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+ Ligjërata 1

Hyrje



Arkitektura e kompjuterit

•Bashkësia e 
instruksioneve, numri i
bitëve të përdorur për
paraqitjen e tipeve të
të dhënave,   
mekanizmat I/O, 
teknikat për adresimin
e memories

•Atributet e një sistemi
që shihen nga
programuesi

•Kanë ndikim të
drejtpërdrejtë në
ekzekutimin logjik të
një programi

Arkitektura e 
kompjuterit

Atributet
arkitekturore

përfshijnë:

Organizimi i
kompjuterit

Atributet
organizuese
përfshijnë:

Organizimi i kompjuterit 

•Detajet harduerike
transparente për
programuesin, sinjalet
kontrolluese, 
interfejsët në mes
kompjuterit dhe
pajisjeve periferike, 
teknologjia e përdorur
e memories

•Njësitë punuese dhe
ndërlidhja në mes tyre
që realizon
specifikacionet
arkitekturore
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Arkitektura IBM System 370

◼ Arkitektura IBM System/370 

◼ Ishte paraqitur në vitin 1970

◼ Përfshiu një numër modelesh

◼ Mund të ngritej në model më të shpejtë dhe më të avancuar pa hequr 

dorë nga sotfuerët e mëparshëm

◼ Modele të reja janë paraqitur me teknologji të përmirësuar, por me të 

njëjtën arkitekturë ashtu që investimi që kanë bërë përdoruesit në 

softuer të mbrohet

◼ Arkitektura është ende aktuale dhe përdoret në produktet mainframe të 

IBM
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Struktura dhe funksioni

◼ Sistemi hierarkik

◼ Bashkësi e nënsistemeve të 

ndërlidhura

◼ Natyra hierarkike e sistemeve 

komplekse është esenciale si 

për dizajnin ashtu edhe për 

përshkrimin e tyre

◼ Dizajnuesi ka nevojë që të 

merret me nivelet vetëm një 

nga një

◼ I interesuar për strukturën 

dhe funksionin e secilit nivel

◼ Struktura

◼ Mënyra se si pjesët janë të 

lidhura në mes vete

◼ Funksioni

◼ Puna e pjesëve individuale 

si pjesë të strukturës
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Funksioni

◼ Një kompjuter mund të 

kryejë katër funksione 

bazë:

● Përpunimi i të dhënave

● Ruajtja e të dhënave

● Bartja e të dhënave

● Kontrolli
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Funksionet

(a)

Bartja e të dhënave
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Funksionet

(b) 

Ruajtja e të dhënave
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Funksionet

(c)

Përpunimi i të dhënave
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Funksionet

(d)

Kontrolli



Kompjuteri



Struktura
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 CPU – kontrollon punën e 

kompjuterit dhe funksionet e 

përpunimit të të dhënave

Memoria kryesore – ruan të

dhënat

 Hyrje/Dalja (I/O) – bart të

dhënat në mes kompjuterit dhe

ambientit të tij të jashtëm

 Ndërlidhja e sistemit – një

mekanizëm që ofron

komunikim në mes CPU-së, 

memories kryesore dhe I/O

Kompjuteri ka 

katër pjesë 

kryesore 

strukturore:
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CPU

◼ Njësia kontrolluese (Control Unit)

◼ Kontrollon punën e CPU-së dhe në

atë mënyrë tërë punën e kompjuterit

◼ Njësia aritmetikore dhe logjike

(Arithmetic and Logic Unit - ALU)

◼ Kryen funksionin e përpunimit të të

dhënave nga kompjuteri

◼ Regjistrat

◼ Ofrojnë memorie për ruajtje brenda

CPU-së

◼ Ndërlidhja brenda në CPU

◼ Një mekanizëm që ofron komunikim

në mes njësisë kontrolluese, ALU-së

dhe regjistrave

Pjesët kryesore 

strukturore:
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Historia e kompjuterëve

◼ ENIAC

◼ Electronic Numerical Integrator And Computer

◼ Dizajnuar dhe ndërtuar në Universitetin e Pensilvanisë

◼ Filluar më 1943 – kompletuar më 1946

◼ Nga John Mauchly dhe John Eckert

◼ Kompjuteri digjital i parë në botë më përdorim të përgjithshëm

◼ Laboratori për kërkime balistike i ushtrisë - Ballistics Research Laboratory (BRL) kishte 

nevojë për ofrimin e tabelave për trajektore për armët e reja brenda një kohe të 

pranueshme

◼ Nuk ishte përfunduar në kohën kur ishte e nevojshme të përdorej në luftë

◼ Detyra e parë e tij ishte të përdorej në studimin e fizibilitetit të bombës me hidrogjen

◼ Është përdorur deri në vitin 1955 dhe pastaj është ç’montuar

Gjenerata e parë: Llampat me vakum
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John von Neumann

◼ Publikimi i idesë së parë në vitin 1945

◼ Koncepti i programit të ruajtur

◼ Meritat u takojnë dizajnuesve të ENIAC, sidomos matematikanit 

John von Neumann

◼ Programi ishte paraqitur në një formë të përshtatshme për t’u 

ruajtur në memorie bashkë me të dhënat 

◼ Kompjuteri IAS

◼ Princeton Institute for Advanced Studies

◼ Prototipi i të gjithë kompjuterëve që janë ndërtuar më vonë

◼ Kompletuar në vitin 1952

EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer)



Struktura e makinës von Neumann
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Kompjuterët komercial

◼ 1947 – Eckert and Mauchly formuan Eckert-Mauchly Computer 
Corporation për të prodhuar kompjuterë

◼ UNIVAC I (Universal Automatic Computer)

◼ Kompjuteri i parë komercial i suksesshëm

◼ Kishte qëllime përdorimi për llogaritje shkencore dhe komerciale

◼ Përdorur nga US Bureau of Census për llogaritje në vitin 1950

◼ Eckert-Mauchly Computer Corporation u bë pjesë e divizionit 
UNIVAC të Sperry-Rand Corporation

◼ UNIVAC II – i përhapur në vitet 1950

◼ Kishte kapacitet më të madh të memories dhe performancë më të 
lartë

UNIVAC
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IBM

◼ Ishte prodhuesi më i madh i
pajisjeve me kartela të shpuara
(punched-card) 

◼ Përhapi kompjuterin (701) e tij
të parë elektronik me program 
të ruajtur në vitin 1953

◼ Me qëllime kryesisht për
llogaritje shkencore

◼ Paraqiti produktin 702 në vitin
1955

◼ Karakteristikat harduerike e 
bënë të përshtatshëm për
aplikime në biznes

◼ Seria 700/7000 e kompjuterëve
e vuri kompaninë IBM në
pozitën e prodhuesit më të
madh të kompjuterëve
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Historia e kompjuterëve

◼ Më i vogël

◼ Më i lirë

◼ Liron më pak energji se llampa me vakum

◼ Pajisje solid state e ndërtuar prej siliciumit

◼ Shpikur në Bell Labs në vitin 1947

◼ Kompjuterët me tranzistorë ishin në dispozicion vetëm në 

fund të viteve 1950

Gjenerata e dytë: Tranzistorët
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Kompjuterët e gjeneratës së dytë

◼ Paraqitën:

◼ Njësi aritmetikore/logjike dhe 

kontrolluese më komplekse

◼ Përdorim të gjuhëve të larta 

programuese

◼ Ofrimin e softuerit sistemor 

që kishte mundësinë:

◼ të ngrisë (load) programet

◼ lëvizë të dhënat deri te 

pajisjet periferike dhe 

libraritë

◼ kryejë llogaritje të 

zakonshme

◼ Paraqitja e Digital Equipment  

Corporation (DEC) në vitin 

1957

◼ PDP-1 ishte kompjuteri i parë i 

kompanisë DEC 

◼ Kjo shënoi paraqitjen e 

fenomenit të mini-

kompjuterëve që do të bëhej 

mjaft i njohur në gjeneratën e 

tretë të kompjuterëve



Gjenerata e tretë: Qarqet e integruara

Historia e kompjuterëve

◼ 1958 – shpikja e qarkut të integruar

◼ Pjesa (komponentja) diskrete

◼ Tranzistor i paketuar

◼ Prodhuar ndaras, të paketuar në kutinë e tyre dhe të lidhur në 

pllaka

◼ Procesi i prodhimit ishte i shtrenjtë dhe i rëndë

◼ Dy anëtarët më të rëndësishëm ishin IBM System/360 dhe 

DEC PDP-8 



+
Qarqet

e integruara

◼ Një kompjuter përbëhet nga

portat logjike, qelizat e 

memories dhe ndërlidhjet në

mes të këtyre elementeve

◼ Portat logjike dhe qelizat e 

memories përbëhen nga

elemente të thjeshta digjitale

◼ Ruajtja e të dhënave – bëhet në
qelizat e memories

◼ Përpunimi i të dhënave –
mundësuar nga portat logjike

◼ Lëvizja e të dhënave – rrugët
lidhëse në mes të pjesëve
mundësojnë lëvizjen e të
dhënave nga memoria në
memorie dhe nga memoria
përmes portave logjike deri në
memorie

◼ Kontrolli – rrugët që lidhin
pjesët mund të bartin sinjale
kontrolluese

◼ Përdorë faktin se komponentët
si tranzistorët, rezistorët dhe
telat bartës mund të prodhohen
nga siliciumi si material 
gjysmëpërçues

◼ Shumë tranzistorë mund të
prodhohen në të njëjtën kohë në
një pjesë të përpunuar (wafer) 
të siliciumit

◼ Tranzistorët mund të lidhen në
mes vete për të formuar qarqe
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Wafer-i, 

Çipi,

dhe lidhja

në mes të

portave

logjike

(gates) 
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1.1 Organizimi dhe arkitektura 
 

Gjatë përshkrimit të kompjuterëve, zakonisht bëhet dallimi në mes të arkitekturës së kompjuterit 

dhe organizimit të kompjuterit. 

 Arkitektura e kompjuterit ka të bëjë me ato karakteristika të një sistemi të cilat janë të 

dukshme për një programues apo thënë më mirë, ka të bëjë me karakteristikat që kanë ndikim 

direkt në ekzekutimin logjik të një programi. Organizimi i kompjuterit ka të bëjë me pjesët 

punuese dhe ndërlidhjet në mes tyre që mundësojnë specifikat arkitekturore. Karakteristikat 

arkitekturore përfshijnë bashkësinë e instruksioneve, numrin e bitëve që përdoren për paraqitjen 

e tipeve të ndryshme të të dhënave (p.sh. numrat, karakteret), mekanizmat e hyrje/daljes 

(input/output – I/O) dhe teknikat për adresimin e memories. Karakteristikat organizuese 

përfshijnë ato detaje harduerike të cilat bëhen të padukshme për një programues, siç janë sinjalet 

kontrolluese; interfejsi në mes kompjuterit dhe pajisjeve periferike dhe teknologjia e përdorur për 

memorie. 

 Për shembull, është një çështje e dizajnit arkitekturor nëse një kompjuter do të ketë 

instruksionin për shumëzim. Është çështje organizuese nëse instruksioni për shumëzim do të 

implementohet nga një pjesë speciale për shumëzim apo nga një mekanizëm që do të përdorë me 

përsëritje pjesën për mbledhje.  

 Dallimi në mes të arkitekturës dhe organizimit të kompjuterit është me rëndësi. Shumë 

prodhues të kompjuterëve ofrojnë një familje të modeleve të kompjuterëve, që kanë arkitekturën 

e njëjtë me dallime në organizim. Modelet e  ndryshme të familjes kanë çmime dhe karakteristika 

të ndryshme të performancës. Një arkitekturë e caktuar mund të mbetet e njëjtë për disa vite dhe 

të përfshijë një numër të ndryshëm të modeleve të kompjuterëve, kurse organizimi i tyre të 

ndryshojë me ndryshimin e teknologjisë. Një shembull i mirënjohur është arkitektura IBM  

System/370. Kjo arkitekturë është paraqitur për herë të parë në vitin 1970 dhe ka përfshirë një 

numër të modeleve. Konsumatori me kërkesa modeste do të mund të blente një model më të lirë, 

më të ngadalshëm dhe nëse kërkesa do të rritej, më vonë të kalojë lart (upgrade) në një model më 

të shtrenjtë, më të shpejt duke pasur mundësinë që të përdorë softuerin e vjetër. Gjatë viteve, 

IBM ka paraqitur shumë modele të reja me teknologji të pëmirësuar për të zëvendësuar modelet 

e vjetra, duke i ofruar konsumatorit shpejtësi më të madhe, çmim më të vogël ose të dyjat. Këto 

modele të reja kanë ruajtur të njëjtën arkitekturë ashtu që investimi i konsumatorit për softuer 

është ruajtur. Arkitektura System/370, me disa përmirësime, ka mbijetuar deri më sot si 

arkitektura e produkteve mainframe të IBM.  

 Në klasën e kompjuterëve të quajtur mikrokompjuterë, lidhja në mes të arkitekturës dhe 

organizimit është shumë e afërt. Ndryshimet në teknologji jo vetëm që kanë ndikim në 

organizim, por edhe në paraqitjen e arkitekturave më të fuqishme dhe më komplekse. 
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1.2 Struktura dhe funksioni  
 

Një kompjuter është një sistem kompleks. Kompjuterët modern përmbajnë miliona komponente 

elektronike elementare. Për ta kuptuar më mirë një sistem kompleks si sistemi kompjuterik, 

sistemi trajtohet si një hierarki e nënsistemeve dhe pjesëve.  Një sistem hierarkik është një 

bashkësi e ndërlidhur e nënsistemeve, ku secili prej nënsistemeve ka strukturë hierarkike.  

 Më rastin e dizajnimit dhe përshkrimit të sistemit kompjuterik dallohet struktura dhe 

funksioni. Struktura e kompjuterit paraqet mënyrën e lidhjes së pjesëve në mes veti. 

Funksioni i kompjuterit paraqet punën e secilës pjesë individuale si pjesë e strukturës.  

 

1.2.1 Funksioni  
Në Figura 1.1 janë paraqitur funksionet bazë që një kompjuter është në gjendje t’i kryejë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 1.1 – Një pamje funksionale e kompjuterit 

Aparati për 

lëvizjen e të 

dhënave 

Mekanizmi i 

kontrollit 

Pjesët për 

ruajtjen e 

të dhënave 

Pjesët për 

përpunimin 

e të 

dhënave 

                  Ambienti i punës  

(burimi dhe destinacioni i të dhënave) 
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Katër funksionet bazë të një kompjuteri janë: 

• Përpunimi i të dhënave 

• Ruajtja e të dhënave  

• Lëvizja e të dhënave  

• Kontrolli 

 

Kompjuteri duhet të jetë patjetër në gjendje të përpunojë të dhëna. Të dhënat mund të jenë 

të formave të ndryshme dhe rangu i kërkesave për përpunim mund të jetë i gjerë.  

Është poashtu esenciale që një kompjuter t’i ruaj të dhënat. Në rastet kur kompjuteri është 

duke i përpunuar të dhënat, kompjuteri duhet të jetë patjetër në gjendje t’i ruaj pjesët e të 

dhënave mbi të cilat punon në momentin e caktuar kohorë. Kompjuteri kryen edhe funksionin e 

ruajtjes së përkohshme dhe afatgjate të të dhënave. Fajllat e të dhënave ruhen në kompjuter për 

t’u përdorur dhe ndryshuar më vonë. 

Kompjuteri duhet të jetë patjetër në gjendje të lëviz të dhënat në mes tij dhe ambientit rreth 

tij. Ambienti i punës i kompjuterit përbëhet nga pajisje që shërbejnë si burim ose destinacion i të 

dhënave. Në rastin kur të dhënat pranohen ose dorëzohen te një pajisje që është e lidhur 

drejtpërdrejt me kompjuterin, procesi njihet si hyrje/dalje (input/output – I/O) dhe pajisja njihet 

si pajisje periferike (peripheral). Në rastet kur të dhënat barten në distanca të gjata, te apo prej 

pajisjeve në largësi, atëherë procesi njihet si komunikim me të dhëna (data communications). 

Duhet të ekzistojë kontrolli i këtyre tre funksioneve. Ky kontroll ushtrohet nga programuesit 

të cilët i ofrojnë instruksione kompjuterit. Brenda kompjuterit, një njësi kontrolluese menaxhon 

burimet (resurset) e kompjuterit dhe orkestron performancën e pjesëve funksionale të tij si 

përgjigje ndaj atyre instruksioneve.  

      Figura 1.2 paraqet katër operacionet e mundshme që mund të kryejë një kompjuter. 

Kompjuteri mund të funksionojë si një pajisje për bartjen e të dhënave (Figura 1.2a), duke bartur 

të dhënat nga një pajisje periferike ose lidhje komunikimi te një tjetër. Mund poashtu të 

funksionojë si një pajisje për ruajtjen e të dhënave (Figura 1.2b), të dhënat transferohen nga 

ambienti i jashtëm në memorien e kompjuterit (leximi) dhe anasjelltas (shkrimi). Dy diagramet e 

fundit paraqesin operacionet që përfshijnë përpunimin e të dhënave, në të dhënat brenda në 

memorie (Figura 1.2c) ose gjatë rrugës në mes të memories dhe ambientit të jashtëm (Figura 

1.2d).  

 

       Kompjuterët kanë natyrë të përgjithshme (general - purpose),  specializimi funksional bëhet 

me anë të programimit. 

 

 

1.2.2 Struktura 

Figura 1.3 është vizatimi i mundshëm më i thjeshtë për një kompjuter. Kompjuteri bashkëvepron 

në një mënyrë me ambientin e tij të jashtëm. Në përgjithësi, të gjitha lidhjet e tij me ambientin e 

jashtëm mund të ndahen si pajisje periferike dhe lidhje komunikimi.  
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Lëvizja

Kontrolli

Ruajtja Përpunimi

Lëvizja

Kontrolli

Ruajtja Përpunimi

 

(a)                                                                      (b) 

Lëvizja

Kontrolli

Ruajtja Përpunimi

Lëvizja

Kontrolli

Ruajtja Përpunimi

 

    (c)                                                                            (d) 

 Figura 1.2 – Operacionet e mundshme të kompjuterit 
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                                                           Figura 1.3 – Kompjuteri 

 

Kompjuteri ka katër pjesë strukturore kryesore: 

• Njësia qendrore përpunuese (central processing unit – CPU): Kontrollon punën e 

kompjuterit dhe kryen funksionet e përpunimit në kompjuter; njihet edhe si procesori. 

• Memoria punuese (main memory): Ruan të dhënat 

• Hyrje/Dalja (input/output – I/O): Bën lëvizjen e të dhënave në mes të kompjuterit dhe 

ambientit të tij të jashtëm. 

• Ndërlidhja e sistemit: Një mekanizëm që mundëson komunikimin në mes procesorit, 

memories punuese dhe hyrje/daljes. Ndërlidhja e sistemit është në formë të një basi të 

sistemit (system bus) që luan rolin e rrugës për komunikim që përbëhet nga një numër i 

caktuar i telave përçues për lidhjen e pjesëve në mes veti. 

 

Mund të ketë një numër të caktuar të pjesëve që lidhen në mes veti përmes basit të sistemit. Më 

herët ka qenë e zakonshme që një sistem kompjuterik të ketë vetëm një procesor. Në vitet e 

fundit kompjuterët kanë më shumë se një procesor. Pjesa më interesante dhe në disa mënyra më 

komplekse e kompjuterit është procesori.  

Në Figura 1.4 janë paraqitur grupet kryesore të pjesëve të kompjuterit. Pjesët kryesore 

strukturore të procesorit janë: 

Njësia kontrolluese (control unit):  Kontrollon punën e procesorit dhe të tërë kompjuterit. 

Njësia aritmetikore dhe logjike (arithmetic and logic unit - ALU): Kryen funksionet e 

përpunimit të të dhënave nga kompjuteri. 
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Regjistrat (registers): ofrojnë hapësirë për ruajtje brenda procesorit. 

Ndërlidhja brenda në procesor: Një mekanizëm që mundëson komunikimin në mes të 

njësisë kontrolluese, njësisë aritmetikore/logjike dhe regjistrave.  

 

 

 

Hyrje/Dalja
Memoria punuese

Basi i sistemit

Procesori

Regjistrat Njësia aritmetikore 

dhe logjike

Basi i brendshëm

Njësia kontrolluese

Procesori

NJËSIA 

KONTROLLUESE

Logjika sekuenciale

Regjistrat e njësisë 

kontrolluese dhe 

dekoduesit

Memoria 

kontrolluese

                                        

                                        Figura 1.4 – Kompjuteri: Struktura e nivelit më të lart 
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Evolucioni dhe performanca e kompjuterëve 

2.1 Një histori e shkurtër e kompjuterëve 

2.1.1  Gjenerata e parë: Llampat me vakum 

ENIAC Kompjuteri i parë digjital me qëllim të përgjithshëm në botë ishte ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator and Computer) i dizajnuar dhe ndërtuar në Universitetin e Pensilvanisë. 

Projekti ishte përgjigje e nevojave të Shteteve të Bashkuara gjatë Luftës së Dytë Botërore. 

Laboratori për kërkime balistike i ushtrisë amerikane, si agjensi përgjegjëse për zhvillimin e 

tabelave të trajektoreve (rrugëve të lëvizjes) të armëve të reja kishte vështirësi t’i ofronte këto 

tabela sakt dhe brenda një kohe të pranueshme. Pa këto tabela, armët dhe artileria e re nuk mund 

të përdorej mirë. Laboratori për kërkime balistike punësoi 200 persona të cilët me anë të 

llogaritësve të thjeshtë zgjidhën ekuacionet balistike. 

 Profesori i inxhinierisë elektrike, John Mauchly dhe njëri nga studentët e tij, John Eckert, 

propozuan ndërtimin e një kompjuteri me qëllim të përgjithshëm (general-purpose) duke 

përdorur llampat me vakum për aplikimet në laboratorin e kërkimeve balistike. Në vitin 1943 

ushtria amerikane pranoi propozimin dhe puna për ndërtimin e ENIAC filloi. Makina e ndërtuar 

ishtë shumë e madhe, peshonte 30000 kilogramë, zinte një hapësirë prej 150 metra katrorë dhe 

përmbante më shumë se 18000 llampa me vakum. Gjatë punës konsumonte 140 kilowat rrymë 

elektrike. Ishte shumë më i shpejt se çdo kompjuter elektromekanik, në gjendje të bënte 5000 

veprime të mbledhjes për një sekondë.  

 Kompjuteri ENIAC ishte një makinë decimale e jo binare. Paraqitja e numrave dhe 

veprimet aritmetikore bëheshin në sistemin numerik decimal. Memoria e tij përbëhej nga 20 

akumulatorë (vende për ruajtje), secili prej tyre ishte në gjendje të mbante një numër decimal 20 

shifrorë. Një unazë e ndërtuar prej 10 llampave me vakum paraqiste vetëm një shifër. Mangësia 

kryesore e kompjuterit ENIAC ishte që ai duhej të programohej në mënyrë mekanike duke 

vendosur komutatorët (switches) dhe duke vendosur e larguar kabllotë.  

 ENIAC ishte përfunduar në vitin 1946, shumë vonë për t’u përdorur gjatë luftës. Detyra e 

parë e tij ishin llogaritjet komplekse për të ndihmuar studimin e fizibilitetit të bombës me 

hidrogjen. Përdorimi i ENIAC për një punë tjetër nga ajo për të cilën ishte ndërtuar, tregoi se 

ishte një kompjuter që mund të përdorej për shumë qëllime. ENIAC u përdor nën menaxhimin e 

laboratorit për kërkime balistike deri në vitin 1955, në atë vit u bë ç’montimi i tij. 
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Makina Von Neumann Puna për futjen dhe ndryshimin e programeve për ENIAC ishte tepër e 

mundimshme. Supozojmë se një program do të mund të paraqitej në një formë të përshtatshme 

për ruajtje në memorie pranë të dhënave. Në ato raste kompjuteri do të mund t’i merrte 

instruksionet duke i lexuar ato nga memoria dhe një program do të mund të vendosej dhe 

ndryshohej duke i vendosur vlerat në pjesën e caktuar të memories.  

 Ideja e njohur si koncepti i programit të ruajtur (stored-program concept) zakonisht 

lidhet me dizajnuesit e kompjuterit ENIAC, sidomos me matematikanin John Von Neumann, i 

cili ishte këshilltar i projektit për ENIAC. Idenë e njëjtë e kishte zhvilluar pothuajse në të njëjtën 

kohë edhe Alan Turing. Publikimi i parë i idesë ishte në një propozim të vitit 1945 nga von 

Neumann për kompjuterin e ri EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer).  

 Në vitin 1946, von Neumann dhe kolegët e tij filluan dizajnimin e kompjuterit të ri me 

program të ruajtur, i njohur si kompjuteri IAS, në institutin për studime të avancuara në 

Princeton (Princeton Institute for Advanced Studies). Kompjuteri IAS, edhe pse nuk ishte 

kompletuar deri në vitin 1952, është prototipi i të gjithë kompjuterëve të mëvonshëm me qëllim 

të përgjithshëm.  

Figura 2.1 tregon strukturën e përgjithshme të kompjuterit IAS.  

 

                 

Memoria 

punuese (M) Pajisjet I/O 

(I,O)

Njësia 

aritmetikore -

logjike

(CA)

Njësia për 

kontrollimin e 

programit

(CC)

Njësia qendrore përpunuese (CPU)

 

                                                       Figura 2.1 – Struktura e kompjuterit IAS 
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Kompjuteri IAS përbëhet nga: 

• Një memorie punuese ose kryesore (main memory), që ruan të dhënat dhe instruksionet 

• Një njësi aritmetikore dhe logjike (arithmetic and logic unit – ALU) në gjendje të 

punojë mbi të dhëna binare 

• Një njësi kontrolluese, e cila interpreton instruksionet në memorie dhe i ekzekuton ato 

• Pajisjet hyrëse/dalëse (input/output – I/O) të kontrolluara nga njësia kontrolluese 

 

Struktura e kompjuterit IAS është përshkruar në një propozim të mëhershëm nga von 

Neumann, propozimi përmban edhe këtë pjesë: 

2.2 E para: Meqë pajisja parasegjithash është një llogaritës, më së shpeshti duhet të 

kryejë operacionet themelore aritmetikore. Operacioni i mbledhjes, zbritjes, shumëzimit 

dhe pjestimit. Është e kuptueshme që duhet të ketë organe të specializuara për këto 

operacione. Për këtë punë duhet të ekzistojë pjesa specifike CA (shikoni Figura 2.1 ). 

2.3  E dyta: Kontrolli logjik i pajisjes më së miri mund të bëhet nga një organ qendror i 

kontrollit, pjesa CC (shikoni Figura 2.1). Kjo pjesë duhet jetë në gjendje të merret me 

instruksione të ndryshme. 

2.4 E treta: Çdo pajisje që merret me llogaritje duhet të ketë patjetër sasi të 

mjaftueshme të memories (pjesa M në Figura 2.1) 

2.5 E katërta: Pajisja duhet të ketë patjetër organet për bartjen e të dhënave nga 

ambienti i jashtëm te pjesët C dhe M. Këto organe formojnë pjesën e hyrjes përmes 

pjesës I (shikoni Figura 2.1) 

2.6 E pesta: Pajisja duhet të ketë patjetër organet për bartjen e të dhënave nga pjesët C 

dhe M në ambientin e jashtëm. Këto organe formojnë pjesën e daljes përmes pjesës O 

(shikoni Figura 2.1) 

 

Me disa përjashtime të rralla, të gjithë kompjuterët modern kanë të njëjtën strukturë të 

përgjithshme dhe funksion, njihen me emrin makinat von Neumann. Memoria e kompjuterit 

IAS përbëhet nga 1000 vende për ruajtje, të quajtura fjalë (word), secila me gjatësi 40 bit. Të 

dhënat dhe instruksionet ruhen në këtë memorie. Numrat paraqiten në formë binare dhe secili 

instruksion është një kod binar.  

 

2.1.2  Gjenerata e dytë: tranzistorët 

Ndryshimi i parë më i madh në kompjuterin elektronik erdhi më zëvendësimin e një llampe me 

vakum me tranzistorin. Tranzistori është më i vogël, më i lirë, dhe liron më pak nxehtësi se një 

llampë me vakum, por mund të përdoret në mënyrën e njëjtë sikurse një llampë me vakum për 

ndërtimin e kompjuterëve. Tranzistori ndërtohet nga siliciumi si material gjysmëpërçues. 

Tranzistori u shpik nga Bell Labs në vitin 1947 dhe në vitet 1950-ta bëri një revolucion 

elektronik. Kompanitë NCR dhe RCA ishin të parat që ndërtuan kompjuterë të vegjël me 

tranzistorë. IBM paraqiti pas tyre serinë 7000 të kompjuterëve. Gjatë gjeneratës së tretë të 
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kompjuterëve, kompania Digital Equipment Corporation (DEC) ndërtoi minikompjuterin e parë 

PDP-1.  

 

2.1.3  Gjenerata e tretë: qarqet e integruara 

Kjo gjeneratë karakterizohet me vendosjen apo integrimin e komponentëve elementarë 

elektronik si: tranzistorët, rezistorët, kondensatorët dhe elementeve tjera në pllaka të vogla 

siliciumi me strukturë të njohur si qark i integruar. Brenda qarqeve të integruara - çipave, 

fillimisht ishin vendosur qindra tranzistorë dhe komponentë tjerë elektronik. Me kalimin e kohës, 

me rritjen e kërkesave për llogaritje më të shpejta, brenda çipave filloi vendosja e mijëra, qindra 

mijërave, milionave dhe në gjeneratat e sotme të procesorëve edhe më shumë se një miliardë 

tranzistorë dhe komponentë tjerë elektronik.  

 Njëri nga themeluesit e kompanisë Intel (Integrated Electronics), Gordon Moore, kishte 

vërejtur se brenda procesorëve të Intel-it gjatë viteve të 1960-ta dhe fillimit të viteve 1970-ta, 

numri i tranzistorëve dyfishoj çdo vit. Me dyfishimin e numrit të tranzistorëve brenda procesorit, 

u dyfishua edhe shpejtësia e punës e procesorit. Gjatë punës për prodhimin e procesorëve u 

paraqiten sfida që ngadalësuan ritmin e rritjes së numrit të tranzistorëve nga çdo vit në çdo 18 

muaj. Ky trend i rritjes së numrit të tranzistorëve të vendosur në procesor njihet si ligji i Moore. 

Për habinë e vet Gordon Moore dhe mbarë industrisë së kompjuterëve, ky ligj vazhdoi dhe 

vazhdon edhe sot të vlejë gjatë prodhimit të procesorëve. Pra, trendët e proceseve të prodhimit të 

procesorëve diktojnë ritmin e rritjes së numrit të tranzistorëve që mund të vendosen në një 

procesor. Ndër kompjuterët që u paraqiten gjatë kësaj gjenerate janë: IBM System/360 dhe DEC 

PDP-8.  

 

Mikroprocesorët Me kalimin e kohës brenda çipave u vendosën më shumë elementë elektronik, 

ashtu që më pak çipa nevojiteshin për të ndërtuar një procesor të kompjuterit. Në vitin 1971 

kompania Intel zhvilloi mikroprocesorin e parë 4004. Ky mikroprocesor ishte çipi i parë që 

përmbante të gjitha komponentët e CPU-së në një çip të vetëm. Mikroprocesori 4004 mund të 

mbledh dy numra 4-bit dhe mund të shumëzojë vetëm me anë të përsëritjes së mbledhjes.  Në 

vitin 1972, Intel paraqiti mikroprocesorin 8008. Ky ishte mikroprocesori i parë 8 bit. Hapin e 

radhës Intel-i e bëri në vitin 1974 me paraqitjen e mikroprocesorit 8080 si mikroprocesori i parë 

me përdorim të përgjithshëm (general-purpose). 8080 ishte poashtu 8 bit, por më i shpejt, me 

bashkësi më të pasur të instruksioneve dhe me mundësi më të madhe të adresimit të memories se 

mikroprocesorët 4004 dhe 8008. 

Mikroprocesorët 16 bit u zhvilluan në fund të viteve të 1970-ta.  
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2. Paraqitja e të dhënave brenda sistemit kompjuterik 

2.1 Paraqitja e numrave të plotë brenda sistemit kompjuterik 

Sistemi kompjuterik si sistem digjital njeh vetëm 2 gjendje, gjendjen ka rrymë ose 

gjendjen nuk ka rrymë apo gjendjen 1 ose gjendjen 0. Çdo përmbajtje brenda sistemit 

kompjuterik paraqitet (ruhet, përpunohet dhe lëviz brenda sistemit kompjuterik) vetëm në formë 

binare.  

Për ruajtjen e të dhënave brenda sistemit kompjuterik në formë binare, janë përdorur disa 

modele. Secili prej modeleve ka përparësitë dhe mangësitë e veta. Simbolet e ndryshme që 

përdoren gjatë punës me kompjuter gjithashtu ruhen vetëm si grupe të bitëve 1 ose 0. Gjatë 

punës me kompjuter ne përdorim numra të ndryshëm si: 20, -8, 24.11, këta numra dhe numrat 

tjerë duhet të shndërrohen në formë binare për t’u ruajtur dhe përdorur nga kompjuteri.  

Paraqitja e numrave të plotë (pa pikë dhjetore) pozitiv brenda sistemit kompjuterik nuk 

kërkon ndonjë model të veçantë të paraqitjes. Në një sistem që simbolet i ruan me gjatësi 8 bit, 

numri decimal 20 ruhet si 00010100.  

Paraqitja e numrave jo të plotë negativ kërkon model të veçantë e të përshtatshëm të 

paraqitjes.  

 

2.1.1 Paraqitja përmes modelit shenjë-madhësi (sign magnitude) 

Modeli shenjë-madhësi e trajton bitin me peshën më të madhe të një numri binar si bit të 

shenjës. Nëse kemi numrin binar 111011002 me peshat e bitëve 27 26 25 24 23 22 21 20, biti 1 

(majtas) me peshën më të madhe 27 tregon shenjën e numrit decimal që është ruajtur në 

kompjuter. Në këtë shembull bëhet fjalë për numrin decimal -10810. Shenja minus ruhet përmes 

bitit 1 dhe shenja plus ruhet përmes bitit 0. Pjesa tjetër e numrit binar paraqet pjesën e madhësisë 

(magnitudës).  

Nëse sistemi e trajton një simbol si grup me 8 bit, numri binar negativ -1012 trajtohet në 

formën 100001012. Numrit binar më gjatësi më të vogël se 8 bit i shtohet në pozitën më majtas 

biti i shenjës dhe pjesa tjetër mbushet me bit 0 deri te biti i parë majtas i numrit binar. Nga kjo 

del se numri decimal 0 i ka dy paraqitje:  +010 = 000000002 dhe  -010 = 100000002.  

Modeli shenjë-madhësi e ka si mangësi paraqitjen e numrit 0 në dy forma. Kompjuteri e 

ka më të vështirë të testojë vlerën 0 nëse numri 0 paraqitet në dy forma.  
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2.1.3 Paraqitja përmes 2-komplementit (2’s complement) 

Një model i përshtatshëm që përdoret në sistemet kompjuterike për paraqitjen e numrave 

negativ të plotë është 2-komplementi. Në një sistem me 8 bit, numri i plotë negativ -410 mund të 

paraqitet me anë të 2-komplementit si grup me 8 bit duke gjetur së pari 1-komplementin e numrit 

binar të numrit 4. Ky model nuk përdoret për paraqitjen e numrave pozitiv të plotë. 

1-komplementi (vlera inverze) i një numri binar gjendet duke ndryshuar bitin 1 në 0 dhe 

bitin 0 në 1. Numri 4 në sistemin numerik binar paraqitet përmes bitëve 1002  dhe si grup me 8 

bit shkruhet 000001002. Duke ndjekur rregullën për llogaritje të vlerës së 1-komplementit 

fitojmë numrin 111110112. Vlerës së 1-komplementit duhet t’i shtohet numri 1. Duke mbledhur 

numrat 111110112 dhe 12 fitohet numri 111111002 që paraqet 2-komplementin e numrit -410. Biti 

1 majtas në këtë rast tregon shenjën minus të numrit -4.  

 

2.2 Paraqitja e numrave decimal në kompjuter si numra binarë 32 bit me pikë 

lëvizëse sipas standardit IEEE 754  

Shembull 1: 

Paraqitja e numrit decimal 25.7510 në një regjistër me gjatësi 32 bit brenda në kompjuter. 

Së pari bëhet shndërrimi i numrit decimal në numër binar. 

Shndërrimi i pjesës 25 para pikës dhjetore në numër binar: 

25 : 2 = 12  mbetja 1 

12 : 2 = 6    mbetja 0 

 6 : 2  = 3    mbetja 0 

 3 : 2  = 1    mbetja 1 

 1: 2   = 0    mbetja 1 

Pra:  2510 = 110012 

Shndërrimi i pjesës 0.75 pas pikës dhjetore në numër binar: 

0.75 ∙ 2 = 1.50 → 0.50   tepron 1 

0.50 ∙ 2 = 1.00 → 0.00   tepron 1 

Pra:  0.7510 = 0.112  
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Pas shndërrimit fitohet: 25.7510 = 11001.112 

Sipas standardit 754 të IEEE, numri binar duhet të normalizohet (të paraqitet në formë 

eksponenciale ose shkencore). Pas normalizimit, numri binar 11001.11 duket në formën 

1.100111 ∙ 24. Pas shndërrimit të eksponentit 4 në numrin binar 0100 kemi 1.100111 ∙ 20100. Për 

një numër binar themi se është normalizuar nëse forma eksponenciale e paraqitjes së tij përmban 

vetëm një numër binar 1 para pikës binare (forma 1.f ∙ 2eskponenti). 

Në Figura 1 kemi paraqitur skemën e paraqitjes së numrit binar të normalizuar në regjistër me 

gjatësi 32 bit.  

 

Figura 1 – Regjistri me gjatësi 32 bit 

Numri 1.100111 ∙ 20100  është numër pozitiv. Në skemën e paraqitur lart, 1 bit majtas është i 

rezervuar për paraqitjen e shenjës së numrit. Në shembullin tonë vlera e bitit të shenjës është 0. 

Biti i shenjës ka vlerën 0 nëse numri është pozitiv dhe ka vlerën 1 nëse numri është negativ. 

Sipas standardit 754 të IEEE, 8 bit tjerë nga majtas–djathtas janë të rezervuar për paraqitjen e 

eksponentit të ndikuar të numrit. Eksponenti me vlerë të ndikuar (ang. biased exponent) i ruajtur 

në regjistër ka vlerën: 100000112 = 13110. 

Vlera e eksponentit të ndikuar llogaritet përmes shprehjes:  

                                  eksponenti i ndikuar = eksponenti + vlera për ndikim                (1) 

Në këtë shembull kemi: eksponenti i ndikuar = eksponenti + vlera për ndikim = 4 + 127 = 

13110.  

Vlera për ndikim (ang. bias) llogaritet përmes shprehjes: 

                                                     vlera për ndikim = 2k-1- 1                                             (2) 

ku: parametri k paraqet numrin e bitëve të eskponentit të ndikuar. Te versioni 32 bit i standardit 

754 të IEEE, 8 bit nga 32 bit janë të rezervuar për eksponentin e ndikuar, pra k = 8. Përmes 

shprehjes (2) kemi: vlera për ndikim = 28-1- 1 = 27 - 1 = 128 - 1 = 127. 

Në pjesën e mbetur të regjistrit me gjatësi 32 bit është ruajtur vlera që quhet signifikand (pjesa e 

numrit pas pikës binare). Për vlerën e signifikandit rezervohen 23 bit. Vlera 100111 që ndodhet 

pas pikës binare të numrit binar në shembullin tonë harxhon vetëm 6 nga 23 bit të mbetur, pjesa 

tjetër e vendeve të mbetura mbushet me vlerën 0.  

0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 bit 8 bit 23 bit 

shenja eksponenti i ndikuar signifikandi 
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Standardi 754 i IEEE për paraqitje të numrave me pikë lëvizëse, kërkon që së pari numri binar i 

fituar të shndërrohet në atë formë ashtu që para pikës binare të jetë vetëm një vlerë binare 1. 

Meqë çdo herë forma e normalizuar përmban vlerën 1 para pikës binare, atëherë numri 1 para 

pikës nuk ruhet në regjistrin 32 bit, pra kursehet një bit. 

Te versioni 32 bit i standardit 754 të IEEE për numra me pikë lëvizëse, vlera e eksponentit mund 

të jetë prej -126 deri në 127. Ndërsa vlera e eksponentit të ndikuar mund të jetë prej 1 deri në 

254. 

Te versioni 64 bit i standardit 754 të IEEE për numra me pikë lëvizëse, 1 bit rezervohet për 

shenjën e numrit, 11 bit për eksponentin e ndikuar dhe 52 bit për signifikandin. Përmes shprehjes 

(2) mund të llogaritet se vlera për ndikim (për k = 11) te versioni 64 bit është 1023 dhe vlera e 

eksponentit mund të jetë prej -1022 deri në 1023. Ndërsa vlera e eksponentit të ndikuar mund të 

jetë prej 1 deri në 2046. 

 

 

Shembull 2:  

Nëse pika binare gjatë normalizimit të një numri binar me pikë binare lëviz në anën e djathtë 

atëherë eksponenti ka vlerë negative.  

Të normalizohet numri binar 0000.0010102 

Së pari shikohet pozita e pikës. Nëse majtas pikës binare ka ndonjë numër binar 1 atëherë 

pika lëviz te numri binar 1 që ndodhet më majtas (në fund majtas për të fituar formën 1.f ∙ 

2eskponenti). Nëse majtas pikës binare nuk ka ndonjë numër binar 1 atëherë pika lëvizet djathtas.  

Normalizimi i numrit të dhënë bëhet kur pika binare të vendoset pas numrit binar 1 të 

parë që gjendet duke lëvizur pikën djathtas. Pas lëvizjes së pikës binare për një pozitë djathtas 

fitojmë formën 00000.01010 ∙ 2-1. Pas lëvizjes së pikës binare edhe për një pozitë djathtas 

fitojmë formën 000000.1010 ∙ 2-2. Pas lëvizjes së pikës binare edhe për një pozitë djathtas dhe 

largimit të numrave 0 para numrit të parë 1 fitojmë formën e normalizuar 1.010 ∙ 2-3.  

Paraqitja e këtij numri në një regjistër 32 bit sipas standardit 754 të IEEE bëhet ngjashëm 

sikur te shembulli 1. 
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Shembull 3:  

Paraqitja e numrit binar me pikë lëvizëse në formën e normalizuar pasi ai numër të jetë vendosur 

në një regjistër 32 bit sipas standardit 754 të IEEE mund të bëhet përmes shprehjes:      

                                                     (-1)s ∙ 1.f ∙ 2e – 127                                               (3) 

ku: 

• parametri s (sign) tregon shenjën e numrit binar dhe mund të ketë vlerën 0 për shenjën + ose 

1 për shenjën - 

• parametri f (fraction ose significand) tregon pjesën e numrit pas pikës binare 

• parametri e (exponent) tregon eksponentin e ndikuar (biased exponent) prej të cilit duhet të 

zbritet vlera për ndikim 127. 

Nëse e kemi të dhënë regjistrin nga Figura 1, atëherë prej atij regjistri përmes shprehjes (3) 

mund të gjejmë se cili numër është ruajtur brenda regjistrit. Nga Figura 1 lexojmë se biti i 

shenjës s është 0 (s = 0), eksponenti i ndikuar e = 100000112 = 13110 dhe signifikandi f = 

1001112. Duke zëvendësuar këto vlera në shprehjen (3) gjejmë numrin e ruajtur: 

                  (-1)s ∙ 1.f ∙ 2e – 127 = (-1)0 ∙ 1.f ∙ 2e – 127 = 1 ∙ 1. 100111 ∙ 2131 – 127 = 1. 100111 ∙ 24. 
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+

Pjesët (komponentët) e kompjuterit

◼ Dizajnët e kompjuterëve modern janë të bazuar në konceptet
e zhvilluar nga John von Neumann në Institutin për Studime të
Avancuara në Princeton

◼ Njihet si arkitektura von Neumann dhe bazohet në tre
koncepte bazë:

◼ Të dhënat dhe instruksionet ruhen në të njëjtën memorie për
lexim/shkrim

◼ Përmbajtjet e kësaj memorie janë të adresueshme sipas
vendit të tyre pa marrë parasysh tipin e të dhënave që janë aty

◼ Ekzekutimi bëhet në mënyrë të njëpasnjëshme (nëse nuk
ndërrohet radha e ekzekutimit) nga një instruksion në një
tjetër

◼ Programi në harduer (hardwired program)

Rezultati i procesit të lidhjes së pjesëve të ndryshme sipas
konfigurimit të caktuar



+

Qasjet

harduerike

dhe softuerike



+ 

Pjesët

hyrëse/dalëse

Softueri

• Një radhë e kodeve ose instruksioneve

• Një pjesë harduerike interpreton secilin
instruksion dhe krijon sinjale kontrolluese

• Shkruarja e një radhe të re të kodeve për secilin
program në vend se të bëhet rilidhja e harduerit

Pjesët kryesore:

• CPU

• Interpretues i instruksioneve

• Modul për funksione aritmetike dhe logjike për
qëllime të ndryshme

• Pjesët hyrëse/dalëse – I/O

• Moduli hyrës

• Përmban pjesë bazike për pranimin e të
dhënave dhe instruksioneve dhe shndërrimin e 
tyre në një formë të brendshme të sinjaleve që
mund të përdoren nga sistemi

• Moduli dalës

• Dhënia e rezultateve

Softueri



Pjesët e 
kompjuterit:

Një pamje
nga lart



+ 

MEMORIAMemory 
address 
register (MAR)

• Paraqet adresën e 
memories për
lexim ose shkrim

Memory buffer 
register (MBR)

• Përmban të dhënat
që do të shkruhen
në memorie ose
pranon të dhënat
që janë lexuar në
memorie

I/O address 
register (I/OAR)

• Paraqet pajisjen e 
caktuar
hyrëse/dalëse

I/O buffer 
register (I/OBR)

• Përdoret për
shkëmbimin e të
dhënave në mes të
një moduli të
hyrje/daljes dhe
CPU-së

MAR

MBR



+
Cikli i instruksionit



+
Cikli i marrjes (fetch cycle)

◼ Në fillim të çdo cikli të instruksionit procesori e merr një

instruksion nga memoria

◼ Numëruesi programor (PC - program counter) mban adresën e

instruksionit të ardhshëm që do të merret nga memoria

◼ Procesori e rrit vlerën e regjistrit PC pas çdo marrje të

instruksionit ashtu që ai herën tjetër do të marrë instruksionin e

radhës

◼ Instruksioni që merret vendoset në regjistrin e instruksionit (IR –

instruction register)

◼ Procesori e interpreton instruksionin dhe e kryen veprimin e

duhur



Kategoritë e veprimeve

• Procesori mund
të kryej ndonjë
operacion
aritmetik ose
logjik mbi të
dhënat

• Një instruksion
mund të specifikoj
se radha e 
ekzekutimit do të
ndryshojë

• Të dhënat barten
te një ose prej një
pajisjeje
periferike duke i
bartur në mes të
procesorit dhe
nje moduli të
hyrje/daljes

• Të dhënat barten
nga procesori në
memorie ose nga
memoria në
procesor

Procesor-
memorie

Procesor-
H/D

Përpunimi
i të

dhënave
Kontrolli



+
Shembull i

ekzekutimit të një

programi

Instruksioni në

formë

heksadecimale

Instruksioni në

formë binare

Kodi i operacionit

Adresa e DRAM-it

Kodi i operacionit

Adresa e DRAM-it

1940 0001100101000000

5941 0101100101000001

2941 0010100101000001

0001 = mbushe regjistrin AC me një vlerë nga memoria

0101 = mbledhe vlerën e regjistrit AC me vlerën e lexuar

nga memoria

0010 = ruaje vlerën e regjistrit AC në memorie

Kodi i operacionit: 



+
Diagrami i gjendjeve të ciklit të

instruksioneve



+

Llojet e ndërprerjeve (interrupts)

Programi
Krijohet nga një gjendje që paraqitet pas ekzekutimit të ndonjë

instruksioni, p.sh. ndonjë tejmbushje (overflow) aritmetike,

pjesëtimi me zero, tentimi për të ekzekutuar ndonjë instruksion jo të

lejuar ose qasja jashtë hapësirës së lejuar të adresave të

shfrytëzuesit.

Tajmeri
Krijuar nga një tajmer në procesor. Kjo ia mundëson sistemit

operativ kryerjen e funksioneve të caktuara në baza të rregullta.

Hyrje/Dalja 
Krijuar nga një kontrollues i hyrje/daljes, për të sinjalizuar

përfundimin e një operacioni, për të kërkuar ndonjë shërbim prej

procesorit ose për të sinjalizuar gjendje të ndryshme të gabimeve.

Dështim i harduerit
Krijuar nga një dështim si p.sh. dështim i rrymës elektrike ose i

paritetit të memories.



Kontrolli i rrjedhës së programit



+
Bartja e kontrollit përmes ndërprerjeve



+
Cikli i instruksionit me ndërprerje



Diagrami i gjendjeve të ciklit të

instruksionit me ndërprerje



+ 

Shumë

ndërprerje

Bartja e 

kontrollit



+
Radha kohore e shumë ndërprerjeve



+
Funksioni i hyrje/daljes

◼ Moduli i hyrje/daljes mund të shkëmbejë të dhëna direkt me 
procesorin

◼ Procesori mund të lexojë ose shkruaj të dhëna në modulin e 
hyrje/daljes

◼ Procesori e identifikon një pajisje të caktuar përmes modulit të caktuar

◼ Instruksione të hyrje/daljes në vend të instruksioneve që i referohen 
memories

◼ Në disa raste është e dëshirueshme të lejohen shkëmbime 
hyrëse/dalëse direkte me memorien

◼ Procesori ia jep autorizimin një moduli të hyrje/daljes për të lexuar nga ose
për të shkruar në memorie ashtu që transferi në mes të hyrje/daljes dhe
memories të bëhet pa e lodhur shumë procesorin

◼ Moduli i hyrje/daljes i dërgon memories komanda për lexim ose shkrim
duke e liruar procesorin nga përgjegjësia e shkëmbimit

◼ Ky operacion njihet si qasja direkte në memorie (DMA - Direct Memory
Access)



+
Modulet e 

kompjuterit



Struktura ndërlidhëse duhet të përkrahë këto lloje të bartjeve:

Nga
memoria

në
procesor

Procesori
lexon një

instruksion
ose një njësi të
të dhënave nga

memoria

Nga
procesori

në
memorie

Procesori
shkruan një

njësi të të
dhënave në

memorie

Nga
hyrje/dalja

në
procesor

Procesori
lexon të dhëna

nga një
pajisje

hyrëse/dalëse
përmes një
moduli të

hyrje/daljes

Nga
procesori
në hyrje/ 

dalje

Procesori
dërgon të

dhëna te një
pajisje

hyrëse/dalëse

Nga
hyrje/dalja
te ose prej
memories

Një modul i
hyrje/daljes

lejohet të
shkëmbejë të
dhëna direkt

me memorien
pa 

ndërmjetësim
të procesorit

me anë të
qasjes direkte
në memorie



Një rrugë komunikimi që i
lidhë dy e më shumë pajisje

•Paraqet një medium komunikues me 
shfrytëzim të përbashkët (shared)

Sinjalet e dërguara nga cilado
pajisje janë në dispozicion për
t’u pranuar nga të gjitha
pajisjet tjera që janë të lidhura
në bas (bus)

•Nëse dy pajisje dërgojnë sinjale në të
njëjtën kohë, sinjalet e tyre do të
ndeshen dhe do të përzihen

Zakonisht përbëhet nga shumë
tela për komunikim

•Secili tel është në gjendje të bartë
sinjalet që paraqesin njëshin binar dhe
zeron binare

Sistemet kompjuterike
përmbajnë një numër të

caktuar të buseve që ofrojnë
rrugë komunikimi në mes

komponentëve në nivele të
ndryshme të hierarkisë së

sistemit kompjuterik

Busi i sistemit (system bus)

•Një bus që i lidhë komponentët
kryesor të kompjuterit (procesori, 
memoria dhe hyrje/dalja)

Strukturat ndërlidhëse më të
zakonshme të kompjuterit

bazohen në përdorimin e një
ose më tepër buseve të

sistemit

Ndërlidhja përmes busit



Busi i të dhënave (data bus)

◼ Tela të të dhënave që ofrojnë rrugë komunikuese në mes të 

moduleve të ndryshme të kompjuterit

◼ Mund të përbëhet nga 32, 64, 128 ose më shumë tela të ndarë

◼ Numri i telave tregon gjerësinë (width) e busit të të dhënave

◼ Numri i telave tregon se sa bit mund të barten në të njëjtën 

kohë

◼ Gjerësia e basit të të dhënave 

është një faktor kyç në

përcaktimin e performancës

së përgjithshme të sistemit



+ Busi i adresave Busi i kontrollit

◼ Përdoret për të paraqitur burimin 
ose destinacionin e të dhënave që 
kalojnë nëpër busin e të dhënave

◼ Nëse procesori ka nevojë të 
lexojë një fjalë nga memoria, ai 
vendosë adresën e fjalës në busin 
e adresave

◼ Gjerësia e busit të adresave 
përcakton kapacitetin maksimal të 
mundshëm të memories DRAM

◼ Përdoret po ashtu për adresimin e 
porteve të hyrje/daljes

◼ Bitët me peshën më të madhe të 
adresës përdoren për zgjedhjen e 
modulit të caktuar në bus, ndërsa 
bitët me peshën më të vogël të 
adresës përdoren për zgjedhjen e 
një lokacioni të memories ose një 
porti të hyrje/daljes brenda një 
moduli

◼ Përdoret për të kontrolluar qasjen 
dhe përdorimin e telave të të 
dhënave dhe telave të adresave

◼ Meqë telat e të dhënave dhe 
adresave shfrytëzohen nga të gjithë 
komponentët, duhet të ekzistojë një 
mënyrë e kontrollit të përdorimit të 
tyre

◼ Sinjalet kontrolluese bartin komanda 
dhe informacion kohor (timing) në 
mes të moduleve të sistemit

◼ Sinjalet kohor tregojnë vlefshmërinë 
e të dhënave dhe informacionit të 
adresës 

◼ Sinjalet e komandave specifikojnë 
operacionet që do të kryhen



Skema e ndërlidhjes së busit



Konfigurimet e busit
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Në nivelin më të lartë, një sistem kompjuterik përbëhet nga CPU (njësia qendrore përpunuese – 

central processing unit), memoria dhe pjesët hyrëse/dalëse (input/output). Këto pjesë ndërlidhen 

në mes vete në një mënyrë të caktuar për të kryer funksionin bazë të kompjuterit, që është 

ekzekutimi i programeve. Pra, në një nivel më të lartë, një sistem kompjuterik mund të 

karakterizojmë duke e përshkruar (1) sjelljen e jashtme të secilit komponent dhe (2) strukturën 

ndërlidhëse dhe kontrollet që nevojiten për të menaxhuar përdorimin e strukturës ndërlidhëse.  

 Kjo pamje nga niveli më i lartë i strukturës dhe funksionit është e rëndësishme për arsye 

të fuqisë shpjeguese për kuptimin e natyrës së një kompjuteri. E rëndësisë së njëjtë është edhe 

përdorimi i saj për të kuptuar çështjet gjithnjë e më të komplikuara të vlerësimit të performancës. 

Kuptimi i strukturës dhe funksionit të nivelit të lartë ofron mundësinë për të kuptuar më afër 

pengesat brenda sistemit, rrugët alternative, shkallën e dështimeve të sistemit nëse një pjesë 

dështon dhe lehtësinë e shtimit të përmirësimeve të performancës. Në shumë raste, kërkesat për 

fuqi më të madhe të sistemit dhe mundësitë për dështime pa dëme plotësohen duke ndryshuar 

dizajnin në vend të rritjes së shpejtësisë të secilës pjesë.  

 

3.1 Pjesët e kompjuterit 

Pothuajse të gjithë dizajnët modern të kompjuterit bazohen në konceptet e zhvilluara nga John 

von Neumann në Institutin për Studime të Avancuara në Princeton. Ky dizajn njihet me emrin 

arkitektura von Neumann dhe bazohet në 3 koncepte: 

• të dhënat (data) dhe instruksionet (instructions) ruhen në një memorie për lexim dhe 

shkrim 

• përmbajtjet e kësaj memorie adresohen për nga vendi, pa marrë parasysh tipin e të 

dhënave që gjenden aty 

• ekzekutimi bëhet në mënyrë të njëpasnjëshme - rresht pas rreshti (përveç nëse radha e 

ekzekutimit ndryshohet në mënyrë eksplicite) nga një instruksion në një tjetër. 

 

 

Ekziston një bashkësi e vogël e pjesëve logjike që mund të kombinohen në mënyra të ndryshme 

për të ruajtur të dhëna binare dhe për të kryer operacione aritmetike dhe logjike mbi ato të dhëna. 

Për kryerjen e një llogaritjeje të caktuar, pjesët logjike duhet të lidhen në mënyrën e caktuar. 

Lidhjen e pjesëve logjike në mes vete mund ta mendojmë si një formë të programimit. 

“Programi” që fitohet është në formë të harduerit dhe njihet me emrin programi i realizuar në 

harduer (hardwired).  

 Ta mendojmë një mënyrë tjetër. Le të supozojmë se ne mund të realizojmë një lidhje për 

qëllime të përgjithshme (general-purpose) të funksioneve aritmetike dhe logjike. Kjo bashkësi e 

pjesëve harduerike do të kryejë funksione të ndryshme mbi të dhënat varësisht prej sinjaleve 

kontrolluese që aplikohen ndaj harduerit. Në rastin e programit në harduer, sistemi pranon të 
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dhëna dhe prodhon rezultate (shiko Figura 3.1a). Me harduer për qëllime të përgjithshme, sistemi 

pranon të dhëna, sinjale kontrolluese dhe prodhon rezultate. Pra, në vend se të bëhet rilidhja e 

harduerit për secilin program të ri, programuesi duhet të furnizojë harduerin me një bashkësi të re 

të sinjaleve kontrolluese.  

      

Funksionet 

aritmetike dhe 

logjike

Të dhënat Rezultatet

 

                                                       (a)  Programimi në harduer 

 

  

Interpretuesi i 

instruksioneve

Funksionet 

aritmetike dhe 

logjike për qëllime 

të përgjithshme

Kodet e instruksionit

Sinjalet kontrolluese

Të dhënat Rezultatet

 

(b) Programimi në softuer  

Figura 3.1 – Qasjet harduerike dhe softuerike 

Si do të bëhet furnizimi me sinjale kontrolluese? Përgjigjja është e thjeshtë, por jo aq e thjeshtë. 

Programi është një renditje e hapave. Në secilin hap, ndonjë llogaritje aritmetike ose logjike 

kryhet mbi të dhënat e caktuara. Për secilin hap nevojitet një bashkësi e re e sinjaleve 

kontrolluese. Le të ofrojmë nga një kod unik (varg që përmban disa bit) për secilën bashkësi të 

mundshme të instruksioneve dhe le të shtojmë një segment në harduerin e përgjithshëm që mund 

të pranojë një kod dhe mund të krijojë sinjale (shiko në Figura 3.1b).  

 Programimi në këtë mënyrë është më i lehtë. Në vend se të rilidhet hardueri për çdo 

program të ri, e tërë ajo që duhet të bëjmë është të ofrojmë një radhë (sekuencë) të re të kodeve. 

Secili kod, në të vërtetë, është një instruksion dhe një pjesë e harduerit e interpreton secilin 
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instruksion dhe krijon sinjale kontrolluese. Për ta dalluar këtë mënyrë të re të programimit, një 

radhë e kodeve ose instruksioneve quhet softuer.  

 Figura 3.1b tregon dy pjesët kryesore të sistemit: një interpretues të instruksioneve dhe 

një modul të funksioneve aritmetike dhe logjike me qëllime të përgjithshme. Këto dy pjesë 

përbëjnë CPU-në. Për ta bërë një kompjuter funksional nevojiten edhe disa pjesë tjera. Të dhënat 

dhe instruksionet duhet të vendosen në sistem. Për këtë nevojitet një modul hyrës i caktuar. Ky 

modul përmban pjesë bazike për pranimin e të dhënave dhe instruksioneve në një formë të 

caktuar dhe shndërrimin e tyre në një formë që mund të përdoret nga sistemi. Duhet të ekzistojë 

një mënyrë e raportimit të rezultateve dhe kjo është në formë të një moduli dalës. Së bashku këto 

module njihen si pjesët hyrëse/dalëse.  

 Nevojitet edhe një pjesë tjetër. Një pajisje hyrëse do të fus në sistem instruksionet dhe të 

dhënat me radhë. Një program mund të mos ekzekutohet sipas radhës; brenda programit mund të 

ketë kërcime (p.sh. përmes instruksionit jump). Mund të jetë e nevojshme që operacionet mbi të 

dhëna mund të kërkojnë qasje në më shumë se një element në të njëjtën kohë sipas radhës së 

paracaktuar. Pra, duhet të ekzistojë një vend për të ruajtur përkohësisht instruksionet dhe të 

dhënat. Ai modul quhet memorie, ose memorie kryesore, për ta dalluar nga memoria e jashtme 

ose pajisjet periferike. Von Neumann vuri në dukje se e njëjta memorie mund të përdoret për të 

ruajtur instruksionet dhe të dhënat.  

 Figura 3.2 paraqet këto pjesë të nivelit të lartë dhe sugjeron bashkëveprimin në mes tyre. 

                             

                                  Figura 3.2 – Pjesët e kompjuterit: Një pamje nga lart 
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3.2 Funksioni i kompjuterit  

Funksioni bazë i një kompjuteri është ekzekutimi i një programi, i cili përbëhet nga një bashkësi 

e instruksioneve të ruajtura në memorie. Procesori e kryen punën e tij duke i ekzekutuar 

instruksionet e specifikuara në program. Në formën e tij më të thjeshtë, ekzekutimi i 

instruksioneve përbëhet prej dy hapave: procesori merr (fetches) një instruksion nga memoria në 

një moment të caktuar dhe e ekzekuton instruksionin. Ekzekutimi i programit përbëhet nga 

përsëritja e procesit të leximit të instruksioneve dhe ekzekutimit të instruksioneve. Ekzekutimi i 

instruksionit mund të përfshijë disa operacione dhe varet nga natyra e instruksionit.   

 Përpunimi i nevojshëm për një instruksion quhet cikël i instruksionit (instruction 

cycle). Duke përdorur përshkrimin e thjeshtë me dy hapa të dhënë më sipër, cikli i instruksionit 

është paraqitur në Figura 3.3. Dy hapat njihen si cikli i leximit - marrjes (fetch cycle) dhe cikli i 

ekzekutimit (execute cycle). Ndalimi i ekzekutimit të programit bëhet vetëm nëse kompjuteri ç 

‘kyçet, paraqitet ndonjë gabim që nuk mund të tejkalohet, ose ekzekutohet ndonjë instruksion që 

ndalon punën e kompjuterit.  

FILLIMI NDALIMI

Lexo 

instruksionin 

e radhës

Ekzekuto 

instruksionin

Cikli i leximit Cikli i ekzekutimit

 

Figura 3.3 – Cikli bazë i instruksionit 

Leximi dhe ekzekutimi i instruksionit 

Në fillim të çdo cikli të instruksionit, procesori lexon një instruksion nga memoria. Në një 

procesor të zakonshëm, një regjistër i quajtur numërues programor (program counter – PC) 

përmban adresën e instruksionit të ardhshëm që do të lexohet herën e radhës në memorie. Përveç 

nëse përcaktohet ndryshe, procesori çdo herë e rrit për 1 vlerën në regjistrin PC pas leximit të 

çdo instruksioni ashtu që procesori do të lexojë instruksionin tjetër në radhë (d.m.th. lexon 

instruksionin që gjendet në adresën më të madhe të radhës në memorie). Le të marrim si 

shembull një kompjuter në të cilin çdo instruksion vendoset në një fjalë (word) me gjatësi 16 bit 

në memorie. Supozojmë se regjistri PC përmban adresën 300 të memories DRAM, ku adresa 

është adresa e një vendi në memorie që përmban një fjalë 16 bitëshe. Procesori do të lexojë 

instruksionin e radhës në adresën 300. Në ciklet e instruksionit në vazhdim, procesori do të 

lexojë instruksionet nga vendet me adresat  301, 302, 303 e ashtu me radhë. Kjo radhë e leximit 

mund të ndryshohet. 

 Instruksioni i lexuar vendoset në regjistrin e instruksionit (instruction register – IR) në 

procesor. Instruksioni përmban bitët që definojnë veprimin që do të kryejë procesori. Procesori 
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interpreton instruksionin dhe kryen veprimin e kërkuar. Në përgjithësi, këto veprime bëjnë pjesë 

në njërin prej 4 grupeve: 

• Procesor – memorie: Të dhënat mund të barten prej procesorit te memoria ose prej 

memories te procesori   

• Procesor – Hyrje/Dalje: Të dhënat mund të barten te ose prej një pajisjeje periferike 

duke bartur të dhënat në mes të procesorit dhe një moduli të hyrje/daljes 

• Përpunimi i të dhënave: Procesori mund të kryejë ndonjë operacion aritmetik ose logjik 

mbi të dhënat 

• Kontrolli: Një instruksion mund të definojë që radha e ekzekutimit të ndryshohet. Për 

shembull, procesori mund të lexojë një instruksion prej vendit me adresë 149, që definon 

që instruksioni i radhës të jetë nga vendi me adresë 182. Procesori do të mbajë në mend 

këtë fakt duke vendosur adresën 182 në regjistrin PC. Ashtu që, në ciklin e leximit të 

radhës, instruksioni do të lexohet nga vendi me adresë 182 e jo nga vendi me adresë 150.  

Ekzekutimi i një instruksioni mund të përfshijë një kombinim të këtyre veprimeve. 

 Si shembull të thjeshtë le të imagjinojmë një kompjuter që përmban karakteristikat e 

paraqitura në Figura 3.4. Procesori përmban një regjistër të quajtur akumulator (accumulator – 

AC). Instruksionet dhe të dhënat janë me gjatësi 16 bit. Ashtu që, është e përshtatshme të 

organizohet memoria duke përdorë fjalë 16 bitëshe. Formati i instruksionit ofron 4 bit për kodin 

e operacionit (opcode), ashtu që mund të jenë 24 = 16 kode të ndryshme të operacioneve dhe deri 

në 212 = 4096 (4 kilobajt) fjalë të memories mund të adresohen.  

 

             
(a) Formati i instruksionit 

 

             
(b) Formati i të dhënave 

Program counter (PC) = adresa e instruksionit 

Instruction register (IR) = instruksioni që do të ekzekutohet 

Accumulator (AC) = vend për ruajtje të përkohshme 

 

(c) Regjistrat e brendshëm të CPU-së 

 

0001 = mbushe regjistrin AC me një vlerë nga memoria 

0010 = ruaje vlerën e regjistrit AC në memorie 

0101 = mbledhe vlerën e regjistrit AC me vlerën e lexuar nga memoria 

 

(d) Listë e pjesshme e kodit të operacioneve 

                                  Figura 3.4 – Karakteristikat e një kompjuteri të imagjinuar 
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Figura 3.5 paraqet ekzekutimin e një pjese të një programi, duke treguar pjesët e nevojshme të 

memories dhe regjistrat e procesorit.  

 

        

Figura 3.5 -  Shembull i ekzekutimit të programit (përmbajtja e memories dhe regjistrave e 

paraqitur në formë heksadecimale) 

Pjesa e programit të paraqitur mbledhë përmbajtjen e fjalës së memories në adresën 940 (në 

heksadecimal) me përmbajtjen e fjalës së memories në adresën 941 dhe ruan rezultatin në 

adresën 941. Nevojiten 3 instruksione që mund të përshkruhen si 3 cikle të instruksioneve për 

lexim dhe 3 cikle të instruksioneve për ekzekutim: 

1. Regjistri PC përmban adresën 300 të instruksionit të parë. Ky instruksion (vlera 1940 

në heksadecimal) vendoset në regjistrin IR dhe vlera e regjistrit PC rritet për 1. Për 

kryerjen e këtij veprimi nevojitet edhe përdorimi i një regjistri që ruan adresën e 

memories (memory address register) dhe një regjistër që ruan vlerat e lexuara nga 

memoria (memory buffer register). Për qëllim të thjeshtësisë, këta regjistra të 

ndërmjetëm nuk përmenden më shumë në këtë shembull. 

 

2. 4 bitët e parë (numri i parë heksadecimal) në regjistrin IR tregojnë se regjistri AC do 

të mbushet me një vlerë. 12 bitët tjerë (tre numrat tjerë heksadecimal) definojnë 

adresën 940 nga e cila do të merren të dhënat. 

 

3. Instruksioni i radhës 5941 lexohet në adresën 301 dhe vlera e regjistrit PC rritet për 1. 
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4. Përmbajtja e mëparshme e regjistrit AC mbledhet me përmbajtjen në adresën 941 dhe 

rezultati i fituar ruhet në regjistrin AC. 

 

5. Instruksioni i radhës 2941 lexohet në adresën 302 dhe vlera e regjistrit PC rritet për 1. 

 

6. Përmbajtja e regjistrit AC ruhet në adresën 941. 

 

Në këtë shembull nevojiten 3 cikle të instruksionit, ku secili përbëhet nga një cikël i leximit dhe 

një cikël i ekzekutimit , për të mbledhur përmbajtjen e adresës 940 me përmbajtjen e adresës 941. 

Me një bashkësi më komplekse të instruksioneve, nevojiten më pak cikle. Disa procesorë të 

vjetër, kanë përfshirë instruksione që përmbajnë më shumë se një adresë të memories. Në vend të 

adresave të memories, një instruksion mund të definojë një operacion të hyrje/daljes. 

 

Cikli i ekzekutimit për një instruksion të caktuar mund të përfshijë më tepër se një adresë të 

memories. Po ashtu në vend të një adrese të memories, një instruksion mund të definojë një 

operacion të hyrje/daljes. Figura 3.6 paraqet një pamje më të detajuar të ciklit bazë të 

instruksionit të paraqitur në Figura 3.3. Figura është në formë të një diagrami të gjendjeve. Për 

ndonjë instruksion të dhënë, disa gjendje mund të mos paraqiten e disa të tjera mund të paraqiten 

disa herë.  

             

                                    Figura 3.3 – Diagrami i gjendjeve të ciklit të instruksionit 
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Gjendjet kanë këto kuptime: 

• Instruction address calculation (iac) – llogaritja e adresës së instruksionit: 

Përcaktimi i adresës së instruksionit të radhës për ekzekutim. Zakonisht kjo përfshinë 

mbledhjen e një numri të caktuar me adresën e instruksionit të mëparshëm. Për shembull, 

nëse secili instruksion e ka gjatësinë 16 bit dhe memoria është e organizuar në fjalë 16 

bitëshe, atëherë vlera 1 i shtohet (mbledhet) adresës së mëparshme. Nëse memoria është e 

organizuar në vende me nga 1 bajt, atëherë vlera 2 i shtohet (mbledhet) adresës së 

mëparshme. 

• Instruction fetch (if) – leximi i instruksionit: leximi i instruksionit nga vendi i tij në 

memorie. 

• Instruction operation decoding (iod) – dekodimi i operacionit të instruksionit: 

analizimi i instruksionit për të përcaktuar tipin e operacionit që do të kryhet dhe 

operandët (vlerat) që do të përdoren. 

• Operand address calculation (oac) – llogaritja e adresës së operandit: nëse 

operacioni përfshinë adresën e një operandi në memorie ose përmes hyrje/daljes, duhet të 

përcaktohet adresa e operandit. 

• Operand fetch (of) – leximi i operandit: leximi i operandit në memorie ose prej 

hyrje/daljes. 

• Data operation (do) – kryerja e veprimit mbi të dhëna: kryerja e veprimit të caktuar 

në instruksion. 

• Operand store (os) – ruajtja e operandit të rezultatit: shkruarja e rezultatit në 

memorie ose jashtë përmes hyrje/daljes. 

 

Gjendjet që janë në pjesën e sipërme në Figura 3.6 përfshijnë një shkëmbim në mes procesorit 

dhe memories ose në mes procesorit dhe një moduli të hyrje/daljes. Gjendjet në pjesën e poshtme 

në diagram përfshijnë vetëm operacione brenda në procesor. Gjendja oac paraqitet dy herë sepse 

një instruksion mund të përfshijë një lexim, një shkrim ose dyjat.  

 

Ndërprerjet (interrupts) 

Pothuajse të gjithë kompjuterët ofrojnë një mekanizëm me të cilin modulet tjera (hyrëse/dalëse 

dhe memoria) mund të ndërprenë punën normale të procesorit. Tabela 3.1 paraqet grupet më të 

zakonshme të ndërprerjeve. Ndërprerjet mund të kenë ndikime gjatë ekzekutimit të 

instruksioneve dhe në strukturën ndërlidhëse brenda në kompjuter.  
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Tabela 3.1 – Grupet e ndërprerjeve 

Programi Krijohet nga një gjendje që paraqitet pas ekzekutimit të ndonjë 

instruksioni, p.sh. ndonjë tejmbushje (overflow) aritmetike, 

pjesëtimi me zero, tentimi për të ekzekutuar ndonjë instruksion jo 

të lejuar ose qasja jashtë hapësirës së lejuar të adresave të 

shfrytëzuesit. 

 

Tajmeri Krijuar nga një tajmer në procesor. Kjo ia mundëson sistemit 

operativ kryerjen e funksioneve të caktuara në baza të rregullta. 

 

Hyrje/Dalja  Krijuar nga një kontrollues i hyrje/daljes, për të sinjalizuar 

përfundimin e një operacioni, për të kërkuar ndonjë shërbim prej 

procesorit ose për të sinjalizuar gjendje të ndryshme të gabimeve. 

 

Dështim i harduerit Krijuar nga një dështim si p.sh. dështim i rrymës elektrike ose i 

paritetit të memories. 

 

Ndërprerjet ofrohen në radhë të parë si një mundësi e përmirësimit të efiçiencës së përpunimit. 

Për shembull, shumica e pajisjeve të jashtme punojnë shumë më ngadalë se procesori. 

Supozojmë se procesori është duke dërguar të dhëna në printer duke e përdorë skemën e ciklit të 

instruksionit të paraqitur në Figura 3.3. Pas secilit operacion të shkrimit, procesori duhet patjetër 

të pushojë dhe të mbesë në pritje derisa printeri të mund të punojë më tutje. Gjatësia e këtij 

pushimi mund të jetë e rangut të disa qindra ose mijëra cikleve të instruksioneve që nuk 

përfshijnë memorien. Kjo gjë paraqet shfrytëzim të kotë të procesorit. Figura 3.7 paraqet këtë 

gjendje të punëve.  

 

(a) Pa ndërprerje       (b) Ndërprerjet; pritje e shkurtër për H/D   (c) Ndërprerjet; pritje e gjatë për H/D 

X = ndërprerja paraqitet gjatë ekzekutimit të programit 

                   Figura 3.7 – Rrjedha e ekzekutimit të programit me dhe pa ndërprerje  
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Shfrytëzuesi kryen një numër të thirrjeve WRITE (shkruaj) gjatë përpunimit. Segmentet 1, 2 dhe 

3 të kodit janë për instruksionet që nuk përfshijnë hyrje/dalje. Thirrjet WRITE i bëhen një 

programi të hyrje/daljes që është një program ndihmës i sistemit dhe që do të kryejë punën e 

duhur për operacionin e hyrje/daljes. Programi për H/D (hyrje/dalje) përbëhet prej 3 pjesëve: 

• Një radhë të instruksioneve, e shënuar me numrin 4 në figurë, për përgatitjen e kryerjes 

së operacionit për H/D. Kjo mund të përfshijë kopjimin e të dhënave për t’u vendosur në 

një bafer të posaçëm dhe përgatitjen e parametrave për një komandë të pajisjes.   

• Komanda për H/D. Pa përdorimin e ndërprerjeve, kur komanda të jetë lëshuar, programi 

duhet të presë që pajisja për H/D të kryejë funksionin e kërkuar (ose të kontrollojë kohë 

pas kohe pajisjen). Programi mund të presë thjeshtë duke e përsëritur një operacion të 

testimit për të përcaktuar nëse operacioni për H/D ka përfunduar.  

• Një radhë të instruksioneve, e shënuar me numrin 5 në figurë, për të përfunduar 

operacionin. Kjo mund të përfshijë vendosjen e vlerës së një biti (flag) për të treguar 

suksesin ose dështimin e një operacioni.  

 

Meqë operacioni për H/D mund të marrë një kohë relativisht të gjatë për t’u përfunduar, 

programi për H/D mund të mbetet i zënë duke pritur përfundimin e operacionit; për këtë arsye, 

programi i shfrytëzuesit ndalet në pikën e thirrjes WRITE për një kohë të konsiderueshme. 

 

  Ndërprerjet dhe cikli i instruksionit 

Përmes ndërprerjeve, procesori mund të përfshihet në ekzekutimin e instruksioneve tjera 

përderisa një operacion për H/D është duke u ekzekutuar. Të merremi me rrjedhën e kontrollit në 

Figura 3.7b. Sikur më parë, programi i shfrytëzuesit arrin deri te një pikë ku bën një thirrje në 

formë të thirrjes WRITE. Programi për H/D që thirret në këtë rast përbëhet vetëm nga kodi për 

përgatitje dhe komanda aktuale për H/D. Pas ekzekutimit të këtyre instruksioneve, kontrolli i 

kthehet programit. Ndërkohë, pajisja e jashtme është e zënë duke pranuar të dhëna prej memories 

së kompjuterit dhe duke i printuar ato. Ky operacion për H/D kryhet duke ju bërë konkurrencë 

ekzekutimit të instruksioneve në programin e shfrytëzuesit.    

 Kur pajisja e jashtme bëhet gati për t’u shërbyer - që d.m.th. kur ajo është e gatshme të 

pranojë më tepër të dhëna prej procesorit – moduli për H/D i asaj pajisje të jashtme i dërgon 

procesorit një sinjal të kërkesës së ndërprerjes. Procesori përgjigjet duke e ndërprerë 

përkohësisht operacionin e programit aktual, duke e thirrur një program për t’i shërbyer asaj 

pajisjeje për H/D, programi njihet si program që merret me përpunimin e ndërprerjeve (interrupt 

handler) dhe duke u kthyer te ekzekutimi i programit të ndërprerë përkohësisht pas shërbimit të 

pajisjes. Pikat në të cilat paraqiten këto ndërprerje janë shënuar me nga një X në Figura 3.7b.  

 

 Për t’i përfshirë edhe ndërprerjet, një cikël i ndërprerjes shtohet në ciklin e instruksionit, 

siç është paraqitur në Figura 3.9.  



                                                                                                                                       MSc. Valdrin Haxhiu 

11 
 

        

FILLIMI

NDALIMI

Lexo instruksionin 

e radhës

Ekzekuto 

instruksionin

Cikli i leximit Cikli i ekzekutimit

Kontrollo a ka 

ndërprerje; 

përpuno 

ndërprerjen 

Ndërprerjet e 

aktivizuara

Ndërprerjet e 

deaktivizuara

Cikli i ndërprerjes

 

                                              Figura 3.9 – Cikli i instruksionit me ndërprerje 

Në ciklin e ndërprerjes, procesori kontrollon nëse ka ndonjë ndërprerje, që tregohet me 

prezencën e një sinjali të ndërprerjes. Nëse asnjë ndërprerje nuk është duke pritur, procesori 

vazhdon me ciklin e leximit dhe lexon instruksionin e radhës të programit aktual. Nëse një 

ndërprerje është duke pritur, procesori i kryen këto veprime: 

• Procesori e ndërprenë përkohësisht ekzekutimin e programit që është duke u ekzekutuar 

dhe ruan kontekstin e tij. Kjo nënkupton ruajtjen e adresës së instruksionit të radhës që do 

të ekzekutohet (përmbajtjen aktuale të regjistrit PC) dhe ndonjë të dhënë tjetër që lidhet 

me aktivitetin aktual të procesorit. 

• Procesori vendosë në regjistrin PC adresën e funksionit që merret me përpunimin e 

ndërprerjeve. 

 

Procesori vazhdon në ciklin e leximit dhe lexon instruksionin e parë në programin që merret me 

përpunimin e ndërprerjes, që do të merret me ndërprerjen. Programi që merret me përpunimin e 

ndërprerjes zakonisht është pjesë e sistemit operativ.  Ky program zakonisht përcakton natyrën e 

ndërprerjes dhe kryen veprimet e nevojshme. Në shembullin tonë, programi për përpunimin e 

ndërprerjeve përcakton se cili modul për H/D ka krijuar ndërprerjen dhe mund të degëzohet te një 

program që do të shkruajë më shumë të dhëna në atë modul për H/D. Kur funksioni i programit 

për përpunimin e ndërprerjeve të ketë përfunduar, procesori mund të vazhdojë ekzekutimin e 

programit të shfrytëzuesit në pikën e ndërprerjes.  

  Është e qartë se në këtë proces ka punë shtesë. Instruksione shtesë duhet të ekzekutohen 

(në interrupt handler) për të përcaktuar natyrën e ndërprerjes dhe për të vendosur për veprimin e 

duhur. Megjithatë, për arsye të kohës relativisht të gjatë që do të humbej duke pritur kryerjen e 

operacionit për H/D, procesori mund të përdoret në mënyrë më efiçiente përmes ndërprerjeve.   
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Ndërprerjet e shumëfishta 

Diskutimi deri më tani është përqendruar në paraqitjen vetëm të ndërprerjeve të njëfishta. 

Supozojmë se mund të paraqiten më shumë ndërprerje. Për shembull, një program mund të jetë 

duke pranuar të dhëna nga një lidhje komunikimi dhe duke printuar rezultatet. Printeri do të 

krijojë një ndërprerje sa herë që kryen një operacion të printimit. Kontrolluesi i lidhjes së 

komunikimit do të krijojë një ndërprerje çdo herë kur arrin një njësi e të dhënave. Njësia e të 

dhënave mund të jetë një karakter i vetëm ose një bllok, varësisht prej natyrës së komunikimeve. 

Në cilindo rast, është e mundur që të paraqitet një ndërprerje nga lidhja e komunikimit gjatë 

kohës së përpunimit të ndërprerjes së printerit.  

 Përpunimin e ndërprerjeve të shumëfishta mund ta trajtojmë përmes dy qasjeve. Qasja e 

parë është që të deaktivizohen ndërprerjet në kohën e përpunimit të një ndërprerjeje. Një 

ndërprerje e deaktivizuar thjeshtë nënkupton që procesori mund dhe do të injorojë atë sinjal të 

kërkesës për ndërprerje. Nëse një ndërprerje paraqitet gjatë kësaj kohe, në përgjithësi ajo 

ndërprerje mbetet në gjendje të pritjes dhe do të kontrollohet nga procesori pasi që procesori t’i 

ketë aktivizuar ndërprerjet. Kështu që, kur një program i shfrytëzuesit është duke u ekzekutuar 

dhe një ndërprerje paraqitet, ndërprerjet deaktivizohen menjëherë. Pasi që funksioni që merret 

me përpunimin e ndërprerjeve përfundon punën e tij, ndërprerjet aktivizohen para se të vazhdojë 

ekzekutimi i programit të ndërprerë dhe procesori kontrollon se a është paraqitur ndonjë 

ndërprerje tjetër.  

 

 

Funksioni i hyrje/daljes 

Deri më tani kemi diskutuar për punën e kompjuterit të kontrolluar nga procesori dhe kemi 

shikuar në radhë të parë ndërveprimin në mes procesorit dhe memories.  

 Një modul për H/D (p.sh. një kontrollues i diskut) mund të shkëmbejë të dhëna 

drejtpërdrejtë me procesorin. Diskutimi ka bërë fjalë vetëm pak për rolin e pjesës për H/D. Njëjtë 

sikur që procesori mund të fillojë një lexim ose shkrim me memorien, duke treguar adresën e 

vendit të caktuar në memorie, procesori mund gjithashtu të lexojë të dhëna prej ose të shkruajë të 

dhëna në një modul për H/D. Në këtë rastin e dytë, procesori identifikon pajisjen e caktuar që 

kontrollohet nga një modul i caktuar për H/D. Kështu që, mund të paraqitet një radhë e 

instruksioneve e ngjashme me atë në Figura 3.5, me instruksione për H/D në vend të 

instruksioneve që adresojnë memorien.  

 Në disa raste, është e dëshirueshme që të lejohet shkëmbimi i drejtpërdrejtë në mes H/D 

dhe memories. Në këtë rast, procesori ia jep autorizimin një moduli për H/D për lexim ose 

shkrim në memorie, ashtu që bartja në mes H/D dhe memories mund të ndodhë pa e përfshirë 

shumë procesorin. Gjatë kësaj bartjeje, moduli për H/D i jep komanda për lexim ose shkrim 

memories, duke e liruar procesorin nga përgjegjësia për shkëmbim.  

 

3.3 Strukturat ndërlidhëse 
Një kompjuter përbëhet nga një bashkësi e pjesëve apo moduleve të 3 llojeve bazë (procesor, 

memorie dhe H/D) që komunikojnë në mes vete. Në të vërtetë, një kompjuter është një rrjetë e 

moduleve bazë. Kështu që, duhet të ekzistojnë rrugë për lidhjen e moduleve.  

 Bashkësia e rrugëve që lidhin module të ndryshme quhet strukturë ndërlidhëse. Dizajni i 

kësaj strukture do të varet nga shkëmbimet që duhet patjetër të kryhen në mes moduleve.  

 Figura 3.15 sugjeron llojet e shkëmbimeve që nevojiten duke treguar format kryesore të 

hyrjes dhe daljes për secilin lloj të modulit:  
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• Memory (memoria): Zakonisht, një modul i memories do të përbëhet nga N fjalë me 

gjatësi të njëjtë. Secila fjalë e ka adresën e vet unike numerike (0, 1, …, N – 1). Një 

fjalë e të dhënave mund të lexohet ose të shkruhet në memorie. Natyra e operacionit 

tregohet nga sinjalet për lexim dhe shkrim. 

 

 

 
  

                                                 Figura 3.15 – Modulet e kompjuterit 

 

• I/O module (moduli për H/D): Nga këndvështrimi i brendshëm (për sistemin 

kompjuterik), H/D është e njëjtë me memorien. Ekzistojnë 2 operacione, lexim dhe 

shkrim. Për më tepër, një modul mund të kontrollojë më tepër se një pajisje të 

jashtme. Secilën pikë të kontaktit të një pajisjeje të jashtme mund ta quajmë port dhe 

secilit port mund t’ia vendosim një adresë unike (p.sh. 0, 1, …, M – 1). Përveç kësaj, 

ka edhe rrugë të jashtme për futjen dhe nxjerrjen e të dhënave me një pajisje të 

jashtme. Në fund, një modul për H/D mund të jetë në gjendje t’i dërgojë procesorit 

sinjale të ndërprerjes. 

• Processor (procesori): Procesori i lexon instruksionet dhe të dhënat, i shkruan të 

dhënat jashtë tij pas përpunimit dhe përdorë sinjalet kontrolluese për të kontrolluar 

punën e tërë sistemit kompjuterik. Procesori po ashtu pranon sinjalet e ndërprerjes. 

 

Lista e mësipërme definon të dhënat që mund të shkëmbehen. Struktura ndërlidhëse duhet 

patjetër të përkrahë këto lloje të bartjeve:  
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• Nga memoria në procesor: Procesori lexon një instruksion ose një njësi të dhënash 

prej memories. 

• Nga procesori në memorie: Procesori shkruan një njësi me të dhëna në memorie. 

• Nga H/D në procesor: Procesori lexon të dhëna prej një pajisjeje për H/D përmes 

një moduli për H/D. 

• Nga procesori në H/D: Procesori i dërgon të dhënat te një pajisje për H/D. 

• Nga H/D në ose prej memories: Për këto dy raste, një modul për H/D lejohet të 

shkëmbejë të dhëna drejtpërdrejtë me memorien, pa shkuar përmes procesorit, duke 

përdorë qasjen direkte në memorie.  

 

3.4 Ndërlidhja përmes busit 
Një bus është një lidhje komunikimi që lidhë dy e më tepër pajisje. Një karakteristikë bazë e 

busit është se busi është një medium me shfrytëzim të përbashkët. Shumë pajisje lidhen me bus 

dhe një sinjal i dërguar nga cilado pajisje mund të pranohet nga cilado pajisje tjetër që është e 

lidhur me bus. Nëse dy pajisje dërgojnë të dhëna në të njëjtën kohë, sinjalet e tyre mund të 

mbulojnë njëri-tjetrin dhe mund të përzihen.  

 Zakonisht, një bus përbëhet prej shumë rrugëve të komunikimit ose telave. Secili prej 

telave mund të dërgojë sinjale që paraqesin 1 ose 0 binare. Në disa raste, një radhë e numrave 

binarë mund të barten përgjatë një teli të vetëm. Duke i marrë së bashku, disa tela të busit mund 

të përdoren për të dërguar disa numra binarë në të njëjtën kohë (në mënyrë paralele). Për 

shembull, një njësi e të dhënave me 8 bit mund të barten përgjatë 8 telave të busit. 

 Sistemet kompjuterike përmbajnë një numër të buseve të ndryshme që ofrojnë rrugë 

komunikimi në mes të pjesëve në nivele të ndryshme të hierarkisë të sistemit kompjuterik. Busi 

që i lidhë pjesët kryesore të kompjuterit (procesorin, memorien dhe H/D) quhet busi i sistemit 

(system bus). Shumë prej strukturave ndërlidhëse bazohen në përdorimin e një apo më tepër 

buseve.  

 

Struktura e busit 
Një bus i sistemit, zakonisht përbëhet prej afërsisht 50 deri në disa qindra tela. Secilit tel i ndahet 

një kuptim ose funksion i caktuar. Edhe pse ekzistojnë dizajnë të ndryshëm të busit, telat në 

cilindo bus mund të ndahen në 3 grupe funksionale (shiko Figura 3.16): telat për të dhëna, për 

adresa dhe për kontroll. Përveç kësaj, mund të jenë edhe disa tela që shpërndajnë rrymë elektrike 

për të furnizuar modulet që janë të lidhura.  

 Telat për të dhëna ofrojnë një rrugë për lëvizjen e të dhënave në mes të moduleve. Këta 

tela së bashku quhen busi i të dhënave. Busi i të dhënave mund të përbëhet prej 32, 64, 128 ose 

më shumë telave, ku numri i telave njihet si gjerësia e busit të të dhënave. Meqë secili tel mund 

të bartë vetëm 1 bit në një moment të caktuar, numri i telave përcakton se sa bitë mund të barten 

në një moment të caktuar. Gjerësia e busit të të dhënave është faktor kyç në përcaktimin e 

performancës së përgjithshme të sistemit. Për shembull, nëse busi i të dhënave ka gjerësinë 32 bit 

dhe secili instruksion ka gjatësinë 64 bit, atëherë procesori duhet t’i qaset dy herë modulit të 

memories gjatë secilit cikël të instruksionit.  

 Telat për adresa përdoren për të përcaktuar burimin ose destinacionin e të dhënave në 

busin e të dhënave. Për shembull, nëse procesori dëshiron të lexojë një fjalë (8, 16 ose 32 

bitëshe) me të dhëna prej memories, procesori vendosë adresën e fjalës së dëshiruar në telat e 

adresave. Gjerësia e busit të adresave përcakton kapacitetin maksimal të mundshëm të memories 

DRAM në sistem. Telat e adresave përdoren edhe për adresimin e porteve për H/D. Zakonisht 
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bitët me peshën më të madhe përdoren për të përzgjedhur një modul të caktuar në bus dhe bitët 

me peshën më të vogël përzgjedhin një vend në memorie ose port për H/D në një modul. Për 

shembull, në një bus 8 bitësh, adresa 01111111 dhe adresat poshtë saj mund t’u referohen 

vendeve në një modul të memories (moduli 0) me 128 fjalë të memories dhe adresa 10000000 si 

dhe adresat përmbi t’u referohen pajisjeve të lidhura në një modul për H/D (moduli 1). 

 Telat e kontrollit përdoren për të kontrolluar qasjen dhe përdorimin e telave për të dhëna 

dhe telave të adresave. Meqë telat e të dhënave dhe telat e adresave janë me shfrytëzim të 

përbashkët nga të gjitha pjesët, duhet të ekzistojë një mënyrë e kontrollimit të përdorimit të tyre. 

Sinjalet kontrolluese bartin edhe informacion të komandës dhe informacion kohor në mes 

moduleve të sistemit. Sinjalet kohor tregojnë vlefshmërinë e të dhënave dhe informacion të 

adresës.  

 

               
                     

                                      Figura 3.16 – Skema e ndërlidhjes së buseve 

 

 

Sinjalet e komandave tregojnë operacionet që do të kryhen. Llojet e zakonshme të telave të 

kontrollit përfshijnë: 

• Shkrimi në memorie: bën shkrimin e të dhënave që gjenden në bus në vendin e adresuar 

• Leximi në memorie: bën që të dhënat prej vendit të adresuar të vendosen në bus 

• Shkrimi në H/D: bën që të dhënat prej busit të vendosen jashtë në portin e adresuar për 

H/D 

• Leximi në H/D: bën që të dhënat të vendosen prej portit të adresuar për H/D në bus 

• Konfirmimi i bartjes: tregon që të dhënat janë pranuar prej ose vendosur në bus 

• Kërkesa për shfrytëzimin e busit: tregon që një modul ka nevojë të ketë qasje në busin 

e kontrollit 

• Leja për shfrytëzimin e busit: tregon që një moduli i është dhënë për shfrytëzim busi i 

kërkuar 

• Kërkesa për ndërprerje: tregon që një ndërprerje është duke pritur 

• Konfirmimi i ndërprerjes: konfirmon që ndërprerja që ishte në pritje është njohur 

• Ora: përdoret për sinkronizimin e punëve 

• Resetimi: inicializon të gjitha modulet. 

 

Busi punon në këtë mënyrë. Nëse një modul dëshiron t’i dërgoj të dhëna një moduli tjetër, ai 

modul duhet të bëjë dy gjëra: (1) të marrë në shfrytëzim busin dhe (2) të dërgoj të dhënat përmes 

busit. Nëse një modul dëshiron të pranojë të dhëna prej një moduli tjetër, duhet patjetër që (1) të 

marrë në shfrytëzim busin dhe (2) t’i dërgoj një kërkesë modulit tjetër përmes telave përkatës të 

kontrollit dhe të adresave. 
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Hierarkitë me shumë busa 
Nëse një numër i madh i pajisjeve lidhen në bus, performanca do të jetë e dobët. Ekzistojnë dy 

arsye për këtë: 

 

1. Në përgjithësi, sa më shumë pajisje të lidhen në bus, aq më i gjatë do të jetë busi dhe në 

atë mënyrë më e madhe do të jetë vonesa e përhapjes. Kjo vonesë përcakton kohën që i’u 

nevojitet pajisjeve për të koordinuar përdorimin e busit. Kur kontrolli i busit kalon shpesh 

prej një pajisje në një pajisje tjetër, këto vonesa të përhapjes mund të ndikojnë në 

performancë.  

2. Busi mund të bëhet një pengesë në rastin kur rritja e kërkesës së përgjithshme për bartje i 

afrohet kapacitetit të busit. Ky problem mund të zbutet deri në një masë duke rritur sasinë 

e të dhënave që mund të bart busi dhe duke përdorë bus më të gjerë (p.sh. duke zgjeruar 

busin e të dhënave prej 32 bit në 64 bit). Megjithatë, meqë sasia e të dhënave të krijuara 

nga pajisjet e lidhura (p.sh. kartela grafike dhe kartela e rrjetës) po rritet shpejt, kjo është 

një garë që një bus i vetëm është i destinuar për ta humbur.  

 

Prandaj, shumica e sistemeve kompjuterike të bazuara në bus, në përgjithësi janë të shtrira në një 

hierarki. Një strukturë e zakonshme është paraqitur në Figura 3.17a. Ekziston një bus lokal që 

lidhë procesorin me një memorie kesh dhe që mund të përkrahë një ose më shumë pajisje lokale. 

Kontrolluesi i memories kesh e lidhë memorien kesh jo vetëm për busin lokal, por e lidhë edhe 

në busin e sistemit për të cilin janë të lidhur të gjithë modulet e memories DRAM. Në sistemet 

moderne, keshi është në të njëjtin çip me procesorin dhe në këtë mënyrë një bus i jashtëm ose 

ndonjë skemë ndërlidhëse nuk nevojitet, edhe pse mund të ekzistojë ndonjë kesh i jashtëm. 

Përdorimi i një strukture të keshit e izolon procesorin prej kërkesës për t’ju qasur shpesh 

memories DRAM. Në këtë mënyrë, memoria DRAM mund të largohet nga busi i jashtëm e të 

vendoset në busin e sistemit. Në këtë mënyrë, bartjet për H/D te dhe prej memories DRAM 

përgjatë busit të sistemit nuk përzihen në aktivitetin e procesorit.  

 Është e mundur të lidhen kontrolluesit për H/D drejtpërdrejtë në busin e sistemit. Një 

zgjidhje më efiçiente është që për këtë qëllim të përdoret një apo më shumë busa zgjerues. Pika e 

kontaktit në një bus zgjerues i ruan përkohësisht bartjet e të dhënave në mes busit të sistemit dhe 

kontrolluesve për H/D në busin zgjerues. Ky rregullim i lejon sistemit që të përkrahë pajisje të 

ndryshme për H/D dhe në të njëjtën kohë të izolojë trafikun memorie – procesor prej trafikut për 

H/D.  

 Figura 3.17a tregon disa shembuj të zakonshëm të pajisjeve për H/D që mund të lidhen në 

busin zgjerues. Lidhjet e rrjetit përfshijnë rrjetët lokal (LAN) si Ethernet me shpejtësi 10 Mbps 

dhe lidhjet në rrjetët me shtrirje të gjerë (WAN) sikur një rrjet që bën rrugëtimin e paketave me 

të dhëna. Busi SCSI (small computer system interface) është një lloj i busit që përkrahë disqet 

lokale dhe pajisje periferike të tjera. Një port serik do të mund të përdorej për të përkrahur një 

printer ose skaner.  

 Kjo arkitekturë tradicionale e busit është majftueshëm efiçiente, por fillon të ketë 

probleme kur pajisjet për H/D kanë shumë e më shumë performancë të lartë.  
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(a) Arkitektura tradicionale e busit 

 

 

                
(b) Arkitektura e performancës së lartë 

 

                                    Figura 3.17 – Shembuj të konfigurimeve të busit 

 

Si përgjigje ndaj këtyre kërkesave në rritje, një qasje e rëndomtë që përdoret nga industria është 

që të ndërtohet një bus i shpejtësisë së madhe i cili integrohet mirë me pjesën tjetër të sistemit, 

duke pasur nevojë vetëm për një urë lidhëse në mes busit të procesorit dhe busit të shpejtësisë së 

lartë.  

 Figura 3.17b tregon një realizim tipik të kësaj qasjeje. Edhe në këtë rast, ekziston një bus 

lokal që lidhë procesorin me një kontrollues të keshit, i cili lidhet me një bus të sistemit që 

përkrahë memorien DRAM. Kontrolluesi i keshit është i integruar në një urë ose pajisje për 

ruajtje të përkohshme, që lidhet në busin e shpejtësisë së lartë. Ky bus përkrahë lidhjet në LAN 
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të shpejtësisë së lartë, si Ethernet i shpejt me shpejtësi 100 Mbps, kontrolluesit për video dhe 

grafikë të stacioneve punuese, si dhe kontrolluesit e kontaktit në buset lokal periferik, përfshirë 

SCSI dhe FireWire. Mënyra e fundit është rregullim i një busi të shpejtësisë së lartë i dizajnuar 

posaçërisht për të përkrahur pajisje për H/D me kapacitet të lartë. Pajisjet me shpejtësi të vogël 

përsëri përkrahen përmes një busi zgjerues, me pika kontakti që ruajnë përkohësisht trafikun në 

mes busit zgjerues dhe busit të shpejtësisë së lartë.  

 Përparësia e këtij rregullimi është se busi i shpejtësisë së lartë i afron me procesorin 

pajisjet me kërkesa të mëdha dhe në të njëjtën kohë është i pavarur nga procesori. Kështu që, 

ndryshimet në shpejtësi në mes procesorit dhe busit të shpejtësisë së lartë dhe përcaktimet e 

telave të sinjaleve tolerohen. Ndryshimet në arkitekturën e procesorit nuk ndikojnë në 

arkitekturën e busit të shpejtësisë së lartë dhe anasjelltas.     
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+ 
Struktura dhe funksioni i procesorit. 

Instruction pipelining

Ligjërata 3 



+ Organizimi i procesorit

◼ Marrë instruksionin (fetch instruction)

◼ Procesori lexon një instruksion nga memoria (regjistri, keshi, memoria
kryesore)

◼ Interpretojë instruksionin (interpret instruction)

◼ Instruksioni deshifrohet për të përcaktuar se çfarë veprimi nevojitet

◼ Marrë të dhënat (fetch data)

◼ Ekzekutimi i një instruksioni mund të kërkojë që të lexohen të dhëna
prej memories ose një moduli të hyrje/daljes

◼ Përpunojë të dhënat

◼ Ekzekutimi i një instruksioni mund të kërkojë që të kryhet ndonjë
operacion aritmetik ose logjik mbi të dhëna

◼ Shkruajë të dhëna

◼ Rezultatet e një ekzekutimi mund të kërkojnë që të shkruhen të dhëna
në memorie ose në një modul të hyrje/daljes

◼ Për të qenë në gjendje t’i kryejë këto punë, procesori ka nevojë
që të ruajë disa të dhëna përkohësisht dhe ka nevojë për një
memorie të brendshme

Një procesor duhet të jetë në gjendje të:



CPU me busin e sistemit



Struktura e brendshme e CPU-së



+
Organizimi i regjistrave

◼ Ia mundësojnë programuesit

në gjuhën e makinës ose

gjuhën assembly të zvogëlojë

numrin e referencave në

memorien DRAM duke 

optimizuar përdorimin e 

regjistrave

◼ Përdoren nga njësia

kontrolluese për të kontrolluar

punën e procesorit dhe nga

programe të privilegjuara të

sistemit operativ për të

kontrolluar ekzekutimin e 

programeve

Regjistrat që shihen nga shfrytëzuesi

◼ Brenda në procesor ndodhet një bashkësi e regjistrave që

funksionojnë si një nivel i memories mbi memorien DRAM dhe

memorien kesh në hierarkinë e memories

◼ Regjistrat në procesor luajnë dy role:

Regjistrat e kontrollit dhe statusit



Regjistrat që shihen nga shfrytëzuesi

Referencohen përmes
gjuhës së makinës të
cilën e ekzekutohen

procesori

• Për qëllime të përgjithshme

• Mund të përdoren për shumë punë nga
programuesi

• Për të dhëna

• Mund të përdoren vetëm për ruajtjen e të
dhënave dhe nuk mund të përdoren për
llogaritjen e adresës së një operandi

• Për adresa

• Mund të jenë për qëllime të përgjithshme
ose mund të përdoren për një mënyrë të
caktuar të adresimit

• Për kodet e kushteve

• Njihen edhe si flega (flags)

• Janë bitë që vendosen nga hardueri i
procesorit si rezultat i operacioneve

Kategoritë:



+
Regjistrat e kontrollit dhe statusit

◼ Numëruesi programor (program counter - PC)

◼ Përmban adresën e një instruksioni që do të merret

◼ Regjistri i instruksionit (instruction register - IR)

◼ Përmban instruksionin që është lexuar herën e fundit

◼ Regjistri i adresës së memories (memory address 
register - MAR)

◼ Përmban adresën e një lokacioni (vendi) të memories

◼ Regjistri i baferit të memories (memory buffer register -
MBR)

◼ Përmban një fjalë me të dhëna që do të shkruhet në memorie ose
që është lexuar herën e fundit nga memoria

Katër regjistrat themelorë për ekzekutimin e një

instruksioni janë:



+
Program Status Word (PSW)

Regjistër ose bashkësi e regjistrave
që përmban informacion të statusit

Fusha ose flega të zakonshëm janë:

• Sign

• Zero

• Carry

• Equal

• Overflow

• Interrupt Enable/Disable

• Supervisor



Shembull i

organizimit të

regjistrave të

procesorit



Cikli i

instruksionit
Përfshinë këto faza:

Marrja

Leximi i instruksionit të
radhës nga memoria dhe
vendosja e tij në procesor

Ekzekutimi

Interpretimi i kodit të
operacionit dhe kryerja e 

operacionit të duhur

Ndërprerja

Nëse ndërprerjet janë
aktivizuar dhe një

ndërprerje është paraqitur, 
bëhet ruajtja e gjendjes

aktuale të proceseve dhe
plotësimi i nevojave të

ndërprerjes



Rrjedha e të dhënave, Cikli i marrjes



Rrjedha e të dhënave, Cikli i ndërprerjes



Strategjia për pipelining

Ngjashëm me 
përdorimin e një linje

të montimit në një
fabrikë të prodhimit

Të dhëna hyrëse
pranohen në njërën

anë para se të dhënat
hyrëse të pranuara më

herët pranohen si të
dhëna dalëse në anën

tjetër

Për të zbatuar këtë
koncept te ekzekutimi i
instruksionit duhet të
kemi parasysh fazat e 

ekzekutimit të
instruksionit



Shembull si ngjashmëri: larja, tharja, 

palosja dhe largimi i rrobave



Pipelining i instruksionit me dy faza



+
Fazat shtesë

◼ Merre instruksionin (fetch 
instruction - FI)

◼ Lexoje instruksionin e radhës
dhe vendose në një bafer

◼ Dekodoje instruksionin
(decode instruction - DI)

◼ Përcakto kodin e operacionit
dhe adresat e operandëve

◼ Llogarit adresën e operandëve
(calculate operands - CO)

◼ Llogarit adresën efektive të
secilit operand burimor

◼ Kjo mund të përfshijë
adresimin me zhvendosje, 
regjistër indirekt, indirekt ose
forma tjera të adresimit

◼ Merr operandët (fetch 
operands - FO)

◼ Merre secilin operand nga
memoria

◼ Operandët që janë në
regjistra nuk ka nevojë të
merren nga memoria

◼ Ekzekuto instruksionin
(execute instruction - EI)

◼ Kryeje operacionin e duhur
dhe ruaje rezultatin në vendin
e duhur për vendosjen e 
rezultatit

◼ Shkruaje operandin e 
rezultatit (write operand - WO)

◼ Ruaje rezultatin në memorie



Diagrami kohor për punën e pipelining të

instruksionit



Efekti i një degëzimi me kusht në

punën e pipelining të instruksionit



+

Pipelining i 

instruksionit me 

gjashtë faza



+

Një paraqitje tjetër e 

pipelining të 

instruksionit



+

Faktorët e 

shpejtimit me 

pipelining të 

instruksionit
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14.1 Organizimi i procesorit 
Për të kuptuar organizimin e procesorit, të shohim kërkesat që i paraqiten një procesori, gjërat që 

duhet t’i bëjë patjetër: 

• Fetch instruction (leximi i instruksionit): Procesori lexon një instruksion prej 

memories (prej regjistrit, keshit dhe memories kryesore). 

• Interpret instruction (interpretimi i instruksionit): Instruksioni dekodohet për të 

marrë vesh se çfarë veprimi nevojitet. 

• Fetch data (leximi i të dhënave): Ekzekutimi i një instruksioni mund të kërkojë leximin 

e të dhënave prej memories ose prej një moduli për H/D. 

• Process data (përpunimi i të dhënave): Ekzekutimi i një instruksioni mund të kërkojë 

kryerjen e ndonjë operacioni aritmetik ose logjik mbi të dhëna. 

• Write data (shkruarja e të dhënave): Rezultatet e një ekzekutimi mund të kërkojnë 

shkruarjen e të dhënave në memorie ose në një modul për H/D. 

 

Për kryerjen e këtyre punëve, procesori ka nevojë t’i ruajë disa të dhëna përkohësisht. Procesori 

duhet të mbajë në mend vendin e instruksionit të fundit për të marrë instruksionin tjetër. Ka 

nevojë të ruajë instruksionet përderisa një instruksion është duke u ekzekutuar. Me fjalë të tjera, 

procesori ka nevojë për një memorie të vogël të brendshme.  

 

 
Figura 14.1 – CPU me busin e sistemit 

 

Figura 14.1 është një pamje e thjeshtuar e një procesori, duke treguar lidhjen e tij me pjesën 

tjetër të sistemit përmes busit të sistemit. Të rikujtojmë se pjesët kryesore të një procesori janë 

njësia aritmetike dhe logjike (arithmetic and logic unit – ALU) dhe njësia kontrolluese (control 

unit - CU). ALU bën llogaritjet dhe përpunimin e të dhënave. Njësia kontrolluese kontrollon 

lëvizjen e të dhënave dhe instruksioneve në dhe jashtë procesorit dhe kontrollon punën e ALU-

së.  Përveç kësaj, figura tregon një memorie të brendshme të vogël, të përbërë nga një bashkësi e 

vendeve, të quajtur regjistra.  
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         Figura 14.2 është një pamje më e detajuar e procesorit. Tregohen rrugët për bartjen e të 

dhënave dhe rrugët për kontroll logjik, duke përfshirë një element të shënuar si busi i brendshëm 

i procesorit (internal processor bus). Ky element është i nevojshëm për bartjen e të dhënave në 

mes regjistrave të ndryshëm dhe ALU-së sepse ALU në të vërtetë vepron vetëm mbi të dhënat që 

janë në memorien e brendshme të procesorit. Figura tregon gjithashtu disa prej pjesëve të 

zakonshme të procesorit. Vëreni ngjashmërinë në mes strukturës së brendshme të kompjuterit si 

tërësi dhe strukturës së procesorit. Në të dy rastet, ekziston një bashkësi e vogël e elementeve 

kryesore (në kompjuter: procesori, H/D dhe memoria; në procesor: njësia kontrolluese, ALU dhe 

regjistrat) të lidhur me rrugët e të dhënave. 

 

 
 

Figura 14.2 – Struktura e brendshme e CPU-së 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Organizimi i regjistrave   
Sistemi kompjuterik përdorë një hierarki të memories. Në nivelet më të larta të hierarkisë, 

memoria është më e shpejtë, më e vogël dhe më e shtrenjtë (për bit). Brenda në procesor, 

ekziston një bashkësi e regjistrave që funksionojnë mbi memorien DRAM dhe memorien kesh në 

hierarki. Regjistrat në procesor luajnë dy role:  

• User-visible registers (regjistrat që shihen nga shfrytëzuesi): Ia mundësojnë një 

programuesi në gjuhën e makinës ose në gjuhën assembly të minimizojë qasjet në 

memorien DRAM duke optimizuar përdorimin e regjistrave. 

• Control and status registers (regjistrat e kontrollit dhe statusit): Përdoren nga njësia 

kontrolluese për të kontrolluar punën e procesorit dhe nga programe të privilegjuara të 

sistemit operativ për të kontrolluar ekzekutimin e programeve. 
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Nuk ekziston kjo ndarje kaq e pastër e regjistrave në këto dy kategori. Për shembull, në disa 

kompjuterë, numëruesi programor shihet prej shfrytëzuesit (programuesit) (p.sh. arkitektura 

x86), por në shumicën e kompjuterëve nuk shihet. 

 

Regjistrat që shihen prej shfrytëzuesit 
Një regjistër që shihet nga shfrytëzuesi është regjistër që mund të qaset nga programuesi përmes 

gjuhës së makinës që një procesor e ekzekuton. Ne mund t’i karakterizojmë këta regjistra në këto 

kategori:  

• Me qëllime të përgjithshme (general purpose) 

• Të dhëna (data) 

• Adresa (addresses) 

• Kode të kushteve (condition codes) 

 

      General-purpose registers mund të përdoren për shumë funksione nga programuesi. 

Ndonjëherë përdorimi i tyre brenda bashkësisë së instruksioneve varet prej operacionit. Kjo i bie 

që, cilido regjistër me qëllim të përgjithshëm mund të përmbajë operandin për cilindo kod të 

operacionit. Kjo mundëson përdorim të vërtetë të regjistrave me qëllim të përgjithshëm. Shpesh, 

megjithatë, ekzistojnë kufizime. Për shembull, mund të ekzistojnë regjistra të dedikuar për 

operacione me pikë lëvizëse (floating point) dhe operacione me stek.  

 Në disa raste, regjistrat me qëllim të përgjithshëm mund të përdoren për qëllime të 

adresimit (p.sh. adresimi regjistër indirekt dhe adresimi me zhvendosje). Në disa raste tjera, 

ekziston ndarje e pjesshme ose e pastër në mes regjistrave për të dhëna dhe regjistrave të 

adresave. Regjistrat për të dhëna mund të përdoren vetëm për të mbajtur të dhëna dhe nuk 

mund të përdoren për llogaritjen e adresës së një operandi.  

Regjistrat për adresa mund të jenë deri diku me qëllim të përgjithshëm ose mund të përdoren 

vetëm për një mënyrë të caktuar të adresimit. Shembujt përfshijnë: 

• Segment pointers (pointerët e segmenteve): Në një kompjuter që përdorë adresimin 

përmes segmentimit, një regjistër i segmentit mban adresën e bazës së segmentit. Mund 

të jenë shumë regjistra: për shembull, një për sistemin operativ dhe një për procesin 

aktual. 

• Index registers (regjistrat e indeksit): Këta përdoren për adresimin me indeksim dhe 

mund të jetë me vetindeksim. 

• Stack pointer (pointeri i stekut): Nëse ekziston adresimi përmes stekut që shihet nga 

shfrytëzuesi, atëherë zakonisht ekziston një regjistër që tregon adresën në maje të stekut. 

Kjo lejon adresimin implicit; instruksionet push, pop dhe instruksionet tjera nuk kanë 

nevojë të përmbajnë ndonjë operand eksplicit për stek.  

 

Janë disa çështje të dizajnit që duhet të trajtohen këtu. Një çështje me rëndësi është se a të 

përdoren regjistra plotësisht me qëllim të përgjithshëm ose të specializojmë përdorimin e tyre. 

Me përdorimin e regjistrave të specializuar, mund të jetë implicite në kodin e operacionit se cilit 

lloj të regjistrit i referohet një definues i caktuar i operandit. Definuesi i operandit duhet të 

identifikojë vetëm një nga bashkësitë e regjistrave të specializuar në vend të të gjithë regjistrave 

duke kursyer në atë mënyrë bitët. Në anën tjetër, ky specializim kufizon mundësitë e 

programuesit.  

 Një çështje tjetër e dizajnit është numri i regjistrave, me qëllim të përgjithshëm ose për të 

dhëna plus adresa që duhet të ofrohen. Përsëri, kjo ndikon në dizajnin e bashkësisë së 
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instruksioneve sepse më shumë regjistra kërkojnë më shumë bitë për definim të operandëve. 

Numri optimal i regjistrave është në mes 8 dhe 32 regjistrave. Më pak regjistra do të thotë më 

shumë qasje në memorie; më shumë regjistra nuk zvogëlojnë dukshëm qasjet në memorie. 

Megjithatë, një qasje e re, që sheh përparësi në përdorimin e qindra regjistrave përdoret në disa 

sisteme RISC (Reduced Instruction Set Computer).  

 Në fund është çështja e gjatësisë së regjistrit. Regjistrat për adresa duhet të kenë gjatësi të 

mjaftueshme për të mbajtur adresën më të gjatë. Regjistrat për të dhëna duhet të jenë në gjendje 

të mbajnë vlerat e shumicës së tipeve të të dhënave. Disa kompjuterë lejojnë dy regjistra njëri 

afër tjetrit që të përdoren si një regjistër i vetëm për të ruajtur vlera me gjatësi të dyfishtë.  

            Kategoria e fundit e regjistrave, që shihen pjesërisht nga shfrytëzuesi, mbajnë kode të 

kushteve (që njihen edhe si flega – flags). Kodet e kushteve janë bitë që vendosen nga hardueri i 

procesorit si rezultat i operacioneve. Për shembull, një operacion aritmetik mund të prodhojë 

rezultat pozitiv, negativ, zero ose tejmbushje (overflow). Edhe në rastin e ruajtjes së rezultatit në 

memorie ose në regjistër, vendoset një kod i kushtit. Kodi mund të testohet pastaj si pjesë e një 

operacioni të degëzimit me kusht.  

 Bitët e kodeve të kushtit grupohen në një ose më shumë regjistra. Zakonisht janë pjesë e 

një regjistri të kontrollit. Në përgjithësi, instruksionet e kompjuterit lejojnë që këta bitë të 

lexohen përmes referencimit implicit, por programuesi nuk mund t’i ndryshojë ata. 

 Shumë procesorë, përfshirë procesorët e bazuar në arkitekturën IA-64 (Intel Architecture 

64) dhe procesorët MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) nuk i përdorin 

kodet e kushteve. Në vend të kësaj, instruksionet për degëzim me kusht definojnë një krahasim 

për t’u bërë dhe veprojnë mbi rezultatin e krahasimit, pa ruajtur një kod të kushtit.  

 

 

  

Regjistrat e kontrollit dhe statusit 
Janë disa regjistra që përdoren për të kontrolluar punën e procesorit. Shumica prej tyre, në 

shumicën e kompjuterëve nuk shihen nga shfrytëzuesi. Disa prej tyre mund të shihen nga 

instruksionet e kompjuterit kur ato ekzekutohen në mënyrën e kontrollit ose të sistemit operativ.  

 Natyrisht, kompjuterë të ndryshëm kanë organizime të ndryshme të regjistrave dhe 

përdorin emërtime të ndryshme. Do të paraqesim një listë mjaftueshëm të plotë të llojeve të 

regjistrave, me një përshkrim të shkurtër.  

 Me rëndësi për ekzekutimin e instruksionit janë katër regjistra: 

• Program counter (PC) – numëruesi programor: Përmban adresën e një 

instruksioni që do të lexohet (merret) nga procesori. 

• Instruction register (IR) – regjistri i instruksionit: Përmban instruksionin që është 

marrë herën e fundit. 

• Memory address register (MAR) – regjistri i adresës së memories: Përmban 

adresën e një vendi në memorie. 

• Memory buffer register (MBR) – regjistri për ruajtje të përmbajtjeve të lexuara 

nga memoria: Përmban një fjalë me të dhëna që do të shkruhen në memorie ose 

fjalën e lexuar herën e fundit. 

 

Jo të gjithë procesorët kanë regjistra të brendshëm që destinohen sikur MAR dhe MBR, por një 

mekanizëm i ngjashëm nevojitet për ruajtje të përkohshme të bitëve që do të vendosen në busin e 

sistemit dhe bitëve që do të lexohen prej busit për të dhëna.  
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 Zakonisht, procesori e ndryshon vlerën në regjistrin PC pas çdo marrje të instruksionit 

ashtu që regjistri PC çdo herë tregon adresën e instruksionit që do të ekzekutohet. Një instruksion 

për degëzim ose për anashkalim (skip) po ashtu mund të ndryshojë përmbajtjen e regjistrit PC. 

Instruksioni i marrë vendoset në regjistrin IR, ku kodi i operacionit (opcode) dhe adresat e 

operandëve analizohen. Të dhënat shkëmbehen me memorien përmes regjistrave MAR dhe 

MBR. Në një sistem të organizuar me bus, regjistri MAR lidhet drejtpërdrejtë me busin për 

adresa dhe regjistri MBR lidhet drejtpërdrejtë me busin e të dhënave. Regjistrat që shihen nga 

shfrytëzuesi shkëmbejnë të dhëna me regjistrin MBR.  

 Katër regjistrat që sapo i përmendëm përdoren për lëvizjen e të dhënave në mes 

procesorit dhe memories. Brenda procesorit, të dhënat duhet t’i dërgohen ALU-së për përpunim. 

ALU mund të ketë qasje të drejtpërdrejtë në regjistrin MBR dhe në regjistrat që shihen nga 

shfrytëzuesi. Ndryshe, mund të jenë edhe disa regjistra shtesë për ruajtje në afërsi të ALU-së; 

këta regjistra shërbejnë për hyrje dhe dalje për ALU-në dhe shkëmbejnë të dhëna me MBR dhe 

me regjistrat që shihen nga shfrytëzuesi.  

 Shumë dizajnë të procesorëve përfshijnë një regjistër ose bashkësi të regjistrave, që 

shpesh njihen si fjalë për statusin e programit (program status word - PSW), që përmbajnë 

informacion të statusit. PSW zakonisht përmban kode të kushteve plus informacion tjetër të 

statusit. Si fusha ose flega të zakonshëm janë: 

• Sign (shenja): Përmban bitin e shenjës të rezultatit nga operacioni i fundit aritmetik. 

• Zero: Vendoset kur rezultati është 0. 

• Carry (bartja): Vendoset nëse një operacion ka rezultuar në një bartje (te mbledhja) ose 

huazim (te zbritja) nga një bit me peshë të madhe. Përdoret për operacione me shumë 

fjalë.   

• Equal (barazia): Vendoset nëse një barazim është rezultat i një krahasimi logjik. 

• Overflow (tejmbushja): Përdoret për të treguar tejmbushje aritmetike. 

• Interrupt enable/disable (aktivizimi/deaktivizimi i ndërprerjeve): Përdoret për të 

aktivizuar ose deaktivizuar ndërprerjet. 

• Supervisor (mbikëqyrësi): Tregon se procesori është duke ekzekutuar në mënyrën e 

mbikëqyrësit ose të shfrytëzuesit. Disa instruksione të privilegjuara mund të ekzekutohen 

vetëm në mënyrën e mbikëqyrësit dhe disa vende në memorie mund të qasen vetëm në 

mënyrën e mbikëqyrësit.  

 

Në një dizajn të ndonjë procesori të caktuar mund të gjenden edhe regjistra tjerë që kanë të bëjnë 

me status dhe kontroll. Mund të jetë edhe një tregues për një bllok të memories që përmban 

informacion shtesë të statusit (p.sh. blloqet kontrolluese të proceseve). Në kompjuterë që 

përdorin ndërprerje të vektorizuara, mund të jetë një regjistër për ndërprerje të vektorizuara. 

Nëse një stek përdoret për të implementuar funksione të caktuara (p.sh. thirrjen e funksioneve), 

atëherë një tregues i stekut për sistem është i nevojshëm. Një tregues i tabelës së faqes përdoret 

në një sistem të memories virtuale. Në fund, regjistrat mund të përdoren për kontrollimin e 

operacioneve të hyrje/daljes.  

 Një numër i faktorëve merren parasysh në dizajnin e organizimit të regjistrave për 

kontroll dhe status. Një çështje kyçe është përkrahja për sistemin operativ. Disa lloje të 

informacionit janë me rëndësi për punën e sistemit operativ. Nëse një dizajnues i procesorit ka 

një kuptim funksional për sistemin operativ që do të përdoret, atëherë organizimi i regjistrave 

deri në një masë të caktuar mund të përshtatet sipas sistemit operativ. 
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 Një vendim tjetër me rëndësi i dizajnit është ndarja e informacionit të kontrollit në mes 

regjistrave dhe memories. Është e zakonshme që qindra ose mijëra fjalët e para të memories të 

rezervohen për qëllime të kontrollit. Dizajnuesi duhet që patjetër të vendosë se sa informacion i 

kontrollit duhet të jetë në regjistra dhe sa në memorie. Këtu paraqitet çështja e kompromisit në 

mes çmimit dhe shpejtësisë.  

 

Shembuj të organizimit të regjistrave të procesorit   
Është mirë të shikohet dhe krahasohet organizimi i regjistrave të sistemeve të krahasueshme. Në 

këtë pjesë do të shikojmë dy procesorë që janë dizajnuar pothuajse në të njëjtën kohë: Motorola 

MC68000 dhe Intel 8086. Figura 14.3a dhe b paraqet organizimin e regjistrave për secilin 

procesor. 

 

 Procesori MC68000 i ndanë regjistrat e tij 32 bitësh në 8 regjistra për të dhëna dhe në 9 

regjistra për adresa. Tetë regjistrat për të dhëna përdoren kryesisht për llogaritje me të dhëna dhe 

po ashtu në adresim si regjistra të indeksit. Gjerësia e regjistrave lejon operacione 8, 16 dhe 32 

bitëshe mbi të dhëna, të përcaktuara me kod të operacionit. Regjistrat për adresa përmbajnë 

adresa 32 bitëshe; dy prej këtyre regjistrave përdoren edhe si tregues të stekut, një për 

shfrytëzuesit dhe një për sistemin operativ, varësisht prej mënyrës aktuale të ekzekutimit. Të dy 

regjistrat shënohen me 7 sepse vetëm njëri prej tyre mund të përdoret në një moment të caktuar. 

MC68000 përfshinë edhe një regjistër si numërues programor 32 bitësh dhe regjistër statusi 16 

bitësh.  

 Ekipi në Motorola ka dashur një bashkësi shumë të rregullt të instruksioneve, pa ndonjë 

regjistër për qëllime speciale. Një shqetësim për efiçiencën e kodit i dërgoi ata deri te ndarja e 

regjistrave në dy pjesë funksionale, duke ruajtur një bit në secilën adresë të regjistrit. Kjo duket 

një kompromis i arsyeshëm në mes përgjithësisë së plotë dhe kompaktësisë së kodit.  

 Intel 8086 ka një qasje plotësisht tjetër për organizimin e regjistrave. Çdo regjistër është 

me qëllime speciale, edhe pse disa regjistra mund të përdoren edhe për qëllime të përgjithshme. 

8086 përmban katër regjistra 16 bitësh për të dhëna që janë të adresueshëm në nivel të bajtit ose 

16 bitëve dhe katër treguesve 16 bitësh dhe regjistrave për indeks. Regjistrat për të dhëna mund 

të përdoren për qëllime të përgjithshme në disa instruksione. Në instruksionet tjera, regjistrat 

përdoren në mënyrë implicite. Për shembull, një instruksion për shumëzim çdo herë përdorë 

regjistrin AC (regjistri ax). Katër regjistrat tregues përdoren edhe në mënyrë implicite në disa 

operacione; secili përmban një ofset të segmentit. Janë edhe katër regjistra 16 bitësh të segmentit. 

Tre prej katër regjistrave të segmentit përdoren në një mënyrë implicite, për të treguar në 

segmentin e instruksionit aktual (i përshtatshëm për instruksione të degëzimit), një segment që 

përmban të dhëna dhe një segment që përmban një stek. Këto përdorime të dedikuara dhe 

implicite ofrojnë kodim me çmimin e fleksibilitetit të zvogëluar. 8086 përfshinë edhe një tregues 

të instruksioneve (numërues programor) dhe një bashkësi të flegave 1 bitësh të statusit dhe të 

kontrollit.  

 Qëllimi i këtij krahasimi duhet të jetë i qartë. Nuk ka një filozofi që pranohet nga të gjithë 

sa i përket mënyrës më të mirë të organizimit të regjistrave të procesorit. Sikur me tërë dizajnin e 

bashkësisë së instruksioneve dhe me shumë çështje tjera të dizajnit të procesorit, është çështje e 

gjykimit dhe shijes.  

Pika e dytë udhëzuese sa i përket dizajnit të organizimit të regjistrave është paraqitur në 

Figura 14.3c. Kjo figurë tregon organizimin e regjistrave që shihen nga shfrytëzuesi në Intel 

80386, që është një procesor 32 bitësh i dizajnuar si një zgjerim i procesorit 8086. 80386 përdorë 
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regjistra 32 bitësh. Megjithatë, për të ofruar përkrahje për programet që janë shkruar për 

versionet e mëhershme të kompjuterëve, 80386 ruan mënyrën e organizimit të regjistrave në 

organizimin e ri. Duke pasur parasysh këtë kufizim në dizajn, arkitektët e procesorëve 32 bitësh 

kanë pasur mundësi të kufizuara në dizajnimin e organizimit të regjistrave.  

   

 
 

 

           Figura 14.3 – Shembuj të organizimit të regjistrave të procesorit 

 

14.3 Cikli i instruksionit  
Në pjesën 3.2 kemi përshkruar ciklin e instruksionit të procesorit (Figura 3.9). Të përsërisim se, 

një cikël i instruksionit përmban këto faza:  

• Fetch (merre – lexo): Lexo instruksionin e radhës nga memoria në procesor. 

• Execute (ekzekuto): Interpreto kodin e operacionit dhe realizo operacionin e përmendur. 

• Interrupt (ndërprerja): Nëse ndërprerjet janë aktivizuar dhe një ndërprerje është 

paraqitur, ruaje gjendjen e procesit aktual dhe shërbe ndërprerjen. 

 

Tash mund të trajtojmë më gjerësisht ciklin e instruksionit. Së pari, duhet të prezantojmë një fazë 

shtesë, e njohur si cikli indirekt. 

 

Rrjedha e të dhënave 

Radha e saktë e ngjarjeve gjatë një cikli të instruksionit varet nga dizajni i procesorit. Mund të 

tregojmë në formë të përgjithshme se çfarë duhet të ndodhë patjetër. Të marrim se një procesor 

përdorë një regjistër për adresë të memories (MAR), një regjistër për ruajtje të përmbajtjes 

(MBR), një numërues programor (PC) dhe një regjistër të instruksionit (IR).  

 Gjatë ciklit të leximit, merret një instruksion në memorie. Figura 14.6 tregon rrjedhën e të 

dhënave gjatë këtij cikli. Regjistri PC përmban adresën e instruksionit të ardhshëm që do të 

merret. Kjo adresë bartet në regjistrin MAR dhe vendoset në busin për adresa. Njësia 

kontrolluese kërkon një lexim në memorie dhe e dhëna e lexuar vendoset në busin për të dhëna, 
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një kopje e të dhënës (instruksionit) vendoset në regjistrin MBR dhe pastaj bartet në regjistrin IR. 

Ndërkohë, vlera e regjistrit PC rritet për 1, i gatshëm për leximin e radhës.  
                      

 

                   Figura 14.6 – Rrjedha e të dhënave, cikli i marrjes (leximit) 

 

Pas përfundimit të fazës së leximit, njësia kontrolluese kontrollon përmbajtjen e regjistrit IR për 

të përcaktuar nëse instruksioni përmban ndonjë definues të operandit duke përdorë adresimin 

indirekt. N bitët e caktuar me peshën më të madhe në regjistrin MBR, që përmbajnë adresën, 

barten në regjistrin MAR. Pastaj njësia kontrolluese kërkon një lexim në memorie, për të marrë 

adresën e dëshiruar të operandit dhe vendosur atë në regjistrin MBR. 

 Cikli i ekzekutimit mund të marrë forma të ndryshme; forma varet se cili prej 

instruksioneve të kompjuterit është në regjistrin IR. Ky cikël mund të përfshijë bartjen e të 

dhënave në mes regjistrave, leximin ose shkrimin prej memories ose H/D dhe/ose përfshirjen e 

ALU-së.  

Në Figura 14.8 është paraqitur cikli i ndërprerjes.  
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Figura 14.8 – Rrjedha e të dhënave, cikli i ndërprerjes 

Përmbajtja aktuale e regjistrit PC duhet patjetër të ruhet ashtu që procesori të ketë mundësi të 

vazhdojë punën pas përpunimit të ndërprerjes. Në këtë mënyrë, përmbajtja e regjistrit PC bartet 

në regjistrin MBR për t’u shkruar në memorie. Adresa e vendit të posaçëm i rezervuar për këtë 

qëllim vendoset në regjistrin MAR nga njësia kontrolluese. Mund të jetë, për shembull një 

tregues ose adresë e stekut (stack pointer). Në regjistrin PC vendoset adresa e fillimit për 

funksionin që do të merret me përpunimin e ndërprerjes. Si rezultat, cikli i instruksionit të radhës 

do të fillojë marrjen e instruksionit të duhur.  

 

 

 

14.4 Instruction pipelining  

Me përparimin e sistemeve kompjuterike, performancë më e mirë mund të arrihet duke 

shfrytëzuar përparësitë e përmirësimeve në teknologji, si për shembull qarqet më të shpejta. 

Përveç kësaj, përmirësimet në organizimin e procesorit mund të përmirësojnë performancën. 

Disa prej shembujve të përmirësimeve janë përdorimi i më shumë regjistrave në vend se të 

përdoret vetëm një regjistër AC dhe përdorimi i memories kesh. Një qasje tjetër për organizim, 

që është mjaft e rëndomtë, është instruction pipelining.  

Strategjia për pipelining 

Instruction pipelining është e ngjashme me përdorimin e një linje montimi në një fabrikë 

prodhimi. Një linjë e montimit përdorë faktin se një produkt kalon nëpër disa faza të ndryshme 
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gjatë prodhimit. Duke e rregulluar linjën e montimit, produktet mund të prodhohen në të njëjtën 

kohë në faza të ndryshme. Ky proces njihet edhe si pipelining sepse sikur në një pipeline 

(tubacion i naftës), hyrjet e reja pranohen në fillim para se hyrjet e pranuara më parë të paraqiten 

si dalje në fund.  

 Për të aplikuar këtë koncept te ekzekutimi i instruksionit, duhet të kemi parasysh se një 

instruksion ka disa faza. Figura 3.3 për shembull e ndanë ciklin e instruksionit në 8 pjesë për 

punë, të cilat paraqiten njëra pas tjetrës. Është e qartë se duhet të ekzistojë ndonjë mundësi për 

pipelining.  

 Si qasje e thjeshtë, le të themi se përpunimin e instruksionit mund të ndajmë në dy faza: 

merre instruksionin dhe ekzekuto instruksionin. Ka momente kur gjatë ekzekutimit të një 

instruksioni nuk përdoret memoria DRAM. Kjo kohë do të mund të shfrytëzohej për marrjen e 

instruksionit të radhës paralelisht me ekzekutimin e instruksionit aktual.  

                  

(a) Pamje e thjeshtuar 

                    

(b) Pamje e zgjeruar 

Figura 14.9 – Instruction Pipeline me dy faza 

 

Figura 14.9a paraqet këtë qasje. Pipeline ka dy faza të ndryshme. Faza e parë merr një 

instruksion dhe e ruan atë. Kur faza e dytë të jetë e lirë, faza e parë ia jep fazës së dytë 

instruksionin e ruajtur. Përderisa faza e dytë është duke e ekzekutuar instruksionin, faza e parë 

për të marrë dhe ruajtur instruksionin e radhës shfrytëzon ndonjë prej cikleve të memories që nuk 

janë shfrytëzuar. Kjo quhet paramarrje (prefetch). Vëreni se kjo qasje, që përfshinë ruajtjen 

(baferimin) e instruksioneve, kërkon më tepër regjistra. Në përgjithësi, pipelining kërkon 

regjistra për të ruajtur të dhëna në mes fazave. Duhet të jetë e qartë që ky proces do të shpejtojë 

ekzekutimin e instruksionit. Nëse faza e marrjes dhe faza e ekzekutimit do të ishin me gjatësi të 

njëjtë, koha e ciklit të instruksionit do të përgjysmohej. Megjithatë, nëse e shikojmë më mirë këtë 

pipeline (në Figura 14.9b), ne do të shohim se ky dyfishim i shpejtësisë nuk mund të ndodhë për 

dy arsye:  
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1. Koha e ekzekutimit në përgjithësi do të jetë më e gjatë se koha e marrjes. Ekzekutimi 

do të përfshijë leximin dhe ruajtjen e operandëve dhe kryerjen e ndonjë operacioni. 

Kështu që, faza e marrjes duhet të presë për një kohë para se të zbrazë baferin e saj. 

2. Një instruksion për degëzim me kusht e bën të panjohur adresën e instruksionit të 

ardhshëm që do të ekzekutohet. Kështu, faza e marrjes duhet të presë derisa të 

pranojë adresën e instruksionit të radhës nga faza e ekzekutimit. Mund të ndodhë që 

faza e ekzekutimit të presë përderisa instruksioni i radhës është duke u marrë. 

 

Kur faza e marrjes ia jep fazës së ekzekutimit një instruksion për degëzim me kusht, faza e 

marrjes e merr instruksionin e radhës pas instruksionit për degëzim. Pastaj, nëse degëzimi nuk 

bëhet, nuk humbet kohë. Nëse degëzimi bëhet, instruksioni i marrë duhet të largohet dhe një 

instruksion i ri duhet të merret.  

 Përderisa këta faktorë e zvogëlojnë efiçiencën potenciale të pipelining me dy faza, një 

shpejtim paraqitet. Për të fituar shpejtim më të madh, pipeline duhet të ketë më tepër faza. Le të 

marrim parasysh ndarjen e radhës të përpunimit të instruksionit.  

• Fetch instruction (FI): Lexo instruksionin e radhës të pritur dhe vendose në një bafer. 

• Decode Instruction (DI): Përcakto kodin e operacionit (opcode) dhe adresat e 

operandëve. 

• Calculate operands (CO): Llogarit adresën efektive të secilit operand. Kjo mund të 

përfshijë zhvendosjen, indirekt përmes regjistrit, indirekt dhe forma tjera të llogaritjes së 

adresës. 

• Fetch operands (FO): Merre secilin operand prej memories. Operandët që janë në 

regjistra nuk ka nevojë të merren.  

• Execute instruction (EI): Kryeje operacionin e treguar dhe ruaje rezultatin, nëse ka 

ndonjë, në destinacionin e përcaktuar për vendin e operandit. 

• Write operand (WO): Ruaje rezultatin në memorie. 

Me këtë ndarje, fazat e ndryshme do të jenë më shumë të gjatësisë së njëjtë. Për qëllime ilustrimi 

le të marrim se fazat kanë gjatësinë e njëjtë. Duke përdorë këtë supozim, Figura 14.10 tregon se 

një pipeline me 6 faza mund të zvogëlojë kohën e ekzekutimit për 9 instruksione prej 54 njësive 

kohore në 14 njësi kohore. 

Diagrami supozon se secili instruksion kalon nëpër 6 fazat e pipeline. Kjo nuk do të jetë kështu 

çdo herë. Për shembull, një instruksion LOAD nuk ka nevojë për fazën WO. Megjithatë, për të 

thjeshtuar harduerin e pipeline, koha vendoset duke supozuar se secili instruksion kërkon të 6 

fazat. Po ashtu, diagrami supozon se të gjitha fazat mund të kryhen paralelisht. Në veçanti, 

supozohet se nuk ka konflikte në memorie. Për shembull, fazat FI, FO dhe WO përfshijnë qasje 

në memorie. Diagrami niset nga ajo se të gjitha këto qasje mund të ndodhin në të njëjtën kohë. 

Shumica e sistemeve të memories nuk do të lejojnë një gjë të tillë. Megjithatë, vlera e dëshiruar 
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mund të jetë në memorien kesh ose faza FO dhe WO mund të mos kryejë asnjë punë. Kështu, në 

pjesën më të madhe të kohës, konfliktet e memories nuk do të ngadalësojnë pipeline-nin. 

            

                           Figura 14.10 – Diagrami kohor për punën e pipeline të instruksionit  

Edhe disa faktorë të tjerë ndikojnë në kufizimin e rritjes së performancës. Nëse të 6 fazat nuk 

janë të gjatësisë së njëjtë, në faza të ndryshme do të ketë pritje, ashtu siç është bërë fjalë për 

pipeline me dy faza. Një vështirësi tjetër është instruksioni për degëzim me kusht, që mund të 

bëjë të pavlefshme disa marrje të instruksioneve. Një ngjarje e ngjashme është një ndërprerje 

(interrupt). Figura 14.11 ilustron ndikimet e degëzimit me kusht, duke përdorë programin e njëjtë 

sikur Figura 14.10. Supozojmë se instruksioni 3 është një degëzim me kusht te instruksioni 15. 

Deri në ekzekutimin e instruksionit, nuk mund të dihet se cili do të jetë instruksioni i radhës. 

Pipeline, në këtë shembull, thjeshtë vendosë instruksionin tjetër të radhës (instruksioni 4) dhe 

vazhdon.  

Në Figura 14.10, degëzimi nuk ndodhë dhe fitohet performancë e plotë e përmirësimit. Në 

Figura 14.11 degëzimi ndodhë. Kjo nuk përcaktohet deri pas përfundimit të njësisë kohore 7. Në 

këtë pikë, pipeline duhet patjetër të largojë instruksionet që nuk janë të dobishme. Gjatë njësisë 

kohore 8, instruksioni 15 futet në pipeline. Asnjë instruksion nuk e kryen punën gjatë njësive 

kohore 9 deri në 12; ky është çmimi i performancës që duhet paguar sepse nuk ka qenë e mundur 

të parashikohet degëzimi.  

Paraqiten disa probleme tjera që nuk janë paraqitur në organizimin e thjeshtë me dy faza. Faza 

CO mund të varet nga përmbajtjet e një regjistri që do të mund të ndryshoheshin nga një 

instruksion i mëparshëm që mund të jetë ende në pipeline. 
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Mund të paraqiten edhe konflikte tjera me regjistra dhe memorien. Sistemi duhet patjetër të ketë 

logjikë për t’u marrë me ato konflikte.  

             

           Figura 14.11 – Ndikimi i një degëzimi me kusht në punën e pipeline të instruksionit 

Për të qartësuar punën e pipeline, do të ishte e dobishme të merrnim një paraqitje tjetër. Figurat 

14.10 dhe 14.11 tregojnë progresin e kohës horizontalisht përgjatë figurave, me secilin rresht që 

tregon progresin e një instruksioni të caktuar. Figura 14.13 tregon radhën e njëjtë të ngjarjeve, 

me progresin e kohës vertikalisht poshtë figurës dhe secili rresht tregon gjendjen e pipeline në 

një moment të caktuar kohor. Në Figura 14.3a (që i përgjigjet Figura 14.10), pipeline është i 

plotë në kohën 6, me 6 instruksione të ndryshme në faza të ndryshme të ekzekutimit dhe mbetet i 

plotë derin në kohën 9; supozojmë se instruksioni I9 është instruksioni i fundit për ekzekutim. Në 

Figura 14.3b, (që i përgjigjet Figura 14.11), pipeline është i plotë në kohët 6 dhe 7. Në kohën 7, 

instruksioni 3 është në fazën e ekzekutimit dhe ekzekuton një degëzim te instruksioni 15. Në këtë 

pikë, instruksionet I4 deri në I7 largohen nga pipeline, ashtu që në kohën 8, vetëm instruksionet 

I3 dhe I15 janë në pipeline.  

 Nga diskutimi i mëparshëm, mund të duket se sa më i madh të jetë numri i fazave në 

pipeline, më i shpejtë do të jetë ekzekutimi. Disa nga dizajnuesit e IBM S/360 kanë vënë në 

dukje dy faktorë që e bëjnë të vështirë këtë përmirësim në dukje të lehtë dhe mbeten si elemente 

që dizajnuesi duhet patjetër të marrë parasysh:  

1. Në secilën fazë të pipeline, ekziston një punë shtesë që përfshinë bartjen e të dhënave nga 

një bafer në një bafer dhe kryerjen e disa funksioneve të përgatitjes dhe shpërndarjes. Kjo 

punë shtesë mund të zgjasë kohën e ekzekutimit të një instruksioni. Kjo mund të jetë e 
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gjatë kur instruksionet janë logjikisht të varura, përmes përdorimit të madh të degëzimit 

ose përmes varësive të qasjes në memorie. 

2. Sasia e logjikës kontrolluese që nevojitet për t’u marrë me varësitë në memorie dhe 

regjistra dhe optimizimin e përdorimit të pipeline rritet dukshëm me rritjen e numrit të 

fazave. Kjo mund të dërgojë në situatën ku logjika kontrolluese është më komplekse se sa 

fazat që kontrollohen.  

 

 

                      

(a) Pa degëzime                                  (b) Degëzim me kusht 

                                               Figura 14.13 – Një paraqitje tjetër e pipeline 
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4. Vlerësimi i performancës së procesorit 

Gjatë vlerësimit të harduerit të procesorit, performanca është një prej parametrave kyç që 

duhet të merret parasysh bashkë me çmimin, madhësinë, sigurinë, besueshmërinë dhe 

shpenzimin e rrymës elektrike.  

Performanca e një procesori gjatë ekzekutimit të një programi të caktuar ka më shumë 

rëndësi se vetëm shpejtësia e punës së procesorit e shprehur si frekuencë e orës (ang. clock 

rate). Puna e procesorit gjatë ekzekutimit të instruksioneve të programeve të ndryshëm duhet të 

sinkronizohet me sinjale sinkronizuese që procesorit i shkojnë nga jashtë. Sinjalet sinkronizuese i 

krijon kristali i kuarcit, i cili nën ndikimin e elektricitetit dridhet dhe lëshon sinjale analoge që 

pastaj shndërrohen në sinjale digjitale nga një shndërrues i sinjalit analog në digjital. Sinjalet e 

kuarcit të kristalit formojnë orën e sistemit (ang. system clock). Në Figura 4.1 është paraqitur 

thjeshtë koncepti i një kristali të kuarcit. Sinkronizimi i punës së procesorit bëhet me qëllim që 

rezultatet e përpunimit të kenë kuptim.  

 

Figura 4.1- Kristali i kuarcit 

 

4.1.1 Shpejtësia e orës (ang. clock speed) dhe instruksionet për sekondë 

Punët që kryhen brenda në kompjuter sinkronizohen nga një ose më shumë orë të 

sistemit. Operacionet që kryhen në procesor fillojnë me pulsin e sinjalit të orës. Shpejtësia e 

punës së një procesori varet mes tjerash edhe nga frekuenca e pulsit të orës. Frekuenca e pulseve 

matet me cikle për sekondë ose hertz (Hz).  Në Figura 4.2 është paraqitur forma e sinjalit të orës.  

 

 

Figura 4.2 – Forma e sinjalit të orës 
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Cikli i orës (ang. clock cycle) paraqet një kalim të sinjalit digjital nga vlera 1 në 0 dhe 0 

në 1 (shikoni në Figura 4.2). Shigjeta e paraqitur në figurë me orientim lart tregon tehun rritës 

(ang. rising edge) kur sinjali kalon prej vlerës 0 në vlerën 1 dhe shigjeta e orientuar poshtë tregon 

tehun rënës (ang. falling edge) kur sinjali kalon prej vlerës 1 në 0.  

Frekuenca e orës (ang. clock rate) shprehet me shprehjen:  

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑒 𝑜𝑟ë𝑠 =  
1

𝑐𝑖𝑘𝑙𝑖 𝑖 𝑜𝑟ë𝑠
  ose  𝑓 =  

1

𝐶
 

Cikli i instruksionit tregon punën që kryen procesori për ekzekutimin e një instruksioni. 

Disa instruksione ekzekutohen me vetëm një cikël të orës dhe disa instruksione tjera 

ekzekutohen me një numër të caktuar të cikleve të orës. Numri i cikleve të ekzekutimit të një 

instruksioni paraqitet me cikle për instruksion (ang. cycles per instruction). Prej vlerës së 

cikleve për instruksion mund të nxjerret vlera e instruksione për cikël përmes shprehjes:  

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝ë𝑟 𝑐𝑖𝑘ë𝑙 = 𝐼𝑃𝐶 =  
1

𝑐𝑖𝑘𝑙𝑒 𝑝ë𝑟 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛
 =  

1

𝐶𝑃𝐼
 

 

 

4.1.2  Koha e ekzekutimit të programit 

Një program që kompajlohet për t’u ekzekutuar në një procesor (CPU) të caktuar pas 

ekzekutimit i ka këto karakteristika: numri i përgjithshëm i instruksioneve të ekzekutuara në 

program (I), numri mesatar (vlera efektive) i cikleve për instruksion (CPI mesatare) dhe cikli i 

orës i procesorit (C). Performanca e procesorit që e ekzekuton këtë program mund të matet 

përmes vlerës reciproke të kohës së përgjithshme të ekzekutimit të programit dhe shprehet 

përmes shprehjes:  

𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎 =
1

𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡
 

 

4.1.3 Krahasimi i performancës së procesorit përmes kohës së ekzekutimit  

Krahasimi i performancës së dy procesorëve mund të bëhet duke krahasuar performancën e 

secilit prej tyre përmes shprehjes së raportit të performancave të tyre.  

Shembull 1: 

Koha e ekzekutimit të programit në procesorin A është: koha e ekzekutimitA = 1 sekondë dhe 

koha e ekzekutimit të programit në procesorin B është: koha e ekzekutimitB = 8 sekonda. 
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Procesori A është n herë më i shpejtë se procesori B. Raporti i performancave shprehet me 

shprehjen: 

       𝑠ℎ𝑝𝑒𝑗𝑡𝑖𝑚𝑖 = 𝑛 =  
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝐴

𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎𝐵
 =  

1

𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡𝐴
1

𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡𝐵

 =  
𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡𝐵

𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡𝐴
 =  

8 𝑠

1 𝑠
 = 8   

Procesori A është 8 herë më i shpejtë se procesori B.  

 

4.1.4 Koha e ekzekutimit në CPU: ekuacioni i CPU-së 

Koha e ekzekutimit të një programi në CPU shprehet përmes ekuacionit: 

𝑡 = I ∙ CPI ∙  C 

Nëse në ekuacionin e paraqitur më lart parametri I, CPI dhe C zëvendësohen me shprehjet: 

𝐼 =  
numri i instruksioneve të ekzekutuara

program
  

 𝐶𝑃𝐼 =  
cikle

instruksion
 

𝐶 =  
sekondat

cikël
  

fitohet ekuacioni: 

                   𝑡 =
sekondat

program
 =  

numri i instruksioneve të ekzekutuara

program
 ∙  

cikle

instruksion
 ∙  

sekondat

cikël
   

 

Shembull 1: 

Përmes ekuacionit të CPU-së mund të llogarisim kohën e ekzekutimit të një programi që ka këto 

karakteristika: 10 milionë instruksione të ekzekutuara, numri mesatar i cikleve për instruksion 

𝐶𝑃𝐼 = 2 
𝑐𝑖𝑘𝑙𝑒

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛
 dhe CPU me frekuencë të orës 2.5 GHz (Giga Hertz). 

Zgjidhje: 

Për frekuencë të orës 2.5 GHz kemi:  

𝑐𝑖𝑘𝑙𝑖 𝑖 𝑜𝑟ë𝑠 = 𝐶 =  
1

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑒 𝑜𝑟ë𝑠
 =  

1

2.5 𝐺𝐻𝑧
=  

1

2.5 ∙109 𝐻𝑧
 =

1

2.5 ∙ 1091

𝑠

 =
1

2.5 
 ∙  10−9𝑠 = 0.4 ∙

 10−9 𝑠 = 0.4 𝑛𝑠  

ns- nanosekondë, 1ns = 10-9s  
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𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑛ë 𝐶𝑃𝑈 = 𝑡1 =  
𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑢𝑎𝑟𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 ∙

𝑐𝑖𝑘𝑙𝑒

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛
 ∙

 
𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡

𝑐𝑖𝑘ë𝑙
= 10000000 ∙  2 ∙  4 ∙  10−10𝑠 = 107  ∙  2 ∙  4 ∙  10−10𝑠 = 8 ∙  10−3𝑠 = 0.008 𝑠  

Shembull 2:  

Sa është shpejtimi i ekzekutimit i të njëjtit program që u shqyrtua në shembullin 1 nëse 

parametrat janë: 10 milionë instruksione të ekzekutuara, numri mesatar i cikleve për instruksion 

𝐶𝑃𝐼 = 3 
𝑐𝑖𝑘𝑙𝑒

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛
 dhe CPU me frekuencë të orës 4.0 GHz? 

Zgjidhje: 

Për frekuencë të orës 4.0 GHz kemi:  

𝑐𝑖𝑘𝑙𝑖 𝑖 𝑜𝑟ë𝑠 = 𝐶 =  
1

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑒 𝑜𝑟ë𝑠
 =  

1

4 𝐺𝐻𝑧
=  

1

4 ∙109 𝐻𝑧
 =

1

4 ∙ 1091

𝑠

 =
1

4 
 ∙  10−9𝑠 = 0.25 ∙

 10−9 𝑠 = 0.25 𝑛𝑠  

 

𝑘𝑜ℎ𝑎 𝑒 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑛ë 𝐶𝑃𝑈 = 𝑡2 =  
𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑡ë 𝑒𝑘𝑧𝑒𝑘𝑢𝑡𝑢𝑎𝑟𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚
 ∙

𝑐𝑖𝑘𝑙𝑒

𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑠𝑖𝑜𝑛
 ∙

 
𝑠𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡

𝑐𝑖𝑘ë𝑙
= 10000000 ∙ 3 ∙ 0.25 ∙ 10−9𝑠 =  107  ∙ 3 ∙  0.25 ∙  10−9𝑠 = 0.75 ∙  10−2𝑠 =

0.007 𝑠        

 

𝑠ℎ𝑝𝑒𝑗𝑡𝑖𝑚𝑖 =  
𝑡1

𝑡2
 =  

0.008 𝑠

0.007 𝑠
=1.14  

Programi është ekzekutuar në procesorin e dytë për 1.14 herë më shpejt se në procesorin e parë 

ose 14%. 
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4.2 Ligji i Amdahlit (Amdahl’s Law) 

Një mënyrë tjetër e vlerësimit të performancës së sistemeve kompjuterike është përmes ligjit të Amdahlit. Ky ligj flet për 

mundësinë e përmirësimit të performancës së një sistemi kompjuterik duke përmirësuar perfomancën e një pjese të sistemit 

kompjuterik.  

Sipas ligjit të Amdahlit, përmirësimi i performancës do të varet nga ajo se sa kohë përdoret pjesa e përmirësuar. Gjatë 

ekzekutimit më të shpejtë të një programi në procesor, niveli i përmirësimit të performancës do të varet prej kohës së përdorimit të 

pjesës së përmirësuar e cila e shpejton ekzekutimin. 

Ligji i Amdahlit definon shpejtimin (ang. speedup) që shprehet përmes shprehjes (si raport): 

shpejtimi = 
performanca e krejt punës duke përdorë përmirësimin kur është e mundur

performanca e krejt punës duke mos përdorë përmirësimin
 

 

ose përmes shprehjes: 

 

shpejtimi = 
koha e ekzekutimit të krejt punës duke mos përdorë përmirësimin

koha e ekzekutimit të krejt punës duke përdorë përmirësimin kur është e mundur
 

 

Koha e ekzekutimit të programit në kompjuter duke përdorë përmirësimin do të jetë: 

Koha e ekzekutimite re = Koha e ekzekutimite vjetër  ∙ ((1 − 𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim) +
𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim

𝐒𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢𝐦𝐢me përmirësim
) 
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Shpejtimi i përgjithshëm shprehet përmes:  

Shpejtimii përgjithshëm = 
𝐊𝐨𝐡𝐚 𝐞 𝐞𝐤𝐳𝐞𝐤𝐮𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭e vjetër

 𝐊𝐨𝐡𝐚 𝐞 𝐞𝐤𝐳𝐞𝐤𝐮𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭𝑒 𝑟𝑒
= 

1

(1−𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim)+ 
𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim

𝐒𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢𝐦𝐢me përmirësim

 

 

Shembull 1:   

Le të themi se dëshirojmë të përmirësojmë një procesor që përdoret nga një ueb server. Procesori i ri është 10 herë më i shpejtë në 

kyerjen e punëve për ueb serverin në krahasim me procesorin e mëhershëm. Duke supozuar se procesori i mëhershëm është 30% të 

kohës i zënë duke kryer punë dhe 70% të kohës duke pritur pajisjet e hyrje/daljes (I/O), sa është shpejtimi i përgjithshëm që fitohet 

duke përfshirë përmirësimin? 

Zgjidhje: 

      Pjesame përmirësim = 0.3 

      Shpejtimime përmirësim = 10 

      Shpejtimii përgjithshëm = 
1

(1−𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim)+ 
𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim

𝐒𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢𝐦𝐢me përmirësim

=
1

0.7+ 
0.3

10

=  
1

0.73
 ≈ 1.37 
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Shembull 2:   

Nëse 60% e instruksioneve të një programi mund të ekzekutohen në mënyrë paralele, sa do të jetë shpejtimi i përgjithshëm që mund të 

arrihet duke përdorë një procesor me 4 bërthama (4 cores)? 

Zgjidhje: 

      Pjesame përmirësim = 0.6 

      Shpejtimime përmirësim = 4 

      Shpejtimii përgjithshëm = 
1

(1−𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim)+ 
𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim

𝐒𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢𝐦𝐢me përmirësim

=
1

0.4+ 
0.6

4

=  
1

0.55
 ≈ 1.81 

 

Shembull 3:   

Nëse një program shfrytëzon operacione me pikë lëvizëse (floating point) 40% të kohës së ekzekutimit të tij, sa do të jetë shpejtimi i 

përgjithshëm nëse pjesa harduerike që kryen operacionet me pikë lëvizëse përmirësohet 3 herë? 

Zgjidhje: 

      Pjesame përmirësim = 0.4 

      Shpejtimime përmirësim = 3 

      Shpejtimii përgjithshëm = 
1

(1−𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim)+ 
𝐏𝐣𝐞𝐬𝐚me përmirësim

𝐒𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢𝐦𝐢me përmirësim

=
1

0.6+ 
0.4

3

=  
1

0.73
 ≈ 1.36 
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5.1  Procesori intel 8086 

Në Tabela 1 janë paraqitur disa nga karakteristikat e procesorit intel 8086. 

Tabela 1 – Disa nga karakteristikat e procesorit intel 8086 

Gjatësia e regjistrave Gjerësia e data bus  Gjerësia e address bus 

Kapaciteti i memories 

DRAM që mund të 

adresojë 

16 bit 16 bit 20 bit 220 B = 1 MB 

 

5.1.1 Regjistrat e përgjithshëm (general registers) 

Në Figura 1 janë paraqitur regjistrat e përgjithshëm të procesorit intel 8086. 

 

Figura 1 – Regjistrat e përgjithshëm të procesorit intel 8086 

Regjistrat me qëllim të përgjithshëm ndahen në dy nëngrupe të përbërë prej 4 regjistrave: 

regjistrat e të dhënave (që njihen edhe si grupi i regjistrave H dhe L për “high” dhe “low”, L për 

bajtin e poshtëm dhe H për bajtin e sipërm) dhe regjistrat pointer dhe index (të njohur edhe si grupi 

P dhe I). 

Regjistrat e të dhënave janë: regjistri AX (accumulator), regjistri BX (base), regjistri CX 

(counter) dhe regjistri DX (data). Regjistrat janë 16 bitësh, por ekziston mundësia që këta 4 

regjistra të trajtohen si të ndarë në dy regjistra 8 bitësh. Për shembull: regjistri AX, mund të 

trajtohet si regjistër i ndarë në dy regjistra 8 bitësh, bajti i poshtëm (low) AL dhe bajti i sipërm 

(high) AH. 

Regjistrat tjerë mund të përdoren vetëm si regjistra 16 bitësh (nuk mund të trajtohen si të 

ndarë në dy pjesë).  
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Regjistrat e të dhënave mund të përdoren në shumicën e operacioneve aritmetike dhe 

logjike. Disa prej regjistrave për të dhëna, me anë të instuksioneve mund të përdoren në mënyrë 

implicite (pa e shkruar emrin e regjistrit në shprehje). Në Tabela 2 janë paraqitur regjistrat 

(përfshirë edhe regjistrat e grupeve P dhe I) që mund të përdoren në mënyrë implicite gjatë 

operacioneve të ndryshme.  

                 Tabela 2 – Regjistrat që mund të përdoren në mënyrë implicite 

Regjistri  Operacionet 

AX shumëzim i fjalëve (word multiply), pjesëtim i fjalëve 

(word divide), hyrje/dalje me fjalë (word I/O) 

AL shumëzim i bajtëve (byte multiply), pjesëtim i bajtëve 

(byte divide), hyrje/dalje me bajtë (byte I/O), përkthim 

i adresave (translate), aritmetikë decimale 

AH shumëzim i bajtëve (byte multiply), pjesëtim i bajtëve 

(byte divide) 

BX përkthim i adresave 

CX operacionet me përmbajtje string, unazat (loops) 

CL shift dhe rotate me variabla 

DX shumëzim i fjalëve, pjesëtim i fjalëve, hyrje/dalje 

indirekte 

SP operacionet me stek (stack) 

SI operacionet me përmbajtje string 

DI operacionet me përmbajtje string 

 

5.1.2 Regjistrat për segmente (segment registers) 

Memoria DRAM me kapacitet 1 MB të cilën mund të adresojë procesori intel 8086 ndahet 

në segmente (pjesë) të cilët mund të kenë madhësinë deri në 64 KB.  

Regjistrat për segmente janë paraqitur në Figura 2. 

 

Figura 2 – Regjistrat për segmente 

 Procesori ka qasje direkte deri në 4 segmente në një moment të caktuar. Adresat bazë 

(adresat e fillimit të segmenteve në memorien DRAM) vendosen në regjistrat e segmenteve. Në 

regjistrin CS (code segment) vendoset adresa e fillimit të segmentit aktual të kodit (segmenti që 

përmban kodin e programit në memorien DRAM). Në regjistrin SS (stack segment) vendoset 
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adresa e segmentit aktual të stekut (operacionet me stek kryhen në vendet brenda këtij segmenti). 

Në regjistrin DS vendoset adresa e fillimit të segmentit aktual për të dhëna (ky segment zakonisht 

përmban variablat e programit). Regjistri ES (extra segment) përmban adresën e fillimit të 

segmentit aktual shtesë (extra) i cili poashtu përdoret për të dhëna.  

5.1.3 Regjistri IP (instruction pointer) 

 Regjistri IP (apo PC – program counter) është poashtu regjistër 16 bitësh. Vlera e regjistrit 

IP ndërrohet prej njësisë kontrolluese të CPU-së (te procesori intel 8086 njihet si bus interface unit 

- BIU). Regjistri IP përmban vlerën e offset-it (distanca në bajtë) të instruksionit të radhës që është 

disa bajtë larg fillimit të segmentit aktual të kodit. Ky regjistër përmban adresën e instruksionit të 

ardhshëm që merret për ekzekutim.  

Regjistri IP nuk është i qasshëm drejtpërdrejtë nga programuesi (nuk është programmer 

visible) në kuptimin që nuk mund të vendoset në mënyrë eksplicite (direkte) një adresë (offset) 

brenda regjistrit. Sigurisht, vlera e regjistrit IP, ndërrohet gjatë ekzekutimit të njëpasnjëshëm të 

instruksioneve ose gjatë degëzimeve në program.  

 

5.2 Emulatori emu8086 

Më qëllim që të emulohet puna për ekzekutimin e programeve të shkruara përmes gjuhës 

programuese assembly, mund të përdoret emulatori emu8086. Përmes emulimit, nuk kemi nevojë 

që të kemi fizikisht procesorin intel 8086, pasi emulatori na mundëson që me anë të sofuerit të 

emulatorit të shohim se si procesori i lexon instruksionet nga memoria DRAM (me kapacitet vetëm 

1 MB), si i ekzekuton ato dhe çfarë vlera marrin regjistrat e caktuar të procesorit gjatë punës së tij.  

Pasi të hapim softuerin emu8086, klikojmë në menynë file → new → com template dhe fitojmë 

pamjen si në Figura 3. 

 

Figura 3 – Pamja e editorit të kodit pas hapjes së fajllit të ri për kod 
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 Në rreshtin 05 në Figura 3 është paraqitur direktiva org 100h e cila e udhëzon kompajlerin 

(asemblerin) që në regjistrin IP të vendosë adresën (offset-in) 0100h (heksadecimal). Në rreshtin 

09 në Figura 3 është paraqitur instruksioni ret (return) me anën e të cilit mundësohet ndalja e 

ekzekutimit të programit në procesor. Ndërmjet direktivës org 100h dhe instruksionit ret shkruhen 

rreshtat me kod burimor (source code) si pjesë të programit me anën e të cilit kryhet ndonjë punë 

e caktuar.  

 

Shembull 1:  

Shkruani programin i cili ruan në regjistrin ax (accumulator) vlerën 12, pastaj në bajtin e poshtëm 

(low byte) al (të regjistrit ax) ruan vlerën 7 dhe në bajtin e sipërm (high byte) ah (të regjistrit ax) 

ruan vlerën 2.  

Zgjidhje: 

  Programi është paraqitur në Figura 4. Rreshtat që fillojnë me ; paraqesin komente. 

 

Figura 4 – Programi i shembullit 1 

Që të shohim gjendjen e regjistrave dhe ekzekutimin e këtij programi, shtypim butonin emulate 

dhe fitohet pamja si në Figura 5. Në Figura 5 kemi paraqitur disa shpjegime për pjesët e dritares 

së emulatorit.  

 Instruksioni mov ax, 12 si i kompajluar (asembluar) është vendosur në memorien DRAM 

me fillim në adresën 07100h (deri te adresa 07102h) të segmentit (regjistri i segmentit të kodit ka 

vlerën 0700h) aktual që përmban kodin e programit dhe shihet në pjesën e paraqitur më poshtë:  
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Figura 5 – Pamja e emulatorit  

 Për ekzekutimin e instruksionit në rreshtin 08, regjistri IP ka vlerën 0100h (që është 

vendosur përmes direktivës org 100h). Në dritaren e emulatorit shtypim butonin single step ose 

run. Përmes opcionit single step, mund të ekzekutojmë instruksionet e kodit një pas një. Pas 

ekzekutimit të instruksionit në rreshtin 08, gjendja e regjistrit AX duket si më poshtë (vlera 12 në 

formë heksadecimale është C):  

 

 Për leximin e instruksionit të radhës në memorien DRAM, regjistri IP merrë vlerën e re 

0103h dhe në adresën 07103h (deri te adresa 07104h) gjendet instruksioni mov al, 7 i kompajluar. 

Pas ekzekutimit të instruksionit në rreshtin 11, gjendja e regjistrit al duket si më poshtë: 

 

Instruksioni i radhës, përkatësisht instruksioni në rreshtin 14, në memorien DRAM gjendet me 

fillim në adresën 07105h (deri te adresa 07106h). Për leximin e këtij instruksioni, regjistri IP merrë 

vlerën 0105h. Pas ekzekutimit të instruksionit në rreshtin 14, gjendja e regjistrit ah duket si më 

poshtë:  

 

 Në fund, instruksioni ret gjendet në adresën 07107h dhe pas ekzekutimit të këtij 

instruksioni, ndërpritet ekzekutimi i programit. 
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Shembull 2: 

Shkruani programin për llogaritjen e vlerës së shprehjes:  

Y = (A + B) ∙ C 

nëse: A = 2, B = 3 dhe C = 1. Përdorni vetëm regjistrat ax dhe bx. 

 

Zgjidhje: 
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Shembull 3: 

Shkruani programin për llogaritjen e vlerës së shprehjes:  

Z =  
(A + B) ∙ C ∙ D

E
  

nëse: A = 2, B = 3, C = 1, D = 3 dhe E = 1. Përdorni vetëm regjistrat al dhe bl. 

 

Zgjidhje: 
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+ Memoria e brendshme. Memoria RAM

Ligjërata 6 



Karakteristikat kryesore të sistemeve të 

memories në kompjuter



+
Karakteristikat e sistemeve të memories në 

kompjuter
◼ Vendi

◼ Ka të bëjë me atë se memoria gjendet brenda apo jashtë kompjuterit

◼ Memorie e brendshme konsiderohet memoria DRAM

◼ Procesori ka nevojë poashtu për memorien e tij në formë të 

regjistrave

◼ Një lloj tjetër i memories së brendshme është memoria kesh

◼ Memoria e jashtme përbëhet prej pajisjeve të jashtme ruajtëse që 

janë të qasshme për procesorin përmes kontrollerëve të pajisjeve 

hyrëse/dalëse

◼ Kapaciteti 

◼ Kapaciteti i memories zakonisht shprehet në bajtë

◼ Njësia e bartjes

◼ Për memorien e brendshme, njësia e bartjes është e barabartë me 

numrin e rrugëve elektrike që çojnë kah dhe dalin nga moduli i 

memories



Metodat për qasjen e njësive të të dhënave

Qasja e 
njëpasnjëshme

Memoria organizohet në
formë të njësive të të

dhënave që quhen
rreshta

Qasja bëhet në formë
lineare

Koha e qasjes është e 
ndryshueshme

Qasja direkte

Përfshinë një mekanizëm
për lexim/shkrim

Blloqet e veçanta ose
rreshtat kanë një adresë
unike bazuar në vendin

fizik të tyre

Koha e qasjes është e 
ndryshueshme

Qasja e rastit

Secili vend i
adresueshëm në memorie
ka një mekanizëm unik të

adresimit

Koha e qasjes në vendin e 
caktuar është e pavarur

nga radha e mëhershme e 
qasjes dhe është

konstante

Cilido vend në memorie
mund të zgjedhet sipas

rastit dhe mund të
adresohet dhe të qaset

direkt

Memoria DRAM dhe disa
sisteme të memories kesh 

janë me qasje të rastit

Qasja
asociative

Një fjalë e përmbajtjes
merret bazuar në një

pjesë të përmbajtjes së
saj e jo në bazë të

adresës

Secili vend e ka
mekanizmin e tij të

adresimit dhe koha e 
marrjes është e pavarur
nga vendi dhe mënyra e 

mëhershme e qasjes

Memoriet kesh mund të
përdorin qasjen

asociative



Kapaciteti dhe performanca:

Janë dy karakteristikat kryesore të memories

Për vlerësimin e performancës së memories 
përdoren 3 parametra:

Koha e qasjes (vonesa)

•Për memoriet me qasje të rastit, kjo
paraqet kohën që nevojitet për të
kryer një operacion të leximit ose
shkrimit

•Për memoriet që nuk janë me qasje
të rastit, kjo paraqet kohën që
nevojitet për të vendosur
mekanizmin për lexim/shkrim në
vendin e dëshiruar

Koha e ciklit të memories

•Koha e qasjes plus koha shtesë para 
se të fillojë qasja e dytë

•Koha shtesë mund të nevojitet për
largimin e sinjaleve të përkohshme
ose për të rikrijuar të dhënat pas 
leximit desktruktiv të tyre

•Ka të bëjë me basin e sistemit, jo
me procesorin

Frekuenca e bartjes

•Frekuenca me të cilën të dhënat
mund të barten te ose prej një
njësie të memories

•Për memorien me qasje të rastit
është e barabartë me  1/(koha e 
ciklit)



+ Memoria

◼ Format më të zakonshme janë: 

◼ Memoria gjysmëpërçuese

◼ Memoria me sipërfaqe magnetike

◼ Memoria optike

◼ Memoria magneto-optike

◼ Për ruajtjen e të dhënave janë me rëndësi këto karakteristika fizike:

◼ Memoria e paqëndrueshme (volatile)

◼ Informacioni humb me ndërprerjen e energjisë elektrike

◼ Memoria e qëndrueshme (nonvolatile)

◼ Pas ruajtjes, informacioni qëndron pa ndryshime derisa të ndryshohet me qëllim

◼ Për mbajtjen e informacionit nuk nevojitet energji elektrike

◼ Memoriet me sipërfaqe magnetike

◼ Janë të qëndrueshme

◼ Memoria gjysmëpërçuese

◼ Mund të jenë të qëndrueshme ose të paqëndrueshme

◼ Memoria përmbajtja e të cilës nuk mund të fshihet

◼ Nuk mund të ndryshohet, përveç nëse shkatërrohet njësia e ruajtjes

◼ Memoria gjysmëpërçuese e këtij lloji njihet si memorie vetëm për lexim (read-only 
memory - ROM)

◼ Për memorien me qasje të rastit, organizimi është një çështje kyçe e dizajnit

◼ Organizimi ka të bëjë me vendosjen fizike të bitëve për të formuar fjalë



+
Hierarkia e memories

◼ Kushtëzimet e dizajnit të një memorie të kompjuterit

mund të përmbledhen me tri pyetje:

◼ Sa? Sa shpejt? Sa shtrenjtë?

◼ Ekziston një kompromis në mes kapacitetit, kohës së

qasjes dhe çmimit

◼ Kohë më e shkurtë e qasjes, çmim më i lartë për

ruajtjen e një biti

◼ Kapacitet më i madh, çmim më i vogël për ruajtjen e 

një biti

◼ Kapacitet më i madh, kohë më e gjatë e qasjes

◼ Për të zbutur këto dallime, zgjidhja është që në vend se

të përdoret një lloj i memories, të përdoret një hierarki e

memories



+ Diagrami i hierarkisë së memories



+
Ngjashmëri me hierarkinë e memorieve



+
Funksionimi i qelizës së memories



Tipet e memories gjysmëpërçuese

Lloji i memories Kategoria Fshierja
Mekanizmi për

shkruarje

Ruajtja e të

dhënave

Random-access 

memory (RAM) 

Memorie për

lexim dhe shkrim

Elektrikisht, në

nivel të bajtit
Elektrikisht

Nuk i ruan të

dhënat pa rrymë

elektrike

Read-only 

memory (ROM)
Memorie vetëm 

për lexim

Nuk është e 

mundur

Përmes maskave

I ruan të dhënat

edhe pas 

ndërprerjes së

rrymës elektrike

Programmable 

ROM (PROM)

Elektrikisht

Erasable PROM 

(EPROM)

Memorie 

kryesisht për 

lexim

Dritë ultra vjollcë, 

në nivel të çipit

Electrically 

Erasable PROM 

(EEPROM)

Elektrikisht, në

nivel të bajtit

Flash memory
Elektrikisht, në

nivel të bllokut



+
RAM-i dinamik (DRAM - Dynamic 

RAM )
◼ Teknologjia e memories RAM ndahet në dy teknologji:

◼ RAM dinamik (DRAM)

◼ RAM statik (SRAM)

◼ DRAM

◼ Përbëhet prej qelizave që i ruajnë të dhënat si ngarkesë të 
kondensatorëve

◼ Prezenca ose mungesa e ngarkesës në një kondensator  
interpretohet si 1 ose 0

◼ Kërkon rifreskim kohë pas kohe të ngarkesës për të ruajtur të 
dhënat

◼ Shprehja dinamik i referohet tendencës së ngarkesës së ruajtur 
për të rrjedhur, kjo ndodhë edhe nëse furnizimi me elektricitet 
bëhet në mënyrë të pandërprerë



+

Struktura e 

RAM-it 

dinamik



+
RAM-i statik 

(SRAM)

▪ Pajisje digjitale që përdorë 

elementet e njëjta logjike që 

përdoren në procesor

▪ Vlerat binare ruhen si 

konfigurime të portave logjike 

flip-flop

▪ I ruan të dhënat për aq kohë sa 

furnizohet me elektricitet



+

Struktura e 

RAM-it statik



+ 

SRAM vs. DRAM
◼ Të dyjat nuk i ruajnë të dhënat pas ndërprerjes së 

furnizimit me elektricitet

◼ Për të ruajtur vlerat e bitëve, memoria duhet të 
furnizohet vazhdimisht me elektricitet

◼ Qeliza dinamike e memories

◼ E thjeshtë për t’u ndërtuar, më e vogël

◼ Me dendësi më të madhe (qelizat më të vogla = më 
shumë qeliza për njësi të sipërfaqes)

◼ Më pak të shtrenjta

◼ Kërkon qarqet rifreskuese përkrahëse

◼ Favorizohet më shumë për kërkesa më të mëdha të 
memories

◼ Përdoret për memorien kryesore (punuese)

◼ Statike

◼ Më e shpejtë 

◼ Përdoret për memorien kesh

SRAM

DRAM



 
 

       
    Kolegji UBT 

 

 

       
          Arkitektura dhe organizimi i kompjuterëve 
     Ligjërata 6
 
                           Memoria e brendshme. Memoria RAM 

 

                           MSc. Valdrin Haxhiu 
 

       



                                                                                                                                       MSc. Valdrin Haxhiu 

1 
 

4.1 Një pasqyrë e sistemit të memories në kompjuter 

Karakteristikat e sistemeve të memories 

Tema komplekse e sistemeve të memorieve bëhet më e menaxhueshme nëse sistemet e 

memorieve i klasifikojmë sipas karakteristikave të tyre. Karakteristikat kryesore janë paraqitur 

në Tabela 4.1. 

     Tabela 4.1 – Karakteristikat kryesore të sistemeve të memorieve 

                     

Termi vend (location) ka të bëjë me atë se memoria është brenda apo jashtë kompjuterit. Kur 

bëhet fjalë për memorie të brendshme zakonisht mendohet për memorien RAM. Ka edhe forma 

tjera të memories së brendshme. Procesori ka nevojë për memorien e tij të brendshme, në formë 

të regjistrave.  Për më tepër, siç do të shohim, pjesa e njësisë kontrolluese të procesorit mund të 

ketë po ashtu nevojë për memorien e saj të brendshme. Memoria e jashtme përbëhet prej 

pajisjeve periferike për ruajtje, si disku dhe shiriti, që janë të qasshme për procesorin përmes 

moduleve kontrolluese për H/D.  

Vendi (lokacioni) Performanca 

Brenda (p.sh. regjistrat e procesorit, keshi, 

memoria kryesore) 

Koha e qasjes (access time)  

E jashtme (p.sh. disqet optike, disqet 

magnetike, shiritat magnetik) 

Cycle time (koha e ciklit)  

 Shpejtësia e bartjes (transfer rate) 

Kapaciteti  Tipi fizik 

Numri i fjalëve Gjysmëpërçuese 

Numri i bajtëve Magnetike  

 Optike 

 Magneto-optike 

Njësia e bartjes Karakteristikat fizike 

Fjalë Nuk i mban mend të dhënat/i mban mend të 

dhënat (volatile/nonvolatile) 

Bllok Fshihet/nuk fshihet 

Metoda e qasjes Organizimi 

Sekuenciale (njëpasnjëshme) Modulet e memories 

Direkte  

E rastit  

Asociative  
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Një karakteristikë e qartë e memories është kapaciteti. Për memorien e brendshme, kapaciteti 

zakonisht shprehet me numër të bajtëve (1 bajt = 8 bit) ose fjalëve. Gjatësitë e zakonshme të 

fjalëve janë 8, 16 dhe 32 bit. Kapaciteti i memories së jashtme zakonisht shprehet me anë të 

bajtëve.  

Një koncept tjetër është njësia e bartjes. Për memorien e brendshme, njësia e bartjes është e 

barabartë me numrin e telave elektrik që shkojnë dhe dalin prej modulit të memories. Kjo mund 

të jetë e barabartë me gjatësinë e fjalës, por zakonisht është më e gjatë, si 64, 128 ose 256 bit. Për 

të sqaruar këtë pikë, të marrim në konsideratë 3 koncepte për memorien e brendshme: 

• Fjala (word): Njësia “natyrale” e organizimit të memories. Madhësia e një fjale 

zakonisht është e barabartë me numrin e bitëve që përdoren për të paraqitur një numër të 

plotë dhe me gjatësinë e instruksionit. Fatkeqësisht ka disa përjashtime. Për shembull 

Kompjuteri CRAY C90 (një model i vjetër i superkompjuterit CRAY) ka gjatësinë e një 

fjale 64 bit, por përdorë paraqitje 46 bitëshe për numrat e plotë. Arkitektura Intel x86 ka 

gjatësi të ndryshme të instruksioneve, të shprehura si shumëfishe të bajtit dhe një gjatësi 

të fjalës.  

• Njësitë e adresueshme: Në disa sisteme, njësia e adresueshme është fjala. Megjithatë, 

shumë sisteme lejojnë adresimin në nivel të bajtit. Në cilindo rast, lidhja në mes gjatësisë 

A në bitë të një adrese dhe numrit N të njësive të adresueshme është 2A = N. 

• Njësia e bartjes: Për memorien kryesore, kjo paraqet numrin e bitëve që janë lexuar nga 

ose që do të shkruhen në memorie në një moment të caktuar. Njësia e bartjes nuk është e 

thënë që të jetë e barabartë me një fjalë ose një njësi të adresueshme. Për memorien e 

jashtme, shpesh të dhënat barten në njësi shumë më të mëdha se një fjalë dhe këto njësi 

quhen blloqe. 

 

Një dallim tjetër në mes llojeve të memorieve është metoda e qasjes së njësive me të dhëna. 

Metodat e qasjes përfshijnë:  

• Qasjen sekuenciale (sequential access): Memoria organizohet në njësi të të dhënave të 

quajtura rreshta (records). Qasja duhet të bëhet patjetër në një radhë të caktuar lineare. 

Informacioni i ruajtur për adresim përdoret për të ndarë rreshtat dhe për të ndihmuar në 

procesin e leximit. Një mekanizëm i përbashkët për lexim dhe shkrim përdoret dhe duhet 

të lëvizë prej pozitës së tij aktuale në pozitën e dëshiruar, duke kaluar dhe duke mos i 

marrë parasysh rreshtat e ndërmjetëm. Kështu, koha për qasjen e rreshtit të caktuar 

ndryshon shumë.  

• Qasja direkte (direct access): Njëjtë sikur te qasja sekuenciale, qasja direkte përfshinë 

një mekanizëm të përbashkët për lexim dhe shkrim. Megjithatë, secili bllok ose rresht e 

ka adresën unike bazuar në vendin fizik. Qasja kryhet me qasje direkte për të arritur në 

një afërsi të caktuar plus kërkimi sekuencial, numërimi ose pritja për të arritur vendin 

përfundimtar. Disqet janë memorie me qasje direkte. 

• Qasja e rastit (random access): Secili vend i adresueshëm në memorie e ka një 

mekanizëm me lidhje fizike për adresim unik. Koha e qasjes së një vendi në memorie nuk 

varet nga qasjet e mëhershme dhe është konstante. Kështu, cilido vend mund zgjedhet 
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sipas rastit dhe mund të adresohet e të qaset direkt. Memoria kryesore (DRAM) dhe disa 

sisteme të keshit janë me qasje të rastit. 

• Qasja asociative (assocciative): Kjo është një memorie me qasje të rastit që mundëson 

krahasimin e vendeve të dëshiruara të bitëve brenda një fjale për ndonjë përputhje të 

mundshme dhe kjo mund të bëhet për të gjitha fjalët në të njëjtën kohë. Kështu, një fjalë 

merret bazuar në përmbajtjen e një pjese të saj e jo në bazë të adresës së saj. Njëjtë sikur 

të memoria e zakonshme me qasje të rastit, secili vend e ka mekanizmin e tij për adresim 

dhe koha e marrjes (leximit) është konstante pavarësisht prej vendit ose qasjeve të 

mëhershme. Memoriet kesh mund të përdorin qasjen asociative. 

 

Nga këndvështrimi i shfrytëzuesit, dy karakteristikat më kryesore të memories janë kapaciteti 

dhe performanca. Përdoren tre parametra të performancës:  

• Koha e qasjes (vonesa): Për memorien me qasje të rastit, kjo paraqet kohën e nevojshme 

për të kryer një operacion leximi ose shkrimi, d.m.th., kohën prej momentit që një adresë 

i tregohet memories deri në momentin kur të dhënat do të jenë ruajtur ose do të jenë gati 

për përdorim. Për memorien jo me qasje të rastit, koha e qasjes paraqet kohën e 

nevojshme për të vendosur mekanizmin për lexim-shkrim në vendin e dëshiruar.  

• Koha e ciklit të memories: Ky koncept vlen për memorien me qasje të rastit dhe 

përbëhet prej kohës së qasjes plus ndonjë kohë shtesë të nevojshme para se të ndodhë 

qasja e dytë. Kjo kohë shtesë mund të nevojitet për largimin e sinjaleve të përkohshme në 

tela ose për rigjenerimin e të dhënave nëse ato janë lexuar në mënyrë destruktive. Koha e 

ciklit të memories ka të bëjë me busin e sistemit, jo me procesorin. 

• Shpejtësia e bartjes: Kjo është shpejtësia me të cilën të dhënat mund të barten në ose 

jashtë një njësie të memories. Për memorien me qasje të rastit, shpejtësia e bartjes është e 

barabartë me 1/(koha e ciklit). 

 

Për memorien jo me qasje të rastit vlen shprehja: 

 

𝑻𝒏 = 𝑻𝑨 +  
𝒏

𝑹
 

ku:  

Tn = koha mesatare për të lexuar ose shkruar n bit 

TA = koha mesatare e qasjes 

n = numri i bitëve  

R = shpejtësia e bartjes, në bit për sekondë (bps) 
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Përdoren lloje të ndryshme të memorieve. Më së shumti përdoret memoria gjysmëpërçuese, 

memoria me sipërfaqe magnetike, që përdoret për disk dhe shirita, optike dhe magneto-optike. 

Për ruajtjen e të dhënave janë me rëndësi disa karakteristika fizike. Në një memorie që 

nuk i mban mend të dhënat, informacioni shkatërrohet në mënyrë natyrore ose humb kur 

ndërprehet energjia elektrike. Në një memorie që i mban mend të dhënat, kur informacioni ruhet 

një herë mbetet në memorie pa u fshirë derisa të ndryshohet qëllimshëm; nuk nevojitet rrymë 

elektrike për të mbajtur informacionin. Memoriet me sipërfaqe magnetike i mbajnë në mend të 

dhënat. Memoria gjysmëpërçuese (memoria në qarqe të integruara) mund të mbajë në mend ose 

jo të dhënat. Memoria jo e fshieshme nuk mund të ndryshohet, përveç duke e shkatërruar 

fizikisht memorien. Memoria gjysmëpërçuese e këtij lloji njihet si memorie vetëm për lexim 

(Read Only Memory – ROM). Sipas nevojës, një memorie praktike jo e fshieshme duhet patjetër 

të mbajë në mend të dhënat.  

 Për memorien me qasje të rastit, organizimi është çështje kyçe e dizajnit. Në këtë 

kontekst, organizimi ka të bëjë me vendosjen fizike të bitëve për të formuar fjalë.  

 

Hierarkia e memories 

Kushtëzimet në dizajnin e memories së kompjuterit mund të përmbledhen me 3 pyetje: Sa 

shumë? Sa shpejtë? Sa shtrenjtë?  

 Pyetja sa shumë është në një farë mënyre e gjerë. Nëse ka kapacitet të madh, ka mundësi 

që programet do të zhvillohen për të përdorë atë. Pyetja sa shpejtë, në një mënyrë, është e lehtë 

për t’u përgjigjur. Për të arritur performancën më të madhe, memoria duhet të jetë në gjendje të 

punojë me një shpejtësi të tillë që të mos ketë dallim të madh me procesorin. Kjo i bie, që në 

kohën kur procesori është duke ekzekutuar instruksione, nuk do të dëshironim që procesori të 

pauzojë duke pritur për instruksionet ose operandët. Pyetja e fundit po ashtu duhet të merret në 

konsideratë. Për një sistem praktik, çmimi i memories duhet të jetë i arsyeshëm në raport me 

pjesët tjera.  

 Është e qartë se ekziston një kompromis në mes të 3 karakteristikave të memories: 

kapaciteti, koha e qasjes dhe çmimi. Për ndërtimin e sistemeve të memories përdoren disa 

teknologji dhe në këto lloje të teknologjive, vlejnë këto lidhje: 

• Kohë më e shkurtë e qasjes, çmim më i madh për një bit 

• Kapacitet më i madh, çmim më i vogël për një bit 

• Kapacitet më i madh, kohë më e gjatë e qasjes 

Dilema me të cilën përballet dizajnuesi është e qartë. Dizajnuesi do të dëshironte të përdorte 

teknologji të memories që ofrojnë kapacitet më të madh të memories, për arsye se nevojitet 

kapaciteti dhe çmimi për një bit është i ulët. Megjithatë, për të plotësuar kërkesat e performancës, 
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dizajnuesi ka nevojë të përdorë memorie të shtrenjtë, me kapacitet relativisht të vogël dhe me 

kohë të shkurtë të qasjes.  

 Rruga për zgjidhjen e këtij problemi është që të mos mbështetet vetëm në një pjesë të 

memories ose teknologji, por të përdoret një hierarki e memories. Një hierarki e zakonshme 

është paraqitur në Figura 4.1. Nëse lëvizim poshtë hierarkisë, ndodhin këto gjëra: 

a. Zvogëlimi i çmimit për bit 

b. Rritja e kapacitetit 

c. Rritja e kohës së qasjes 

d. Zvogëlimi i shpeshtësisë së qasjes në memorie nga procesori 

Kështu, memoriet më të vogla, më të shtrenjta dhe më të shpejta, përkrahen me memorie më të 

mëdha, më të lira dhe më të ngadalshme. Pjesa më e rëndësishme e këtij organizimi është pjesa 

(d): zvogëlimi i shpeshtësisë së qasjes.  

 Përdorimi i dy niveleve të memories për të zvogëluar kohën mesatare të qasjes 

funksionon në princip, por vetëm nëse kushtet prej (a) deri në (d) vlejnë. Duke përdorë disa lloje 

të teknologjive, ekziston një spektër i sistemeve të memories që plotëson kushtet prej (a) deri në 

(c). Fatmirësisht, edhe kushti (d) vlen në përgjithësi. 

Baza që të vlejë kushti (d) është principi i njohur si lokaliteti i referencës (locality of 

reference). Gjatë ekzekutimit të një programi, referencat në memorie nga procesori, për 

instruksione dhe të dhëna, kanë tendencën që të ndodhin në afërsi. Programet zakonisht 

përmbajnë një numër të caktuar të unazave (loop) dhe funksioneve. Kur programi futet në një 

unazë ose funksion, ka përsëritje të referencave në një bashkësi të vogël të instruksioneve. 

Njëjtë, operacionet në tabela dhe vargje (arrays) përfshijnë qasje në një bashkësi të dhënash në 

afërsi. Gjatë një kohe të gjatë, afërsitë ndryshojnë, por gjatë një kohe të shkurtë, procesori është 

duke punuar me afërsi të referencave që nuk ndryshojnë. 

Sipas kësaj, është e mundshme që të dhënat të organizohen përgjatë hierarkisë ashtu që përqindja 

e qasjeve në secilin nivel tjetër më të vogël është dukshëm më e vogël se e nivelit përmbi. Të 

marrim edhe një herë shembullin me dy nivele të memories. Niveli 2 i memories përmban të 

gjitha instruksionet dhe të dhënat. Afërsitë (grupet) mund të vendosen përkohësisht në nivelin 1. 

Kohë pas kohe, njëri nga grupet në nivelin 1 duhet të vendoset prapë në nivelin 2 për të krijuar 

vend për një grup të ri që vendoset në nivelin 1. Mesatarisht, megjithatë, shumica e referencave 

do të jenë në instruksione dhe të dhëna në nivelin 1. 

 Ky princip mund të përdoret përgjatë më shumë se dy niveleve të memories, ashtu siç 

është paraqitur në Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Hierarkia e memories 

Lloji më i shpejtë, më i vogël dhe më i shtrenjtë përbëhet prej regjistrave brenda në procesor. 

Zakonisht, një procesor ka pak regjistra, edhe pse disa kompjuterë kanë disa qindra regjistra. 

Memoria DRAM është memoria kryesore në një sistem kompjuterik. Secili vend në memorien 

kryesore ka një adresë unike. Memoria kryesore zakonisht zgjerohet me një memorie kesh 

(cache) më të shpejtë dhe më të vogël. Memoria kesh përdoret si ndërmjetësuese në mes 

procesorit dhe memories kryesore për të përmirësuar performancën.  

Të tri llojet e memorieve që sapo i shpjeguam, nuk i mbajnë në mend të dhënat pas ndërprerjes 

së furnizimit me rrymë elektrike dhe përdorin teknologji gjysmëpërçuese. Përdorimi i tre 

niveleve përdorë faktin se memoria gjysmëpërçuese ka lloje të ndryshme, që dallojnë në 

shpejtësi dhe çmim. Të dhënat ruhen për një kohë më të gjatë në pajisje të jashtme të mëdha, si 

në disqe magnetike, shirita magnetik dhe memorie optike. Memoria e jashtme që i mban mend të 

dhënat njihet si memorie sekondare ose memorie ndihmëse. Këto pajisje përdoren për të ruajtur 

programe dhe fajlla me të dhëna. Disku përdoret po ashtu për të ofruar një zgjerim për memorien 

DRAM, zgjerim që njihet si memoria virtuale. 
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5.1 Memoria kryesore gjysmëpërçuese 
Në kompjuterët e mëhershëm, memoria kryesore me qasje të rastit ka qenë e ndërtuar prej 

unazave ferromagnetike të njohura si bërthama. Kështu, memoria kryesore ishte e njohur si 

bërthamë, një term që përdoret edhe sot. Shpikja dhe përparësitë e mikroelektronikës ka kohë që 

e ka larguar prej përdorimit memorien me bërthamë magnetike. Sot, përdorimi i çipave për 

memorie kryesore është pothuajse diçka e zakonshme.  

 

Organizimi 

Elementi bazë i një memorie gjysmëpërçuese është qeliza e memories. Edhe pse përdoren 

teknologji të ndryshme të elektronikës, të gjitha qelizat e memories kanë disa karakteristika të 

përbashkëta: 

• Ato përdorin dy gjendje stabile, që mund të përdoren për të paraqitur njëshin binar dhe 

zeron binare 

• Mund të shkruhet në to (së paku një herë), për të vendosur gjendjen 

• Ato janë në gjendje të lexohen për të nuhatur gjendjen. 

 

Figura 5.1 paraqet punën e një qelize të memories. Zakonisht, qeliza ka 3 terminale funksionale 

për të bartur një sinjal elektrik. Terminali i përzgjedhjes, siç tregon emri, zgjedh një qelizë të 

memories për të kryer një operacion leximi ose shkrimi. Terminali për kontroll tregon sinjalin 

lexo ose shkruaj. Për shkruarje, terminali tjetër ofron një sinjal elektrik që vendosë gjendjen e 

qelizës në 1 ose 0. Për lexim, ai terminal përdoret për të nxjerrë jashtë qelizës gjendjen e saj. 

Detajet e organizimit të brendshëm, funksionimi dhe vendosja e kohës të qelizës së memories 

varet nga teknologjia e caktuar e qarqeve të integruara.  

 

 

 
(a) Shkruarja                                      (b) Leximi 

 

                  Figura 5.1 – Puna e qelizës së memories 

 

DRAM dhe SRAM 

Të gjitha llojet e memorieve që do t’i trajtojmë në këtë kapitull janë me qasje të rastit. Kjo do të 

thotë, secila fjalë individuale e memories qaset direkt përmes logjikës së lidhur për adresim.  

 Tabela 5.1 paraqet llojet kryesore të memories gjysmëpërçuese. Lloji më i njohur njihet si 

memorie me qasje të rastit (Random Access Memory – RAM). Në të vërtetë, kjo paraqet një 

përdorim jo të duhur të termit sepse të gjitha llojet e paraqitura në Tabela 5.1 janë me qasje të 

rastit. Një karakteristikë dalluese e memories që njihet si RAM është se kjo memorie mund të 
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përdoret edhe për leximin e të dhënave prej saj dhe shkruarjen e të dhënave të reja në të në 

mënyrë të lehtë dhe të shpejtë. Leximi dhe shkrimi kryhet përmes sinjaleve elektrike.  

 Një karakteristikë tjetër dalluese e memories RAM është se nuk i ruan të dhënat pas 

ndërprerjes së elektricitetit. Kështu, memoria RAM mund të përdoret vetëm si memorie e 

përkohshme. Dy format e zakonshme të memories RAM që përdoren në kompjuterë janë DRAM 

dhe SRAM.  

 

Tabela 5.1 – Llojet e memories gjysmëpërçuese   

 

Lloji i memories Kategoria  Fshierja 
Mekanizmi për 

shkruarje 

Ruajtja e të 

dhënave 

Random-access 

memory (RAM)  

Memorie për 

lexim dhe shkrim 

Elektrikisht, në 

nivel të bajtit 
Elektrikisht 

Nuk i ruan të 

dhënat pa rrymë 

elektrike 

Read-only 

memory (ROM) Memorie vetëm 

për lexim 

Nuk është e 

mundur 

Përmes maskave 

I ruan të dhënat 

edhe pas 

ndërprerjes së 

rrymës elektrike 

Programmable 

ROM (PROM) 

Elektrikisht  

Erasable PROM 

(EPROM) 

Memorie 

kryesisht për 

lexim 

Dritë ultra 

vjollcë, në nivel 

të çipit 

Electrically 

Erasable PROM  

(EEPROM) 

Elektrikisht, në 

nivel të bajtit  

Flash memory 
Elektrikisht, në 

nivel të bllokut 

 

 
RAM-i dinamik 

Teknologjia e RAM-it ndahet në dy teknologji: dinamike dhe statike. RAM-i dinamik ndërtohet 

me qeliza që i ruajnë të dhënat si ngarkesë në kondensatorë. Prezenca ose mungesa e një 

ngarkese në një kondensator interpretohet si një 1 ose 0. Meqë kondensatorët, kanë një tendencë 

për të humbur ngarkesën, RAM-i dinamik kërkon rifreskim të ngarkesës kohë pas kohe për të 

mirëmbajtur ruajtjen e të dhënave. Termi dinamik ka të bëjë me këtë tendencë që ngarkesa të 

humb, edhe kur është duke u furnizuar në mënyrë të vazhdueshme me rrymë elektrike. 

Figura 5.2a tregon strukturën e zakonshme të DRAM-it për një qelizë që ruan një bit. Teli për 

adresë aktivizohet kur vlera e qelizës do të lexohet ose shkruhet. Tranzistori luan rolin e një 

ndërprerësi (duke lejuar rrjedhën e elektricitetit) të mbyllur nëse tensioni vendoset në telin e 

adresës dhe të hapur (nuk kalon elektriciteti) nëse tensioni nuk vendoset në telin e adresës. 

 Për operacionin e shkrimit, një sinjal i tensionit vendoset në telin e bitit; një vlerë e 

madhe e tensionit tregon gjendjen 1 dhe një vlerë e vogël e tensionit tregon gjendjen 0. Pastaj 

vendoset një sinjal në telin e adresës, duke lejuar që një ngarkesë të bartet në kondensator.  

 Për operacionin e leximit, kur përzgjedhet teli i adresës, tranzistori kyçet dhe ngarkesa e 

kondensatorit vendoset në telin e bitit dhe në një përforcues. Përforcuesi e krahason tensionin e 

kondensatorit me një vlerë referente dhe përcakton nëse një qelizë përmban një vlerë 1 ose 0. 
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Leximi në qelizë e zbrazë ngarkesën e kondensatorit, ngarkesa duhet të rivendoset në 

kondensator për të përfunduar operacionin.  

 Edhe pse një qelizë e DRAM-it përdoret për të ruajtur një bit (1 ose 0), qeliza në të 

vërtetë  është një pajisje analoge. Kondensatori mund të ruajë çfarëdo vlere brenda një rangu; një 

vlerë e caktuar përcakton nëse ngarkesa interpretohet si 1 ose 0.  

 

           
(a) Qeliza e DRAM-it                            (b)  Qeliza e SRAM-it 

 

                              Figura 5.2 – Strukturat e zakonshme të qelizës së memories 

 

 

RAM-i statik 

Për dallim, qeliza e RAM-it statik (SRAM) është një pajisje digjitale që përdorë elementët e 

njëjtë që përdoren në procesor. Në një SRAM, vlerat binare ruhen duke përdorë konfigurime të 

zakonshme të portave logjike me flip-flop. SRAM i ruan të dhënat për aq kohë sa ka furnizim me 

rrymë elektrike.  

 Figura 5.2b tregon një strukturë të zakonshme të një qelize të SRAM-it. Katër tranzistorë 

(T1, T2, T3, T4) vendosen në lidhje të kryqëzuar që jep një gjendje stabile logjike. Në gjendjen 

logjike 1, pika C1 ka tension të lartë dhe pika C2 ka tension të ulët; në këtë gjendje, T1 dhe T4 

janë të ç’kyqur ndërsa T2 dhe T3 janë të kyçur. Në gjendjen logjike 0, pika C1 ka tension të ulët 

dhe pika C2 ka tension të lartë; në këtë gjendje T1 dhe T4 janë të kyçur ndërsa T2 dhe T3 janë të 

ç’kyqur. Të dy gjendjet janë stabile për sa kohë që aplikohet tensioni njëkahor (dc). Për dallim 

nga DRAM, nuk ka nevojë për rifreskim për të mbajtur të dhënat.  

Sikur te DRAM-i, teli i adresës në SRAM përdoret për të hapur ose mbyllur një ndërprerës. Teli i 

adresës kontrollon dy tranzistorë (T5 dhe T6). Kur në këtë tel vendoset një sinjal, të dy 

tranzistorët kyçen, duke lejuar një operacion leximi ose shkrimi. Për një operacion shkrimi, vlera 

e dëshiruar e bitit vendoset në telin B, përderisa komplementi i saj vendoset në telin B̅. Kjo i 

vendos katër tranzistorët (T1, T2, T3 dhe T4) në gjendjen e duhur. Për një operacion leximi, vlera 

e bitit lexohet prej telit B. 
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Adresimi dhe organizimi i memories DRAM 

 

Shumëfishat e bajtit:                                         Shumëfishat e bitit:  

1 kilobajt = 1 KB  = 1024 B =  210 B 

1 megabajt = 1 MB  = 1024 KB = 220 B 

1 gigabajt = 1 GB  =  1024 MB  = 230 B 

1 terabajt = 1 TB  = 1024 GB = 240 B 

1 petabajt = 1 PB  = 1024 TB =  250 B 

1 eksabajt = 1 EB  = 1024 PB = 260 B 

1 zettabajt = 1 ZB  = 1024 EB = 270 B  

1 yottabajt = 1 YB  = 1024 ZB = 280 B 

 

Shembull 1: 

1) Sa kilobajtë memorie DRAM mund të adresohen nëse gjatësia e adresës është 16 bit? 

2) Sa gigabajtë memorie DRAM mund të adresohen nëse gjatësia e adresës është 32 bit? 

3) Sa gigabajtë memorie DRAM mund të adresohen nëse gjatësia e adresës është 33 bit? 

4) Sa gigabajtë memorie DRAM mund të adresohen nëse gjatësia e adresës është 34 bit? 

5) Sa eksabajtë memorie DRAM mund të adresohen nëse gjatësia e adresës është 64 bit? 

Zgjidhje: 

1) 2n B = 216 B = 65,536 B = 65,536 B / 1024 = 64 KB 

 

2) 2n B = 232 B = 4,294,967,296 B  =  4,294,967,296 B / 1024 = 4,194,304 KB /1024 =  

      = 4,096 MB / 1024 = 4 GB 

 

3) 2n B = 233 B = 8,589,934,592 B = 8,589,934,592 B / 1024 = 8,388,608 KB / 1024 =  

   = 8,192 MB / 1024 = 8 GB 

 

4) 2n B = 234 B = 17,179,869,184 B = 17,179,869,184 B / 1024 = 16,777,216 KB / 1024 = 

   = 16,384 MB / 1024 = 16 GB 

 

5) 2n B = 264 B = 18,446,744,073,709,551,616 B / 1024 = 18,014,398,509,481,984 KB / 

1024 =  

   = 17,592,186,044,416 MB / 1024 = 17,179,869,184 GB / 1024 =  

   = 16,777,216 TB / 1024 = 16,384 PB / 1024 = 16 EB 

 

 

1 kilobit = 1 Kb  = 1000 b =  103 b 

1 megabit = 1 Mb  = 1000 Kb = 106 b 

1 gigabit = 1 Gb  =  1000 Mb  = 109 b 

1 terabit = 1 Tb  = 1000 Gb = 1012 b 

1 petabit = 1 Pb  = 1000 Tb =  1015 b 

1 eksabit = 1 Eb  = 1000 Pb = 1018 b 

1 zettabit = 1 Zb  = 1000 Eb = 1021 b 

1 yottabit = 1 Yb  = 1000 Zb = 1024 b 
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Shembull 2: 

 
1) Sa bit nevojiten për adresimin e secilit bajt në memorie DRAM me kapacitet 64 MB? 

2) Sa bit nevojiten për adresimin e secilit bajt në memorie DRAM me kapacitet 32 GB? 

 

 

Zgjidhje: 

 

1) 64 MB = 64 ∙ 1 MB = 26 ∙ 220 B = 226 B  

Numri i bitëve për adresim është: log2 2
26 = 26 

 

2) 32 GB = 32 ∙ 1 GB = 25 ∙ 230 B = 235 B 

Numri i bitëve për adresim është: log2 2
35 = 35 

 

 

 

Shembull 3: 

Në Figura 1 janë paraqitur 3 mënyra të organizimit të një memorie DRAM me kapacitet 96 bit. 

 

Figura 1 – Tri mënyra të organizimit të një memorie 96 bitëshe 
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Shembull 4: 

Nëse kapaciteti i përgjithshëm i memories DRAM është 16 MB ∙ 64 bit dhe nëse çipat për 

organizimin e kësaj memorie DRAM janë me kapacitet 512 KB ∙ 4 bit, gjeni: 

a) numrin e çipave për një modul të DRAM-it 

b) numrin e përgjithshëm të moduleve të DRAM-it 

c) numrin e përgjithshëm të çipave të DRAM-it 

d) numrin e bitëve që nevojiten për adresimin e secilit bajt të kapacitetit të përgjithshëm 

e) numrin e bitëve që nevojiten për adresimin e secilës fjalë (1 word = 64b = 8B) të 

kapacitetit të përgjithshëm 

Zgjidhje: 

a) Një çip i memories DRAM ka gjatësinë L (length) dhe gjerësinë W (width). Në këtë 

shembull, gjatësia e kapacitetit të përgjithshëm të DRAM-it në dispozicion është 16 MB 

dhe gjerësia 64 bit, ndërsa çipi i DRAM-it ka gjatësinë 512 KB dhe gjerësinë 4 bit.  

Numri i çipave për një modul të DRAM-it llogaritet përmes shprehjes:  

 

numri i çipave për një modul =
gjerësia e kapacitetit të përgjithshëm

gjerësia e një çipi
=  

64

4
= 16 

Në Figura 2 kemi paraqitur një çip të DRAM-it.      

Në Figura 3 kemi paraqitur një modul DIMM (dual inline memory module) të DRAM-it 

që përmban në të dy anët nga 8 çipa dhe gjithsej 16 çipa.  

 

 

                                                   Figura 2 – Një çip i DRAM-it 

 

          Figura 3 – Një modul i DRAM-it që përmban 16 çipa 
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b) Numri i përgjithshëm i moduleve të DRAM-it llogaritet përmes shprehjes:  

numri i përgjithshëm i moduleve =  
gjatësia e kapacitetit të përgjithshëm

gjatësia e një çipi
=

16 MB

512 KB

=
16 ∙ 1 MB

512 ∙ 1 KB
=

24 ∙  220B

29 ∙  210B
=

224

219
= 224−19 = 25 = 32 

c) Numri i përgjithshëm i çipave të DRAM-it llogaritet përmes shprehjes: 

numri i përgjithshëm i çipave të DRAM-it = numri i përgjithshëm i moduleve ∙

 numri i çipave për një modul = 32 ∙ 16 = 512 

Pra, me anë të 512 çipave (si në Figura 2) me kapacitet 512 KB ∙ 4 b mund të ndërtohen 

32 module (si në Figura 3) të DRAM-it ku secili modul i ka 16 çipa. 

d) Për adresimin e secilit bajt të kapacitetit 16 MB ∙ 64b të memories DRAM nevojiten: 

16 MB ∙ 64b = 16 MB ∙ 8B = 16 ∙ 1MB ∙ 8B =  24 ∙ 220B ∙ 23 = 227 B 

Numri i bitëve për adresim është: log2 2
27 = 27 

e) Për adresimin e secilës fjalë të kapacitetit të përgjithshëm nevojiten: 

16 MB = 24 ∙  220 B = 224 B,  log2 2
24 = 24 bit. 
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Organizimi i zakonshëm i memories kesh



Performanca e memories kesh

Hit Ratio: HR =
𝐡𝐢𝐭𝐬

𝐡𝐢𝐭𝐬 +𝐦𝐢𝐬𝐞𝐬𝐬
= 𝟏 −𝐌𝐑

Miss Ratio:  MR =
𝐦𝐢𝐬𝐞𝐬𝐬

𝐡𝐢𝐭𝐬 +𝐦𝐢𝐬𝐞𝐬𝐬
= 𝟏 − 𝐇𝐑

HR + MR = 1,   (HR = Hit Ratio, 𝐌𝐑 = Miss Ratio )

HR = 1 – MR

Do të ishte ideale: Hit Ratio = 1, nëse Miss Ratio = 0

Qëllimi i memories kesh është që të përmirësohet

AMAT (Average Memory Access Time) që shprehet

përmes shprehjes:

AMAT = HitTime + MissRatio • MissPenalty



+
Algoritmet e zëvendësimit

◼ Kur memoria kesh të jetë mbushur plotësisht, në rastin kur

një bllok i ri duhet të vendoset në kesh, njëri nga blloqet

ekzistuese duhet të zëvendësohet

◼ Për pasqyrimin direkt ekziston vetëm një rresht (linjë) për

një bllok të caktuar dhe nuk ka asnjë mundësi tjetër

◼ Për teknikat e pasqyrimit asociativ dhe asociativ në bashkësi

nevojitet ndonjë algoritëm për zëvendësim

◼ Për të arritur shpejtësi të madhe, një algoritëm i caktuar

duhet të implementohet në harduer



+
Tre algoritmet për zëvendësim më

të zakonshëm janë:

◼ Least recently used (LRU)

◼ Ka efikasitetin më të madh

◼ Zëvendëso atë bllok në bashkësi që ka qëndruar në kesh më së

gjati pa u përdorë

◼ Për arsye të thjeshtësisë së tij për implementim, LRU është algoritmi

për zëvendësim më i njohur

◼ First-in-first-out (FIFO)

◼ Zëvendëso atë bllok në bashkësi që ka qëndruar në kesh më së

gjati

◼ Least frequently used (LFU)

◼ Zëvendëso atë bllok në bashkësi që është përdorë më së paku



Kur një bllok që është në kesh
duhet të zëvendësohet, duhet

të kemi parasysh dy raste:

Nëse blloku i vjetër në kesh nuk është
ndryshuar, atëherë ai mund të

mbishkruhet me një bllok të ri pa e 
shkruar të vjetrin në DRAM

Nëse së paku një shkrim është bërë në
një fjalë në atë rresht, atëherë memoria

DRAM duhet të përditësohet duke 
shkruar bllokun e vjetër para se të

vendoset blloku i ri

Janë dy probleme me të cilat
duhet të përballemi:

Më shumë se një pajisje mund të ketë
qasje në memorien DRAM

Një problem më kompleks paraqitet kur
disa procesorë janë të lidhur në të njëjtin
bus dhe secili procesor ka keshin e tij –
nëse një fjalë ndryshohet në njërin prej

kesheve do të mund ta bënte të
pavlefshme fjalën e njëjtë në keshin

tjetër

Teknikat e shkrimit



Madhësia e rreshtit (linjës) 
Kur një bllok me 
të dhëna merret 

në DRAM dhe 
vendoset në kesh, 
nuk merret vetëm 
fjala e nevojitur, 

por merren edhe 
disa fjalë tjera në 

afërsi të saj

Me rritjen e 
madhësisë së 

bllokut, hit ratio 
do të rritet në 

fillim për shkak 
të principit të 

afërsisë 
(principle of 

locality përmes 
temporal 

locality dhe 
spatial locality)

Me rritjen e 
madhësisë së 

rreshtit, më 
shumë fjalë të 

dobishme mund 
të vendosen në 

kesh 

Hit ratio fillon të 
zvogëlohet me 

rritjen e mëtejme 
të madhësisë së 

bllokut dhe gjasa 
e përdorimit të 
informacionit të 

sapo vendosur në 
kesh bëhet më e 
vogël se sa gjasa 
e ripërdorimit të 
informacionit që 

duhet të 
zëvendësohet 

Paraqiten dy efekte 
specifike:

•Blloqet më të mëdha 
zvogëlojnë numrin e 
blloqeve që mund 
vendosen në kesh

•Kur një bllok bëhet i 
madh, secila fjalë 
shtesë gjendet më 
larg fjalës së kërkuar



+
Memoria kesh me shumë nivele

◼ Me rritjen e densitetit të qarqeve është bërë e mundur që 
memoria kesh të vendoset në çipin e procesorit

◼ Keshi brenda çipit (on-chip) zvogëlon aktivitetin e procesorit në 
busin e jashtëm, shpejton kohën e ekzekutimit dhe rritë 
performancën e përgjithshme të sistemit

◼ Kur instruksioni ose e dhëna e kërkuar gjendet në keshin brenda 
çipit, qasja në bus eliminohet

◼ Qasjet në keshin brenda çipit do të bëheshin edhe më shpejtë se sa 
përmes një busi shumë të shpejtë që njihet si zero-wait state bus

◼ Kur përdoret keshi në çip, busi është i lirë për bartje tjera

◼ Keshi me tre nivele:

◼ Secila bërthamë ka nivelin e vet L1 (Level 1) dhe nivelin L2 (Level 2)

◼ Bërthamat e procesorit e përdorin bashkë nivelin e tretë L3 të keshit 
(Level 3)

◼ Përdorimi i keshit me shumë nivele, komplikon çështjet që kanë 
të bëjnë me keshin, përfshirë madhësinë, algoritmin e 
zëvendësimit dhe teknikën e shkrimit



Shembull i një procesori me 3 nivele të memories kesh



+
Unified vs. Split Cache

◼ Është bërë e zakonshme që keshi të ndahet:

◼ Një i dedikuar për instruksione 

◼ Një i dedikuar për të dhëna 

◼ Të dy janë në nivelin e njëjtë, zakonisht si dy keshe L1

◼ Përparësitë e unified cache:

◼ Hit ratio më të madhe

◼ Balancon automatikisht punën e leximit të instruksioneve dhe të 
dhënave

◼ Vetëm një kesh nevojitet të dizajnohet dhe të implementohet

◼ Trendi është drejt split cache në nivelin L1 dhe unified cache në 
nivelet tjera

◼ Përparësitë e split cache:

◼ Eliminon garën për kesh në mes njësisë për lexim/dekodim dhe 
njësisë për ekzekutim

◼ I rëndësishëm për pipelining



Madhësitë e 

memories 

kesh për

disa

procesorë

a Dy vlerat e 

ndara me thyesë

janë për keshin

e instruksioneve

dhe keshin e të

dhënave
b Dy keshet janë

vetëm për

instruksione; 

nuk ka keshe

për të dhëna.
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4.2 Principet e memories kesh 

Memoria kesh është dizajnuar për të kombinuar kohën e qasjes të memories më të shtrenjtë, më të 

shpejtë me madhësinë e madhe të memories më pak të shtrenjtë, më të ngadalshme. Koncepti është 

paraqitur në Figura 4.3a. Ekziston memoria kryesore që është relativisht e madhe dhe e 

ngadalshme dhe memoria kesh më e vogël dhe më e shpejtë. Memoria kesh përmban një pjesë të 

përmbajtjes së memories kryesore (DRAM). Kur procesori dëshiron të lexojë një fjalë prej 

memories, së pari kontrollohet se a është ajo fjalë në memorien kesh. Nëse është, fjala i dërgohet 

procesorit. Nëse jo, një bllok që përmban një numër të caktuar të fjalëve merret nga memoria 

kryesore dhe vendoset në memorien kesh, e pastaj fjala e kërkuar i dërgohet procesorit. Për arsye 

të parimit të referencimit në afërsi, kur një bllok me të dhëna vendoset në memorien kesh për të 

realizuar një referencë në memorie, ka gjasë që në të ardhmen do të ketë referencime në të njëjtin 

vend në memorie ose në fjalë tjera brenda bllokut.  

 Figura 4.3b paraqet përdorimin e më shumë niveleve të memories kesh. Niveli 2 (level 2 – 

L2) i memories kesh është më i ngadalshëm dhe zakonisht më i madh se niveli 1 (level 1 – L1) 

dhe niveli 3 (level 3 – L3) është më i ngadalshëm dhe zakonisht më i madh se niveli 2 i memories 

kesh.  

           

(a)  Një kesh 

           

(b) Organizimi me tre nivele i keshit 

                                   Figura 4.3 – Memoria kesh dhe memoria kryesore 
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Figura 4.4 paraqet strukturën e memories kesh dhe strukturën e memories DRAM. Memoria 

kryesore (DRAM) përbëhet prej 2n fjalëve të adresueshme, ku secila fjalë ka një adresë unike n 

bitëshe. Për qëllime të pasqyrimit, memoria kryesore përbëhet nga një numër i blloqeve me gjatësi 

fikse ku secili bllok ka K fjalë. Pra, ekzistojnë M = 2n/ K blloqe në memorien kryesore.  

             

 

  

 

                                 Figura 4.4 – Struktura e keshit/memories kryesore 

Memoria kesh përbëhet prej m blloqeve, që quhen linja (lines) ose rreshta. Secila linjë përmban K 

fjalë dhe disa bit për pjesën Tag (etiketa). Secila linjë përmban po ashtu bit të kontrollit, për 

shembull një bit për të treguar nëse përmbajtja e linjës ka ndryshuar prej se është vendosur në kesh. 

Gjatësia e një linje, pa përfshirë bitët e tagut dhe kontrollit, është madhësia e një linje (line size). 

Madhësia e linjës mund të jetë për shembull 32 bit, ku secila fjalë është 1 bajt; në këtë rast madhësia 

e linjës është 4 bajt. Numri i linjave është shumë më i vogël se numri i blloqeve të memories 

kryesore (m << M). Në cilëndo kohë, një pjesë e blloqeve të memories gjendet në linjat e keshit. 

Nëse merret një fjalë prej një blloku të memories, ai bllok vendoset në njërën prej linjave të keshit. 

Për arsye se ka më shumë blloqe se linja, një linjë e caktuar e keshit nuk mund të përdoret që 

gjithmonë të vendoset në të vetëm një bllok i caktuar. Kështu, secila linjë përfshinë një tag që 

(a) Keshi 

(b) Memoria kryesore (DRAM) 
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identifikon bllokun që është i vendosur në linjë të keshit. Pjesa tag është zakonisht një pjesë e 

adresës së memories kryesore.  

 

Numri i kesheve 

Në kohën kur janë paraqitur memoriet kesh, një sistem kompjuterik kishte vetëm një nivel të 

memories kesh. Në kohët e fundit, përdorimi i disa niveleve të memories kesh është bërë i 

zakonshëm. Dy aspektet të kësaj çështjeje të dizajnit përfshijnë numrin e niveleve të keshit dhe 

përdorimin e keshit të përbashkët apo të ndarë. 

 

Keshi me shumë nivele  

Me rritjen e dendësisë së logjikës, është bërë e mundur që keshi të vendoset në të njëjtin çip me 

procesorin: keshi brenda çipit. Krahasuar me një kesh të qasshëm me anë të një busi të jashtëm, 

keshi brenda çipit zvogëlon aktivitetin e procesorit në busin e jashtëm dhe në atë mënyrë shpejton 

ekzekutimin dhe rritë performancën e përgjithshme të sistemit. Kur instruksioni ose e dhëna e 

kërkuar gjendet në keshin brenda çipit, atëherë nuk është e nevojshme qasja në bus. Për arsye të 

rrugëve të shkurta për të dhëna brenda në procesor, krahasuar me gjatësinë e busit, qasjet në keshin 

brenda në çip do të përfundojnë shumë më shpejtë se madje ciklet e busit me gjendje zero-pritje. 

Për më tepër, gjatë kësaj kohe busi është i lirë për të përkrahur bartje tjera.  

 Me rritjen e hapësirës brenda në çip për memorien kesh, shumica e procesorëve modern e 

kanë zhvendosur nivelin 2 të keshit brenda çipit të procesorit dhe kanë shtuar një nivel 3 të keshit 

(L3). Fillimisht, niveli L3 ishte i qasshëm vetëm përmes busit të jashtëm. Së fundi, shumica e 

procesorëve kanë përfshirë një nivel 3 të keshit brenda në çip. Në secilin rast, ka një përparësi të 

performancës me shtimin e nivelit 3. Për më tepër, sistemet e mëdha, si sistemet mainframe 

zEnterprise të IBM, tash kanë 3 nivele të keshit brenda në çip dhe një nivel të katërt të keshit që 

shfrytëzohet prej shumë çipave.  

Keshët e përbashkët kundrejt keshëve të ndarë 

Në kohën kur u paraqit keshi brenda në çip, shumë dizajnë përbëheshin nga një kesh i vetëm që 

përdorej për të ruajtur referencat e të dhënave dhe instruksioneve. Së fundi, është bërë e zakonshme 

që keshi të ndahet në dy pjesë: një pjesë për instruksione dhe një pjesë për të dhëna. Të dy këto 

keshe ekzistojnë në të njëjtin nivel, zakonisht si dy keshe L1. Kur procesori tenton të marrë një 

instruksion nga memoria DRAM, së pari e kontrollon keshin L1 për instruksione dhe kur procesori 

tenton të marrë të dhëna prej memories DRAM, së pari e kontrollon keshin L1 për të dhëna.  

 Janë dy përparësi potenciale të një keshi të përbashkët: 

• Për një kesh të dhënë me madhësi të caktuar, një kesh i përbashkët ka një frekuencë (hit 

rate) më të madhe të të qëlluarave se sa një kesh i ndarë sepse keshi i përbashkët e balancon 

punën e marrjes në mes instruksioneve dhe të dhënave në mënyrë automatike. Kjo 

nënkupton që, nëse një mënyrë e ekzekutimit përfshinë shumë më shumë marrje të 
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instruksioneve se sa të dhënave, atëherë keshi ka tendencë që të mbushet me instruksione 

dhe nëse një mënyrë e ekzekutimit përfshinë relativisht më shumë marrje të të dhënave, do 

të ndodhë e kundërta.    

• Vetëm një kesh është e nevojshme të dizajnohet dhe të implementohet. 

 

Trendi është kah keshët e ndarë në nivelin L1 dhe të përbashkët në keshët e niveleve të larta, 

veçanërisht te kompjuterët e shpejtë (superscalar), që përdorin ekzekutim paralel të instruksioneve 

dhe paramarrjen e instruksioneve të ardhshme të parashikuara. Përparësia kryesore e dizajnit të 

keshit të ndarë është se ai e largon garën për memorien kesh në mes njësisë për marrje/dekodim 

dhe njësisë për ekzekutim. Kjo është e rëndësishme në çdo dizajn që mbështetet në pipelining të 

instruksioneve. Zakonisht, procesori do të marrë instruksionet para kohe dhe do të mbushë një 

bafer me instruksione që do të ekzekutohen. Të marrim parasysh një kesh të përbashkët për 

instruksione dhe të dhëna. Kur njësia për ekzekutim kryen një qasje në memorie për të lexuar dhe 

shkruar të dhëna, kërkesa i dërgohet keshit të përbashkët. Nëse në të njëjtën kohë, paramarrësi i 

instruksioneve lëshon një kërkesë për lexim të një instruksioni në kesh, ajo kërkesë do të bllokohet 

përkohësisht ashtu që keshi do t’i shërbejë së pari njësisë për ekzekutim, duke ia mundësuar njësisë 

për ekzekutim të përfundojë ekzekutimin e instruksionit aktual. Kjo garë për kesh do të zvogëlojë 

performancën duke u përzier me përdorimin efiçient të pipelining të instruksioneve. Struktura e 

keshit të ndarë e tejkalon këtë vështirësi.   

Meqë numri i blloqeve në memorien DRAM është shumë më i madh se numri i linjave (rreshtave) 

në kesh (sepse memoria DRAM ka madhësi shumë më të madhe se memoria kesh), atëherë ka 

qenë e nevojshme të zhvillohen modele që mundësojnë pasqyrimin (vendosjen) e blloqeve prej 

memories DRAM në memorien kesh. Linjat (rreshtat) e memories kesh kanë madhësinë e njëjtë 

me blloqet e memories DRAM. 

Për pasqyrimin e blloqeve nga memoria DRAM në memorien kesh janë zhvilluar këto 3 modele: 

• pasqyrimi direkt (direct mapping) 

• pasqyrimi asociativ në bashkësi (set associative mapping) 

• pasqyrimi asociativ i plotë (full associative mapping). 

 
 



 

 

 

 

Kolegji UBT 
 

 

Arkitektura dhe organizimi i kompjuterëve 

Ligjërata 7 

Pasqyrimi direkt dhe asociativ në bashkësi në memorien kesh 
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Pasqyrimi direkt në memorien kesh 

Shembull 1: 

Nëse niveli i parë L1 i memories kesh e ka madhësinë 64 KB, madhësia e një linje (rreshti ose 

blloku) të keshit është 16 B dhe adresa e memories DRAM e ka gjatësinë 32 bit, gjeni: 

a) Sa është numri i linjave (rreshtave ose blloqeve) në kesh? 

b) Sa është numri i bitëve për pjesën OFFSET? 

c) Sa është numri i bitëve për pjesën INDEX? 

d) Sa është numri i bitëve për pjesën TAG? 

e) Sa është kapaciteti i memories DRAM?  

 

 Zgjidhje: 

a) Numri i linjave llogaritet përmes shprehjes:  

𝐧𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐧ë 𝐤𝐞𝐬𝐡 =  
𝐦𝐚𝐝𝐡ë𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐤𝐞𝐬𝐡𝐢𝐭

𝐦𝐚𝐝𝐡ë𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐧𝐣ë 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐞
=  

𝟔𝟒 𝐊𝐁

𝟏𝟔 𝐁
=  

𝟐𝟔 ∙  𝟐𝟏𝟎 𝐁

𝟐𝟒 𝐁

=
𝟐𝟏𝟔

𝟐𝟒
=  𝟐𝟏𝟔−𝟒 = 𝟐𝟏𝟐 = 𝟒𝟎𝟗𝟔 

 

b) Numri i bitëve për pjesën OFFSET llogaritet prej madhësisë së një linje të memories kesh, 

në këtë shembull madhësia e një linje është 16 Bajt. Një linjë ose bllok i ka 16 bajtë dhe 

për identifikimin e secilit bajt nevojiten një numër i caktuar i bitëve të adresës 32 bitëshe, 

ata bitë janë bitët me peshën më të vogël të adresës dhe numri i tyre llogaritet përmes 

shprehjes: 

 

16 B = 24 B → log2 2
4 = 4 bit për pjesën OFFSET 

 

c) Numri i bitëve për pjesën INDEX llogaritet prej numrit të linjave në kesh. Pjesa INDEX 

e adresës shërben për të treguar ose identifikuar një linjë të caktuar të keshit në të cilën 

vendosen blloqet e caktuara të memories DRAM. Numri i bitëve për pjesën INDEX 

llogaritet përmes shprehjes: 

4096 linja = 212 linja → log2 2
12 = 12 bit për pjesën INDEX 

d) Përmes pasqyrimit direkt të blloqeve të memories DRAM në linja të memories kesh, disa 

blloqe mund të pasqyrohen vetëm në një linjë të caktuar të memories kesh, por blloqet e 

ndryshme nuk mund të pasqyrohen (vendosen) në të njëjtën kohë në të njëjtën linjë. Bitët 

e pjesës TAG të adresës së memories DRAM shërbejnë për të identifikuar se cili bllok 

gjendet brenda një linje të memories kesh. Numri i bitëve për pjesën TAG llogaritet 

përmes shprehjes: 

32 – (12 + 4) = 16 bit për pjesën TAG 
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e) Në këtë shembull, adresa e memories DRAM ka gjatësinë 32 bit. Me 32 bit mund të 

adresohen 232 = 4,294,967,296 bajtë ose 4,294,967,296 lokacione me madhësi një bajt.  

Për shndërrimin e këtij numri të bajtëve në kilobajt llogarisim: 4,294,967,296 / 1024 = 

4,194,304 KB. 

Numrin e kilobajtëve e shndërrojmë në megabajt duke llogaritur 4,194,304 / 1024 = 4,096 

MB. 

Numrin e megabajtëve e shndërrojmë në gigabajt përmes llogaritjes:  

4,096 / 1024 = 4 GB. 

 

Pra, me 32 bit kemi 232 = 4,294,967,296 bajt = 4 GB kapacitet të memories DRAM. 

 

Në Figura 1 kemi paraqitur formatin e adresës 32 bitëshe të këtij shembulli. 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Formati i adresës 

Në Figura 2 kemi paraqitur strukturën e memories kesh. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 2 – Struktura e memories kesh 

 

 

                                

INDEX  TAG Blloku me të dhëna 

0   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

∙   

∙   

∙   

4095   

TAG INDEX OFFSET 

16 bit 12 bit 4 bit 

32 bit 
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Shembull 2: 

Nëse numri i linjave (blloqeve) të memories kesh është 32 dhe numri i bajtëve për një bllok (linjë) 

të keshit është 8 bajt, në cilin numër të bllokut (linjës) do të pasqyrohet përmes pasqyrimit direkt 

bajti i cili paraqet shkronjën U që gjendet në adresën 1600 të memories DRAM? 

 

Zgjidhje: 

Për llogaritjen e numrit të bllokut (linjës) të memories kesh në të cilin do të pasqyrohet një bllok, 

përdoret shprehja: 

(adresa e bllokut) mod (numri i linjave të keshit) 

ku simboli mod paraqet operatorin e mbetjes së pjesëtimit të numrave të plotë. Për të përdorur 

shprehjen e paraqitur mësipër së pari duhet të gjendet adresa e bllokut në të cilin gjendet bajti me 

adresën 1600.  

Adresën e bllokut e gjejmë përmes shprehjes:  

𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒 𝑏𝑙𝑙𝑜𝑘𝑢𝑡 =  
𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑡𝑖𝑡

𝑛𝑢𝑚𝑟𝑖 𝑖 𝑏𝑎𝑗𝑡ë𝑣𝑒 𝑝ë𝑟 𝑛𝑗ë 𝑏𝑙𝑙𝑜𝑘
=

1600

8
= 200 

 

Bajti që paraqet shkronjën U me adresë 1600 gjendet në bllokun me adresë ose numër rendor 200. 

Një bllok i të dhënave përmban disa bajt. Në këtë shembull një bllok i ka 8 bajt. Bajti i parë në 

bllokun me adresë 200 është bajti me adresë 1600. Nuk bën të ngatërrohet adresa e bllokut me 

adresën e secilit prej bajtëve që gjenden në atë bllok. Adresat e bajtëve janë më të mëdha se adresat 

e blloqeve (përveç në rastin ku bajti i parë i bllokut me adresë 0 e ka gjithashtu adresën 0).  

Për gjetjen e adresave të bajtëve tjerë të bllokut në adresën 200 mund të shfrytëzohet shprehja sipas 

së cilës blloku i përmban adresat prej 

[
𝐴

𝑁
] · 𝑁  deri në  [

𝐴

𝑁
] · 𝑁 + (𝑁 − 1) 

ku: A = adresa e bajtit dhe N = numri i bajtëve për një bllok. Përmes kësaj shprehje gjejmë se 

blloku me adresë 200 përmban bajtët me adresat: 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606 dhe 

1607. 

      

Në Figura 3 kemi paraqitur strukturën e memories DRAM që përmban bllokun me adresë 200 që 

ka 8 bajt prej adresës 1600 deri në 1607. Në bajtin me adresë 1600 shihen bitët e shkronjës U (sipas 

kodit ASCII). 
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Figura 3 – Struktura e memories DRAM 

 

Pasi kemi gjetur adresën e bllokut, e gjejmë numrin e bllokut (linjës) në të cilin pasqyrohet bajti 

me adresën 1600 përmes shprehjes:  

200 mod 32 = 8 
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Adresat e bajtëve 

Adresat e blloqeve 
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Pra, bajti që paraqet shkronjën U në adresën 1600 përmes pasqyrimit direkt pasqyrohet në linjën 

me numër (INDEX) 8 në memorien kesh.  

Në Figura 4 kemi paraqitur pasqyrimin e bajtit me adresë 1600 nga memoria DRAM në bllokun 

(linjën) me numër 8 të keshit. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

  

         Figura 4 – Pasqyrimi i bajtit me adresë 1600 nga memoria DRAM në bllokun me numër 8 në kesh 
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Shembull 3: 

Nëse niveli i parë L1 i memories kesh e ka madhësinë 32 KB, madhësia e një linje (rreshti ose 

blloku) të keshit është 64 B dhe adresa e memories DRAM e ka gjatësinë 32 bit, gjeni: 

1) Sa është numri i linjave (rreshtave ose blloqeve) në kesh? 

2) Sa është numri i bitëve për pjesën OFFSET? 

3) Sa është numri i bitëve për pjesën INDEX? 

4) Sa është numri i bitëve për pjesën TAG? 

Zgjidhje: 

1) Numri i linjave llogaritet përmes shprehjes:  

𝐧𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐧ë 𝐤𝐞𝐬𝐡 =  
𝐦𝐚𝐝𝐡ë𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐤𝐞𝐬𝐡𝐢𝐭

𝐦𝐚𝐝𝐡ë𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐧𝐣ë 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐞
=  

𝟑𝟐 𝐊𝐁

𝟔𝟒 𝐁
=  

𝟐𝟓 ∙  𝟐𝟏𝟎 𝐁

𝟐𝟔 𝐁

=
𝟐𝟏𝟓

𝟐𝟔
=  𝟐𝟏𝟓−𝟔 = 𝟐𝟗 = 𝟓𝟏𝟐 

 

2) 64 B = 26 B → log2 2
6 = 6 bit për pjesën OFFSET 

 

 

3) 512 linja = 29 linja → log2 2
9 = 9 bit për pjesën INDEX 

 

 

4) 32 – (9 + 6) = 17 bit për pjesën TAG  

 

 

Në Figura 5 kemi paraqitur formatin e adresës 32 bitëshe të këtij shembulli.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Formati i adresës 

                                

TAG INDEX OFFSET 

17 bit 9 bit 6 bit 

32 bit 



MSc. Valdrin Haxhiu 

7 

 

Në Figura 6 kemi paraqitur në formë të përgjithshme pasqyrimin direkt për këtë shembull. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          Figura 6 – Pasqyrimi direkt nga memoria DRAM në memorien kesh 
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INDEX  TAG Blloku me të dhëna 
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3  3, 515, 1027, … 
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∙  ∙ 

∙  ∙ 

∙  ∙ 

508  508, 1020, 1532, … 

509  509, 1021, 1533, … 

510  510, 1022, 1534, … 

511  511, 1023, 1535, … 

Adresat e bajtëve 

Adresat e blloqeve Memoria DRAM 

Memoria kesh 

Blloku me madhësi 64 B 
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Shprehja për llogaritjen e numrit të linjës (bllokut) në të cilin do të pasqyrohet blloku i caktuar i 

memories DRAM është:  

(adresa e bllokut) mod (numri i linjave të keshit) 

Blloku me adresë 0 sipas shprehjes 0 mod 512 = 0 pasqyrohet në linjën me numër 0 në kesh. Në 

linjën 0 të keshit pasqyrohen edhe blloqet 512, 1024, …, por jo në të njëjtën kohë. 

Blloku me adresë 1 sipas shprehjes 1 mod 512 = 1 pasqyrohet në linjën me numër 1 në kesh. Në 

linjën 1 të keshit pasqyrohen edhe blloqet 513, 1025, …, por jo në të njëjtën kohë. 

Blloku me adresë 2 sipas shprehjes 2 mod 512 = 2 pasqyrohet në linjën me numër 2 në kesh. Në 

linjën 2 të keshit pasqyrohen edhe blloqet 514, 1026, …, por jo në të njëjtën kohë. 
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Pasqyrimi asociativ në bashkësi në memorien kesh 

Shembull 1: 

Nëse niveli i parë L1 i memories kesh e ka madhësinë 128 KB, madhësia e një linje (rreshti ose 

blloku) të keshit është 64 B, pasqyrimi është asociativ në bashkësi me 4 linja (4-way set 

associative) dhe adresa e memories DRAM e ka gjatësinë 32 bit, gjeni: 

a) Sa është numri i bashkësive në kesh? 

b) Sa është numri i bitëve për pjesën OFFSET? 

c) Sa është numri i bitëve për pjesën INDEX? 

d) Sa është numri i bitëve për pjesën TAG? 

 

 Zgjidhje: 

a) Për llogaritjen e numrit të bashkësive në memorien kesh së pari duhet të llogaritet numri i 

linjave ose blloqeve në kesh. Numri i linjave llogaritet përmes shprehjes:  

𝐧𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐧ë 𝐤𝐞𝐬𝐡 =  
𝐦𝐚𝐝𝐡ë𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐤𝐞𝐬𝐡𝐢𝐭

𝐦𝐚𝐝𝐡ë𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐧𝐣ë 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐞
=  

𝟏𝟐𝟖 𝐊𝐁

𝟔𝟒 𝐁
=  

𝟐𝟕 ∙  𝟐𝟏𝟎 𝐁

𝟐𝟔 𝐁

=
𝟐𝟏𝟕

𝟐𝟔
=  𝟐𝟏𝟕−𝟔 = 𝟐𝟏𝟏 = 𝟐𝟎𝟒𝟖 

Në këtë shembull një bashkësi e memories kesh i ka 4 linja. Numrin e bashkësive në kesh  

e gjejmë përmes shprehjes: 2048 / 4 = 512. Pra, memoria kesh ndahet në 512 bashkësi dhe 

secila bashkësi i ka 4 linja. 

 

b) Numri i bitëve për pjesën OFFSET llogaritet prej madhësisë së një linje të memories kesh, 

në këtë shembull madhësia e një linje është 64 bajt. Një linjë ose bllok i ka 64 bajt dhe për 

identifikimin e secilit bajt nevojiten një numër i caktuar i bitëve të adresës 32 bitëshe, ata 

bitë janë bitët me peshën më të vogël të adresës dhe numri i tyre llogaritet përmes shprehjes: 

 

64 B = 26 B → log2 2
6 = 6 bit për pjesën OFFSET 

c) Numri i bitëve për pjesën INDEX llogaritet prej numrit të bashkësive në kesh. Pjesa 

INDEX e adresës shërben për të treguar ose identifikuar një bashkësi të caktuar të keshit 

në të cilën vendosen blloqet e caktuara të memories DRAM. Numri i bitëve për pjesën 

INDEX llogaritet përmes shprehjes: 

 

512 bashkësi = 29 bashkësi → log2 2
9 = 9 bit për pjesën INDEX 

 

d) Përmes pasqyrimit asociativ në bashkësi, blloqet e caktuara të memories DRAM 

pasqyrohen vetëm në një bashkësi të caktuar të memories kesh, por blloqet mund të 
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vendosen në cilëndo linjë të bashkësisë (mundësisht në linjën që është e zbrazët). Bitët e 

pjesës TAG të adresës së memories DRAM shërbejnë për të identifikuar se cili bllok 

gjendet brenda një linje në bashkësinë e caktuar në memorien kesh. Numri i bitëve për 

pjesën TAG llogaritet përmes shprehjes: 

                                      32 – (9 + 6) = 17 bit për pjesën TAG  

 

  

Në Figura 1 kemi paraqitur formatin e adresës 32 bitëshe të këtij shembulli. 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 1 – Formati i adresës  

Në Figura 2 kemi paraqitur strukturën e memories kesh. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                                       Figura 2 – Struktura e memories kesh 

 

                                

INDEX  TAG Blloku me të dhëna 

   

0   

   

   

   

1   

   

   

∙   

∙   

∙   

   

511   

    

   

TAG INDEX OFFSET 

17 bit 9 bit 6 bit 

32 bit 
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Shembull 2: 

Nëse numri i linjave (blloqeve) të memories kesh është 64 dhe numri i bajtëve për një bllok (linjë) 

të keshit është 4 bajt, në cilën bashkësi të keshit do të pasqyrohet përmes pasqyrimit asociativ në 

bashkësi me 2 linja (2-way set associative) blloku me adresën 600 të memories DRAM? 

 

Zgjidhje: 

Për llogaritjen e numrit të bashkësisë në memorien kesh në të cilën do të pasqyrohet një bllok, 

përdoret shprehja: 

                                        (adresa e bllokut) mod (numri i bashkësive të keshit) 

ku simboli mod paraqet operatorin e mbetjes së pjesëtimit të numrave të plotë.  
Përmes shprehjes:  

                                                         600 mod 32 = 24 

gjejmë se blloku me adresë 600 nga memoria DRAM do të pasqyrohet përmes pasqyrimit asociativ 

në bashkësi në bashkësinë me INDEX = 24 në memorien kesh. 

      

 

 

Në Figura 3 kemi paraqitur pasqyrimin e bllokut me adresë 600 nga memoria DRAM në 

bashkësinë me numër 24 të keshit. 
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Figura 3 – Pasqyrimi i bllokut me adresë 600 nga memoria DRAM në bashkësinë me numër 24 në kesh 
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Shembull 3: 

Nëse niveli i dytë L2 i memories kesh e ka madhësinë 256 KB, madhësia e një linje (rreshti ose 

blloku) të keshit është 64 B, pasqyrimi është asociativ në bashkësi me 2 linja (2-way set 

associative) dhe adresa e memories DRAM e ka gjatësinë 32 bit, gjeni: 

a) Sa është numri i bashkësive në kesh? 

b) Sa është numri i bitëve për pjesën OFFSET? 

c) Sa është numri i bitëve për pjesën INDEX? 

d) Sa është numri i bitëve për pjesën TAG? 

Zgjidhje: 

a) Numri i linjave llogaritet përmes shprehjes:  

𝐧𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐚𝐯𝐞 𝐧ë 𝐤𝐞𝐬𝐡 =  
𝐦𝐚𝐝𝐡ë𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐤𝐞𝐬𝐡𝐢𝐭

𝐦𝐚𝐝𝐡ë𝐬𝐢𝐚 𝐞 𝐧𝐣ë 𝐥𝐢𝐧𝐣𝐞
=  

𝟐𝟓𝟔 𝐊𝐁

𝟔𝟒 𝐁
=  

𝟐𝟖 ∙  𝟐𝟏𝟎 𝐁

𝟐𝟔 𝐁

=
𝟐𝟏𝟖

𝟐𝟔
=  𝟐𝟏𝟖−𝟔 = 𝟐𝟏𝟐 = 𝟒𝟎𝟗𝟔 

Numri i bashkësive: 4096/2 = 2048 

 

b) 64 B = 26 B → log2 2
6 = 6 bit për pjesën OFFSET 

 

 

c) 2048 bashkësi = 211 bashkësi → log2 2
11 = 11 bit për pjesën INDEX 

 

 

d) 32 – (11 + 6) = 15 bit për pjesën TAG  

Në rastin kur një bashkësi në memorien kesh e ka vetëm një linjë, pra numri i bashkësive është i 

barabartë me numrin e linjave të keshit, mënyra e pasqyrimit të blloqeve të memories DRAM në 

memorien kesh është pasqyrimi asociativ i plotë. Përmes pasqyrimit asociativ i plotë, blloku i 

memories DRAM mund të pasqyrohet në cilëndo linjë të memories kesh. Pra, te kjo mënyrë e 

pasqyrimit nuk ekziston kufizimi që është te pasqyrimi direkt ku blloqet e caktuara të memories 

DRAM mund të pasqyrohen vetëm në një linjë të caktuar të keshit.  

Pasqyrimi asociativ i plotë është një rast i veçantë i pasqyrimit asociativ në bashkësi, është rasti 

kur bashkësia e ka vetëm një linjë, pra 1-way set associative. Pasqyrimi asociativ në bashkësi është 

kombinim i pasqyrimit direkt dhe pasqyrimit asociativ i plotë. Bashkësia e keshit në të cilën 

pasqyrohet blloku është e caktuar (sikur te pasqyrimi direkt) dhe blloku mund të vendoset në 

cilëndo linjë të bashkësisë (sikur te pasqyrimi asociativ i plotë). 
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Shembull 1: 

Nëse adresa virtuale ka gjatësinë 32 bit, adresa fizike ka gjatësinë 30 bit dhe faqja ka madhësinë 4 

KB, gjeni: 

1) numrin e bitëve për pjesën offset të faqes virtuale – OFV (virtual page offset – VPO) 

2) numrin e bitëve për pjesën offset të faqes fizike – OFF (physical page offset – PPO) 

3) numrin e bitëve për pjesën e numrit të faqes virtuale – NFV (virtual page number – VPN) 

4) numrin e bitëve për pjesën e numrit të faqes fizike – NFF (physical page number – PPN) 

 

Zgjidhje: 

 

1) Meqë madhësia e faqes virtuale është 4 KB, për adresimin e secilit bajt brenda 4 KB 

nevojiten: 4 KB = 22 · 210 B = 212 B → log2 212 = 12 bit për OFV 

 

2) Madhësia e faqes fizike është e barabartë me madhësinë e faqes virtuale. Pra, nevojiten:    

4 KB = 22 · 210 B = 212 B → log2 212 = 12 bit për OFF 

 

3) Gjatësia e adresës virtuale është 32 bit. Prej 32 bitëve, 12 bit përdoren për OFV dhe mbesin: 

32 – 12 = 20 bit për NFV 

 

4) Gjatësia e adresës fizike është 30 bit. Prej 30 bitëve, 12 bit përdoren për OFF dhe mbesin: 

30 – 12 = 18 bit për NFF 

 

Në Figura 1 kemi paraqitur formatin e adresës virtuale dhe në Figura 2 kemi paraqitur formatin e 

adresës fizike. 

 

 

 

                                                 Figura 1 – Formati i adresës virtuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

NFV OFV 

20 bit 12 bit 

32 bit 
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                                               Figura 2 – Formati i adresës fizike 

 

 

Shembull 2: 

Nëse adresa virtuale ka gjatësinë 32 bit, adresa fizike ka gjatësinë 30 bit dhe faqja ka madhësinë 8 

KB: 

1) Sa është numri i faqeve virtuale? 

2) Sa është numri i faqeve fizike? 

 

Zgjidhje: 

 

1) Meqë madhësia e faqes virtuale është 8 KB, për adresimin e secilit bajt brenda 8 KB 

nevojiten: 8 KB = 23 · 210 B = 213 B → log2 213 = 13 bit për OFV. 

 

Gjatësia e adresës virtuale është 32 bit. Prej 32 bitëve, 13 bit përdorën për OFV dhe mbesin: 

32 – 13 = 19 bit për NFV.  

 

Me 19 bit mund të adresohen 219 = 524, 288 faqe virtuale. Pra, numri i faqeve virtuale 

është 524, 288. 

 

2) Madhësia e faqes fizike është e barabartë me madhësinë e faqes virtuale. Pra, nevojiten:    

8 KB = 23 · 210 B = 213 B → log2 213 = 13 bit për pjesën OFF. 

 

Gjatësia e adresës fizike është 30 bit. Prej 30 bitëve, 13 bit përdorën për OFF dhe mbesin: 

30 – 13 = 17 bit për NFF. 

 

Me 17 bit mund të adresohen 217 = 131, 072 faqe fizike. Pra, numri i faqeve fizike është 

131, 072. 

 

 

Në këtë shembull, numri faqeve virtuale është më i madh se numri i faqeve fizike. Hapësira 

e adresave virtuale (virtual address space) është 232 = 4 GB. Hapësira e adresave fizike 

(physical address space) në DRAM është 230 = 1 GB. Ideja e memories virtuale është që 

                              

30 bit  

NFF OFF 

18 bit   12 bit 



MSc. Valdrin Haxhiu 

3 

 

programet (proceset) gjatë punës së tyre të adresojnë më shumë memorie DRAM se sa 

është e instaluar fizikisht në kompjuter. Kjo arrihet duke e përdorë një pjesë të diskut (HDD 

ose SSD) si pjesë të memories DRAM. Pra, programeve u ofrohet më shumë memorie 

DRAM përmes memories virtuale. Ndryshimi i hapësirës virtuale prej asaj fizike në këtë 

shembull është për 3 GB. Pra, edhe pse në kompjuter është instaluar vetëm 1 GB memorie 

DRAM, programet mund të përdorin deri në 4 GB memorie DRAM duke i marrë 3 GB 

shtesë si memorie virtuale nga disku. Për funksionimin e memories virtuale është i 

nevojshëm përkthimi i adresave virtuale në adresa fizike sepse në memorien DRAM mund 

të shkruhet/lexohet vetëm përmes adresave fizike. 

 

Shembull 3: 

Nëse adresa virtuale ka gjatësinë 32 bit, adresa fizike ka gjatësinë 28 bit, faqja ka madhësinë 4 KB 

dhe një pjesë e tabelës së faqes (page table) është dhënë në Tabela 1, cila është adresa e faqes fizike 

për faqen virtuale me adresë 0x12212112 (në formë heksadecimale)? 

                                               Tabela 1 – Një pjesë e tabelës së faqes 

 

 

 

 

 

 

 

Zgjidhje: 

Meqë madhësia e faqes është 4 KB, nevojiten 12 bit për OFV dhe OFF. NFV ka gjatësinë 20 bit 

dhe NFF ka gjatësinë 16 bit. Në Figura 3 kemi paraqitur përkthimin e adresës virtuale 0x12212112 

në adresën fizike 0x1322112 bazuar në pjesën e tabelës që është dhënë në këtë shembull.  

Numri i faqes virtuale shërben për gjetjen e numrit të faqes fizike në tabelën e faqes. Nëse faqja 

fizike që i takon faqes së caktuar virtuale gjendet në memorie (në DRAM ose në kesh), atëherë 

vlera në kolonën R (resident) në tabelën e faqes është 1. Nëse faqja fizike nuk është në DRAM ose 

në kesh atëherë biti R ka vlerën 0 dhe në ato raste paraqitet një page fault që angazhon sistemin 

operativ (p.sh. Microsoft Windows) që atë faqe fizike të sjellë nga disku në DRAM dhe vlerën e 

bitit R të ndryshojë në 1. Tabela e faqes menaxhohet nga sistemi operativ. Kërkimin për përkthimin 

e adresave virtuale në adresa fizike e bën pjesa harduerike e njohur si njësia për menaxhim të 

memories (memory management unit – MMU) që gjendet në CPU.  

 

NFV R D NFF 

0x11221 1 1 0x1112 

0x12212 1 1 0x1322 

0x12213 1 0 0x1722 

0x12214 1 1 0x2522 

0x12215 1 1 0x3605 

0x12216 1 0 0x5650 

0x12217 1 1 0x7841 
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                           Figura 3 – Përkthimi i adresës virtuale në adresë fizike 

 

Në Figura 3, shihet që vetëm NFV përkthehet në NFF. OFV është i njëjtë me OFF, prandaj nuk ka 

nevojë të përkthehet.  

Në Figura 4 kemi paraqitur thjeshtë skemën e punës që bëhet gjatë përkthimit të adresës virtuale 

në adresë fizike. Më poshtë është dhënë kuptimi i hapave në Figura 4 të paraqitur me anë të rrathëve 

me numrat e hapave: 

1. Në hapin e parë, programi përmes procesorit dërgon adresën virtuale te pjesa MMU 

2. Në hapin e dytë, pjesa MMU i qaset tabelës së faqes në DRAM 

3. Në hapin e tretë, NFV e ka NFF në tabelën e faqes dhe adresa fizike e adresës virtuale 

kthehet në MMU 

4. Në hapin e katërt, MMU përmes adresës fizike 0x1322112 i qaset faqes fizike në DRAM 

5. Në hapin e pestë, faqja fizike me fillim në adresën fizike 0x1322112 merret nga memoria 

DRAM dhe dërgohet në procesor. 

 

Në këtë shembull, tabela e faqes gjendet në memorien DRAM. Për të shpejtuar përkthimin e 

adresave virtuale në adresa fizike, një pjesë e tabelës së faqes vendoset në memorien kesh dhe 

njihet si translation lookaside buffer – TLB.  

 

Çdo program gjatë punës e ka hapësirën e vet virtuale të adresave.  

0x12212 0x112 

NFV R D NFF 

0x11221 1 1 0x1112 

0x12212 1 1 0x1322 

0x12213 1 0 0x1722 

0x12214 1 1 0x2522 

0x12215 1 1 0x3605 

0x12216 1 0 0x5650 

0x12217 1 1 0x7841 

0x1322 0x112 

Adresa virtuale 32 bitëshe 

Adresa fizike 28 bitëshe 

NFV OFV 

OFF NFF 
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                 Figura 4 – Skema e punës për përkthimin e adresës virtuale në adresë fizike 

 

Në Tabela 1, gjendet edhe kolona D që paraqet një dirty bit, përmes të cilit ruhet informata se a 

është ndryshuar (përmes shkrimit në të) faqja e caktuar. Nëse biti D e ka vlerën 1, përmbajtja e 

faqes është ndryshuar dhe nëse biti D e ka vlerën 0, përmbajtja e faqes nuk është ndryshuar.  

Biti D ndihmon në rastin kur një faqe duhet të merret në disk e të vendoset në DRAM. Nëse në 

DRAM nuk ka vend të lirë për faqen që merret në disk, atëherë përmes një algoritmi për 

zëvendësim (p.sh. least recently used) faqja e caktuar që është vendosur më herët largohet nga 

memoria DRAM dhe nëse biti D i asaj faqeje në tabelën e faqes është 1, ajo faqe e mbishkruan 

versionin e saj të mëhershëm në disk. Nëse biti D ka vlerën zero, atëherë nuk është e nevojshme 

që faqja që largohet nga memoria DRAM të shkruhet në disk. 
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Shembull 4: 

Nëse adresa virtuale ka gjatësinë 32 bit, adresa fizike ka gjatësinë 30 bit, faqja ka madhësinë 8 KB 

dhe një pjesë e tabelës së faqes (page table) është dhënë në Tabela 2, cila është adresa e faqes fizike 

për faqen virtuale me adresë 0x30120011 (në formë heksadecimale)? 

                                                Tabela 2 – Një pjesë e tabelës së faqes 

 

 

 

 

 

 

 

Zgjidhje: 

Në këtë shembull, faqja ka madhësinë 8 KB. Për OFV dhe OFF nevojiten 8 KB = 23 · 210 B → 

log2 2
13 =13 bit.  

Numri i bitëve për NFV është: 32 – 13 = 19 

Numri i bitëve për NFF është:  30 – 13 = 17 

Bitët e adresës virtuale 0x30120011 janë paraqitur në Figura 5. 

 

 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

 

                                           Figura 5 – Bitët e adresës virtuale 0x30120011 

 

Duke shndërruar 19 bitët e NFV në formë heksadecimale (duke i grupuar bitët në grupe me nga 4 

bit) fitohet NFV = 0x18090 dhe duke shikuar tabelën e dhënë të faqes shihet se NFF është 0x1120. 

Adresa fizike formohet duke i bashkuar bitët e NFF dhe OFF. Bitët e adresës fizike i kemi paraqitur 

në Figura 6. 

 

NFV R D NFF 

0x14542 1 0 0x1132 

0x22123 1 1 0x1322 

0x19521 1 0 0x1722 

0x12214 1 0 0x2522 

0x18090 1 0 0x1120 

0x12216 1 0 0x5650 

0x13556 1 1 0x7841 

NFV OFV 

19 bit 13 bit 

32 bit 
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0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 

 

                                                   Figura 6 – Bitët e adresës fizike 

Duke shndërruar në formë heksadecimale, nga bitët e adresës fizike fitohet adresa fizike 

0x2240011 e faqes fizike të faqes virtuale me adresë 0x30120011. 

 

 

Shembull 5: 

Nëse adresa virtuale ka gjatësinë 32 bit, adresa fizike ka gjatësinë 30 bit dhe faqja ka madhësinë 4 

KB: 

1) Sa është numri i faqeve virtuale? 

2) Sa është numri i faqeve fizike? 

3) Sa rreshta ka tabela e faqes? 

4) Sa bit ka rreshti brenda tabelës së faqes? 

5) Sa bitëshe është madhësia e tabelës së faqes? 

 

Zgjidhje: 

 

1) Në bazë të madhësisë së faqes, 12 bit prej 32 bitëve të adresës virtuale janë për OFV. Për 

NFV janë 32 – 12 = 20 bit. Me 220 fitohen 1, 048, 576 faqe virtuale. 

 

2) Për NFF janë 30 – 12 = 18 bit. Numri i faqeve fizike është 218 = 262, 144. 

 

 

3) Meqë në tabelën e faqes vendoset nga një rresht për secilën faqe virtuale, atëherë numri i 

rreshtave në tabelën e faqes është i barabartë me numrin e faqeve virtuale.  

 

4) Në secilin rresht të tabelës së faqes ruhet biti R, biti D dhe bitët e numrit të faqes fizike. 

Pra, në secilin rresht të tabelës së faqes ruhen 1 + 1 + 18 = 20 bit. 

NFF OFF 

17 bit 13 bit 

30 bit 
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5) Meqë në secilin rresht ruhen 20 bit dhe numri i rreshtave është 1, 048, 576, atëherë tabela 

e faqes ka 20 ∙ 1, 048, 576 = 20, 971, 520 bit. 

 

 

 

 

Shembull 6: 

Nëse adresa virtuale ka gjatësinë 32 bit, adresa fizike ka gjatësinë 28 bit, faqja ka madhësinë 4 KB 

dhe një pjesë e tabelës së faqes (page table) është dhënë në Tabela 3, cila është adresa e faqes fizike 

për faqen virtuale me adresë 0x12212112 (në formë heksadecimale)? 

                                               Tabela 3 – Një pjesë e tabelës së faqes 

 

 

 

 

 

 

 

Zgjidhje: 

Ky shembull është i ngjashëm me shembullin 3, por në këtë rast për faqen virtuale me adresë 

0x12212112 nuk mund të formohet menjëherë adresa fizike e faqes fizike sepse në tabelën e faqes 

nuk ekziston NFF.  

Nëse nuk ekziston NFF në tabelën e faqes, atëherë faqja fizike me atë NFF nuk ekziston në DRAM 

dhe me ndihmën e sistemit operativ, faqja nga disku vendoset në DRAM dhe për atë faqe vendoset 

vlera 1 për bitin R dhe vlera 0 për bitin D. Pas vendosjes në DRAM të faqes fizike, nga NFF e asaj 

faqeje fizike dhe OFF mund të formohet adresa fizike me anë të cilës bëhet qasja në faqen fizike 

në DRAM. 

 

Në Figura 7 kemi paraqitur thjeshtë skemën e punës që bëhet gjatë përkthimit të adresës virtuale 

në adresë fizike. 

NFV R D NFF 

0x11221 1 1 0x1112 

0x12212 0 0 page fault 

0x12213 1 0 0x1722 

0x12214 1 1 0x2522 

0x12215 1 1 0x3605 

0x12216 1 0 0x5650 

0x12217 1 1 0x7841 
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           Figura 7 – Skema e punës për përkthimin e adresës virtuale në adresë fizike 

Më poshtë është dhënë kuptimi i hapave në Figura 7 të paraqitur me anë të rrathëve me numrat e 

hapave: 

1. Në hapin e parë, programi përmes procesorit dërgon adresën virtuale te pjesa MMU 

2. Në hapin e dytë, pjesa MMU i qaset tabelës së faqes në DRAM 

3. Në hapin e tretë, informata se në tabelën e faqes nuk ka NFF kthehet në MMU 

4. Në hapin e katërt, MMU përmes procesorit ka kërkuar ndihmën e sistemit operativ dhe 

sistemi operativ ka marrë faqen fizike përkatëse nga disku 

5. Në hapin e pestë, faqja fizike nga disku vendoset në DRAM me fillim në adresën fizike 

0x1322112 dhe në tabelën e faqes në rreshtin përkatës vendoset vlera 1 për bitin R, vlera 

0 për bitin D dhe NFF 

6. Në hapin e gjashtë, MMU i qaset prapë tabelës së faqes në DRAM  

7. Në hapin e shtatë, NFV e ka NFF në tabelën e faqes dhe adresa fizike e adresës virtuale 

kthehet në MMU 

8. Në hapin e tetë, MMU përmes adresës fizike 0x1322112 i qaset faqes fizike në DRAM 

9. Në hapin e nëntë, faqja fizike me fillim në adresën fizike 0x1322112 merret nga memoria 

DRAM dhe dërgohet në procesor. 
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+
Karakteristikat e instruksionit të

makinës

◼ Operacioni i procesorit përcaktohet nga

instruksionet që i ekzekuton, të njohura si

instruksione të makinës ose instruksionet e 

kompjuterit

◼ Bashkësia e instruksioneve të ndryshme të cilat një

procesor mund t’i ekzekutojë njihet si bashkësia e 

instruksioneve të procesorit

◼ Secili instruksion duhet patjetër të përmbajë

informacionin e nevojshëm për ekzekutim nga

procesori



Elementet e instruksionit të makinës

Kodi i operacionit
(opcode)

• Specifikon operacionin
që do të kryhet.  
Operacioni
specifikohet me një
kod binar, që njihet si
kodi i operacionit ose
opcode

Referenca e 
operandit burimor

• Operacioni mund të
përfshijë një ose më
tepër operandë
burimor, që janë
operandët mbi të cilët
do të kryhet operacioni

Referenca e 
operandit të
rezultatit

• Operacioni mund të
jep një rezultat

Referenca e 
instruksionit të
ardhshëm

• Kjo i tregon procesorit
ku të marrë
instruksionin e 
ardhshëm pas 
ekzekutimit të
instruksionit të tashëm



Arkitektura e bashkësisë së instruksioneve

(instruction set architecture – ISA)





Operandët burimor dhe të rezultatit mund të

jenë në njërin nga katër vendet:

3) Regjistër të procesorit

◼ Një processor mund të ketë

një ose më shumë regjistra

që mund të referencohen

nga instruksionet e makinës. 

◼ Nëse ekziston më shumë se 

një regjistër, secili regjistër

e ka emrin unik ose numrin

dhe numri i regjistrit duhet

të specifikohet në

instruksion

2) Pajisje hyrëse/dalëse

◼ Instruksioni duhet të

specifikojë modulin e 

hyrjes/dajles dhe pajisjen e 

operacionit

1) Në memorien DRAM ose

në memorien virtuale

◼ Adresa e DRAM-it ose e 

memories virtuale duhet të

dihet

4) Në instruksion

◼ Vlera e operandit gjendet

në një fushë të instruksionit

që ekzekutohet
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Paraqitja e instruksionit

◼ Brenda në kompjuter secili instruksion paraqitet me një varg

të bitëve

◼ Instruksioni ndahet në fusha që i takojnë secilit element 

përbërës të instruksionit



Llojet e instruksioneve

• Bartja e të dhënave te ose
prej regjistrave dhe/ose prej
vendeve të memories

Për
përpunimin

e të
dhënave

Për ruajtjen
e të

dhënave

Për bartjen
e të

dhënave

Të
kontrollit• Instruksionet e testimit përdoren

për të testuar vlerën e një fjale me 

të dhëna dhe statusin e një

llogaritjeje

• Instruksionet e degëzimit

përdoren për degëzim në një

bashkësi tjetër të instruksioneve

varësisht prej vendimit që është

marrë

• Instruksionet e hyrje/daljes

nevojiten për të bartur

programe dhe të dhëna në

memorie dhe rezultatet e 

llogaritjeve prapa te

shfrytëzuesi

• Instruksionet aritmetike
ofrojnë mundësi
llogaritëse për
përpunimin e të dhënave
numerike

• Instruksionet logjike

veprojnë mbi bitët e të

dhënave



+
Numri i adresave



+

Përdorimi i adresave të instruksioneve



Dizajni i bashkësisë së instruksioneve

Çështjet thelbësore të dizajnit:

Bashkësia e 
operacioneve

•Sa dhe cilat operacione
duhet të ofrohen dhe sa
komplekse duhet të jenë

Tipet e të dhënave

•Tipe të ndryshme të të
dhënave mbi të cilat kryhen
operacione

Formati i instruksionit

•Gjatësia e instruksionit në
bitë, numri i adresave, 
madhësia e fushave të
ndryshme, etj.

Regjistrat

•Numri i regjistrave të
procesorit që mund të
referencohen nga procesori
dhe përdorimi i tyre

Adresimi

•Mënyra ose mënyrat me të
cilat specifikohet adresa e 
operandit

Mënyrë e programuesit për të kontrolluar procesorin

Definon shumë prej funksioneve që kryhen nga procesori

Shumë kompleks sepse ndikon në shumë aspekte të sistemit
kompjuterik



Llojet e operandëve



+

Formati i të dhënave

numerike për x86



+

Operacionet më

të shpeshta të

bashkësisë së

instruksioneve



+



Veprimet e procesorit për llojet e ndryshme të operacioneve



Bartja e të dhënave

Instruksioni më themelor i
makinës

Duhet patjetër të specifikojë:

• Vendin e operandëve të burimit dhe
të rezultatit

• Gjatësia e të dhënave që barten
duhet patjetër të specifikohet

• Mënyra e adresimit të operandëve
duhet të specifikohet
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Aritmetike

◼ Shumica e makinave ofrojnë operacionet
themelore aritmetikore të mbledhjes (add), 
zbritjes (subtract), shumëzimit (multiply) dhe
pjesëtimit (divide)

◼ Këto ofrohen për numra të plotë me shenjë (me 
pikë fikse)

◼ Shpesh ofrohen edhe për numra me pikë
lëvizëse dhe numra decimal të grupuar

◼ Operacionet tjera të mundshme përfshijnë
instruksione të ndryshme me një operand:

◼ Vlera absolute (absolute)

◼ Vlera absolute e operandit

◼ Vlera e kundërt (negate)

◼ Negacioni i vlerës së operandit

◼ Rritja e vlerës për 1 (increment)

◼ Shto vlerën 1 vlerës së operandit

◼ Zvogëlimi i vlerës për 1 (decrement) 

◼ Zbrit vlerën 1 prej vlerës së operandit



Logjike

Table 12.6 Basic Logical Operations 



+

Operacionet shift 

dhe rotate
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Hyrje/Dalje

◼ Qasje të ndryshme:

◼ Hyrje/dalja e udhëhequr nga programi

◼ Hyrje/dalja e programuar e pasqyruar në

memorien DRAM

◼ Qasja direkte në memorie (direct memory access –

DMA)

◼ Përdorimi i një procesori të hyrje/daljes

◼ Shumë implementime ofrojnë vetëm disa operacione

të hyrje/daljes, duke specifikuar veprimet specifike

përmes parametrave, kodeve ose fjalëve të

komandave



Kontrolli i sistemit

Instruksione që mund të ekzekutohen vetëm përderisa procesori është
në një gjendje të caktuar të privilegjuar ose është duke e ekzekutuar
një program në një hapësirë të privilegjuar të memories

Zakonisht këto instruksione rezervohen për përdorim nga sistemi
operativ

Shembuj të operacioneve të kontrollit të sistemit :

Një instruksion i kontrollit të
sistemit mund të lexojë ose
ndryshojë një regjistër të

kontrollit

Një instruksion për lexim
ose ndryshim të çelësit për

mbrojtje të ruajtjes

Qasja në bllokun e kontrollit
të procesit në një sistem me 

shumë programe



+
Bartja e kontrollit

◼ Arsyet e nevojitjes së operacioneve të bartjes së

kontrollit:

◼ Është thelbësore që një instruksion të mund të

ekzekutohet më shumë se një herë

◼ Pothuajse të gjitha programet përfshijnë marrje të

vendimeve

◼ Operacionet më të shpeshta të bartjes së kontrollit

që mund të gjenden në një bashkësi të

instruksioneve janë:

◼ Branch

◼ Skip

◼ Thirrja e precedurave (procedure call)



+

Instruksioni Branch 
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Instruksionet për thirrje të

procedurave
◼ Një program i vogël që përfshihet në një program më të madh

◼ Procedura mund të thirret në cilëndo pikë të programit

◼ Procesori urdhërohet që të ekzekutojë tërë procedurën dhe pastaj të

vazhdojë ekzekutimin në rreshtin pas pikës së thirrjes së procedurës

◼ Arsyet kryesore të përdorimit të procedurave:

◼ Ekonomia

◼ Një procedurë mundëson që një pjesë e kodit të progamit të

përdoret shumë herë

◼ Modulariteti

◼ Përfshinë dy instruksione themelore:

◼ Një instruksion i thirrjes që degëzon nga vendi aktual te procedura

◼ Instruksioni i thirrjes që kthen nga procedura te vendi prej nga është

thirrur procedura



+

Procedurat brenda

procedurave tjera



Përdorimi i stekut për 

implementimin e procedurave 

brenda procedurave tjera
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12.1 Karakteristikat e instruksionit të kompjuterit 

Puna e procesorit përcaktohet nga instruksionet që i ekzekuton, që njihen si instruksionet e makinës 

ose instruksionet e kompjuterit. Bashkësia e instruksioneve të ndryshme që procesori mund t’i 

ekzekutojë njihet si bashkësia e instruksioneve (instruction set).  

Elementët e një instruksioni të kompjuterit 

Çdo instruksion duhet të përmbajë informacionin e kërkuar nga procesori për ekzekutim. Figura 

12.1, që është përsëritje e Figura 3.6, paraqet hapat që përfshihen në ekzekutimin e instruksionit 

dhe definon elementët e një instruksioni të kompjuterit. Këta elementë janë: 

• Kodi i operacionit (operation code): Tregon operacionin që do të kryhet (p.sh. ADD, 

H/D). Operacioni specifikohet me një kod (varg) binar, i njohur si kodi i operacionit ose 

opcode. 

• Referenca (adresa) e operandit të burimit (source operand reference): Operacioni 

mund të përfshijë një ose më shumë operandë (vlera), që nënkupton operandët që përdoren 

si hyrje për operacionin. 

 

 

               

 
     Figura 12.1 – Diagrami i gjendjeve të ciklit të instruksionit  

 

• Referenca (adresa) e operandit të rezultatit (result operand reference): Operacioni mund 

të japë një rezultat. 

• Referenca (adresa) e instruksionit të ardhshëm (next instruction reference): Kjo i 

tregon procesorit ku të marrë instruksionin e radhës pas përfundimit të ekzekutimit të 

instruksionit aktual. 

Adresa e instruksionit të ardhshëm që do të merret mund të jetë një adresë fizike ose një adresë 

virtuale, varësisht prej arkitekturës. Në shumicën e rasteve, instruksioni i radhës që do të merret 
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ndodhet pas instruksionit aktual. Në ato raste, nuk ka referencë eksplicite për instruksionin e 

radhës. Kur të nevojitet një referencë eksplicite, atëherë duhet të ofrohet një adresë e memories 

DRAM ose një adresë virtuale. Mënyra se si ofrohet adresa do të diskutohet në ligjëratën 10. 

Operandët e burimit dhe të rezultatit mund të jenë në njërin nga këto katër vende:  

• Në memorien DRAM ose në memorien virtuale: Njëjtë sikur me referencat e 

instruksionit të ardhshëm, duhet të ofrohet adresa e DRAM-it ose memories virtuale. 

• Në regjistër të procesorit: Me pak përjashtime, një procesor përmban një ose më shumë 

regjistra që mund të referencohen (qasen) me instruksione të kompjuterit. Nëse ekziston 

vetëm një regjistër, referenca e tij mund të jetë implicite. Nëse ekziston më shumë se një 

regjistër, atëherë secilit regjistër i vendoset një emër ose numër dhe instruksioni duhet 

patjetër të përmbajë numrin e regjistrit të caktuar. 

• Menjëherë (immediate): Vlera e operandit gjendet në një fushë në instruksionin që 

ekzekutohet.  

• Pajisje për H/D: Instruksioni duhet patjetër të specifikojë modulin për H/D dhe pajisjen 

për operacionin.  

 

Paraqitja e instruksionit 

Brenda një kompjuteri, çdo instruksion paraqitet përmes një vargu të bitëve. Instruksioni ndahet 

në fusha, që u takojnë elementëve përbërës të instruksionit. Një shembull i thjeshtë i një formati të 

instruksionit është paraqitur në Figura 12.2.  

 

                         

                                          Figura 12.2 – Një format i thjeshtë i instruksionit 

Si shembull tjetër, formati i instruksionit të kompjuterit IAS është paraqitur në Figura 2.2. Në 

shumicën e bashkësive të instruksioneve, përdoret më shumë se një format. Gjatë ekzekutimit të 

instruksionit, instruksioni vendoset në regjistrin e instruksionit (IR) në procesor. Procesori duhet 

të jetë në gjendje të nxjerrë të dhënat prej fushave të ndryshme të instruksionit për të kryer 

operacionin e kërkuar.  

 Është e vështirë si për programuesin ashtu edhe për lexuesin e librave që të merren me 

paraqitjen binare të instruksioneve të kompjuterit. Për këtë arsye, është bërë praktikë e zakonshme 

të përdoret një paraqitje e instruksioneve përmes simboleve (symbolic representation).  

Kodet e operacioneve paraqiten me shkurtesa, që njihen si fjalë që mund të mbahen mend 

me lehtë (mnemonics) dhe paraqesin operacionin.  
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Shembuj të shkurtesave për instruksione: 

ADD për operacionin e mbledhjes 

SUB për operacionin e zbritjes 

MUL për operacionin e shumëzimit 

DIV për operacionin e pjesëtimit 

LOAD për leximin e të dhënave në memorie 

STORE për ruajtjen e të dhënave në memorie 

Operandët po ashtu paraqiten përmes simboleve. Për shembull instruksioni 

                                                               ADD R, Y 

mund të ketë kuptimin që vlera që gjendet në vendin Y duhet të mbledhet me përmbajtjen e 

regjistrit R dhe rezultati i fituar të ruhet në regjistrin R. Në këtë shembull, simboli Y paraqet 

adresën e një vendi në memorie dhe simboli R paraqet një regjistër të caktuar. Duhet të kemi 

parasysh që operacioni kryhet me përmbajtjet e një vendi, jo me adresën e tij.  

Në këtë mënyrë, është e mundur të shkruhet një program në gjuhën e makinës me anë të 

simboleve. Çdo kod i operacionit i paraqitur me simbole ka një paraqitje binare fikse dhe 

programuesi specifikon vendin e secilit operand të paraqitur me anë të simboleve. Për shembull, 

programuesi mund të fillojë me një listë të definimeve: 

                                                                 X = 513 

                                                                 Y = 514 

dhe ashtu me radhë. Një program i thjeshtë do të pranonte këtë hyrje si simbole, do të shndërronte 

kodet e operacioneve dhe referencat e operandëve në formë binare dhe do të ndërtonte 

instruksionet binare të kompjuterit. 

Shumica e programeve sot shkruhen në një gjuhë të lartë programuese dhe ndonjëherë në gjuhën 

assembly.  

 

Llojet e instruksioneve 

Të marrim për shembull një instruksion të një gjuhe të lartë programuese që mund të shprehet në 

gjuhën BASIC ose FORTRAN. Për shembull,  

                                                                      X = X + Y   

Kjo shprehje e urdhëron kompjuterin që të mbledh vlerën që është ruajtur në Y me vlerën e ruajtur 

në X dhe të vendosë rezultatin në X. Si do të mund të arrihej kjo përmes instruksioneve të nivelit 

të ulët? Të supozojmë se variablat X dhe Y u takojnë vendeve 513 dhe 514. Nëse marrim një 
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bashkësi të thjeshtë të instruksioneve të kompjuterit, ky operacion do të mund të kryhej me 3 

instruksione: 

1. Vlera e vendit 513 në memorie vendoset në një regjistër. 

2. Mbledhja e përmbajtjes së vendit 514 me vlerën e regjistrit. 

3. Ruajtja e përmbajtjes së regjistrit në vendin 513 në memorie. 

Siç mund të shihet, një instruksion i vetëm në gjuhën BASIC mund të kërkojë 3 instruksione të 

makinës. Ky është një raport tipik në mes një gjuhe të lartë programuese dhe një gjuhe të ulët të 

makinës. Një gjuhë e lartë programuese i shpreh operacionet në një formë të qartë algjebrike, duke 

përdorë variabla. Një gjuhë e makinës i shpreh operacionet në një formë bazë që përfshinë lëvizjen 

e të dhënave në mes regjistrave. 

Me këtë shembull të thjeshtë si udhëzues, të marrim parasysh llojet e instruksioneve që duhet 

patjetër të përfshihen në një kompjuter praktik. Një kompjuter duhet të ketë një bashkësi të 

instruksioneve që e lejon një shfrytëzues për kryerjen e çfarëdo pune për përpunimin e  të dhënave. 

Të marrim parasysh mundësitë e një gjuhe të lartë programuese. Çdo program i shkruar në një 

gjuhë të lartë programuese duhet patjetër të përkthehet në gjuhën e ulët të kompjuterit për t’u 

ekzekutuar. Në këtë mënyrë, bashkësia e instruksioneve të kompjuterit duhet patjetër të jetë e 

mjaftueshme për të shprehur cilindo prej instruksioneve të një gjuhe të lartë programuese. Duke 

pasur parasysh këtë, instruksionet mund t’i ndajmë në këto lloje: 

• Për përpunimin e të dhënave: Instruksionet aritmetike dhe logjike 

• Për ruajtjen e të dhënave: Lëvizja e të dhënave te ose prej regjistrave dhe/ose vendeve 

në memorie 

• Për lëvizjen e të dhënave: Instruksionet për H/D 

• Për kontroll: Instruksionet për testim dhe degëzim 

Instruksionet aritmetike ofrojnë mundësi llogaritëse për përpunimin e të dhënave numerike. 

Instruksionet logjike (boolean) veprojnë mbi bitët e një fjale si bitë e jo si numra; ashtu, ato ofrojnë 

mundësi për përpunimin e të dhënave të çfarëdo lloji tjetër që shfrytëzuesi mund të përdorë. Këto 

operacione kryhen në radhë të parë me të dhënat në regjistrat e procesorit. Në këtë mënyrë, duhet 

të ketë instruksione të memories për bartjen e të dhënave në mes të memories dhe regjistrave. 

Instruksionet për H/D nevojiten për bartjen e programeve dhe të dhënave në memorie si dhe të 

dhënave të rezultateve të llogaritjeve te shfrytëzuesi. Instruksionet për testim përdoren për të 

testuar vlerën e një fjalë me të dhëna ose statusin e një llogaritjeje. Instruksionet për degëzim 

përdoren për t’u degëzuar te një bashkësi tjetër e instruksioneve varësisht prej vendimit që merret.  

Numri i adresave 

Një prej mënyrave tradicionale për përshkrimin e arkitekturës së procesorit është me anë të numrit 

të adresave që janë në një instruksion. Ky dimension është bërë më pak i rëndësishëm me rritjen e 

kompleksitetit të dizajnit të procesorit. Sido që të jetë, është e dobishme që të analizohet ky dallim. 

Sa është numri i adresave të nevojshme në një instruksion? Është e qartë që, instruksionet 

aritmetike dhe logjike do të kërkojnë më shumë operandë. Pothuajse të gjitha operacionet 

aritmetike dhe logjike janë unare (me një operand të burimit) ose binare (me dy operandë të 
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burimit). Pra, do të kishim nevojë për më së shumti dy adresa për të referencuar operandët 

burimorë. Rezultati i një operacioni duhet patjetër të ruhet, duke sugjeruar përdorimin e një adrese 

të tretë, që definon një operand të destinacionit. Në fund, pas ekzekutimit të një instruksioni, 

instruksioni i radhës duhet të merret dhe nevojitet adresa e tij për marrje.  

Ky diskutim sugjeron që një instruksion do të ishte e dëshirueshme të ketë katër adresa: dy 

operandë të burimit, një operand të rezultatit dhe adresën e instruksionit të ardhshëm. Në shumicën 

e arkitekturave, shumica e instruksioneve kanë një, dy ose tri adresa të operandit, ku adresa e 

instruksionit të ardhshëm është implicite (merret prej regjistrit PC). Shumica e arkitekturave kanë 

edhe disa instruksione për qëllime speciale me më shumë operandë.  

 Figura 12.3 krahason instruksionet me një, me dy dhe me tri adresa që do të mund të 

përdoreshin për të llogaritur vlerën e shprehjes: Y = (A – B) /[C + (D ∙ E)].  

 

 

 

 

 

 

(a) Instruksionet me tri adresa 

          

(b) Instruksionet me dy adresa                              (c) Instruksionet me një adresë 

 

                  Figura 12.3 – Programet për ekzekutim të Y =  
A − B

C + (D ∙ E) 
 

Me tri adresa, çdo instruksion specifikon vendet e dy operandëve të burimit dhe vendin e një 

operandi të rezultatit. Për të mos i ndryshuar vlerat e operandëve, një vend i përkohshëm T, 

përdoret për të ruajtur disa rezultate të ndërmjetme.  

Instruksioni  Komenti  

SUB  Y, A, B  Y ← A - B 

MUL  T, D, E  T ← D ∙ E 

ADD  T, T, C  T ← T + C 

DIV    Y, Y, T  Y ← Y ÷ T 

Instruksioni  Komenti  

LOAD  D  AC ← D 

MUL     E  AC ← AC ∙ E    

ADD     C  AC ← AC + C    

STORE   Y  Y ← AC 

LOAD  A  AC ← A 

SUB     B  AC ← AC - B    

DIV      Y  AC ← AC ÷ Y    

STORE   Y  Y ← AC 

Instruksioni  Komenti  

MOVE   Y, A  Y ← A 

SUB       Y, B  Y ← Y - B 

MOVE   T, D  T ← D 

MUL      T, E  T ← T ∙ E 

ADD      T, C  T ← T + C 

DIV        Y, T  Y ← Y ÷ T 



                      MSc. Valdrin Haxhiu 

6 
 

 Formatet e instruksioneve me tri adresa nuk janë të zakonshme sepse ato kërkojnë një 

format relativisht të gjatë të instruksionit për të mbajtur tri adresat. Te instruksionet me dy adresa, 

për operacionet me dy operandë, një adresë duhet të kryejë dy punë si një operand burimor dhe si 

operand i rezultatit. Kështu, instruksioni SUB Y, B kryen llogaritjen Y – B dhe ruan rezultatin në 

Y. Formati me dy adresa zvogëlon hapësirën e nevojshme, por paraqet disa punë shtesë. Për të 

shmangur ndërrimin e vlerës të një operandi, përdoret instruksioni MOVE për të bartur njërin 

operand në një vend të rezultatit ose vend të përkohshëm para se të kryhet operacioni. Programi i 

thjeshtë në shembull zgjerohet në gjashtë instruksione.  

Edhe më i thjeshtë është instruksioni me një adresë. Që të funksionojë kjo, një adresë e dytë duhet 

të jetë implicite. Kjo ka qenë e zakonshme në kompjuterët e mëhershëm, ku adresa implicite ka 

qenë një regjistër i procesorit i njohur si akumulator (accumulator – AC). Regjistri AC përmban 

njërin operand dhe përdoret për të ruajtur rezultatin. Në shembullin tonë nevojiten tetë instruksione 

për të kryer punën.  

 Mund të përdoren edhe instruksione me zero adresa. Instruksionet me zero adresa përdoren 

për një vend të veçantë të memories të quajtur stek (stack). Një stek është një bashkësi e vendeve 

në memorie që punon sipas algoritmit i fundit që është futur del i pari (last-in-first-out). Steku 

ndodhet në një vend që dihet dhe zakonisht dy elementët në maje të stekut vendosen në regjistra 

të procesorit. Kështu, instruksionet me zero adresa do të referenconin dy elementët në maje të 

stekut.  

 Tabela 12.1 përmbledhë mënyrat se si duhet të kuptohen instruksionet me zero, një, dy dhe 

tri adresa.  

Tabela 12.1 – Përdorimi i adresave në instruksion 

Numri i adresave  Paraqitja simbolike  Kuptimi 

3  OP A, B, C  AC ← B OP C    

2  OP A, B  AC ← A OP B    

1  OP A  AC ← AC OP A    

0  OP  T ← (T - 1) OP T    

 

AC          = akumulatori 

T             = maja e stekut (top of stack) 

(T – 1 )   = elementi i dytë përfundi majes së stekut 

A, B, C   = regjistrat ose vendet në memorie 

 

Në secilin rast në tabelë, supozohet që adresa e instruksionit të ardhshëm është implicite dhe kryhet 

një operacion me dy operandë të burimit dhe një operand të rezultatit.  

 Numri i adresave në një instruksion është një vendim bazë i dizajnit. Më pak adresa në 

instruksion nënkupton që instruksionet janë më të thjeshta, duke kërkuar një procesor më pak 
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kompleks. Po ashtu nënkupton instruksione më të shkurta. Në anën tjetër, programet përmbajnë 

më shumë instruksione, që në përgjithësi nënkupton kohë më të gjata të ekzekutimit dhe programe 

më të gjata dhe më komplekse. Ekziston një lidhje e rëndësishme në mes instruksioneve me një 

adresë dhe me shumë adresa. Me anë të instruksioneve me një adresë, programuesi zakonisht ka 

në dispozicion vetëm një regjistër me qëllim të përgjithshëm, regjistrin AC. Me anë të 

instruksioneve me shumë adresa, është e zakonshme të kemi më shumë regjistra me qëllim të 

përgjithshëm. Kjo mundëson që disa operacione të kryhen vetëm në regjistra. Për arsye se 

referencat e regjistrave janë më të shpejta se referencat në memorie, kjo shpejton ekzekutimin. Për 

arsye të fleksibilitetit dhe mundësisë për të përdorë më shumë regjistra, shumica e kompjuterëve 

modern përdorin një kombinim në mes instruksioneve me dy dhe me tri adresa.  

 Kompromiset në dizajn që përfshihen në zgjedhjen e numrit të adresave në instruksion 

komplikohen edhe prej faktorëve tjerë. Ekziston çështja se një adresë i referohet një vendi në 

memorie apo një regjistri. Meqë ka më pak regjistra, me pak bitë nevojiten për një referencë të 

regjistrit. Po ashtu, siç do të shohim në ligjëratën 10, një kompjuter mund të ofrojë disa mënyra të 

adresimit dhe përcaktimi i mënyrës së adresimit shpenzon një ose më shumë bitë. Ajo që del nga 

kjo është që shumica e procesorëve përfshijnë disa lloje të formateve të instruksionit. 

 

Dizajni i bashkësisë së instruksioneve 

Një prej aspekteve më interesante dhe më të analizuara të dizajnit të kompjuterit është dizajni i 

bashkësisë së instruksioneve. Dizajni i një bashkësie të instruksioneve është shumë kompleks 

sepse ndikon në shumë aspekte të sistemit kompjuterik. Bashkësia e instruksioneve përcakton 

shumë funksione që i kryen procesori dhe në atë mënyrë ka një ndikim të madh në implementimin 

e procesorit. Një programues e kontrollon procesorin përmes bashkësisë së instruksioneve. Kështu 

që, kërkesat e programuesit duhet të merren parasysh gjatë dizajnimit të bashkësisë së 

instruksioneve.  

 Ka mjaft mospajtime sa i përket çështjeve bazë të dizajnit të bashkësisë së instruksioneve. 

Në të vërtetë, vitet e fundit, niveli i mospajtimit është rritur më shumë. Çështjet më të rëndësishme 

të dizajnit përfshijnë këto: 

• Bashkësia e operatorëve: Sa dhe cilat operacione duhet të ofrohen dhe sa komplekse 

duhet të jenë operacionet 

• Tipet e të dhënave: Tipet e ndryshme për të dhëna mbi të cilat kryhen operacionet 

• Formati i instruksionit: Gjatësia e instruksionit (në bit), numri i adresave, madhësia e 

fushave të ndryshme e të tjera 

• Regjistrat: Numri i regjistrave të procesorit që mund referencohen me instruksione dhe 

përdorimi i tyre 

• Adresimi: Mënyra ose mënyrat me të cilat specifikohet adresa e një operandi. 

Këto çështje janë të lidhura ngushtë në mes vete dhe duhet të merren parasysh gjatë dizajnimit të 

një bashkësie të instruksioneve. 
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Shembull 1: 

Shkruani programin i cili e vendosë vlerën 8 në regjistrin ax, në regjistrin cx vendosë vlerën 3 dhe 

brenda një unaze që duhet të ekzekutohet 4 herë e zvogëlon për 1 vlerën e regjistrit ax. 

Zgjidhje: 

 

 

Me anë të instruksionit inc (increment) vlera e regjistrit cx është rritur për 1 (vlera aktuale e tij 3 

+ 1 = 4) sepse unaza duhet të ekzekutohet 4 herë. Nëse regjistri cx ka vlerën 3, atëherë unaza 

(loop) do të ekzekutohet 3 herë (duhe e zvogëluar vlerën e regjistrit cx). Unazat e përdorin në 

mënyrë implicite (të nënkuptuar) regjistrin cx gjatë ekzekutimit.  

Unaza në këtë shembull është shkruar prej rreshtit 10 deri në rreshtin 13. Procesori 

ekzekuton instruksionin në rreshtin 12 dhe zvogëlon për 1 vlerën e regjistrit ax përmes 

instruksionit dec (decrement). Në rreshtin 13 vlera e regjistrit cx zvogëlohet për 1, nëse cx bëhet 

0 ndërprehet ekzekutimi i unazës dhe nëse cx nuk ka vlerën 0, atëherë ekzekutohet instruksioni në 

rreshtin 12. Pas 4 herëve të ekzekutimit të unazës, vlera e regjistrit cx do të jetë 0. Unaza loop 

ekzekutohet së paku një herë. Instruksioni i radhës pas unazës është ret (return) përmes të cilit 

përfundon programi (kontrolli i kthehet sistemit operativ). 
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Shembull 2: 

Shkruani programin i cili vendosë vlerën 2 në regjistrin ax, e teston vlerën e regjistrit ax dhe nëse 

ax ka vlerën 2, atëherë regjistrit ax ia shton vlerën 8. Nëse regjistri ax nuk ka vlerën 2 pas testimit 

të vlerës, programi duhet të përfundojë ekzekutimin.  

Zgjidhje: 

 

 

 

Për testimin e vlerës së regjistrit ax kemi përdorë instruksionin cmp (compare) duke 

krahasuar vlerën e regjistrit ax dhe vlerën 2. Me rastin e ekzekutimit të instruksionit cmp, në 

prapavijë është ekzekutuar instruksioni sub ax, 2 për të mësuar nëse ndryshimi është 0 ose jo. Nëse 

ndryshimi është 0 (pra, nëse ax - 2 = 0) atëherë ky fakt ruhet me bitin e gjendjes (bitin flag) ZF 

(zero flag) përmes vlerës 1. Me rastin e emulimit të ekzekutimit të këtij programi, mund të 

klikojmë në butonin flags që të shohim vlerën e regjistrit ZF (mund të shihen edhe disa bitë flag 

tjerë).   

Me anë të instruksionit je (jump if equal – kërce nëse janë të barabartë) në rreshtin 07 

testohet vlera e bitit flag ZF. Nëse ZF = 1, atëherë vlerat e krahasuara në rreshtin 05 janë të 

barabarta dhe bëhet kërcimi në labelën (adresën) shuma, përkatësisht bëhet ekzekutimi i 

instruksionit në rreshtin 12. 

 Nëse biti ZF nuk ka vlerën 1, pra ka vlerën 0, atëherë ax nuk ka vlerën 2 dhe përmes 

instruksionit jmp (jump) që gjendet në rreshtin 09 kërcehet te labela fundi, përkatësisht 

ekzekutohet instruksioni ret.  



MSc. Valdrin Haxhiu 

3 

 

Instruksioni jmp përdoret për kërcime (degëzime) pa kusht (nuk testohet ndonjë kusht) dhe bashkë 

me instruksionet për kërcime me kusht (së pari testohet kushti, për shembull vlera e ndonjërit prej 

bitëve flag) përdoret për përcaktimin e rrjedhës së ekzekutimit të programit (program flow 

control).  

 

Shembull 3: 

Shkruani programin i cili e vendosë vlerën 3 në regjistrin ax, vlerën 4 në regjistrin bx, vlerën 2 në 

regjistrin cx dhe gjenë vlerën më të madhe prej tyre duke e ruajtur në regjistrin ax. 

Zgjidhje: 

 

 

Me anë të instruksionit cmp krahasohet vlera e regjistrit ax me vlerën e regjistrit bx. 

Përmes instruksionit jb (jump if below) testohet kushti se a është vlera e ax me e vogël se vlera e 

bx, nëse po, atëherë bëhet kërcimi te labela nderrimi_vleres1 ku me anë të instruksionit në rreshtin 

13 vlera e bx shkruhet në ax.  

Logjika është që në fund të kemi vlerën më të madhe te regjistri ax. Nëse kushti te jb nuk 

plotësohet, atëherë përmes instruksionit në rreshtin 09 kërcehet te labela krahasimi_tjeter për të 

krahasuar vlerën e ax me vlerën e cx dhe nëse vlera e ax është më e vogël se vlera e cx në rreshtin 

24 vlera e cx vendoset në ax.  

Për të gjetur vlerën më të vogël, te ky shembull, instruksioni jb zëvendësohet me 

instruksionin ja (jump if above). 
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Shembull 4: 

Shkruani programin i cili deklaron variablën vlera1 me vlerë 4 dhe variablën vlera2 me vlerë 2. 

Vlera e variablës vlera1 të ruhet në regjistrin al dhe vlera e regjistrit al të shumëzohet me veten 2 

herë brenda unazës. 

Zgjidhje: 

 

 

Deklarimi i variablave me vlera të madhësisë deri në 1 bajt mund të bëhet përmes direktivës db 

(define byte), kurse deklarimi i variablave me vlera të madhësisë deri në 2 bajt mund të bëhet 

përmes direktivës dw (define word). 
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Shembull 5: 

Shkruani procedurën (funksionin) me emrin shuma i cili e mbledh vlerën 1 të regjistrit ax dhe 

vlerën 5 të regjistrit bx. Procedura të thirret dhe të shikohen vlerat e regjistrave IP, SP dhe pamja 

e stekut (stack) përmes menysë view → stack.   

Zgjidhje: 

 

 

 

Definimi i procedurës (funksionit) në gjuhën assembly bëhet duke vendosur instruksionet 

e saj ndërmjet direktivave proc dhe endp. Procedura shuma është definuar prej rreshtit 11 deri në 

rreshtin 15. Për ekzekutimin e procedurës shuma (nëse nuk parandalohet ekzekutimi, procedura 

në assembly mund të ekzekutohet edhe pa thirrjen e saj), procedura duhet të thirret përmes 

instruksionit call shuma sikur në rreshtin 07.  

Me rastin e thirrjes së procedurës shuma, me qëllim që ekzekutimi të vazhdojë në rreshtin 

08, përmes adresës (offsetit) në regjistrin SP (stack pointer) i cili përmban adresën e majes së 

stekut (top of stack), në stek ruhet adresa (offseti) e instruksionit jmp fundi që gjendet në rreshtin 

08. Shkrimi në stek bëhet duke e ekzekutuar në prapavijë një instruksion push për vendosjen e 

vlerës në maje të stekut. Në figurën mëposhtë shihet përmbajtja e regjistrave të procesorit dhe 

stekut pas ekzekutimit të instruksionit në rreshtin 07. Në figurë shihet se regjistri SP përmban 

adresën FFFC që tregon vlerën 0109h në stek. Vlera 0109h paraqet adresën (offsetin) e 

instruksionit jmp fundi në memorien DRAM. 
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Në figurë shihet edhe adresa 010Bh në regjistrin IP e cila i takon instruksionit në rreshtin 

13 brenda procedurës shuma. Pas ekzekutimit të instruksionit ret në rreshtin 14, për kthim në 

rreshtin 08, procesori ekzekuton në prapavijë një instruksion pop për leximin e vlerës (offsetit) 

0109h në adresën FFFC në stek dhe vendosë adresën 0109h në regjistrin IP. Pas ekzekutimit të 

instruksionit në rreshtin 08, bëhet kërcimi te adresa 010Eh e instruksionit ret.  

 

Shembull 6: 

Shkruani programin i cili e vendosë vlerën 1 në regjistrin ax dhe vlerën 2 në regjistrin bx. Të 

testohet vlera e regjistrit ax, nëse ax = 1, atëherë të ekzekutohet procedura prodhimi e cila e 

llogaritë vlerën bx3 (pra, 23) duke përdorë unazë (loop) dhe nëse ax ≠ 1 të ekzekutohet procedura 

shuma e cila llogaritë shumën ax + bx. 

Zgjidhje: 
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Shembull 7: 

Shkruani procedurën shuma e cila llogaritë 2 + 3. Vlerat 2 dhe 3 duhet të barten te procedura 

shuma si parametra.  

Zgjidhje: 

 

Për bartjen e vlerave të parametrave 2 dhe 3 te procedura shuma, së pari kemi vendosur këto vlera 

në dy variabla. Vlera 2 është vendosur në variablën vlera1 dhe vlera 3 në variablën vlera2. Në 

regjistrin ax kemi vendosur parametrin 2 dhe në regjistrin bx kemi vendosur parametrin 3.  

 Meqë numri i regjistrave në procesor është i kufizuar (ka pak regjistra), atëherë për një 

fleksibilitet më të madh, mund të përdoret stek (që punon përmes algoritmit LIFO – Last In First 

Out). Pas ekzekutimit të instruksionit në rreshtin 07, vlera 2 vendoset në maje të stekut, 

përkatësisht në adresën FFFC. Vlera 3 vendoset në maje të stekut te adresa FFFA përmes 

instruksionit në rreshtin 08 duke e zhvendosur vlerën 2 për dy bajtë më poshtë se maja e stekut. 

Të rikujtojmë se regjistrat e procesorit Intel 8086 janë me gjatësi 16 bit dhe sa herë që vlera e një 

regjistri vendoset në stek, atëherë në stek vendosen dy bajt.  

Pas ekzekutimit të instruksionit në rreshtin 09, në maje të stekut vendoset adresa për kthim 

te rreshti 10 pas ekzekutimit të procedurës shuma. Adresa FFF8 në maje të stekut përmban 

adresën (offsetin) 010Ch që i takon instruksionit ret.  

 Leximin e vlerave në stek e bëjmë duke shfrytëzuar regjistrin bp (base pointer). Përmes 

instruksionit në rreshtin 14, kemi vendosur adresën 0000h të regjistrit bp në majen e stekut apo në 

adresën FFF6. Në mënyrë që të lexojmë vlerat e parametrave që kemi vendosur në stek për të 

llogaritur shumën 2 + 3, përmes instruksionit në rreshtin 15 kemi ruajtur adresën FFF6 të majes 

së stekut në regjistrin bp si adresë bazë me të cilën mund të lexohen vlerat prej stekut përmes 
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adresave të formuara në formën [bp + vlera për zhvendosje]. Pamja e re e stekut shihet në figurën 

e paraqitur mëposhtë.  

 

 

Pas ekzekutimit, instruksioni në rreshtin 17 e lexon vlerën 2 në stek përmes adresës FFFC 

që formohet duke llogaritur shumën FFF6 + 6 = FFFC (adresa FFF6 gjendet në regjistrin bp dhe 

është marrë më herët prej regjistrit sp) dhe e ruan në regjistrin dx. 

Duke e ekzekutuar instruksionin në rreshtin 19, përmes adresës së formuar nga shuma 

FFF6 + 4 = FFFA e lexon vlerën 3 në stek dhe e mbledh me vlerën e regjistrit dx (që ka vlerën 

2). Shuma e fituar 5 ruhet në regjistrin dx. 

Përmes instruksionit në rreshtin 21, vlera e regjistrit bp ruhet në regjistrin sp dhe përmes 

instruksionit në rreshtin 22 vlera që gjendet në maje të stekut vendoset në regjistrin bp. 

Në rreshtin 23, instruksioni ret është shkruar në formën ret 3. Me këtë formë para se të 

bëhet kthimi për ekzekutim në rreshtin 10, së pari largohen 3 vlera prej stekut. Largohet adresa 

(010Ch) e kthimit te instruksioni ret (adresa vendoset në regjistrin ip), largohet parametri 3 dhe 

parametri 2 apo thënë më mirë në maje të stekut do të jetë vlera 0000h. 

Gjendja e stekut pas ekzekutimit të instruksionit ret 3 shihet në figurën mëposhtë.  
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Shembull 1: 

Shkruani programin i cili e shtypë në konzolë mesazhin Përshëndetje! duke shtypur karakteret e 

mesazhit një nga një në të njëjtin rresht të konzolës. 

Zgjidhje: 

 

 

Pas ekzekutimit të këtij programi fitohet pamja e paraqitur në figurën më poshtë. 
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Mekanizmi i ndërprerjeve është implementuar brenda sistemeve kompjuterike me qëllim 

të shfrytëzimit të procesorit në mënyrë sa më racionale (shfrytëzimi për sa më shumë punë). Një 

ndërprerje (interrupt) paraqet një ngjarje e cila mund të ndërpresë përkohësisht punën aktuale të 

procesorit për të kryer ndonjë punë tjetër.  

Pjesët e ndryshme harduerike kanë nevojë për procesorin që të ekzekutojë ndonjë softuer i 

cili i përmbush kërkesat e pjesës harduerike. Ndërprerjet e shkaktuara nga hardueri njihen si 

ndërprerje harduerike (hardware interrupt).  

Nëse një ndërprerje ndodhë me rastin e ekzekutimit të ndonjë instruksioni brenda ndonjë 

softueri që mund të shkaktojë ndërprerje, atëherë kjo ndërprerje njihet si ndërprerje softuerike 

(software interrupt). Për procesorin Intel 8086, ndërprerje softuerike mund të shkaktojë 

ekzekutimi i instruksionit int (interrupt). Instruksioni int shkruhet në formën int nn dhe ka 

madhësinë 2 bajt. Njëri bajt i instruksionit int paraqet kodin e operacionit (opcode) dhe bajti tjetër 

paraqet numrin e ndërprerjes. Meqë kemi 8 bitë për numrin e ndërprerjes, atëherë kemi 28 = 256 

ndërprerje të ndryshme prej int 00h deri int FFh. Disa prej këtyre ndërprerjeve përdoren për 

ndërprerje harduerike e disa përdoren për ndërprerje softuerike.   

 Me rastin e ekzekutimit të një ndërprerjeje, procesori e ruan në stek përmbajtjen e regjistrit 

flag, përmbajtjen e regjistrit ip dhe përmbajtjen e regjistrit cs. Pas këtij hapi, procesori kërcen në 

një pjesë tjetër të memories DRAM për të ekzekutuar një procedurë e cila njihet edhe si ISR 

(interrupt service routine) që merret me plotësimin e kërkesave të ndërprerjes.  

Adresa fizike në të cilën gjendet informata se në cilën pjesë të memories DRAM fillon 

procedura fitohet duke shumëzuar numrin e ndërprerjes me 4. Shumëzohet me 4 sepse 4 bajt është 

madhësia e informatës për ndërprerjen. Informata 4 bajtëshe për ndërprerjen që njihet edhe si 

vektori i ndërprerjes (interrupt vector) ruhet në një tabelë të veçantë të njohur si tabela e 

vektorit të ndërprerjes (interrupt vector table). Te sistemet kompjuterike që kanë procesorin 

Intel 8086, kjo tabelë ruhet në një pjesë të veçantë të memories DRAM prej adresës fizike 00000h 

deri 003FCh. Në Tabela 1 është paraqitur një pjesë e tabelës së vektorit të ndërprerjes.  

Tabela 1 – Një pjesë e tabelës së vektorit të ndërprerjes 

Numri për int Adresa fizike Adresa logjike 

int 00 00000 0000:0000 

int 01 00004 0000:0004 

int 02 00008 0000:0008 

… … … 

int FF 003FC 0000:03FC 

 

 Në shembullin 1, për shtypjen në konzolë një nga një të shkronjave të mesazhit 

Përshëndetje!, kemi përdorë procedurën për shtypjen e një karakteri në konzolë e cila thirret 

përmes ndërprerjes int 10h. Për shtypje në konzolë, në regjistrin ah duhet të vendosim vlerën 0Eh. 

Procedura që thirret përmes ndërprerjes int 10h, e shtypë në konzolë karakterin (sipas kodit ASCII) 

të cilin e merr prej regjistrit al. Pra, duhet që paraprakisht të vendosim karakterin në regjistrin al. 
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Procedura që thirret te ky shembull, por edhe të gjitha procedurat që thirren përmes ndërprerjes, 

brenda trupit të tyre kanë instruksionin iret (interrrupt return) për kthim te programi në të cilin 

është ekzekutuar instruksioni int. Instruksioni iret dallon prej instruksionit ret. Përmes 

instruksionit iret, procesori urdhërohet që para se të vazhdojë punën për ekzekutimin e programit 

të ndërprerë, së pari të kthejë gjendjen (kontekstin) e programit në regjistra duke kthyer vlerat e 

mëparshme të regjistrave flag, ip dhe cs.  

 Duke e emuluar ekzekutimin e programit të këtij shembulli, mund të shohim se kur 

ekzekutohet instruksioni int 10h, së pari në stek vendoset përmbajtja e regjistrit flag, regjistrit cs 

dhe regjistrit ip. Për ekzekutimin e procedurës e cila shtypë në konzolë një karakter, regjistri cs 

merrë vlerën F400 dhe regjistri ip vlerën 0190h.  

 

Shembull 2: 

Shkruani programin i cili shtypë në konzolë mesazhin Hello, World!. Karakteret e mesazhit nuk 

duhet të shtypen një nga një. 

Zgjidhje: 

 

Në rreshtin 05 kemi deklaruar variablën mesazhi. Në këtë rresht si pjesë të deklarimit janë 

edhe pjesët: 0Dh, 0Ah dhe 24h. Pjesa 0Dh është numri heksadecimal sipas ASCII për kthim në 

kryerresht (carriage return), pjesa 0Ah është numri heksadecimal për kalim në rresht të ri (line 

feed) në konzolë dhe numri 24h tregon simbolin $ që përdoret për të shënuar fundin e përmbajtjes 

në një rresht.  
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Përmes instruksionit në rreshtin 03, ekzekutimi i programit vazhdon prej instruksionit në 

rreshtin 07. Në shembujt e mëhershëm variablat i kemi deklaruar pas instruksionit ret. Në këtë 

shembull, variabla është deklaruar më herët . 

Përmes instruksionit në rreshtin 07, në regjistrin dx ruhet offseti (adresa brenda segmentit 

aktual të kodit) i variablës mesazhi. Në vend që instruksioni në rreshtin 07 të shkruhet në formën 

mov dx, offset mesazhi, gjatë deklarimit të variablës mesazhi, pas emrit të variablës janë vendosur 

dy pika. Nëse nuk do të vendoseshin dy pikat, instruksioni do të duhej të shkruhej patjetër në 

formën mov dx, offset mesazhi ose lea dx, mesazhi (përmes instruksionit lea – load effective 

address).  

Procedura për shtypje në konzolë që thirret përmes ndërprerjes int 21h, kërkon që offseti i 

variablës (përmbajtja e të cilës do të shtypet në konzolë) të vendoset në regjistrin dx dhe në 

regjistrin ah të vendoset vlera 09h. 
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Shembull 3: 

Shkruani programin i cili mundëson që të shkruajmë përmes tastierës deri në 16 karaktere që ruhen 

në baferin (buffer) e tastierës, leximin një nga një të karaktereve të ruajtura në bafer, largimin e 

tyre prej baferit dhe shtypjen e tyre në konzolë. 

Zgjidhje: 

 

 

Pas ekzekutimit të instruksioneve në rreshtat 04, 05 dhe 06 në konzolë fitohet pamja si në figurën 

më poshtë. 
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Përmes unazës (unaza është realizuar përmes instruksionit jz që teston nëse ZF = 1) në 

rreshtat 09 deri në 14 mundësohet kontrollimi gjatë tërë kohës i baferit të tastierës se a është ruajtur 

(baferuar) ndonjë karakter duke shtypur tastet.  

Instruksionet në rreshtat 17 dhe 18 mundësojnë marrjen e simboleve të ruajtura në bafer 

(me qëllim të shtypjes së tyre në konzolë) dhe largimin e tyre prej baferit. Shtypja e secilit simbol 

në konzolë bëhet duke ekzekutuar instruksionet në rreshtat 21 dhe 22.  

Në rast se në tastierë shtypet tasti esc (escape), atëherë përmes instruksioneve në rreshtat 

25 dhe 26 mundësohet dalja prej programit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Shembull 4: 

Shkruani programin i cili pas ekzekutimit shtypë në konzolë mesazhet që shihen në figurë. Për 

mesazhin ubt të shkruhet procedura ubtShkronjaTeVogla dhe për mesazhin UBT të shkruhet 

procedura UBTShkronjaTeMedha. 
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Zgjidhje: 

 

 

 

 

Në rreshtat 31, 35 dhe 39 kemi përdorë instruksionin xor (exclusive or, ekskluziv ose). Në rreshtin 

30 së pari vendoset në regjistrin al shkronja u me bitët e saj 01110101 dhe përmes instruksionit në 

rreshtin 31, duke llogaritur operacionin logjik 01110101 xor 00100000 fitohen bitët 01010101 të 

shkronjës U që vendosen në regjistrin al. Shkronja B fitohet përmes operacionit logjik që kryhet 

duke ekzekutuar instruksionin në rreshtin 35 dhe shkronja T fitohet përmes instruksionit në 

rreshtin 39. 
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Shembull 5: 

Shkruani programin i cili llogaritë shumën e dy numrave të cilët programit i jepen përmes tastierës 

dhe paraqet në konzolë shumën e atyre numrave. 

Zgjidhje: 

 

 

 

 Për marrjen (leximin) e numrave brenda rangut të vlerave prej -32768 deri në 32767 nga 

konzola të shtypur përmes tastierës, përdorim procedurën e gatshme scan_num.  Përveç që duhet 
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ta thërrasim procedurën, është e domosdoshme t’i tregojmë kompajlerit (asemblerit) se ku është 

definuar procedura. Për këtë qëllim në rreshtin 01 është shkruar direktiva include ‘emu8086.inc’, 

me të cilën tregojmë se procedura është definuar brenda librarisë me procedura të gatshme 

emu8086.inc. Për thirrjen e procedurës scan_num, në program duhet të kemi patjetër edhe 

direktivën define_scan_num.   

 Në këtë program janë 4 variabla. Variablat: mesazhi1, mesazhi2 dhe mesazhi3 shërbejnë 

për paraqitjen e mesazheve në konzolë. Variabla shuma shërben për ruajtjen e shumës së 

llogaritur.  

 Përmes instruksioneve në rreshtat 21 deri 23, në konzolë shtypet përmbajtja e variablës 

mesazhi1. Në rreshtin 26 thirret procedura scan_num për leximin e numrit të parë dhe ruajtjen e 

tij në regjistrin cx. Në variablën shuma së pari ruhet numri i parë përmes instruksionit në rreshtin 

29.  

 Përmes instruksioneve në rreshtat 33 deri 35, në konzolë shtypet përmbajtja e variablës 

mesazhi2. Në rreshtin 38, procedura scan_num thirret për leximin e numrit të dytë dhe ruajtjen e 

tij në regjistrin cx (numrin e parë e kemi ruajtur në variablën shuma).   

 Shuma e dy numrave të dhënë llogaritet përmes instruksionit në rreshtin 42. Nëse shuma e 

numrave të dhënë tejkalon vlerën 65535, kjo vlerë nuk mund të ruhet në regjistrin ax dhe paraqitet 

rasti overflow. Gjendjen overflow, procesori e ruan në bitin overflow flag me vlerën 1 (OF = 1). 

Instruksioni jo (jump if overflow) i shkruar në rreshtin 43, teston vlerën e OF dhe nëse OF = 1, 

atëherë kërcehet te thirrja e procedurës së gatshme printn e cila e shtyp në konzolë mesazhin 

‘kemi overflow’.  

 Duke ekzekutuar instruksionet në rreshtat 47 deri në 48, në konzolë shtypet përmbajtja e 

variablës mesazhi3.  

 Shtypja në konzolë e vlerës së shumës së llogaritur bëhet përmes thirrjes së procedurës së 

gatshme print_num në rreshtin 53. Kjo procedurë është definuar në fajllin emu8086.inc. 

Procedura print_num e shtypë në konzolë numrin që gjendet në regjistrin ax. Vlera e shumës 

vendoset paraprakisht në regjistrin ax përmes instruksionit në rreshtin 52.  

 Duke ekzekutuar instruksionin në rreshtin 55 kërcehet në rreshtin 66 dhe me ekzekutimin 

edhe të rreshtit 67, programi pret që të shtypet ndonjë tast në tastierë për të kthyer kontrollin te 

sistemi operativ.   

 

 Për llogaritjen e shumës 2 + 3 përmes këtij programi, së pari jepen vlerat e numrave dhe 

pas llogaritjes së shumës së numrave të dhënë fitohet pamja si në figurën më poshtë. 
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+
Mënyrat (modet) e adresimit

 I menjëhershëm (immediate)

Direkt (direct)

 Indirekt (indirect)

Regjistër (register)

Regjistër indirekt (register indirect)

Me zhvendosje (displacement)

Stek (stack)



+

Mënyrat e adresimit



+ Mënyrat themelore të adresimit

Mënyra Algoritmi Përparësia kryesore Mangësia kryesore

I menjëhershëm Operandi = A
Asnjë referencë në 

memorie

Madhësi e kufizuar e 

operandit

Direkt EA = (A) I thjeshtë
Hapësirë e kufizuar e 

adresave

Indirekt EA = @(A)
Hapësirë e madhe e 

adresave

Shumë referenca në 

memorie

Regjistër EA = (R)
Asnjë referencë në

memorie

Hapësirë e kufizuar e 

adresave 

Regjistër indirekt EA = @(R) 
Hapësirë e madhe e 

adresave

Një referencë shtesë

në memorie

Me zhvendosje EA = A + (R) Fleksibilitet Kompleksitet

Stek EA = maja e stekut
Asnjë referencë në

memorie
Përdorim i kufizuar



+
Adresimi i menjëhershëm

 Forma më e thjeshtë e adresimit

 Operand = A

 Kjo mënyrë mund të përdoret për të definuar dhe përdorur
konstante ose për të vendosur vlerat fillestare të variablave

 Zakonisht numri ruhet në formë të 2-komplementit

 Biti me peshën më të madhe në fushën e operandit përdoret si bit i
shenjës

 Përparësia:

 Nuk nevojitet asnjë referencë tjetër përveç referencës për marrjen e 
instruksionit dhe vlerës së operandit, duke kursyer një cikël të
memories cache ose DRAM në ciklin e instruksionit

 Mangësia:

 Madhësia e numrit kufizohet me madhësinë e fushës së adresës, e cila, 
në shumicën e bashkësive të instruksioneve, është e vogël në
krahasim me gjatësinë e fjalës



Adresimi direkt

Fusha e adresës
përmban adresën

efektive të
operandit

Adresa efektive
(EA) = fusha e 

adresës(A)

Ishte e zakonshme
në gjeneratat më të

hershme të
kompjuterëve

Kërkon vetëm një
referencë të

memories dhe
asnjë llogaritje të

adresës

Kufizimi është se 
ofron vetëm një

hapësirë të kufizuar
të adresimit



Diagrami i adresimit direkt

Address AOpcode

Instruction

DRAM

Operand



+
Adresimi indirekt

 Në adresën e caktuar të memories gjendet adresa e plotë e 
operandit

 EA = @(A)

 Kllapat e vogla kanë kuptimin përmbajtja e (contents of)

 Përparësia:

 Për një fjalë me gjatësi N, hapësira e adresimit është 2N 

 Mangësia:

 Ekzekutimi i instruksionit kërkon 2 adresa të memories për marrjen e 
operandit

 Një adresë për marrjen e adresës së tij dhe një adresë tjetër për
marrjen e vlerës së tij

 Një formë e rrallë e adresimit indirekt është adresimi indirekt
me shumë nivele

 EA = ( . . . (A) . . . )

 Mangësi është se mund të kërkohen 3 e më tepër adresa të memories 
për marrjen e një operandi



+ Diagrami i adresimit indirekt

Address AOpcode

Instruction

Operand

Pointer to operand

DRAM



+
Adresimi regjistër

 Fusha e adresës i referohet një regjistri e jo një adrese të

memories DRAM

 EA = (R)

 Përparësitë:

 Vetëm një fushë e vogël e adresës nevojitet në instruksion

 Nuk nevojiten adresa të memories që harxhojnë kohë

 Mangësia:

 Hapësira e adresimit është shumë e kufizuar



+
Diagrami i adresimit regjistër

Register Address ROpcode

Instruction

Registers

Operand



+
Adresimi indirekt përmes regjistrave

 I ngjashëm me adresimin indirekt

 Ndryshimi i vetëm është në atë se fusha e adresës i referohet një

vendi në memorien DRAM ose një regjistri

 EA = @(R)

 Kufizimi i hapësirës së adresave tejkalohet nëse fusha e 

adresës i referohet një vendi me gjatësi të fjalës që përmban

një adresë

 Përdorë një adresë të memories më pak se adresimi indirekt



+
Diagrami i adresimit indirekt

përmes regjistrave

Register Address ROpcode

Instruction

OperandPointer to Operand

Registers

DRAM



+
Adresimi me zhvendosje

 Kombinon mundësitë e adresimit direkt dhe adresimit
regjistër indirekt

 EA = A + (R)

 Kërkon që instruksioni t’i ketë dy fusha të adresave, ku së
paku njëra është eksplicite

 Vlera që ndodhet në një fushë të adresës (vlera = A) përdoret
direkt

 Fusha tjetër e adresës i referohet një regjistri përmbajtjet e të cilit
mbledhen me vlerën A për të fituar adresën efektive

 Përdorimet më të zakonshme:

 Adresimi relativ

 Adresimi regjistër bazë

 Indeksimi



+
Diagrami i adresimit me zhvendosje

Register ROpcode

Instruction

OperandPointer to Operand

Registers

Address A

+

DRAM



+
Adresimi relativ

 Regjistri i referencuar në mënyrë implicite është numëruesi

programor (PC)

 Adresa e instruksionit të ardhshëm i shtohet fushës së adresës për të

fituar adresën efektive EA

 Fusha e adresës zakonisht trajtohet si numër sipas 2-komplementit 

 Adresa efektive është një zhvendosje në raport me adresën e 

instruksionit



+
Adresimi stek

 Steku është një varg linear i vendeve

 Funksionon sipas algoritmit last-in-first-out

 Steku paraqet një bllok të rezervuar të vendeve

 Vlerat vendosen nga pjesa e sipërme e stekut

 Stekut i shoqërohet një tregues i stekut (stack pointer) vlera
e të cilit është adresa e majes së stekut

 Vlera e treguesit të stekut vendoset në një regjistër

 Referencat e vendeve të stekut në memorie janë në fakt
adresa të adresimit regjistër indirekt

 Instruksionet nuk kanë nevojë të përfshijnë një adresë të
memories, operojnë në mënyrë implicite mbi vlerën që
ndodhet në maje të stekut
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13.1 Mënyrat e adresimit 

Fusha apo fushat e adresave në një format të zakonshëm të instruksionit janë relativisht të vogla. 

Do të dëshironim që të referenconim një rang të madh të vendeve (lokacioneve) në memorien 

DRAM ose në memorien virtuale. Për të arritur këtë, janë përdorur disa lloje të adresimeve. Të 

gjitha përfshijnë një kompromis në mes të rangut të adresave dhe/ose fleksibilitetit të adresimit, në 

njërën anë dhe numrin e referencave të memories në një instruksion dhe/ose kompleksitetin e 

llogaritjes së adresës, në anën tjetër. Në këtë pjesë, do të trajtojmë teknikat ose mënyrat më të 

zakonshme të adresimit:  

 I menjëhershëm (immediate) 

 Direkt (direct) 

 Indirekt (indirect) 

 Regjistër (register) 

 Indirekt regjistër (register indirect) 

 Me zhvendosje (displacement) 

 Stek (stack) 

 

Këto mënyra janë ilustruar në Figura 13.1. Në këtë pjesë ne do të përdorim këtë mënyrë të 

paraqitjes: 

   A   =  përmbajtja e një fushe të adresës në instruksion 

 R   =  përmbajtja e një fushe të adresës në instruksion që i referohet një regjistri 

 EA =  adresa aktuale (efektive) e vendit që përmban operandin e referencuar 

 (X) =  përmbajtja e vendit X në memorie ose regjistri X 

 

Tabela 13.1 paraqet llogaritjen e adresës që kryhet për secilën mënyrë të adresimit.  
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Figura 13.1 – Mënyrat e adresimit 
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Tabela 13.1 – Mënyrat themelore të adresimit 

Mënyra Algoritmi 
Përparësia 

kryesore 

Mangësia 

kryesore 

I menjëhershëm Operandi = A 
Asnjë referencë në 

memorie 

Madhësi e kufizuar 

e operandit 

Direkt EA = (A) I thjeshtë 
Hapësirë e kufizuar 

e adresave 

Indirekt EA = @(A) 
Hapësirë e madhe e 

adresave 

Shumë referenca 

në memorie 

Regjistër EA = (R) 
Asnjë referencë në 

memorie 

Hapësirë e kufizuar 

e adresave  

Regjistër indirekt EA = @(R)  
Hapësirë e madhe e 

adresave 

Një referencë 

shtesë në memorie 

Me zhvendosje EA = A + (R) Fleksibilitet Kompleksitet 

Stek EA = maja e stekut 
Asnjë referencë në 

memorie 
Përdorim i kufizuar 

 

Pothuajse të gjitha arkitekturat e kompjuterëve ofrojnë më shumë se një nga këto mënyrat e 

adresimit. Pyetja që shtrohet është se si arrin procesori të përcaktojë se cila mënyrë e adresimit 

përdoret në një instruksion të caktuar? Ekzistojnë disa qasje. Shpesh, kodet e ndryshme të 

operacioneve përdorin mënyra të ndryshme të adresimit. Poashtu, një ose më shumë bitë në 

instruksion mund të përdoren si fushë e mënyrës së adresimit. Vlera e fushës së mënyrës përcakton 

se cila mënyrë e adresimit përdoret.  

 Në një sistem që nuk përdorë memorie virtuale, adresa efektive do të jetë një adresë e 

DRAM-it ose një regjistër. Në një sistem të memories virtuale, adresa efektive është një adresë 

virtuale ose një regjistër. Përkthimi në adresa fizike bëhet nga njësia për menaxhim të memories 

(MMU).  

 

Adresimi i menjëhershëm  

Mënyra më e thjeshtë e adresimit është adresimi i menjëhershëm, në të cilën vlera e operandit 

është prezente në instruksion  

Operand = A 

Kjo mënyrë mund të përdoret për të definuar dhe përdorë konstantet ose vendosur vlerat fillestare 

të variablave. Zakonisht, numri ruhet përmes 2-komplementit; biti me peshën më të madhe i vlerës 

së operandit përdoret si bit i shenjës. Kur operandi vendoset në një regjistër për të dhëna, biti i 

shenjës vendoset majtas në fund të gjatësisë së fjalës.  
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 Përparësia e adresimit të menjëhershëm është që për marrjen e vlerës së operandit përdorë 

vetëm referencën për marrje të instruksionit, duke kursyer një cikël të memories DRAM ose kesh 

në ciklin e instruksionit. Mangësia është që madhësia e numrit kufizohet nga madhësia e fushës së 

adresës, e cila, në shumicën e bashkësive të instruksioneve, është e vogël krahasuar me gjatësinë 

e fjalës.  

 

Adresimi direkt 

Një mënyrë mjaft e thjeshtë e adresimit është adresimi direkt, në të cilën fusha e adresës përmban 

adresën efektive të operandit: 

EA = (A) 

Kjo mënyrë e adresimit ka qenë e zakonshme në gjeneratat e mëhershme të kompjuterëve, por nuk 

është e zakonshme në arkitekturat moderne. Ka nevojë vetëm për një referencë të memories dhe 

nuk ka nevojë për ndonjë llogaritje të veçantë. Kufizimi i dukshëm është që ofron një hapësirë të 

kufizuar. 

 

Adresimi indirekt 

Te adresimi direkt, gjatësia e fushës së adresës është zakonisht më e vogël se gjatësia e fjalës, duke 

kufizuar rangun e adresave. Një zgjidhje është që fusha e adresës t’i referohet adresës së një fjale 

në memorie, e cila përmban një adresë të plotë të operandit. Kjo mënyrë njihet si adresimi 

indirekt: 

EA = @(A) 

 Ashtu siç është definuar më herët, kllapat e kanë kuptimin përmbajtja. Përparësia e 

dukshme e kësaj qasjeje është që për një adresë me gjatësi N, ekziston një hapësirë 2N e adresave. 

Mangësia është që ekzekutimi i një instruksioni kërkon dy referenca të memories për marrjen e 

operandit: një për marrjen e adresës së instruksionit dhe një për marrjen e vlerës që nevojitet në 

instruksion.  

 Edhe pse numri i fjalëve që mund të adresohen në këtë rast është 2N, numri i adresave 

efektive të ndryshme që mund të referencohen në një moment të caktuar është i kufizuar në 2K, ku 

K është gjatësia e fushës së adresës.  
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Adresimi përmes regjistrit 

Adresimi përmes regjistrit është i njëjtë me adresimin direkt. Ndryshimi i vetëm është se fusha e 

adresës i referohet një regjistri e jo një adrese të memories DRAM: 

EA = (R) 

 Për qartësim, nëse përmbajtja e një fushe të adresës së një regjistri në një instruksion është 

5, atëherë regjistri R5 është adresa e dëshiruar dhe vlera e operandit gjendet në regjistrin R5. 

Zakonisht, një fushë e adresës që i referohet regjistrave do të ketë prej 3 deri në 5 bit, ashtu që 

mund të referencohen gjithsej 8 deri në 32 regjistra me qëllim të përgjithshëm (general-purpose).  

 Përparësitë e adresimit përmes regjistrave janë (1) vetëm një fushë e vogël e adresës 

nevojitet në instruksion dhe (2) nuk nevojiten referenca në memorie. Mangësia e adresimit përmes 

regjistrave është që hapësira e adresimit është mjaft e kufizuar.  

 Nëse adresimi përmes regjistrave përdoret shumë në një bashkësi të instruksioneve, kjo i 

bie që regjistrat e procesorit do të përdoren shumë. Për arsye se numri i regjistrave është shumë i 

kufizuar (krahasuar me numrin e vendeve në memorien DRAM), përdorimi i regjistrave në këtë 

mënyrë ka kuptim vetëm nëse ata përdoren në mënyrë efiçiente. Nëse secili operand vendoset prej 

memories DRAM në një regjistër, përdoret vetëm një herë dhe kthehet prapë në DRAM, atëherë 

është paraqitur një hap i ndërmjetëm i pa nevojshëm. Përndryshe, nëse një operand në një regjistër 

përdoret për shumë operacione, atëherë arrihet një kursim i madh. Si shembull është rezultati i 

ndërmjetëm në një llogaritje.  

 I takon programuesit ose kompajlerit të vendosë se cilat vlera duhet të qëndrojnë në 

regjistra dhe cilat vlera duhet të ruhen në memorien DRAM.  

 

 

 

Adresimi indirekt përmes regjistrave 

Sikur që adresimi përmes regjistrave është i ngjashëm me adresimin direkt, adresimi indirekt 

përmes regjistrave është i ngjashëm me adresimin indirekt. Në të dy rastet, ndryshimi i vetëm 

është nëse fusha e adresës i referohet një vendi në memorie ose një regjistri. Për adresimin indirekt 

përmes regjistrave kemi: 

EA = @(R) 

Përparësitë dhe kufizimet e adresimit indirekt përmes regjistrave janë pothuajse të njëjta sikur te 

adresimi indirekt. Në të dy rastet, kufizimi i hapësirës së adresave (rangu i kufizuar i adresave) i 

fushës së adresës tejkalohet nëse fusha i referohet një fjale me gjatësi të plotë që përmban një 

adresë. Për më tepër, adresimi indirekt përmes regjistrit përdorë një referencë të memories më pak 

se adresimi indirekt.  
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Adresimi me zhvendosje 

Një mënyrë e fuqishme e adresimit kombinon mundësitë e adresimit direkt dhe adresimit indirekt 

përmes regjistrave. Njihet me emra të ndryshëm varësisht prej kontekstit të përdorimit, por 

mekanizmi bazë është i njëjtë. Ne do t’i referohemi kësaj mënyre me emrin adresimi me 

zhvendosje:  

EA = A + (R) 

Adresimi me zhvendosje kërkon që instruksioni të ketë dy fusha të adresës, ku së paku njëra prej 

tyre është eksplicite. Vlera që gjendet në njërën fushë të adresës (vlera = A) përdoret direkt. Fusha 

tjetër e adresës, ose një referencë implicite e bazuar në kodin e operacionit (opcode), i referohet 

një regjistri përmbajtja e të cilit mbledhet me vlerën A për të fituar adresën efektive.  

 

Adresimi relativ 

Për adresimin relativ, të njohur edhe si adresimi relativ ndaj regjistrit PC, regjistri i referuar në 

mënyrë implicite është numëruesi programor (PC). Kjo i bie që, adresa e instruksionit të ardhshëm 

i shtohet fushës së adresës për të fituar adresën efektive (EA). Zakonisht, fusha e adresës trajtohet 

si numër sipas 2-komplementit gjatë këtij operacioni. Kështu, adresa efektive është një zhvendosje 

relative ndaj adresës së instruksionit.  

 Adresimi relativ përdorë parimin e lokalitetit për të cilin kemi folur të memoria kesh. Nëse 

shumica e referencave të memories janë relativisht afër instruksionit që është duke u ekzekutuar, 

atëherë përdorimi i adresimit relativ kursen bitët e adresës në instruksion.  

 

13.3 Formatet e instruksioneve 

Formati i instruksionit definon mënyrën e vendosjes së bitëve në një instruksion, sa i përket 

fushave përbërëse. Një format i instruksionit duhet patjetër të përfshijë një kod të operacionit dhe 

zero ose më shumë operandë në mënyrë implicite ose eksplicite. Secili operand eksplicit 

referencohet përmes njërës nga mënyrat e adresimit të përshkruara në pjesën 13.1. Formati duhet 

patjetër, në mënyrë implicite ose eksplicite, të tregojë mënyrën e adresimit për çdo operand.   

 Dizajni i një formati të instruksionit është një art i komplikuar dhe një numër i dizajnëve 

interesant janë implementuar. Si shembuj të bashkësive të instruksioneve janë x86 dhe ARM. 

 

Gjatësia e instruksionit 

Çështja më bazike e dizajnit me të cilën duhet marrë është gjatësia e formatit të instruksionit. Ky 

vendim ndikon dhe ndikohet nga madhësia e memories, organizimi i memories, struktura e busit, 

kompleksiteti i procesorit dhe shpejtësia e procesorit. Ky vendim përcakton pasurinë dhe 

fleksibilitetin e kompjuterit ashtu siç shihet nga programuesi i gjuhës assembly.  
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 Kompromisi kryesor është në mes dëshirës për një bashkësi të fuqishme të instruksioneve 

dhe nevojës për të kursyer hapësirë. Programuesit kanë nevojë për më shumë kode të operacioneve, 

më shumë operandë, më shumë mënyra të adresimit dhe rang më të madh të adresave. Më shumë 

kode të operacioneve dhe më shumë operandë e bëjnë jetën më të lehtë për programuesin, sepse 

mund të shkruhen programe të më shkurta për kryerjen e një pune të caktuar. Ngjashëm, më shumë 

mënyra të adresimit i japin programuesit më shumë fleksibilitet për implementimin e funksioneve 

të caktuara, si për shembull llogaritjet me tabela dhe degëzimet në shumë mënyra. Natyrisht, me 

rritjen e madhësisë së memories DRAM dhe përdorimit në rritje të memories virtuale, 

programuesit duan të jenë në gjendje të adresojnë rang më të madh të adresave. Të gjitha këto gjëra 

(kodet e operacioneve, operandët, mënyrat e adresimit, rangu i adresave) kërkojnë bitë dhe bëjnë 

që instruksionet të jenë më të gjata. Instruksionet më të gjata mund të mos jenë shumë të dobishme. 

Një instruksion me gjatësi 64 bit harxhon dy herë më shumë hapësirë se një instruksion 32 bitësh 

por ka mundësi që të jetë më pak se dy herë më i dobishëm.  

 Përveç këtij kompromisi themelor, duhet të merren parasysh edhe disa gjëra tjera. Gjatësia 

e instruksionit duhet të jetë e barabartë me gjatësinë e transferit të memories (në një bus të sistemit, 

gjatësia e busit për të dhëna) ose njëri duhet të jetë shumëfish i tjetrit. Përndryshe, nuk do të kemi 

një numër të plotë të instruksioneve gjatë një cikli të marrjes (fetch cycle). Një gjë tjetër që duhet 

të merret parasysh është shpejtësia e transferit e memories. Kjo shpejtësi gjithnjë ka qenë më e 

vogël se shpejtësia e procesorit. Rrjedhimisht, memoria mund të paraqet problem nëse procesori 

mund të ekzekutojë instruksionet më shpejtë se sa mund t’i marrë ato. Një zgjidhje për këtë është 

përdorimi i memories kesh; një zgjidhje tjetër është përdorimi i instruksioneve më të shkurta. 

Kështu, instruksionet me gjatësi 16 bit mund të merren me një shpejtësi dy herë më të madhe se 

instruksionet me gjatësi 32 bit, por ka mundësi që mund të ekzekutohen më pak se dy herë më 

shpejtë.  

Një karakteristikë e zakonshme dhe rëndësishme është që gjatësia e instruksionit duhet të jetë 

shumëfish i gjatësisë së një karakteri, që zakonisht është 8 bit dhe sa gjatësia e numrave me pikë 

fikse. Për të diskutuar këtë duhet të marrim në shqyrtim fjalën. Gjatësia e fjalës të memories, është 

në një mënyrë, njësia “natyrore” e organizimit të memories. Gjatësia e një fjale zakonisht 

përcakton madhësinë numrave me pikë fikse (zakonisht këto dyja janë të barabarta). Gjatësia e 

fjalës është zakonisht e barabartë ose së paku e lidhur me madhësinë e bartjes të memories. Për 

arsye se një formë e të dhënave janë karakteret, do të dëshironim që një fjalë të ruajë një numër të 

plotë të karaktereve. Përndryshe, në çdo fjalë do të ketë bitë të pa shfrytëzueshëm gjatë ruajtjes së 

karaktereve, ose nevojitet që një karakter të vendoset brenda kufijve të një fjale. Kjo është shumë 

e rëndësishme aq sa IBM, kur kishte ndërtuar System/360 dhe dëshironte të përdorte karaktere me 

gjatësi 8 bit, mori vendimin që të lëvizet prej arkitekturës 36 bitëshe të kompjuterëve për qëllime 

shkencore të serisë 700/7000 në arkitekturën 32 bitëshe.  
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Vendosja e bitëve 

Kemi diskutuar disa faktorë që merren parasysh për vendosjen se çfarë gjatësie të formatit do të 

kenë instruksionet. Një çështje tjetër e vështirë është mënyra e vendosjes (ndarjes) së bitëve në 

formatin e instruksionit. Kompromiset për këtë çështje janë të komplikuara.  

 Për një gjatësi të caktuar të instruksionit, ekziston një kompromis në mes numrit të kodeve 

të operacioneve dhe mundësive për adresim. Më shumë kode nënkupton më shumë bitë në fushën 

e kodit të operacionit. Për një gjatësi të caktuar të formatit të instruksionit, kjo zvogëlon numrin e 

bitëve që janë në dispozicion për adresim. Mund të bëhet një përmirësim në këtë kompromis duke 

përdorë kode të operacioneve me gjatësi të ndryshme. Në këtë qasje, ekziston një gjatësi minimale 

për kodin e operacionit, por për disa kode të operacioneve, operacionet shtesë mund të 

specifikohen duke përdorë bitë shtesë në instruksion. Për një instruksion me gjatësi fikse, kjo i lën 

në dispozicion më pak bitë për adresim. Kjo karakteristikë përdoret për ato instruksione që 

kërkojnë më pak operandë dhe/ose adresim më pak të fuqishëm.  

 Këta faktorë të lidhur njëri me tjetrin merren parasysh në përcaktimin e përdorimit të bitëve 

të adresimit: 

 Numri i mënyrave të adresimit: Ndonjëherë një mënyrë e adresimit mund të tregohet në 

mënyrë implicite. Për shembull, disa kode të operacioneve kanë nevojë të përdorin 

indeksim. Në raste të tjera, mënyrat e adresimit duhet të jenë eksplicite dhe një ose më 

shumë bitë të mënyrës mund të nevojiten. 

 Numri i operandëve: Kemi parë më herët që programet që shkruhen me instruksione me 

pak adresa janë më të gjata. Formatet e zakonshme të instruksioneve që përdoren sot kanë 

zakonisht dy operandë. Çdo adresë e operandit në instruksion mund të kërkojë treguesin e 

mënyrës, ose përdorimi i një treguesi të mënyrës mund të bëhet vetëm në njërën prej 

fushave të adresës. 

 Regjistri apo memoria: Një kompjuter duhet patjetër të ketë regjistra ashtu që të dhënat 

të mund të vendosen në procesor për përpunim. Me një regjistër (regjistri AC)  të vetëm që 

mund të përdoret nga programuesi, adresa e njërit operand është implicite dhe nuk 

shpenzon bitë të instruksionit. Megjithatë, programimi me vetëm një regjistër është i 

mundimshëm dhe kërkon shumë instruksione. Edhe kur përdoren më shumë regjistra, 

vetëm pak bitë nevojiten për të specifikuar regjistrin. Sa më shumë të përdoren regjistrat  

për referenca të operandëve, më pak bitë nevojiten. Një numër i studimeve tregojnë që 

është e dëshirueshme të jenë prej 8 deri në 32 regjistra që mund të përdoren nga 

programuesi. Shumica e arkitekturave moderne kanë së paku 32 regjistra.  

 Numri i bashkësive të regjistrave: Shumica e kompjuterëve modern kanë një bashkësi të 

regjistrave me qëllim të përgjithshëm, që ka zakonisht 32 regjistra ose më shumë brenda 

bashkësisë. Këta regjistra mund të përdoren për të ruajtur të dhëna dhe mund të përdoren 

për të ruajtur adresa për adresimin me zhvendosje. Disa arkitektura, duke përfshirë 

arkitekturën x86, kanë një bashkësi prej një ose më shumë bashkësive të specializuara (për 

të dhëna dhe për zhvendosje). Një përparësi e qasjes së fundit është që, për një numër fiks 

të regjistrave, një ndarje sipas funksionit kërkon që të përdoren më pak bitë në instruksion. 
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Për shembull, për dy bashkësi me nga 8 regjistra, nevojiten vetëm 3 bitë për të identifikuar 

një regjistër. 

 Rangu i adresave: Për adresat që referencojnë memorien, rangu i adresave që mund të 

referencohen lidhet me numrin e bitëve të adresës. Për arsye se kjo paraqet një kufizim, 

adresimi direkt përdoret më rrallë. Te adresimi me zhvendosje, rangu varet prej gjatësisë 

së regjistrit për adresa. Edhe po të jetë kështu, është e përshtatshme të lejohen zhvendosje 

të mëdha prej regjistrit të adresës, që kërkon një numër relativisht të madh të bitëve në 

instruksion. 

 Niveli i adresimit: Për adresat që referencojnë memorie e jo regjistra, një faktor tjetër është 

niveli i adresimit. Në një sistem kompjuterik që ka fjalë 16 ose 32 bitëshe, një adresë mund 

të referencojë një fjalë ose një bajt sipas zgjedhjes që bën dizajnuesi. Adresimi në nivel të 

bajtëve është i përshtatshëm për llogaritje me karaktere, por për një memorie me madhësi 

fikse kërkon më shumë bitë të adresës.  

 

Në këtë mënyrë, dizajnuesi ballafaqohet me një numër të faktorëve që duhet të merren parasysh 

dhe të balancohen. 

 

Instruksionet me gjatësi të ndryshme 

Shembujt që kemi marrë më parë kanë përdorur instruksione me gjatësi fikse. Një dizajnues mund 

të vendosë që të ofrojë formate të instruksioneve me gjatësi të ndryshme. Kjo zgjidhje e bën më të 

lehtë që të ofrohet një bashkësi e madhe e instruksioneve, me gjatësi të ndryshme të kodit të 

operacionit. Adresimi mund të jetë më fleksibil përmes kombinimeve të ndryshme të regjistrave 

dhe referencave të memories si dhe mënyrave të adresimit. Përmes instruksioneve me gjatësi fikse, 

këto mundësi mund të ofrohen në mënyrë efiçiente dhe kompakte. 

 Çmimi i parë që duhet të paguhet për instruksionet me gjatësi të ndryshme është rritja e 

kompleksitetit  të procesorit. Rënia e çmimit të harduerit, përdorimi i mikroprogramimit dhe një 

rritje e kuptimit në përgjithësi të principeve të dizajnit kanë ndikuar që ky çmim të bëhet i vogël. 

 Përdorimi i instruksioneve me gjatësi të ndryshme nuk e largon dëshirën për t’i bërë të 

gjitha gjatësitë e instruksioneve të jenë sa gjatësia e fjalës. Meqë procesori nuk e di gjatësinë e 

instruksionit të ardhshëm që do të merret, një strategji e zakonshme është që të merren disa bajtë 

ose fjalë të barabarta me gjatësinë e instruksionit më të gjatë.  
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+
Mikro-Operacionet

◼ Operacionet funksionale ose atomike të një procesori

◼ Varg i hapave, ku secili përfshinë regjistrat e procesorit

◼ Fjala mikro i referohet faktit që secili hap është shumë i 

thjeshtë dhe kryen punë shumë të vogël

◼ Ekzekutimi i një programi përbëhet nga ekzekutimi i 

njëpasnjëshëm (sekuencial) i instruksioneve

◼ Secili instruksion ekzekutohet gjatë një cikli të 

instruksionit që përbëhet nga nëncikle më të shkurtë 

(fetch, indirect, execute, interrupt)

◼ Ekzekutimi i secilit nëncikël përfshinë një ose më 

shumë operacione më të vogla (mikro-operacione)



Program Execution

Instruction Cycle Instruction CycleInstruction Cycle

Indirect Execute InterruptFetch

µOP µOP µOP

Figure 20.1  Constituent Elements of a Program Execution

µOPµOP
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Cikli i marrjes (fetch cycle)

◼ Paraqitet në fillim të çdo cikli të instruksionit dhe bën që një 
instruksion të lexohet në memorie

◼ Katër regjistra përfshihen:

◼ Memory Address Register (MAR) 

◼ I lidhur për busin e adresave

◼ Paraqet adresën për operacionin e leximit ose shkrimit

◼ Memory Buffer Register (MBR) 

◼ I lidhur për busin e të dhënave 

◼ Mbanë të dhënat për shkrim ose të dhënat e lexuara herën e fundit

◼ Program Counter (PC) 

◼ Mbanë adresën e instruksionit të ardhshëm që do të lexohet 

◼ Instruction Register (IR) 

◼ Mbanë instruksionin që është lexuar herën e fundit
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Rregullat për grupimin e mikro-

operacioneve

◼ Radha e duhur duhet të ndjeket

◼ MAR  (PC) duhet patjetër të jetë para MBR  (memory)

◼ Konfliktet duhet të shmangen

◼ Nuk duhet të shkruhet dhe lexohet i njëjti regjistër në të 

njëjtën kohë

◼ MBR  (memory) dhe IR  (MBR) nuk duhet të jenë në të 

njëjtin cikël

◼ Njëri nga mikro-operacionet përfshinë një mbledhje

◼ Për të shmangur përsëritjen e qarqeve, kjo mbledhje do të 

mund të kryhej nga ALU

◼ Përdorimi i ALU-së mund të përfshijë mikro-operacione 

shtesë, varërisht prej funksionalitetit të ALU-së dhe 

organizimit të procesorit
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Cikli indirekt (indirect cycle)

◼ Kur një instruksion të jetë lexuar, hapi i radhës është leximi i 

operandëve burimor

◼ Duke supozuar formatin e instruksionit me një adresë, që 

lejon adresimin direkt dhe indirekt:

◼ Nëse instruksioni përdorë një adresë indirekte, atëherë 

një cikël indirekt duhet të ndodhë para ciklit të 

ekzekutimit

◼ Përmbajtja e fushës së adresës në instruksion bartet në 

MAR

◼ Kjo përdorët për leximin e adresës së operandit

◼ Në fund, fusha e adresës në IR përditësohet prej MBR, 

ashtu që tani përmban adresë direkte në vend të adresës 

indirekte

◼ Regjistri IR është në atë gjendje sikur adresimi indirekt të 

mos përdorej fare dhe është i gatshëm për ciklin e 

ekzekutimit
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Cikli i ndërprerjes (interrupt cycle)

◼ Pas përfundimit të ciklit të ekzekutimit, bëhet një testim për të 
përcaktuar se a është paraqitur ndonjë ndërprerje e aktivizuar, dhe 
nëse po, paraqitet cikli i ndërprerjes

◼ Natyra e kësaj ndërprerjeje ndryshon shumë nga një kompjuter në një 
kompjuter tjetër 

◼ Në një radhë të thjeshtë të ngjarjeve:

◼ Në hapin e parë, përmbajtja e regjistrit PC bartet në MBR ashtu që të mund të 
ruhet në memorie që të mundësohet kthimi pas përpunimit të ndërprerjes

◼ Pastaj në regjistrin MAR vendoset adresa në të cilën do të ruhet përmbajtja e 
regjistrit PC dhe në regjistrin PC vendoset adresa e fillimit të procedurës që 
merret me përpunimin e ndërprerjes.

◼ Secili prej këtyre dy veprimeve mund të kryhet me nga një mikro-operacion

◼ Meqë shumica e procesorëve ofrojnë shumë tipe dhe/ose nivele të 
ndërprerjeve, mund të nevojiten një ose më tepër mikro-operacione për të 
marrë Save_Address dhe Routine_Address para se ato të barten në 
regjistrin MAR dhe PC

◼ Pasi të jetë bërë kjo, hapi i fundit është ruajtja e përmbajtjes së MBR në 
memorie

◼ Pas këtyre hapave, procesori është i gatshëm për ciklin tjetër të instruksionit
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Cikli i ekzekutimit (execute cycle)

◼ Për arsye të shumë kodeve të operacioneve (opcodes), ekziston një 
numër i disa radhëve të ndryshme të mikro-operacioneve që mund 
të paraqiten

◼ Dekodimi i instruksionit

◼ Njësia kontrolluese e shqyrton kodin e operacionit dhe krijon një radhë 
të mikro-operacioneve bazuar në vlerën e kodit të operacionit

◼ Një instruksion add i thjeshtuar :

◼ ADD R1, X  (i cili mbledh përmbajtjen e lokacionit X me përmbajtjen e 
regjistrit R1)

◼ Në hapin e parë, pjesa e adresës në regjitrin IR vendoset në regjistrin 
MAR

◼ Pastaj lexohet vlera në lokacionin e referuar të memories

◼ Në fund, përmbajtja e R1 dhe MBR mbledhen në ALU

◼ Mund të nevojiten disa mikro-operacione shtesë për nxjerrjen e 
adresës në IR dhe ndoshta edhe për vendosjen e vlerave hyrëse dhe 
dalëse të ALU-së në disa regjistra ndërmjetësues
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Figure 20.3  Flowchart for Instruction Cycle
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Kërkesat funksionale të njësisë 

kontrolluese

◼ Duke e thjeshtuar punën e procesorit në nivelin e tij më të 
ulët, jemi në gjendje të definojmë saktësisht se çfarë duhet 
të ndërmarrë njësia kontrolluese në mënyrë që veprimet të 
mund të kryhen

◼ Përshkrimi i njësisë kontrolluese mund të bëhet me tre hapa:

◼ Definimi i elementëve themelorë të procesorit

◼ Përshkrimi i mikro-operacioneve që procesori i kryen

◼ Përcaktimi i funksioneve që njësia kontrolluese duhet patjetër të 
kryejë për realizimin e mikro-operacioneve

◼ Njësia kontrolluese kryen dy punë themelore:

◼ Përcaktimi i radhës (sequencing)

◼ Ekzekutimi (execution) 
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Figure 20.4   Block Diagram of the Control Unit
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Control

unit

Figure 20.6   CPU with Internal Bus

Address

lines

Data

lines

ALU

IR

PC

MAR

MBR

AC

Y

Z
In

te
rn

a
l 

C
P

U
 b

u
s

CPU me bus

të brendshëm



+

Implementimi i njësisë kontrolluese

◼ Shumica e teknikave të implementimit të njësisë kontrolluese bën pjesë

në njërën prej dy kategorive:

◼ Implementimi hardwired (hardwired implementation)

◼ Implementimi përmes mikroprogramimit (microprogrammed implementation)

◼ Implementimi hardwired

◼ Njësia kontrolluese ka hyrjet dhe logjikën e brendshme

◼ Sinjalet kontrolluese që gjenerohen prej njësisë kontrolluese janë funksion i

sinjaleve hyrëse në njësi kontrolluese. Qarqet digjitale (logjika) brenda

njësisë kontrolluese i transformojnë sinjalet hyrëse në sinjale kontrolluese

dalëse. 

◼ Si hyrje në njësi kontrolluese përdoret një pjesë e regjistrit IR, sinjalet e orës

(clock signals), vlerat e flegave dhe sinjalet nga busi i kontrollit (shih 

Fig.20.4)
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Implementimi hardwired (2)

• Të shqyrtojmë sinjalin kontrollues C5. Ky sinjal detyron leximin e 

të dhënave prej busit për të dhëna dhe vendosjen e të dhënave në

regjistrin MBR. Sinjali C5 është përdorë dy herë në Tabela 20.1. Të

definojmë dy sinjale të reja kontrolluese, P dhe Q, që kanë këtë

kuptim:

PQ = 00         Cikli i marrjes

PQ = 01         Cikli indirekt

PQ = 10         Cikli i ekzekutimit

PQ = 11         Cikli i ndërprerjes

• Shprehja algjebrike logjike që definon sinjalin C5 është:

C5 = ഥP ∙ ഥQ ∙ T2 + ഥP ∙ Q ∙ T2
• Sinjali kontrollues C5 do të aktivizohet gjatë njësisë së dytë kohore

të ciklit të marrjes dhe ciklit indirekt. 



Implementimi hardwired (3)

• C5 nevojitet edhe gjatë ciklit të ekzekutimit. Për shembullin tonë të

thjeshtë, të supozojmë se kemi vetëm tre instruksione që lexojnë

prej memories: LDA, ADD dhe AND.  Sinjalin C5 mund ta 

definojmë në këtë mënyrë: 

C5 = ഥP ∙ ഥQ ∙ T2 + ഥP ∙ Q ∙ T2 + ഥP ∙ ഥQ ∙ (LDA + ADD + AND) ∙ T2

• Procesi i njëjtë do të mund të përsëritej për secilin sinjal

kontrollues të krijuar nga procesori.

• Rezultati do të ishte një bashkësi e shprehjeve algjebrike logjike që

definojnë sjelljen e njësisë kontrolluese dhe procesorit. 

• Duhet të kemi të qartë se në një procesor modern kompleks, numri

i shprehjeve (barazimeve) algjebrike logjike të nevojshme për të

definuar njësinë kontrolluese është i madh.

• Detyra për implementimin e një qarku kombinues që i plotëson të

gjitha këto barazime është shumë e vështirë. Zakonisht përdoret

një qasje më e thjeshtë, e njohur si mikroprogramimi.
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Implementimi përmes mikroprogramimit

Radhitja e mikroinstruksioneve

◼ Dy detyrat themelore që njësia kontrolluese e mikroprogramuar i

kryen janë:

◼ Radhitja e mikroinstruksioneve

◼ Leximi i mikroinstruksionit të radhës në memorien e kontrollit

◼ Ekzekutimi i mikroinstruksionit

◼ Krijimi i sinjaleve kontrolluese të nevojshme për ekzekutimin e 

mikroinstruksionit

◼ Me rastin e dizajnimit të njësisë kontrolluese, të dy këto detyra

duhen të merren parasysh sepse të dy ndikojnë në formatin e 

mikroinstruksionit dhe në sinkronizimin kohor (timing) të

njësisë kontrolluese
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Çështjet me rëndësi për dizajnin

Dy gjëra janë me rëndësi për dizajnin e 
një teknike të radhitjes së 

mikroinstruksioneve:

Madhësia e mikroinstruksionit

• Zvogëlimi i madhësisë së memories të kontrollit e 
zvogëlon madhësinë e komponentës

Koha e krijimit të adresës

• Ekzekutimi i mikroinstruksionit sa më shpejtë që 
është e mundur

Gjatë ekzekutimit të një mikroprogrami, 
adresa e mikroinstruksionit të radhës që 
do të ekzekutohet është në njërën prej 

këtyre kategorive:

E përcaktuar nga regjistri i instruksionit

• Paraqitet vetëm një herë në një cikël të instruksionit, 
menjëherë pas leximit të instruksionit prej 
memories

Adresa tjetër me radhë

• Më e zakonshmja në shumicën e dizajnëve

Degëzimet

• Janë pjesë e nevojshme e një mikroprogrami
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20.1 Mikro-operacionet 

E dimë se puna e një kompjuteri, për ekzekutimin e një programi, përbëhet nga një radhë e cikleve 

të instruksioneve, me një instruksion për një cikël. Natyrisht, duhet të kemi parasysh se kjo radhë 

e cikleve të instruksioneve nuk është domosdoshmërisht e njëjtë me radhën e shkruarjes së 

instruksioneve që përbëjnë programin, për arsye të instruksioneve për degëzim.  

 Gjithashtu e dimë se secili cikël i instruksionit përbëhet nga një numër i njësive më të 

vogla. Një ndarje e përshtatshme është në ciklin e marrjes (fetch), ciklin indirekt, ciklin e 

ekzekutimit dhe ciklin e ndërprerjes, ku vetëm cikli i marrjes dhe i ekzekutimit paraqiten 

gjithmonë. 

 Për dizajnimin e një njësie kontrolluese, megjithatë, përshkrimin duhet ta ndajmë në pjesë 

më të vogla. Në diskutimin që kemi bërë në ligjëratën 4 për instruction pipelining, kemi mësuar se 

cikli i instruksionit mund të ndahet edhe në më shumë pjesë. Në të vërtetë, do të shohim se secili 

prej cikleve përfshinë një radhë të hapave, ku secili prej hapave përfshinë regjistrat e procesorit. 

Ne do t’i quajmë këta hapa mikro-operacione. Parashtesa mikro ka të bëjë me faktin se secili hap 

është shumë i thjeshtë dhe kryen punë shumë të vogël. Figura 20.1 paraqet lidhjen në mes të 

koncepteve të ndryshme që i kemi diskutuar. Si përmbledhje, ekzekutimi i një programi përbëhet 

nga një ekzekutim me radhë i instruksioneve. Secili instruksion ekzekutohet gjatë një cikli të 

instruksionit që përbëhet nga nëncikle më të shkurtë (p.sh. fetch, indirect, execute dhe interrupt). 

Ekzekutimi i secilit nëncikël përfshinë një ose më tepër operacione më të vogla apo mikro-

operacione.  

 Mikro-operacionet janë operacionet funksionale ose atomike të një procesori. Në këtë 

pjesë, do të shqyrtojmë mikro-operacionet për të kuptuar se si ngjarjet e një cikli të instruksionit 

mund të përshkruhen si një radhë e këtyre mikro-operacioneve.  

  

Cikli i marrjes (fetch cycle) 

Së pari do të trajtojmë ciklin e marrjes, që paraqitet në fillim të ciklit të instruksionit dhe merr 

(lexon) një instruksion në memorie. Për qëllime diskutimi, le të supozojmë organizimin e paraqitur 

në Figura 14.6 (Rrjedha e të dhënave, cikli i marrjes (leximit)) te ligjërata 4. Katër regjistra 

përfshihen:  

▪ Memory address register (MAR): Lidhet në telat për adresa në busin e sistemit. Paraqet 

adresën për lexim ose shkrim në memorie. 

▪ Memory buffer register (MBR): Lidhet në telat për të dhëna në busin e sistemit. Përmban 

vlerën që do të ruhet në memorie ose vlerën që është lexuar herën e fundit në memorie. 

▪ Program counter (PC): Mbanë adresën e instruksionit të ardhshëm që do të lexohet.  

▪ Instruction register (IR): Mbanë instruksionin e fundit që është lexuar. 
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Figura 20.1 – Elementët përbërës të ekzekutimit të një programi 

 

Të shikojmë radhën e ngjarjeve për ciklin e marrjes nga këndvështrimi i ndikimit të tij në regjistrat 

e procesorit. Një shembull është paraqitur në Figura 20.2.  

 

 (a) Fillimi (para t1)                   (b) Pas hapit të parë 

    

(c) Pas hapit të dytë                   (d) Pas hapit të tretë 

Figura 20.2 – Radha e ngjarjeve, cikli i marrjes 

Në fillim të ciklit të marrjes, adresa e instruksionit të radhës që do të ekzekutohet është në regjistrin 

PC; në këtë rast adresa është 1100100. Hapi i parë është që kjo adresë të bartet në regjistrin MAR 

sepse ky është regjistri i vetëm që është i lidhur në telat për adresa në busin e sistemit. Hapi i dytë 

është leximi i instruksionit. Adresa e duhur (që është në MAR) vendoset në busin e adresave, njësia 

kontrolluese lëshon komandën READ (lexo) në busin e kontrollit, vlera e lexuar vendoset në busin 
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e të dhënave dhe arrin në regjistrin MBR. Duhet të rrisim vlerën e regjistrit PC për aq sa është 

gjatësia e instruksionit për t’u bërë gati për instruksionin e radhës. Meqë këto dy veprime (leximi 

i fjalës në memorie dhe rritja e vlerës së regjistrit PC) nuk e pengojnë njëri-tjetrin, këto mund të 

kryhen në të njëjtën kohë. Hapi i tretë është bartja e përmbajtjes së regjistrit MBR në regjistrin IR. 

Kjo e liron regjistrin MBR për përdorim gjatë një cikli indirekt të mundshëm.  

 Pra, cikli i thjeshtë i marrjes përbëhet prej tre hapave dhe katër mikro-operacioneve. Secili 

mikro-operacion përfshinë bartjen e të dhënave brenda dhe jashtë një regjistri. Për sa kohë që këto 

bartje nuk pengojnë njëra-tjetrën, disa nga to mund të kryhen brenda një hapi, duke kursyer kohë. 

Simbolikisht, këtë radhë të ngjarjeve mund të shkruajmë në këtë mënyrë: 

                                                             t1:  MAR   ←  (PC) 

                                                             t2:  MBR   ←  Memory 

                                                                   PC       ←  (PC)  +  I 

                                                              t3:   IR        ←  (MBR) 

ku: I është gjatësia e instruksionit. Supozojmë se te ky shembull kemi në dispozicion një orë 

(kristal) për qëllime kohore që lëshon rregullisht pulse me gjatësi të njëjtë të ciklit. Çdo cikël i orës 

paraqet një njësi kohore. Në këtë mënyrë, të gjitha njësitë kohore janë me gjatësi të njëjtë. Secili 

mikro-operacion mund të kryhet brenda kohës së një njësie kohore. Paraqitja (t1, t2, t3) tregon 

njësitë kohore të njëpasnjëshme. Këtë mund ta përshkruajmë me fjalë në këtë mënyrë: 

▪ Njësia e parë kohore: Barte përmbajtjen e regjistrit PC në MAR. 

▪ Njësia e dytë kohore: Barte përmbajtjen në MBR të lokacionit (vendit) të memories që 

specifikohet me adresën në MAR. Rrite për gjatësinë I përmbajtjen e regjistrit PC. 

▪ Njësia e tretë kohore: Barte përmbajtjen e regjistrit MBR në IR.  

Mund të vërehet se mikro-operacioni i dytë dhe i tretë ndodhin gjatë njësisë së dytë kohore. Mikro-

operacioni i tretë do të mund të grupohej me mikro-operacionin e katërt pa ndikuar në operacionin 

e marrjes:  

                                                               t1:  MAR   ←  (PC) 

                                                               t2:  MBR   ←  Memory 

                                                               t3:    PC       ←  (PC)  +  I 

                                                                     IR        ←  (MBR) 

Grupimi i mikro-operacioneve duhet të bëhet patjetër sipas dy rregullave të thjeshta: 

1. Duhet të ndjeket radha e duhur e ngjarjeve. Pra, mikro-operacioni (MAR   ←  (PC)) duhet 

patjetër të ndodhë para mikro-operacionit (MBR   ←  Memory) sepse operacioni i leximit 

në memorie përdorë adresën në regjistrin MAR. 

2. Konfliktet duhet të shmangen. Nuk duhet të tentojmë të lexojmë nga dhe të shkruajmë në 

regjistrin e njëjtë në të njëjtën njësi kohore, sepse rezultatet mund të jenë të 

paparashikueshme.  
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Për shembull, mikro-operacionet (MBR   ←  Memory) dhe (IR   ←  (MBR)) nuk duhet të 

ndodhin në të njëjtën njësi kohore. 

Në këtë shembull njëri nga mikro-operacionet përfshinë një mbledhje. Për të shmangur përsëritjen 

e qarqeve, kjo mbledhje do të mund të kryhej nga njësia ALU. Përdorimi i ALU-së mund të 

përfshijë mikro-operacione shtesë, varësisht prej funksionalitetit të ALU-së dhe organizimit të 

procesorit.  

 

Cikli indirekt 

Pas marrjes së instruksionit, hapi i radhës është marrja e operandëve burimor. Duke vazhduar me 

shembullin e thjeshtë, të supozojmë formatin e instruksionit me një adresë, që lejon adresimin 

direkt dhe adresimin indirekt. Nëse instruksioni specifikon një adresë indirekte, atëherë një cikël 

indirekt duhet të ndodhë para ciklit të ekzekutimit. Rrjedha e të dhënave ndryshon paksa nga ajo 

që është paraqitur në Figura 14.7 (Rrjedha e të dhënave, cikli indirekt) dhe përfshinë këto mikro-

operacione:  

                                                                  t1:  MAR   ←  ( IR (Address) ) 

                                                                  t2:  MBR   ←  Memory 

                                                                  t3:   IR (Address)   ←  ( MBR (Address) ) 

Përmbajtja e fushës së adresës bartet në regjistrin MAR. Kjo adresë përdoret për marrjen e adresës 

së operandit. Në fund, fusha e adresës në IR përditësohet nga MBR, ashtu që përmban një adresë 

direkte në vend të adresës indirekte. Regjistri IR është në gjendjen e njëjtë sikur adresimi indirekt 

të mos përdorej fare dhe i gatshëm për ciklin e ekzekutimit.  

 

Cikli i ndërprerjes 

Pas përfundimit të ciklit të instruksionit, bëhet një testim për të përcaktuar nëse ndonjë ndërprerje 

e aktivizuar është paraqitur. Nëse po, paraqitet cikli i ndërprerjes. Natyra e këtij cikli ndryshon  

shumë prej një kompjuteri në një tjetër. Do të paraqesim një radhë të thjeshtë të ngjarjeve, ashtu 

siç është ilustruar në Figura 14.8 (Rrjedha e të dhënave, cikli indirekt). Kemi këtë radhë: 

      t1:  MBR   ←  (PC) 

                                                                  t2:  MAR   ←  Save_Address 

                                                                        PC       ←  Routine_Address 

                                                                  t3:    Memory   ←  (MBR) 

Në hapin e parë, përmbajtja e regjistrit PC bartet në MBR, ashtu që ajo përmbajtje mund të ruhet 

për kthim pas përpunimit të ndërprerjes. Pastaj në MAR ruhet adresa në të cilën do të ruhet 

përmbajtja e regjistrit PC dhe në regjistrin PC ruhet adresa e fillimit të procedurës që merret me 
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përpunimin e ndërprerjes. Secili prej këtyre veprime mund të jetë një mikro-operacion i vetëm. 

Megjithatë, meqë shumica e procesorëve ofrojnë shumë lloje dhe/ose nivele të ndërprerjeve, mund 

të jenë të nevojshme një ose më tepër mikro-operacione shtesë për të marrë Save_Address dhe 

Routine_Address para se të barten në MAR dhe PC. Në cilindo rast, posa kjo të jetë bërë, hapi i 

fundit është ruajtja e përmbajtjes së regjistrit MBR në memorie. Pas kësaj, procesori është i 

gatshëm të fillojë ciklin e instruksionit të radhës.  

 

Cikli i ekzekutimit 

Cikli  i marrjes, indirekt dhe i ndërprerjes janë të thjeshtë dhe të parashikueshëm. Secili përfshinë 

një radhë të vogël të mikro-operacioneve dhe në secilin rast, të njëjtat mikro-operacione përsëriten.  

 Kjo nuk vlen për ciklin e ekzekutimit. Për arsye të kodeve të ndryshme të operacioneve, 

ekziston një numër i ndryshëm i radhëve të mikro-operacioneve që mund të paraqiten. Njësia 

kontrolluese shqyrton kodin e operacionit dhe krijon një radhë të mikro-operacaioneve bazuar në 

vlerën e kodit të operacionit. Kjo njihet si dekodim i instruksionit. 

 Të marrim një shembull. Së pari le të kemi instruksionin add: 

           ADD R1, X 

i cili mbledhë përmbajtjen e lokacionit X me përmbajtjen e regjistrit R1. Kjo radhë e mikro-

operacioneve do të mund të paraqitej: 

                                                                  t1:  MAR   ←  ( IR (Address) ) 

                                                                  t2:  MBR   ←  Memory 

                                                                  t3:   R1     ←  (R1) + (MBR) 

 Në fillim, instruksioni ADD gjendet në regjistrin IR. Në hapin e parë, pjesa e adresës së 

përmbajtjes së regjistrit IR vendoset në regjistrin MAR. Pastaj lexohet lokacioni i adresuar. Në 

fund, ALU mbledhë përmbajtjet e regjistrave R1 dhe MBR. Ky është një shembull i thjeshtuar. 

Mund të nevojiten mikro-operacione shtesë për të nxjerrë referencën e regjistrit prej IR dhe ndoshta 

të vendosen hyrjet ose daljet e ALU-së në disa regjistra të ndërmjetëm.  

 

Cikli i instruksionit 

E dimë se secila fazë e ciklit të instruksionit mund të ndahet në një radhë të mikro-operacioneve 

elementarë. Në shembullin tonë, cikli i marrjes, indirekt dhe i ndërprerjes kanë një radhë të mikro-

operacioneve dhe ekziston një radhë e mikro-operacioneve për secilin kod të operacionit.  

 Për ta kompletuar pamjen, është e nevojshme që të lidhen sëbashku radhët e mikro-

operacioneve dhe kjo paraqitet në Figura 20.3. Le të kemi një regjistër me gjatësi 2 bit i quajtur 

kodi i ciklit të instruksionit (instruction cycle code - ICC). Regjistri ICC tregon gjendjen e 

procesorit sa i përket asaj se në cilën pjesë të ciklit është procesori:  
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    00: Fetch 

    01: Indirect 

    10: Execute 

    11: Interrupt  

 

 

Figura 20.3 – Diagrami i rrjedhës i ciklit të instruksionit 

  

Vlera e duhur e regjistrit ICC vendoset në fund të secilit prej katër cikleve. Cikli i ekzekutimit 

gjithmonë paraqitet pas ciklit indirekt. Cikli i marrjes gjithmonë paraqitet pas ciklit të ndërprerjes 

(shikoni në Figura 14.4). Për ciklin e marrjes dhe ciklin e ekzekutimit, cikli i radhës varet prej 

gjendjes së sistemit.  

Në këtë mënyrë, diagrami i rrjedhës në Figura 20.3 definon radhën e plotë të mikro-

operacioneve, varësisht prej radhës së instruksioneve dhe mënyrës së paraqitjes së ndërprerjeve. 

Natyrisht se ky shembull është i thjeshtuar. Diagrami i rrjedhës për një procesor real do të ishte 

shumë më kompleks. Sido që të jetë, kemi arritur në një pikë në diskutimin tonë në të cilën puna e 

procesorit përcaktohet si performancë e një radhe të mikro-operacioneve. Jemi në gjendje që të 

marrim në konsideratë se si njësia kontrolluese bën që kjo radhë të ndodhë.  
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20.2 Kontrolli i procesorit 

Kërkesat funksionale 

Përmes analizës që e kemi bërë në pjesën lart të materialit, ne kemi ndarë sjelljen ose funksionimin 

e procesorit në operacione elementarë, të quajtur mikro-operacione. Duke e thjeshtuar punën e 

procesorit në nivelin e tij më të ulët, ne jemi në gjendje të definojmë se çfarë saktësisht duhet të 

kryejë njësia kontrolluese. Në këtë mënyrë, mund të definojmë kërkesat funksionale të njësisë 

kontrolluese: funksionet që njësia kontrolluese duhet t’i kryejë patjetër. Një definim i këtyre 

kërkesave funksionale është baza për dizajnimin dhe implementimin e njësisë kontrolluese.  

 Me këtë informacion në dispozicion, njësia kontrolluese mund të përshkruhet përmes një 

procesi me tre hapa: 

1. Definimi i elementëve themelorë të procesorit 

2. Përshkrimi i mikro-operacioneve që procesori i kryen 

3. Përcaktimi i funksioneve që njësia kontrolluese duhet patjetër të kryejë për realizimin 

e mikro-operacioneve. 

Ne i kemi bërë tashmë hapat 1 dhe 2. Të përmbledhim rezultatet. Së pari, elementët bazë funksional 

të procesorit janë: 

▪ ALU 

▪ Regjistrat  

▪ Rrugët e brendshme për të dhëna 

▪ Rrugët e jashtme për të dhëna 

▪ Njësia kontrolluese 

Një reflektim mbi këta elementë mund të na bindë se kjo është një listë e plotë e 

elementëve. Njësia ALU është esenca funksionale e kompjuterit. Regjistrat përdoren për ruajtjen 

e të dhënave brenda në procesor. Disa regjistra përmbajnë informacion që është i nevojshëm për 

radhitjen e instruksioneve (p.sh. regjistri për statusin e programit). Regjistrat tjerë përmbajnë të 

dhëna që shkojnë ose vijnë nga njësia ALU, memoria dhe modulet për H/D. Rrugët e brendshme 

për të dhëna përdoren për lëvizjen e të dhënave në mes regjistrave si dhe në mes regjistrave dhe 

njësisë ALU. Rrugët e jashtme për të dhëna lidhin regjistrat me memorien dhe modulet për H/D, 

zakonisht në formë të busit të sistemit. Njësia kontrolluese bën që operacionet të kryhen në 

procesor.  

Ekzekutimi i një programi përbëhet nga operacione që përfshijnë këta elementë të 

procesorit. Ashtu siç kemi parë më herët, këto operacione përbëhen nga një radhë e mikro-

operacioneve. Duke e rilexuar pjesën 20.1 të këtij materiali, ne shohim se të gjitha mikro-

operacionet bëjnë pjesë në njërën prej këtyre kategorive: 

▪ Bartja e të dhënave prej një regjistri në një regjistër tjetër. 

▪ Bartja e të dhënave prej një regjistri në një interfejs të jashtëm ( p.sh. busi i sistemit). 

▪ Bartja e të dhënave prej një interfejsi të jashtëm në një regjistër. 
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▪ Kryerja e ndonjë operacioni aritmetikor ose logjik, duke përdorë regjistrat për hyrje 

dhe dalje. 

Të gjitha mikro-operacionet e nevojshme për kryerjen e një cikli të instruksionit, duke përfshirë të 

gjitha mikro-operacionet për ekzekutimin e secilit instruksion në bashkësinë e instruksioneve, 

bëjnë pjesë në njërën prej këtyre kategorive.  

 Ne tash mund të jemi më të qartë për mënyrën se si funksionon njësia kontrolluese. Njësia 

kontrolluese kryen dy detyra themelore: 

▪ Radhitja (sequencing): Njësia kontrolluese e detyron procesorin që të kalojë përgjatë 

një radhe të mikro-operacioneve në radhën e duhur, bazuar në programin që 

ekzekutohet. 

▪ Ekzekutimi: Njësia kontrolluese detyron kryerjen e secilit mikro-operacion. 

Diskutimi i deritashëm është një përshkrim funksional i asaj se çfarë bën njësia kontrolluese. Çelësi 

i punës së njësisë kontrolluese është përdorimi i sinjaleve kontrolluese. 

 

Sinjalet kontrolluese 

Ne kemi definuar elementët që përbëjnë procesorin (ALU, regjistrat dhe rrugët e të dhënave) dhe 

mikro-operacionet që kryhen. Në mënyrë që njësia kontrolluese të mund të kryejë punën e saj, 

njësia kontrolluese duhet patjetër të ketë hyrjet të cilat ia mundësojnë asaj të përcaktojë gjendjen 

e sistemit dhe daljet që ia mundësojnë asaj të kontrollojë sjelljen e sistemit. Këto janë 

specifikacionet e jashtme të njësisë kontrolluese. Në brendi të saj, njësia kontrolluese duhet patjetër 

të ketë logjikën (qarqet) e nevojshme për kryerjen e funksioneve të saj të radhitjes dhe ekzekutimit.  

 Figura 20.4 paraqet një model të përgjithshëm të njësisë kontrolluese, duke paraqitur të 

gjitha hyrjet dhe daljet e saj. Hyrjet janë: 

▪ Ora (clock): Në këtë mënyrë njësia kontrolluese “mbanë kohën”. Njësia kontrolluese 

detyron kryerjen e një mikro-operacioni (ose të një bashkësie të mikro-operacioneve 

njëkohësisht) për secilin puls të orës. Kjo njihet edhe si koha e ciklit të procesorit ose 

koha e ciklit të orës. 

▪ Regjistri i instruksionit: Kodi i operacionit dhe mënyra e adresimit të instruksionit 

aktual përdoren për të përcaktuar se cilat mikro-operacione duhet të kryhen gjatë një 

cikli të ekzekutimit. 

▪ Flegat: Këta janë të nevojshëm për njësinë kontrolluese për të përcaktuar gjendjen e 

procesorit dhe rezultatet e operacioneve të mëhershme në ALU. Për shembull, për 

instruksionin increment-and-skip-if-zero (ISZ), njësia kontrolluese do të rrisë vlerën e 

regjistrit PC për 1 vetëm nëse ZF = 1 (zero flag). 

▪ Sinjalet kontrolluese prej busit të kontrollit: Busi i kontrollit ofron sinjale për 

njësinë kontrolluese. 
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Figura 20.4 – Bllok diagrami i njësisë kontrolluese 

Daljet janë: 

▪ Sinjalet kontrolluese brenda në procesor: Këto janë të dy llojeve: sinjalet që 

detyrojnë të dhënat të lëvizin nga një regjistër në një tjetër dhe sinjalet që aktivizojnë 

funksione të caktuara në ALU. 

▪ Sinjalet kontrolluese në busin e kontrollit: Edhe këto janë të dy llojeve: sinjalet 

kontrolluese për memorien dhe sinjalet kontrolluese për modulet për H/D. 

Janë tre lloje të sinjaleve kontrolluese që përdoren: sinjalet që aktivizojnë një funksion të ALU-së; 

sinjalet që aktivizojnë një rrugë për të dhëna (data path); dhe sinjalet për busin e jashtëm të sistemit 

ose ndonjë interfejs të jashtëm. Të gjitha këto sinjale aplikohen direkt si hyrje binare në porta 

logjike (logic gates).  

 Të analizojmë edhe njëherë ciklin e marrjes që të shohim se si njësia kontrolluese e 

mirëmbanë kontrollin. Njësia kontrolluese e mbanë hapin se ku është brenda ciklit të instruksionit. 

Në një moment të caktuar, njësia kontrolluese e di se me radhë është cikli i marrjes. Hapi i parë 

është që përmbajtja e regjistrit PC të bartet në regjistrin MAR. Njësia kontrolluese e kryen këtë 

duke aktivizuar sinjalet kontrolluese që hapin (aktivizojnë) portat logjike në mes bitëve të regjistrit 

PC dhe bitëve të regjistrit MAR. Hapi i radhës është leximi i një fjale në memorie dhe vendosja e 

saj në MBR si dhe rritja e vlerës së regjistrit PC. Njësia kontrolluese e bën këtë duke dërguar 

njëkohësisht këto sinjale kontrolluese: 

▪ Një sinjal kontrollues që hapë portat logjike, duke mundësuar që përmbajtja e regjistrit 

MAR të vendoset në busin e adresave; 

▪ Një sinjal kontrollues për lexim që vendoset në busin e kontrollit; 

▪ Një sinjal kontrollues që hapë portat logjike, duke mundësuar që përmbajtja në busin e 

të dhënave të ruhet në regjistrin MBR; 

▪ Sinjalet kontrolluese për qarqet që mbledhin vlerën 1 me përmbajtjen e regjistrit PC 

dhe që ruajnë vlerën e re në regjistrin PC. 



                      MSc. Valdrin Haxhiu 

10 
 

Pas këtyre sinjaleve, njësia kontrolluese dërgon një sinjal kontrollues që hapë portat logjike në mes 

MBR dhe IR.  

 Pas ciklit të marrjes duhet të kryhet edhe një hap tjetër: njësia kontrolluese duhet të vendosë 

për kryerjen e një cikli indirekt ose një cikli të ekzekutimit. Për kryerjen e këtij hapi, njësia 

kontrolluese e analizon regjistrin IR që ta kuptojë nëse ka ndonjë adresim indirekt të memories.  

 Cikli indirekt dhe i ndërprerjes funksionojnë ngjashëm. Për ciklin e ekzekutimit, njësia 

kontrolluese fillon me analizimin e kodit të operacionit dhe në bazë të tij, vendosë se cilën radhë 

të mikro-operacioneve të kryejë për ciklin e ekzekutimit.  

 

Një shembull i sinjaleve kontrolluese 

Për të ilustruar funksionimin e njësisë kontrolluese, të analizojmë një shembull të thjeshtë. Figura 

20.5 e ilustron shembullin. Bëhet fjalë për një procesor të thjeshtë që ka vetëm një regjistër 

akumulator AC. Janë paraqitur rrugët e të dhënave në mes elementëve. Rrugët e sinjaleve 

kontrolluese që dalin prej njësisë kontrolluese nuk janë paraqitur, por pjesët fundore të sinjaleve 

kontrolluese janë shënuar me Ci dhe me nga një rreth. Njësia kontrolluese pranon hyrjet prej orës, 

regjistrit IR dhe flegave.  

 

Figura 20.5 – Rrugët e të dhënave dhe sinjalet kontrolluese 
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Në secilin cikël të orës, njësia kontrolluese lexon të gjitha hyrjet e saj dhe jep në dalje një bashkësi 

të sinjaleve kontrolluese. Sinjalet kontrolluese shkojnë në tre destinacione të ndryshme:  

▪ Rrugët e të dhënave: Njësia kontrolluese kontrollon rrjedhën e brendshme të të 

dhënave. Për shembull, gjatë marrjes së instruksionit, përmbajtja e regjistrit MBR 

bartet në regjistrin IR. Për secilën rrugë që duhet të kontrollohet, ekziston një 

ndërprerës (switch, i paraqitur në figurë me një rreth). Një sinjal kontrollues që del prej 

njësisë kontrolluese hapë përkohësisht portën logjike për të mundësuar kalimin e të 

dhënave. 

▪ ALU: Njësia kontrolluese kontrollon punën e ALU-së me një bashkësi të sinjaleve 

kontrolluese. Këto sinjale aktivizojnë disa qarqe logjike dhe porta logjike brenda në 

ALU. 

▪ Busi i sistemit: Njësia kontrolluese dërgon sinjale në telat e kontrollit të busit të 

sistemit (p.sh. leximi në memorie përmes sinjalit READ). 

Njësia kontrolluese duhet të mirëmbajë njohuritë për hapin se ku është brenda ciklit të 

instruksionit. Duke përdorë këto njohuri dhe me leximin e të gjitha hyrjeve të saj, njësia 

kontrolluese lëshon një radhë të sinjaleve kontrolluese që detyrojnë paraqitjen e mikro-

operacioneve. Njësia kontrolluese përdorë pulset e orës për të sinkronizuar në kohë radhën e 

ngjarjeve, duhet lejuar kohë ndërmjet ngjarjeve për stabilizimin e niveleve të sinjalit. Tabela 20.1 

tregon disa sinjale kontrolluese që nevojiten për disa nga radhët e mikro-operacioneve të 

përshkruar më herët. Me qëllim të thjeshtimit, rrugët e të dhënave dhe të kontrollit për rritjen e 

vlerës së regjistrit PC dhe vendosjen e adresave në PC dhe MAR nuk janë paraqitur.  

 Vlenë të theksohet natyra minimaliste e njësisë kontrolluese. Njësia kontrolluese është 

motorri që drejton tërë kompjuterin. Kjo njësi e arrin këtë duke u bazuar vetëm në njohjen e 

instruksioneve që duhet të ekzekutohen dhe natyrën e rezultateve të operacioneve aritmetikore dhe 

logjike (p.sh. pozitiv, overflow, etj.). Njësia kontrolluese nuk merret drejtpërdrejtë me të dhënat 

që përpunohen ose me rezultatet që fitohen. Njësia kontrolluese kontrollon çdo gjë me pak sinjale 

kontrolluese në pjesë të caktuara brenda në procesor dhe me pak sinjale kontrolluese në busin e 

sistemit.  
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Tabela 20.1 – Mikro-operacionet dhe sinjalet kontrolluese 

 

          CR = Sinjali kontrollues për lexim që vendoset në busin e sistemit 

          CW = Sinjali kontrollues për shkrim që vendoset në busin e sistemit 

 

Organizimi i brendshëm i procesorit 

Figura 20.5 tregon përdorimin e disa rrugëve për të dhëna. Kompleksiteti i këtij organizimi duhet 

të jetë i qartë. Zakonisht, një lloj i busit të brendshëm do të përdoret ashtu siç është sugjeruar në 

Figura 14.2 (Struktura e brendshme e CPU-së).  

 Duke përdorë një bus të brendshëm, Figura 20.5 mund të riorganizohet ashtu siç është 

paraqitur në Figura 20.6. Një bus i vetëm i brendshëm lidhë ALU-në dhe të gjithë regjistrat e 

procesorit. Për lëvizjen e të dhënave prej regjistrave në bus dhe prej busit në regjistra ofrohen porta 

logjike dhe sinjale kontrolluese. Disa sinjale kontrolluese shtesë kontrollojnë bartjen e të dhënave 

prej dhe në busin e sistemit dhe punën e njësisë ALU.  

 Dy regjistra tjerë, të shënuar si Y dhe Z, janë shtuar në organizim. Këta janë të nevojshëm 

për funksonimin e duhur të ALU-së. Në rastin kur një operacion përfshinë dy operandë, njëri prej 

operandëve mund të merret prej busit të brendshëm dhe tjetri duhet të merret prej ndonjë burimi 

tjetër. Regjistri AC do të mund të përdorej për këtë qëllim, por kjo e kufizon fleksibilitetin e 

sistemit dhe nuk do të funksiononte në një procesor me shumë regjistra me qëllim të përgjithshëm. 

Regjistri Y ofron mundësinë për ruajtje të përkohshme të operandit tjetër. Njësia ALU është një 

qark kombinues pa ndonjë mundësi për ruajtje të brendshme. Në këtë mënyrë, kur sinjalet 

kontrolluese aktivizojnë një funksion të ALU-së, hyrjet në ALU transformohen në dalje. Për këtë 

arsye, dalja e ALU-së nuk mund të lidhet direkt në bus, sepse kjo dalje do të kthehej në ALU si 

hyrje. Regjistri Z ofron mundësinë e ruajtjes së përkohshme të daljes. Me këtë organizim, një 

operacion për mbledhjen e një vlere prej memories me regjistrin AC do të kishte këta hapa: 
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                                                       t1:  MAR   ←  ( IR (address) ) 

                                                       t2:  MBR   ←  Memory 

                                           t3:   Y         ←  (MBR) 

                                                       t4:   Z          ←  (AC)  +  (Y) 

                                                       t5:   AC       ←  (Z) 

Janë të mundshme organizime tjera, por, në përgjithësi, një lloj i busit të brendshëm ose një 

bashkësi e buseve të brendshëm përdoret. Përdorimi i rrugëve të njëjta për të dhëna e thjeshton 

ndërlidhjen dhe kontrollimin e procesorit. Një arsye tjetër praktike për përdorimin e një busi të 

brendshëm është kursimi i hapësirës.  

 

Figura 20.6 – CPU me busin e brendshëm 
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20.3 Implementimi hardwired 

Ne e kemi diskutuar njësinë kontrolluese në aspektin e hyrjeve, daljeve dhe funksioneve të saj. 

Tash do të merremi me implementimin e njësisë kontrolluese. Janë përdorë teknika të ndryshme. 

Shumica e tyre bëjnë pjesë në njërën prej dy kategorive: 

▪ Implementimi hardwired (hardwired implementation) 

▪ Implementimi përmes mikroprogramimit (microprogrammed implementation) 

Në implementimin hardwired, njësia kontrolluese është një qark i një makine me gjendje. 

Sinjalet logjike hyrëse të saj transformohen në një bashkësi të sinjaleve logjike dalëse, që janë 

sinjale kontrolluese.  

 

Hyrjet e njësisë kontrolluese 

Figura 20.4 paraqet njësinë kontrolluese ashtu siç e kemi diskutuar deri më tash. Hyrjet e saj janë: 

IR, sinjalet e orës, flegat dhe sinjalet e busit të kontrollit. Në rastin e flegave dhe sinjaleve të busit 

të kontrollit, secili bit e ka një kuptim (p.sh. overflow). Dy hyrjet tjera të njësisë kontrolluese nuk 

kanë ndonjë ndikim direkt në njësinë kontrolluese.  

 Të shqyrtojmë së pari hyrjen prej regjistrit IR. Njësia kontrolluese e përdorë kodin e 

operacionit dhe kryen veprime të ndryshme (krijon një kombinim tjetër të sinjaleve kontrolluese) 

për instruksione të ndryshme. Për të thjeshtuar logjikën e njësisë kontrolluese, duhet të ekzistojë 

një hyrje logjike e veçantë për secilin kod të operacionit. Ky funksion mund të kryhet nga një 

dekodues, i cili e merr një hyrje të koduar dhe prodhon një dalje. Në përgjithësi, një dekodues do 

të ketë n hyrje binare dhe 2n dalje binare. Secila prej 2n kombinimeve të ndryshme në hyrje do të 

aktivizojë një dalje të veçantë.  

 Pjesa e hyrjes të sinjaleve të orës ofron një radhë përsëritëse të pulseve. Kjo është e 

dobishme për matjen e kohëzgjatjes së mikro-operacioneve. Perioda (cikli) e pulseve të orës duhet 

të jetë mjaftueshëm e gjatë për lëvizjen e sinjaleve përgjatë rrugëve për të dhëna dhe qarqeve të 

procesorit. Megjithatë, ashtu siç kemi diskutuar më herët, njësia kontrolluese lëshon sinjale të 

ndryshme kontrolluese në njësi të ndryshme kohore brenda një cikli të instruksionit. Në këtë 

mënyrë, do të dëshironim një numërues si hyrje në njësinë kontrolluese, me nga një sinjal 

kontrollues të ndryshëm që përdoret për T1, T2 dhe kështu me radhë. Në fund të një cikli të 

instruksionit, njësia kontrolluese duhet të rivendosë numëruesin në vlerën T1.  

 Me këto dy përmirësime, njësia kontrolluese mund të paraqitet si në Figura 20.10. 
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Figura 20.10 - Njësia kontrolluese me hyrjet e dekoduara 

 

Logjika e njësisë kontrolluese 

Për definimin e implementimit hardwired të njësisë kontrolluese, na mbetet të diskutojmë logjikën 

e brendshme të njësisë kontrolluese që prodhon sinjale kontrolluese dalëse si një funksion i 

sinjaleve në hyrje.  

 Ajo që duhet të bëjmë patjetër është që, për secilin sinjal kontrollues të nxjerrim një 

shprehje algjebrike logjike të atij sinjali si funksion të hyrjeve të tij. Të trajtojmë përsëri shembullin 

nga Figura 20.5. Në Tabela 20.1 mund të shihet radha e mikro-operacioneve dhe sinjalet 

kontrolluese që nevojiten për të kontrolluar tre nga katër fazat e ciklit të instruksionit.  

 Të shqyrtojmë sinjalin kontrollues C5. Ky sinjal detyron leximin e të dhënave prej busit për 

të dhëna dhe vendosjen e të dhënave në regjistrin MBR. Sinjali C5 është përdorë dy herë në Tabela 

20.1. Të definojmë dy sinjale të reja kontrolluese, P dhe Q, që kanë këtë kuptim: 

PQ = 00         Cikli i marrjes 

PQ = 01         Cikli indirekt 

PQ = 10         Cikli i ekzekutimit 

PQ = 11         Cikli i ndërprerjes 

Shprehja algjebrike logjike që definon sinjalin C5 është: 

      C5 =  P̅ ∙ Q̅ ∙ T2 +  P̅ ∙ Q ∙ T2 

Sinjali kontrollues C5 do të aktivizohet gjatë njësisë së dytë kohore të ciklit të marrjes dhe ciklit 

indirekt.  
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 Kjo shprehje nuk është e plotë. C5 nevojitet edhe gjatë ciklit të ekzekutimit. Për shembullin 

tonë të thjeshtë, të supozojmë se kemi vetëm tre instruksione që lexojnë prej memories: LDA, 

ADD dhe AND.  Sinjalin C5 mund ta definojmë në këtë mënyrë:                           

C5 =  P̅ ∙ Q̅ ∙ T2 +  P̅ ∙ Q ∙ T2 +  P̅ ∙ Q̅ ∙ (LDA + ADD + AND) ∙ T2 

 Procesi i njëjtë do të mund të përsëritej për secilin sinjal kontrollues të krijuar nga 

procesori. Rezultati do të ishte një bashkësi e shprehjeve algjebrike logjike që definojnë sjelljen e 

njësisë kontrolluese dhe procesorit.  

 Për t’i lidhur të gjitha sëbashku, njësia kontrolluese duhet patjetër të kontrollojë gjendjen 

e ciklit të instruksionit. Ashtu siç e thamë më herët, në fund të çdo nëncikli (marrje, indirekt, 

ekzekutim, ndërprerje), njësia kontrolluese lëshon një sinjal i cili detyron gjeneruesin kohor (orën) 

të rivendoset në gjendjen fillestare dhe të lëshojë kohën T1. Njësia kontrolluese duhet që patjetër 

të vendosë vlerat e duhura të sinjaleve P dhe Q për të definuar nënciklin e radhës që do të kryhet.  

 Duhet të kemi të qartë se në një procesor modern kompleks, numri i shprehjeve 

(barazimeve) algjebrike logjike të nevojshme për të definuar njësinë kontrolluese është i madh. 

Detyra për implementimin e një qarku kombinues që i plotëson të gjitha këto barazime është shumë 

e vështirë. Zakonisht përdoret një qasje më e thjeshtë, e njohur si mikroprogramimi.  

 

  

 

Implementimi përmes mikroprogramimit 

Termi mikroprogram është përdorë për herë të parë nga M.V. Wilkes në fillim të viteve të 1950-

ta. Wilkes kishte propozuar një dizajn për njësinë kontrolluese, dizajni ishte i organizuar dhe 

sistematik dhe shmangte vështirësitë e implementimit hardwired. Kjo ide zgjoi interesimin e mjaft 

studiuesve, por dukej se nuk funksiononte mirë sepse kërkonte një memorie të shpejtë dhe 

relativisht jo të lirë të kontrollit.  

 Mikroprogramimi ishte bërë një teknikë e popullarizuar e implementimit të njësisë 

kontrolluese të procesorëve CISC (complex instruction set computer). Viteve të fundit, 

mikroprogramimi përdoret më pak, por mbetet si një teknikë që është në dispozicion të dizajnuesve 

të kompjuterëve. Për shembull, në procesorin Pentium 4, instruksionet e makinës shndërrohen në 

një format të ngjashëm me formatin RISC (reduced instruction set computer), shumica e të cilave 

ekzekutohen pa e përdorë mikroprogramimin. Megjithatë, disa instruksione ekzekutohen duke 

përdorë mikroprogramimin.  
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21.1 Konceptet themelore 

Mikroinstruksionet 

Njësia kontrolluese është një pjesë e thjeshtë. Megjithatë, implementimi i njësisë kontrolluese si 

ndërlidhje në mes elementëve themelorë logjik nuk është një detyrë e lehtë. Dizajni duhet patjetër 

të përfshijë logjikën për radhitjen e mikro-operacioneve, për ekzekutimin e mikro-operacioneve, 

për interpretimin e kodeve të operacioneve dhe për marrjen e vendimeve varësisht prej flegave të 

njësisë ALU. Është e vështirë të dizajnohet dhe të testohet një harduer si njësia kontrolluese. Për 

më tepër, dizajni është relativisht jo fleksibil. Për shembull, është e vështirë të ndryshojmë dizajnin 

nëse duam të shtojmë një instruksion të ri të makinës.  

 Një alternativë, që është përdorë në shumë procesorë CISC, është implementimi i njësisë 

kontrolluese përmes mikroprogramimit. Të shqyrtojmë Tabela 21.1. 

 Tabela 21.1 – Bashkësia e instruksioneve në dizajnin e propozuar nga Wilkes 

 

              Shënim: ACC = akumulatori  

                             𝐴𝐶𝐶1
= gjysma me peshën më të madhe e akumulatorit 

                            𝐴𝐶𝐶2
= gjysma me peshën më të vogël e akumulatorit 

                            n = lokacioni n në memorie 

                            C(X) = përmbajtja e X (X = regjistër ose lokacion në memorie) 

 

Përveç përdorimit të sinjaleve kontrolluese, secili mikro-operacion përshkruhet me anë të 

simboleve. Ky përshkrim duket si një gjuhë programuese. Në të vërtetë është një gjuhë 

programuese e njohur si gjuha e mikroprogramimit. Çdo rresht përshkruan një bashkësi të 

mikro-operacioneve që paraqiten në një kohë dhe njihet si mikroinstruksion. Një radhë e 
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instruksioneve njihet si mikroprogram ose firmware. Firmware është një mikroprogram në mes 

harduerit dhe softuerit. Është më lehtë të dizajnohet në firmware se sa në harduer, por është më 

vështirë të shkruhet një program firmware se sa një softuer.  

 Si mund ta përdorim konceptin e mikroprogramimit për të implementuar njësinë 

kontrolluese? Të kemi parasysh se për çdo mikro-operacion, njësia kontrolluese krijon një bashkësi 

të sinjaleve kontrolluese. Kështu që, për cilindo mikro-operacion, secili tel i kontrollit që del prej 

njësisë kontrolluese është në gjendjen on ose off. Kjo gjendje, sigurisht se mund të paraqitet si 

numër binar për secilin tel të kontrollit. Në këtë mënyrë ne do të mund të ndërtonim një fjalë të 

kontrollit në të cilën secili bit paraqet një tel të kontrollit. Çdo mikro-operacion do të mund të 

paraqitej me një kombinim të ndryshëm të njëshave dhe zerove në fjalën e kontrollit.  

 Le të supozojmë se mund të bëjmë bashkë një radhë të fjalëve të kontrollit për të paraqitur 

radhën e mikro-operacioneve që kryhen nga njësia kontrolluese. Tutje, duhet të kemi parasysh se 

radha e mikro-operacioneve nuk është e pandryshueshme. Le të vendosim fjalët e kontrollit në një 

memorie, ku secila fjalë e ka adresën e saj të veçantë. Në secilën fjalë të kontrollit të vendosim një 

fushë që tregon lokacionin e fjalës së kontrollit me radhë që do të ekzekutohet nëse një kusht i 

caktuar plotësohet (p.sh. nëse biti i adresimit indirekt në një adresë të memories është 1). Poashtu, 

të shtojmë edhe disa bitë për të paraqitur kushtin.  

 Ajo që fitohet në këtë mënyrë njihet si mikroinstruksion horizontal, një shembull i të 

cilit është paraqitur në Figura 21.1a. Formati i mikroinstruksionit ose fjalës së kontrollit është si 

vijon. Për secilin tel të kontrollit brenda në procesor ekziston nga një bit dhe nga një bit për secilin 

tel të kontrollit në busin e sistemit. Ekziston një fushë e kushtit që tregon kushtin për të cilin duhet 

të bëhet një degëzim dhe një adresë e mikroinstruksionit që duhet të ekzekutohet me radhë kur të 

ndodhë një degëzim. Një mikroinstruksion i tillë interpretohet si vijon: 

1. Për ekzekutimin e këtij mikroinstruksioni, duhet të vendosen në gjendjen on të gjithë telat 

e kontrollit për të cilët ka një bit 1; telat tjerë që kanë bitin 0 duhet të lihen në gjendjen off. 

Sinjalet kontrolluese që fitohen do të detyrojnë të ekzekutohet një ose më tepër mikro-

operacione. 

2. Nëse kushti që tregohet me bitët e kushtit është i pasaktë, duhet të ekzekutohet 

mikroinstruksioni i radhës. 

3. Nëse kushti që tregohet me bitët e kushtit është i saktë, mikroinstruksioni i radhës që do të 

ekzekutohet tregohet në fushën e adresës. 

Figura 21.2 tregon se si këto fjalë të kontrollit ose mikroinstruksione do të mund të 

vendoseshin në një memorie të kontrollit. Mikroinstruksionet brenda secilës procedurë 

(routine) ekzekutohen në mënyrë të njëpasnjëshme. Secila procedurë e ka në fund një 

instruksion për degëzim ose kërcim (jump) që tregon se ku do të vazhdohet puna. Ekziston 

një procedurë e veçantë e ciklit të ekzekutimit qëllimi i vetëm i të cilës është të tregojë se 

cila nga procedurat e instruksioneve të makinës (AND, ADD dhe tjera) do të ekzekutohet 

me radhë, varësisht prej kodit aktual të operacionit.  
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(a) Mikroinstruksioni horizontal 

 

(b) Mikroinstruksioni vertikal 

 

Figura 21.1 – Formatet e zakonshme të mikroinstruksioneve 

 

Memoria e kontrollit e paraqitur në Figura 21.2 është një përshkrim thuajse i plotë i punës së 

njësisë kontrolluese. Memoria e kontrollit definon radhën e mikro-operacioneve që do të kryhen 

gjatë secilit cikël (marrje, indirekt, ekzekutim, ndërprerje) dhe definon radhitjen e këtyre cikleve. 

Nëse jo për diçka tjetër, kjo mënyrë e paraqitjes do të ishte një pajisje e dobishme për të 

dokumentuar funksionimin e njësisë kontrolluese në një kompjuter të caktuar. Kjo është diçka më 

tepër se aq. Është poashtu një mënyrë për të implementuar njësinë kontrolluese.  
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Figura 21.2 – Organizimi i memories së kontrollit 

 

Njësia kontrolluese e mikroprogramuar 

Memoria e kontrollit në Figura 21.2 përmbanë një program që përshkruan sjelljen e njësisë 

kontrolluese. Nga kjo rrjedhë se njësinë kontrolluese do të mund të implementonim thjeshtë duke 

e ekzekutuar atë program.  

 Figura 21.3 paraqet elementët kryesorë të këtij implementimi. Bashkësia e 

mikroinstruksioneve ruhet në memorien e kontrollit. Adresa e mikroinstruksionit të radhës që do 

të lexohet ruhet në regjistrin e adresës së kontrollit. Pas leximit në memorien e kontrollit, një 

mikroinstruksion bartet në regjistrin e baferit të kontrollit. Pjesa e majtë e atij regjistri (shiko 

Figura 21.1a) lidhet në telat e kontrollit të cilët dalin prej njësisë kontrolluese. Kështu, leximi i një 

mikroinstruksioni në memorien e kontrollit është njëjtë sikur ai mikroinstruksion të ekzekutohet. 

Elementi i tretë që është paraqitur në figurë është njësia për radhitje (sequencing unit) e cila 

vendosë vlerën në regjistrin e adresës së kontrollit dhe lëshon një komandë për lexim.  

 Të analizojmë këtë strukturë në më shumë detaje, ashtu siç është paraqitur në Figura 21.4. 

Duke e krahasuar këtë figurë me Figura 21.3, mund të shohim se njësia kontrolluese përsëri ka 

hyrjet e njëjta (IR, flegat e ALU-së, orën) dhe daljet (sinjalet kontrolluese).  
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Figura 21.3 – Mikroarkitektura e njësisë kontrolluese 

 

 

Figura 21.4 – Funksionimi i njësisë kontrolluese të mikroprogramuar 
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Njësia kontrolluese funksionon si në vijim: 

1. Për të ekzekutuar një instruksion, njësia e logjikës së radhitjes e lëshon një komandë READ 

në drejtim të memories së kontrollit. 

2. Në regjistrin e baferit të kontrollit vendoset fjala adresa e të cilës është në regjistrin e 

adresës së kontrollit. 

3. Përmbajtja e regjistrit të baferit të kontrollit krijon sinjalet kontrolluese dhe informacionin 

e adresës së radhës për njësinë e logjikës së radhitjes. 

4. Njësia e logjikës së radhitjes e vendosë një adresë të re në regjistrin e adresës së kontrollit 

bazuar në informacionin e adresës së radhës në regjistrin e baferit të kontrollit dhe flegave 

të ALU-së. 

E gjithë kjo ndodhë gjatë një cikli të orës. 

 Të analizojmë më gjerësisht hapin e fundit të paraqitur në listë. Në përfundim të secilit 

mikroinstruksion, njësia e logjikës së radhitjes e vendosë një adresë të re në regjistrin e adresës së 

kontrollit. Varësisht prej vlerës së flegave të ALU-së dhe regjistrit të baferit të kontrollit, njëri nga 

këto tre vendime merret: 

▪ Merre instruksionin e radhës: Shto vlerën 1 në regjistrin e adresës së kontrollit. 

▪ Kërce në një procedurë të re bazuar në një mikroinstruksion për kërcim (jump): 

Vendose në regjistrin e adresës së kontrollit vlerën e fushës së adresës të regjistrit të baferit 

të kontrollit. 

▪ Kërce te një procedurë e një instruksioni: Vendose në regjistrin e adresës së kontrollit 

vlerën e fushës së kodit të operacionit prej regjistrit IR. 

Figura 21.4 tregon dy module me emërtimin decoder (dekodues). Dekoduesi i sipërm e 

përkthen kodin e operacionit të regjistrit IR në një adresë të memories së kontrollit. Dekoduesi i 

poshtëm nuk përdoret për mikroinstruksionet horizontale, por përdoret për mikroinstruksionet 

vertikale (Figura 21.1b). Ashtu siç e kemi përmendë, në një mikroinstruksion horizontal secili bit 

në fushën e kontrollit lidhet me një tel të kontrollit. Në një mikroinstruksion vertikal, për secilin 

veprim që duhet të kryhet përdoret një kod [p.sh. MAR ← (PC)] dhe dekoduesi e përkthen këtë 

kod në sinjale të veçanta kontrolluese. Përparësia e mikroinstruksioneve vertikale është se ato janë 

më kompakte (kanë më pak bitë) në krahasim me mikroinstruksionet horizontale, duke paguar 

çmimin e një logjike të vogël shtesë dhe vonesën kohore. 

 

Përparësitë dhe mangësitë 

Përparësia kryesore e përdorimit të mikroprogramimit për implementimin e njësisë kontrolluese 

është se mikroprogramimi e thjeshton dizajnin e njësisë kontrolluese. Kështu, është më e lirë dhe 

paraqet më pak gabime për implementim. Një njësi kontrolluese hardwired duhet patjetër të 

përmbajë logjikën komplekse për radhitjen e shumë mikro-operacioneve të ciklit të instruksionit. 

Në anën tjetër, dekoduesit dhe njësia e logjikës për radhitje të një njësie kontrolluese të 

mikroprogramuar janë pjesë shumë të thjeshta të logjikës.  
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 Mangësia kryesore e njësisë kontrolluese të mikroprogramuar është se ajo do të jetë disi 

më e ngadalshme se njësia hardwired e një teknologjie që mund të krahasohet. Pavarësisht kësaj, 

mikroprogramimi është teknika më kryesore për implementimin e arkitekturave të pastra CISC, në 

saje të lehtësisë së saj për implementim. Procesorët RISC, me formatin e tyre më të thjeshtë të 

instruksionit, zakonisht përdorin njësi kontrolluese hardwired.  

 

21.2 Radhitja e mikroinstruksioneve 

Dy detyrat kryesore që kryhen nga një njësi kontrolluese e mikroprogramuar janë: 

▪ Radhitja e mikroinstruksioneve (microinstruction sequencing): Merre 

mikroinstruksionin e radhës në memorien e kontrollit. 

▪ Ekzekutimi i mikroinstruksionit: Krijo (gjenero) sinjalet kontrolluese të nevojshme për 

ekzekutimin e mikroinstruksionit. 

Me rastin e dizajnimit të njësisë kontrolluese, të dy këto detyra duhet të merren parasysh sëbashku, 

sepse të dy ndikojnë në formatin e mikroinstruksionit dhe në sinkronizimin kohor të njësisë 

kontrolluese.  

Çështjet me rëndësi për dizajnin 

Janë dy gjëra që duhet të trajtohen në dizajnin e teknikës për radhitje të mikroinstruksioneve: 

madhësia e mikroinstruksionit dhe koha e krijimit të adresës. Gjëja e parë është më se e 

kuptueshme; zvogëlimi i madhësisë së memories të kontrollit e zvogëlon koston e saj. Gjëja e dytë 

është thjeshtë një nevojë për ekzekutim sa më të shpejtë të mikroinstruksioneve.  

 Gjatë ekzekutimit të një mikroprogrami, adresa e mikroinstruksionit të radhës që do të 

ekzekutohet është në njërën nga këto kategori: 

▪ Përcaktohet nga regjistri i instruksionit 

▪ Adresa tjetër me radhë 

▪ Degëzimi 

Kategoria e parë paraqitet vetëm një herë në secilin cikël të instruksionit, pak kohë pasi të jetë 

marrë instruksioni. Kategoria e dytë është më e zakonshmja në shumicën e dizajnëve. Megjithatë, 

dizajni nuk duhet të optimizohet vetëm për qasjen e njëpasnjëshme. Degëzimet, me kusht dhe pa 

kusht janë një pjesë e nevojshme e një mikroprogrami. Për më tepër, radhët e mikroinstruksioneve 

e kanë tendencën të jenë të shkurta; një nga tre ose katër mikroinstruksione do të mund të ishte një 

degëzim. Kështu, është e rëndësishme të dizajnohen teknika kompakte dhe efikase në kohë për 

degëzim të mikroinstruksioneve.  
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Teknikat e degëzimit 

Një adresë e memories së kontrollit duhet të krijohet për mikroinstruksionin e radhës bazuar në 

mikroinstruksionin aktual, flegat e kushteve dhe përmbajtjen e regjistrit të instruksionit. Një numër 

i madh i teknikave të ndryshme janë përdorë. Këto teknika mund të grupohen në tre kategori të 

përgjithshme, ashtu siç është paraqitur në Figura 21.6, Figura 21.7 dhe Figura 21.8.  

 

Figura 21.6 – Logjika e kontrollit për degëzim: dy fusha të adresës 

Këto kategori janë të bazuara në formatin e informacionit të adresës në mikroinstruksion:  

▪ Dy fusha të adresës 

▪ Një fushë e adresës 

▪ Format i ndryshueshëm 

Qasja më e thjeshtë ofron dy fusha të adresës në secilin mikroinstruksion. Figura 21.6 sugjeron se 

si do të përdoret ky informacion. Një multipleksues përdoret si destinacion për fushën e adresës 

dhe regjistrin e instruksionit. Duke u bazuar në hyrjen e përzgjedhjes së adresës, multipleksuesi 

bartë në regjistrin e adresës së kontrollit kodin e operacionit ose njërën nga dy adresat. Në hapin e 

radhës, regjistri i adresës së kontrollit dekodohet për të krijuar adresën e mikroinstruksionit të 

radhës.  
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Figura 21.7 – Logjika e kontrollit për degëzim: fusha e një adrese 

Sinjalet për përzgjedhjen e adresës ofrohen nga një modul i logjikës për degëzim hyrja e të cilit 

përbëhet nga flegat e njësisë kontrolluese dhe bitët e pjesës së kontrollit në mikroinstruksion.  

 Edhepse qasja me dy adresa është më e thjeshtë, ajo kërkon më shumë bitë në 

mikroinstruksion se sa qasjet tjera. Me një logjikë shtesë, mund të arrihen disa kursime. Një qasje 

e zakonshme është me vetëm një fushë të adresës (Figura 21.7). Me këtë qasje, opcionet për 

adresën tjetër të radhës janë si vijon: 

▪ Fusha e adresës 

▪ Kodi i regjistrit të instruksionit 

▪ Adresa tjetër me radhë 

Sinjalet për përzgjedhje të adresës përcaktojnë opcionin që përzgjedhet. Kjo qasje e zvogëlon në 

një numrin e fushave të adresës. Duhet të kemi parasysh se fusha e adresës shpesh nuk përdoret. 

Kështu, ekziston një joefiçiencë në skemën e kodimit të mikroinstruksionit.  

 Një qasje tjetër është ofrimi i dy formateve krejtësisht ndryshe të mikroinstruksionit 

(Figura 21.8). Një bit tregon se cili format është duke u përdorë. Në një format, bitët tjerë përdoren 

për të aktivizuar sinjalet kontrolluese. Në formatin tjetër, disa nga bitët e udhëheqin modulin e 

logjikës së degëzimit dhe bitët tjerë paraqesin adresën. Në formatin e parë, adresa tjetër është 

adresa tjetër me radhë ose një adresë e cila nxjerret prej regjistrit të instruksionit. Në formatin e 

dytë, specifikohet një degëzim me kusht ose degëzim pa kusht.  
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Figura 21.8 – Logjika e kontrollit për degëzim: formati i ndryshueshëm 

Një mangësi e kësaj qasjeje është se shpenzohet një cikël i plotë me secilin mikroinstruksion të 

degëzimit. Me anë të qasjeve tjera, krijimi i adresës paraqitet si pjesë e ciklit të krijimit të sinjalit 

kontrollues, duke zvogëluar numrin e qasjeve në memorien e kontrollit.  

 Këto qasje që i përshkruam janë të përgjithshme. Implementimet e caktuara zakonisht 

përfshijnë një kombinim të këtyre teknikave.  

 

Krijimi (gjenerimi) i adresës 

Ne kemi trajtuar problemin e radhitjes nga aspekti i çështjeve me rëndësi për formatin dhe kërkesat 

e përgjithshme të logjikës. Një aspekt tjetër është marrja parasysh e disa mënyrave të ndryshme të 

nxjerrjes ose llogaritjes së adresës.  

 Teknikat për krijimin e adresës tjetër mund të ndahen në teknika eksplicite, përmes të 

cilave, adresa është brenda instruksionit dhe teknika implicite, që kërkojnë logjikë shtesë për të 

gjeneruar adresën.  

 Ne diskutuam teknikat eksplicite. Përmes qasjes me dy adresa, për secilin mikroinstruksion 

janë dy adresa alternative. Duke përdorë një fushë të adresës ose një format të ndryshueshëm, 
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mund të implementohen disa instruksione të degëzimit. Një instruksion për degëzim me kusht 

varet nga këto informacione:  

▪ Flegat e ALU-së 

▪ Një pjesë e kodit të operacionit ose fushat e mënyrës së adresimit në instruksion 

▪ Pjesët e një regjistri të përzgjedhur, biti i shenjës 

▪ Bitët e gjendjes brenda njësisë kontrolluese 

Disa teknika eksplicite zakonisht përdoren. Njëra nga to, pasqyrimi (mapping), nevojitet në 

pothuajse të gjithë dizajnët. Pjesa e kodit të operacionit të një instruksioni duhet të pasqyrohet në 

një adresë të mikroinstruksionit. Kjo ndodhë vetëm një herë në një cikël të instruksionit.  

Një teknikë implicite e zakonshme është kombinimi ose mbledhja e dy pjesëve të një adrese për të 

formuar adresën e plotë. Kjo qasje ishte përdorë në familjen IBM S/360 dhe në shumë modele të 

familjes IBM S/370.  

 

21.3 Ekzekutimi i mikroinstruksioneve 

Ngjarja themelore në një procesor të mikroprogramuar është cikli i mikroinstruksionit. Çdo cikël 

është i përbërë prej dy pjesëve: marrja dhe ekzekutimi. Pjesa e marrjes përcaktohet duke gjeneruar 

adresën e një mikroinstruksioni ashtu siç kemi trajtuar më herët. Kjo pjesë e materialit merret me 

ekzekutimin e një mikroinstruksioni. 

 Të rikujtojmë se efekti i ekzekutimit të një mikroinstruksioni është gjenerimi i sinjaleve 

kontrolluese. Disa prej këtyre sinjaleve kontrollojnë disa pjesë brenda në procesor. Pjesa tjetër e 

sinjaleve kontrolluese qarkullojnë në busin e jashtëm të kontrollit ose në ndonjë interfejs të 

jashtëm. Pjesë e këtij efekti është edhe gjenerimi i adresës së mikroinstruksionit të radhës.  

 Përshkrimi që bëmë më herët sugjeron organizimin e njësisë kontrolluese të paraqitur në 

Figura 21.10. Kjo figurë është një plotësim i Figura 21.4. Modulet kryesore në këtë diagram i kemi 

trajtuar. Moduli i logjikës së radhitjes gjeneron adresën e mikroinstruksionit të radhës, duke 

përdorë si hyrje përmbajtjen e regjistrit të instruksionit, flegat e ALU-së, regjistrin e adresës së 

kontrollit (për inkrementim) dhe regjistrin e baferit të kontrollit. Regjistri i baferit të kontrollit 

mund të ofrojë një adresë, bitë të kontrollit ose të dyjat. Ky modul udhëhiqet nga një orë e cila 

përcakton aspektin kohor të ciklit të mikroinstruksionit.  

 Moduli i logjikës së kontrollit gjeneron sinjale kontrolluese si një funksion i disa prej bitëve 

të mikroinstruksionit. Duhet të jetë e qartë se formati dhe përmbajtja e mikroinstruksionit 

përcakton kompleksitetin e modulit të logjikës së kontrollit. 
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Figura 21.10 – Organizimi i njësisë kontrolluese 
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+
Pse CISC ?

◼ Bashkësitë e mëdha të instruksioneve përfshijnë një numër 
të madh të instruksioneve dhe instruksione komplekse. 

◼ Kanë qenë dy arsye kryesore që kanë motivuar këtë trend:

◼ Dëshira për të thjeshtuar kompajlerët

◼ Dëshira për të përmirësuar performancën

◼ Programet e vogla kanë dy përparësi:

◼ Programi harxhon më pak memorie

◼ Duhet të përmirësojë performancën

◼ Më pak instruksione nënkupton më pak bajt të instruksioneve
që duhet të lexohen

◼ Në një ambient që përdorë faqe, programet më të vogla kanë
më pak faqe, duke zvogëluar në atë mënyrë rastet page fault

◼ Më shumë instruksione do të jenë në memorien kesh

(Complex Instruction Set Computer)



Tabela 15.6 - Madhësia e kodit në raport me RISC I

 [PATT82a] 

11 C Programs 

[KATE83] 

12 C Programs 

[HEAT84] 

5 C Programs 

RISC I 1.0 1.0 1.0 

VAX-11/780 0.8 0.67  

M68000 0.9  0.9 

Z8002 1.2  1.12 

PDP-11/70 0.9 0.71  

 



Karakteristikat e bashkësisë së

reduktuar të instruksioneve (RISC)

•Cikli i makinës --- koha e nevojshme për të lexuar dy operandë prej regjistrave, kryerjen e 
një operacioni në ALU dhe ruajtjen e rezultatit në një regjistër

Një instruksion për
cikël

•Vetëm instruksionet e thjeshta LOAD dhe STORE mund t’i qasen memories

•Kjo karakteristikë e dizajnit e thjeshton bashkësinë e instruksioneve dhe njësinë kontrolluese

Operacionet e llojit
regjistër-regjistër

•Thjeshton bashkësinë e instruksioneve dhe njësinë kontrolluese
Mënyra më të

thjeshta të adresimit

•Në përgjithësi, përdoret vetëm një ose pak formate

•Gjatësia e instruksionit është fikse (e pandryshueshme) dhe vendosja në DRAM bëhet vetëm
në kufi të fjalës

•Dekodimi i kodit të operacionit dhe qasja në operandin e regjistrit mund të bëhen në të
njëjtën kohë

Formate më të
thjeshta të

instruksioneve



a RISC that does not conform to this characteristic. 

b CISC that does not conform to this characteristic. 

Processor 

Number 

of 
instruc-

tion 
sizes 

Max 

instruc-
tion size 

in bytes 

Number of 

addressing 
modes 

Indirect 

addressing 

Load/store 

combined 
with 

arithmetic 

Max 

number of 
memory 

operands 

Unaligned 

addressing 
allowed 

Max 

Number of 
MMU uses 

Number of 

bits for 
integer 

register 
specifier 

Number of 

bits for FP 
register 

specifier 

AMD29000 1 4 1 no no 1 no 1 8 3 a 

MIPS R2000 1 4 1 no no 1 no 1 5 4 

SPARC 1 4 2 no no 1 no 1 5 4 

MC88000 1 4 3 no no 1 no 1 5 4 

HP PA 1 4 10 a no no 1 no 1 5 4 

IBM RT/PC 2a 4 1 no no 1 no 1 4 a 3 a 

IBM RS/6000 1 4 4 no no 1 yes 1 5 5 

Intel i860 1 4 4 no no 1 no 1 5 4 

IBM 3090 4 8 2b no b yes 2 yes 4 4 2 

Intel 80486 12 12 15 no b yes 2 yes 4 3 3 

NSC 32016 21 21 23 yes yes 2 yes 4 3 3 

MC68040 11 22 44 yes yes 2 yes 8 4 3 

VAX 56 56 22 yes yes 6 yes 24 4 0 

Clipper 4a 8 a 9 a no no 1 0 2 4 a 3 a 

Intel 80960 2a 8 a 9 a no no 1 yes a — 5 3 a 

 

Tabela 15.7

Karakteristikat e disa procesorëve



+
RISC vs. CISC 
◼ Sasiore

◼ Krahasimi i madhësisë së programeve dhe shpejtësisë së 
ekzekutimit në procesorë RISC dhe CISC që përdorin teknologji të 
krahasueshme

◼ Cilësore

◼ Trajtimi i çështjes së përkrahjes së gjuhëve të larta programuese 
dhe përdorimi i teknologjisë VLSI 

◼ Problemet në krahasim:

◼ Nuk ka procesorë RISC dhe CISC që përputhen në çmimin e 
mirëmbajtjes, nivelin e teknologjisë, kompleksitetin e portave 
logjike, sofistikimin e kompajlerit, përkrahjen nga sistemi 
operativ, etj.

◼ Nuk ekziston një bashkësi definitive e programeve për testim

◼ E vështirë të ndahen efektet e harduerit prej efekteve të softuerit

◼ Shumica e krahasimeve nuk bëhen me programe reale

◼ Shumica e procesorëve modern RISC kanë një kombinim të 
karakteristikave RISC dhe CISC



Një klasifikim i arkitekturave të

procesorëve paralel (sipas Flynn)



+
Organizimi multiprocesorë (1)

◼ Single instruction, single data 
(SISD) stream

◼ Një procesor i vetëm
ekzekuton një rrjedhë të
vetme të instruksionit për të
operuar mbi të dhëna të
ruajtura në një memorie

◼ Sistemet me një procesor
bëjnë pjesë në këtë kategori

◼ Single instruction, multiple 
data (SIMD) stream

◼ Një instruksion i vetëm
kontrollon ekzekutimin e 
njëkohshëm të një numri të
elementëve përpunues

◼ Procesorët që merren me 
përpunimin e vektorëve dhe
vargjeve me shumë
dimensione bëjnë pjesë në
këtë kategori

◼ Multiple instruction, single 
data (MISD) stream

◼ Një radhë e të dhënave bartet
në një bashkësi të
procesorëve, ku secili prej
tyre ekzekuton një radhë të
ndryshme të instruksioneve

◼ Nuk është implementuar
komercialisht

◼ Multiple instruction, multiple 
data (MIMD) stream

◼ Një bashkësi e procesorëve të
ndryshëm ekzekutojnë njëkohshëm
radhë të ndryshme të
instruksioneve në bashkësi të
ndryshme me të dhëna

◼ Multiprocesorët simetrik (symetric
multiprocessors - SMP), klasterët
(grupe të mëdha të procesorëve) 
dhe sistemet me qasje jouniforme
në memorie (nonuniform memory 
access – NUMA) bëjnë pjesë në
këtë kategori



Organizimi multiprocesorë (2)



Multiprocesorët simetrik (SMP)

Një sistem kompjuterik në vete
me këto karakteristika:

Janë dy ose më
shumë

procesorë me 
aftësi të

krahasueshme

Këta procesorë e 
shfrytëzojnë
memorien e 

njëjtë DRAM dhe
pajisjet për H/D 

dhe janë të lidhur
me një bus ose

skemë
ndërlidhëse të

brendshme, ashtu
që koha e qasjes

në memorie
është

përafërsisht e 
njëjtë për secilin

procesor

Të gjithë
procesorët kanë
qasje në pajisjet

për H/D, 
përmes

kanaleve të
njëjta ose

kanaleve të
ndryshme që
ofrojnë rrugë

për në pajisjen
e njëjtë

Të gjithë
procesorët

mund të kryejnë
funksionet e 
njëjta (prej

kësaj rrjedhë
emërtimi
simetrik)

Sistemi
kontrollohet nga

një sistem
operativ i

integruar që
ofron ndërveprim

në mes të
procesorëve dhe

programeve të
tyre në nivel të
punës, detyrës, 

fajllit dhe
elementëve të të

dhënave



Multiprogramimi dhe multiprocesimi



Një multiprocesorë me procesorë të

lidhur ngushtë



Organizimi multiprocesorë simetrik



+

◼ Thjeshtësia

◼ Kjo është qasja më e thjeshtë për organizimin multiprocesorë

◼ Fleksibiliteti

◼ Në përgjithësi është e lehtë për të zgjeruar sistemin duke shtuar

më shumë procesorë në bus

◼ Besueshmëria

◼ Busi është thelbësisht një medium pasiv dhe dështimi i ndonjërës

prej pajisjeve të lidhura nuk duhet të shkaktojë dështimin e tërë

sistemit

Organizimi përmes busit ka disa

karakteristika interesante



+

◼ Mangësia kryesore e organizimit përmes busit është
performanca

◼ Të gjitha referencat në memorie kalojnë përmes busit të njëjtë

◼ Shpejtësia e busit e kufizon shpejtësinë e sistemit

◼ Secili procesor duhet të pajiset me një memorie kesh

◼ Zvogëlon shumë numrin e qasjeve në bus

◼ Dërgon kah problemet e koherencës së keshit

◼ Nëse një fjalë e përmbajtjes ndryshohet në ndonjërin prej
keshëve, do të mund të bënte të pavlefshme atë fjalë në keshët
tjerë

◼ Për të parandaluar këtë, procesorët tjerë duhet të lajmërohen që
ka ndodhë një ndryshim

◼ Zakonisht trajtohet në harduer e jo nga sistemi operativ

Mangësitë e organizimit bus



Organizime tjera të çipit të procesorit



Organizime tjera multicore



Organizimi multicore heterogjen (1)

I refererohet një çipi të
procesorit që përfshinë
më tepër se një lloj të

bërthamës

Trendi më i njohur
është përdorimi i CPU-

ve dhe GPU-ve
(graphics processing 
units) në çipin e njëjtë

GPU-të karakterizohen
me aftësinë për të
përkrahur mijëra

threda të ekzekutimit
paralel

GPU-të përdoren për
programet që

përpunojnë sasi të
mëdha të të dhënave

në vektorë dhe matrica



Organizimi multicore heterogjen (2)



Intel Core i7-990X
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15.4 Arkitektura me bashkësi të reduktuar të instruksioneve 

Bashkësitë e mëdha të instruksioneve përfshijnë një numër të madh të instruksioneve dhe 

instruksione komplekse. Kanë qenë dy arsye kryesore që kanë motivuar këtë trend: dëshira për të 

thjeshtuar kompajlerët dhe dëshira për të përmirësuar performancën. Këto kanë qenë dy arsyet për 

lëvizjen drejtë gjuhëve të larta programuese (hight level languages – HLL) për hirë të 

programuesve; dizajnuesit kanë tentuar të dizajnojnë kompjuterë që kanë ofruar përkrahje më të 

mirë për gjuhët e larta programuese.  

 Kjo pjesë e materialit nuk ka për qëllim të thotë se dizajnuesit e arkitekturës CISC 

(Complex Instruction Set Computer) kishin ndjekur drejtimin e gabuar. Në të vërtetë, meqë 

teknologjia vazhdon të evoluojë dhe për arsye se ekzistojnë më shumë se dy kategori të 

arkitekturave, përshkrimi i arkitekturës CISC nuk mund të jetë vetëm kritikues. Kështu, përshkrimi 

në pjesën në vazhdim të materialit do të synojë të tregojë disa prej vështirësive të arkitekturës 

CISC dhe të ofrojë një shpjegim për të kuptuar motivimin e përkrahësve të arkitekturës RISC 

(Reduced Instruction Set Computer). 

 Arsyeja e parë që u përmend, thjeshtimi i kompajlerit, duket e thjeshtë, por nuk është e 

thjeshtë. Detyra e një programuesi të kompajlerëve është të ndërtojë një kompajler që gjeneron 

radhë të mira të instruksioneve të makinës për programet e gjuhëve të larta programuese. Nëse 

ekzistojnë instruksione të makinës të cilat janë të ngjashme me shprehjet në gjuhët e larta 

programuese, kjo detyrë e programuesit të kompajlerëve thjeshtohet. Kjo logjikë e të menduarit 

apo ky arsyetim është vënë në diskutim prej studiuesve që janë marrë me arkitekturën RISC. 

Studiuesit kishin gjetur se instruksionet komplekse të makinës janë zakonisht të vështira për t’u 

përdorë sepse kompajleri duhet patjetër të gjejë ato raste që i përshtaten konstruktit. Detyra e 

optimizimit të kodit të gjeneruar për të zvogëluar madhësinë e kodit, shkurtimit të kohës së 

ekzekutimit të instruksionit dhe përmirësimi i instruction pipelining është shumë më e vështirë me 

një bashkësi komplekse të instruksioneve. Sipas disa studimeve, shumica e instruksioneve në një 

program të kompajluar janë instruksione relativisht të thjeshta.  

 

 Aryeja tjetër kryesore që e kemi përmendur është pritja se një arkitekturë CISC do të japë 

programe më të vogla dhe më të shpejta.  

 Programet e vogla kanë dy përparësi. Meqë programi harxhon më pak hapësirë në 

memorie, do të arrihet një kursim i memories. Duke qenë se memoria sot kushton më lirë, kjo 

përparësi potenciale nuk është më aq e rëndësishme. Më e rëndësishmja, programet më të vogla 

duhet të përmirësojnë performancën dhe kjo do të ndodhë në tri mënyra. E para, më pak 

instruksione nënkupton më pak bajt të instruksioneve që duhet të lexohen. E dyta, në një ambient 

që përdorë faqe, programet më të vogla kanë më pak faqe, duke zvogëluar në atë mënyrë rastet 

page fault. E treta, më shumë instruksione do të jenë në memorien kesh.  

 Problemi me këtë mënyrë të arsyetimit është se kjo mënyrë është larg të qenurit e sigurtë 

se një program CISC do të jetë më i vogël se një program RISC përkatës. Në shumë raste, programi 
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CISC, i shprehur në një gjuhë të makinës me simbole, mund të jetë më i shkurtë (më pak 

instruksione), por numri i bitëve të programit në memorie mund të mos jetë më i vogël.  

Tabela 15.6 tregon rezultatet prej tre studimeve që kanë krahasuar madhësinë e programeve të 

kompajluara të shkruara në gjuhën programuese C në disa procesorë të ndryshëm, duke përfshirë 

RISC I (që ka një arkitekturë të reduktuar të instruksioneve). Nga tabela mund të shihet se nuk ka 

ndonjë kursim duke përdorë arkitekturën CISC në vend të arkitekturës RISC. Është e rëndësishme 

të përmendet që kompjuteri VAX, i cili ka një bashkësi të instruksioneve shumë më komplekse se 

kompjuteri PDP-11, arrin kursime të vogla. Këto rezultate ishin konfirmuar nga studiuesit e IBM, 

të cilët gjetën se kompjuteri IBM 801 (me arkitekturë RISC) prodhoi kod që ishte 0.9 herë sa 

madhësia e kodit në një kompjuter IBM S/370.  

Tabela 15.6 - Madhësia e kodit në raport me RISC I 

 

Ekzistojnë disa arsye për këto rezultate. Kompajlerët në CISC kanë tendencën të favorizojnë 

instruksionet më të thjeshta, ashtu që përparësia e instruksioneve komplekse se janë më 

përmbledhëse rrallë herë vjen në shprehje. Gjithashtu, meqë arkitektura CISC ka më shumë 

instruksione, nevojiten kode më të gjata të operacioneve, duke fituar instruksione më të gjata. Në 

fund, arkitektura RISC ka tendencën që të përdorë më shumë referencat e regjistrave se sa të 

lokacioneve të memories, për referenca të regjistrave nevojiten më pak bitë.  

 Faktori i dytë motivues për një bashkësi të instruksioneve me një kompleksitet në rritje 

ishte që ekzekutimi i instruksioneve do të ishte më i shpejtë. Duket se ka kuptim që një operacion 

kompleks i një gjuhe të lartë programuese do të ekzekutohet më shpejtë si një instruksion i vetëm 

i makinës se sa si një radhë e instruksioneve më elementarë. Megjithatë, kjo mund të mos jetë 

kështu për arsye të një qasjeje ndikuese në përdorimin e instruksioneve më të thjeshta. Njësia 

kontrolluese e procesorit dhe/ose memoria e mikroprogramit të kontrollit duhet patjetër të jenë më 

komplekse. Këta faktorë e zgjasin kohën e ekzekutimit të instruksioneve të thjeshta.  

 Në fakt, disa studiues kanë gjetur se shpejtimi i ekzekutimit të instruksioneve komplekse 

ka të bëjë më shumë me ruajtjen e tyre në memorien e shpejtë të kontrollit se sa me fuqinë që kanë 

instruksionet komplekse. Memoria e kontrollit e luan rolin e një keshi të instruksioneve. Kështu, 

arkitekti i harduerit është në pozicion për të provuar të përcaktojë se cilat procedura apo funksione 

do të përdoren më së shpeshti dhe t’i vendosë ato në memorien e kontrollit duke i implementuar 

në mikrokod.  
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Karakteristikat e bashkësisë së reduktuar të instruksioneve 

Edhepse janë përdorë disa qasje të ndryshme për arkitekturën e bashkësisë së reduktuar të 

instruksioneve, për secilën qasje janë të përbashkëta disa karakteristika: 

▪ Një instruksion për cikël 

▪ Operacionet e llojit regjistër-regjistër 

▪ Mënyra më të thjeshta të adresimit 

▪ Formate më të thjeshta të instruksioneve 

 

Karaktertistika e parë në listë tregon se ekziston vetëm një instruksion i makinës për një cikël 

të makinës. Një cikël i makinës definohet si koha e nevojshme për të lexuar dy operandë prej 

regjistrave, kryerjen e një operacioni në ALU dhe ruajtjen e rezultatit në një regjistër. Kështu, 

instruksionet RISC nuk duhet të jenë më të komplikuara dhe duhet të ekzekutohen së paku aq 

shpejtë sa mikroinstruksionet e procesorëve CISC. Përmes instruksioneve të thjeshta, me një cikël, 

nevoja është e vogël ose nuk ka nevojë për mikrokod; instruksionet mund të implementohen sipas 

mënyrës hardwired. Këto instruksione duhet të ekzekutohen më shpejtë se instruksionet e 

krahasueshme të procesorëve tjerë, sepse nuk është e nevojshme që gjatë ekzekutimit të një 

instruksioni të lexohet në memorien e mikroprogramit të kontrollit.  

 Karakteristika e dytë tregon se shumica e operacioneve duhet të jenë të llojit regjistër-

regjistër, ku vetëm instruksionet e thjeshta LOAD dhe STORE mund t’i qasen memories. Kjo 

karakteristikë e dizajnit e thjeshton bashkësinë e instruksioneve dhe njësinë kontrolluese. Për 

shembull, një bashkësi RISC e instruksioneve mund të përfshijë një ose dy instruksione ADD 

(p.sh. një instruksion ADD për mbledhje të numrave të plotë dhe një instruksion ADD me bartje-

carry); kompjuteri VAX ka 25 instruksione të ndryshme ADD. Një përfitim tjetër është se 

arkitektura RISC inkurajon optimizimin e përdorimit të regjistrave, ashtu që operandët që përdoren 

më shpesh janë në memorien më të shpejtë (në regjistra). 

  Përdorimi i operacioneve të llojit regjistër-regjistër është një karakteristikë më e dalluar në 

dizajnët RISC. Procesorët modern CISC përdorin instruksione për operacione të llojit regjistër-

regjistër, por përfshijnë edhe operacione të llojit memorie-memorie dhe regjistër-memorie. 

Tentimet për të krahasuar këto qasje ishin bërë në vitet 1970-ta, para paraqitjes së procesorëve 

RISC. Disa arkitektura hipotetike ishin vlerësuar në aspektin e madhësisë së programit dhe numrit 

të bitëve në trafikun e memories.  

  Në ato studime krahasuese, nuk ishte marrë parasysh fakti i qasjes së shpeshtë në një numër 

të vogël të vlerave lokale dhe se me një numër të madh të regjistrave ose me një kompajler 

optimizues, shumica e operandëve do të mund të mbaheshin në regjistra për kohë të gjata.  

  Karakteristika e tretë është përdorimi i mënyrave të thjeshta të adresimit. Pothuajse të 

gjitha instruksionet RISC përdorin adresim të thjeshtë të regjistrave. Mund të përfshihen edhe 

mënyra tjera të adresimit si adresimi me zhvendosje (displacement) dhe adresimi relativ ndaj 

regjistrit PC. Disa mënyra tjera më komplekse mund të ndërtohen përmes softuerit. Përsëri, kjo 

karakteristikë e dizajnit e thjeshton bashkësinë e instruksioneve dhe njësinë kontrolluese.  
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  Karakteristika e fundit e përbashkët është përdorimi i një formati të thjeshtë të 

instruksionit. Në përgjithësi, përdoret vetëm një ose pak formate. Gjatësia e instruksionit është 

fikse (e pandryshueshme) dhe vendosja në DRAM bëhet vetëm në kufi të fjalës. Fushat në 

instruksion, sidomos fusha opcode, ndodhen vetëm në një pozitë (vend) fikse brenda instruksionit. 

Kjo karakteristikë e dizajnit sjellë disa përfitime. Përmes fushave me vend fiks, dekodimi i kodit të 

operacionit dhe qasja në operandin e regjistrit mund të bëhen në të njëjtën kohë. Formatet e 

thjeshtuara e thjeshtojnë njësinë kontrolluese. Vendosja në kufi të fjalëve nënkupton poashtu se një 

instruksion nuk i kalon kufijtë e faqes në memorien DRAM.   

  Duke i marrë sëbashku, këto karakteristika mund të vlerësohen për të përcaktuar përfitimet 

potenciale në performancë të qasjes RISC. Për këtë ekziston një dëshmi e madhe. E para, mund të 

zhvillohen kompajlerë optimizues më efektiv. Me anë të instruksioneve më elementarë, janë më 

shumë mundësi që brenda unazave të vendoset më pak kod, të riorganizohet kodi për efiçiencë, të 

rritet përdorimi i regjistrave e kështu me radhë.  

  Si pikë e dytë, të cilën e kemi përmendur, është që shumica e instruksioneve të gjeneruara 

nga një kompajler janë relativisht të thjeshta. Do të ishte e arsyeshme që një njësi kontrolluese e 

ndërtuar posaçërisht për ato instruksione dhe që përdorë pak mikrokod ose aspak do të mund t’i 

ekzekutonte ato më shpejtë se një CISC i krahasueshëm.  

  Pika e tretë lidhet me përdorimin e instruction pipelining. Studiuesit e arkitekturës RISC 

janë të bindur se teknika instruction pipelining mund të aplikohet në një mënyrë shumë më efikase 

me një bashkësi të reduktuar të instruksioneve.  

  Pika e fundit dhe disi më pak e rëndësishme është se procesorët RISC përgjigjen më shpejt 

ndaj ndërprerjeve (interrupts) sepse i kontrollojnë ndërprerjet në mes të operacioneve elementarë. 

Arkitekturat me instruksione komplekse kufizojnë ndërprerjet në kufi të instruksioneve ose duhet 

patjetër të definojnë pika të caktuara ku mund të bëhet ndërprerja dhe të implementojnë mekanizma 

për ristartimin e instruksionit.  

 

Karakteristikat dalluese në mes arkitekturës CISC dhe RISC 

Pas entuziazmit fillestar për arkitekturën RISC, është rritur qëndrimi se (1) dizajnët RISC mund të 

përfitojnë duke përfshirë disa prej karakteristikave të dizajnit CISC dhe (2) dizajnët CISC mund të 

përfitojnë duke përfshirë disa prej karakteristikave të dizajnit RISC. Rezultati është se dizajnët 

RISC më të fundit, PowerPC si më i dalluari, nuk janë më dizajnë RISC të “pastër” dhe dizajnët 

CISC më të fundit, procesorët e Intel-it si më të dalluarit, përfshijnë disa karakteristika RISC.  

 Për qëllime të krahasimit, karakteristikat në vazhdim janë tipike të dizajnit RISC: 

1. Vetëm një madhësi të instruksionit. 

2. Ajo madhësi është zakonisht 4 bajt. 

3. Një numër i vogël i mënyrave të adresimit për të dhëna, zakonisht pesë. 

4. Nuk ka adresim indirekt që kërkon që së pari të lexojmë në memorie për të marrë 

adresën e një operandi tjetër në memorie. 
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5. Nuk ka operacione që kombinojnë instruksionet load/store me aritmetikë (p.sh. mbledh 

prej memories, mbledh në memorie). 

6. Jo më tepër se një operand i adresuar në memorie në një instruksion. 

7. Nuk përkrahë vendosjen jashtë rregullit të të dhënave në memorie për operacionet 

load/store. 

8. Përdorim sa më i madh i njësisë për menaxhim të memories (MMU) për të dhëna në 

një instruksion. 

9. Pesë ose më shumë bit për të specifikuar një regjistër për numra të plotë. Kjo nënkupton 

së paku 32 regjistra për numra të plotë që mund të referencohen në mënyrë eksplicite. 

10. Katër ose më shumë bit për të specifikuar një regjistër për numra me pikë lëvizëse. Kjo 

nënkupton së paku 16 regjistra për numra me pikë lëvizëse që mund të referencohen në 

mënyrë eksplicite. 

Karakteristikat prej 1 deri në 3 tregojnë për kompleksitetin e dekodimit të instruksionit. 

Karakteristikat prej 4 deri në 8 tregojnë për lehtësinë ose vështirësinë e pipelining, sidomos duke 

marrë parasysh kërkesat e memories virtuale. Karakteristikat prej 9 deri në 10 janë të lidhura me 

mundësinë e shfrytëzimit të mirë të kompajlerëve.  
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17.1 Organizimet multiprocesorike 

Llojet e sistemeve procesorike paralele 

Një klasifikim që është paraqitur për herë të parë nga Flynn vazhdon të jetë mënyra më e 

zakonshme e klasifikimit të sistemeve me mundësi të procesimit (përpunimit) paralel. Flynn kishte 

propozuar këto kategori të sistemeve kompjuterike: 

▪ Single instruction, single data (SISD) stream: Një procesor i vetëm ekzekuton një 

rrjedhë të vetme të instruksionit për të operuar mbi të dhëna të ruajtura në një memorie. 

Sistemet me një procesor bëjnë pjesë në këtë kategori. 

▪ Single instruction, multiple data (SIMD) stream: Një instruksion i vetëm kontrollon 

ekzekutimin e njëkohshëm të një numri të elementëve përpunues. Secili element 

përpunues e ka memorien e tij për të dhëna, ashtu që instruksionet ekzekutohen në 

bashkësi të ndryshme të të dhënave prej procesorëve të ndryshëm. Procesorët që merren 

me përpunimin e vektorëve dhe vargjeve me shumë dimensione bëjnë pjesë në këtë 

kategori.  

▪ Multiple instruction, single data (MISD) stream: Një radhë e të dhënave bartet në 

një bashkësi të procesorëve, ku secili prej tyre ekzekuton një radhë të ndryshme të 

instruksioneve. Kjo kategori nuk është implementuar komercialisht. 

▪ Multiple instruction, multiple data (MIMD) stream: Një bashkësi e procesorëve të 

ndryshëm ekzekutojnë njëkohshëm radhë të ndryshme të instruksioneve në bashkësi të 

ndryshme me të dhëna. Multiprocesorët simetrik (symetric multiprocessors - SMP), 

klasterët (grupe të mëdha të procesorëve) dhe sistemet me qasje jouniforme në memorie 

(nonuniform memory access – NUMA) bëjnë pjesë në këtë kategori.  

Me anë të organizimit MIMD, procesorët janë me qëllim të përgjithshëm; secili është në gjendje 

të përpunojë të gjitha instruksionet e nevojshme për të kryer transformimet e duhura mbi të dhëna. 

MIMD mund të ndahen edhe sipas mënyrës se si procesorët komunikojnë në mes tyre (Figura 

17.1). Nëse procesorët e shfrytëzojnë në mënyrë të përbashkët të njëjtën memorie, atëherë secili 

procesor u qaset programeve dhe të dhënave në memorien e përbashkët dhe procesorët 

komunikojnë në mes tyre përmes asaj memorie. Forma më e zakonshme e këtij sistemi njihet si 

multiprocesorë simetrik (SMP). Në një sistem SMP, shumë procesorë shfrytëzojnë në mënyrë të 

përbashkët një memorie ose disa memorie përmes një busi të përbashkët ose ndonjë mekanizmi 

tjetër ndërlidhës; një karakteristikë dalluese është se koha e qasjes në memorie në cilëndo pjesë të 

memories është përafërsisht e njëjtë për secilin procesor. Një zhvillim i kohëve të fundit është 

organizimi me qasje jouniforme në memorie (NUMA). Sipas këtij organizimi, koha e qasjes në 

memorie në pjesë të ndryshme të memories mund të ndryshojë për një procesor NUMA.  

 Një grumbull i procesorëve të pavarur ose SMP mund të ndërlidhen për të formuar një 

klaster (cluster). Komunikimi në mes të kompjuterëve në klaster bëhet përmes rrugëve fikse ose 

përmes ndonjë rrjete. 
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Figura 17.1 – Një klasifikim i arkitekturave të procesorëve paralel 

 

Organizimet paralele 

Figura 17.2 paraqet organizimin e përgjithshëm të klasifikimit të paraqitur në Figura 17.1. Figura 

17.2a paraqet strukturën e organizimit SISD. Ekziston një njësi kontrolluese e cila i ofron një njësie 

të përpunimit një radhë të instruksioneve. Njësia përpunuese vepron mbi një radhë me të dhëna 

prej një njësie të memories. Me anë të SIMD, prapë ekziston një njësi kontrolluese e vetme, që 

furnizon shumë njësi përpunuese me një radhë të vetme të instruksioneve. Secila njësi përpunuese 

e ka memorien e saj (të paraqitur në Figura 17.2b) ose mund të ekzistojë një memorie e përbashkët. 

Në fund, me anë të MIMD, ekzistojnë disa njësi kontrolluese, ku secila e furnizon njësinë e vet 

përpunuese me një radhë të ndarë të instruksioneve. MIMD mund të jetë një multiprocesorë me 

memorie të përbashkët (Figura 17.2c) ose një multikompjuter me memorie të shpërndarë (Figura 

17.2d).  
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Figura 17.2 – Organizime tjera të kompjuterit 

 

17.2 Multiprocesorët simetrik 

Deri vonë, pothuajse të gjithë kompjuterët me një shfrytëzues dhe shumica e kompjuterëve 

workstation kanë pasur një procesor me qëllime të përgjithshme. Me rritjen e kërkesave për rritje 

të performancës dhe rënien e çmimit të procesorëve, prodhuesit kanë paraqitur sisteme me 

organizim SMP. Emërtimi SMP i referohet arkitekturës së harduerit të një kompjuteri dhe sjelljes 

së një sistemi operativ që reflekton atë arkitekturë. Një SMP mund të definohet si një sistem 

kompjuterik në vete me këto karakteristika: 

1. Janë dy ose më shumë procesorë me aftësi të krahasueshme. 

2. Këta procesorë e shfrytëzojnë memorien e njëjtë DRAM dhe pajisjet për H/D dhe janë të 

lidhur me një bus ose skemë ndërlidhëse të brendshme, ashtu që koha e qasjes në memorie 

është përafërsisht e njëjtë për secilin procesor. 

3. Të gjithë procesorët kanë qasje në pajisjet për H/D, përmes kanaleve të njëjta ose kanaleve 

të ndryshme që ofrojnë rrugë për në pajisjen e njëjtë. 

4. Të gjithë procesorët mund të kryejnë funksionet e njëjta (prej kësaj rrjedhë emërtimi 

simetrik). 

5. Sistemi kontrollohet nga një sistem operativ i integruar që ofron ndërveprim në mes të 

procesorëve dhe programeve të tyre në nivel të punës, detyrës, fajllit dhe elementëve të të 

dhënave. 
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Një organizim SMP ka një numër të përparësive potenciale ndaj një organizimi me një procesor, 

duke përfshirë këto: 

▪ Performanca: Nëse puna që duhet të kryhet nga një kompjuter mund të organizohet ashtu 

që disa pjesë të punës mund të kryhen në mënyrë paralele, atëherë një sistem me shumë 

procesorë do të japë performancë më të mirë se sa një procesor i vetëm i llojit të njëjtë 

(Figura 17.3). 

▪ Disponueshmëria: Në një sistem multiprocesorë, meqë të gjithë procesorët mund të 

kryejnë të njëjtat funksione, dështimi i një procesori nuk e ndalon punën e kompjuterit. Në 

vend të kësaj, sistemi mund të vazhdojë punën me një performancë të zvogëluar. 

▪ Rritja graduale: Një shfrytëzues mund rrisë performancën e një sistemi duke shtuar një 

procesor shtesë. 

▪ Shkallëzimi: Prodhuesit mund të ofrojnë produkte të ndryshme me çmime të ndryshme 

dhe karakteristika të ndryshme të performancës bazuar në numrin e procesorëve të 

konfiguruar në sistem.  

 

 

 

 

Figura 17.3 – Multiprogramimi dhe multiprocesimi 



                      MSc. Valdrin Haxhiu 

10 
 

Organizimi 

Figura 17.4 paraqet në formë të përgjithshme organizimin e një sistemi multiprocesorë.  

 

Figura 17.4 – Bllok diagrami i përgjithshëm i një multiprocesori me procesorë të lidhur ngushtë 

Janë dy ose më shumë procesorë. Secili procesor është në vete, duke përfshirë një njësi 

kontrolluese, një ALU, regjistrat dhe zakonisht një ose më shumë nivele të memories kesh. Secili 

procesor ka qasje në një memorie të përbashkët DRAM dhe në pajisje për H/D përmes një 

mekanizmi të ndërlidhjes. Procesorët mund të komunikojnë në mes vete përmes memories 

(mesazhet dhe informatat e gjendjes vendosen në pjesë të përbashkëta për të dhëna). Mund të jetë 

e mundur që procesorët të shkëmbejnë sinjale direkt. Memoria është e organizuar ashtu që mund 

të ndodhin shumë qasje të njëkohshme në blloqe të ndara të memories. Në disa konfigurime, secili 

procesor mund të ketë memorien e tij DRAM dhe kanalet për H/D krahas atyre të përbashkëta. 

 Organizimi më i zakonshëm për kompjuterët personal, kompjuterët workstation dhe 

serverët është busi i ndarë në kohë (time-shared). Busi time-shared është mekanizmi më i thjeshtë 

për ndërtimin e një sistemi multiprocesorë (Figura 17.5). Struktura dhe pikat e kontaktit janë të 

njëjta si për një sistem me një procesor që përdorë një bus ndërlidhës. Busi përbëhet prej telave 

për kontroll, për adresa dhe për të dhëna.  
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Figura 17.5 – Organizimi multiprocesorë simetrik  

Për të lehtësuar bartjet përmes DMA (direct memory access) prej nënsistemeve për H/D deri te 

procesorët, ofrohen këto karakteristika:  

▪ Adresimi: Modulet në bus duhet patjetër të dallohen (përmes adresimit) për të përcaktuar 

burimin dhe destinacionin e të dhënave. 

▪ Rregullimi: Cilido modul për H/D mund të funksionojë përkohësisht si një “master”. 

Ofrohet një mekanizëm për të rregulluar kërkesat për të marrë nën kontroll busin, duke 

përdorë ndonjë skemë me prioritete. 

▪ Time-sharing: Kur një modul është duke përdorë busin, modulet tjera përjashtohen dhe 

duhet patjetër të pezullojnë punën e tyre derisa të marrin nën kontroll busin. 

Këto karakteristika të sistemeve me një procesor mund të përdoren direkt në një organizim SMP. 

Në organizimin SMP, janë shumë procesorë si dhe shumë procesorë për H/D që bëjnë përpjekje të 

kenë qasje në një ose më shumë module të memories përmes busit. 
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Organizimi përmes busit ka disa karakteristika interesante: 

▪ Thjeshtësia: Kjo është qasja më e thjeshtë për organizimin multiprocesorë. Pikat e 

kontaktit fizik, adresimi, rregullimi dhe logjika për time-sharing të secilit procesor janë 

të njëjta sikur te një sistem me një procesor. 

▪ Fleksibiliteti: Në përgjithësi është e lehtë për të zgjeruar sistemin duke shtuar më 

shumë procesorë në bus. 

▪ Besueshmëria: Busi është thelbësisht një medium pasiv dhe dështimi i ndonjërës prej 

pajisjeve të lidhura nuk duhet të shkaktojë dështimin e tërë sistemit.  

Mangësia kryesore e organizimit përmes busit është performanca. Të gjitha referencat në memorie 

kalojnë përmes busit të njëjtë. Kështu, shpejtësia e busit e kufizon shpejtësinë e sistemit. Për të 

përmirësuar performancën, është e dëshirueshme që secili procesor të pajiset me një memorie kesh. 

Kjo duhet të zvogëlojë shumë numrin e qasjeve në bus. Zakonisht, kompjuterët workstation dhe 

kompjuterët personal kanë dy nivele të memories kesh, me nivelin e parë L1 brenda në procesor 

dhe me nivelin e dytë L2 brenda ose jashtë. Disa procesorë kanë edhe nivelin e tretë L3 të keshit.  

Përdorimi i niveleve të memories kesh paraqet disa çështje të reja që duhet të merren 

parasysh. Meqë secili kesh lokal e ka një pjesë të përmbatjes së memories DRAM, nëse një fjalë e 

përmbajtjes ndryshohet në ndonjërin prej keshëve, do të mund të bënte të pavlefshme atë fjalë në 

keshët tjerë. Për të parandaluar këtë, procesorët tjerë duhet të lajmërohen që ka ndodhë një 

ndryshim. Ky problem njihet si problemi i koherencës së keshit (cache coherence) dhe zakonisht 

trajtohet në harduer e jo nga sistemi operativ.    

 

 

 

 

Procesorët multicore 

Një procesor multicore, i njohur edhe si çipi me shumë procesorë, kombinon dy ose më tepër njësi 

përpunuese (të quajtura cores apo bërthama) në një pjesë të vetme të siliciumit (të quajtur 

sipërfaqe). Zakonisht një bërthamë (core) përbëhet prej të gjithë elementëve të një procesori, si 

regjistrat, ALU, hardueri për pipeline, njësia kontrolluese dhe keshi L1 për instruksione dhe të 

dhëna. Krahas shumë bërthamave, një çip modern me shumë bërthama përfshinë poashtu keshin 

L2 dhe keshin L3. Procesorët multicore më të integruar, të njohur si sistem brenda çipit (system 

on chip – SOC), përfshijnë brenda tyre edhe kontrollerin e memories dhe të pajisjeve periferike.  
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18.1 Çështjet e performancës të harduerit 

Ashtu siç kemi bërë fjalë në ligjëratat e mëhershme, sistemet e procesorëve kanë pasur një rritje të 

madhe në performancën e ekzekutimit. Kjo rritje është rezultat i shumë faktorëve, rritjes së 

frekuencës të orës, rritjes së densitetit të tranzistorëve dhe përmirësimeve në organizimin e 

procesorit brenda në çip. 

Rritja në paralelizëm dhe kompleksitet 

Ndryshimet në organizim të dizajnit të procesorit kanë qenë të fokusuara kryesisht në shfrytëzimin 

e paralelizmit në nivel të instruksioneve (instruction level parallelism - ILP), ashtu që më shumë 

punë të kryhen në një cikël të orës. Me një renditje kronologjike, këto ndryshime përfshijnë:  

▪ Pipelining: Instruksionet ekzekutohen në një pipeline me faza ashtu që përderisa një 

instruksion ekzekutohet në një fazë në pipeline, një instruksion tjetër ekzekutohet në një 

fazë tjetër në pipeline. 

▪ Superscalar: Shumë pipeline ndërtohen duke përdorë shumë kopje të resurseve për 

ekzekutim. Kjo mundëson ekzekutimin paralel të instruksioneve në pipeline paralel, për aq 

kohë sa shmangen pengesat.  

▪ Simultaneous multithreading (SMT): Grupet e regjistrave zgjerohen ashtu që shumë 

threda (ekzekutimi i një programi në disa pjesë) mund të përdorin në mënyrë të përbashkët 

resurset e pipeline.  

Me të gjitha këto inovacione, dizajnuesit janë përpjekur gjatë viteve për të rritur performancën 

e sistemit duke shtuar kompleksitetin. Në rastin e pipelining, pipeline me tri faza të thjeshta ishin 

zëvendësuar me pipeline të përbërë nga pesë faza. Bërthama “Prescot” në procesorin Intel Pentium 

kishte 31 faza për disa instruksione.  

Ekziston një kufizim praktik deri ku mund të shkojë ky trend, sepse me shumë faza, nevoja për 

më shumë qarqe logjike, më shumë ndërlidhje dhe më shumë sinjale kontrolluese është e madhe.  

Me anë të organizimit superscalar, rritja e performancës mund të arrihet duke rritur numrin e 

pipeline-ve paralel. Përsëri, me rritjen e numrit të pipeline-ve përfitimi është deri diku i madh 

(kthimi në investimin e bërë dikur zvogëlohet). Më shumë qarqe nevojiten për të menaxhuar 

pengesat dhe resurset e instruksionit nëpër faza. Në një moment të caktuar, një thred i ekzekutimit 

arrin në pikën ku pengesat dhe varësitë në mes të resurseve pamundësojnë përdorimin e plotë të 

shumë pipeline-ve që janë në dispozicion. Poashtu, kodi i kompajluar jo shpesh paraqet 

paralelizëm të mjaftueshëm në nivel të instruksionit për të përdorë më shumë se rreth gjashtë 

pipeline paralel.  

Situata e njëjtë është edhe te SMT, vështirësitë e menaxhimit të shumë thredave në një bashkësi 

të pipeline-ve e kufizojnë numrin e thredave dhe numrin e pipeline-ve që mund të shfrytëzohen në 

mënyrë efikase. Përparësia e SMT në fakt qëndron në atë se dy ose më shumë rrjedha të programit 

mund të kërkohen për ndonjë paralelizëm të mundshëm në nivel të instruksionit.  
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Figura 18.1 – Organizimet tjera të çipit 

Ekziston një grup i ndërlidhur i problemeve që kanë të bëjnë me dizajnimin dhe fabrikimin e 

çipit të procesorit. Rritja e kompleksitetit për të menaxhuar të gjitha çështjet logjike të pipeline-ve 

shumë të gjatë, të shumë pipeline-ve superscalar dhe shumë grupeve të regjistrave për SMT 

nënkupton që një sipërfaqe gjithnjë e më e madhe e çipit mbushet me qarqe për koordinim dhe 

bartje të sinjaleve. Kjo rritë vështirësinë e dizajnimit, fabrikimit dhe largimit të gabimeve në çipa. 

Sfida e vështirë inxhinierike gjithnjë në rritje lidhur me qarqet logjike të procesorit është një nga 

arsyet që një pjesë gjithnjë në rritje e çipit të procesorit i dedikohet qarqeve logjike më të thjeshta 

të memories. Çështje tjera janë edhe çështjet që kanë të bëjnë me shpenzimin e fuqisë elektrike.  
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Shpenzimi i fuqisë elektrike 

Për të mbajtur trendin e performancës më të madhe me rritjen e numrit të tranzistorëve në çip, 

dizajnuesit kanë përdorë dizajnë më të përmirësuar të procesorit (pipelining, superscalar dhe SMT) 

dhe frekuenca më të mëdha të orës. Fatkeqësisht, kërkesat për fuqi elektrike janë rritur në mënyrë 

eksponenciale me rritjen e densitetit të çipit dhe frekuencës së orës.  

Një mënyrë për të kontrolluar dendësinë e fuqisë elektrike është përdorimi i një pjese më të 

madhe të sipërfaqes së çipit për memorie. Tranzistorët e memories janë më të vegjël dhe kanë një 

dendësi disa herë më të vogël të fuqisë se sa tranzistorët që përdoren në qarqet logjike në pjesët 

tjera të procesorit. Me rritjen e dendësisë së tranzistorëve të çipit, përqindja e sipërfaqes së çipit 

që i dedikohet memories është rritur dhe tash zakonisht përbën gjysmën e sipërfaqes së çipit. 

Megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e sipërfaqes së çipit i dedikohet qarqeve përpunuese.  

Mënyra se si të shfrytëzohen të gjithë tranzistorët e qarqeve është një çështje themelore e 

dizajnit. Ashtu siç u tha më herët, janë disa kufizime të përdorimit efektiv të teknikave si 

superscalar dhe SMT. Në përgjithësi, përvoja e dekadave të fundit është përfshirë në një ligj bazë 

të njohur si ligji i Pollack-ut (Pollack’s rule), i cili thotë se rritja e peformancës është përafërsisht 

proporcionale me rrënjën katrore të rritjes së kompleksitetit. Me fjalë tjera, nëse qarqet logjike 

brenda një bërthame dyfishohen, atëherë ajo bërthamë ofron vetëm 40% më shumë performancë. 

Në parim, përdorimi i më shumë bërthamave ka potencialin të ofrojë rritje gati lineare të 

performancës me rritjen e numrit të bërthamave, por vetëm për softuerin që mund t’i përdorë ato 

bërthama.  

Marrja në konsideratë e çështjeve të fuqisë elektrike është një motiv tjetër për të lëvizur drejt 

organizimit multicore. Meqë çipi ka një sasi të madhe të memories kesh, gjasat që ajo memorie të 

përdoret në mënyrë efikase nga ndonjë thred i ekzekutimit janë të vogla. Madje edhe me anë të 

SMT, përdorimi i shumë thredave bëhet në një mënyrë relativisht të kufizuar dhe në këtë mënyrë 

nuk mund të shfrytëzojë plotësisht keshin e madh, përderisa një numër i thredave relativisht të 

pavarur ose proceseve (programeve në ekzekutim) ka një mundësi më të madhe që të përdorë më 

shumë memorien kesh.  

 

18.3 Organizimi multicore 

Në një nivel të lartë të përshkrimit, parametrat kryesorë në një organizim multicore janë: 

▪ Numri i bërthamave të procesorëve në çip 

▪ Numri i niveleve të memories kesh 

▪ Si përdoret keshi prej bërthamave 

▪ A përdoret SMT 

▪ Llojet e bërthamave 
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Nivelet e memories kesh 

Figura 18.6 paraqet katër organizime të përgjithshme për sistemet multicore. Figura 18.6a paraqet 

një organizim që haset në disa prej procesorëve multicore të hershëm dhe mund të haset ende në 

disa çipa embedded.  

 

Figura 18.6 – Organizime tjera multicore 

Në këtë organizim, keshi i vetëm brenda në çip është keshi L1, ku secila bërthamë ka keshin e saj 

L1 të dedikuar. Pothuajse çdo herë, keshi L1 ndahet në pjesën për instruksione dhe në pjesën për 

të dhëna, përderisa keshi L2 dhe keshët e niveleve më të larta nuk janë të ndarë në pjesë. Një 

shembull i këtij organizimi është procesori ARM11 MPCore. 

 Organizimi i paraqitur në Figura 18.6b është një organizim në të cilin gjithashtu nuk ka 

ndonjë kesh që shfrytëzohet në mënyrë të përbashkët brenda në çip. Në këtë organizim, ka hapësirë 

të mjaftueshme në çip për keshin L2. Një shembull i këtij organizimi është procesori AMD 

Opteron. Figura 18.6c paraqet një ndarje të ngjashme të hapësirës së çipit për memorien, por me 
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përdorim të përbashkët të keshit L2. Procesori Intel Core Duo ka këtë organizim. Në fund, me 

rritjen e sasisë së memories kesh në procesor, çështjet e performancës diktojnë vendosjen edhe të 

një niveli L3 të keshit të përbashkët, me keshët L1 dhe L2 të dedikuar për secilën bërthamë të 

procesorit. Një shembull i këtij organizimi është procesori Intel Core i7.  

Përdorimi i përbashkët i një keshi të nivelit më të lartë në çip ka disa përparësi ndaj 

përdorimit vetëm të keshëve të dedikuar: 

1. Ndërhyrjet konstruktive mund të zvogëlojnë miss ratio-n e përgjithshme. Kjo i bie 

që nëse një thred në njërën bërthamë i qaset një vendi në memorien DRAM, ajo 

qasje vendosë në keshin e përbashkët bllokun me përmbajtjen e atij vendi të 

memories DRAM. Nëse një thred në një bërthamë tjetër më vonë ka nevojë t’i qaset 

bllokut të njëjtë në memorien DRAM, atëherë përmbajtja e atij blloku do të jetë në 

keshin e përbashkët (ështe vendosur më parë nga thredi i bërthamës tjetër).  

2. Një përparësi tjetër është se në keshin e përbashkët do të jetë vetëm një kopje e të 

dhënave që përdoren në mënyrë të përbashkët. 

3. Duke përdorë algoritmet e duhura për zevëndësimin e rreshtave në kesh, ndarja e 

hapësirës së keshit të përbashkët për secilën bërthamë bëhet në mënyrë dinamike, 

ashtu që thredat që kanë lokalitet më të vogël (bashkësi punuese më të mëdha) 

mund të përdorin më shumë kesh.  

4. Komunikimi ndërmjet bërthamave është i lehtë për t’u implementuar përmes 

vendeve të përbashkëta të memories.  

5. Përdorimi i një niveli më të lartë të keshit të përbashkët e kufizon problemin e 

koherencës së keshit në nivelet më të vogla të keshit, gjë që mund të ofrojë një 

përparësi shtesë të performancës.  

Një përparësi potenciale e keshit L2 të dedikuar në çip është se çdo bërthamë ka qasje më të shpejtë 

në keshin e saj privat L2. Kjo ka përparësi për thredat që kanë një lokalitet të madh.  

Me rritjen e memories në dispozicion dhe numrit të bërthamave, përdorimi i një keshi të përbashkët 

L3 të kombinuar me nga një kesh L2 për bërthamë ofron performancë më të mirë se sa një kesh i 

madh L2 i përbashkët ose memorie kesh L2 të mëdha të dedikuar pa asnjë kesh L3 brenda në çip. 

Një shembull i këtij organizimi është procesori Intel Xeon E5-2600/4600. 

 

Multithreading i njëkohshëm  

Një vendim tjetër i dizajnit të organizimit në një sistem multicore është nëse bërthamat do të 

implementojnë multithreading të njëkohshëm (simultaneous multithreading). Për shembull, 

procesori Intel Core Duo përdorë bërthama të pastra superscalar, përderisa procesori Intel Core i7 

përdorë bërthama SMT. SMT ka efektin e shkallëzimit të numrit të thredave në nivel të harduerit 

që i përkrahë sistemi multicore. Kështu, një sistem multicore me katër bërthama dhe SMT që 

përkrahë katër threda të njëkohshëm në secilën bërthamë paraqitet njëjtë në nivelin e softuerit sikur 

një sistem multicore me 16 bërthama. Meqë softueri po zhvillohet për të shfrytëzuar sa më shumë 

resurset paralele, një qasje përmes SMT është më atraktive se sa një qasje e pastër superscalar. 
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18.5 Intel CORE i7-990X 

Intel ka zhvilluar viteve të fundit disa produkte multicore. Në këtë pjesë do të trajtojmë procesorin 

Intel Core i7-990X.  

Struktura e përgjithshme e procesorit Intel Core i7-990X është paraqitur në Figura 18.13. 

Secila bërthamë ka keshin e saj L2 të dedikuar dhe gjashtë bërthama e kanë të përbashkët keshin 

L3 me madhësi 12MB. Një mekanizëm që përdorë Intel është që për t’i bërë keshët më efektiv 

përdoret marrja para kohe e instruksioneve (prefetching), përmes së cilës hardueri shqyrton 

mënyrat e qasjes në memorie dhe tenton të mbushë keshët në mënyrë spekulative me të dhëna të 

cilat ka mundësi se do të kërkohen në një kohë të afërt.  

 Intel Core i7-990X përkrahë dy forma të komunikimit të jashtëm me çipat tjerë. 

Kontrolluesi i memories DDR3 DRAM është brenda çipit të këtij procesori. Pikat e kontaktit për 

komunikim përkrahin tre kanale që janë më gjerësi 8 bajt për një bus me gjerësi 192 bit dhe një 

kapacitet të bartjes së të dhënave deri në 32GB/s. Përmes një kontrolluesi të memories brenda në 

çip, eliminohet busi i jashtëm (Front Side Bus) në mes CPU-së dhe memories DRAM.  

 Busi QuickPath Interconnect (QPI) është një specifikim i ndërlidhjes për koherencë të 

keshit, lidhje pikë në pikë për bashkësinë e çipave (chipset) dhe procesorët e Intel. Ky mundëson 

një lidhje të shpejtë në mes çipave të procesorëve. Ndërlidhja QPI punon me shpejtësi deri në 6.4 

Giga Tranfers/s. Me 16 bit për një transfer, fitohet kapacitet deri në 12.8 GB/s dhe meqë ndërlidhjet 

QPI përfshijnë çifte të dedikuara dydrejtimëshe, kapaciteti i përgjithshëm i bartjes është 25.6 GB/s.  

 

Figura 18.13 – Bllokdiagrami i Intel Core i7-990X 
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