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Qëllimet dhe objektivat 

• Njohja dhe kuptimi i strukturës dhe organizimit të 
arkitekturave kryesore kompjuterike, vlerësimin e 
performancave të pjesëve përbërëse kompjuterike si dhe 
sistemit kompjuterik në përgjithësi. 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Qëllimet dhe objektivat 

• Pas përfundimit të kësaj lëndë, studentët do të jenë në gjendje: 
 
– të kuptojnë plotësisht strukturën bazë dhe punën e një sistemi kompjuterik 

 
– të kuptojnë sistemin hierarkik të memories duke përfshirë memoriet kesh (cache) dhe 

memorien virtuale • të kuptojnë mënyrat e ndryshme të komunikimit me pajisjet 
hyrëse/dalëse dhe kontaktin standard të hyrje/daljes 
 

– të kuptojnë në detaje llojet e ndryshme të kontrollit dhe konceptin për pipelining 
 

– të vlerësojnë performancën e një sistemi kompjuterik të përzgjedhur 
 

– të kuptojnë paraqitjen e të dhënave, logjikën e thjeshtë dhe ciklin merr-ekzekuto 
(fetchexecute) të një mikroprocesori 
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Përmbajtja 

• - Njoftimi me lenden 

• - Arkitektura dhe Organizimi Kompjuterik 

• - Evolucioni dhe performanca e kompjuterëve 

• - Sistemi BUS 

• - Memoria e brendshme - RAM 

• - Memoria kesh ne organizimin kompjuterik 

• - Testi i pare 

• - Paraqitja e te dhenave brenda sistemeve kompjuterike - Ushtrime  

• - Struktura e procesorit 

• - Objektivat dhe funksionet e sistemit operativ 

• - Sistemi i hyrje/daljes dhe ruajtjes se te dhenave 

• - Sistemi i hyrje/daljes dhe ruajtjes se te dhenave - vazhdim 

 

• - Punimi seminarik 

• - Provimi 
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1. William Stallings:  

  Computer Organization and Architecture – Designing for Performance, Prentice Hall 

( course main text book ). 

 
2. Andrew Tanenbaum: 
  Structured Computer Organization, Prentice  Hall, 1999. 

(some parts) 

 
3. John L. Hennessy, David A. Patterson:  
  Computer Architecture: A  Quantitave Approach, 3/E May, 2002. 
   (some tutorial exercises ) 

Tekstet Bazë/Literatura 
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http://WilliamStallings.com/COA/COA7e.html 
• links to sites of interest 

• links to sites for courses that use the book 

• errata list for book 

• information on other books by W. Stallings 
 

http://WilliamStallings.com/StudentSupport.html 
• Math 

• How-to 

• Research resources 

• Miscellaneous 

Resurse të tjera 
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• WWW Computer Architecture Home Page 

• CPU Info Center 

• ACM Special Interest Group on Computer Architecture 

• IEEE Technical Committee on Computer Architecture 

• Intel Technology Journal 

• www.intel.com 

• www.ibm.com 

• www.dec.com 

Resurse të tjera 
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Vijushmëria, detyra dhe aktivitete në klasë: (10%) 

Kolokviumi #1: (15%) 

Punimi seminarik: (15%) 

Provimi: (60%) 

Sistemi i notimit 
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Si funksionon  
kompjuteri? 

Si ta  
krijojmë  

Kompjuterin Çfarë është 

kompjuter? 

Çfarë është kompjuteri? 
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Pesë komponentë klasikë të kompjuterit: 

 - input (miu, tastiera, ..) 

 - output (ekran, printer, ...) 

 - memorie (disku, DRAM, SRAM, ..) 

 - datapath dhe kontroll 

 
Kërkesat e një kompjuteri: 
 - Procesimin e te dhenave 
 - Ruajtjen e të dhënave 
 - Levizjen e të dhënave midis kompjuterit dhe botës së jashtme 
 - Kontrollin e funksioneve te mësipërme 

Çfarë është një kompjuter? 
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Trendet në të kaluarën dhe në të ardhmen 
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• Ne vitet e 60-ta, IBM ka pasur 4 familje jokompatibile kompjuterash! 

 
 701 → 7094 

 650 → 7074 

 702 → 7080 

 1401 → 7010 

 
Çdo sistem kishte: 

    - Set udhëzimi jokompatibil me te tjeret  . 

    - I / O Sistem jokompatibil me te tjeret. 

    - Asamblerin, kompajlerin si dhe librarite jokompatibile me te tjeret. 

IBM Compatibility Problem in early 1960s 
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• IBM 360 instruction set architecture (ISA) completely hid the underlying technological 
differences between various models. 

• Milestone: The first true ISA designed as portable hardware-software  interface! 

IBM 360: A Computer Family 
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(“Green card”) 
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Numri i tranzistorëve të integruar do të dyfishohet   

çdo 24 muaj… 

– Gordon Moore, Intel co-founder, 1965  

Parashikim i saktë: 

1971 – 2300 transistors – 1MHz – 4004 

1990 – 1M transistors – 50MHz – i486  

2001 – 42M transistors – 2GHz – Xeon  

2004 – 55M transistors – 3GHz – P4 

2007 – 290M transistors – 3GHz – Core 2 Duo  

2009 – 731M transistors – 2GHz – Nehalem 

Ligji i Moor-it 
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Përsmirësimet e ndodhura kanë dy arsye: 
  
 1. Përmirësime në teknologji 

 2. Risi në projektimin e kompjuterave 

Kompjuterat sot (me $500)  
kane performancë më të mirë  

se një  kompjuter në vitin 1985 prej $1 milion 
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• Zhvilluar nga Intel dhe Micron 
28 Korrik 2015! 
Karakteristika të jashtëzakonshme:   
Memoria e paqëndrueshme  1000x më elastik se SSDs  Dendësia 8-10x e DRAM 
2-3x lexon me ngadalë, shkruan 4x-6x më ngadalë 

Teknologjia 3D XPoint 
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Personal Mobile Device (PMD) 

  P.sh. smart phones, tablet computers 

  Theksi tek përdorimi efiçient i energjisë  

  (bateria dhe shpërndarja e  energjisë) dhe performanca real-time. 

 
Kompjutera Desktop 

  Theksi tek raporti çmim - performance 

 
Servera 
  Theksi tek availability (p.sh. Serverat per rezervim fluturimesh)  
  (downtime  eshte shume e kushtueshme), scalability, throughput. 

Grupet e kompjuterave 
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Clusters / Warehouse Scale Computers 

• Janë bashkesi kompjuterash desktop ose serverash te lidhura me LAN  
(Local Area Network) qe sillen si nje kompjuter i vetëm. Secila nyje ka sistemin e saj  
operativ. 

• Cluster-at më të mëdhenj quhen Warehouse Scale Computers dhe kanë dhjetramijra 
server-a që sillen si një i vetëm. 

• Perdoren për “Software as a Service (SaaS)-p.sh. Google” 

• Theksi tek availability ($6M/hour-downtime tekAmazon.com!) dhe tek  raporti çmim-
performancë (fuqia dhe ftohja = 80% e kostos totale!) 

 

Kompjuterat Embedded 

• Gjenden ne pajisje si: telefona celularë, lavatriçe, automjete etj  Theksi tek çmimi dhe 
power 

Grupet e kompjuterave 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Faleminderit për vëmendje 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Arkitektura dhe Orgnizimi Kompjuterik 
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Hyrje / Arkitektura dhe Organizimi Kompjuterik 

Arkitektura e  
kompjuterit 

Atributet  
arkitekturore  
përfshijnë: 

Organizimi i 
kompjuterit 

Atributet  
organizuese  
përfshijnë: •Njësitë punuese dhe  

ndërlidhja në mes tyre  
që realizon  
specifikacionet 
arkitekturore. 

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

•Atributet e një sistemi  
që shihen nga  
programuesi. 

•Kanë ndikim të  
drejtpërdrejt në  
ekzekutimin logjik të  
një programi. 

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

 
● Përpunimin e të  dhënave 

● Ruajtjen e të  dhënave 

● Bartjen 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 
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Kompjuteri 
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Struktura 

*Arithmetic Logic Unit 
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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 

Pjesët kryesore  

strukturore: 

• 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 
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 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 

Historia e kompjuterëve 
Gjenerata e parë: Llampat me vakum 
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 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 

John von Neumann 
EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer) 
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Struktura e makinës  
von Neumann 
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 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 

Kompjuterët komercial 
UNIVAC 
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 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 

IBM 
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 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 

Historia e kompjuterëve 
Gjenerata e dytë: Tranzistorët 
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• 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 t    e 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 D EC  
 

• Kjo shënoi paraqitjen e fenomenit të 
mini -  kompjuterëve që do  të bëhej  
mjaft i njohur në gjeneratën e tretë të 
kompjuterëve 

Kompjuterët e gjeneratës së dytë 
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Historia e kompjuterëve 
Gjenerata e tretë: Qarqet e integruara 

 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 
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Qarqet e integruara 

 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 

 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 

 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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Literatura 

 William Stallings   

   Computer Organization  and Architecture 

   9th Edition 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Faleminderit për vëmendje 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Evolucioni dhe performanca e kompjuterëve 
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Gjeneratat e  mëvonshme 
Mikroprocesorët me  memorie gjysmëpërçuese 

 

LSI 
Large  

Scale  

Integration 

 

VLSI 
Very Large  

Scale  

Integration 

 
ULSI 

Ultra Large  

Scale  

Integration 
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Që nga viti 1970 memoria gjysmëpërçuese ka kaluar nëpër 13 gjenerata 

Secila gjeneratë ka sjellur katër herë më shumë dendësi për ruajtje së gjenerata para saj, shoqëruar me 
zvogëlimin e çmimit për bit dhe zvogëlimin e kohës për qasje 

Në vitin 1974 çmimi për një bit të memories gjysmëpërçuese ra nën çmimin për një bit të 
memories bërthamë (core) 

Ka qenë një rënie e vazhdueshme dhe e shpejt e çmimit të 

memories e shoqëruar me rritjen e dendësisë së memories fizike 

Zhvillimet në teknologjinë e memories dhe procesorit 

ndryshuan natyrën e kompjuterëve në më pak se një dekadë 

Në vitin 1970 kompania Fairchild prodhoi memoriet e para me kondensatorë 

Çipi e kishte madhësinë 

e një bërthame 

Mund të merrej me 

memorie 256 bit 

Jo e shkatërrueshme 

gjatë leximit 

Më e shpejt se 

bërthama 

Memoria gjysmëpërçuese 
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Mikroprocesorët 

 Dendësia e elementeve në çipat e procesorit vazhdoi të rritet 

 Më shumë elemente ishin vendosur në selicin çip ashtu që më pak çipa nevojiteshin 
për të ndërtuar një procesor të kompjuterit. 

 

 Në vitin1971 Intel e zhvilloi procesorin 4004 

 Çipi i parë që përmbante të gjitha pjesët e një CPU-je në një çip të vetëm. 

 dhe fillimi ose lindja mikroprocesorit. 
 

 Në vitin1972 Intel zhvilloi procesorin 8008 

 Mikroprocesori i parë 8-bit 
 

 Në vitin1974 Intel zhvilloi procesorin 8080 

 Mikroprocesori i parë me përdorim të përgjithshëm. 

 Më i shpejtë, ka një bashkësi më të pasur të instruksioneve,  
ka mundësi më të madhe për adresim 
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Pipelining 

Parashikimi i  
degëzimit  

(Branch prediction) 
Analiza e rrjedhës së  

të dhënave  
(Data flow analysis) 

Ekzekutimi spekulativ  
(Speculative execution) 

•Procesori i lëviz të dhënat ose instruksionet 
nëpër gypin (pipe) konceptual me të gjitha 
fazat e një gypi duke i përpunuar njëkohësisht. 

•Procesori shikon para kohe në kodin e 
instruksionit të  lexuar nga memoria dhe 
parashikon se cilat  degë ose grupe të 
instruksioneve kanë gjasë të ekzekutohen në  
hapin e ardhshëm 

•Procesori analizon se cilat instruksione varen 
nga  rezultatet e njëra-tjetrës ose cilat të dhëna, 
për të  krijuar një plan optimal për ekzekutimin 
e  instruksioneve. 

•Disa procesorë i ekzekutojnë në mënyrë spekulative  
instruksionet, duke përdorur parashikimin e degëzimit dhe 
analizën e rrjedhës së të dhënave para kohe para paraqitjes  
së instruksioneve gjatë ekzekutimit të programit, duke i mbajtur 
rezultatet në vende (lokacione) të përkohshme, duke i mbajtur  
pjesët për ekzekutim të zëna për më tepër kohë. 

Teknikat që janë brenda procesorëve modern janë: 

Shpejtësia e mikroprocesorit 
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 Rregullon organizimin dhe  

arkitekturën për të   kompensuar  

mospërputhjet në mes të  

mundësive të pjesëve të  

ndryshme. 

 Shembujt e arkitekturës 

përfshijnë: 

 
Balancimi i  

performancës 
Rritja e numrit të  bitave që 
lexohen në  të njëjtën kohë 
duke e bërë DRAM-in  “më  

të gjerë” në vend se  “më të 
thellë” dhe  duke përdorur 
rrugë  më të gjera të busit  

për të dhëna. 

Ndërrimi i pjesës së  
kontaktit në memorien DRAM 

për  ta bërë më efiçient me 
përfshirjen e një skeme kesh 

ose për baferim në çipin e  
DRAM-it 

Zvogëlimi i shpeshtësisë së  
qasjes në memorie  duke 

vendosur  struktura të  
memories kesh  (cache) 

komplekse  dhe efiçiente në 
mes  të procesorit dhe  

memories punuese 

Rritja e kapacitetit të  
ndërlidhjes në mes  

procesorëve dhe memories me 
base të  shpejtësisë më të lartë  
dhe një hierarkie të  baseve për 

të baferuar  dhe strukturuar  
rrjedhën e të dhënave 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Mundësitë për pranim/dërgimin e të dhënave për 
pajisje të ndryshme të Hyrje/Daljes (I/O) 
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Përmirësimet në organizimin dhe arkitekturën e çipit 

 Rritja e shpejtësisë së harduerit të procesorit 

 Duke zvogëluar madhësinë e portave logjike 

 Më shumë porta logjike, të paketuara më të ngjeshura,  
duke e rritur shpejtësinë e taktit të punës (clock rate). 

 Shkurtimi i kohës së përhapjes së sinjaleve. 

 Rritja e madhësisë dhe shpejtësisë së memorieve kesh (cache) 

 Duke e vendosur brenda në trupin e procesorit. 

 Kohët për qasje në kesh shkurtohen dukshëm. 

 Ndryshimi i organizimit dhe arkitekturës së procesorit 

 Rritja e shpejtësisë efektive të ekzekutimit të instruksioneve. 

 Paralelizmi. 
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PROBLEMET ME SHPEJTËSINË E TAKTIT (CLOCK SPEED)  
DHE DENDËSINË E LOGJIKËS 

 Rryma elektrike (fuqia) 
 Shpenzimi i rrymës rritet me rritjen dendësisë së logjikës dhe  

shpejtësisë së taktit 

 Shpërndarja e nxehtësisë 

 Vonesa RC 
 Shpejtësia më të cilën lëvizin elektronet e kufizuar nga rezistenca dhe 

kapaciteti i telave metalik që bëjnë lidhjen e tyre 

 Vonesa rritet me rritjen e prodhimit RC 

 Telat ndërlidhës janë të hollë, rrisin rezistencën 

 Telat në afërsi të njëri-tjetrit, rrisin kapacitetin 

 Vonesa në memorie 
 Memoria është më e ngadalshme se procesori 
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TRENDËT E PROCESORIT 
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Përdorimi i shumë 
procesorëve në të njëjtin çip 
sjell mundësinë e rritjes së  
performancës duke rritur  
frekuencën e taktit 

 

Strategjia është përdorimi i  
dy procesorëve më të  
thjeshtë ne vend të një  
procesori më kompleks 

Me dy procesorë keshët e  
mëdhenj arsyetohen 

 

 
Me rritjen e memories kesh,  
në të mirë të performancës, u 
bë e mundur që të krijohen dy 
dhe tre nivele të  memories 
kesh në çip 

Multicore (shumë bërthama) 
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Arkitektura x86 

Një pasqyrë 

CISC -  Complex Instruction set Computer. 
RISC - Reduced Instruction Set Computer 

ARM 

Intel 

 CISC - Complex Instruction Set Computer  

Rezultatet e dekadave dhe të përpjekjeve 

për dizajnim të kompjuterëve me bashkësi 

komplekse të instruksioneve.  

 

 Shembull i shkëlqyeshëm i dizajnit  CISC. 

 

 Përfshinë principet e sofistikuara të dizajnit 

që ishin vetëm te kompjuterët mainframe 

dhe te superkompjuterët. 

 

 RISC - Reduced  Instruction Set Computer 

 Një alternativë e dizajnit të procesorit 

është kompjuteri me bashkësi të zvogëluar 

të instruksioneve –  

 

 Arkitektura ARM përdoret gjerësisht në 

sistemet embedded dhe është një nga 

sistemet me të mira dhe më të fuqishme të 

bazuara në dizajnin RISC 

 

 Intel është prodhuesi më i madh i 

procesorëve për sistemet jo-embedded. 

Arkitektura x86 është një seri e udhëzime 
(ISA “Instruction Set Architecture”) për 
procesorët kompjuterikë. Zhvilluar nga Intel, 
arkitektura x86 përcakton se si një procesor 
trajton dhe ekzekuton udhëzime të 
ndryshme të kaluara nga sistemi operativ 
(OS) dhe programet softuerike. 
 

"X" në x86 tregon versionin ISA. 
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+ 
Evolucioni i x86 

8080 
 mikroprocesori i parë me përdorim të përgjithshëm 

 makinë 8-bit me rrugën e të dhënave (data path)  
8-bit  deri te memoria 

 i përdorur në kompjuterin e parë personal (Altair) 
 

8086 

 makinë 16-bit 

 ka përdorur një kesh (cache) ose queue 

 paraqitja e parë e arkitekturës x86 

8088 

 përdorur në kompjuterin e parë personal të IBM 

80286 
 ka mundësuar adresimin e memories 16-MByte  

në vend të 1 MByte 

 
80386 

 makina e parë 32-bit e Intel-it 

 procesori i parë i Intel-it që ka përkrahur multitasking 
(kryerjen e shumë punëve në të “njëjtën kohë”) 

 
80486 

 teknologji më të sofistikuar të keshit dhe pipelining  
të  instruksioneve 

 përfshirja e ko-procesorit matematikor 
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• Superscalar, 

dmth. shumë  

instruksione  

ekzekutohen  

paralelisht 

•Rritje e  
organizimit  
superscalar 

•Riemërim i  
regjistrave 

• Parashikim të  
degëzimit 

•Analiza e  
rrjedhës së të  
dhënave 

• Ekzekutim  
spekulativ 

•Teknologjia  
MMX  

• I dizajnuar  
posaçërisht  
për të  
përpunuar të  
dhëna video,  
audio dhe  
grafike. 

• Instruksione  
shtesë për  
llogaritje me  
pikë dhjetore  të 
lëvizshme -  
floating-point,  
për të  
përkrahur  
softuer për  
grafikë 3D  
(3 dimensionale) 

Pentium 4 

• Instruksione  
shtesë për  
llogaritje me  
pikë dhjetore  
të lëvizshme -  
floating-point  
dhe  
pëmirësime  
tjera për  
multimedia 

Pentium III Pentium Pentium Pro Pentium II 

EVOLUCIONI I X86 – PENTIUM-I 
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 Core 

 Mikroprocesori i parë x86 i  

Intel-it me dy bërthama  

(dual  core), me dy procesorë në 

të  njëjtin çip 

 Core 2 

 Zgjeron arkitekturën në 64 bit 

 Procesorët modern kanë 2 e  

më shumë bërthama 

Bashkësia e  
instruksioneve  
punon edhe me  

versionet e  
mëhershme të  
instruksioneve 

Arkitektura  x86 
vazhdon të  jetë në 

epërsi  të tregut 
jashtë  sistemeve  

embedded 

EVOLUCIONI I X86 (VAZHDIM) 
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Sistemet 

 

 

Embedded 

 

“Një kombinim i harduerit dhe  softuerit të 
kompjuterit dhe ndoshta  pjesëve mekanike 
shtesë dhe  pjesëve tjera, i dizajnuar për të  
kryer një funksion të caktuar. Në  shumë raste, 
sistemet embedded janë pjesë e një sistemi 
apo  produkti më të madh, si në rastin e  një 
sistemi ABS (antilock braking  system) në një 
veturë.” 

DEFINICION I PËRGJITHSHËM: 
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 Familje e mikroprocesorëve  dhe 
mikrokontrollerëve të  bazuar në 
RISC 

 

 Dizajnon mikroprocesorë dhe  
arkitektura me shumë bërthama 
dhe i licencon  prodhuesit 
 

 Çipat janë procesorë me shpejtësi të 
lartë që njihen për madhësinë e tyre 
të vogël dhe kërkesat e vogla për 
rrymë elektrike 

 Përdoren gjerësisht në  pajisjet 

PDA dhe pajisjet tjera të vogla 

 

 Çipat janë procesorët në 

pajisjet  iPod  dhe  iPhone 

 

 Arkitektura e procesorit  

embedded më e përdorur 

 

 Arkitektura e procesorit  

më e përdorur 

ACORN RISC MACHINE (ARM) 
Reduced Instruction Set Computer 
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 Processorët ARM dizajnohen për të përmbushur kërkesat e tri kategorive të 

sistemeve: 

 Platformat e aplikacioneve 

 Pajisjet që përdorin sistemet  

opeative si Linux, Palm OS,  

Symbian OS dhe Windows CE  

në aplikimet wireless, pajisje  

për dëfrim (entertainment)  dhe 

për foto digjitale. 

 Sistemet real-time 

embedded 

 Aplikime në sistemet për ruajtje, 

pjesë të automjeteve, power-train, 

industriale dhe të rrjetave. 

 Aplikimet e sigurta 

 Smart kartelat, SIM kartelat,  

dhe terminalet për pagesa 

KATEGORITË E DIZAJNIT TË ARM 
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KATEGORITË E DIZAJNIT TË ARM 
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Ka prodhues te ndryshem te CPU, mund te jene Intel, AMD, 
Celeron, etj.  

Ne qofte se e heqim kapakun e CPU dhe e ofrojme, per te pare se 
cka ndodhe brenda do të shofim e jane shume tela te ndryshme, 
qe kujdesen te percjellin informata ne CPU. Ne secilin CPU, jane 
tela qe dhezen e ndalen 0, 1. 

Ato tela quhen “clock”. Ne CPU modern, keto rrotullime jane deri 
ne Gigabajt, qe do te thote me disa biliona here ne sekonde. 

Per kete, CPU mund te beje llogari shume shpejte.  

Puna dhe funksioni i CPU 
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CPU 
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CPU 

• CPU eshte e vendosur ne motherboard. 

• Motherboard perdoret per t’i lidhur pjeset me njera-tjetren. 

• Ne motherboard, eshte nje vend qe mund te vendoset RAM (Random Access Memory).  

• Ne RAM, kalojne te gjitha datat qe do te procesohen ne CPU.  
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CPU dhe RAM 

• RAM, e permban listen e adresave. Ne secilen adrese, permban data. 

• CPU, normalisht kerkon dhe e proceson secilen data nga RAM.  

• Kompjuteri kur fillon te punoje, i dergon se pari adresat ne RAM, RAM adresa paraqet vetem  
1, 0 qe i paraqet ON dhe OFF. RAM nuk ben asgje me shume, perderisa CPU ja mundeson “enable”, mandej RAM e 
dergon te CPU, procesohet dhe kthehet prap te RAM.  

• Kjo eshte data e procesuar nga CPU. Keshtu, prap e mundeson “enable” ram me pranu informata dhe keshtu prap 
ja kthen informatat e procesuara. Ky proces perseritet shpeshere brenda kompjuterit.  
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CPU dhe RAM 

• Cka eshte ajo data qe e ka RAM. Duhen vetem disa grumbuj te 1 dhe 0. 

• Por, disa data te rendesishme ne RAM jane Instrukcionet. Instrukcionet i thojne CPU qe te beje gjera te ndryshme.  

• Gjithashtu jane dhe numra brenda datave. Keto jane numra qe shtohen se bashku per te krahasuar ose thjeshte te procesoj. 

• Nje gje tjeter interesant eshte, qe ne data ka adresa. Keto adresa mund te perdoren per gjera te ndryshme. Nese deshiron qe te dergosh dicka 
ne nje pajisje jashte, duhesh ta dish numrin e pajisjes jashte. Don te dergosh data ne printer ose ne monitor. 

• Gjithashtu jane edhe shkornjat “Letter”. Nese deshiron te paraqesesh tekst ne monitor, atehere jane nje grumbull i njeshave dhe zerove 1, 0. 
Secila shkornje eshte e ruajtur si kombinim i njeshave dhe zerove, duke u bazuar ne kodin e karakterit te kodit. Psh. 01100001 eshte shkornja a 
ose 01000111 eshte shkronja G. Pra keto jane datat brenda RAM.  
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CPU dhe RAM 

• Tani po e vendosim RAM, ne vendin e vet. Po i bejme bashke data dhe ram adresat se bashku. 

• Tashohim tani se cka ndodhe ne “Instruction Set” ne CPU. 

• Sic e tham edhe me heret qe disa pjese te te te dhenave ne RAM jane instrukcione. Dhe secili 
CPU e ka setin e vet te instrukcioneve qe i kupton.  
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CPU dhe RAM 

• Pasi qe e incisojme LOAD instrukcionin, atehere e inicon LOAD numrin e RAM ne CPU.  
• Pas disa shtesave te kesaj, do te kemi ADD qe i shton dy numra se bashku.  
• Pas ketij instrukcioni e kemi STORE instruction, qe e kthen numrin e procesuar nga CPU ne RAM.  
• Pastaj perdoret instukcioni COMPARE qe i krahason dy numra se bashku, per ta pare se cili eshte me i madh, apo jane te njejte. Compare eshte shume i vlevshem kur 

perdoret me percurshmeri kur perdoret te i ashtuquajturi JUMP IF. 
• Sic e pame me heret CPU ben kerkese per secilen data nga RAM, ne renditjen njera pas tjetres. Ndonjehere programi ka nevoje te kaloi jashte renditjes se RAM adreses, per 

te procesuar nje instrukcion tjeter. Instruksioni JUMP IF, e kontrollon se a eshte kushti i vertete perpara qe ta kapercej. E perdore rezultatin e instrukcionit te krahasimit per 
ta marre kete vendim.  

• Gjithashtu egziston edhe instrukcioni i rregullt i JUMP qe kapercen diku tjeter.  
• Egziston edhe instrukcioni OUT dhe IN. Keto i qesin jashte OUTPUT data ne pajisje te jashtme, si psh. monitori, ose INPUT data nga pajisja e jashtme si psh. keyboard. Keto 

dy instrukcione zakonisht perdoren nga adresat qe i folem me heret.  
• Normalisht, qe ka edhe instrukcione te tjera, por keto jane qe me se shumti i perdorim.  
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Tani, te shohim brenda CPU, se cka ka ne menyre qe ti shohim instrukcionet.  
Sic e tham me heret, keshtu duket procesori brenda.  
• Brenda procesorit, komponenti i pare eshte CONTROL UNIT. I cili i pranon urdherat nga RAM ne forme te instrukcioneve dhe dhe i 

ndan keto instrukcione ne komanda ne komponente tjera specifike.  
• Nje komponent tjeter i rendesishem eshte Arithmetic  Logic Unit (ALU). Kjo i i performon te gjitha operimet matematikore brenda 

CPU. ALU i ka dy inpute, input A dhe input B.  
• Controll unit, i pranon instrukcionet nga RAM dhe i tregon ALU se cfar lloji i operimit ta performoi. ALU i performon opertimet dhe 

OUTPUT pergjigjjen.  
• Ne vazhdim po e shohim, se ku ne te vertete shkon Output.  

CPU 
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• Ne vazhdim po e shohim, se ku ne te vertete shkon Output.  

• 8 tela dalin nga ALU, te cilat quhen regjister. Regjister eshte nje komponent i thjeshte, puna e te 
cilit eshte te ruaj numra perkohesisht. Regjistri vepron si RAM, por eshte brenda CPU dhe 
punon shume shpejte per ti ruajtur instrukcionet perkohesisht. Aty ruhet, perderisa Control 
Unit, t’i kthei regjistrat ne tel. Kur Control Unit e mundeson “Enable” dhe pastaj Register, kalon 
ne rruge “BUS”.  

CPU 
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• Kur Control Unit e mundeson “Enable” dhe pastaj Register, kalon ne rruge “BUS”. Bus, eshte nje grumbull i telave qe 
gjinden ne motherboard, qe i lidhe disa komponente brenda kompjuterit. Ne bus, egzistojne  edhe disa regjistra te tjere. 
Keto mund te kene numra nga instrukcionet e meparshme. Keto mund te kene numra nga instrukcionet e meparshme, 
Contro Unit do te do ta bej set wire, per ta kontrolluar kete regjister dhe ai numer do te regjistrohet ne regjister. Pas kesaj, 
do te ndalet qarkullimi dhe te pastrohet bus. Avantazhi i bus eshte sepse i dergon 1 dhe zero ne tel. Disavantazh eshte 
sepse mund ta dergoi vetem nje numer ne nje kohe. Per kete limitim, ALU e perdor regjistrin e perkohshem Input B, dhe 
ndonje nga instrukcionet do ta qoi te Input B. Ky nuk ka nevoj per enable vire dhe nuk do te bej konflikt me asnje regjister 
tjeter. Inputi tjeter Input A, vjen direkt nga bus. Control Unit, e mundeson nje regjister tjeter dhe ai numer do te behet 
Input A ne ALU. Ai numer qendron ne bus, derisa ALU e perfundon procesin e instrukcionit. Tani jane dy inpute ne ALU dhe 
jane gati qe ALU ta performoi operimin.  

CPU 
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• Pasi qe adresat instrukcionit jane vendosur ne regjistra te adreses se memorjes, atehere automatikisht dergohen 
ne RAM. Control Unit, e mundeson telin Enable RAM. RAM automatikisht i kthen ato data, qe ne kete rast jane 
instrukcione. Keto instrukcione jane ruajtur ne regjister. Dhe Control Unit fillon ti procesoi ato. Ne kete rast eshte 
instrukcioni  Jump If Equal, i cili kontrollon se a eshte i ndezur Equal Flag. E bene kete duke vepruar me nje tel te 
instrukcionit dhe te Equal Flag. Dhe nese dy inputet jane ON, atehere output do te jete ON gjithashtu. Ky output do 
te shkaktoj kapercim “Triggers Jump”. Qe mund te jete ndonje tekst qe do te paraqitet ne monitor. 

• Keto data kalojne nepermjet BUS, secili instrukcion procesohet ne CPU.  

• Ne kete kompjuter jane duke u procesuar me miliona ose biliona instrukcione ne sekond. 

CPU 
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• Ta shohim tani pjesen e motherboard, se cka ndodhe.  

• Ne kete motherboard e kemi lidhur, monitorin dhe testaturen. Secili nga portet e ka adresen, te 
cilen port adres CPU e perdore si IN ose OUT instrukcion.  

 

CPU 
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• Adresa e BUS, ne kete kompjuter eshte ruajtur per RAM. 

• Ne ilustrimin me larte, mund ta shihni se si motherboard eshte e vendosur ne shtepize.  

• Aty e vereni edhe nje komponent, i cili eshte Hard disc. 

• Nese ne e ndalim kompjuterin, te gjitha datat do te humbin nga RAM, per ti perdorur prap te 
dhenat, do ti ruajm ne hard disk.  

CPU 
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• Brenda Hard diskut, eshte nje disk rrotullues i mbeshtjellur me magnet me nje dorez qe levize 
ne pjese te ndryshme te diskut ne menyre qe te qaset ne date te ndryshme. Disku dhe doreza 
levizin shume shpejte, por jo me shpejte se sa procesori qe mund te procesoi data.  

• Per kete arsy, te dhenat se pari ruhen ne RAM per tu procesuar me shpejte  

CPU 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Faleminderit për vëmendje 

https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA&t=3s 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Sistemi BUS 
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BUS - Në gjuhën shqipe, përkthimi është rrugë ose magjistrale. Në këtë njësi do ta përdorim shprehjen në gjuhën 
angleze BUS. 

Në arkitekturën kompjuterike, BUS është sistem i komunikimit i cili transferon data në mes të komponenëve 
brenda kompjuterit, ose në mes të kompjuterëve. Kjo bëhet duke i ndërlidhur komponentët hardwerike (tel, fibra 
optike, etj) dhe software, duke përfshirë edhe protokolet e komunikimit. 

Hyrje 
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• Një sekuencë hapash 

• Për çdo hap, bëhet një operacion aritmetik ose logjik 

• Për secilin operacion nevojitet një grup tjetër i sinjaleve 
të kontrollit 

Çfarë është një program? 
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Funksioni i Njësisë së Kontrollit - Komponentet 
Control Unit 

• Për çdo operacion ofrohet një kod unik 
-psh. ADD, MOVE 
 

• Një segment hardware pranon kodin dhe lëshon 
sinjalet e kontrollit 
 

• Njësia e Kontrollit dhe Njësia Aritmetike dhe Logjike përbëjnë Njësinë 
Qendrore të Përpunimit 
– Control Processing Unit 

 
• Të dhënat dhe udhëzimet duhet të futen në sistem dhe ipen 

rezultatet  
– Input/output 

 

• Është e nevojshme ruajtja e përkohshme e kodit dhe rezultateve, 
memorja bazë 

– Main memory 
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Komponentët  
e kompjuterit 
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Udhëzimet 

• Fetch Cycle 

• Numëratori i kompjuterit “Programi Counter (PC)” 
mban adresën për instrukcionin e ardhshëm. 

• Procesori merr instruksione nga vendndodhja e 
memorjes e vërejtur nga PC 

• Rritja e PC 

• Derisa të bëhet ndryshe 

• Udhëzimi i ngarkuar në Regjistrimin e Udhëzimeve 
(IR) 

• Procesori i interpreton udhëzimet dhe kryen 
veprimet e kërkuara 

 

Execute Cycle 

- Procesor – memorje 

 - Transferi i datave në mes të CPU dhe memorjes 
kryesore 

- Processor I/O 

 - Transferi i datave në mes të CPU dhe modulit 
I/O 

- Procesimi i datave 

 - Disa operime aritmetike në data 

- Kontrolli 

 - Ndryshimi i rendit të operimeve 

 - Psh, kalim 

 - Kombinim i dyjave 

Janë dy hapa të udhëzimeve: Fetch (shko merre dhe kthe mbrapa) dhe  Execute (ekzekuto) 
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Shembull i ekzekutimit të programit 
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Diagrami i ciklit të udhëzimit 
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Nërprerjet/Interrupts 

• Mekanizmi me të cilin modulet e tjera (p.sh. I / O) mund të ndërpresin rendin normal të përpunimit 

 

• Programi 

• Psh. ndarjet me zero 

 

• Kohëmatës 

• Gjeneruar nga kohëmatësi i procesimit të brendshëm 

• Përdoret në shumë detyra parandaluese “multi-tasking" 

 

• I/O 

• Nga kontrolleri I/O 

• Dështimi i hardware 

• psh, gabimi i paritetit të kujtesës “parity error" 
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Rrjedha e kontrollit të programit 
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Ndërprerja e punës 

• Shtohet në udhëzimet e punës 

• Procesori e shiqon ndërprerjen 

• Të inicuar nga sinjali ndërprerës 

 

• Nëse nuk ka ndërprerje, e bënë instrukcionin tjetër 

• Nëse ka ndërprerje: 

• E suspendon ekzekutimin e programit aktual 

• E ruan përmbajtjen 

• E bën kompjuterin PC ta filloi adresen e ndërprerë 

• Procesi ndërpritet 

• E rikthen kontekstin dhe e vazhdon programin e ndërprerë 
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Transferi i ndërprerjeve të kontrolluara 
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Cikli i udhëzimeve me ndërprerje 
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Kohëzgjatja e programit shkurt I/O Pritja 
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Kohëzgjatja e programit gjatë I/O Pritja 
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Cikli i udhëzimit (me ndërprerje) - Diagram 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Ndërprerje të shumëfishta 

• Çaktivizo ndërprerjet 

• Procesori do të injorojë ndërprerjet e mëtejshme gjatë përpunimit të një 
ndërprerjeje. 

• Ndërprerjet mbeten në pritje dhe janë kontrolluar pas ndërprerjes së parë 
që është përpunuar. 

 

• Përcaktimi përparësive 

• Ndërprerjet me prioritet të ulët mund të ndërpriten nga ndërprerjet me 
prioritet më të madhë. 

• Kur ndërprerja me prioritet më të lartë është përpunuar, procesori kthehet 
në ndërprerjen e mëparshme. 
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Ndërprerje të shumëfishta - Vijuese 
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Ndërprerje të shumëfishta - Mbivendosur 
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Sekuenca e ndërprerjeve të shumëfishta 
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Lidhja 

• Të gjitha njësitë duhet të jenë të lidhura 

• Lloj i ndryshëm i lidhjes për llojin e ndryshëm të njësisë 

• Memorja 

• Hyrje/Daljet – “Input/Output“ 

• CPU 
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Modulet kompjuterike 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Lidhja e kujtesës 

• Pranojnë dhe dërgojnë data 

• Pranojnë adresa (nga lokacionet) 

• Pranojnë sinjale kontrolluese 

 

• Lexim – “Read“ 

• Shkrim – “Write" 

• Kohëzgjatje – “Timing" 
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Input/Output lidhjet 

• Ngjashëm me memorjen nga pikëpamja e kompjuterit 

• Dalja – Output 

• Pranon data nga kompjuteri 

• Dërgon data në periferi 

 

• Hyrja – Input 

• Pranon data nga periferia 

• Dërgon data në kompjuter 
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• Marrja e sinjaleve të kontrollit nga kompjuteri 

• Dërgo sinjalet e kontrollit në periferi 

• Psh. diskun rrotullues 

• Pranon adresa nga kompjuteri 

• Psh. numri i portit për ta identifikuar periferikun 

• Dërgon sinjale të nërprera (kontrollë) 

Input/Output lidhjet 
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• Lexon instrukcione dhe data 

• I shkruan të dhënat (pas procesimit) 

• Dërgon sinjale kontrolluese te njësit tjera 

• Pranon (dhe vepron) ndërprerje 

CPU Lidhjet 
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• Është numër i madhë i mundësive të sistemeve ndërlidhëse 

• Vetëm dhe disa struktura të BUS janë shumë të zakonshme 

• Psh. Control/Address/Data bus (PC) 

Buses / Rrugët 
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Çka është Bus? 

• Rrugë komunikimi që lidh dy ose më shumë pajisje  
 

• Zakonisht broadcast 

 
• Zakonisht e grupuar 

 
• Numri i kanaleve është një bus 

• Psh. Bus me 32 bit data, është 32 ndarje të një bit kanali të vetëm. 
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Data Bus 

• Bartë të dhëna 

• Mbajeni në mend që nuk ka dallim në mes të “data” dhe “instrukcione” në 
këtë nivel. 

 
• Gjerësia është përcaktues kyç i performancës  

• 8, 16, 32, 64 bit 
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Address bus 

• E identifikon burimin source ose destinimin e datave 

• Psh. CPU do ta lexoi instruksionin (data) nga lokacioni i dhënë në 
memorje. 

 

 

• Bus width determines maximum memory  capacity of system 
• Psh. 8080 e ka adresen 16 bit, bus i jep 64k hapsirë adrese. 
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Bus kontrollues 

• Kontrollin dhe kohëzgjatjen e informates 

• Memorja e lexuar / sinjali i shkruar 

• Kërkesë për ndërprerje Interrupt request  

• Memorja e gatshme / shkrimi i sinjalit 

• Kërkesë për ndërprerje Interrupt request  

• Sinjali / Clock signals 
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Shema e ndërlidhjes së Bus 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Big and Yellow? 

• Si duken BUS-ët? 

• Linje paralele në pllakë të shkruar me qark circuit board 

• Kabllo me shirit 

• Lidhëset e shtresës në pllakën am 

• Psh. PCI 

• Grumbull i telave 
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Realizimi fizik i arkitektures se BUS 
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Qarku elektrik 

• Ne shtepizen e kompjuterit ndodhet 
pllaka ame. 

• Pllaka ame i ka te shkruara disa rruge, te 
cilat sherbejne per transmetimin e bitave 
0 dhe 1. 

• Ne pllaken ame, ndodhet procesori. 
Brenda procesorit kryhen shume procese, 
te cilat gjithashtu behen me numra binar 
0 dhe 1. Kete e mundeson tranzistori. 
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Sistemi i numrave binar 

• Shendrimi i numrave decimal ne numra 
binar... 

• Psh. Nese eshte numri binar 1, do te 
thote qe percohet rryma dhe ndizet 
poqi, ndersa 0 do te thote qe nuk 
percohet rryma. 
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CPU  

Një mikroprocesor përfshin 
funksionet e një njësie 
qendrore përpunuese të 
kompjuterit në një qark të 
vetëm të integruar. Është një 
pajisje shumë qëllimore dhe e 
programueshme që pranon të 
dhëna digjitale si hyrje, 
përpunon atë sipas 
udhëzimeve të ruajtura në 
kujtesën e tij dhe jep rezultate 
si dalje. 
 

P.sh. 

Procesori: Quad-core + GPU Core i7 

Total  tranzistor: 1,160,000,000  

Prodhuar: 2011  

Firma: Intel  

Hapsira: 216 mm²  

P.sh. 

Procesori: Intel 404 

Total  tranzistor: 2.300 

Prodhuar: 1971 

Firma: Intel  

Hapsira: 12  mm²  

https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics_processing_unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge_(microarchitecture)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge_(microarchitecture)
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Tranzistori 

• Baza e tranzistorit eshte gjysmepercues, qe ndonjehere transmeton rryme 
e ndonjehere jo. I ka zonat, te cilat jane negative dhe pozitive. Rryma nuk 
do te kaloi ne keto zona, perderisa keto te lidhen ne mes veti. Per ti 
bashkuar keto zona, ndodhet nje pllake e matalit dhe ne te eshte nje pjese 
e celcit. Ne menyre qe rryma te kaloi ne zonat, duhet te kete burimin dhe 
zbrazjen, ose input dhe output. Keto gjithashtu jane te punuara nga 
materiali percues, si metali. Nese input eshte i mbushur, nuk mund te shkoi 
ne output, perderisa porta i cili eshte ne mes nuk eshte i mbushur. Kur 
porta eshte e mbushur, e hap mundesin e percimit dhe e lejon qe rryma te 
kaloi ne anen tjeter te gjysmepercuesit. Per kete proces, nuk levizin pjeset, 
por perdoret elekticitetit per ta bere dhezur dhe ndalur ON and OFF. 
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Porta  
OR Gate 

• Nese i kemi dy tranzistore, dhe japim rryme ne dy tranzistoret 
dhe e vendosim nderpreresin ne portat e dy tranzistoreve. E 
lejojme qe te lidhen direkt tek poqi elektrik, e kemi krijuar 
portet ose OR GATE. Qe e ka simbolin si ne foto. 

• Nese e ndezim nderpreresin e majte, ose te djathtin ose te dy 
pernjehere i ndezim, poqi do te ndizet.  

Porta OR merr emrin e saj nga fakti se ajo sillet pas 
gjendjes së përfshirjes logjike "ose". Dalja është "e 
vërtetë" nëse një ose të dyja inputet janë "të vërteta". 
Nëse të dyja inputet janë "false", atëherë rezultati është "i 
rremë". 
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Porta  
AND Gate 

• Ne qofte se e ndryshojme lidhjen dhe keshtu e vendosim porten dhe 
AND GATE, i cili e ka simbolin si ne foto.  

• Me and gate, nese e ndizni vetem nderpreresin e majte, poqi nuk do 
te ndezet. Kjo per shkak qe rryma do te vjen nga tranzistori i pare 
dhe do te ndalet te tranzistori i dyte. Nese e ndezim nderpreresin e 
dyte, nuk do te ndezet prap poqi, per shkak qe nuk kalon rryma ne 
tranzistorin e dyte. 

Porta AND është quajtur kështu, sepse nëse 0 quhet "false" 
dhe 1 quhet "true", porta vepron në të njëjtën mënyrë si 
operatori logjik "dhe". Ilustrimi dhe tabela e mëposhtme 
tregojnë simbolin e qarkut dhe kombinimet logjike për një 
portë AND. (Në simbol, terminalet e hyrjes janë në të majtë 
dhe terminali i daljes është në të djathtë.) Dalja është "e 
vërtetë" kur të dy hyrjet janë "të vërteta". Përndryshe, 
prodhimi është "i rremë". 
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• Dy nderpreresat duhet te jene te ndezur, me porten and, 
ne menyre qe te ndezet.  

• ON dhe OFF, mund te reprezentohet si zero dhe nje.  

• Zero dhe nje, eshte gjuha e kompjuterit dhe e perbejne 
sistemin e tyre te numrave te quajtur numra binar.  

Porta  
AND Gate 
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Porta  
XOR Gate 

Duke përdorur kombinime të portave logjike mund të kryhen operacione komplekse. 
Në teori, nuk ka kufi për numrin e portave që mund të rreshtohen së bashku në një 
pajisje të vetme. Por në praktikë, ekziston një kufi për numrin e portave që mund të 
paketohen në një hapësirë të caktuar fizike. Formatet e portave logjike gjenden në 
qarqet dixhitale të integruara (IC). Teksa përparon teknologjia e IC, vëllimi fizik i 
kërkuar për çdo portë logjike individuale zvogëlohet dhe pajisjet dixhitale me madhësi 
të njëjtë ose të vogël bëhen të afta të kryejnë operacione gjithnjë e më të 
komplikuara me shpejtësi gjithnjë në rritje. 

Porta XNOR (ekskluzive-NOR) është një portë e 
kombinuar XOR e ndjekur nga një inverter. Prodhimi i tij 
është "i vërtetë" në qoftë se inputet janë të njëjta dhe 
"false" nëse inputet janë të ndryshme. 
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Ushtrime praktike 
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http://www.cburch.com/logisim/ 

www.pcguide.com/ref/mbsys/buses/ 

Referenca 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Faleminderit për vëmendje 

https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA&t=3s 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Memoria e brendshme. Memoria RAM 
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Vendi 

• Ka të bëjë me atë se memoria gjendet brenda apo jasht kompjuterit 

• Memorie e brendshme konsiderohet memoria RAM 
• 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 me bajta 

Njësia e bartjes 

• Për memorien e brendshme, njësia e bartjes është e barabartë me numrin e 
rrugëve elektrike që dalin nga moduli i memories. 

Hyrje- 
Karakteristikat e sistemeve të memories në kompjuter 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

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 

Përfshin 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 RAM 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 
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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) 
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Memoria 

 Format e 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 
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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 shpejtë 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 ngadalshme 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 
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Tipet e memories gjysmëpërçuese 
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Kujtesa e përkohshme - RAM 

Kujtesa kompjuterike (Memory) dhe ruajtja kompjuterike (Storage) janë dy komponente të ndryshme që shpeshherë 
ngatërrohen me njëra-tjetrën. 
 
• Storage është kujtesë e përhershme me kapacitet të lartë që shërben për të ruajtur fizikisht të dhëna në një kompjuter.  

Ky term i referohet hard diskut, kapaciteti i të cilit matet me gigabyte. Një kompjuter me 250 GB HDD tregon që në të 
mund të ruajmë vetëm 250 GB skedarë ose aplikacione  të ndryshme. Kjo ruajtje është afatgjatë, dmth. nëse të dhënat 
janë shkruar në hard disk, ato do të qëndrojnë aty derisa të fshihen manualisht nga një përdorues i kompjuterit. 
 

• Memory është aftësia e kompjuterit për të koduar, për të ruajtur dhe për të rikthyer informacionin e kërkuar në një 
moment të caktuar. Ky term i referohet kujtesës kryesore të kompjuterit e njohur ndryshe si RAM (Random Access 
Memory). RAM është kujtesë e përkohshme dhe e paqëndrueshme, dmth. ajo ka nevojë për një furnizim të vazhdueshëm 
me energji elektrike në mënyrë që të ruajë të dhënat. RAM matet në megabyte ose gigabyte. Shumica e kompjuterave 
kanë kujtesë RAM që varion nga 1GB deri në 8 GB.RAM dhe HDD punojnë në kombinim me njëri-tjetrin. Të dhënat 
(skedarët ose programet) që shtojmë në kompjuter ruhen në HDD. Kur një program do të ekzekutohet, procesi aktual i 
përdorimit të aplikacionit si dhe  instruksionet me të cilat sistemi i operimit do të bashkëveprojë me të ngarkohen në RAM. 
RAM përdoret kryesisht për multi-tasking, dmth. na mundëson kryerjen e disa detyrave në të njëjtën kohë. Kur kompjuteri 
ristartohet përmbajtja e RAM boshatiset. 
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RAM funksionon si një matricë elektronike, çdo qelizë e të cilës ruan vetëm një bit informacion. 
Ekzistojnë dy kategori kryesore kujtesash RAM, që dallohen kryesisht nga mënyra e ndërtimit 
të tyre: 

 
• SRAM (Static RAM) – kujtesa statike; 
• DRAM (Dynamic RAM) – kujtesa dinamike. 
  
 Në rastin e SRAM, biti i informacionit memorizohet në një flip-flop, i cili përfaqëson një 

qark me dy gjendje të qëndrueshme që interpretohen si “0” dhe “1”. Gjendja e flip-flopit 
mbetet e pandryshueshme nëse mbi të nuk aplikohet ndonjë sinjal kontrolli, ose derisa 
tensioni që ushqen kujtesën të ndërpritet.  
 

 Ndërsa parimi i memorizimit të bitit të informacionit në një DRAM është krejt i ndryshëm. 
Një vlerë “1” paraqitet nëpërmjet një ngarkese elektrike të një kondensatori, ndërsa vlera 
“0” nëpërmjet mungesës së saj. Çdo qelizë e kujtesës DRAM është  një lloj gjysëmpërçuesi, 
që përbëhet nga një kondensator dhe një tranzistor i tipit MOS, që bën të mundur 
ndryshimin e statusit të tij, si në figurë. Është e natyrshme që me kalimin e kohës, ngarkesa 
e kondensatorit tenton të zvogëlohet drejt vlerës 0. Për të ruajtur gjendjen e tij, 
kondensatorët duhet të ngarkohen elektrikisht në intervale kohe të rregullta, duke kryer 
një “rifreskim” të kujtesës. Intervali i kohës që duhet për rifreskimin periodik të kujtesave 
dinamike quhet “refresh cycle”. 

Ndërtimi dhe llojet e kujtesës RAM 
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Ashtu si edhe SRAM, kujtesat DRAM janë të organizuara në rreshta dhe kolona. Çdo qelizë e kujtesës karakterizohet nga një 
adresë e cila i korrespondon një numri rreshti dhe një numri kolone. Por ndryshe nga SRAM ku lexohet njëherazi i gjithë rreshti, 
në kujtesat DRAM klasike përzgjidhet një bit i kujtesës, duke dërguar fillimisht adresën e rreshtit dhe pastaj atë të kolonës. 
Dallime të tjera midis DRAM dhe SRAM janë:  
• SRAM përdor më shumë tranzistorë për bite kujtese (6 tranzistorë për bit), sesa DRAM (1 tranzistor për bit).  
• SRAM kanë densitet dhe kapacitet më të ulët, janë më të shpejta  dhe konsumojnë më pak energji se DRAM. Por për shkak të 

strukturës së brendshme komplekse SRAM janë të kushtueshme prandaj përdoren kryesisht për kujtesën cache të procesorit. 
Ndërsa DRAM kanë kosto të ulët dhe aftësi që të mbajnë shumë të dhëna në një paketë relativisht të vogël.  Kjo është edhe 
arsyeja që DRAM ka qenë RAM-i standart që është përdorur në të gjithë kompjuterat, që nga mesi i viteve ‘70. 

 

Disa tipe të tjera kujtesash RAM të ardhshme janë:  
 

• T-RAM (Thyristor RAM), Z-RAM (Zero Capacitor RAM),  
• T-RAM është një lloj kujtese DRAM që kombinon anët e forta të saj me SRAM, dmth. shpejtësi dhe volum të madh. 

Supozohet që kjo lloj kujtese do të përdoret në procesorët e gjeneratës së ardhshme të AMD-së, duke zëvendësuar   
teknologjinë   Z-RAM,   e   licensuar   nga   AMD   por   ende   e papërdorur.  

 
• TTRAM (Twin Transistor RAM).  

• TTRAM është një lloj i ri kujtese në zhvillim nga Renesas, një qelizë e së cilës është e ngjashme në koncept me kujtesat 
DRAM, por përbëhet nga dy tranzistorë të lidhur në seri, duke eliminuar kondensatorin dhe duke shfrytëzuar 
teknologjinë e shtresave të izoluara të silicit (SOI), sikurse edhe në kujtesat Z-RAM. 

Ndërtimi dhe llojet e kujtesës RAM 
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Qelizat e kujtesës janë të organizuara në qarqe të integruara (IC) ose memory chips, të cilat janë të printuara në një bord të quajtur 
PCB (Printed Circuit Board), që shërben për të ofruar suportin mekanik dhe elektrik të komponenteve në të, duke formuar së 
bashku modulin e kujtesës. 

Organizimi i moduleve DRAM 

Pjesa e poshtme e moduleve të kujtesës përbëhet nga kontakte të shumta të veshura në ar të quajtura memory pins, dhe është e 
pajisur me një ose më shumë nyje që ndihmojnë në instalimin e përshtatshëm të saj. Modulet e kujtesës vendosen në 
motherboard-in e kompjuterit në njësi logjike të quajtura banka të kujtesës (memory banks), të cilat varen nga arkitektura 
hardware dhe përcaktojnë mënyrën e adresimit të kujtesës nga sistemi. Një bankë kujtese përbëhet nga disa slot-e (ose sockets), 
ku vendosen module kujtese të të njëjtit lloj dhe me madhësi të njëjtë. 
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Karakteristikat dalluese të moduleve të kujtesave kompjuterike përfshijnë tensionin, kapacitetin, shpejtësinë, formën e fabrikës, etj. Sipas teknologjisë 
që është aplikuar në to, dallojmë këto module: 

 
• Fully-Buffered Module: janë të pajisur me një “Advanced Memory Buffer” chip, që shërben për të rifreskuar sinjalin gjatë transmetimit të tij në 

busin e të dhënave, pa cënuar integritetin apo shpejtësinë e kujtesës. Këto module mund të ofrojnë edhe korrigjimin e gabimeve, dhe përdoren 
zakonisht në servera. 
 

• Unbuffered Module: nuk janë të pajisur me buffer, dhe janë modulet më të zakonshëm për sistemet desktop. 
 

• Parity/ECC Module: Për shkak të shpejtësisë së madhe të DRAM-it dhe sasisë së të dhënave që shkruhen dhe lexohen në të, ndodh që të 
transmetohen të dhëna të gabuara. Kjo nuk do të thotë që kujtesa është difektoze, por për një arsye të caktuar një vlerë 0 mund të transmetohet   si 
1, ose anasjelltas. Në shumicën e rasteve gabime të tilla tolerohen, ndërsa në sisteme sensitive këto lloj gabimesh janë fatale. Parity RAM, është një 
metodë e cila dedekton por nuk korrigjon gabimet, ndërsa sisteme që kanë nevojë për saktësi më të madhe, përdorin ECC shkurtim për “Error-
Correction Code”. 

 
Modulet standarte të kujtesës ruajnë ekzaktësisht një bit të dhëna në çdo qelizë kujtese, dmth. ato përdorin 8 bite për të ruajtur një byte të dhëna, që 
është njësia më e vogël e adresueshme e kujtesës. Ndërsa modulet  ECC janë të pajisur me një bit shtesë për çdo 8-bit, që shërben për të dedektuar 
dhe korrektuar gabimet. Dmth. këto module përdorin 9 bite për të shprehur një byte, nga të cilat vetëm 8 prej tyre shërbejnë për të ruajtur të dhëna. 
Modulet ECC janë më të ngadaltë se modulet e kujtesës që nuk e kanë këtë veti. 

 
• Registered Module: janë të pajisur me një memory chip shtesë, ku ruhen të dhënat përgjatë një cikli ore. Ky proces rrit qëndrueshmërinë e tyre, 

prandaj këto module përdoren në servera, ku fokusi kryesor është integriteti i të dhënave. Registered module nuk janë kompatibël me motherboad-
et e desktopëve. 

Organizimi i moduleve DRAM 
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Dy nga parametrat më të rëndësishëm të një moduli kujtese janë shpejtësia dhe kapaciteti total i tij. 
Madhësia ose kapaciteti i modulit të kujtesës quhet ndryshe densitet i kujtesës DRAM dhe shprehet 
në megabyte (MB). 
Përcaktimi i kapacitetit të modulit të kujtesës shpeshherë bëhet i vështirë. Disa prodhues nuk e 
shkruajnë kapacitetin total të kujtesës, por tregojnë në vend të saj densitetin e një memory chip, të 
shprehur në megabit (Mb). Në këtë rast kapaciteti total i modulit gjendet duke mbledhur densitetet 
e chip- eve që e përbëjnë atë, dhe duke e konvertuar rezultatin në megabyte. 
 
Shembull: 
Një chip 64 Mbit, përmban 64 milionë qeliza kujtese, dmth. është i aftë të ruajë 64 milionë bite të 
dhëna. Nëse moduli i kujtesës përbëhet nga 8 chip- e të tilla, atëherë ai është një modul 512 Mbit (64 
Mbit x 8). Mqs. kapaciteti i modulit jepet në megabyte dhe jo në megabit, kjo shifër duhet të 
pjestohet me 8 (1 byte = 8 bit). Pra densiteti i modulit është 512 Mbit /8 = 64 MB. 

Parametrat e moduleve DRAM 
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Një formë standarte që përdoret për të treguar parametrat e një moduli kujtese është e trajtës DxW-S, ku: 
 

• D (bit depth): është thellësia e modulit të kujtesës, e shprehur në milionë qeliza për çdo bit gjerësi. 
 

• W (bit width): është gjerësia e modulit e shprehur në bit. Modulet e të njëjtit lloj kanë të njëjtën gjerësi. Ky numër është zakonisht 8, 
32 ose 64 për modulet pa paritet; dhe 9, 36, ose 72 për modulet ECC. 
 

• S (speed): është shpejtësia e modulit e shprehur në nanosekonda. 
 
Një rregull i përgjithshëm që përdoret për të llogaritur densitetin e një  moduli kujtese në rastet kur parametrat e tij jepen sipas formës më  
lart është: 
 
 **Shumëzohen D me W dhe produkti pjestohet me 8 (për kujtesat Non-ECC) ose me 9 (për Parity DRAM)** 
Rezultati jep madhësinë në megabyte të modulit të kujtesës. 
 
Shembull: 
• Si do të interpretohej shënimi: 16Mx32-60? 

Madhësia e këtij moduli është 16 milionë (thellësi) x 32 bit (gjerësi), pra moduli përmban 16M (16,777,216) qeliza për çdo bit gjerësi, 
atëherë densiteti i këtij moduli është 512 Mbit (16x32). Mqs. kapaciteti i modulit jepet në megabyte dhe jo në megabit, kjo shifër 
konvertohet duke e pjestuar me 8 (1 byte=8 bit). Dmth. në këtë rast densiteti i modulit është 512 Mbit /8=64MB. Shpejtësia e modulit 
është 60 ns. 
Disa module kujtese kanë thellësi më të madhe për çdo bit gjerësi. Kështu  një modul 64 MB mund të jetë i trajtës 16x32, ose 8x64. 

Parametrat e moduleve DRAM 
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Kujtesat e hershme ekzistonin në formën e qarqeve të quajtuara DIP (Dual Inline Package) të pajisura me 8, 14 ose 16 dhëmbëza, dhe SIPP (Single 
Inline Pin Package) të pajisura me 30 dhëmbëza, që shërbenin për të fiksuar modulin e kujtesës në motherboard-in e kompjuterit. 
 

Formatet e moduleve DRAM 

Më pas filluan të përdorën module të tjera kujtesash  në formën e kartave,  të cilat janë më të lehta për tu instaluar në motherboard. 
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Module të tilla janë: 
• SIMM (Single Inline Memory Module), është një modul kujtese që përmban 8-9 memory chips në bordin PCB, ku zakonisht qarku i nëntë 

shërben  për kontrollin e gabimeve. Ato ndahen në dy lloje sipas numrit të konektorëve të tyre: 
 

• 30-pin SIMM, kanë dimensione 89x13mm dhe madhësi standarte: 256 KB, 1 MB, 4 MB, 16 MB. Gjerësia e të dhënave 8-bit 
përcakton kapacitetin maksimal të tyre prej 16 MB. 
 

• 72-pin SIMM, kanë dimensione 108x25mm dhe madhësi standarte: 1 MB, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB. 
Gjerësia e të dhënave 32-bit përcakton kapacitetin maksimal të tyre prej 128 MB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulet SIMM janë përdorur në kompjutera nga fillimi i viteve ‘80 deri në fund të viteve ‘90. Sot ato janë zëvendësuar gjerësisht nga 
modulet DIMM 

Formatet e moduleve DRAM 
SIMM (Single Inline Memory Module),  
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DIMM (Dual Inline Memory Module) janë kujtesa 64-bit, me dimensione 130x25mm, të pajisur me konektorë në të dyja anët e bordit PCB. Formatet 
DIMM kanë konfigurime të ndryshme sipas numrit të konektorëve. Ato janë me 168-pin për kujtesat SDRAM (84 konektorë në secilën anë), 184-pin për 
kujtesat DDR, dhe 240-pin për kujtesat DDR2 

Formatet e moduleve DRAM 
DIMM (Dual Inline Memory Module) 

Për tu dalluar nga njëri-tjetri dhe për të shmangur ngatërresat, modulet DIMM janë të pajisur me nyje të tjera në pjesën e poshtme, ose anësore të 
bordit PCB. Ekzistojnë edhe module DIMM më të vegjël, si: 

 
• SO-DIMM (Small Outline DIMM), me gjatësi sa gjysma e formatit DIMM, të dizenjuar për kompjuterat portabël. Ato kanë 144-pin në kujtesat SDRAM 

dhe 200-pin në kujtesat DDR dhe DDR2. 
 

• MICRO-DIMM janë një format SO-DIMM më i vogël, që përdoren kryesisht në notebook dhe mini-kompjutera. 
 

• RIMM janë një nën-format i moduleve të kujtesës DIMM, të emërtuar sipas emrit të prodhuesit të tyre Rambus. Këto formate kanë 184-pin për 
modulet 16-bit, dhe 232-pin për modulet 32-bit. 
 

• SO-RIMM janë formate të ngjashme me SO-DIMM, që bazohen në teknologjinë RAMBUS dhe përdoren në notebook. 
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Në tabelë janë paraqitur parametrat e disa moduleve DRAM, por jo të gjitha llojet e këtyre moduleve janë krijuar domosdoshmërisht nga prodhuesit. 

Formatet e moduleve DRAM 

Theksojmë që sasia e kujtesës që mund të adresohet në një kompjuter varet nga gjerësia e bus-it të adresimit. Për këtë arsye, shpeshherë duhet që  
module identike të kujtesës të çiftëzohen për të plotësuar një bankë kujtese,   e cila përfaqëson sasinë më të vogël të kujtesës që mund të adresohet nga 
procesori. Psh. procesorët 16-bit (286 ose 386), kërkojnë dy module 30-pin SIMMs për të formuar një bankë kujtese, ndërsa procesori 32-bit (486) kërkon 
katër 30-pin SIMMs ose një modul 72-pin SIMM për të formuar një bankë kujtese. Në procesorët 64-bit (Pentium) duhen dy module 72-pin SIMM ose një 
modul 168-pin DIMM për të formuar një bankë kujtese. 
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Sikurse procesorët edhe kujtesat kompjuterike DRAM kanë pësuar ndryshime të shumta teknologjike, që kanë 
rezultuar në përmirësimin e tyre gjatë viteve. Në thelb të gjitha këto lloje kujtesash janë të ngjashme, por 
ndryshojnë në mënyrën e organizimit brenda modulit, konfigurimin dhe adresimin e tyre. Teknologji të ndryshme 
DRAM janë: 
• FPM DRAM (Fast Page Mode), është një teknologji që shfrytëzon një teknikë të quajtur paging, e cila në dallim 

nga DRAM standart, që merr adresën e rreshtit dhe të kolonës për të aksesuar një qelizë të kujtesës, ofron 
akses më të shpejtë të të dhënave brenda një rreshti të caktuar, duke ruajtur adresën e tij dhe duke ndryshuar 
vetëm adresën e kolonës. 
 

• EDO DRAM (Extended Data Out), e quajtur ndryshe dhe hyper-page, është një teknologji e prezantuar në vitin 
1995. EDO është e ngjashme   me FPM DRAM, por e pajisur me cache të ndërtuar në chip, duke bërë të 
mundur adresimin e kolonës pasardhëse, gjatë leximit të vlerave të kolonës aktuale në modulin e kujtesës. Në 
këtë mënyrë,  EDO  kursen kohë në leximin e kujtesës për çdo cikël dhe ofron një rritje të performancës së 
përgjithshme të sistemit deri në 5%. 
 

• FPM dhe EDO janë kujtesa DRAM asinkrone. Ato kanë një sinjal ore të vetën e cila nuk është e sinkronizuar me 
system clock. Kjo do të thotë se pas aksesimit të një qelize kujtese duhet një periudhë e caktuar kohe që 
përmbajtja e saj të kalojë në busin e të dhënave. 

Teknologji të ndryshme DRAM 
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Kujtesat asinkrone ofrojnë një performancë më të ulët se shumica e teknologjive të tjera të kujtesës, dhe nuk janë 
të përshtatshme për buset e adresimit me frekuencë më të lartë se 66 MHz. Shpejtësia e tyre varion nga 50, 60 e 
deri në 70 ns, prandaj këto teknologji të vjetra DRAM janë zëvendësuar me kujtesat DRAM sinkrone. Të tilla janë: 
 
• SDRAM (Synchronous DRAM), janë prezantuar në vitin ‘97, në formatin DIMM. SDRAM lejon sinkronizimin midis 

leximit të kujtesës dhe system clock. Shpejtësia e tyre varion nga 15, 10 deri në 7.5 ns, përkatësisht për buset e 
adresimit me frekuenca 66, 100 dhe 133 MHz. Shpeshherë këto lloje kujtesash emërtohen, sipas frekuencës dhe 
jo shpejtësisë së tyre. Psh. një modul SDRAM me shpejtësi 10 ns, mund të quhet ndryshe 100 MHz  SDRAM, pasi 
100 MHz = 100 milion cikle në sekondë ose 10 ns për cikël (100 MHz = 1/(100 000 000) *109 = 10 ns). 
 

• SDR SDRAM (Single Data Rate SDRAM) e njohur ndryshe si SDRAM, pranon vetëm një komandë dhe transferon 
të dhëna sa gjatësia e fjalës për një cikël ore. Për këtë arsye kjo teknologji është më e ngadaltë sesa DDR. 

  
• RDRAM (Rambus DRAM), është një teknologji e zotëruar nga Rambus, që bazohet në arkitekturën dual-channel 

e cila rrit sasinë e transferimit. Por RDRAM punonin vetëm tek Intel Pentium 4, dhe ishin të shtrenjta si 
teknologji, prandaj në vitin 2003 industria e PC, adoptoi gjerësisht si kujtesë standarte DDR SDRAM. 

  

SDRAM (Synchronous DRAM) 
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• DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM), e njohur ndryshe si DDR1, ose me hibride të çuditshme si DDR ose DDRAM, është një teknologji 
që dyfishon sasinë e të dhënave të transferuara në krahasim me SDR, duke kryer dy transferime për çdo cikël ore. DDR SDRAM standart 
për desktop paraqiten në formatin 184-pin DIMM. Shpeshherë kujtesat DDR1 emërtohen sipas sasisë së të dhënave që mund të 
transferojnë për një cikël ore. Kështu PC1600 është një DDR SDRAM që punon me frekuencë 100 MHz, duke dhënë një normë maksimale 
transferimi prej: 100 MHz (frekuenca e orës) x 2 (dual rate) x 64 (bite për transferim) / 8 (numri i biteve/byte) = 1600 MB/s 
 

• DDR2 SDRAM, është një teknologji pasardhëse e DDR, që ofron bandwidth më të madh dhe konsumon më pak energji sesa ajo. DDR2 
kryen dy cikle të brendshme gjatë një cikli të sistemit (clock  multiplier), dhe nga dy transferime (dual rate) për çdo cikël të brendshëm. 
Këto dy faktorë të kombinuar së bashku katërfishojnë sasinë e të dhënave që transferohen në total për çdo cikël të brendshëm. 

 
 Dmth. në frekuencë 100 MHz, DDR2 ka normë maksimale transferimi prej: 
 100 MHz (frekuenca e orës) x 2 (bus clock multiplier) x 2 (dual rate) 
 x 64 (bite për transferim) / 8 (numri i biteve/byte) = 3200 MB/s 
  
• DDR3 SDRAM punojnë në frekuenca më të larta, kanë bandwidth (sasi maksimale të të dhënave të transferuara) më të madh dhe 

konsumojnë rreth 30% më pak energji se DDR2. Kujtesat DDR3 ofrojnë dyfishin e data rate, në krahasim me DDR2. Modulet e tyre janë të 
pajisura me memory chips që kanë densitet shumë të lartë deri në 8 Gbit, që sjell një kapacitet total të modulit deri në 16 GB (duke 
përdorur 16 memory chip). 

  
• DDR4 aktualisht është duke u dizenjuar dhe flitet që do të fillojë të përdoret në vitin 2012. 

SDRAM (Synchronous DRAM) 
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Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur karakteristikat e  kujtesave  DDR, dhe emërtimet e moduleve përkatëse të tyre: 

SDRAM (Synchronous DRAM) 
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Bus-i i Adresimit dhe Kontrollori i Kujtesës 

Në figurë është treguar lidhja e CPU-së me MCC- në dhe RAM-in 
Në mënyrë që CPU ti tregojë MCC-së se cili rresht i RAM i nevojitet, përdoret një tjetër bashkësi fijesh elektrike, të ngjashme me 
ato të FSB-së, që emërtohet Bus i Adresimit. Duke kaluar rrymë në fijet e busit të adresimit, CPU i tregon MCC-së se cili rresht i 
kujtesës i nevojitet. Në rastin e Intel 8088 busi i adresimit përbëhej nga 20 fije elektrike, dmth. në këtë arkitekturë të vjetër mund 
të adresohej 220 byte kujtese ose 1MB në total. Kujtojmë që gjerësia e bus-it të adresave përcakton sasinë maksimale të kujtesës 
që mund të adresohet nga CPU në një kompjuter. 
Pra kontrollori i kujtesës ose MCC, menaxhon fluksin e të dhënave nga dhe drejt kujtesës kryesore të kompjuterit. Ai mund të jetë 
një chip i veçantë ose   i integruar në një tjetër chipset në motherboard-in e kompjuterit. Tradicionalisht kontrollori i kujtesës 
implementohet në qarkun northbridge. Kohët e fundit në teknologji të tilla si Intel Corei7 ai është i integruar tek mikroprocesori 
për të zvogëluar vonesat e kujtesës (latency). 
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CPU komunikon vazhdimisht me RAM-in, duke përdorur busin e të dhënave (FSB), si një përcjellës për 
të kaluar bytet e informacionit që i nevojiten. Për thjeshtësi e mendojmë FSB të përbërë nga 8 fije teli, 
që përcaktojnë 8 bitet e të dhënave që transferohen nga procesori. Për të përshkruar gjendjen e  
këtyre telave në çdo moment përdoret sistemi binar, dmth. nëse në fijen e telit kalon rrymë atëherë 
biti përkatës do të jetë 1, përndryshe ai është 0. 
 
Kuptohet që komunikimi i CPU-së me RAM-in, nuk mund të realizohet duke lidhur direkt 8 fijet që 
përbëjnë FSB-në me të, pasi RAM-i përbëhet nga miliona qeliza të organizuara në formën e një 
matrice dydimensionale, sikurse është shpjeguar në kapitullin e ndërtimit të RAM-it. Kjo realizohet 
duke përdorur një qark të specializuar që njihet me emrin MCC (Memory Contoller Chip), i cili është 
në gjendje të kapë çdo byte të RAM dhe ta vendosë atë në busin e të dhënave, në mënyrë që të 
procesohet nga CPU. 

Bus-i i Adresimit dhe Kontrollori i Kujtesës 
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Operacioni i rifreskimit të kujtesave dinamike shkakton një vonesë kohore  në operacionet e 
lexim/shkrimit të kujtesës. Dmth. kur MCC kërkon  të  marrë një rresht nga RAM, duhet një kohë deri 
në përgjigjen e  kësaj  të fundit ndaj kësaj kërkese. Këto vonesa fizike në përgjigjen e RAM-it ndaj 
kërkesave të ndryshme quhen Latency. 
 
Latency matet me ciklet e orës së sistemit që i duhen RAM-it për tu  përgjigjur ndaj një kërkese të 
caktuar dhe shënohet shkurtimisht CL. RAM-i me latency më të vogël (CL2) është më i shpejtë se 
RAM-i me latency më të madhe (CL3) sepse i përgjigjet kërkesave më shpejt. Për kujtesat DDR  latency 
varion nga 2 deri në 6 cikle ore. Nqs. rrisin frekuencën e clock-ut të sistemit psh. nga 166 MHz në 200 
MHz, i njëjti RAM mund të kërkojë një cikël ore më shumë për tu përgjigjur. 

Bus-i i Adresimit dhe Kontrollori i Kujtesës 
Latency 
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Shpejtësia e rritjes së performancave të procesorëve është disa herë më e madhe sesa ajo e 
kujtesave, duke krijuar dhe thelluar vazhdimisht atë që quhet “hendeku CPU-kujtesë” (CPU-Memory 
gap). Arsyet se përse shpejtësia e kujtesave mbetet mbrapa asaj të procesorëve, është se procesi i 
dekodimit të adresës dhe ngarkimi i linjave elektrike të përbashkëta që shërbejnë për leximin dhe 
shkrimin e qelizave të kujtesës janë dy etapa të vështira për tu përshpejtuar. Kështu për kujtesat 
DRAM, në 10 vitet e fundit kapaciteti i tyre është rritur mbi 1000 herë, ndërsa shpejtësia afërsisht 
vetëm 2 herë. 

CPU-Memory Gap 
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Përgjegjës për këtë komunikim është chipset-i 
northbridge/southbridge, që përfaqëson një grup prej dy qarqesh të 
integruara që kontrollojnë lëvizjen e të dhënave midis CPU-së dhe  
pjesëve  të  tjera duke përdorur bus-et e komunikimit. Sa herë që CPU 
duhet të komunikojë me një pajisje, apo një  pajisje duhet të 
komunikojë me CPU-në, ai shkon drejt chipset-it të duhur. Për të patur 
përputhshmëri ose kompatibilitet midis sistemeve të ndryshme 
metodat e komunikimit janë standartizuar. 
 
• Northbridge shërben për të lidhur CPU- në me pajisjet me shpejtësi 

të lartë, si RAM apo njësitë e përpunimit grafik, 
 

• Southbridge shërben për të lidhur CPU-në me periferikët nëpërmjet 
buseve me shpejtësi më të ulët si PCI, Ethernet, USB apo pajisjet 
audio. 

Chipset Northbridge/Southbridge 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Faleminderit për vëmendje 

https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA&t=3s 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Memoria kesh në orgnizimin kompjuterik 

Chache  
https://www.youtube.com/watch?v=Zr8WKIOIKsk 
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Memoria cache është komponente e kompjuterit e cila ruan te dhënat në mënyrë që kerkesat për 
këto të dhëna të procesohen më shpejt. Cache-i përmban kopje të një pjesë të të dhënave të cilat 
ndodhen në memorien kryesore. Kur procesori tenton të lexoj një fjalë nga memoria, së pari 
kontrollon për këto të dhëna në cache memorie, nëse këto të dhëna ndodhet në cache, kjo e fundit i 
dërgohet procesorit. Ndërkaq nëse fjala e kërkuar nuk gjendet në cache, një bllok i memories 
kryesore që përmban fjalën e kërkuar lexohet në cache e pastaj fjala e kërkuar i dërgohet procesorit. 
Cache memoria i jep memories shpejtësi që i afrohet shpejtësisë së memorieve më të shpejta dhe 
njëkohësisht siguron kapacitet më të madhë të memories në një çmim më të ulët.  

Hyrje 
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Madhësia e cache-it duhet të jetë aq e vogël sa 
qe mesatarja e çmimit për bit të jetë e përafërt 
me atë të memories kryesore dhe aq e madhe sa 
që mesatarja e kohës së qasjes të jetë e përafert 
me qasjen vetëm në cache memorie. Janë edhe 
disa arsye tjera që na shtyejnë të zvogëlojmë 
madhesinë e cache-it. Pasiqë sa më e madhe të 
jetë madhësia e cache-it, aq më i madhë numri i 
portave të përfshir në adresim drejt cache-it. 
Rezultati është se cache-i më i madhë është më i 
ngadalshëm se sa cache-i më i vogël edhe nëse të 
dy janë ndërtuar me të njëjten teknologji të 
qarqeve të integruara dhe janë vendosur në të 
njëjtin vend në qip.  

Madhësia e cache-it 
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Memoria Cache është memorie e veçantë dhe shumë e shpejtë. Përdoret për të shpejtuar dhe 
sinkronizuar CPU me shpejtësi të lartë. Memoria në cache është më e kushtueshme sesa memorja 
kryesore ose memorja e diskut, por më ekonomike se sa regjistrat e CPU. Memorja në cache është 
një lloj memorie jashtëzakonisht e shpejtë që vepron si një tampon ne mes te RAM dhe CPU. Mban 
të dhëna dhe udhëzime që kërkohen shpesh duke qenë menjëherë në dispozicion të CPU kur të jetë 
e nevojshme. 

Memorja në cache përdoret për ta zvogëluar kohën mesatare për hyrje në të dhënat nga memorja 
kryesore. Cache është një memorje më e vogël dhe më e shpejtë që i ruan kopjet e të dhënave nga 
vendet e memorjes kryesore që përdoren shpesh. Ka cache të ndryshme, të pavarura në CPU, të cilat 
ruajnë udhëzimet dhe të dhënat. 

Memoria kesh në orgniaimin kompjuterik 
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• Niveli 1 ose Regjistri - 

• Është lloj memorie në të cilën ruhen dhe pranohen të dhënat që menjëherë ruhen në CPU. Regjistri më i përdorur 
është akumulatori, programi i programit, regjistri i adresave etj. 

 

• Niveli 2 ose Memorja e cache - 

• Është memorja më e shpejtë e cila kohën e hyrjes e ka të shpejtë, ku të dhënat ruhen përkohësisht për qasje më të 
shpejtë. 

 

• Niveli 3 ose Kujtesa kryesore - 

• Është memorie në të cilën kompjuteri punon aktualisht. Është në madhësi të vogël dhe pasi ndalet rryma, fshihen të 
dhënat nga kjo memorje. 

 

• Niveli 4 ose Kujtesa Sekondare - 

• Është memorie e jashtme e cila nuk është aq e shpejtë sa memorja kryesore, por të dhënat qëndrojnë përgjithmonë në 
këtë memorje. 

Nivelet e kujtesës 
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Kur procesori duhet të lexojë ose të shkruajë vendndodhje në memorjen kryesore, së pari kontrollon për ndonjë hyrje 
përkatëse në cache. 

 

• Nëse procesori zbulon se vendndodhja e memorjes është në cache, cashe hit atëherë të dhënat lexohen nga cache 

• Nëse procesori nuk e gjen vendndodhjen e kujtesës në cache, cashe miss atëherë ka ndodhur gabim. Për cache miss, 
kesh e cakton një hyrje të re dhe kopjon të dhëna nga memorja kryesore, e që atëherë kërkesa plotësohet nga 
përmbajtja e kesh. 

 

Performanca e memorjes cache shpesh matet në lidhje me sasi të quajtur Hit ratio. 

 

 

 

 

Ne mund ta përmirësojmë performancën e Cache duke e përdorur madhësinë e lartë të bllokut të cache, shoqërimin më 
të lartë, zvogëlimin e shkallës së humbjes, zvogëlimin e penalltisë së humbjes dhe uljen e kohës për të goditur në cache. 

Performanca e cache: 

Hit ratio = hit / (hit + miss) =  no. of hits/total accesses 
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Pasiqë kemi më pak linja të cache-it se sa blloqe të memories kryesore duhet të zhvillohet një algoritëm i cili do të përcaktoj cilat 
blloqe te memories do të vendosen në linjat e cache-it. Përdoren tri teknika për mapim: mapimi direkt, mapimi asociativ dhe 
mapimi set asociativ.  

 

 1. Direct Mapping,  

 2. Associative Mapping 

 3. Set-associative Mapping 

 

 

Funksionet e mapimit 
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Teknika e thjeshtë, e njohur si mapimi i drejtpërdrejtë, planifikon çdo bllok të memorjes 
kryesore në vetëm një linjë të mundshme mbajtëse. ose në mapimin e drejtpërdrejtë, e 
planifikon secilin bllok të memories në një rresht specifik në cache. Nëse një linjë është marrë 
më parë nga një bllok memorie kur një bllok i ri duhet të ngarkohet, blloku i vjetër është 
shkatërruar. Një hapësirë adrese është e ndarë në dy pjesë të fushës së indeksit dhe një fushë 
të etiketave. Cache përdoret për ta ruajtur fushën e etiketës, ndërsa pjesa tjetër ruhet në 
memorjen kryesore. Performanca e drejtpërdrejtë e planifikimit është drejtpërdrejt 
proporcionale me raportin Hit ratio. 

Cache Mapping 

1. Mapimi direkt 

i = j modulo m 
where 
i=cache line number 
j= main memory block number 
m=number of lines in the cache 

Për qëllime të hyrjes në cache, çdo adresë kryesore e memorjes mund të shihet si e përbërë 
nga tre fusha. Bitet më pak domethënëse e identifikojnë një fjalë unike ose bajt brenda një 
blloku të memorjes kryesore. Në shumicën e makinave bashkëkohore, adresa është në nivelin 
e bajtit. Bitet e mbetura, specifikojnë një nga blloqet e memorjes kryesore të m=2r.  
Logjika e cache i interpreton këto bite si një etiketë e bit-ave (pjesa më domethënëse) dhe një 
fushë linjash e bitave r. Kjo fushë e fundit identifikon njërën prej vijave m=2r të cache. 
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Në këtë lloj planifikimi, memorja shoqëruese 
përdoret për të ruajtur përmbajtjen dhe adresat 
e fjalës së memorjes. Çdo bllok mund të shkojë 
në çdo rresht të cache. Kjo do të thotë që fjalët 
id bits përdoren për të identifikuar se cila fjalë 
në bllok është e nevojshme, por etiketa bëhet të 
gjitha pjesët e mbetura. Kjo mundëson 
vendosjen e çdo fjale në çdo vend të kujtesës në 
cache. Konsiderohet të jetë forma më e shpejtë 
dhe më fleksibile e hartës. 

Cache Mapping 

2. Mapimi asociativ 
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Kjo formë e planifikimit është një formë e përmirësuar e planifikimit direkt ku 
hiqen të metat e planifikimit direkt.  
Set-associative Mapping e adreson problemin e goditjes së mundshme në 
metodën e planifikimit direkt. Kjo e bën këtë duke thënë se në vend që të kemi 
saktësisht një rresht që një bllok mund të hartojë në cache, ne do të grupojmë 
disa rreshta së bashku duke krijuar një grup. Atëherë një bllok në memorje 
mund të caktim në secilën prej rreshtave të një grupi specifik. Sigurimi i 
planifikimit i bashkësisë lejon që secila fjalë që është e pranishme në cache 
mund të ketë dy ose më shumë fjalë në memorjen kryesore për të njëjtën 
adresë të indeksit. Vendosja e planifikimeve shoqëruese të cache kombinon 
më të mirat e teknikave direkte dhe shoqëruese të hartës së cache. 
 

Në këtë rast, cache përbëhet nga një numër grupe, secila prej të cilave 
përbëhet nga një numër linjash.  

 

Marrëdhëniet janë: 

Cache Mapping 

3. Mapimi set asociativ 

m = v * k 
i= j mod v 
 
where 
i=cache set number 
j=main memory block number 
v=number of sets 
m=number of lines in the cache number of sets  
k=number of lines in each set  
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Kur linjat e cache-it janë mbushur dhe një bllok i ri sjellet në cache njëri nga blloqet duhet të 
zëvendësohet. Tek mapimi direkt është vetëm një linjë e caktuar për secilin bllok andaj nuk mund të 
bëjmë zgjidhje. Për mapimin asociativ dhe set asociativ nevojitet një algoritëm i mapimit. Që të 
arrijmë shpejtësi më të mëdha një algoritëm i tillë duhet të implementohet në hardver.Janë zhvilluar 
disa algoritme të tilla tri nga këto janë më të zakonshmet:  

• Least Recently Used (LRU), 

• Ky algoritëm e zëvendëson atë bllok të bashkësisë i cili ka qëndruar më së gjati në cache pa u 
referencuar. 

• First-in-first-out (FIFO), 

• Ky algoritëm zëvendëson atë bllok të cache-it i cili ka qëndruar më së gjati  
në cache. Kjo teknik implementohet si një teknik rrethore bufer. 

• Least frecuently used(LFU)  

• Zëvendëson atë bllok në bashkësi i cili ka pranuar më së paku referenca.  
Kjo teknik mund të implementohet duke e lidhur nga një numërues  
në çdo linjë. 

Algoritmet e zëvendësimit 
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1. Zakonisht, memorja cache mund të ruajë një numër të arsyeshëm bllokimesh në çdo kohë të 
caktuar, por ky numër është i vogël në krahasim me numrin e përgjithshëm të blloqeve në 
kujtesën kryesore. 

2. Korrespondenca midis blloqeve kryesore të kujtesës dhe atyre që ndodhen në cache përcaktohet 
nga një funksion planifikimi. 

 

Llojet e kesh 

• Kesh primar 

• Një cache kryesore është gjithmonë i vendosur në çipin e procesorit. Ky cache është e vogël dhe koha 
hyrëse është e krahasueshme me atë të regjistrave të procesorëve. 

• Kesh sekondar 

• Cache sekondare vendoset midis cache fillestar dhe pjesës tjetër të memorjes. Referohet si cache e 
nivelit 2 (L2). Shpesh, cache e Nivelit 2 është vendosur gjithashtu në çipin e procesorit. 

Zbatimi i Kesh Memorjes 
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Lokaliteti i referencës  

Meqenëse madhësia e memorjes cache është më e vogël në krahasim me memorjen kryesore. Pra, për të 
kontrolluar se cilës pjesë e memorjes kryesore duhet t'i jepet përparësi dhe ngarkohet në cache, vendoset duke u 
bazuar në lokalitetin e referencës.  

 

Llojet e lokalitetit të referencës 

• Lokaliteti Hapësinor i Referencës 
• Kjo thotë që ekziston mundësia, që elementi të jetë i pranishëm në afërsi të pikës së referencës dhe herën tjetër nëse 

përsëri kontrollohet, atëherë afërsia më e afërt me pikën e referencës. 

• Lokaliteti i përkohshëm i referencës 
• Në këtë algoritëm të përdorur së paku së fundmi do të përdoret. Kurdo qe ndodhe gabim ne faqe ne fjale, jo vetem qe 

do ta paraqes fjalen ne memorjen kryesore, por tere faqja do te jete gabim per shkak te rregulles qe thote se nese i 
referoheni ndonje fjale afer fjales do te referohet ne regjistrin qe eshte ne blloke, keshtu qe tere blloku do te zbatohet. 

Zbatimi i Kesh Memorjes 
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Cache është afër CPU dhe më e shpejt se memorja 
kryesore. Por në të njëjtën kohë është më e vogël se 
memorja kryesore. Organizimi i cache ka të bëjë me 
planifikimin e të dhënave në memorje në një 
vendndodhje në cache. 
 

Zgjidhje e thjeshtë: 

Mënyrë për të shkuar në lidhje me këtë planifikim është 
të konsideroni disa copa të fundit të adresës së gjatë të 
kujtesës për të gjetur adresën e vogël të cache dhe t'i 
vendosni ato në adresën e gjetur. 
 

Problemet me zgjidhje të thjeshtë: 

Problemi me këtë qasje është, ne humbasim 
informacionin në lidhje me copa të rendit të lartë dhe 
nuk kemi asnjë mënyrë për të zbuluar se bitet e rendit 
më të ulët i përkasin të cilave bitet e rendit më të lartë. 

Organizimi i kesh memorjes 
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Për të trajtuar problemin e mëparshëm, më shumë informacione ruhen në cache për të treguar se cili bllok i 
kujtesës ruhet në cache. Ne ruajmë informacion shtesë si Tag. 

Solution is TAG 
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Sapo të merret një vendndodhje, është shumë e mundshme që vendet e afërta të merren në të ardhmen e afërt. Pra, një cache 
është e organizuar në formën e blloqeve. Madhësitë tipike të bllokut të cache janë 32 bajtë ose 64 byte. 

Cache Block 
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Ne kemi diskutuar më parë se disa bit të adresave të memorjes janë duke u përdorur për të adresuar në cache dhe pjesët e 
mbetura ruhen si planifikim. Tani imagjinoni që cache është shumë e vogël dhe adresat e 2 bit. Supozoni se ne përdorim dy bitet 
e fundit të adresës kryesore të kujtesës për të vendosur cache (siç tregohet në diagramin më poshtë). Pra, nëse një program arrin 
2, 6, 2, 6, 2,…, çdo qasje do të shkaktojë një hit pasi 2 dhe 6 duhet të ruhen në të njëjtin vend në cache. 

 

Azhurimi 
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Po sikur të mund të ruanim të dhëna në çdo vend në cache, problemi i mëparshëm nuk do të jetë aty? Kjo do të ngadalësonte 
cache, kështu që ne bëjmë diçka në mes. 

Zgjidhja për problemin e mësipërm – Associativity 
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Hierarkia e memorjes për procesorin ARM 
tregohet në figurë 

 

Pika më e lartë e hierarkisë ësëhtë në zemrën e 
procesorit. Memorja është kaq ngushtësisht e 
lidhur me procesorin saqë në shumë raste është e 
vështirë t’i mendosh ato të ndara nga njëra -
tjetra. Kjo memorje është e njohur si një registry 
file. Këto regjistra janë pjesë integrale ezemrës së 
procesorit dhe sigurojnë aksesit më të shpejtë të 
mundshëm të memorjes në sistem. 

Hierarkia e memorjes dhe memorja CACHE 
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Në nivelin e parë të memorjes, komponentet e memorjes janë të lidhura me 
zemrën e procesorit ndërfaqeve të dedikuara të integruara në chip-in e 
procesorit. Në këtë nivel kemi memorjen coupled memory (TCM) dhe nivelin e 
parë të cache-së. Gjithashtu në nivelin e parë të memorjes është edhe memorja 
kryesore. Ajo përfshin komponente të tilla si SRAMdhe DRAM dhe komponente 
të tjera të memorjes jovolatile, të tilla si memorja flash. Qëllimi kryesor i 
memorjes kryesore është të mbajë programet gjatë ekzekutimit të tyre në 
sistem. Niveli i dytë i memorjes është memorja dytësore ose memorja me 
kapacitet të madh, e cila është relativisht e ngadaltë dhe më pak e shtrenjtë. Të 
tilla memorje mund të jenë disqet apo USB-të. Gjithashtu të përfshirë në këtë 
nivel janë edhe pajisjet periferike, të cilat karakterizohen nga një kohë aksesimi 
shumë shumë e gjatë. Memorja sekondare përdoret për të ruajtur porcione të 
papërdorshme të programeve dhumë të mëdhenj të cilat nuk mund tëruhen në 
memorjen kryesore. Një cache mund të inkorporohet midis cdo niveli hierarkie 
ku ka një ndryshim të madh në kohët e aksesit midis komponenteve të 
memorjes. Një cache mund të përmirësojë performancën e sistemit kur ekziston 
një diferencë e tillë. Një memorje cache merr informacionin e ruajtur në një 
nivel më të ulët të hierarkisë së memorjes dhe e ruan atë përkohësisht në një 
nivel më të lartë të memorjes. 

Hierarkia e memorjes dhe memorja CACHE 
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Nëse një processor ka të integruar një cache që suporton 
memorjen virtuale, ajo mund të vendoset midi procesorit 
dhe njësisë së manaxhimit të memorjes (MMU), ose 
midis MMU-së dhe memorjes fizike. Vendosja e cache-së 
para ose pas MMU-së përcakton mënyrën e adresimit 
sipas së cilës operon cache-ja dhe se si një programues 
shikon sistemin e memorjes së cache-së. Një cache logjike 
ruan të dhënat në një hapësirë adresimi virtuale. Cache-
ja logjike vendoset midis procesorit dhe MMU-së. 
Procesori mund të aksesojë të dhëna nga cache-ja logjike 
në mënyrë direkte, pa kaluar më parë nga MMU-ja. 
Cache-ja logjike gjithshtu njihet edhe sicache virtuale. 
Figura tregon dallimet midis cache-së fizike dhe asaj 
virtuale.  

Cache-të dhe njësitë e manaxhimit të memorjes 
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Cache-ja fizike ruan të dhëna duke përdorur adresat fizike të tyre. Një cache fizike vendoset midis MMU-së dhe 
memorjes kryesore. Për procesorin për të aksesuar memorjen, MMU-jafillimisht duhet të bëjë përkthimin e 
adresave nga adresa logjike në adresa fizike para secache-ja të sigurojë të dhënat për prcesorin. 

Procesori ARM i pajisur me cache dhe me një MMU përdor cache-të logjike për  procesorët e familjes ARM7 deri 
tek ARM10, duke përfshirë këtu edhe Intel Strong ARM dhe Intel XScale. Familja e procesorëve ARM11 përdor një 
cache fizike.Përmirësimi që sjell një cache është i mundur sepse progrmaet kompjuterike ekzekutohen në një 
mënyrë jo të rastësishme. Ekzekutimi i programit në mënyrë të parashikueshme është celësi i suksesit të sistemve 
me cache. Nëse aksesi i një programi në memorje do të ishte i rastësishëm, një cache do të siguronte një 
përfmirësim të performancës në përgjithësi të tëgjithë sistemit. Principi i lokalitetit të referencës shpjegon 
përmirësimin e performancës të siguruar nga shtimi i një cache-je në sistem. Principi ka të bëjë me faktin që 
programet e kompjuterit në mënyrë frekuente ekzekutojnë kode instruksionesh të ruajtur në një lokacion të 
caktuar të memorjes.Përdorimi i përsëritur i të njëjtit kod ose i të dhënave në memorje, ose i atyre që janë 
shumë afër me to, është arsyeja pse përdorimi i cache-së përmirëson cilësinë e sistemit. Duke ngarkuar kodin 
referencë në cache ose të dhënat në një meorje më të shpejtë, aksesimi i tyre do të jetë shumë më i shpejtë. 
Është aksesimi i përsëritur në memorjen e shpejtë ai që bën të mundur përmirësimin e performancës. Cache-ja 
bën të mundur përdormin e kësaj referencë locale të përsëritur si në kohë ashtu edhe në hapësirë. Nëse 
referenca është në kohë, ajo quhet temporal locality. Nëse ajo bazohet nëadresë, ajo quhet spatial locality. 

Cache fizik 
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ARM-ja përdor dy arkitektura busesh në të saja të cache-së, arkitekturën Von 
Neuman dhe Harvard. Arkitekturat Von Neuman dhe Harvard dallojnë nga njëra 
tjetra në ndarjen e path-eve të instruksioneve dhe të dhënave midis zemrës dhe 
memorjes. Një dizajn i ndryshëm icache-së përdoret për të suportuar dy arkitekturat. 
Në të procesorëve që përdorin arkitekturën Von Neuman përdoret vetëm një cache 
si për indtruksionet ashtu edhe për të dhënat. Ky tip i cache-së njihet si cache-ja e 
unifikuar (unifiedcache). Një memorje cache e unifikuar mban vlera edhe për 
instruksione edhe për të dhëna. Arkitektura Harvard k abuse të ndarë për të dhënat 
dhe instruksionet për të përmirësuar  performancën e të gjithë sistemit, por, për të 
suportuar dy buset nëvojiten dy cache. Në procesorët që përdorin arkitekturën 
Harvard, kemi dy tipe cache-sh: një cache për instruksionet (I-cache) dhe një cache 
për të dhënat (D-cache). Kjo tip cache-je njihet si cachee ndarë (split cache). Në një 
cache të ndarë instruksionet ruhen në cache-në e instruksioneve ndërsa vlerat e të 
dhënave ruhen në cache-në e të dhënave. Arkitektura e një cache-je të unifikuar 
tregohet në figurë. Dy elementet kryesore të saj janë kontrolleri i cache-së dhe 
meorja cache. Memorja cahce është një memorje e dedikuar e cila aksesohet në 
njësi që quhen linjat e cache-së. Kontrolleri i cache-së përdor porcione të ndryshme 
të adresave tëlëshuara nga procesori gjatë një kërkese për aksesimin e porcioneve të 
ndryshme tëmemorjes. 

Arkitektura e cache-së në procesorin ARM 
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Një memorje e thjeshtë cache tregohet në figurë. Ajo ka tre pjesë kryesore: një direktori për ruajtjen 
e të dhënvae, seksionin e të dhënave (data section) dhe informacionin e statusit (status 
information). Të trija pjesët e cache-së janë të pranishme për cdo linjë cache-je. Cache-ja duhet të 
dijë se ku informacioni i ruajtur në një linjë të saj e ka origjinën në memorjen kryesore. Për këtë ajo 
përdor një direktori ku mban adresën që identifikon vendin në memorjen kryesore nga ku u kopjua 
linja e cache-së. Kjo direktori quhet entry tag. Gjithashtu një memorje cache duhet të ruajë të 
dhënat e lexuara nga memorja kryesore. Ky informacion ruhet në seksionin data. Madhësia e një 
cache-je përcaktohet nga kodi aktual ose të dhënat që cache-ja mund të ruajënga memorja 
kryesore. Në kapacitetin e cache-së nuk përfshihet memorja e kërkuar për tësuportuar cache- tage-t 
ose bitet e gjendjes. Ekzistojnë gjithashtu edhe bite gjendjeje nëmemorjen cache të cilët ruajnë 
informacion gjendjeje. Dy bite gjendjeje janë më tëzakonshmit, që janë valid bit dhe dirty bit. 

Arkitektura bazë e memorjes cache 
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Një bit valid tregon një linjë active të cache-së, që do të thotë ajo mban të dhëna origjinale të marra nga 
memorja kryesore dhe aktualisht është active duke i shërbyer procesorit. Një dirty bit përcakton nëse një linjë 
cache mban të dhëna që janë të ndryshme nga vlera që ato kanë nëmemorjen kryesore apo jo. 
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Kontrolleri i cache-së është një hardware që kopjon kode ose të dhëna nga memorja kryesorenë 
cache në mënyrë automatike. Ai performon këtë detyrë në mënyrë automatike në mënyrëqë të 
mabjë të fsheta operacionet e saj nga software-i që ajo suporton. Kështu që, aplikacioni mund të 
ekzekutohet në mënyrë të pandryshuar në sistemet me dhe pa cache. Kontrolleri i cache-së ndërpret 
kërkesa për lexim dhe shkrim në memorjen cache para se atatë kenë kaluar në kontrollerin e 
memorjes. Ajo proceson një kërkesë duke e ndarë adresën ekërkesës në tre fusha: fusha tag, fusha 
set index dhe fusha data index. Të tre fushat e biteve tregohen në figurë. Së pari, kontrolleri përdor 
pjesën e set index të adresës për të lokalizuar linjën e cache-së brenda memorjes së cache-së që 
mund të mbajë kodin e kërkuar ose të dhënat. Kjo linjë ecache-së mban cache tag-un dhe bitin e 
gjendjes, të cilin kontrolleri e përdor për të përcaktuar të dhënat aktuale të ruajtura në të.Më pas 
kontrolleri kontrollon bitin valid për të parë nëse linja e cache-së është active apo jo,dhe krahason 
cache tag me fushën tag të adresës së kërkuar. Nëse të dyja gjendjet kontrollohen dhe krahasimi 
rezulton pozitiv, atëherë kemi të bëjmë me një cache hit. Ndërsanë qoftë se gjendja e kontroolit ose 
krahasimi dështojnë kemi të bëjmë me një cache miss. 

Në një cache miss, kontrolleri kopjon të gjithë linjën e cache-së nga memorja kryesore në memorjen 
cache dhe siguron kodin e kërkuar ose të dhënat për procesorin. Kopjimi i një linjecache-je nga 
memorja kryesore në memorjen e cache-së njihet si cache line fill. Në një cache hit, kontrolleri 
furnizon procesorin me kode ose të dhëna direct nga memorja cache. Për të bërë këtë ajo lëviz në 
hapin pasardhës, që është të lëvizë të dhënat nga fusha index e adresës së kërkuar për të zgjedhur 
kodin aktual ose të dhënat në linjën cache dhe isigurojnë ato tek procesori. 

Operacioni bazë i kontrollerit të cache-së 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Faleminderit për vëmendje 

https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA&t=3s 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Struktura e procesorit,  
përbërësit dhe qëllimi i tyre. 
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Shumë përdorues, natyrisht, kishin përvojë 
në instalimin e procesorit në motherboard, 
por jo shumë e dinë se si duket nga brenda. 
Ne do të përpiqemi t'ju shpjegojmë me një 
gjuhë mjaft të thjeshtë, e cila do të ishte e 
kuptueshme, por në të njëjtën kohë pa i lënë 
anash detajet.  

 

Shumë përdorues besojnë se procesori 
duket saktësisht siç tregohet në figurë. 

Hyrje 
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                                                                          Sidoqoftë, ky është i gjithë asambleja, e cila përbëhet nga pjesë më të vogla dhe   

                                                                          thelbësore. Le të shohim se çfarë përbëhet nga brenda procesori.  

                                                                           

                                                                          Procesori përfshin: 

                                                                          Shifra e mësipërme tregon kapakun mbrojtës në numrin 1, i cili siguron mbrojtje  

                                                                          mekanike kundër pluhurit dhe grimcave të tjera të vogla. Mbulesa është bërë nga një 
material që ka një koeficient të lartë të përçueshmërisë termike, i cili ju lejon të merrni nxehtësi të tepërt nga kristali, duke 
siguruar kështu intervalin normal të temperaturës së procesorit. 

Numri 2 tregon "trurin" e procesorit dhe kompjuterit në tërësi - kjo është një kristal. Ai konsiderohet elementi më "i zgjuar" i 
procesorit që kryen të gjitha detyrat që i janë caktuar. Mund të shihni që çipi është i veshur me një shtresë të hollë, i cili siguron 
funksionimin e specifikuar të procesorit. Shpeshherë, kristalet e procesorit janë bërë prej silikoni: kjo për faktin se ky element ka 
lidhje molekulare mjaft komplekse që përdoren në formimin e rrymave të brendshme, gjë që siguron krijimin e një përpunimi 
informacioni me shumë-fije. 

Numri 3 tregon platformën tekstolite, në të cilën lidhen të gjithë të tjerët: kristali dhe kapaku. Kjo platformë gjithashtu luan rolin 
e një përcjellësi të mirë, i cili siguron kontakt të mirë elektrik me kristalin. Në anën e pasme të platformës, për të rritur 
përçueshmërinë elektrike, ka shumë pika të bëra prej metali të çmuar (ndonjëherë përdoret edhe ari). 

Arkitektura e procesorit 
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Ja se si duken pikat përçuese elektrike me një procesor Intel. 

Forma e kontakteve varet se për cilën fole në motherboard 
është. Ndodh gjithashtu që në vend të pikave në pjesën e 
pasme të platformës, mund të shihni kunjat që luajnë të 
njëjtin rol.  

 

 

 

Si rregull, për përpunuesit e familjes Intel, kunjat vendosen në 
vetë motherboard. Në këtë rast, pikat do të vendosen në 
substrat (është platforma). Për familjen e procesorit AMD, 
kunjat vendosen direkt në vetë substratin. Procesorë të tillë 
duken si në foto. 

Arkitektura e procesorit 
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Tani konsideroni vetë metodën e rregullimit të të gjitha pjesëve. Në mënyrë që kapaku të mbahet fort 
në substrat, ai "mbillet" me ndihmën e ngjitësit të veçantë, i cili është i qëndrueshëm në temperatura 
të larta. Kjo lejon që struktura të jetë në një pako të vazhdueshme pa cenuar integritetin e saj. 

Në mënyrë që kristali të mos nxehet,  

mbi të është aplikuar një copë litari e  

veçantë 1, në krye të së cilës, nga ana  

tjetër, aplikohet yndyra termike 2, e cila  

siguron heqjen efektive të nxehtësisë në  

kapak. Mbulesa është gjithashtu  

"lubrifikuar" nga brenda me yndyrat  

termike. 

Arkitektura e procesorit 
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Le të shohim tani si duket një procesor i dyfishtë. Bërthama është një kristal i 
veçantë funksionalisht i pavarur, i cili është montuar paralel në substrat.  

Kështu, 2 bërthama të instaluara krah për krah rritin fuqinë totale të procesorit.  

Sidoqoftë, nëse shihni 2 kristale që qëndrojnë krah për krah, kjo nuk do të thotë 
gjithmonë se keni një procesor dual-core. Në disa baza, janë instaluar 2 kristale, 
njëra prej të cilave është përgjegjëse për pjesën aritmetike-logjike dhe tjetra për 
përpunimin e grafikës (disa procesorë e kanë të integruar grafiken). Kjo ndihmon 
në rastet kur keni një kartë video të integruar, fuqia e së cilës nuk është e 
mjaftueshme për të përballuar, për shembull, me një lloj loje. Në raste të qeta, 
pjesën në llogaritjet e marrin përsipër pjesa grafike e procesorit qendror. Kjo 
është ajo që duket një procesor me një bërtham për grafikë. 

 

Pasi që e kemi kuptuar se çfarë përbëhet nga procesori. Tani është bërë e qartë se 
të gjitha pajisjet që përbëjnë procesorin luajnë një rol të rëndësishëm dhe të 
domosdoshëm për punën cilësore.  

Arkitektura e procesorit 

Bërthama 
grafike 

Kristali i 
procesorit 
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Secili prej nesh ka kompjuterin personal, por jo gjithmonë mendojmë se sa e ndërlikuar dhe e shumëanshme është kjo gjë.  
Secila prej njësive të sistemit përmban në përbërjen e tij një lloj qendre për të gjitha operacionet dhe proceset aktuale, ai është 
mikroprocesor. Çfarë përbëhet nga ky element i pazëvendësueshëm i secilit kompjuter dhe pse është i nevojshëm? Ndoshta, shumë do të 
befasohen nga fakti se zemra e çdo kompjuteri përbëhet nga gurët më të zakonshëm, ose më saktë, shkëmbinjtë. 

Disa mikroprocesor përmbajnë silikon dhe ky është materiali i të cilit më shumë  
përbëhen rëra dhe madje edhe shkëmbinjtë e granitit. Vlen të përmendet se mikroprocesori i parë për  
një kompjuter personal u zhvillua pothuajse gjysmë shekulli më parë. Autori i këtij projekti ishte  
Marsiani Edward Hoff në vitin 1970, si dhe një ekip i studiuesve të tij nga Intel. Ky procesor ishte mjaft  
i dobët, sepse funksiononte me një frekuencë prej 750 kHz. Nëse e krahasojmë këtë mikroprocesor  
me analogët modernë, atëherë ai do të humbasë ndjeshëm në karakteristikat e tij teknike. Fakti është  
që mikroprocesorët modernë janë mijëra herë më të fuqishëm dhe para se të shikojmë një procesor të ri,  
do të ishte mirë të njihemi me ato detyra që zgjidh ky element kryesor i çdo kompjuteri në përgjithësi. 

Ekziston një mendim i gabuar që përpunuesit modernë mund të mendojnë në mënyrë të pavarur  
dhe në fakt ky mendim është i gabuar dhe nuk është i vërtetë. Disa procesor modern përbëhet nga  
një numër i madh i transistorëve - këto janë një lloj çelsash. Ato ju lejojnë të kryeni vetëm një funksion  
- ta kaloni sinjalin e marrë më tej ose ta ndaloni atë. Cila do të jetë zgjedhja varet vetëm nga voltazhi  
i pulsit në hyrje. 

Funksioni i procesorit të kompjuterit 
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Nëse shikoni një mikroprocesor në detaje, 
nuk do të jetë e vështirë të vini re se ai 
përmban regjistra të shumtë, të cilat janë 
qeliza për përpunimin e informacionit. Një 
“buss”  me shpejtësi të lartë përdoret për të 
lidhur "gurin" e procesorit me pjesën tjetër 
të kompjuterit. Mbi të sinjalet e vogla 
elektromagnetike fluturojnë çdo sekondë.  

Çfarë përbëhet nga një mikroprocesor? 
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Çdo mikroprocesor modern ka vetëm tre përbërës bazë: 

• Kernel - është në këtë segment që informacionet ndahen në zero dhe njësha; 

• Kujtesa në cache është një sasi e vogël e pajisjes së ruajtjes së informacionit brenda një mikroprocesori; 

• Një coprocessor është me qendër unike e trurit të çdo kompjuteri modern, ku kryhen operacionet më 
komplekse. 

Një nga treguesit më të rëndësishëm të çdo mikroprocesori është frekuenca e orës së tij. Ky parametër tregon se 
sa cikle të orës mund të marrë procesori në një sekondë. Sa i përket fuqisë së mikroprocesorit, kjo kryesisht varet 
nga të gjithë parametrat e përmendur më lartë. 

Vlen të përmendet se, kohët e fundit, mikroprocesorët ishin angazhuar në lëshimin  
e raketave dhe punën e satelitëve, fuqia e të cilëve ishte qindra herë më e ulët se  
ajo e homologëve të tyre aktualë. Sot, madhësia e një transistori është vetëm  
22nm, dhe shtresa e transistorëve është 1nm. Kujtojmë se 1 nm është trashësia  
e 5 atomeve.  

Si është rregulluar mikroprocesori? 
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Procesori është pajisje me teknologji 
shumë të lartë dhe me të drejtë 
konsiderohet "truri" i çdo kompjuteri.  
 

Karakteristikat kryesore të procesorit qendror 
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Procesi teknik  

Përpunuesit modernë përbëhen nga një numër i madh i transistorëve të vendosur në një kristal të vogël silikoni. Sa më 
shumë transistorë - aq më i fuqishëm është procesori. Është e mundur të arrihet një densitet i lartë montimi për shkak të 
strukturës shumë-shtresore të çipit të procesorit të përfunduar. Procesi është shumë i ngjashëm me fotolitografinë (kur 
filmi fotografik zhvillohet, drita kalon në negative dhe krijon një imazh në letrën fotografike). 

 

Teknologjia moderne ju lejon të krijoni transistorë që matin  

vetëm 22 nanometra ose edhe më pak! Në krahasim,  
trashësia e një qime njerëzore është rreth 50,000 nm.  
Me kalimin e kohës, procesi i prodhimit vetëm do të ulet,  
gjë që do të krijojë CPU edhe më të fuqishme, kjo prirje  
tashmë është e dukshme. Sa më e vogël të jetë teknologjia e  
procesit, aq më shumë transistorë mund të vendosen në një  
çip dhe aq më i fuqishëm do të jetë procesori. 

Teknologjia e procesit 
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Arkitektura e përcakton drejtpërdrejt hartimin e brendshëm të procesorit (qark kristal). Brenda të 
njëjtës arkitekturë, procesorët mund të kenë karakteristika të ndryshme si: cache, teknologji procesi, 
etj. Në mënyrë tipike, përpunues të tillë (me të njëjtën arkitekturë, por me karakteristika të 
ndryshme) thuhet se kanë bërthama të ndryshme. Sipas traditës së vendosur, prodhuesit e CPU u 
japin emra të ndryshëm bërthamave. 

 

Vlen të përmendet se Intel përdor emrat gjeografikë të vendeve (maleve, qyteteve, lumenjve) që 
ndodhen afër vendit të prodhimit si emër i zhvillimit të tij. Por për AMD kjo nuk u vu re... 

Për shembull, CPU-të e microarkitekturës Intel Core u prodhuan me bërthama të ndryshme: Conroe, 
Merom, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield, etj. Bërthama e mikroprocesorit përcakton 3 karakteristikat e 
saj më të rëndësishme: frekuencën e orës, frekuencën e bus-it dhe folen (prizë). Për më tepër, vetë 
kernelet mund të rafinohen shumë herë, kjo quhet "rishikime". Në procesin e përmirësimeve të tilla, 
defektet ose dobësitë në strukturë korrigjohen, prodhimi i nxehtësisë dhe konsumi i energjisë 
zvogëlohen. 

Arkitektura 
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Numri i bërthamave informatike është një karakteristikë tjetër, aq më i madh është, 
aq më mirë. Të gjitha kompanitë ekzistuese të përpunimit të procesorëve kanë 
marrë prej kohësh rrugën e rritjes së numrit të bërthamave të vendosura në një çip 
të vetëm. Sot është tashmë e vështirë të gjesh modele me më pak se dy bërthama. 
Multi-core - si një mënyrë për të rritur produktivitetin, njihet si drejtimi më 
premtues për zhvillimin e përpunuesve. 

Sidoqoftë, është e rëndësishme të kuptohet që efikasiteti (performanca) e 
bërthamave të modeleve të ndryshme të CPU-së mund të ndryshojë dukshëm. 
Përveç kësaj, jo të gjitha aplikacionet ekzistuese (veçanërisht ato të vjetra) janë 
optimizuar për të punuar me shumë bërthama dhe si parazgjedhje ato mund të 
përdorin vetëm njërën prej tyre. Dhe duke qenë se shumë shpejtësi shumë-core 
cpu ora të secilës bërthamë janë më të ulëta se ajo e modeleve me një bazë, në 
aplikime të tilla madje mund të ketë një ulje të performancës. 

Sidoqoftë, në shumicën e rasteve ky problem mund të zgjidhet lehtësisht duke 
instaluar një program të veçantë (kontrollin e CPU, për shembull), i cili ju lejon të 
detyroni të gjitha ose disa kernele specifike që jeni të lirë të zgjidhni.  

Kerneli 
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Para se të vazhdoj, do të doja të flisja pak për prodhuesit  
kryesorë të mikroprocesorëve qendror. Mjaft e çuditshme,  
ka vetëm 2 prej tyre - Intel dhe Amd.  
Megjithëse këta dy gjigantë, sipas vlerësimeve të ndryshme,  
zotërojnë rreth 92% të të gjithë përpunuesve të prodhuara,  
aksionet e tregut të këtyre kompanive nuk janë aspak të  
barabarta, - Intel posedon rreth 75-80%.  
8% e mbetur e produkteve janë CPU të specializuara,  
si për shembull, për pajisjet mobile. 

Kohët e fundit, pjesa e AMD në tregun e mikroprocesorëve është rritur dhe vazhdon të rritet, për shkak të konzollave të lojrave Xbox One 
dhe PlayStation 4 - ku CPU-të e tyre përdoren me sukses. 

Meqenëse po flasim për kernel, nuk do të jetë në vend të përmendim një koncept të tillë si "multithreading". Numri i bërthamave të 
procesorit dhe numri i temave nuk duhet të përputhen. Kështu, për shembull, mikroprocesori i famshëm Intel Core i7 me teknologji  
Hyper-Threading ka 4 bërthama në bord, por funksionon në 8 fije - gjë që i jep asaj performancë shumë të mirë, madje më të madhe se ajo e 
disa konkurrentëve 6-core. 

Multithreading, në rastin e cpu moderne 4-bërthamore këto janë 8 fije, ju lejon të ndani me kusht përpunimin e aplikacionit në 2 pjesë, 
domethënë, të dy pjesët e aplikacionit ekzekutohen nga të gjitha bërthamat njëkohësisht (paralelisht, nëse dëshironi). Kjo teknologji ju lejon 
të rritni ndjeshëm performancën në disa aplikacione specifike që janë "mprehur" ose me fjalë të tjera, të optimizuara për këtë teknologji. 

Në rastin e aplikacioneve të vjetra, ose thjesht të mos optimizuara për multithreading, mund të vërehet efekti i kundërt - një ulje e 
performancës. Prandaj, BIOS-i i motherboard-it siguron funksionin e paaftësisë së hiperthirrjes në procesor kur ju nevojitet. Multithreading 
do të jetë shumë i dobishëm kur jepni video ose arkivoni një sasi të madhe të të dhënave. 
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    Shpejtësia e orës së CPU - numri i operacioneve (ciklet e orës) për njësi me kohën, dhe 
    më saktësisht - për sekondë. Ky parametër shkon "dorë për dore" me një  
    karakteristikë tjetër po aq të rëndësishme - frekuencën e “bus”-it FSB  
    dhe varet drejtpërdrejt nga ajo. Sa më i lartë të jetë frekuenca  e CPU-së - aq më  
    efikase është, megjithatë, një varësi e tillë mund të gjurmohet vetëm  
    brenda kornizës së një "linje" (ose në një mënyrë tjetër - diapazoni i modelit, pasi, për 
    shembull, të gjitha kuadratet cpu intel core 2 quad), pasi përveç frekuencës së orës, 
    performanca ndikon parametra të tjerë. 

    Frekuenca e bus-it FSB. Ky bus është një grup i linjave të sinjalit përmes të cilit  
    të dhënat hyjnë dhe largohen nga mikroprocesori. Frekuenca e kësaj bus-i është  
    në përpjesëtim me frekuencën e orës së procesorit, përkatësisht, sa më e lartë të jetë 
    frekuenca e busit, aq më e lartë është frekuenca e procesorit në fund. Nga rruga,  
    disa mbitokës fillestarë (dhe jo vetëm) e përdorin këtë teknikë, domethënë, ata rrisin 
    frekuencën e busit FSB ("mbingarkesë" atë), duke rritur kështu shpejtësinë e orës  
    së procesorit. 

Ekzistojnë disa drejtime të “mbingarkesës” së një procesori kompjuterik, është e mundur që të mbingarkoni “mbi një bus”, “mbi një faktor”, 
“mbi një tension”, etj. Mbingarkimi “mbi një bus” është i mbushur me faktin se disa pajisje të tjera “përshpejtojnë” së bashku me procesorin 
kompjuter, përfshirë RAM, i cili mund të ndalojë së punuari kur pragu tejkalohet frekuenca maksimale e punës e memorjes. Gjithashtu, nëse 
nuk i rregulloni posaçërisht lojërat elektronike PCI në BIOS, atëherë mund të fikni kartën e videos, sata (hard diskët) dhe kartën e rrjetit. 

Frekuenca e CPU 
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Efekti i përdorimit të cache është për të rritur performancën. Sa më e madhe të jetë madhësia e cache në çdo nivel, aq më mirë. 
Sidoqoftë, cache e nivelit të parë L1, si rregull, ka një sasi të vogël (sipas standardeve moderne) - vetëm deri në 128 kb. Cache L2 e 
nivelit të dytë kryen të gjitha operacionet e njëjta me L1, megjithatë, ka performancën më të dobët, por një sasi të madhe (deri në 
16 mb). 

Në rastin e përpunuesve shumë-core, madhësia e cache e nivelit të parë tregohet vetëm për një bazë. Për cache L2, tregohet 
shuma totale. 

Sa më e madhe të jetë madhësia e cache, aq më shumë të dhëna mund të shkruhen për të, megjithatë, procesori më i ngadalshëm 
do të "marrë atë" nga atje. Prandaj, ata dolën me një ndarje në nivele. Unë mendoj se ju keni marrë me mend se cache L3 do të 
ketë vëllimin më të madh të dhe performancën më të dobët. Por në fakt, cache L3 nuk gjendet në të gjithë përpunuesit, por vetëm 
në zgjidhjet më të fuqishme të shtrenjta, si dhe në versionet e serverëve ku është me të vërtetë e nevojshme. Shumica e 
përpunuesve kanë vetëm dy nivele të cache, të cilat, janë të mjaftueshme. 

Cache 

Meqenëse procesori është shumë "ngushtë" duke komunikuar me RAM, ndonjëherë 
mund të qëndrojë i papunë, duke pritur të dhëna nga ai. Cache është një bllok i  
RAM-it shumë të shpejtë që ndodhet direkt në thelbin e procesorit. Ajo vepron si një 
tampon midis RAM-it dhe vetë procesorit, menjëherë regjistron dhe transmeton 
informacion në të. Ekzistojnë disa "nivele" të një memorie të tillë: cache e nivelit të 
parë L1, L2 dhe L3. Cache e nivelit të parë konsiderohet RAM më i shpejtë. 
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Thermal Design Power TDP - një tregues që karakterizon lëshimin (ngrohjen) e 
nxehtësisë së procesorit gjatë funksionimit të tij. Nga TDP, mund të gjykoni në 
mënyrë indirekte konsumin e energjisë së CPU, por nuk barazohen me njëri-
tjetrin, siç ndodh shpesh, sepse konsumi i energjisë i procesorit matet "W".  
Por procesori nuk mund të lëshojë më shumë energji në formën e nxehtësisë se 
sa që mund ta gjenerojë atë. Prandaj, TDP gjithmonë do të jetë më pak nga disa 
vat. 

Në rastin e procesorit (core quad q8400), TDP është 95 vat dhe konsumi i 
energjisë është 136 vat. Vlera e TDP ndikohet shumë nga teknologjia e procesit 
dhe frekuenca e bërthamës së procesorit (në një masë më të vogël). Sa më e 
madhe të jetë teknologjia e procesit (nm), aq më i fortë do të nxehet procesori. 
E njëjta gjë vlen edhe për frekuencën. TDP është gjithashtu e nevojshme për të 
vlerësuar se sa energji duhet të instalohet ftohësi në sistem në mënyrë që të 
sigurojë ftohjen efektive. 

Shpërndarja e nxehtësisë 
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    Përveç disa bërthamave të zakonshme, në disa modele  
    procesori ndonjëherë mund të gjeni një “bërthamë" tjetër  
    përgjegjës vetëm për shfaqjen e imazhit në monitor, 
domethënë një "kartë video" miniaturë e vendosur direkt brenda CPU. Si rregull, ata janë të pajisur 
me të gjithë përpunuesit "top" dhe shumicën e përpunuesve në segmentin e çmimeve të mesme. 

Sigurisht, performanca e bërthamave të tilla video nuk mund të krahasohet me karta video të drejta 
të plota, por është mjaft e përshtatshme për të shfletuar në Internet dhe për të parë filma. Zakonisht 
ata vijnë me kompjuterë, laptopë dhe netbook, gjë që kursen në blerjen e një karte video të veçantë 
(të plotë). 

Ekziston edhe një lidhje e tillë: zakonisht, sa më i shtrenjtë procesori, aq më produktiv është instaluar 
thelbi i videos në të. Në modelet më të fuqishme (core i7, për shembull), fuqia e bërthamës grafike 
është aq e lartë sa ju lejon të luani lojëra moderne në parametrat me grafikë të mesëm, të cilat në 
nivel janë në përputhje me disa karta grafike. 

Kartelë grafike në procesor 
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Spp cpu është një lidhës (fole) në motherboard të kompjuterit në të cilin është instaluar procesori. 
Prandaj, kjo "fole" duhet të jetë e dizajnuar për të instaluar një procesor të një madhësie të caktuar 
(gjatësi, gjerësi) me një numër të caktuar kontakte në fund. Nëse planifikoni të azhurnoni kompjuterin 
tuaj (instaloni një procesor më të fuqishëm), sigurohuni të shihni se çfarë lloj mikroprocesor mbështet 
motherboard tuaj në përgjithësi. 

AMD bën bazat me një "mbështetje" të gjatë,  
me fjalë të tjera, çdo gjeneratë e re e përpunuesve  
të tyre nuk kërkon gjithmonë kalimin në një fole tjetër.  

Me Intel, gjërat janë të kundërta - pothuajse  
çdo gjeneratë e re e përpunuesve lëshohet nën një  
prizë krejtësisht të ndryshme, për shkak të së cilës,  
në mënyrë të pashmangshme, gjithashtu duhet  
të ndrohet motherboard. 

Spp cpu - lidhës (fole)  
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Prania e kësaj shkronje në emrin e procesorit tregon praninë e potencialit të mbingarkesës. Kjo ju 
lejon të “mbingarkoni” CPU-në pa ngritur frekuencën e busit FSB, por vetëm duke zgjedhur faktorin e 
shumëzimit (shumëzuesit). Në shumicën e cpu (jo K) shumëzuesit janë të kyçur në nivelin e kernelit. 
Në modelet e serive K, jeni të lirë të zgjidhni vlerën e shumëzuesit përmes BIOS-it të kompjuterit, 
duke mbingarkuar VETM procesorin dhe jo pjesën tjetër të harduerit. 
 

Procesori qendror është truri dhe zemra e kompjuterit. 

Vetë fjala përpunues vjen nga folja anglisht proces, e cila në përkthim është punë/përpunim. Në një 
kuptim të përgjithshëm, ky term i referohet një pajisjeje ose grup programesh që përdoren për të 
kryer operacione llogaritëse ose për të përpunuar një grup apo proces të të  
dhënave. 

Në një kompjuter personal, procesori kryen funksionin e "trurit", duke qenë çipi  
kryesor që kërkohet për funksionimin e qetë dhe të duhur të PC. Nën kontrollin  
e CPU janë të gjitha pajisjet e brendshme dhe periferike. 

Shenja “K” te procesori 
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    Parimi i procesorit është përpunimi në sekuenca i operacioneve të  
    ndryshme. Ato ndodhin shumë shpejt, disa kryesore janë: 

 

1. Kur fillon çdo proces që përfshin ekzekutimin e kodit të programit, njësia e kontrollit të CPU-së nxjerr të 
gjitha të dhënat e nevojshme dhe një seri operandësh të nevojshëm për ekzekutim. Pastaj dërgohet në 
memorjen buffer ose cache. 

2. Në dalje nga cache, i gjithë rrjedha e informacionit ndahet në dy kategori - udhëzime dhe vlera. Ata 
ridrejtohen në qelizat e përshtatshme të kujtesës, të quajtur regjistra. E para vendosen në regjistrat e 
komandave, kategoria e dytë - në regjistrat e të dhënave. 

3. Informacioni në regjistrat e kujtesës përpunohet nga një pajisje aritmetike-logjike. Kjo është një nga 
pjesët e CPU që kërkohet për operacione. 

4. Rezultatet e llogaritjes ndahen në dy rryma - të përfunduara dhe jo të plota, të cilat, nga ana tjetër, 
dërgohen përsëri në cache. 

5. Në fund të ciklit të llogaritjeve, rezultati përfundimtar shkruhet në RAM. Kjo kërkohet për të çliruar 
hapësirë në tampon, i cili është i nevojshëm për operacione të reja llogaritëse. Kur cache rrjedh, të gjitha 
proceset joaktive zhvendosen në RAM ose në nivelin më të ulët. 

Si funksionon procesori? 
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Baza e metodës është ndarja e CPU-së në pjesën e 
mysafirëve dhe monitorimi i pjesës. Nëse kërkohet 
kalimi nga rrjeti kryesor në sistemin e ftuar, atëherë 
procesori kryen automatikisht këtë operacion, duke 
mbajtur të dukshme vetëm ato vlera të regjistrimit 
që janë të nevojshme për funksionim të 
qëndrueshëm. Meqenëse sistemi operativ 
ndërvepron drejtpërdrejt me procesorin, makina 
virtuale do të jetë shumë më e shpejtë. 

Mundësimi i virtualizimit është i mundur në 
cilësimet e BIOS. Shumica e motherboard dhe 
përpunuesit nga AMD nuk mbështesin teknologjinë 
virtuale të makinerisë duke përdorur metoda 
harduerike. Këtu, metodat e softuerit vijnë në 
ndihmë të përdoruesit. 

Virtualizimi i procesorit 
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Turbo Boost është teknologji e Intel, e përdorur në gjeneratat e para të procesorëve Intel Core i5 dhe 
i7. Përdoret për të përshpejtuar CPU-në për një kohë të caktuar. Duke përdorur teknologjinë, 
procedura e përshpejtimit kryhet duke marrë parasysh të gjithë parametrat e rëndësishëm - forcën e 
tanishme, temperaturën, tensionin, gjendjen e OS, prandaj është plotësisht i sigurt për kompjuterin. 
Rritja e shpejtësisë së procesorit është e përkohshme dhe do të varet nga lloji i ngarkesës, numri i 
bërthamave dhe konfigurimi i platformës. Përveç kësaj, duhet të theksohet se teknologjia mbështetet 
vetëm nga sistemet operative Windows 7, 8 dhe 10. 

Rritja turbo në procesor 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Faleminderit për vëmendje 

https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA&t=3s 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Objektivat dhe funksionet e sistemit operativ 
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Edhe pse fokusi i në këtë lëndë është hardueri 
kompjuterik dhe nuk është fushë e softuare që duhet 
të adresohet, ne ne kete kapitull do të flasim për 
rolin e sistemit operativ në menaxhimin e burimeve 
të kompjuterit.  

Sistemi Operativ është një program që i menaxhon 
burimet e kompjuterit, ofron shërbime për 
programuesit dhe oraret e ekzekutimit të 
programeve tjera. Kutimi i sistemeve operative është 
thelbësor për të vlerësuar mekanizmat me të cilat 
CPU e kontrollon sistemin kompjuterik. Në këtë 
kontekst, më së miri spjegohen efekti i ndërprerjeve 
(interups) dhe menaxhimi i hierarkisë së kujtesës.  

Në këtë kapitull do të bëhet fjalë për funksionet e 
sistemi operativ, për ndikimin në arkitekturën dhe 
organizimin kompjuterik. 

Hyrje 
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Sistemi operativ është një grumbull i 
programeve, që e kontrollon ekzekutimin e 
aplikimit të programeve dhe vepron si një 
ndërfaqe në mes të aplikacioneve dhe pajisjeve 
harduerike.  

 

Mund të mendohet se ka dy objektiva:  

 

• Lehtësi: E lehtëson punen me kompjuter dhe 
përdorim.    

 

• Efikasiteti: Sistemi operativ e mundëson që 
resurset të përdoren në mënyrë efikase. 

Vështrimi i Sistemit Operativ 
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Le t’i shqyrtojmë nga ana tjetër këto dy aspekte të një sistemi operativ. 

 

SISTEMET OPERATIVE si një përdorues / COMPUTER INTERFACE  
Hardueri dhe softueri përdoret për sigurimin e aplikacioneve për përdorues 
dhe mund të shkohet në një mënyrë shtresore ose hierarkike, siç përshkruhet 
në figurë. Përdoruesi i aplikacioneve, përgjithësisht nuk shqetësohet me 
arkitekturën e kompjuterit. Kështu që përdoruesi e shikon sistemi operativ sa i 
përket aplikacionit. Aplikacioni mund të shprehet në gjuhë programuese dhe 
zhvillohet nga programues i aplikacionit. Për të zhvilluar një program, aplikohen 
grup udhëzimesh në procesor që është plotësisht përgjegjës për kontrollimin e 
harduerit kompjuterik. Për ta lehtësuar këtë detyrë, sigurohet një grup 
programesh të sistemeve. Disa nga këto programe janë referuar si shërbime. 
Këto i implementojnë funksionet që përdoren shpesh e që ndihmojnë në 
krijimin e programit,  menaxhimin  e dosjeve dhe kontrolli i pajisjeve Input 
Output. Programuesi i shfrytëzon këto lehtësira në zhvillimin e aplikacionit dhe 
aplikacioni gjatë funksionimit i thërret shoqëritë për të kryer funksione të 
caktuara. Programi më i rëndësishëm i sistemit është Sistemi Operativ.  Sistemi 
operativ i maskon detajet e harduerit nga programuesi dhe i siguron 
programuesit një ndërfaqe të përshtatshme për përdorimin e sistemit. Vepron 
si ndërmjetës, duke e bërë më të lehtë për programuesin dhe programet e 
aplikimit për të hyrë dhe përdorur ato lidhje dhe shërbime të lehtësuara . 

Vështrimi i Sistemit Operativ 
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Shkurtimisht, Sistemi Operativ, zakonisht i ofron shërbimet në këto fusha: 

 
• Krijimi i programit : Sistemi Operativ ofron shumëllojshmëri të objekteve dhe shërbimeve, të tilla si editorë dhe debuggers, për të ndihmuar 

programuesin në krijimin e programit. Në mënyrë tipike, këto shërbime janë në të formën e shërbimeve programeve që janë nuk aktualisht pjesë e 
sistemit,  por janë të arritshme nëpërmjet sistemit operativ. 

 
• Ekzekutimi i programit: Duhet të kryhen një numër hapash për të ekzekutuar një program. Udhëzimet dhe të dhënat duhet të ngarkohen në 

memorjen kryesore, pajisjet / skedarët I/O duhet të inicializohen dhe burimet e tjera duhet të përgatiten. Sistemi operativ i trajton të gjitha këto për 
përdoruesiN. 

 
• Qasja në I/O pajisjet: Sicili I/O pajisje kërkon specifikën e vet të vendosur të pranojë instruksione apo sinjale të kontrollit për operimin. Sistemi 

operativ kujdeset për detajet në mënyrë që programuesi të mund të mendojnë në terma të thjeshtë të lexoj dhe të shkruaj.  

 
• Kontrolli në qasjen e dosjeve: Në rast të dosjeve, kontrolli duhet të përfshijë një kuptim jo vetëm nga natyra e I/O pajisjes, por edhe në format file në 

mediumin e magazinimit. Përsëri, sistemi operativ merret me detajet. Më tej, në rastin e një sistemi me shumta përdorues, Sistemi Operativ mund të 
sigurojë mekanizma mbrojtëse për kontrollin e qasjes në dosje. 

 
• Qasja e sistemit: Në rast të ndarjes apo sistemit publik, Sistemi operativ e kontrollon qasjen e tërë resurseve specifike të sistemit. Funksioni i qasjes 

duhet të ofroj mbrojtje të resurseve deh të data nga përdoruesit e paautorizuar dhe duhet t’i zgjidhin konfliket për resurset e lidhjeve.     

Vështrimi i Sistemit Operativ 
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• Zbulimi i gabimve dhe përgjigjja: Shumëllojshmërisa e gabimeve mund të ndodhë kur punon sistemi operativ. Kjo përfshin 
gabime të brendshme apo të jashtme hardwuerike, sic është gabimi i memorjes, ose pajsijes, dhe lloje të ndryshme të 
gabimeve softerike, sic mështë rrjetha e aritmerike, tentimi në qasje në lokacione të memories dhe pamundësia e sistemit 
operativ të qaset në aplikacion. Në secilin rast, sistemi operativ duhet të përgjigjet duke i pastruar gabimet. Përgjigjja mund të 
dalloj nga programi dhe shkaktimi i gabimit. 

 

• Accounting: Sistemi Operativ mbledhë statistikat e përdorimit për burime të ndryshme dhe monitoron parametrat e 
performancës siç është koha e përgjigjes. Në çdo sistem, ky informacion është i dobishëm për ta parashikuar nevojën për 
përmirësime në të ardhmen dhe për akordimin e sistemit për të përmirësuar performancën.  

 

• Intruction set architecture (ISA): E përcakton repertorin e gjuhës së makinës  së udhëzimeve që një kompjuter mund të 
ndjekë. Kjo ndërfaqe është kufi në mes të hardware dhe software.  

 

• Ndërfaqja binare e aplikacionit (ABI): E përcakton një standard për transportueshmëri binare nëpër programe. E përcakton 
ndërfaqen e thirrjeve të sistemit në sistemin operativ, burimet dhe shërbimet e pajisjeve në dispozicion në një sistem përmes 
setit të arkitekturës të përdoruesit .      

 

• Application programmin interfave (API): API jep qasje në program në resurset hardwerike dhe shërbimet e disponushme në 
sistem.  

Vështrimi i Sistemit Operativ 
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Kompjuteri ëshë një grup i burimeve për lëvizjen, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave dhe për kontrollin e këtyre 
funksioneve. sistemi operativ është përgjegjëse për administrimin e këtyre burimeve. 

A mund të themi që OS kontrollon lëvizjen, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave? Nga një pikë e parë, përgjigja është po: Nga 
menaxhimin e burimeve të kompjuterit, sistemi operativ është në kontrollin e funksionit themelor të kompjuterit. Por ky 
kontroll ushtrohet në një mënyrë kurioze . Normalisht, ne mendojmë për një kontrolli mekanizmi si diçka e jashtme me atë që 
është e kontrolluar, ose të paktën si diçka që është një e veçantë dhe pjesë nga ajo që është e kontrolluar. (Për shembull, 
sistemi i ngrohjes banimi është i kontrolluar nga termostati).  

 

Sistemi operativ e bënë kontrollin e pazakontë në dy aspekte:  
• Sistemi operativ funksionon në të njëjtën mënyrë si softueret e zakonshme kompjuterike; që është, një program i ekzekutuar nga procesori.      

• Sistemi operativ, shpesh heq dorë nga kontrolli dhe duhet të varet nga procesori për ta lejuar atë të rimarrë kontrollin.  

 

Ashtu si programet e tjera kompjuterike, edhe sistemi operativ ofron udhëzime për procesin. Dallimi kryesorë është në 
qëllimin e programit. Sistemi operativ drejton me procesor në përdorimin e burimeve të tjera të sistemit dhe në kohën e 
ekzekutimit të tij. Por në mënyrë që procesori të bëjë ndonjë prej këtyre gjërave, ai duhet të pushojë së ekzekutuari programin 
e sistemit operativ dhe të ekzekutojë programe të tjera. Kështu që, sistemi operativ heq dorë nga kontrolli që procesori të bëjë 
disa punë “të dobishme” dhe më pas rifillon kontrollin aq sa duhet për t'u përgatitur , që procesori të bëjë punën tjetër. 

SISTEMI OPERATIV SI MENAXHER I BURIMIT 
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Në figurë paraqiten sygjerimet kryesore të burimeve që janë të 
menaxhuara nga e sistemi operativ. Një pjesë e sistemit operativ 
është në memorjen kryesore. Këtu përfshihet edhe kernel, apo 
bërthama, e cila përmban funksionet më të përdorura në sistemin 
operativ dhe në një kohë të caktuar, të pjesët tjera të sistemit 
operativ që aktualisht e përdorim. Pjesa e mbetur e memorjes 
kryesore përmban programe dhe përdorues të të dhënave. Alokimi i 
këtij burimi (kujtesa kryesore) është e kontrolluar bashkërisht nga 
sistemi operativ dhe dhe menaxhimit të hardware të procesorit. 
Sistemi operativ vendos kur një pajisje I/O mund të përdoret nga një 
program për ekzekutim dhe e kontrollon hyrjen në të dhe 
përdorimin e skedarëve. Procesori në vetvete është një burim dhe 
sistemi operativ duhet të përcaktojë se sa është koha e procesorit të 
përkushtuar për ekzekutimin e një programi të veçantë.  

SISTEMI OPERATIV SI MENAXHER I BURIMIT 
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Disa karakteristika kyçe që shërbejnë për të dalluar ndryshmet e llojeve të veprimit të sistemit operativ. 
Karakteristikat ndahen në dy dimensione të pavarura. Dimensioni i parë e specifikon se kur sistemi operativ është 
ngarkesë (batch) ose interaktiv. Në sistemin interaktiv, përdoruesi/programeri ndërvepron direkt  me kompjuterin, 
zakonisht nëpërmjet testatures, për kërkesë në ekzekutimin e punës. Për më shumë, përdoruesi, nvaret nga natyra e 
aplikacionit, komunikimi me kompjuter gjatë ekzekutimit të punës. Sistemi batch grumbull është opozitë ose 
interaktiv. Programi i përdoruesit bashkohet me programet nga përdorimi tjeter nga operatori i kompjuterit. Pasi që 
programi kompletohet, rezulteti shtypet jashtë për përdoruesin. 

Një dimension i pavarur specifikon nëse sistemi përdor multiprammamming apo jo. Me multiprogramming, bëhet 
përpjekje për të mbajtur të procesorin të zënë sa të jetë e mundur, duke pasur nevojë të punojnë në më shumë se 
një program në një kohë. Disa programe janë të ngarkuar në memorie dhe procesori ndryshon me shpejtësi në 
mesin e tyre. Sistmi uniprogramming është alternativ e sistemit që funksionon vetëm një program në një kohë. 

Llojet e sistemeve operative 
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Programet në kodin e procesorit janë ngarkuar përmes pajisjes hyrëse (p.sh., lexuesi i kartave). Nëse një gabim e ndalon programin, 
gjendja e gabimit tregohet nga dritat. Programuesi mund të vazhdojë që t’i ekzaminojë regjistrat dhe memorja kryesore të përcaktojë 
shkakun e gabimit. Nëse programi vazhdon në një përfundim normal.  
 

Këto sisteme të hershme paraqitën dy probleme kryesore: 

• Programimi: Shumica e instalimeve përdorin një kartë regjistrimi për të rezervuar kohën e procesorit. zajibusgt përdoruesi mund 
të nënshkruajë për një bllok të kohës në shumëfisha të një gjysmë ore apo më shumë. Në të tjera anë, përdoruesi mund të 
kandidojë të paraqes problem, nuk përfundojë në kohë të caktuar dhe detyrohet të ndalet para se të zgjidhet problemi. 
 

• Setup time: Një program të vetëm, i quajtur një punë , mund të përfshijë ngarkimin e komplajlerit plus gjuhën e programit të 
nivelit të lartë në memorie, duke kursyer programin e hartuar (object program) dhe pastaj ngarkimi lidhë së bashku programin e 
objektit dhe funksionet e përbashkëta. Secila prej këtyre hapave mund të përfshijë montimin ose çmontimin e kasetave, ose 
vendosjen e tabelave të kartave. Nëse ndodhë një gabim, përdoruesi zakonisht duhej të kthehej në fillimet e sekuencës së 
konfigurimit. Kështu humbet sasi e konsiderueshme e kohës vetëm për të vendosur programin në realizim. 
 

Kjo mënyrë e veprimit mund të quhet përpunimin serial, duke reflektuar faktin se përdoruesit të kenë qasje në të kompjuterit në 
mënyrë serike. Me kalimin e kohës, mjetet e ndryshme kompjuterike të sistemit u zhvilluan për të bërë përpjekje për ta bërë 
përpunimin serik më efikas. Këto përfshijnë bibliotekat e funksioneve të përbashkëta, ngarkues, debuggers dhe I/O rutinat që ishin 
në dispozicion të përbashkët për të gjithë përdoruesit. 

SISTEMET E PARA 
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Përpunuesit e hershëm ishin shumë të shtrenjtë dhe për këtë arsye ishte e rëndësishme për të maksimizuar 
përdorimin e procesorit . Duke humbur kohë për shkak të caktimit dhe setup ishte e papranueshme.  

Për ta përmirësuar përdorimin, u zhvilluan sisteme të thjeshta operative. Me sisteme të tilla, i quajtur gjithashtu 
një monitor, përdoruesi nuk ka qasje të drejtpërdrejtë në procesor. Përkundrazi, përdoruesi paraqet në punë në 
kartat apo kasetë për një kompjuter.  

Për të kuptuar se si funksionon kjo skemë, le të shohim në atë nga dy pika të mendimit: atë të monitoruar dhe 
ajo e procesorit. Nga pikëpamja e monitoruar, monitori kontrollon në sekuencën e ngjarjeve. Për këtë shuma e 
monitoruar duhet të jetë gjithmonë në kujtesën kryesore dhe në dispozicion për ekzekutimin (Figura). Kjo pjesë 
është referuar për sa i rezident monitor. Pjesa tjetër e të monitoruar përbëhet nga shërbimet dhe funksionet e 
përbashkëta që janë të ngarkuar një nën rutinë të përdoruesit program në fillim të çdo pune. Monitori lexon në 
punë një në një kohë nga të dhëna e pajisjes (zakonisht një kartë lexuese ose shirit magnetike). Me leximin, puna 
momentale vendoset në zonën e programit dhe kontrolli kalohet te puna. Kur kompletohet puna, e kthen 
kontrollin në monitor, i cili menjëherë e lexon punen tjeter. Rezultati i seciles punë reflekton te përdoruesi. 

 

Tani konsideroje këtë sekuencë nga pika e vështrimit të procesorit. Në një pikë të caktuar, procesori është duke 
ekzekutuar udhëzime nga pjesa e kujtesës kryesore. Këto udhëzime bëjnë që puna tjetër të lexohet në një pjesë 
tjetër të kujtesës kryesore. Pasi një punë ka qenë e lexuar në, procesori do të hasë në degë tv udhëzimeve që 
udhëzon procesorin të vazhdojë ekzekutimin në fillim të përdoruesit programit. Procesori do të ekzekutoj pastaj 
udhëzimet në programin e përdoruesit derisa të ballafaqohet me një gabim. 

SIMPLE BATCH SYSTEMS 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Me renditjen automatike të punës të siguruar nga një sistem i thjeshtë 
grumbullimi, procesori shpesh është i papunë. Problemi është se I/O 
pajisjet janë të ngadalshëm në krahasim me procesorin. Figura detalizon 
një llogaritje përfaqësuese. Llogaritja bëjë me një program që përpunon 
një skedar të shënimeve dhe kryen, mesatarisht, udhëzimevt të 100 
punëve. Në këtë shembull kompjuteri shpenzon mbi 96% të kohës duke 
pritur pajisjet I/O për përfundimin e transferit të të dhënave. Në figurë 
ilustrohet kjo situatë. Procesor shpenzon një kohë të caktuar, derisa të 
arrijë një udhëzim I/O. Pastaj duhet të presë derisa të përfundojë 
udhëzimi I/O para se të vazhdoi. 

MULTIPROGRAMMED BATCH SYSTEMS 
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Ashtu si në një sistem të thjeshtë, sistemi multiprogramues duhet të mbështetet në veçori të caktuara të kompjuterit. 
Karakteristika më e dukshme shtesë që është e dobishme për multiprogramimin që pajisja mbështet ndërprerjet I/O dhe Direct 
Memory Access DMA. Me I/O ose DMA të ndërprerë, procesori mund të lëshojë një komandë I/O për një punë dhe të vazhdojë me 
ekzekutimin e një pune tjetër, ndërsa I/O kryhet nga kontrolleri i pajisjes. Kur operacioni I/O është i plotë, procesori ndërpritet dhe 
kontrolli i kalohet një programi të trajtimit të ndërprerjeve në OS. Sistemi Operativ pastaj do të kalojë kontrollin në një punë tjetër. 
Sistemet operative multiprogramuese janë mjaft të sofistikuara në krahasim me sistemet me një program ose nënprogram. Për të 
pasur disa punë të gatshme për kandidim, punët duhet të mbahen në memorjen kryesore, duke kërkuar një formë të menaxhimit 
të kujtesës. 
Përveç kësaj, nëse disa punë janë të gatshme për t'u ekzekutuar, procesori duhet të vendosë se cilën do të kandidojë, gjë që kërkon 
algoritëm për planifikimin. 

MULTIPROGRAMMED BATCH SYSTEMS 
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Me përdorimin e multiprogramimit, përpunimi i serisë mund të jetë mjaft efikas. Sidoqoftë, për shumë punë, është e dëshirueshme të 
sigurohet një modalitet brenda të cilat përdoruesi ndërvepron drejtpërdrejt me kompjuterin. Në të vërtetë, për disa punë, siç është përpunimi 
i transaksionit, një mënyrë interaktive është thelbësore. 
Sot, kërkesa për një strukturë informatike ndërvepruese mund të plotësohet dhe shpesh, plotësohet nga përdorimi i një mikrokompjuteri të 
dedikuar. Ky opsion nuk ishte i disponueshëm në vitet 1960, kur shumica e kompjuterëve ishin të mëdhenj dhe të kushtueshëm. Në vend të 
kësaj, u zhvillua ndarja e kohës. 
Ashtu siç lejon multiprogramimi që procesori të trajtojë punë të shumta në grupe në të njëjtën kohë, multiprogramimi mund të përdoret për të 
trajtuar punë të shumta ndërvepruese. Në këtë rast të fundit, teknika quhet ndarja e kohës, sepse koha e procesorit ndahet midis përdoruesve 
të shumtë. Në një sistem të ndarjes së kohës, shumë përdorues njëkohësisht hyjnë në sistem përmes terminaleve, me sistemin operativ duke e 
bashkuar ekzekutimin e secilit program të përdoruesit në një shpërthim të shkurtër ose sasi të llogaritjes. Kështu, nëse kanë përdorues që 
kërkojnë shërbim në mënyrë aktive njëherësh, secili përdorues do të shohë vetëm mesataren e 1/n të shpejtësisë efektive të kompjuterit, duke 
mos llogaritur lartë sistemin operativ. 
Sidoqoftë, duke e pasur parasysh kohën relativisht të ngadaltë të reagimit njerëzor, koha e përgjigjes në një sistem të dizajnuar siç duhet duhet 
të jetë e krahasueshme me atë në një kompjuter të dedikuar. Të grupet e multiprograming dhe ndarja e kohës përdorin multiprogramimin. 
Dallimet kryesore janë renditur në Tabelën 

TIME-SHARING SYSTEMS 
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Çelësi i multiprogramimit është caktimi. Në fakt, zakonisht përfshihen katër lloje të 
planifikimit (Tabela). Ky term u përdor për herë të parë nga projektuesit e Multics OS në 
vitet 1960. Është term disi më i përgjithshëm sesa puna. Janë dhënë shumë përkufizime 
për procesin e termit, përfshirë: 

 
• Një program në ekzekutim 

• “Fryma e animuar” e një programi 

• Ai entitet të cilit i është caktuar një procesor 

PLANIFIKIMI / SCHEDULING 
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Orari afatgjatë përcakton se cilat programe pranohen në sistemin e përpunimit. Kështu, kontrollon shkallën e multiprogramimit (numrin e 
proceseve në memorje). Pasi të pranohet, një punë ose program i përdoruesit bëhet një proces dhe i shtohet radhës së planifikuesit 
afatshkurtër. Në disa sisteme, një proces i krijuar rishtazi fillon në një gjendje të ndërprerë, në këtë rast ajo shtohet në një radhë për 
planifikuesin afatmesëm. 

 

 

 

 

 

 

 

Në një grumbull të sistemeve, ose për sistemin operativ të përgjithshëm, punët e dorëzuara rishtas drejtohen në disk dhe mbahen në një radhë 
grupi. Orari afatgjatë krijon procese nga radha kur mundet. Këtu përfshihen dy vendime. Së pari, skeduluesi duhet të vendosë që sistemi 
operativ mund të marrë një ose më shumë procese shtesë. Së dyti, planifikuesi duhet të vendosë se cilën punë ose punë duhet ta pranojë dhe 
shndërrohen në procese. Kriteret e përdorura mund të përfshijnë përparësi, kohën e pritshme të ekzekutimit dhe kërkesat e I/O. 
Për programet interaktive në një sistem të ndarjes së kohës, kërkesa për proces gjenerohet kur një përdorues përpiqet të lidhet me sistemin. 
Përdoruesit e ndarjes së kohës nuk janë radhitur thjeshtë dhe vazhdojnë të presin derisa sistemi t'i pranojë ata. Përkundrazi, sistemi operativ 
do të pranojë të gjithë autorizimet që vijnë derisa sistemi të jetë i ngopur, duke përdorur një masë të paracaktuar të ngopjes. Në atë pikë, një 
kërkesë për lidhje është përmbushur me një mesazh që tregon se sistemi është i plotë dhe përdoruesi duhet të përpiqet përsëri më vonë. 

Long-Term Scheduling 
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Planifikimi afatmesëm është pjesë e funksionit të ndërrimit, në mënyrë 
tipike, vendimi i ndërrimit bazohet në nevojën për të menaxhuar shkallën 
e multiprogramimit. Në një sistem që nuk përdor memorje virtuale, 
menaxhimi i kujtesës është gjithashtu një problem. Kështu, vendimi i 
ndërrimit do të marrë parasysh kërkesat e kujtesës të proceseve të 
ndërprera. 

Medium-Term Scheduling 
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Planifikimi afatgjatë ekzekuton relativisht rrallë dhe merr vendim nëse duhet të marrë ose jo një proces të ri dhe cili do të 
marrë. 
Orari afatshkurtër, i njohur gjithashtu si shpërndarësi, ekzekuton shpesh dhe merr vendimin më të mirë se cila punë tjetër 
do të ekzekutohet. 
 

Gjendja e procesit 

Për të kuptuar funksionimin e planifikuesit afatshkurtër, duhet të marrin në konsideratë konceptin e gjendjes së procesit. 
Gjatë kohës së një procesi, statusi i tij do të ndryshojë disa herë. Statusi i tij në çdo moment të kohës referohet si gjendje. 
Termi gjendje është përdorur sepse nënkupton që ekzistojnë informacione të caktuara që përcaktojnë statusin në atë pikë. 
Në minimum, ekzistojnë pesë gjendje të përcaktuara për një proces (Figura) 
 

• New: Program pranohet nga planifikuesi i nivelit të lartë, por ende nuk është gati për ta ekzekutuar. Sistemi operativ 
do të fillojë procesin, duke e zhvendosur atë në gjendjen e gatshme. 

• Ready: Procesi është i gatshëm për tu ekzekutuar dhe është në pritje të qasjes në procesor. 

• Running: Procesi po ekzekutohet nga procesori. 

• Waiting: Procesi është pezulluar nga përmbarimi në pritje të burimit të sistemit, siç është I/O. 

• Healted: Procesi ka përfunduar dhe do të shkatërrohet nga OS. 

Short-Term Scheduling 
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Për secilin proces në sistem, sistemi operativ duhet të mbajë informacion që tregon gjendjen e procesit dhe 
informacione të tjera të nevojshme për ekzekutimin e procesit. 
Për këtë qëllim, secili proces përfaqësohet në sistemi operativ nga një bllok kontrolli i procesit (Figura), i cili përmban 
zakonisht: 

• Identifier: Secili proces aktual ka një identifikues unik. 

• State: Gjendja aktuale e procesit (i ri, i gatshme, etj). 

• Priority: Niveli i përparësisë relative. 

• Program counter: Adresa e udhëzimit tjetër në program që do të ekzekutohet. 

• Memory pointer: Vendndodhjet fillestare dhe mbaruese e procesit në memorje. 

• Context data: Këto janë të dhëna që janë të pranishme në regjistra në procesor ndërsa procesi është duke u 
ekzekutuar.  
 

Të dhënat e kontekstit plus programi ruhen kur procesi largohet nga gjendja e funksionimit. Ato merren nga procesori kur 
rifillon ekzekutimin e procesit. 

• I/O status information: Përfshinë kërkesa të jashtëzakonshme I/O, pajisjet I/O (p.sh., disqe me shirit) të 
caktuar për këtë proces, një listë të skedarëve të caktuar për këtë proces, etj. 

• Accounting information: Mund të përfshijë sasinë e kohës së procesorit dhe kohën e orës së përdorur, afatet 
kohore, numrat e llogarisë, etj. 

Kur planifikuesi pranon një punë të re, ose kërkesë të përdoruesit për ekzekutim, ai krijon një bllok të kontrollit të 
procesit bosh dhe vendos procesin e asociuar në gjendjen e re. 
Pasi sistemi të ketë mbushur siç duhet bllokun e kontrollit të procesit, procesi transferohet në gjendjen e gatshme. 

 

Short-Term Scheduling 
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Për të kuptuar se si e planifikon menaxhimin 
sistemi operativ të punëve të ndryshme në 
memorje, po fillojme me konsiderimin e 
shembullit në figurë. E shihemi se sa herë 
memorja ndahet në kohën e dhënë. Kerneli 
i sistemit operativ, natyrisht është resident. 
Si shtesë, është numri aktiv i proceseve, 
përfshirë A dhe B, secili nga ata përmban 
pjesë tëmemrojes. 

SCHEDULING TECHNIQUES 
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Ne fillojmë në një moment në kohën kur procesi A zhvillon, procesori është duke ekzekutuar udhëzime nga programi i përfshirë në ndarjen e 
kujtesës A. Në disa momente të mëvonshme, procesori pushon së ekzekutuari udhëzimet A dhe fillon ekzekutimin e udhëzimeve në zonën e 
sistemit operativ.  

Kjo do të ndodhë për njërën nga tre arsyet: 

1. Procesi A lëshon një kërkesë shërbimi (p.sh., një kërkesë I/O) me sistemin operativ.  

2. Procesi A shkakton një ndërprerje. Një ndërprerje është një sinjal i gjeneruar nga hardueri për procesorin. Kur zbulohet ky sinjal, 
procesori pushon së ekzekutuari A dhe transferon tek mbajtësi i ndërprerjes në sistemin operativ. Një shumëllojshmëri e ngjarjeve në 
lidhje me A do të shkaktojnë një ndërprerje. Një shembull është një gabim, siç është përpjekja për të ekzekutuar një udhëzim të 
privilegjuar. Një shembull tjetër është një afat kohor; për të parandaluar çdo proces që të monopolizojë procesorin, secilit proces i jepet 
vetëm përpunues për një periudhë të shkurtër në një kohë. 

3. Disa ngjarje që nuk lidhen me procesin A që kërkon vëmendje shkakton një ndërprerje. Një shembull është përfundimi i një operacioni 
I/O. 

 

Në çdo rast, rezultati është si në figurë. Procesori i ruan të dhënat aktuale të kontekstit dhe programin për bllokun e kontrollit të procesit A 
në A dhe më pas fillon ekzekutimin në sistemin operativ. Sistemi operativ mund të kryejë disa punë, siç është fillimi i një operacioni I/O, 
pastaj pjesa e planifikuesve afatshkurtër të sistemit operativ vendos se cili proces tjetër duhet të ekzekutohet. Në këtë shembull, zgjidhet B. 
Sistemi operativ e udhëzon që procesori të rivendosë të dhënat e kontekstit të B dhe të vazhdojë me ekzekutimin e B aty ku ka mbetur. 
Ky shembull i thjeshtë nxjerr në pah funksionimin themelor të planifikuesit afatshkurtër. Figura tregon elementet kryesore të sistemit 
operativ të përfshirë në multiprogramimin dhe planifikimin e proceseve. Sistemi operativ merr kontrollin e procesorit në mbajtësin e 
ndërprerjes nëse ndodh një ndërprerje dhe në mbajtësin e thirrjes së shërbimit. Pasi të pranohet thirrja për ndërprerje ose shërbim, 
skeduluesi afatshkurtër thirret për të zgjedhur një proces për ekzekutimin. 

 

SCHEDULING TECHNIQUES 
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Për të bërë punën e vet, sistemi operativ mban një numër radhësh. Thjesht listë e pritjes së proceseve që presin për ndonjë burim. 
Radha afatgjatë është një listë e punëve që presin të përdorin sistemin. Siç lejojnë kushtet, planifikuesi i nivelit të lartë do të ndajë 
memorie dhe do të krijojë një proces për një nga artikujt e pritjes. Planifikuesi afatshkurtër përbëhet nga të gjitha proceset në 
gjendje të gatshme. Secili prej këtyre proceseve mund të përdorë procesorin tjetër. Varet nga programuesi për të zgjedhur një.  
Mund të përdoren gjithashtu nivele përparësie. Në fund, ekziston një radhë e I/O për secilën pajisje. Më shumë se një proces mund 
të kërkojë përdorimin e të njëjtës pajisje I/O. Të gjitha proceset që presin të përdorin secilën pajisje janë rreshtuar në radhë të kësaj 
pajisje. Figura sugjeron se si proceset përparojnë përmes kompjuterit nën kontrollin e sistemit operativ. Kërkesa e procesit, punë 
interaktive e përcaktuar nga përdoruesi është vendosur në radhë afatgjatë. Ndërsa burimet bëhen të disponueshme, një kërkesë për 
proces bëhet një proces dhe më pas vendoset në gjendje të gatshme dhe vihet në radhë afatshkurtër. Procesori alternon në mes të 
ekzekutimit të udhëzimeve të sistemit operativ dhe ekzekutimit të proceseve të përdoruesit. Ndërsa sistemi operativ është nën 
kontroll, ai vendos se cili proces në radhë afatshkurtër duhet të ekzekutohen tjetër herë. Kur sistemi operativ mbaron detyrat e tij të 
menjëhershme, ai e kthen procesin e procesorit të zgjedhur. Siç u përmend më herët, një proces që po ekzekutohet mund të 
pezullohet për një sërë arsyesh. Nëse pezullohet sepse procesi kërkon I/O, atëherë ai vendoset në radhë të përshtatshme I/O.  

Në fund, e përmendim që sistemi opertiv gjithashtu administron radhët e I/O. Kur një operacion I/O përfundon, sistemi operativ e 
hekë procesin e nga radhët e I/O dhe e vendos atë në radhë afatshkurtër. Pastaj zgjedh proces tjetër të pritjes (nëse ka) dhe sinjalizon 
pajisjen I/O për të përmbushur kërkesën e këtij procesi. 

SCHEDULING TECHNIQUES 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Faleminderit për vëmendje 

https://www.youtube.com/watch?v=cNN_tTXABUA&t=3s 
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Arkitektura dhe  
Organizimi Kompjuterik 

Ligjerues: Phd(c) Lavdim Beqiri 

E-mail: lavdim.beqiri@ubt-uni.net 

Sistemi i hyrje/daljes dhe i ruajtjes së të dhënave 
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Objektivat e Kapitullit 

• Shpjegimi i sistemit të hyrje/daljes, përfshirë arkitekturën dhe metodat. 

• Familjarizimi me mediumet për ruajtjen e të dhënave. 

• Të kuptuarit se si RAID përmirëson sigurinë e punës dhe performansat e disqeve. 
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Hyrje 

• Ruajtja dhe leximi i të dhënave janë funksione themelore të sistemit kompjuterik. 

• Performansa e përgjithshme e sistemit zvogëlohet si pasojë e sistemeve 
te  ngadalshme I/O. 

• Kjo posaçërisht vjen në shprehje kur përdoret memoria virtuale. 

• CPU-ja më e shpejtë në botë rezulton në performansa të dobëta, nëse pjesën më 

të madhe të kohës e kalon duke pritur të dhëna nga disqet. 
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Ligji i Amdahl-it 

• Performansa e përgjithshme e sistemit është rezultat i bashkëveprimit të 

të gjitha pajisjeve të tij. 

• Performansa e sistemit përmirësohet më së miri  nëse përmirësohet 

performansa e pjesës e cila më së shumti përdoret. 

• Kjo ide është paraqitur nga Amdahl-i: 

S është shpejtimi i përgjithshëm; f  është 

pjesa e punës e kryer nga  komponenta më 

e shpejtë; dhe k  është shpejtimi i 

komponentës më të shpejtë. 
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• Ndër parimet më të rëndësishme për matjen  e performansave në sisteme 
kompjuterike 

• Influencon zhvillimet teknologjike 

• Indikon se ku të investohet 

• I dhënë në disa forma... 

Ligji i Amdahl-it 
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• Le të jetë dhënë një sistem kompjuterik i cili gjatë punës ngarkohet me 60% ativitete 
nga CPU dhe 40% aktivitete nga disqet. Konsumatorët ankohen se sistemi është i  
ngadalshëm. Pas disa hulumtimeve, ju keni kuptuar se me 8,000€ mundeni të 
përmirësoni disqet dhe t’i bëni 2.5 herë  më të shpejtë sesa janë tani. Ju gjithashtu keni 
gjetur se me 5,000€ mund t’i përmirësoni CPU-të dhe t’i bëni 1.4 herë më të shpejtë 
sesa janë tani. 

– Nëse dëshironi ngritje të performansës me çmim më të lirë, cilin investim do ta 

zgjidhni? 

– Çka do të zgjidhni, nëse paratë nuk janë problem? 

– Çfarë do të jetë përmirësimi i performansës së sistemit  
nëse investojmë në disqe dhe CPU? 

Ligji i Amdahl-it 
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• Fraksioni i punës: CPU: f = 60%; DISK: f = 40%. 

• ShpejtimiCPU = 1/((1-f)+(f/k)) = 1/((1-0.60)+(0.60/1.4)) = 1.2069 ose 20.69% 

• ShpejtimiDISK= 1/((1-f)+(f/k)) = 1/((1-0.40)+(0.40/2.5)) = 1.3158 ose 31.58% 

• Çmimi për CPU = €5000/20.69% = €241.66 për 1% ngritje në  performansë 

• Çmimi për Disk = €8000/31.58% = €253.32 për 1% ngritje në  performansë 

• Investimi në disk jep përmirësim më të mirë të performansës 

• ShpejtimiCPU_DISK = 1/(fCPU/kCPU+fDISK/kDISK) = 1/((0.40/2.5)+(0.60/1.4)) = 1.6990 ose 69.90% 

Ligji i Amdahl-it 
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• Le të jetë dhënë një program për testimin e  performansave që ekzekutohet për 100 
sekonda. Gjatë  kësaj kohe, 90 sekonda janë “shpenzuar” nga CPU  kurse 10 sekonda nga 
“H/D”. Nëse CPU-të  përmirësohen në shpejtësi çdo vit për 50%, kurse H/D-të nuk 
përparojnë fare, sa shpejt do të  ekzekutohet programi i dhënë pas 5 viteve? 

Ligji i Amdahl-it 
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• KohaTOTALE = KohaCPU + KohaH/D 

• Momentalisht: KohaTOTALE = 90s + 10s = 100s 

• Përmirësimi për vit: 50% ose 1.50 

• Pas 5 viteve: 

• KohaCPU = KohaCPU/((1.5)5) = KohaCPU/7.5938 

• KohaTOTALE = 90s/7.5938 + 10s = 21.85s 

• Konkludimi: 

– Përmirësimi i kohës së CPUsë: 7.6 

– Përmirësimi i kohës së sistemit: 100/21.85 = 4.5 

Ligji i Amdahl-it 
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• I/O është nënsistem i komponentave që bartin të  dhëna në mes pajisjeve të “jashtme” 
dhe sistemit  nikoqir (host system) 

• Nënsistemet I/O përbëhen nga: 
– Blloqe të memories që përdoren nga funksionet I/O. 

– Magjistralat që bartin të dhëna në dhe prej systemit. 
– Module kontrolluese në host dhe pajisjet periferike. 

– Interface-at e komponentëve të jashtme siç janë  

tastierat dhe disqet. 

– Kabllot dhe lidhjet komunikuese në mes të hostit  

dhe pjesëve periferike të tij. 

Arkitektura I/O 
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Arkitektura I/O 

Ky është një  
model i  
konfiguracionit 
të sistemit I/O 
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• I/O-të mund të kontrollohen në katër mënyra të  ndryshme. 

– I/O-të e programuara rezervojnë për secilën pajisje një  regjistër. Secili nga këta 
regjistra kontrollohet (polling)  për arritjen e të dhënave. 

– I/O-të e bazuara në ndërprerje (interrupts) qe lejojnë  CPU-në te punojë punë të 
tjera përderisa të kërkohet  I/O. 

– Memoria me qasje direkte (DMA)transferon procesimin e I/O në çipa të veçantë 
që merren me hollësi. 

– I/O kanalet (“channels”) përdorin procesorë të veçantë  të I/O-së. 

Arkitektura I/O 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Në këtë konfiguracion  
përdorët DMA-ja. 

Vëreni se DMA-ja dhe  
CPU-ja e përdorin të  
njëjtën magjistralë. 

DMA-ja ka prioritet më  
të madh, kështu që  CPU-
së i “vidhen”  ciklet 
memorike. 

I/O Arkitekturat 
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• Sistemet shumë të mëdha i përdorin I/O  kanalet 

• I/O kanalet përbëhen prej një ose me  shumë I/O procesorëve (IOP-së) të cilët i 
kontrollojnë rrugët e ndryshme të kanalit. 

• Pajisjet e ngadalshme (p.sh.printerët dhe  terminalet) kombinohen (multiplexohen) në një 
kanal të vetem. 

I/O Arkitekturat 
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• I/O kanalet dallojnë prej DMA-ve përnga  inteligjenca e IOP-ve. 

• IOP-të kuptojnë dhe ekzekutojnë protokole të  ndryshme, bëjnë përkthimin e 
kodimeve të  memories periferike në ato të memories punuese dhe mund të bartin 
fajlla të tërë pavarësisht nga CPU-ja e hostit. 

• Hosti ka për detyrë vetëm të krijojë instruksionet programore për operacionin e I/O dhe t’i 
tregojë IOP-së se ku ndodhen ato. 

I/O Arkitekturat 
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• Ky është një konfigurim i një I/O kanali. 

I/O Arkitekturat 
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I/O Arkitekturat 

Magjistrala sistemore 
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• I/O magjistralat (për dallim nga magjistralat sistemore) operojnë ne mënyrë asinkrone. 
Kërkesat për magjistralë bëhen në mënyrë arbitrare në mes të  pajisjeve të involvuara. 

• Linjat kontrolluese të magjistralës aktivizojnë pajisjet nëse ato nevojiten, gjenerojnë 
sinjale në rast gabimesh dhe në rast nevoje i resetojnë pajisjet. 

• Numri i linjave të të dhënave (data lines) përcakton gjërësinë e magjistralës. 

• Ora e magjistralës koordinon aktivitetet dhe bën ndarjen e qelizave të bitëve. 

I/O Arkitekturat 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

Tani marrim një  shembull. 
Vërejmë  diskun dhe printerin  
dhe lidhjen me magjistralat e 
të dhenave, adresore  dhe 
kontrolluese... 

I/O Arkitekturat 
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I/O Arkitekturat 

Tani marrim një  shembull. 
Vërejmë  diskun dhe printerin  
dhe lidhjen me  magjistralat e 
të  dhenave, adresore  dhe 
kontrolluese... 
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...dhe më shumë hollësi: 

I/O Arkitekturat 

Si shkruhet në disk? 
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1. Qarku DMA e vendosë 
adresën e kontrollerit të 
diskut në linjën adresore  
duke dërguar sinjalet  
Request dhe Write 

I/O Arkitekturat 
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2. Në bazë të sinjalit  
Request dekoderi i  
adresës e analizon linjën 
adresore 

I/O Arkitekturat 
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3. Dekoderi i aktivizon 
qarqet e diskut. Nëse 
disku është gati për të  
shkruar kontorlleri e  
lëshon sinjalin në linjën 
Ready 

Magjistrala  
rezervohet! 

I/O Arkitekturat 
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4. DMA e liron linjën 
Request 

5. Sapo ta detektojë këtë 
kontrolleri i diskut e 
transferon bajtin në bafer 
dhe e liron linjën Ready 

I/O Arkitekturat 
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Inxhinerët i 
përshkruajnë  
aktivitetet e 
magjistralës diagramit 
kohor (intervali kohor 
~50 ns) I/O 
magjistralat (për dallim nga  
magjistralat  sistemore) 
operojnë ne mënyrë 
asinkrone. Kërkesat për  
magjistralë bëhen në  
mënyrë arbitrare në mes të 
pajisjeve të involvuara. 

I/O Arkitekturat 
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• Parimi “fol vetëm kur të flasin” nuk është shumë efektiv tek kompjuterët e vegjël, ku 
CPU i kryen të gjitha veprimet 

• Sistemi I/O tek kompjuterët e tillë rëndom është i bazuar nw ndërprerje (interrupt-
driven) 

• Dizajnerët e sistemit duhet të vendosin se cilat  pajisje do të kenë përparësi me rastin 
e dërgimit  të sinjalit për ndërprerje. 

I/O Arkitekturat 
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I/O Arkitekturat 

INT –sinjali për 
ndërprerje 
 

INTA-përgjigja e  
procesorit 
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• Disqet magnetike ofrojnë memorie masive të  përherëshme me qasje të shpejtë. 

• Disqet quhen edhe memorie me qasje direkte  sepse qasja të dhënave bëhet në blloqe,  
varësisht nga lokacioni i tyre në disk. 

– Ky term daton nga koha kur memoriet e përhershme (p.sh. shiritat magnetikë) 
ishin sekuenciale. 

Teknologjia e disqeve  magnetike 
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Numërimi i  
trajektoreve  
(traseve) të  
diskut fillon  
nga zeroja  
duke filluar  
nga pjesët e  
jashtme. 

Teknologjia e disqeve  magnetike 
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• Pllakat e diskut  janë të 
montuara në boshte. 

• Kokat për shkrim/lexim janë  
të montuara në formë të 
krehërve në “dorën” e diksut  
për të mundësuar levizjën 
radiale të tyre gjatë leximit 
të  diskut. 

Teknologjia e disqeve  magnetike 
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• Gjatë rrotullimit të disqeve 
formohen cilindra logjik 
nën kokat për shkrim  
lexim. 

• Blloqet e të dhënave  
adresohen përmes  
cilindrave, sipërfaqeve dhe  
sektorëve të tyre. 

Teknologjia e disqeve  magnetike 
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• Egzistojnë disa veti elektromagnetike te disqeve të  cilat përcaktojnë shpejtësinë e 
qasjes të të dhënave. 

• Koha e kërkimit (seek time) është koha që i nevojitet dorës së diskut për t’u 
pozicionuar në cilindrin e kërkuar. 

• Vonesa e rrotullimit (rotational delay) është koha e novojshme për pozicionimin e 

sektorit nën kokën për shkrim/lexim. 

• Koha e kërkimit + vonesa e rrotullimit = koha e  qasjes (access time). 

Teknologjia e disqeve  magnetike 
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• Koha e transferit (Transfer rate) është shpejtësia e leximit nga disku. 

• Latenca mesatare është funksion i shpejtësisë se rrotullimit: 

• Mean Time To Failure (MTTF) është vlerë statistikore shpeshhere e përcaktuar në 
mënyrë eksperimentale. 
– Zakonisht nuk na tregon për kohëzgjatjen e pajisjes. 

• Në vijim një shembull 

Teknologjia e disqeve  magnetike 
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• Disqet optike mundësojnë kapacitete të  mëdha të ruajtjes të të dhënave me çmim të  
volitshëm. 

• Ato mund të gjinden në forma të ndryshme  si CD-ROM, DVD, dhe WORM. 

• Shumë produkte liferohen të kopjuara në disqe optike. 

• Vlerësohet që disqet optike mund të qëndrojnë deri një shekull, ndërsa  
mediumet tjera më së shumti për një dekadë. 

Disqet Optike 
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• CD-ROM-et janë dsenjuarnga industria muzikore në vitet 80-ta dhe me vonë janë 

adaptuar për të dhëna. 

• Të dhënat ruhen në një trase të vetme spirale, e cila fillon nga qendra dhe 

vazhdon me tutje përgjatë sipërfaqes disk-ut. 

• Zerot dhe njëshet binare skicohen përmes “gropave” sipërfaqen polikarbonate te 

diskut. Kalimi nga “gropa” në pjesën e rrafshtë definon njëshat binarë. 

• Nëse e shpalosnim tërë trasenë e CD-ROM-it, atëherë do të arrinte një 

gjatësi prej 8 km. 

Disqet Optike 
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• Formatet logjike të të dhënave në CD-ROM janë me  komplekse se sa ato në disqet 

magnetike. 

• Ekzistojnë formate të ndryshme për të dhëna dhe për muzikë. 

• Dy nivele të përmirësimeve të gabimeve përdoren ne formatin e të dhënave. 

• DVD-të mund të paramendohen si CD me densitet shumë më të madh. 

• Derisa CD-të mund të ruajnë të dhëna deri në  650MB,  

në DVD ka vend për 8.54 GB. 

• Trendi është që CD-të të zëvendësohen plotësisht  me DVD-të. 

Disqet Optike 
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Disqet Optike 
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Disqet Optike 
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• Gjenerata e parë e shiritave magnetikë nuk ishte më e gjërë se sa shiriti analog 
magnetik (kaseta) dhe kishin një kapacitet prej 11MB-së. 

• Të dhënat dh shkruheshin në 9-të kanale vertikale: 

Shiriti Magnetik 

40 
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• RAID është një shkurtesë për Redundant Array of Independent Disks. RAID është  
zhvilluar për rritjen e sigurisë dhe përformansave gjatë ruajtjes së të dhënave, si dhe për 
redukimin e shpenzimeve. 

• Në RAID të dhënat ruhen në shumë disqe, d.m.th. extra disqe i shtohen RAID-it për të  
mundësuar redundancën (mundëson evitimin dhe përmirësimin e gabimeve). 

RAID 
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• Niveli RAID 0 (i njohur si “zgjerim” disqeve) ofron përmirësim të 

performansaveës, por jo redundancë. 

– Të dhënat ruhen në blloqe përgjatë vargut (array) të disqeve 

– Mangësia e RAID 0 është siguria (besueshmëria) e vogël. 
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• Niveli RAID 1 i njohur si pasqyrim i disqeve ofron 100% redundancë dhe 
performansa të mira. 

– Dy bashkësi të disqeve përmbajnë të njëjtat të dhëna. 

– Mangësia e RAID 1 janë shpenzimet e larta. 
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• Niveli RAID 2 përbëhet prej nje bashkësie të disqeve të të dhënave dhe disqeve që 
përmbajnë Kodet e Hamming-ut. 

– Disqet e kodeve të Hamming-ut ofrojnë mundësinë e përmirësimit të gabimeve 
për disqet e të dhënave. 

– RAID ka performanse të vogël dhe çmim relativisht të lartë. 
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• RAID 3 radhitë vargjet e bitëve në bashkësi të  disqeve ndërsa një disk të 
veçantë e përdorë për paritet. 

– Pariteti është XOR të bitëve të të dhënave. 

– RAID 3 nuk është i mirë për aplikacionet komerciale, por është i mirë për 
sisteme personale. 
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• RAID 4 është sikur t’i shtohen disqet a paritetit RAID  0. 

– Të dhënat shkruhen në blloqe përgjatë disqeve të të dhënave, ndërsa 
blloku i paritetit shkruhet në diskun redundant. 

– RAID 4 do të ishte i mundshëm, nëse të gjitha blloqet do të ishin të madhësisë 

së njëjtë. 
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• RAID 5 është RAID 4 me paritet të shpërndarë. 

– Pariteti i shpërndarë bën të mundur që disa qasje të kryhen në  mënyrë 
paralele, duke rezultuar me performansë dhe  besueshmëri të lartë. 

– RAID 5 përdoret në shumë sisteme komerciale. 
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• RAID 6 ka dy nivele të mbrojtjes nga gabimet: kodet e Reed-Solomanit dhe 
paritetin. 

– Ai mund të tolerojë humbjen e dy disqeve. 

– RAID 6 kërkon shumë shkruarje, por është i sigurtë. 
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• Sistemet e mëdha me shumë disqe  mund të kenë nivele të ndryshme të  RAID 
varësisht nga ndjeshmëria e të  dhënave 

• Niveli më i lartë i RAID nuk d.m.th. edhe  cilësi më e lartë. Kjo varet nga nevoja  dhe 
aplikacionet që e përdorin diskun. 
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• Sistemet I/O janë faktor qenësor i performansës së sistemit kompjuterik 

• Ligji i Admahlit e kuantifikon këtë pohim. 

• Sistemet e I/O përbëhen prej shumë blloqeve të memories, kabllimit, 
qarqeve kontrolluese, interfejsave dhe mediumeve. 

• Metodat për kontrollimin e I/O janë: I/O e programuara, I/O e bazuara në 
nderprerje, DMA dhe I/O kanalet. 

• Magjistralat kërkojnë linja kontrolluese, orën dhe linjat e të dhënave. 
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• Disqet magnetike janë forma kryesore e memories periferike. 

• Performansa e disqeve përfshin kohën e kërkimit, vonesën e rrotullimit dhe 
vlerësimn e sigurisë. 

• Disku optik ofron mundësi për ruajtje afatgjatë të  të dhënave, edhe pse qasja 
është e ngadalshme. 

• Shiriti magnetik është po ashtu medium për arkivim. 
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• Sistemet e disqeve përfitojnë shumë me  aplikimin e RAID. 

• RAID 3 dhe RAID 5 janë format më të zakonshme të RAID. 
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