, mivel a
buszt a host vezérli. Ezért az adatokat az VP1 Be pufferbe írja, s azok mindaddig ott lesznek, amíg a
host egy IN csomagot nem küld, amely felszólítja a végpontot az adatok elküldésére. – Minden

eszköznek támogatnia kell a 0s végpontot (VP0). Ez a végpont kapja meg a vezérlési és státus
kérelmeket. A többi végpont támogatása opcionális.

USB 3.0
Átviteli sebesség • SuperSpeed (SS) 5 Gb/s – Megnövelt sávszélesség • Full duplex adatátvitel
(adás és vétel külön érpáron) – Megnövelt meghajtóképesség • 900 mA – Hatékonyabb
buszkihasználás • NRDY és ERDY csomagok • Készenlét aszinkron jelzése (nincs polling) • Host
kérelem – végpont elfogadás/visszautasítás • Elfogadás esetén adatküldés vagy fogadás •
Visszautasítás esetén (NRDY) ha kész a végpont, ERDY csomaggal jelez
Az Adatkódolás • SATAhoz, PCIehez hasonló • 8b/10b kódolás • Összekeverés (scrambling) –
Közvetlen kábelhossz nem definiált, csak az elektromos paraméterek • Gyakorlatilag 5m (USB 2.0)
helyett csak 3m – Lefelé kompatibilitás a 2.0 specifikációval • 2.0ás és 3.0ás A típusú csatlakozók
kompatibilisek • 3.0ás B típus a 2.0ás módosított változata – Forgó média támogatás •
Tömegadatátvitel kiegészítve Stream protokollal – Teljesítmény menedzsment (U0…U3)
PCI
PCI busz kötelezőjelei

PCI Express
Felépítés (fizikai réteg adójának vázlata)

Vevőalrendszer funkciói

Csomag alapú réteges protokoll – tranzakciós csomagok

Számítógép architektúrák:
Számítógép architektúra, mikroarchitektúra, ISA

A jó számítógép architektúra jellemzői (8)

BASIC interpreter tipikus utasítás és adattárolási architektúrája

5 számítógép generáció legfőbb jellemzői

Mikroarchitektúrák:
4x4 bites bináris szorzó logikai kapcsolási rajza (soros és párhuzamos)
Szabványos alakú lebegőpontos számok szorzásának architektúrája

Előrecsatolás csővezetékes processzorokban

Dinamikus szuperskalár csővezeték architektúra és fázisai

Előtörténeten alapuló elágazásbecslés

Speciális processzorok:

GPU
grafikus csővezeték

CPU+GPU párhuzamos működése

A CPU és a GPU a PCben párhuzamosan működik – A kommunikáció két szálban: egyikben a CPU,
másikban a GPU kommunikál egy parancs pufferen keresztül
– Ha ez a puffer üres, akkor a rendszer CPU korlátozott, s a GPUnak várakoznia kell, hogy
parancsot olvashasson. Ekkor a GPU sebességének növelése nem segít az alkalmazás
gyorsításában. – Ha a parancs puffer betelt, akkor meg a CPUnak kell várakoznia, hogy a GPU
elfogyasszon egy parancsot, s így átadhasson annak egy újabbat. Ez a GPU korlátozott eset.
Egy másik lényeges dolog, hogy a GPUt használó programok nem követik a hagyományos
szekvenciális végrehajtási modellt – Az alábbi programocskában az objektum kirajzolása nem az A
utasítás után és a B utasítás előtt megy végbe
– Az API hivás nem csinál egyebet, mint beír egy rajzolási parancsot a GPU parancs
pufferébe – Ez szinkronizálási nehézségekhez vezet – A CPUnak nem szabad felülírnia a sárga
blokkban lévőadatot, amíg a GPU a "fekete" parancsot végre nem hajtotta, ami használja azt az
adatot
Az API szemafor típusú utasításokkal kiküszöböli ezeket a káros hatásokat – Ha a CPU egy olyan
adatot próbálna meg törölni, amelyre hivatkozó GPU utasítás még nem lett végrehajtva, akkor
várakozni fog mindaddig, amíg a GPU az adatra hivatkozó parancsot végre nem hajtotta – Bár ez
biztosítja a helyes működést, a teljesítőképességet drasztikusan csökkenti – Ezen kívül a GPU
"elfogyasztja" a parancs puffer nagy részét, ami csökkenti a párhuzamos működésének
lehetőségét a CPUval
Inline adatok
Jobb megoldás egy újabb adatblokk allokálása és inicializálása, s a régi blokkot majd a GPU törli, ha
már nem kell használnia
– A modern APIk ezt automatikusan elvégzik, ha az egész blokkot inicializáljuk (ha csak egy részét
változtatjuk meg a blokknak, akkor az átnevezése nem történik meg)
– Még jobb megoldás, ha az összes adatot az indulásnál allokáljuk és nem változtatjuk meg a
végrehajtás folyamán (ez azonban nem mindig lehetséges)
DSP

Hálózati processzorok

Hálózati processzor architektúra

SWITCH
Az Ethernet ütközéses domén jellegét a kapcsolók kiküszöbölik. – Topológiailag hasonlítanak egy
hubokhoz, működésük azonban jelentősen eltér. A bejövőEthernet csomag cél MAC címe alapján
azt csak azon kapuján keresztül továbbítják, amelyre csatlakozó számítógép MAC címe megegyezik
a cél MAC címmel. – Minden Ethernet interfész rendelkezik egy 48 bites MAC (Media Access
Controller) címmel, melyet a gyártó rendel hozzá a hálózati interfész kártyához (NIC=Networl
Interface Card), s azon egy ROM tárolja. – A kapcsoló megjegyzi, hogy az egyes kapuira milyen
MAC címűhosztok csatlakoznak, s a bejövőcsomagot csak arra a kapujára továbbítja, amelyre
csatlakozó hoszt MAC címe megegyezik a csomagban található cél MAC címmel. – Ha viszont nem
tudja, hogy melyik kapujára kellene elküldeni a csomagot, akkor mindegyikre továbbítja. – Amikor
a kapcsoló megkap egy csomagot, akkor az abban szereplő forráscím alapján frissíti MAC
címtáblázatát. – A kapcsolók az OSI modellben 2es szintűeszközök.
ROUTER
Az útvonalválasztók hasonlóan működnek mint a kapcsolók, azaz ezek is irányítják és „szűrik” a
hálózati forgalmat. Ezt azonban nem a csomag MAC címe alapján teszik, hanem egy adott
protokoll szerint, egy a MAC címnél jobban becsomagolt paraméter alapján. – Az útvonalválasztók
az OSI modell szerint 3as szintűhálózati elemek. Ezért ezek különböző1es szintűhálózatokat
kapcsolhatnak össze (Ethernet, Token Ring, SONET sőt még az RS232t is). – Az otthoni
használatra szánt útvonalválasztók a hálózati címtranszformáció (Network Address Translation =
NAT) lehetőségét is biztosítják, így egyetlen ISP címet több hoszt közösen használhat.
Gateway
Ezek az eszközök az OSI modell felsőszintjein működnek, s az információ transzformálását végzik el
teljesen eltérőhálózati architektúrák és adatformátumok között.
Többprocesszoros rendszerek:

Ebben a modellben egy utasítás akkor és azonnal végrehajtódik, ha a végrehajtásához szükséges
adatok és erőforrások rendelkezésre állnak (eager evaluation= fürge végrehajtás). A számítási
eredmények (az ún. adat tokenek) közvetlenül az utasítások között kerülnek átadásra. Egy utasítás
által generált adatnak több példánya jön létre, s kerül közvetlenül átvitelre az azt igénylő
utasításokhoz. Ha egy utasítás felhasznál (elfogyaszt) egy tokent, akkor az többé már nem áll
rendelkezésre más utasítások számára – Az adatáramlásos modell nem használ utasításszámlálót

és olyan változókat, melyek a globális memória celláinak felelnének meg. Azonban szüksége van
egy olyan speciális mechanizmusra, amely detektálja az adat rendelkezésre állását és párosítja a
tokeneket a neki megfelelőutasításokkal. – Nevét onnan kapta, hogy az adatok áramlása vezérli a
program végrehajtását. Bár teljes mértékben az adatáramlásos modellen alapuló kommerciális
számítógépek még nincsennek, a sorrenden kívüli végrehajtást alkalmazó szuperskalár
processzorok magja, amint már láttuk, adatáramlásos elven működik.

Az omega hálózat és útválasztási stratégiája

Az Omega hálózat blokkoló hálózat, általában nem minden kombinációban kapcsolható össze
minden bemenet minden kimenettel. – Útválasztás: Az egyes kapcsolóegységek a célállomány
meglévőcímének legmagasabb bitjét leveszik, ha az 0 volt, akkor felül, ellenkezőesetben alul
hagyja el a kapcsolóegységet a jel. Visszafelé a levett és a kapcsolóegységekben tárolt bitek jelölik
ki az irányt. Ha az 0 volt, akkor a felsőbemenet felé, ellenkezőesetben az alsó bemenet felé kell
visszafelé haladni
Egylapkás rendszerek:
Definíció
(Csaknem) komplett rendszer integrálása egyetlen lapkán
IP blokkok

AMBAAXI
AXI általános jellemzése
Célkitűzés: nagyteljesítményű, nagyfrekvenciás rendszerek
támogatása • Kulcstulajdonságok –
Külön cím/vezérlőés adatutak – Nem igazított átvitel támogatása bájt sztróbokkal – Külön olvasási
és írási adatcsatornák – Több cím párhuzamos kibocsátása – A tranzakciók nem sorrendi
befejezése – Regiszter fokozatok hozzáadásával az időzítések kezelhetők
Kézfogásos jelek időzítési változatai az AXI buszon.

FPGA
FPGA konfigurálásának lépései

