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SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK I. 

 
Heti óraszámok: Előadás: 2 Tantermi gyak.:0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció:- 

Számonkérés 

módja (s,v,f): 
V 

A tananyag 
Oktatási cél: A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az utasításszintű párhuzamos architektúrákkal. A 

tárgy szemléletmódja a tervezési tér koncepcióra épít, és előtérbe helyezi a konkrét megvalósítási példák és 

trendek bemutatását.  

Tematika: A számítógép architektúrák osztályozása. A Neumann típusú architektúrák teljesítménykorlátai. Az 

utasításszintű párhuzamos architektúrák felépítése, részegységei, működése és tervezése. Optimalizáló 

fordítóprogramok működése. 

Témakör: Hét, nap 

A Neumann típusú számítógépek teljesítménykorlátai. A számítógépek teljesítménynövelésének 

lehetőségei: átlapolt feldolgozás és párhuzamosítás. A párhuzamosság osztályozása és szintjei. 
1. 

csütörtök 
Utasítás szintű párhuzamosítás. Adat-, vezérlés- és erőforrás-függőségek. Statikus és dinamikus 

utasításütemezés. A párhuzamos kódoptimalizálás feladata és végrehajtási módszerei. A soros 
konzisztencia fogalma. 

2.  
csütörtök 

Időben párhuzamos végrehajtás alapvető lehetőségei; előlehívás, rendezetlen és rendezett 
művelet-végrehajtás, futószalagelvű utasítás-végrehajtás. Futószalag elve, alapfutószalag. A 

futószalag általános felépítése. Futószalagelvű processzorok teljesítményének értékelése. 

Műveleti függőség, műveleti késleltetés, műveleti várakoztatás. Behívási függőség, behívási 

késleltetés, behívási várakoztatás. Ismétlési késleltetés. 

3.  
csütörtök 

Futószalagelvű processzorok tervezési tere, osztályozása a fokozatok száma és típusa szerint. 

Futószalag processzorok általános felépítése. Az egyes fokozatok tipikus funkciói és jellemzői. 
4.  

csütörtök 

1. ZH 1-5. hét anyagából 5.  
csütörtök 

A szuperskalár és a VLIW architektúra összehasonlítása. A VLIW architektúrák főbb jellemzői.  

Szuperskalár processzorok. Megjelenésük, fejlődésük, főbb jellemzőik. A szuperskalár 

feldolgozás főbb feladatai. Párhuzamos dekódolás. Az elődekódolás jelentősége. Kibocsátási ráta 

és kibocsátási politika: Blokkoló és várakoztatott kibocsátás. Utasítások várakoztatása, 

kibocsátás és kiküldés. A várakoztató állomások típusai. Kibocsátáshoz és kiküldéshez kötött 

operandus-behívás. 

6.  
csütörtök 

Szünet 7. 

Regiszterátnevezés. Az átnevezések nyilvántartási módja. Az átnevezés folyamata kibocsátáshoz 

és kiküldéshez kötött operandus-behívás esetén. Átnevező pufferek megvalósítása: összevont és 

külön átnevező regisztertár, ROB és DRIS. 

8.  
csütörtök 

Az utasítások párhuzamos végrehajtása ás befejeződése. Processzor és memória konzisztencia: 
erős és gyenge konzisztencia. ROB használata a soros konzisztencia megőrzésére. A 

kivételkezelés soros konzisztenciája. A pontos és pontatlan megszakításkezelés. 

Esettanulmányok a szuperskalár processzorok mikro-architektúrájának megvalósítására. 

9. 
csütörtök 

Elágazástípusok: feltétlen és feltételes elágazások. Az elágazások jellemző statisztikai adatai 

hagyományos és tudományos számítási feladatokban. Grohorski elágazás-statisztikai becslései. 

Az elágazás-kezelés alapvető eljárásai. Statikus és dinamikus utasításütemezés. Optimalizáló 

fordítóprogramok. Alapblokk ütemezés. Ciklusütemezés. Globális és nyomvonal ütemezés. 

10.  
csütörtök 
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Szünet 11. 

2. ZH 6-10. hét anyagából 12.  
csütörtök 

Többmagos processzorok tervezési tere. Homogén és heterogén többmagos processzorok 
13.  

csütörtök 
Összefoglalás. Pótlások. 14.  

csütörtök 
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 

Oktatási hét 
(konzultáció) 

 

5. hét 1. ZH a megelőző előadások anyagából.  

12. hét 2. ZH a megelőző előadások anyagából.  

A pótlás módja: Igazoltan mulasztott ZH-k pótlása a 14. héten. Az igazolást az akadályoztatás 
megszűnése után 5 munkanapon belül az oktatónak be kell mutatni. 
Aláírás feltétele: Mindkét ZH minimum 50%-os teljesítése. Amennyiben a hallgató a két ZH-ból a 

25%-ot nem éri el, a féléve érvénytelen. Amennyiben a hallgató a két ZH-ból elérte a 25 %-ot, de 
teljesítése valamelyikből 50 % alatti, aláírás-pótlás a félév teljes anyagából egy alkalommal lehetséges 

vizsgaidőszakban ismétlővizsga jelleggel. 
A vizsga módja: Szóbeli, a kihúzott tételt ábrákkal, vázlatosan írásban ki kell dolgozni. A szóbeli 

tételen két témakör van, amelynek mindegyikéből az 50%-ot teljesíteni kell. 
Megajánlott jegy: Amennyiben a hallgató mindkét ZH-ból eléri a jó szintet, a megajánlott jegy jó, 

amennyiben a jeles szintet, a megajánlott jegy jeles. 
 Irodalom: 

Kötelező: 1. Sima D., Fountain T. és Kacsuk P.: Korszerű számítógép architektúrák 
tervezési tér megközelítésben SZAK Kiadó, 1998 

2. Tannenbaum A. S.: Számítógép architektúrák Panem Kiadó, Budapest, 2006. 
Ajánlott 3. Cserny László: Mikroszámítógépek. LSI Oktatóközpont, 1996 

4. D. Sima, T. Fountain, P. Kacsuk: Advanced Computer Architectures, 
Addison-Wesley, 1997 

Egyéb segédletek:  
A kurzus módszertani segédlete a Moodle rendszerben. 

 Dr. Seebauer Márta  
 egyetemi docens 


