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Računalništvo I

RAZVOJ MIKROPROCESORJEV

Let a 1996 je minilo četrt stoletja od izd elave prvega splošnonamenskega
mi kroprocesorja. V teh 25 letih so se procesorj i izr ed no razvili. Kako
silov it napred ek se je zgodil, pove tudi podat ek , da im aj o današnj i proce
sorj i na praktično enaki površ ini 2500-kra t več tranz istorjev (os novnih
gradnikov) , kot so j ih im eli na začetku. In ker več t ranz istorjev po
m eni t udi "pamet nejše" procesorje in s tem računalnike , ni čudno , d a
so računalniške igri ce postale tako prilj ubljene, da nekateri nogomet rajši
igrajo na računalniku kot pa na t ravniku za hišo.

Pred en si ogledamo, kako so se mikroprocesorji razvijali, se spo
mnimo, kaj sploh je mikroprocesor . Mikroprocesor je int egrirano vezje
na majhni silikons ki ploščici , ki vsebuje tisoče a li m ilijon e dro bnih stikalc,
t ranzistorj ev . T i ležijo vzd olž mikroskopskih povezav , ki so izd elane iz
superfin ih sledi aluminij a . S te m i vezji je mogoče obde lovati podatke po
določenih vzorcih, ki jih lahko sp rogram iram o. Ker procesor deluje t em hi
t reje, čim večja j e hitrost , s katero lahko preklaplja st ikalca, je pomembna
t udi frekvenca, s katero deluje mikroprocesor.

Danes je ena glavnih nalog mikroprocesorjev , da so možgani osebnega
računalnika . Vendar pa računalniki niso edine naprave, v kat erih srečamo

m ikroprocesorje . Najdemo jih t ud i v semaforj ih, avtomo bilih, telefonih in
številnih drugih napravah.

Oglejmo si nekaj najbolj važ nih mejnikov na poti od prvega mikro
procesorja do danes .

1971 Intel 4004 Strokov njaki podjetj a In t el Te d Hoff, Stan Mazor
in Fede r ico Faggin so ob pomoči Masatoshija Shima iz Bus icoma razvili
prvi sploš no namenski m ikroprocesor , Intel 4004 . Sestavljen je b il iz 2300
tranzistorjev v 4-bitni arhitekturi. Znal je izvesti 45 osnovnih ukazov in
je deloval s frekven co pod 1 MHz. Ta procesor je deja nsko spreme nil svet .

1972 Intel 8008 Procesor Int el 8008 je im el 3500 tranz istorjev in je
bil p rv i 8-bit n i m ikroprocesor . Vg rajeni ukazi za delo z 8-bit nimi poda t ki
so procesorju omogočil i enostavnejšo in hitrejšo obdelavo alfanumeričnih

podatkov .

1974 Intel 8080 Srce prvega mikroračunalnika Al t ai r , ki ga je iz
de la lo podjetje MITS , je bil Intel 8080 , procesor s frekvenco delovanja 2
MHz in ses t av ljen iz 6000 tranzist orjev . V ti stem času se je poj avilo tudi
majhno podjetje , Micro Soft , ki sta ga ustanovila Bill Gates in P aul All en.
Napisali so tolmač za programski jezik BASIC za ta računalnik.
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1974 Motorola 6800 Motorola 6800 s 4000 t ranzistorji je bi l 8
bitni mikroprocesor , ki so ga večinoma uporabljali v različnih avtomatih
in manjših poslovnih računalnikih. Leta 1978 so pri nas v Sloveniji v
podjetju Iskra naredili računalnik ID 1680, osnovan na tem procesorju.

1975 Zilog Z80 Faggin in Shima, dva od očetov prvega mikropro
cesorja, sta tega let a pripravila precej izboljšano različico procesorj a In tel
8080. 8-b itni procesor je sestavljalo 8500 tranzis torjev. Deloval je s fre
kvenco 2.5 MHz. Za ta procesor je bil razvit operacijski sistem CP IM,
prvi standard ni mikroproceso rski operacijski sistem . Tudi ta procesor je
povzročil manjšo revolu cijo , saj je zaradi dokaj nizke cene omogočil po jav
osebnih računalnikov. V Slovenij i je ta procesor najbolj poznan iz Sin
clairjevih računalnikov ZX 81 in Spectrum, ki so bili pred 15 leti izjemno
po pu larni . To je bil t ud i procesor v računalnikih Iskra Delta Partner , ki
smo jih na Faku lt eti za matematiko in fiziko (takrat je to bila še Fak ult et a
za naravoslovje in tehnologijo) uporabljali še v drugi po lovici osemdeset ih
let .

1976 MOS Technologies 6502 Kot se je iz In telovega proc esorja
8080 razvil Z80, tako je podjetje MaS Technologies na osnov i procesorja
Motorola 6800 izdelalo procesor 6502 . Ta je bil sestavlje n iz približno 9000
t ranz istorjev. Ker je procesor omogočal hitro izvaj anje različnih grafičnih

ope racij , je bil uporabljen v številnih osebnih in hišnih računalnikih. Med
nj imi je zagotovo najbolj znamenit Apple II . P ri nas pa je ta procesor znan
kot srce najhujšega Sp ectrumovega tekm eca, računalnika Commodore 64.

1978 Intel 8086 Procesor Intel 8086 je bil 16-bitni čip s pribl ižno
29000 tranzistorj i. Uvedel je nabor ukazov , znan pod imenom x86. Ta
nabo r (seveda nekoliko razširjen) še danes uporablja večina procesorjev v
osebnih računalnikih.

1979 Intel 8088 Intelov procesor 8088 je bil zas novan na proce
sorj u 8086 . P ravzaprav je bil nekakšn a "oskubljena" (in seveda cenejša)
razli čica sled njega, saj je imel le 8 in ne 16-bi t no vodilo. To ožje vodilo je
omogočilo uporabo t ud i cenejš ih drugih sest avnih delov. Zato ga je IBM
izb ral kot procesor za nep osrednega prednika današnjih P C računalnikov

- IB M P C XT. Ta čip je povzročil poj av ope racijskega sistema DOS in
programov , kot je Lotus 1-2-3.

1979 Motorola 68000 Motorolin procesor 68000 z novim 32-bitnim
naborom ukazov je bi l osnova kar za nekaj zgodnjih izvedb operacijskega
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siste ma Unix. Važneje je, da so ga pri Applu izb rali za računalnik Lisa
in kasneje t udi za računalnik Macintosh , ki je bil prvi usp ešen računalnik

z grafičnim uporabniškim vmesnikom (saj veste: okna , miška , ikone in
podobno). P ro cesor je sestavljalo približno 68000 tranzistorjev .

1982 Intel286 Leta 1982 je Int el predst avil procesor 286. Srečali

smo ga lahko v računalnikih IB M P C AT . Njegovih 134000 t ranzistorjev
je delova lo s frekvencami od 8 do 12 MHz. Procesor je la hko nasl avlj al do
16 MB pomnilnika , saj je imel 24-bitno naslovno vodilo.

1985 Intel386 Njegova 32-bit na zgradba z več kot četrt milij ona
tranzistorjev (275000, če smo bolj natančni) in 4 GB naslovnega prostora
sta omogočila, da so grafični operacijski sistemi, kot sta OS /2 in MS
Windows , počasi post ali up or abni.

1986 MIPS R2000 Veliko strokovnjakov s področja mikroprocesor
jev je bilo prepričanih , da so osnov ni ukazi , ki so jih znali izvajati takra
t ni pro cesorji , pr eob širni in prezaplete ni. Zaradi t ega naj bi se izvaj ali
prepočasi. Na povr šje je prišla ideja, da bi bil nabor ukazov mikropro
cesorja sest avlje n iz enostavnih ukazov, ki bi se zarad i svoje enostavnosti
lahko zelo hitro izvaj ali. Takim procesorjem pravimo procesorji RISC
(Reduce d In structi on Set Computer) . Podjetj e MIPS je let a 1986 prvo
poslalo na t rg tako zas novan mikroprocesor.

1989 Intel486 Intel je procesorju 386 dodal enoto za računanje s
premično piko, predpomnilnik in še nekaj izboljšav . Tako je nast al proce
sor z 1.2 milijon a tranzistorj i, ki v svoj i 66 MHz različici še vedno poganj a
šte vilne osebne računalnike .

1993 Intel Pentium Štiri let a so bila dovolj , da se je šte vilo t ranzi
storjev več kot pod vojilo. 3.1 milij ona tranzistorj ev, mož nost hkratnega
izvaj anja dveh ukazov, delovanj e s frekven cami t ud i do 200 MHz in še cel
ku p izb oljšav je pripom oglo k tem u, da je to t renutno naj bolj popularen
pr ocesor za računalnike P C, pr edvsem t iste za osebno rab o.

1993 IBM/Motorola PowerPC 601 Čeprav sprva up orabljani le
v visoko zmoglj ivih delovnih post aj ah , so tudi procesorji RISC počasi

prišli v uporabo v računalnikih za vsakogar . IBM in Motorola sta skupaj
razvila procesor PowerPC 601 , ki so ga (skupaj z nasledniki) uporabili pri
Applu za računalnike Power Macin tosh.
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