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КІРІСПЕ
Компьютер — ол адамзатгың физикалық мумкіншіліктерін
күшейтпей, олардың есептеуге деген қабілеттілігіп жогарылатып,
ақпаратты жинап, оны өңцеуте, сонымен қоса түрлі есептеулерді
орындайтын жэне бұл үрдістерді жеңілдететін ерекше есептеуіш,
ақпаратты машина болып табылады. Компьютердің негізгі
функционалдық элементтері заманауи дамыған сигналдарды өңдеу
технологияларының қолдануымен, электрониканың жетістіктерін
қолдану негізіндегі электронды қүралдар комегімен құрастырылады.
Есептеу маіииналарын басқа материалды база негізінде құрастыру
мүмкін, механикалық есептеу машиналары тарихта қалған,
замандастарымыз - оптикалық есептеу машиналарымен таныс, ал
футурологгар болса - биолсгиялық есептеу машиналарыпың пайда
болуын болжайды.
Ақпаратты беру гәсілдері бойыняіа есептеу машиналарын үш
топқа бөлуге болады:
- аналогты есептеуіш машиналары, бүнда ақпарат физикалық
өлшемдермен берілген, үздіксіз ауысып отыратын айнымалылар
түрінде өрнектеледі.
- цифрлық есептеуіш машиналары, мұнда ақпарат физикалық
өлшемдермен (цифрлар) берілген, дискреттік мэндер (сандар)
комбинациясымен өрнектеледі.
- гибридті есептеуіш машиналары, бұнда ақпаратты берудің екі
тәсілі бірдей қолданылады.
Берілген тэсілдердіц әрқайсысының артықшылыктары мен
кемшіліктері бар. Цифрлық есептеу машиналарының негізгі
артықшылыгы ретінде, олардың көмегімен алынатын шешімдердіц
дэлдігін атап кетуге болады. Алгашқы белгілі аналоггы есептеу
құралы - XVII ғасырда пайда болған логарифмдік сызгыш болып
табылады, бірақ есептеуді жеңілдетуге арналған ец ежелгі цифрлық
құралдар ретіндс адамның қолы жэне тастар, асықгар, таяқшалар
сияқты қол асты заттар қолданылган, деіен фактпен түсіндіріледі.
Есептеуге ьщгайлы болтан «цифрлық» абак ежелгі етипет халқына
таныс болтан. «Есептеу жүйесі» (ЕЖ) үғымы «есептеу машинасы»
үгымынан кейінірек пайда болды жэне ол жалпы болып келеді,
себебі, ЕЖ қүрамында тең құқыкты және өзара әрекеітесетін
өңдейтін қүрьштылар бар. Классикалық есептеу машинасы регінде
4

тек бір гана мүмкін ЕЖ гүрі болатын бір процессорлы ЕЖ
қа расты руга бол ады.
ЕЖ - берілген багдарлама бойынша автоматты турде
берілгендерді өндсуді қамтамасыз ететін және ақпаратты өңдеу үшін
қажетгі, жалпы басқарылуы бар, техникалык қүралдардың комплексі.
Есептеу техникасының одан орі дамуында оте маңызды роль атқарган
қүрылгыныц бірі — микропроцессор. Бұл қүрылгы адамзат
қызметтерінің түрлі облыстарында автоматизациялаудың негізі
болып табылады. Микропроцессорларга деген қызығуиіылық томен
багасы, жогары сенімділігі, кішігірімдігі жэне есептеу мен
функционалды мүмкіншіліктері сияқты қасиеттерімен одан эрі арта
гүссді.
Қазіргі кезде кез-келген елдің жогары экономикалық жэне
әлеуметтік жетістіктері көп жагдайда халықты ақпаратгандыру
қарқынымен және оның көптілігімен, ақпараттық технологияларды
адамзаттың барлық салаларында қолдануга байланысты болады.
Ақпараттандыруды өндірістік-шаруашылық, гылыми және әлеуметгітүргылықты қүрылгыларында өндеу үрдісін ақиаратты жасаумен
қарастыруга болады. Бұл ақпарат есептеу техникасының қүрапдарын,
байланыс жэне ақпараттық технологияларды енгізу және қолдану
негізінде адамзат қызметінде жаңа сапалы шешімдерге багытталған
болатын. Ақпаратгандырудың түрлілігіне және қолдану облыстарын
есептемссек, оларды үш құрасгырушы біріктіреді: өнімділік
қүралдарының біркелкілігі (есептеу техника құралдары хоне
ақпарат), талдау жэне өцдеуге керекті берілгендердің біркелкілігі,
шыгарылатын өнімнің біркелкілігі (адамның қызметін басқару хоне
жақсарту үшін қолданылатын ақпарат).
Ақпараітандырудың
инфрақүрылымына
коммуникация
жүйелері, есептеу машиналары жэне желілері, жүйелердің
багдарламалық қамтамасыз етуі; ақпараттандыру қүрылгылары;
апнаратгық, багдарламалық жэне ақпараттық қамтамасыз етуін
қолдану үшін мамандарды дайындау жүйесі; ақпараттандыру үрдісін
ТИІмді дамуын қамтамаеыздандыратып экономикалық жэнс құқыкгық
механизмдері.
Ақпарапандырудың заманауи инфрақүрылымында басты рольді
телекоммуникация және компьютерлік желілер орындайды. Ссбебі
мүнда есептеу техниканың, информатиканыц, байланыстың ең соцгы,
мыкгы құралдары қолданылады. Осы айтылгандардың барлыгы
қолданушыларга машиналық ресурстарга, технологияларга және
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мәліметтер қорларына жергілікті жэне алыстатылған қол жеткізуді іс
жүзіне асыратын ақпараттық-есептеу жиынын қамтамасыз етеді.
Желінің даму барысына қарай олардың қызметтерінің түрі кеңейеді
және деңгейі жоғарылайды.
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1 Д К VЙ Ы М ДА( Т Ы РУ П РИ Н Ц И П Т Е РІ

1.1 ДК ұйымдастыру принциптерін анықтайтын факторлар
1.2 Есептеу техникасын қолдану облыстары мен ДК негізгі типтеріі
] .3 ДК архитектурасы мен құрылымы
1.4 ДК әрекеттерінің принциптері
Кілттік сөздер: Фон Нейман архитектурасы, құрылғылар,
арифметикалық-логикалық құрылғы.
1.1 ДК үйымдастыру принциптерін анықтайтын факторлар
ДК ішкі ұйымдастыруына эсер ететін екі фактор бар - ДК
тагайындалуы жэне элементтік базасы.
Элементтік базаның эсері. ДК ақпарат екілік-кодтау формасында
гана қолданылады. Мысалы, екілік жэне ондық арифметика өздерініц
операция алгоритмдерінің күрделілігі жағынан, осы операцияларды
орындайтын құрылғылармен де өзгешеленеді. Екілік кодтау
формасын қолдану элементтер мен ДК өзіне деген сенімділігін
арттырады.
Екінші фактор - ДК тагайындалуы. ДК анықтамасынан ДК
ұйымдастыру принциптері алгоритм
қасиеттерінен тікелей
байланысты болады. ДК ұйымдастыруына алгоритмдердің келесі үш
қасиеті эсер етеді:
1. Алгоритм тудыратын есептеу урдістерінің біркелкілігі

(детерминдеу).
2. Алгоритмдерді жазу барысыида қарапайым операциялар
жиынын қолданады.
3. Алгоритм қолданатын ақпаратты дискретті түрде ұсыну.
Үрдістердің детерминделуі - алгоритмнің негізгі қасиеті болып
габі.шады, бұл қасиет Джон фон Нейманға алгоритмді ДК есептеу,
ақпаратты оңдеу сияқты үрдістерін басқаруда негіз ретінде қолдануға
мүмкіндік бсрді. Дәлірек айтқанда, алгоритм бағдарлама формасында
үсынмлмп, машина жадысына енгізіледі жэне есептеу үрдісін басқару
үшін қолданылады.
Элементарлы операциялардың жиыны - ДК аппаратурасының
жай операциялар жиынын орындайды дегенді білдіреді: қосу, азайту,
кобейту, болу және т.с.с. яғни Ғ={+,-,х,/,...} машиналық операциялар
саны белгілі жэне салыстырмалы түрде жай болып келеді.
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Алгоритм қолданатын ақпаратты дискретті түрде ұсыну қажет,
яғни бұл қасиеттен ДК ақпарат тек қана дискретгі түрде қолданылады
-- санды, символды, логикалық мән. Осымен қоса элементтік базаны
есепке ала отырьш саңды, символды және т.с.с. түрінде емес,
сонымен қоса олардың екілік кодталған гүрі.
Жоғары айтылғандарды қорытындылай келе, заманауи ДК
құрылу және функционалды принциптерін негізгі тезистер түрінде
алуға болады. Мұндай тезистін алғашқы нүсқасын 1945 жылы Джон
фон Нейман «ДК бағдарламалық басқару принциптері» атты
түжырымдамасын жариялаған болатын. Әйгілі шығармада олар
келесі түрде тұжырымдалады:
1. ДК көмегімен өңделетін ақпарат екілік түрге кодталып,
ақпарат бірлігі болатын сөздерге бөлінеді. Сөз - екілік элементтердің
жиьштығы: aj, а2, ак, мүндагы a, €{0,1}, к -8 ,16,32,64, k=const.
2. Ақпараттың өңделуі алдында сөздер ДК жады ұяшықгарында
орналасады. Жады ұяшығы дегеніміз - ақпаратгың бір сөзін
сақтайтын орын. Жады үяшықтары номерленіп, үяшық номері оның
адресі деп аталады.
3. Ақпаратты өіадеу алгоритмдері басқарушы сөздер, яғни
командалар тізбегі ретінде ұсынылады. Әрбір команда ДК
аппарагурасына орындайтын операция типін береді (F тізімнен бір
операцияны көрсетеді), яғни аппаратураға не ісгеу керектігін айтады.
Сонымен қоса, керек жағдайларда команда операндтьщ машина
жадысында жады ұяшьнының номерін беру арқылы көрсетеді, яғни
аппаратураға өндеуге керекті ақпараттың алынатын орнын көрсетеді.
Командалар терминдерімен берілген алгоритм бағдарлама деп
аталады.
4. Командалар - берілгендер сияқты екілік түрде кодталып ДК
жады ұяшықтарында орналасады.
5. Бағдарламамен жазылған операцияларды орындау жадыдан
кезекпен командаларды таңцауга жэне ДК аппаратурасымен
орындалуға бағытталады. Жадыдан командаларды шығару тәртібі
есепті шығару алгоритмімен беріледі және берілген мэліметтерге
байланысты болады.
Бағдарламалық басқару принципі бойынша жүмыс ісгейтін ДК
басты ерекшелігі — эмбебаптьшық болып табьшады. ДК
әмбебаптылыгы фон Нейман үсынған бағдарламалық басқару
принциптерінен шығады: ДК функциясы ДК аппаратурасымен емес,
ДК жадысына енгізілген бағдарламамен анықгалады. ДК
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аппаратурасы тек қана Ғ машиналық операциялар тізбегінде бар ғана
операцияларды орындай алады. Бағдарлама есепті шешу үшін
операциялар тәртібін көрсетіп отырады, яғни жадыда бағдарламаны
алмастыру
ДК
аппаратурасымен
іске
асырылатын
ДК
функцияларының өзгеруіне әкеліп соғады.
Фон Нейман машиналарының кемшіліктері. Әмбебаптылық
қасиеті басты кемшіліктің бірі болып табылады. Себебі есепті шешу
үшін оның алгоритмі адаммен жазылып бағдарлама түрінде ДК
жадысына жүктеледі. Бағдарламада есептің шешуіне керекті барлық
ақпарат болады. Егер адам қате жіберген болса, еселтің шешімі дүрыс
болмайды. ДК аппаратурасы жылдам және сенімді болып келеді.
Қазіргі уақытта машиналардың төрт үрпағы алмастырылды.
Олардың барлығы фон Нейман принциптері бойынша құрылған еді:
алғашқысы - шамды ДК, екіншісі - транзисторлар, кіші жэне орташа
интеграциялау деңгейлі интегралды сүлбадар сияқты жартылай
өткізгішті дискретті элементтер негізіндегі ДК, үшінші - интегралды
сүлбалар негізіндегі ДК, төртінші кезеңде - микропроцессорлы үлкен
интегралды сұлбалар негізіндегі ДК.
1.2 Есептеу техішкасын қолдану облыстары мен
ДК негізгі типтері
Есептеу техникасының дамуы жэне оларды қолдану әдістері мен
облыстары - өзара байланысқан және шартты үдерістер болып
табылады.
Б ір жағынан халық шаруашылығы, ғылым және мәдениет
сұраныстары ғалымдарға және құрастырушыларды ДК қүрылуының
жаңа жолдарын іздестіруге итермелейді, ал басқа жағынан
электронды есептеу машиналарының, үлкен функционалды
мүмкіншіліктері бар жүйелер мен қүрылғылардьщ пайда болуы
өнімділік, бага, өлшемдері, сенімділік және т.б. көрсеткіштері
бойынша жақсарып келе жатқанын көре аламыз, яғни осының
барлығы ДК қолдану формаларының үзіліссіз түрде даму облыстары
үшін алғышартгарын жасайды.
ДК қолдану облыстары мен формаларының түрлілігі машиналар
мен жүйелердің үйымдастыру ерекшеліктері мен мінездемелеріне
деген түрлі тгілаптар спектрінің пайда болуына экеп соқты. Қазіргі
кезде қолдану облысына сэйкес ДК негізгі тигітері анықталды.
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Заманауи есептеу техниканың негізгі құралдарын келесідей
классификацияларға бөлуге болады: жоғары өнімді ДК, жалпы
тағайындалуы бар ДК, кіші ДК, микро-ДК, микропроцессорлар.
Жогары өнімді машиналарга секундына 100 млн. операциядан
аса орындайтын машиналар жатады.
Бұл типті мял»!мадар аса күрделі ғылыми-техникалық есептерді
шешу үшін, нақты уақыт жүйесінде үлкен көлемді мәліметтерді
өңдеу үшін, экономикалық жоспарлау есептерінде оңтайлылыкты
анықгау үшін жэне автоматгы жобалау үшін қолданылады.
Жалпы тагайындалуы бар Д К әмбебап болып табылады, себебі
олар ғылыми техникалық есепті сандық эдістермен шешу үшін
қолданады, сонымен қоса ол автоматтандырылған басқару жүйесінде
мәліметтерді автоматты өңдеу режимінде де жүмыс істей алады.
Мүндай типті машиналардың жоғары жылдам әрекеттілігі,
үлкен көлемді жадысы, икемді командалар жүйесі, аерифериялық
құрылғылар жиынының кеңдігі жэне мәліметгерді өңдеу талаптарын
есепке алатын ақпаратты кодтау тэсілдері болады.
Кіші Д К
құрамында
қысқартылғаи
машиналық сөз,
командалардың шектеулі жиыны, оперативті жадының кішігірім
көлемі жэне перифериялық құрылғылардың аздаған жиынтығы
болады.
Кіші ДК алғашқы модельдерінде сөз ұзындығы 12 разряд болды.
Кейін интегралды микроэлектрониканың дамуымен сөздің ұзындығы
16 разрядқа дейін жеткізілді.
Микропроцессорлер мен микро-ДК өндірістік үдерістерді,
ғылыми-зерттеулік жэне жобалаушы-құрастырушы жүмыстары үшін
жоғары эффективті автоматизациялаудың және шаруашылықтың
барлық салаларындағы өндірісті жоспарлау мен бақылау кезіндегі
ақпаратгы өндеу сияқты жаңа мүмкіндіктерін ашады.
Микропроцессорлар
мен
микро-ДК ғылыми-техникалық
дамуының басты бағыты ретінде бағаланады.
1.3 ДК архитектурасы мен қүрылымы
Есептеу техникасының аппараттық құрылғылары иерархиялық
сүлба бойынша қүрастырылады (төменнен жоғары қарай):
1.
Бірнеше интегралды транзисторлар негізінде қүрастырылған
элементарлы логикалық сұлбалар.
2. Типтік сұлбалық түйіндер - комбинационды сұлбалар
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(триггерлер, регистрлер, дешифраторлар, бір разрядты жэне
параллель сумматорлар).
3.
Бірнеше типтік сұл бадан тұратын ДІС функционалдық
түйіндері (регистрлер блогы, еске сақтау құрылғысы, матрицалық
көбейткіш, арифметикалық логикалық қүрылгы жэне т.б.).
4. ДК ішкі жүйелері (процессор, сандық сопроцессор, сыртқы
құрылғылар контроллері, жады жүйесі, енгізу/шыгару ішкі жүйелері
жэне т.б.);
5. Автономды есептеу машиналар.
6. Есептеу жүйелері, комплекстер жэне желілер.
Әдетте есептеу машинасы ұсынатын күрделі жүйені сипаттау
үшін архитектура жэне құрылым деген екі терминді қолданады.
Есептеу машинасыньщ архитектурасына бағдарламалық,
аппараттық
қүрылғылар
жэне
аппараттық
қүрылғыларда
бағдарламапық қүралдар көмегімен есептеу үрдісін үйымдастыру
принциптері жатады. Есептеу машинасының қүрылымын аппаратгық
қүрылғылар және олардыц өзара байланыстары регінде анықтауга
болады.
Архитектураның толық сипатгалуы келесі бөлімдерден түру
қажет:
- есептеу машинасында бағдарламаның берілу формасы және
оларды интерпретациялау ережелері;
- мәліметтерді үсынудың негізгі форматтары;
- багдарламада мәліметтерді багыттау тәсілдері;
- есептеу машинасының аппараттық құралдарының құрылымы
және сипатталуы;
- аппарагтық жэне бағдарламалық құрылғылардың байланысы
жэне эрекеттесуі.
Классикалық
архитектура
қатарына
фон-Нейман
архитектурасын жатқызуға болады. Бүл архитектураның кейбір
мінездемелері:
1. Есептеу үдерісімен бағдарламалық басқару жадыдан
команданы авгоматты түрде альт оларды тізбекті түрде орындайды.
2. Бағдарлама жэне мәліметтер үшін жалпы жады қолданылады;
3. Бағдарлама мен мәліметтерді бірдей кодтау орындалады;
4. Екілік есептеу жүйесін қолданылады;
5-Екілік сумматор негізіндегі арифметикалық қүрылғы
қолданылады;
6. Жадының иерархиялық құрылымы және т.б. колданылады.
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Фон-Нейман есептеу машинасы жалпы деңгейде есептеу
машинасының ядроны құрайтын орталық процессордан, еске сактау
құрылғысынан және енгізу/шығару жүйесінен тұрады. Процессор
жадыдан бағдарлама/командаларды тізбектеп алатын басқару
құрылғысынан жэне олардың орындалуын басқаратын, сонымен қоса
жай арифметикалық жэне логикалық операцияларды, басқару
құрылғысының қадағалауымен орындайггын екілік сумматор
негізіндегі арифметикалық-логикалық құрылғыдан тұрады (Сурет
1. 1).

Сурет 1.1. Фон-Нейман есептеу машинасының қүрылымы

1.4 ДК әрекеттерініц принциптері
ДК келесі негізгі құрылғылардан тұрады:
- арифметикалық-логикалық кұрылғы;
- жады;
- басқару қүрылғысы;
- машинаға мэліметтерді енгізу құрылғысы жэне одан
қорытындыны шығару;
- қолмен басқару пульты.
Арифметикалық-логикалық құрылғы машинаға келіп түскен
сөздермен, яғни сан немесе ақпараттьщ басқа түрін ұсынатын нақты
үзындығы бар кодтармен арифметикапық және логикалық операцияларды
өткізеді.
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Жады басқа құрылғыяардан келіп түскен ақпаратгы, сонымен қоса
есептеу процессіне қажетті енгізу/шығару құрылғыларынан басқа
құрылғылардан келіп түсетін ақпаратты сақтап түрады. Көбінесе машина
жадысы бір-бірінен қатты айырмашылығы бар екі жады түрінен тұрады:
тез эрекетті негізгі немесе оперативті (ішкі) жады жэне салыстырмалы
түрде баяу жұмыс істейтін, бірақ үлкен көлемді ақпаратты сақтап түратын
сыртқы жады.
Оперативті жады машиналық сөзді сақгауга арналған ұяшықтардан
тұрады. ¥яшыкгар номерленіп, үяшық номері - адрес деп аталады.
ДК жады функциясын іске асыратын еске сақгау құрылғылары,
басқа құрьшғыларға сақгалған ақпаратты жіберу үшін жэне басқа
құрылғылардан келіп түскен ақпаратты жазу үшін қызмет етеді. Сөзді
оқып алғаннан кейін ұяшық қүрамы өзгеріссіз қалады, жэне кажет уақытта
қайта сол жерден оқьшуы мүмкін. Егер үяшыққа жаңа сөз жазылатын
болса, оның оған дейінгі қүрамы өшіріледі.
Есептеу үдерісінің өзінде тек қана оперативті жады қолданьшады,
тек қана есептеудің біраз дев;гейлері орьшдалғаннан соң сыртқы жадыдан
ішкі жадыға келесі есептеу кадамдарына керекті ақпарат жіберіледі.
Басқару құрылғысы адамның қатьшауьшсыз есептеу үдерісін
автоматгы түрде басқарады, ол басқа қүрылғыларга олардың орындау
әрекеттерін сигнал ретінде жіберіп отырады. Сондай-ақ, басқару
қүрылғысы оперативті жадыға арифметикалық-логикалык жэне басқа
құрылғыларға қандай сөзцер берілу керектігін көрсетіп береді,
арифмегикалық-логикалық қүрылғыны керекті операцияны орындап
шыққан қорытындыны операгивті жадыга орналастырады.
Сандық әдістермен еселті шығару алгоритм! деп есеп шешімін алу
үшін арифметикалық жэне логикалық операциялардың орындалу тізбегін
айтады.
1.5 Алгоритмдерді іске асырудыц аппарагтық және
багдарламалық қүралдары
Есептеу машинасы - берілген алгоритм бойынша ақпаратгың
іштоматты түрде өңдеуге арналған жасанды инженерлік жүйе болып

табылады.
Есептеу алгоритмдердің іске асыру қүралдары аппаратты жэне
багдарламалық болып екіге бөлінеді. Кез-келген есептеу қүрылымы
белгілі қүралдар жиынынан тұрады. Олардың қатьшасы есептеу
қүрылымының өнімділік жэне баға қатынасына деген талаптарды
анықтайды.
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Аппаратгық құрылғылар бір кездегі алгоритмнің әрекетін
орьшдайды. Аппаратық іске асыруға мысал ретінде сумматорлар, жылдам
көбейткіштер және т.с.с. жатқызуға болады.
Бағдарламалық құралдар — алгоритммен сәйкес аппаратгық
құрылғылар көмегімен есептеу үдерісін іске асыру үшін қолданылатын
нүсқаулықтардың жиыны. Дәстүрлі түрде бағдарламалау ретінде
процедуралық бағдарламалауды айтады - алгоритмді іске асырудың
әрекеттер тізбегі, сондай-ақ барлық әрекетгер уақытқа қатысты
тізбектеліп бірінен соң бірі орындалады. Сонымен қоса бағдарламалаудың
қүрылымдық түрі болады, олар мәліметтер ағынын бір құрылғыдан
басқаға жіберуді білдіреді.
Қүрылымдық бағдарламалау мен процедуралық бағдарламалау бірбірін толықтырып отырады. Есептеу үрдісін бағдарламалық түрде іске
асыру келесідей үйымдастырылады: бір операциялы құрылғыда уақыт
бойынша кезекпен процедуралар тізбегі орындалады. Мұндай
процедуралық ұсыну алгоритмін блок-сұлба түрінде берілуі ыңғайлы
(Сурет 1.2).

Сурет 1.2./ = ab/c+d есептеу алгоритмнің процедуралық жэне ағындық
түрі
Есептеу үрдісін аппаратгық түрде іске асыру өзара граф алгоритмдеріне
сәйкес байланыстырылған жэне уақыт бойынша параллель жұмыс істейтін
операциоңдық блоктар кеңістігінде өтеді.
Суретте алгоритмнің екі нүсқасы берілген (Сурет 1.3).
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Сурст 1 .3 ./= ab/c+d есептеу алгоритмнің бағдарламапық және
аппараттық ұсынуы

Екінші жағдайда бағдарламалық жадының керексіздігі
көрсетіледі, себебі есептеу бағдарламасы байланысқан операционды
блоктар сулбасымен берілген.
Іжі мүсқаны салыстыра келе, бағдарламалық іске асыру кезінде
алтрцгмпің күрделілігі бағдарламаньщ үзындығына, ал аппаратгық
іі ис асыру кезінде - қүрылғылар санына тэуелді болуы мүмкін.
Қорытындының шығу уақыты екі жағдайда бірдей бола алады
(жгідыга қагынау уақытын есептемегенде). Бірақ аппараттық іске
асі.іру өнімділігін жогарылатуға болады, конвейерлік өңдеумен
қим іамасыздандырғанда.
Ііпқі.ілау сүрақтары:
I Компыотерді жасауда Фон Нейман қашан жэне неге сүйеніп
жіщп комныо і-ер жасау принципін үсьгады?
? АЛҚ ныц қандай түрлерін білесіз?

Одісгвмелік нүсқаулар:
1 Фон I Ісймажіың үсынған принциптерінің негізін галдаңыз.
2 !>игдарламалық қамгамасыз етілуі мен ДК элементгер
ба і.ііімң дамуының өзара байланысын сипаттаңыз.
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2 ДК МШЕЗДЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ Ж¥МЫС РЕЖИМДЕРІ
2.1 Дербес компьютер мінездемелері
2.2 Дербес компьютер жұмыс режимдері
Кілттік сөздер: Дербес компьютер,
бағдарламалық қамтамасыз ету.

сенімділік,

өнімділік,

2.1 ДК мінездемелері
Есептеуіш техникада кез-келген жаңа бағыттың пайда болуы
заманауи компьютерлер нарығыньщ талаптарымен анықталады.
Сондықтан өңдеушілерде негізгі сипаттамаларды жоғарылату секілді
тек қана бір мақсат болмайды, олар:
- баға/өнімділік қатынасы;
- сенімділік пен тоқтауға тұракхылық;
- масштабтылық;
- бағдарлама қамтамасыз етудің үйлесімділігі жэне мобильділігі.
Үлкен әмбебап есептеу машинасы (мейнфрейм) немесе супер
компьютерлер қымбат тұрады. Белгіленген мақсатгарға жету үшін
жоғары өнімді конструкцияларды жобалау кезінде сипаттамалардың
бағасын ескермеуге тура келеді. «Cray Research» фирмасының
суперкомпьютерлері жэне IBM серіктестігінің жоғары өнімді
мейнфреймдары дәл осы компьютерлер категориясына жатады. Басқа
келтірілген мысалға қарама-қарсы мысал ретінде төменгі бағалы
конструкцияларды келтіруге болады, онда томен бағаға жету үшін
өнімділікке аз көңіл аударылған. Осы бағыттарға түрлі IBM PC
дербес компьютерлерін жатқызуға болады. Бұл екі шеткі
бағыттардың арасында баға/өнімділік қатынасына негізделген
конструкциялар
болады,
мүндағы
өндірушілер
бағалау
параметрлерімен өнімділік арасындағы теңгерімді табады. Осыған
типтес компьютерлердің мысалына миникомпьютерлер жэне жұмыс
станцияларды жатқызуға болады.
Әр түрлі компьютерлерді салыстыру үшін әдетте өзара онімділік
өлшеміне негізделген әдістемелерді қолданады. Бүл эдістемелер
өңдеушілерге жэне қолданушыларға зерттеу кезінде алынған сандық
көрсеткіштерді техникалық шешімдерді бағалау үшін қолдануға
мүмкіндік береді, сонымен қоса өнімділік пен баға қолданушыға
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қандаи компьютер ату керек деген сұрақты шешуге, компьютерді
гаңдауға көмектеседі.
Есептеу жүйесінің негізгі мінездемесі - сенімділік. Жогары
жоне өте жоғары интеграциялау деңгейі бар электрлі сұлбаларды
жэне компоненттерді қолдану есебінен бас тарту және жаңылу
қарқындылығын төмендету жолымен жарамсыздықты аидын алу
принципі негізінде, кедергілер деңгейінің төмендеуі сенімділікті
жогарылатады.
Тоқтауға тұрақтылық - ақаулык пайда болғаннан кейін
баі дарламамен берілген эрекетгерді жалғастыру мүмкіндігін беретін
ссоитеу жүйесінің қасиеті. Тоқтауға түрақтылықты енгізу аппараттык
жлне багдарламалық қамтаманың артығын енгізуді талап етеді.
Лкаулықты алдын-алумен жәке тоқтауға түрақтылықпен байланысты
(ijin.i l тар сенімділік мәселесінде негізгісі болып табылады. Есептеу
жүйслерінің параллель жзне гоқтауға түрақтылық концепциясы
/ьаратылыстық түрмен өзара байланысқан, себебі екі жағдайда да
Косммша функционатды компоненттер талап етшеді. Сондықтан
параллельді есептеу жүйесінде жоғары өнімділік және көп
жагдайларда жоғары сенімділік жеткізіледі. Параллель жүйелер
артықшмлық ресурстарды өнімділігін жоғарылату үшін, сонымен
қооа сепімділікті жоғарылату үшін қолданыла береді.
Сеиімділік түсінігі тек аппаратық қүрылғьшарды ғана емес,
гоиымсп қатар бағдарламалық қамтамасыз етумен де байланысты
■м ши ivtc сақтаған жөн. Жүйедегі сенімділіктің жоғарылауының
і>.и іы мақса іы, сақталатын мэліметтердің бүтінділігі.
Масштабтылық - процессор саны мен қуатын, оперативті
сыртқы жадының көлемін жэне есептеу жүйесінің басқа
рссурсгарын өсіру мүмкінділігі. Масштабтылық компьютер
гтулотімеіі және конструкциясымен, сонымен қатар сэйкес
оіи цтрмамаш.іқ қамгама қүралдарымен қамтамасыздандырылу керек.
І*ін і.тда, масштабталатын ортада эрбір жаңа процессордың
і ін ылуы оиімділіктің жэне өткізу қабілетінің арттырылуымен
іиhi Жіімдтиум тиіс. Масштабтауды қүрастыру кезінде ең негізгі
міидоіітрдіц бірі
~
компьютер
кеңейтілімі
қүнының
мппііми іпцпшііінуы жонс жоспарлаудың жеңілдетілуі. Идеал
і іі тііі,'і,і жац'1 процсссорды қосқанда, оныден+мдйнггтізбекті түрде
.....................і?:_______
_____ кі„ііаЛЯПЛЖ£3*
Q/wew**,,
жш іірыіиіүы
гиіс іпрақ й
барлық
ій^дай4Др'рЩй VfefliBffitHHfjСТІГ
Онімділіктің жоғалуы кблесі жағдай.pp^a ут^рда^ бс^ь^^мүмкш:" 1
и. 11 и і жадм мои процессор арасьін^Л^срдаі^ңАкОіД жДц^ \м |й [ Д
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Инв.№ А И $°

енгізу/шығару құрылғылары арасында трафиктін өсуіне байланысты
шиналардың өткізгіш қабшеттілігінің жетіспеушілігі. Негізінен,
өнімділіктің өсуін алдын-ала анықтау мүмкін емес, себебі ол
қосымша есептердің динамикасына тәуелді болады.
Жүйенің масштабталу мүмкіндігі аппаратты қүрылғылардың
сәулетімен ғана емес, бағдарламаны қамтамасыз етумен кепілге
алынғаН; қасиетгерге де байаанысты болады. Бағдарламамен
қамтамасыз ету масштабтылығы мәліметті жіберудің қарапайым
механизмдерінен бастап, транзакция мониторы мен қосымша жүйе
секілді қиын механизмдерге дейінгі деңгейлерді қарастырады.
Сонымен қатар, бағдарламамен қамтамасыз ету процессор аралық
алмасу трафигін минимизациялау керек, ол жүйенің өнімділігінің
сызықты өсуіне кедергі келтіруі мүмкін. Аппаратты қүрылғьілар
(процессорлар, шиналар жэне енгізу/шығару қүрылғылары)
масштабталатын сәулетінің бөлігі болып табылады, оган
бағдарламамен қамтамасыз ету өнімділіктіц болжамды өсуін
қамтамасыз етеді. Қуатты процессорге ауысу жүйеніц басқа
компоненттерінің қайта жүктелуіне әкеліп cofyu мүмкін. Ондай
жағдайда масштабталатын жүйе барлық параметрлерде теңгерімді
болу керек.
Багдарламалық сэйкестік конценциясы алғашыңда кең түрде
ІВМ/360 жүйесінің өівдеушілерімен қолданылған. Барлық модель
тізбектерін жобалаудағы негізгі мақсаты бағасы мен өнімділігіне
байланысты емес бүкіл компьютер модельдеріне бірдей жаңа
архитектураны жасау болды. Алайда уақыт өте, қаадай бағдарлама
болмасын дами келе оның жаңа түрлері қалыптасады.
Қазіргі таңда, яғни ақпаратты технологиялардың дамыған
заманауи шағында бағдарламалық амалдарды нарыққа енгізу бағыты
негізгі фактор больга табылады. Бүзі қолданушыға аппаратты
платформаны таңдау емес, ез талаптарын қанағаттандыратын
бағдарламамен қамтамасыз ету керек екендігін көрсетеді.
Бағдарламалары сэйкес
өндіруші фирмалардың әр түрлі
компьютерлерін қосатын біркелкі желіден біркелкі емес желіге өту
желінің мағыналылык; дәрежесін өзгертті: қарапайым ақпаратпен
алмасудың түрінен әр элементі есептің эр мақсаттарына сәйкес
келетін (сервер немесе жүмыс станциясы) қуатты ақпараттарды
алмастыра алатыңцай деңгейге жетті.
Бұл ауысу жаңадан талаптарды қажет етті. Алдымен мүндай
есептеу жүйесі есептелінетін есегггер талаптарыньщ өзгеруіне
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байланысты
аппаратты құрылғылардың жэне бағдарламатық
қамтамасыз етудің саны мен құрамын өзгерте алуы керек. Екіншіден,
бір
бағдарламалық
жүйелердің
кез-келгең
аппараттык
платформаларда қолданыла беретін мумкіндігі болуы керек, яғни
бағдарламалық қамтамасыз етудің мобильділігі. Үшіншіден, бұл орта
бірқалыпсыз желіде бірдей адам-машиналы интерфейстердің барлық
компьютерде қолданыла беруіне кепілдік беруі керек. Аппаратты
платформалар мен бағдарламалық қамтамасыз етуде қатты
босекелестік кезінде ашық жүйе концепциясы қалыптасады.
Ашық орта моделінің бір нұсқасы IEEE POSIX комитеті үсынған
OSE моделі (Open System Environment) болып табылады. Осы модель
негізінде АҚШ стандарттар және технологиялар институты
"Application Portability Profile (APP). The U.S. Government's Open
System Environment Profile OSE/1 Version 2.0" құжатын шығарды. ол
АҚШ федералды мекемелері үшін ақпараттық технологиялар
аймағындағы спецификацияларды анықтайды, жүйелік жэне
қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етудің мобильдігін
қамтамасыз етеді. Қазіргі кезде АҚІИ барлық басты компьютер жэне
багдарламалық қамтамасыз етуді жасаушылар осы құжаттың
талаптарына бағынады.
2.2 ДК жұмыс режнмдері
'іаманауи ДК келесі жүмыс режимдерін ерекшелеп алуға болады:
бір бағдарламалы;
мультибағдарламалы
пакетгі өңдеу;
уақыт бойынша бөлу;

диалогты;
мпқты уақыттағы жүмыс режимі.

2.2.1 Кір багдарламалық жүмыс режимі
l*‘p ••'vouch багдарламадан артық орындалмайтын жүмыс
Р' 11им| .41' мундаіі режимде есепті шешу бағдарламасын оперативті
і і іі.іі .і <иуьіеудсц басгайды, кейін ДК тізбекті түрдё бағдарлама
мім.иііі.іп.і|п.in орыцдайды. Сонымен қоса уақыттың эрбір кезеңінде
'"Р 11,11,1 күрылгы жүмыс істеп түрады, ал басқалары алдында
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басталып кеткен іс-эрекеітің аяқтал)'ын күтіп кезекке тұрады. ДК
жұмыс уақытының маңызды шығындары жылдам әрекетті
құрылғылар (АЛҚ, ОЕСҚ, және т.б.) жұмысымен салыстырғандағы
енгізу-шығару құрылғыларынын баяу жүмысымен байланысты.
2.2.2 Мультибағдарламалық жүмыс режимі
Бұл режимде ДЬС жадысында бірнеше бағдарлама сақгалып
тұрады жәңе олардың бірінің орындалуы басқа бағдарламаның
орындалуы ,үшін токталып кейін үзілген бағдарлама жұмысының
қайта жалғасуына мүмкіндік береді. Біриеше бағдарламаның бірлесе
орыңдалу кезіиде қүрылғылардың тоқтап түруы азаяды, себебі ДК
орналасқан бағдарламалар арасында босагылған құрылғыны
қолдануға дайын бір бағдарлама болады. Құ-рылғылардьщ тоқтап
тұруын азайту үшін ДК қүрылғылардың параллель жүмысын
ұйымдастыру әдісін қолданады. ДК гиімдірек қолдану үшін ДК
ақпаратгы мультибағдарламалық өңдеуді үйымдастырады, яғни түрлі
тәуелсіз бағдарламаларға қатысты командалар параллель түрде
орындалады.
Мультибағдарламалық режим ДК белгілі бір уақьгг аралыгында
шешілетін есептердің санына. байланысты ДК өнімділігін арттырады.
Сонымен қатар мультибағдарламалы режимде жеке есептің орындалу
уақыты оның бір бағдарламалы режимдегі орьшдалу уақытынан кеп
болады.
2.2.3 Пакетті өңдеу режимі
Ақпаратты мультибағдарламалы өндеуді қамтамасыз ету үшін
өңдеуді күтудегі бірнеше есептер болуы херек. ДК тиімді
қолданылуы үшін деректерді пакетті еңдеу режимі қолданылады. Бүл
режимде
ДК
қолданушыларымен
дайындалган
есептер
(бағдарламалар мен деректер) бума-пакеттерге жиналады. Пакет
өңделуі машиналы уаь;ыт бойынша бір сағаттан аспайтын кептеген
есептерге байланысты тапсырмалардан тұрады (15-тен көп емес).
Пакетгі өңдеудің екі түрін ажыратады. Біріншісінде, бір уақьпта
орыңцалған есептер саны белгіленеді, ал екіншісівде ол белгіленбейді,
бірақ өңдеу барысында динамикалық түрде ауысып отыруы мүмкін.
Кез келген ақпаратты тасушыға алдын ала жазылған пакет ДК
оперативті есте сақгау қүрылғысына сақталады. Пакет жүктелген
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ісочде,
ДК
өңдеуге
бірнеше
есептерді
тавдайды
да
мультибағдарламалы режимде орындайды. Бір топ есебін шешу
дякгағаннан кейін одан келесі тогітағы екінші есепті шешу удерісі
қосылады, сол тәртіп пакеттің соңғы есептерін өндегенше дейін ары
карай жалғастырыла береді. Бұдан кейін жаңа есептер пакеті
оигізіледі.
Деректерді пакетті өндеу ДК өнімділігін арттырады жэне
ақпараттың машиналық өңцеу бағасын төмендете алады.
2.2.4 Уақыт бойыиша бөлу режим і

Бұл режим тікелей жэне бір уақытта ДК адамдар тобының
іуіішықта қатынауыи, көбінде дистанционды алыстаған пунктерден
( горминалдардан) катынауды қамтамасыз етеді. Терминал - ДК
w сптерді есептеуге, бір адамға арналған перифериялық құрылғы.
Қолданушылар терминалдар көмегімен ДК деректерді енгізеді
жане ееептеулердің қорытындысын аііады. ДК әрбір активті
гсрминалга «секунд иен секунд» бөлігіне тең квант уақытын береді.
Ьүл уақыт өткеннен соіі ДК келесі қолданушыға қызмет көрсете
б т гайды. Бірнеше уақыт аралығында ДК барлық қолданушыларға
қмчмст корсетеді. ДК жоғары эрекеттесу кезінде жеке қолданушыда
Д І\ үчдіксіз қатынау иллюзиясы пайда болады.
Уақытты белу машина уақытының жоғалуын шектеуге
мумһіндік береді. Мультибағдарламалы жұмыс кезінде ДК
і \ мі.іі і.іпың кідірісі кезінде басқа қолданушылар оган қатынай апады,
мши ДІ< ішкі жүктелуінің тоқтап қалмауы мен жұмысының
мнмділіі ін қамтамасыз етеді.
Улқыттм бөлу режимі деректерді пакетті өңдеу режимімен
упиіч імді, олар қолданышулар ДК толық жүктемеген кезде жеке
ім.і і ік риодтары кезінде есептерді шешу үшін қарастырылған.
2.2.5 Диалогты жұмыс режамі
Қонданушының барлық бағдарламалары ДК жадысында
жэне қолданушылар ДК оңай қатынай алады (сүрақі ,і\.ш р< жимі). ДК қолданушылардан кіру деректері және ггульчтық
мн и.і мліиинкяларм пемесе дисішейлерден сұраулар келіп түседі.
і іniiм бпгдарлама бойыиша жасалады жэне накды сұрауға сәйкес
. м и I’ук« 11 стілгсн сүраулар тандауы жады сыйымдылығымен
іі>і.чуіім бодады
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шектелген. Әрбір сұраудың сэйкес басымдылыгы мен қызмет көрсету
уақытына шектеуліістері болады.
2.2.6 Нақты масшгабты уақыт кезіндегі жұмыс режимі
ДК белгілі бір объектінің немесе технологиялық үдерістің
жұмысын басқаратын режим. Нақты масштаб™ уақыт кезіндегі
жүмыс режимінің ерекшелігі, тек қана арифметикалық және
логикалық өңдеу жүргізуі емес, сонымен қатар белгілі жүмыстың ісэрекетін қадағалау, белгілі бір үдеріетің өтуін кадаталау болып
табылады. Бүл режимнің пайда болуы қүрьшғылардың жэне де ДК
бағдарламалық қамтамасыз етуінің күрделуіне алып келді.
Бақылау сүрақтары:
1. ДК қандай жүмыс режимдерін білесіз?
2. ДК негізгі мінездемесі қандай?
Әдістемелік нүсқаулар: ДК жасауда, әртурлі жоғары талап
қойылагын есетгеулерді өңдеуде жэне жад мөлшерін қагар
артгыруда,
мүмкін
болмайтын
принципті
себептерге
токгалыңыз.
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3 ҚО.ЛДАНУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША КОМПЬЮТЕРЛЕРДЩ
КЛАССИФИКАДИЯСЫ
3.1 Дербес компьютер жэне жұмыс станциялары
3.2 X -- герминалдар
3.3 Серверлер
3.4 Мейнфрейм
3.5 Кластерл! архитектура
Кілттік сөздер: Дербес компьютер, X - терминалдар, сервер,
мейнфрейм, архитектура.
3.1 Дербес компьютер және жұмыс станциялары
Дербес компьютерлер (ДК ) машиналардьщ интеграциялаудьщ
кіші жоне орта деңгейлі элеменлтік базасынан үлкен жэне аса үлкен
интегралды
сүлбаларга
ауысу
кезінде
миникомпьютердің
зволюциясы нэтижесінде пайда болды. ДК езінің томен қүныиың
прқасында, компьютер нарығындағы жақсы позицияларды жылдам
жаулап алды жэне қолданушыға бағытталған жаңа бағдарламалық
қүралдардың жасалуы үшін алғышартгар жасаған. Алдымен ол «ыңкайлы қолданушы интерфейсі», сонымен қоса күрделібагьпталган орталар және қолданбалы бағдарламаларды жасауды
аитоматт&ндыру үшін аспапты құралдар.
Миникомпыотерлер замаиауи жүйе ретінде 32 разрядты
машиналардьщ дамуына бастау болтан. RISC процессорларыньщ
линю I Мбит көлемді жадының лайда болуы жоғары өнімділікті
күйелердің рәсімделуіне келтірілген, бүгінгі күні ондай жүйелер
л умі.к: станция сияқты белгілі. Жүмыс станцияларының кэсіби
іиімданушьшарына деген алғашқы бағытталуы жоғары жылцам
>р< ід п ілікпен үлкен
оперативті
жэне
сыртқы
жадылар
уііисі імділігіне, жоғары өнімділікті ішкі магистралдарға, жоғары
t іиіиңі.і жоне тез әрекетті графикалық ішкі жүйелерге, түрлі
• ш і іу/іпыгару құрылгыларына, яғни жақсы тендестірілгён ясүйелерге
.нюііді (ДК-дан айырмашылығы, олардың алғашқьшары кэсіби емес
һ .ііц.іц қолдаиушыға бағытталған). Бүгінгі күні бүл қасиеттер орта
линю жотары іслассты жүмыс станцияларын ДК тиімділікпен
кю.іра іады. IBM PC ең әулетті деген үйлесімді ДК, күнделікті дамып
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келе
жатқан
өңцеу
жүйелерінің
сұрауларыи
олардың
архитектурасында «тар орындары» болгандықтан қанағаттандыра
алмайды.
Сонымен қоса Intel жаңа микропроцессорлар негізінде жэне
архитектурадағы «тар орындарды» жоятын локальді шиналар (VESA
және PCI) технологогиясының даму үйлесімділіктері ДК өнімділігінің
жылдам өсуіне тікелей байланысты, және заманауи ДК жумыс
станцияның тартымдылық баламаеы ретінде жасайды. Жұмыс
станция өндірушілері «бастапқы деңгейдегі» бұйымды жасап
шығарды, бірақ оның бағасы жоғары өнімділікті ДК жақын келеді,
онымен қоса. «бастапқы деңгейдегі» бұйым өнімділік және өсіру
мүмкіншіліктері жатынан басымдылығын сақтайды.

3.2 X - терминалдар
Х-терминалдар дискісіз жұмыс станцияларының жэне
стандарт™
ASCII-терминалдарының
комбинациясы
ретінде
ұсынылады. Дискісіз жүмыс станциялар жиі бағалы дисплейлер
ретінде жэне осы жағдайда локальді есептеу күшін толық
қолданылмайгын болып табылады. ASCH-терминалдарының бір
уақыттағы қолданушылардың көбісі көптерезелік жүйеде жұмыс
істеу мүмкіншілігін және графикалық мүмкіншілігін алу үшін оның
мінездемелерін жақсар-гты. Күшті графикалық жұмыс станциялар қол
жетімді болғаннан кейін, Х-терминалдардың "Бағынушыларын"
қолдану тенденциясы пайда болды, бул жағдайда жүмыс. стэіщиясын
локальді сервер ретінде қолданады.
Компьютер нарығында Х-терминалдар дербес компьютерлер
жэне жұмыс станцияларының арасындағы орывда орналасады. Xтерминалдармен жабдықгаушылар олардың бұйымы жоғары қүнды
жүмыс станцияларымен салыстырғанда бағасы жағынан тиімдірек
болатыны мэлім. Әдгтте, Х-терминалдарыныц қүны - дискісіз
машинаның конфигурациясы бойынша салыстырылатын болса,
құнының жартысын жэне толық жабдықталған жүмыс станциямен
салыстырғанда, жуықтап алғанда төрттен бір қүнымен шамаланады.
Типті X - терминал құрамы келесі элементтерден тұрады:
- жоғары дәрежелі экран - әдетте диагональ бойынша өлшемі
14-21 дюйм;
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- Motorola 68xxx негізіндегі микропроцессор немесе Intel i960,
MIPS R3000 немесе AMD29000 типті RISC-процессор
- негізгі процессорға қосымша ретінде екі процессорлы
архитектураны қолдайтын жеке графикалық сопроцессор, экранда
жылдам сурет салуды және экранды айналдыруды қамтамасыз етеді;
- X-Windows жүйесі - негізгі жүйелік бағдарламалар жэне
желілік хаттамаларды орындайды;
- XII сервердіңбагдарламалыққамтамасыздандырылуы;
- дисплей, TCP/IP және басқа желілік хаттамаларды қолдайтын
желілік интерфейс үшін локальді жадының көлемі (2-8 Мбайт);
- пернетақта мен «тышқанды» қосуға арналған порттар.
Х-терминалдар ДК және жүмыс станцияларынан кәдімгі
жергілікті ондеу функциясын орыкдамауымен жэне тағы басқа
айырмашылықтары да болады. Х-терминалдың жұмысы желі арқылы
қосылған бас жүйеден (хост ) тәуелді. Х-терминал жүмысын бастау
үшін қолданушы басты процессорда қолданбалы есепті орындайтын
X11 көптерезелі сервердің бағдарламалық қам гамасын орнату керек
(белгілі нұсқаиың бірі XII Release 5 болып табылады). Xгерминалдың стандарт™ алфавитті-цифрлік ASCII және дэстүрлі
графикалық дисплей терминалынан айырмашылығы олар кез-келген
X Windows стандартын қолдайтын басты жүйеге қосыла алады.
<'опымен коса Х-терминалдың локальді есептеу куаты эдетте бейнені
оцдоу ушіп қолданылып, ал косымшаның (клиент) өңделуі басты
компьютер (серверде)
орындалады.
Мүндай
алыстатылған
қосммшпмың қорыгындысы жай ғана Х-терминал экранында

көрсотіледі.
Х іерминалыныц жады жүмысын іске асыру үшін оған 1
Мбайт, бірақ жиірек 2 Мбайт минималды жады көлемін қажет етеді.
Іуүрылгының
функционалды
мүмкіншіліктеріне
байланысты
онерагивті жады 32 Мбайт жэне одан да көпке дейін кеңейтілуі
мүмкін.
X-Windows стандартгы жүйемен қамтамасыздандырылған Xі' рмннагі бір экранда бір уақытта көптеген қосымшаларды аша
шиіды. Орбір косымша өз терезесінде орындалып, қолданушы терезе
••ишсмін, орналасуын өзгергіп олармен айла-шарғы жасай алады.
X-Windows - Масачус технологиялық институты (MIT) жэне
І)І (' корпорациямен бірлескен ;жұмі»ю нәтижесі. Қазіргі кезде XWmdows жүйесі (екінші белгілі атауы «X») көп терезелі құрылысты
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мүмкіндіктері бар және интелл гктуалды терминалдардағы, ДК.
жұмыс станцияларьгнда жэне Х-те миналдарындағы жоғары дэрежелі
графикасы бар біруақытта орындшатьш қосымшаларға қол жеткізу
үшін ашық «де-факто» стандарты болып табылады. Көптеген
ж?ткізушілердің өнімдерінің қа^шеттілігін қамтамасыздандыру үшін
және көптеген қосымшя
қол жеткізуді үйымдастыру үшін
стандарт бслг.д» кеткен. Қазіргі уақытта, X-Windows қолданушы
интерфейсін жасаудын стандарты болып табылады. UNIX-жұмыс
станцияларының
жабдықтаушыларының 90% көбі жэне ДК
жабдыкдаушылардың көбі X-Windows жүйесіне бейімделген жэне
стандарт ретінде қолданады.

3.3 Серверлер
Түрлі қолданысқа бағытталған сервердің бірнеше түрлері бар:
файл-сервер; мәліметгер қорының сервері; принт-сервер; есептеу
серверы; қосымшалар сервері. Яғни сервер түрі, ие болатын ресурс
түрімен анықталады (файлдық жүйе, мәліметтер қоры; принтерлер;
процессорлер немесе бағдарламалардың қолданбалы пакеттері).
Желі масштабымен анықталып сол желіде қолданылатын
серверлердің классификациясы болады: жүмыс тобының сервері;
бөлім
сервері
немесе
кәсіпорын
масштабьщцағы
сервер
(корпоративтік сервер).
Бұл классификация шартты болып табылады. Мысалы, топтың
қүрамы бірнеше адамнан жүз шақгы адамға дейін ауыса алады, ал
бөлім сервері 20-дан бастап 150 қолданушыға дейін қызмет көреете
алады. Қолданушы санына жэне шығарылып жатқан есептердің
түріне байланысты жабдықтау қүрамына жэне сервер бағдарламалық
қамтамасыздандырылуына,
сенімділігіне
жэне
өнімділігіне
байланысты түрленіп отырады.
Шагын топтың файлдық серверлері (20-30 адамнан аспайтын)
ДК платформасында және Novell NetWare бағдарламалық
қамтамасыздандыруында жеңіл іс жүзіне асырылады. Айтылып
отырғын жағдайда файл-сервер мәліметтерді сақтау орталығы
міндетін атқарады. Қолданбапы жүйенің серверлері жэне «клиентсервер» ортасына арналған жогары өнімді машиналар аппаратгы
және бағдарламалық құрылғыларға қойылатын талаптармен
айтарлықтай өзгешеленеді.
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Қарқынды енгізу/шыгаруы бар серверлері үшін процессордың
жылдамдығы шамалы. Олар қосымша кеңейтілім платаларын жэне
диск жинақтаушыларын орнату мүмкіндігі үшін қуатгы коректену
козімеы жабдықталуы керек. Үздіксіз қоректендіру құрылғыларын
қолданган жөн. Оперативігі жады көлемі әдетте 32 Мбайттан кем
болмауьг керек, бүл операциондық жүйеге күрделі дискілік кэігітерді
қолдануға жэнс сервердің өнімділігін жоғарылатуға мүмкіндік берёді.
Одетте көпесепті операциондық жүйемен жүмыс жасайтын серверлер
SCSI интерфейсімен (немесе Fast SCSI) қамтамасыз етіледі.
Мэліметгерді бірнеше қатты дискіге тарату өнімділікті айтарлықтай
жогарылата алады.
і!
Желінің бір сегменті және 10-20 жүмыс станцияларының болған
>іоі дайында сервердің ең жоғары өткізу қабілетілігі максималды желі
қабілеггігінің өткізгіштігімен шектеледі. Бүл жағдайда процессор
in месе днекілік ішкі жүйелерде құажаттармен алмастыру өнімділікті
кобсйтпейді, себебі тар орык желінің өзі болып табылады. Сондықтан
-іиілілік интерфейстің жақсы платасын қолданған жөн.
Бірақ бір уақытта бірнеше он шақты, жүз шақты адамдар жүмыс
і' ісй алатын жалігы рүқсаттылығы бар файл-серверлер үшін жай бір
нроцсссорлы ітлатформаның және Novell багдарламалық қамтамасыз
‘ іуі жсгкілііссіз болып қалуы мүмкін. Бүл жагдайда оперативті
'іоідысыіі бірнеше гигабайтқа, дискілік кеңістігін бірнеше жүз
пнабайтқа дейін осіре алатын (Fast SCSI6 Fast&Wide SCSI-2 жэне
I ilior ( 'Ііашісі типгі) жэне бірнеше желілік интерфейсі бар мықты көп
нроңсіч.орлы серверлерді қолданған жөн. Мүндай серверлер UNIX
оіігрмциондмқ жүйесін, TCP/IP жэне NFS желілік хаттамаларын
Міііданады. Коп процессорлы UNIX серверлер негізійде эдетте
• УРделі ақпараттық жүйелердің мәліметгер қорының серверлері
1 " іиіады себебі оларға ақпараттық сұрауларды өндеудің негізгі
1<•Уинг сршілігі тартылады. Мұндай типті серверлер супер серверлер
лічі «талоды.
Iv ’iipri уақытта жагшы жүйелік өнімДілік деңгейі, жеке
і "мікнісііггерінің
функционадды
мүмкіншіліктері,
ақауға
1у|*‘іі и.ілық мүмкіншіліктері сонымен қоса көп процессорлы өңдеуді
....ніиү. жүйслік басқару жэііе супер серверлердің дискілік
м" і ипкрдіц үиксн колсмдігі бойынша мейнфрейм жэне қуатты
и"ні кчмпмоісрлср деңгейіне шықты Заманауи супер серверлердің
мііцгщсмолсрі:
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- екі немесе одан көп RISC немесе Pentium процессорларының
болуы;
- өзара бірнеше процессорларды, оперативті жадыны, бір
корпуста орналасқан көптеген енгізу/шығару құрылгыларын
стандартты шиналары, жоғары жылдамдықты жүйелік шина арқылы
байланыстырылатын көп деңгейлі шиналық архитектура;
- RAID дискілік массивті технологиясының қолданылуы;
- есепті
бірнеше
орталық
процессорға
тарататын
көппроцессорлы өңдеудің симметриялық режимін немесе нақты
есепті орындау үшін процессорды ерекшелейтін көп процессорлы
өңдеудің ассиметриялық режимін қолдау.
Әдетте, суперсерверлер UNIX операциялық жүйесінің
басқаруымен жүмыс істейді, ал соңғы уақытта Windows NT-да
қолданылады, олар көп ағынды көп процессорлы және көп есепті
өңцеуді қамтамасыз етеді. Супер серверлер дискілік кеңістікті және
есептеу қуаттылығын өсіру мүмкіндігі болу керек, мэліметтерді
сақтаудың сенімділігін және рүқсат етілмеген қол жетімділіктен
қорғау қүралдарының болуы. Сонымен қоса жылдам дамып келе
жетқан кәсіпорын жағдайында негізі шарттың бірі бар жүйені өсіру
мүмкіншілігі және кеңейту болып табылады.
3.4 Мейнфрейм
Мейнфрейм - "үлкен әмбебап ДК" үғымының синонимы.
Мейнфреймдер бүгінгі күнге дейін жалиы тағайындалуы бар есептеу
жүйенің ең қуаттысы болып табылады, олар үздіксіз тәулік бойы
пайдалануды қамтамасыз етеді. Олар құрамына бір немесе бірнеше
процессор қосуы мүмкін, олардың әрқайсысы векторлық
сопроцессорлармен (супер компьютерлік өнімділікті операциларды
жьшдамдату) жабдықталады.
Біздің санамызда мейнфреймдер
салқындату және ауа тазартатын жүйелері бар арнайы жабдықталган
бөлмеде орналасатын үлкен өлшемдерімен елестетіледі. Бірақ бүл
олай емес. Элементтік - конструкторлық базадағы прогресс негізгі
құрьшғылардың өлшемдерін айтарлыьтай кемітті. Серверлердің
арнайы бөлмелерді талап етгіейтін аүсқал.іры пайда болды.
Мейнфреймдердің негізгі жабдыкттуіиылары IBM, Amdahl, ICL,
Siemens Nixdorf және тағы басқатары болып табылады, бірак
басымдылық рөлі IBM компаниястіна тиесілі. 1964 жылы шыққан
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ІВМ/360 жүйесінің архитектурасы және олардың кейінгі нұсқалары
үлгі болып табылады.
Мейнфреймдер архитектурасы жағынан өзара жоғары
жылдамдықгы мәліметтерді беру магистральдарымен байланысқан
Сір немесе бірнеше орталық лоне жалпы жадысы бар перифериялық
ироцессорлардан тұрады. Негізгі есептеудің жуктеіуЕесі орталық
нроцессорға артылады, ал перифериялық процессорлар көптеген
перифериялық құрылғылармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Мейнфреймдердің басты кемшілігі өнімділік/баға деген
қатынастың
твмендігі.
Қөп жылдар
бойы
жетілдірілген
багдарламалық қамтамасыздандырудФн бас гарту дүрыс шешім
Полмайды. Сондықтан, қазіргі кезде оларды әлі де сату жоспарлаңуда.
Ьүл жүйелер, бір жағынан, қазіргі л<үйелерді модернизациялауға
мүмкіндік береді, басқа л<ағынан, өге жауапты қосымщалар үшін
жлңа базаларын қолдану кезіндегі шығындардьщ қысқартуын
қамтамаеыз етеді.
3.5 Кл астерлі архитектура
Гранзакцияларды өвдеумен, мәліметтер қорын басқарумен және
іелвкоммуникацияға қызмет көрсетумен байланысты критикалық
маңызды қосымшапар үшін есептеу лсүйесін қүрудың екі басты
мпсолслері, ол лсоғары өнімділікті қамтамасыз ету және лсүйенің ұзақ
у пд.п га (|)ункционалды лсүмыс істеуі болып табылады. Талапқа сай
онімділік децгейіне дейін жету үшін ең тиімді эдістің бірі міктшибталатын нараллельді архитектураларды қолдану болып

ійбылоды.
Жүйенің ұзақ у а қ ь та функдионалды жүмыс істеуі туралы
і гмоі.і үш жасаушыдан тұрады: сенімділік, дайындық және қызмет
іи.рп іудегі ыңғайлылық. Барлық үш жасаушы ең алдымен оның
ід мі.п і.щдагы бас-тарту және шалыс нәтижесінде пайда болған
• іі' тп ақаулықтарымен күресу болып табылады. Бүл күрес өзара
"іті.иіі.кқан жоне бірге қолданатын барлық үш бағытта да
і үрі і іілоді.
К« і келюн кластерлі архитектураның жүмысы екі басты
і "миппомпіен анықтапады: процессорлар арасывдағы жогары
•міііілпмдмқгм байлаиыс механизмі жэне клиентгерге жүйелік
<• і>ииі кі- қол жоткізуді қамтамасыз ететін жүйелік бағдарламалық
і' амшма.
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Қазіргі кезде параллельді м; ліметтер қорының технологиясы
кең таралған. Бұл технология г роцессорлардың көбіне бір ғана
мал імеггер қорына рұқсатты бө. іуге мүмкіндік береді. Көптеген
процессорлардың ресурстарына есептерді тарату жэне олардың
параллельде орындалуы транзакция операциясының өткізгіштік
қабілеггілігін жоғары
„ көтеруге, бір уақьітта жұмыс істейгін
қолданушылар санын арттыруға және күрделі сұраулардың орындаяу
уақытын азайтуға мүмкіндік береді. Паралельді мәліметтер қорьш
қолдайтын үш түрлі архитектура типі бар:
- Ортақ жадысы бар симметриялы көп процессорлы
архитектура (Shared Memory SMP Architecture). Бұл архитектура көп
процессорлы серверде бір операциялық жүйенің басқаруымен жүмыс
істейтін біркелкі мәліметтер қорын қолдайды. Мұндай жүйелердің
өнімділігінің үлғаюы процессор санының, оперативті жэне сыртқы
жады құрылғыларының көбейтілуімен қамтамасыз етіледі.
- Жалпы (бөлінетін) дискісі бар архитектура (Shared Disk
Architecture). Бұл кластер жүйесінің қүрастыруындағы әдеттегі
жағдай болып табьшады. Бүл архитектура кластерге біріктірілген
жэне әрқайсысы өз операциялық жүйенің көшірмесінің басқаруында
болатын бірнеше компьютермен (әдетте мұндай компьютерлерді
кластер түйіндері дел атайды) жүмыс істеген кезде біркелкі
мәліМеттер қорын қолдайды. Мұндай жүйелерде барлық түйіндер
біркелкі мәліметтер қоры орналасқан жалпы дисктерге рұқсатты
өзара бөлістіріп алады. Мүндай жүйелердің өнімділігін процессор
санын және оперативті жадының көлемін өсіру арқылы, сонымен
қоса түйіңдерді көбейту арқылы жоғарылатуға болады.
- Ресурстарды бөлістірмейтін архитектура (Shared Nothing
Architecture). Жалпы дискісі бар архитектура сияқты, бұл
архитектурада бірнеше компьютермен жұмыс істеген кезде
мэліметгер қорының біркелкі мүсіні қолданылады. Бірақ бұл
архитектурадағы эрбір түйіннің басқа түйіндермен бөліспейтін өзінің
оперативті жадысы және өзінің дискілері болады. Іс жүзіндегі
мұндай
жүйелерде
түйіндер
арасында
тек қана
ортақ
коммуникациялық арна бөлінеді. Мүндай жүйелердің өнімділігі эрбір
түйінде процессорларды, жедел және сыртқы жадының көлемдерін
қосу арқылы, сонымен қоса түйіндер санының өсіру жолымен үлкейе
алады.
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I
mi iii M-iii гиде, параллель деректер қорының жұмысы үшін ек
м 11и н и і ічк иеітор Сюлуы керек: жоғары деңгейдегі дайындық жэне
і . і і|и 11 ' 'ііімділік Кластерлі үйымдастыру жағдайында бірнеше
*..імііі.п •іср исмесс кластер түйіні бір мәліметтер қорымен жүмыс
і. иin МүмдаЙ гүйіндердің бірінің жұмыс істемей қалған кезінде
i d пип Iүніпдер істен шыққан түйіннің есебін өздеріне алады. яғни
........ прыіідалу үрдісі тоқтатылмайды. Жүйенің өнімділігі оңай
і
h i м і ніады,
ягпи қосымша процессорлар, жедел және диск
, и и i i i жады колсмдері жәнежаңатүйіндер кез-келгенуақытга, керек
ііп щ ,іп кпгдайда қосыла алады.
Параллель
дсректер
қорлары
on-line
тәртібіндегі
і|міпакция.ііардың ондеу жүйелерінде, шешім қабылдауды қолдау
і уікмі. ріиде кең колданылады және жиі, тәулігіне 24 сағат жұмыс
пііііііп критикалық аса маңызды кэспорындар мен ұйымдардың
к11 і.імшаларында қолданылады.
Кақылау сұрақтары:
1. Класстерлі үйымдасіыру дегеніміз не?
2, Сервердің қандай түрлері бар?
ч ІМцістемелік нұсқаулар: Заманауи дербес компьютерлердің
опііуіділігін арттыру бағыттарын көрсетіңіз.
l|. ' ’I .!
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4 ЗАМАНАУИ ДК ¥ЙЫМДАСТЫРУ
4.1 Процессор мүмкіншіліктерін арттыру
4.2 440 LX микросұлбалар жиыны негізіндегі жүйелік тақша
құрылымы
4.3 440LX чипсеті негізіндегі жүйелік тақшалар типтері
Кілттік сөздер: процессор архитектурасы, шиналық интерфейс,
440 LX микросүлбасы.
4.1 Процессор мүмкіншіліктерін арттыру
ДК жылдам эрекеттілігіне процессор типі тана емес, онымен
қоса процессорға өз мүмкіншіліктерін іс жүзіне асыруга көмектесетін
микросүлбалар жиыны да тікелей эсер етеді. Әдетте Pentium
процессорларына арналган жүйелік тақшалар 430VX, 430 НХ, 430 ТХ
микросүлбалар негізінде, Pentium Pro процессорлары үшін - 440 FX
негізінде қүрастырылады.
Pentium II процессоры негізінде жасалған Celeron негізінде 440
FX, 440 LX, 440 ВХ чипсеттерініц қолдануымен, жэне басқа
өндірушілердің SIS, VIA Apollo чипсеттерін қолданылуымен болтан.
Pentium III процессорлары үшін өздерінің арнайы микросұлбалары
жасалған (Мысалы, Intel810). Бұл микросұлбалар жиындары INTEL
компаниясының микросүлбарымен ғана емес, сонымен қоса AMD
жэне CYRIX компанияларының микросұлбаларымен үйлесіп жұмыс
істей алады (Сурет 4.1).
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< v|»-i 4.1.440 LX микросұлбасы негізіндегі ДК архитектурасы

Ж.іңіі процессор мен микросүлбалардың ескі жиынын үйлестіріп
........
одетте процессорға мүмкіншіліктердің барлығын іске
•о мруі.і мүмкіидік бермейді.
4.2 440 І.Х микросүлбалар жиыны иегізіндегі
жүііслік тақша қүрылымы
I 1(1 I X микросүлбалар жиыны PCI шинасын жадыдан видео
і і ніп рдщ ресурсына жүктеп (132 Мб/с) жэне оны арнайы AGP
імнмш мна ('i.’H Мб/с) орнатады.
I урі.ип.імі.і бойі.шша жиын екі қүрылғыдан түрады: 492 BGA
і црмуі t.міі.і ормндалган 82443 LX микросүлбасы (РАС немесе PCI
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AGP Controler) және 324 BGA корпусында орындалған 82371 AB
көпфункционалды көпірі (РІІХ4 немесе PCI, ISA, IDE Accelerator).
440 LX чипсеті синхронды динамикалық жадыны (SDRAM)
қолдануға мүмкіндік береді, ол 528 мб/с өткізгіштік қабілеттілігімен
шина арқылы қосылады. PCI қүрылғысының жауапкершілігіне баяу
қүрылғылар қалады.
82443 LX микросұлбасын төртпортты «қара жәшік» түрінде
үсынуға болады, олар қүрамына төрт мәлімегтер буферін және жүйе
бойынша жайылып жүрген байт жүйелерін транспорттық ағындарға
реттейтін төрт арбитражды қүрылғыдан түрады (Сурет 4.1 ).
Жалпы
айтқанда,
ДК
архитектурасы
келесі
байланыстырушылардан түрады: 1 Гб/с Pentium II ядросын екінші
деңгейлі кэш-жадымен байланысы, жэне үш кішігірім келген AGPset
процессор ядросымен, SDRAM және графикалық акселератормен,
сонымен қоса PCI жүйесімен байланыстары.
4.3 440LX чипсеті негізіндегі жүйелік тақшалар типтсрі
Жиынтықтың қолданылуы бүтін санды операцияларды орындау
кезінде, жылжымалы үтірмен әрекет жэне мультимедиялық
қосымшалармен жүмыс кезінде тез әрекет етуді күшейтеді.
Берілген чипсетгі үш түрлі жүйелік тақша құрайды:
• AL 440LX - үйымдық және үй жүйелеріне арналған АХ
форм-факторлы әмбебап жүйелік тақшасы;
• NX 440LX - үйымдық ортада ДК алып жүрудің жекелік
бағасын түсіруге арналған жоғары интегралданған жүйелік тақша;
• DK 440LX - алғашқы деңгейдегі жүмыс станцияларына және
жоғары деңгейдегі бизнес - қосымшаларды орындауға арналып
жасалған Pentium И процессор негізіндегі екі процессорлы
конфигурациялы жүйелік тақшалар.
Бақылау сүрақтары:
1. Микросұлбалар жиыны?
2. Микросүлбалар негізіндегі ДК архитектурасы?
Әдістемелік нүсқаулар: Р0 портының негізгі функциясын
. сүлбада көрсетіңіз.
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ІІГОІ(КССОРЛАРДЬЩ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖӘНЕ
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ¥ЙЫМДАСТЫРУЫ
. I I Іроңессорлардың классификациясы (CISC жэне RISC)
•> I Іроцессорларды ұйымдастыру принциптері
Кигітік сөздер: архитектура, процессор, CISC, RISC, орталық
inn I'ару қүрылғысы, cache, сегмент.
‘ I Нрпцсссорлардыц классификациясы (CISC жэне RISC)
Ічтптоу техникасының қазіргі даму кезеңінде компьютер
пім'ри.)і іГ)іпде қолданылатын командалар жиынының екі негізгі
ирмпгмурасы - CISC және RISC бар. CISC архитектурасының
и<|| tin сшіган IBM компаниясының ядросы 1964 жылдан қазіргі
mi 11 і і дойін қолданылып келе жатқан /360 негізгі архитектурасын
■' • ин ую болады. Мысалы, қазіргі заманғы ШМ ES/9000
мійифрсймдері.
ІшімК командалар жиынтығы бар микропроцессорларды
і уііін і і.іруда (CISC - Complete Instruction Set Computer) өзінің x86
' mi l'i hi кип серияларымен Intel компаниясы көшбасшы болып
I'і1»1.1 'і іпі.і Ііүл архитектуралар микрокомпьютерлер нарығы үшін
іімиііірі
Полым
табылады.
CISC-процессорларына
келесі
...... ......inр іон: жаппы тағайындалуы бар салыстырмалы түрде
і ....... и рщң іп болуы, машиналық командалардың көп мөлшері,
■<і• и............пОірсулері жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдеріңде
' hiіin ііимқ аналогиялық оператормен жүктелген жэне көп тактіде
•'|' ііі11 іііі ініды, адрестеу тәсілдерінің көп көлемі; әр түрлі разрядты
........ гы форма itарының көп мөлшері; екі адресті команда
форчімі.іш.щ
басымдылығы;
регистр-жады
типті
өңдеу
• ' пн.....
бар болуы.
I иііріі жүмыс станцияларының жэне серверлердің негізгі
I ..... іүржы қысқартылған команда жиынтығы бар (RISC 1 •Пи . I Іи .ііnotion Set Computer) компьютер архитектурасы болып
ІІЙҺ.Hill І|Ы

I•ү 11 іірчигоктуранмң ұрпактары CDC6600 компьютерлеріне
.... и ік і с д і . o h m ойлап тагіқан Торнтон, Крэй жэне т.б. жылдам
мну
мпііііііііиіарын
құруда
командалар
жиынтығының
• I о)...... I,mi.hi мацьпдылығын аңғарды. Бұл архитектураны
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жеңілдету дәстүрін С. Крэй барлығына танымал Cray Research
компаниясының суперкомпьютерлер сериясында табьюпен қолданды.
Бірақ RISC ұғымы қазіргі оның түсінуінде компьютерлердің үш
зерттеу жобасының негізінде құрастырылды: IBM компаниясының
801 процессоры, Беркли университетініц RISC процессоры және
Стенфорде университетінің MIPS процессоры.
IBM компаниясының эксперименты жобасын қүрастыру 70-ші
жылдардың аяғында басталған, бірақ оның нэтижелері жарияланбай,
оның негізінде компьютерлер өнеркәсіптік масштабтарда өндірілмеді.
1980 жылы Д. Паттерсон Берклидегі әріптестерімен өз жобаларын
жасап шыгарды, олар RISC-I және RISC-II атауларын алған екі
машина. Бұл машиналардың бас идеясы, баяу жадыны жоғары
жылдамдықты регистрлерден айырып, регистрлі терезелерді қолдану
болды. 1981 жылы Дж. Хеннесси өз әріптестерімен MIPS
стенфордтық машинасына сипаттама жариялады. Оны өңдірудің
негізгі аспектісі жүктеу компиляторымен мұқият жоспарлау
арқасында конвейерлік өңцеулерді тиімді іске асыру.
Аталған үш машинаның көп ортақ сипаттамалары болатын.
Олардың барлығы өңдеу командаларын жадымен жұмыс жасайтын
командалардан айыратын архитекгураны ұстанды, жэне тиімді
конвейерлік өңдеуге тіреу жасады. Командалар жүйесі кез-келген
команданың орындалуы машиналық тактінің аз ғана көлемін
алатьшдай қьшып қүрастырылды (дұрысы-бір машиналық такт).
Команданың орындалу логикасы өнімділікті жоғарылату мақсатымен
микробағдарламалыққа емес, аппараттық іске асыруга бағытталды.
Командаларды декодтаудың логикасын оңайлату үшін іүракды
үзындығы бар және тұрақты форматты командалар қолданылды.
RISC-архитектураларының басқа ерекшеліктерінің арасында
біршама үлкен регистр файлының бар болуын атап өткен жөн. Ол
үлкен көлемді мәліметті көп уақыт бойы процессорлық
кристаллдардағы регистрлерде сақтауға мүмкіндік береді жэне
компилятордың регистрді айнымалыға тарату жұмысын жеңілдетеді.
Өңдеу үшін көбіне үш адресті командалар қолданылады. Ол
дешифрлеуді оңайлатудан басқа регистрге келесі қайта жүктеусіз көп
көлемді айнымальшарды сақтауға мүмкіндік береді.
Университеттік жобалардың аяқталу уақытында (1983-1984
жылдар аралығы) сонымен қатар аса үлкен интегралды сұлбалар
пайда болды. Архитс:кіу'раның оңайлығы жэне тиімділігі, бүл
жобалармен расталып, улкен қызыгушылық туғызды жэне RISC
36

ірхитектураларының 1986 жылдан бастап белсенді өнеркәсіптік іске
пеыруы басталды. Бұл архитектура қазіргі күнде жүмыс станциялары
мсіі серверлердің дүниежүзілік компьютер нарығында көшбаешы
позициясында нық орныққан.
RISC
архитектурасының
дамуы
едәуір
дәрежеде
оцтайландыратын
компиляторларды
жасаудың
төңірегіндегі
прогресспен анықталды. Тек қана компиляторлардың қазіргі заманғы
техникасы үлкен регистрлі файлды тиімді пайдалануға, конвейерді
үйымдастыруға және командалардың жылдам орындалуына
мүмкіндік береді. Сонымен қатар қазіргі замаңғы компиляторлар
онімділікті жоғарылату үшін басқа ұтымдылық техникасының
аргықшылығын
қолданады,
әдетте
RISC
процессорында
қолданылады: бір уақытта бірнеше командалардың орындалуына
мүмкіндік беретін ұсталынган ауысымдардың және суперскалярлы
оңдеудің іске асырылуы.
Келесіні атап өткен жөн: Intel компаниясының (Pentium Р54С
және кейінгі дэуірдің процессоры Р6), жэне де қолдаушыбэсекешілер (AMD R5, Cyrix M l, NexGen Nx586 жэне т.б) соңғы
онімдерінде RISC-микропроцессорларында іске асырылған идеялар
кең қолданыста. Сол себепті CISC жэне RISC арасындағы
ерекшеліктер өшіріледі. Бірақ архитектураның және х86 командалар
жүйесінің күрделілігі оның негізіндегі процессор өнімділігін
шектейтін бас фактор болып табылады.
5.2 Процессорларды үйымдасгыру принциптері
5.2.1 Процессордың тағайындалуы және қүрылымы
Процессор — берілген бағдарлама бойынша ДК жұмысын
ұйымдастыратын, оның орталық бөлімі болып табылады. Процессор
өзінде АЛҚ және ОБҚ біріктіреді, олардың көмегімен жұмыс
бағдарламасы есептеу үрдісіне айналады. Процессор құрылымы ДК
қабылданған есептеу жүйесіне, мэліметтер жэне командалар
форматына, командалар жүйесіне, адрестеу тәсілдеріне, есептеу
үрдісінің үйымдастырылуына және оларды басқару принциптеріне,
сонымен қоса бақылау әдістері жэне ДК жүмысын тексеруге қарай
тікелей байланысты болады (Сурет 5.1).
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Микропроцессордын, қурылымы

Сурет 5.1. Микропроцессор құрылымы

Арифметикалық -- логикалық құрылғы (АЛҚ) - операндтармен
арифметикалық және логикалық операцияларды орындайтын
процессордың блоктары мен гүйіндерінің жиыны. Операцияның
сипаты бағдарлама командасымен беріледі.
Орталық басқару құрылгысы — ДК барлық құрылғыларының
жұмысын үйлестіретін және ДК режиміне сәйкес басқаруды
ұйымдастырагын блок пен түйіндердщ жиыны. Егер процессордың
АЛҚ қүрамында арифметикалық жэне логикааык операцияларды
орындау үшін бір ғана арифметикалық - логикалық блок (АЖ )
болатын болса, мұндай процессорды эмбебап типті деп атайды.
Процессордың АЛҚ қүрамында нақты командаларды орындауға
бағытталған бірнеше арнайы АЛБ болса, ондай процессорды
функционалды типке жатқьгзады.
Акпаратты
тасымалдау,
өңдеу
тәсілдері
бойынша
процессорларды тізбекті, параллельді жэне параллель - гізбекті
болып топтастырылады, ал есептеу үрдісін үйымдастыру бойынша бір багдарламалы жэне мультибағдарламалы болып бөлінеді.
• Тізбекті жэне параллель - тізбекті әрекет ететін процессорларды
тек қана тез әрекеттілікке қатал сүраулар қойылмаған жағдайда
қолданылады. Поцессордың модельдері жеке функционалды
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бноктарының
жұмыс
уақыттарын
біріктіру
үшін
түрлі
мумкіншіліктері болады. Бірікгіру деңгейі жоғары болған сайын,
мроцсссордыңтез әрекеттілігі жогары болады.
Cache (қор) - процессор жэне негізгі жады арасындағы тез эсер
пстін буферлі жадыны айтады (мәліметтер буфері, адрестер буфері).
К’)ін процессор және негізгі жадыдағы жылдамдығының
айырмашылығын бірен-саран компенсациялау үшін қызмет етеді,
онда негізінен жиі қолданылатын мәліметтер орналастырылады.
I Іроцессор алғашқы рет жады үяшығына хабарласқан кезде опың
қүрамы параллель кэш жадыға көшіріледі, және жақын уақытга қайта
хабарласқан кезде оны таңдау жылдамдығы жоғары болады, себебі ол
пегізгі жадыдан емес кэштен оқылады.
Жадыға мәнді жазған уақытга ол кэшке, жэне біруақытта (Write
Through сұлбасы — тура немесе өтітелі жазу), не болмаса бііраз
уақыттан соң (Write Back сұлбасы - кейінге қалдырылған немесе
қайта жазылуы) көшіріледі. Кері жазу кезінде, сонымен коса
буферленген өтпелі жазу деп аталады, мән бірінші бос такті кезінде
жадыға көшіріледі, ал кейін қалдырылған жазуда - кэштің жаңа
мэніне бос орын қалмаған кезде қолданылады; бүл жағдайда жадыдан
ең сирек қолданылатын кэш облысы ығыстырылады. Екінші
келтірілген сүлба тиімді болып саналады, бірақ кэш жэне негізгі
жады құрамын сэйкесінше қолдау қажеттілігіне байланысты іске
асырылуы күрделі болып келеді.
5-2.2 Процессорлардың негізгі регистрлері
Әдетте процессорды екі бөлімге бөледі: операциялық қүрылғы
(ОҚ) және шиналық интерфейс (ШИ). ОҚ басты мақсаты
командаларды орындау болып табылады, ал ШИ - командалар мен
мәліметтерді орындауға дайындап тұрады. ОҚ қүрамында АЛҚ,
басқару құрылғысы (БҚ) және жалпы тағайындалуы бар регистрлер
бар. Бүл қүрылғьшар командалардың, арифметикалық есептеулердің
жэне логикалық операциялардың орындалуын қамтамасыз етеді
(Сурет 5.2).
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Регистр (DX) мәліметтер регистрі деп аталады. Ол кейбір
енгізу/шығару операциялары үшін қолданылады және улкен
сандарды көбешу/бөлу операциялары үшін қолданылады.
Регистрлік көрсеткіштер (SP және ВР) стек сегментіндегі
мәліметтерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
Регистр (SP) жадыда стек қолдануды, адрестерді кейбір кездерде
мәліметтерді уақытт^ сз^іауды қамтамасыз етеді. Бұл регистр стекті
адресациялау үшін (SS) регистрімен
байланысып кейбір
параметрлерге (стек арқылы жіберілген мэліметтер және адрестер)
қол жеткізуді жеңілдетеді.
Индекстік регистрлер (SI және DI) кеңейтілген адресация үшін
қолданылады жэне қосу немесе азайту операцияларында
қолданылады. Регистр (SI) жіберушінің индексі болып табьшады
жэне кейбір жолдармен жасалатын операцияларда қолданылады.
Регистр (DI) қабылдаушының индексі болып табылады және ол
да кейбір жолдармен жасалатын операцияларда қолданылады.
Командалық көрсеткіш регистр! (IP) орындалу керек командаға
жылжытуды мазмүндайды.
Жалаушалы регистр машинаның агынды жағдайын жэне
операциялырдың орындалу қорытындысын анықтайды (жұптылыққа,
толып кетуіне, тасымалдануына, белгісіне тексеріс).
5.2.3 Есептеуіш үрдісін басқаруды үйымдастыру тәсілдері
Бағдарлама процессормен автоматты түрде орындалғанда
командалар тізбекті түрде оперативті жадыдан орталық басқарушы
құрылғыга АЛҚ орындалу уақытына келіп түседі. Процессордың
команданы орындайтын уақыт аралығы ДК жүмыс циклі деп аталады.
Жұмыс циклының мәні команданың қүрылымынан, операция
типінен, АЛК операцияондық блок құрылымынан тәуелді болады.
Есептеу процесін басқаруды ұйымдастыру принципі бойынша
процессорларды сүлбалық типті және «қатты» логикалы,
микробагдарламалы жэне аралас (микробағдарламалы-сұлбалы) деп
бөледі.
Сұлбалық басқару - кез-келген операцияны орындау үшін
басқарушы сигналдардан тізбегі логикалық сұлбалармен беріледі
(Сурет 5.3). Орталық, жергілікті жэне аралас сұлбалы бақылау
түрлерін ерекшелейді.
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Сурет 5.3. Басқарудың сұлбалық принципі
Орталық басқаруы бар процессорлардьщ жұмыс циклының ұзактылығы
екі басқарушы сигнал арасындағы уақытга процессордағы ең ұзын
операцияның орындалуы үлгеру керек деп тандалынады. Мұндай процессорлар
синхронды деп аталады, ал ДК орындаушы қүрьглғылары үшін басқарушы
сигналдарды жасайтын блок - орталық басқару блогы деп аталады.
Жергілікті басқаруы бар процессорларда басқаруында эрбір операция
алдыңғы операция аяқталғаннан соң ғана орындалады. Әрбір орындаушы
қүрылгы жұмысын аяқтағаннан соң «жүмыс соңы» деген сигнал шығарады,
сонымен қоса бұл сигнал келесі орындаушы құрылғы үшін «Жұмыс басы»
деген сигналды білдіреді. Жүмыс циклыныц ұзақтылығы операцияның
орындалу түріне және операнд кодына тәуелді болса, ондай процессорді
асинхронды деп атайды. Асинхронды процессорларды негізгі орындаушы
қүрылғылар автономды бақылау блоктарынан түрады, бүл мұндай
процессорлардың тез әрекеттілігін жоғарылатады, себебі нақты командаларды
орындау арасында тоқтаулар жэне күтулер болмаіады. Басты кемшілігі күрделілік болып табылады.
Аралас басқару бар процессорларда жай операциялардың орындалуы
синхронды режимде, ал бөлу,, көбейту жэне т.с.с. күрделі операциялардың
орындалуы асинхронды режимде орындалады. Аралас басқаруы бар
процессорлар қүрамында орталык блок жэне операцияларды басқаратын
жергілікті блоктар бар. Есептеу үрдісін басқарудың аралас тэсілі шамалы
жабдықтау кезінде процессордың жоғары тез эрекеттілігін алуга мүмкіндік
береді, сондықтан заманауи ДК кең қолданысқа ие болған.
Микробағдарламалық басқаруда (сурет 5.4) басқарушы логикалық
сүлбаларды (сурет 5.5) тұрақы есте сактау кұрылғысында сақгалатын арнайы
бағдарламамен адмастырылады.
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Регистр (DX) мәліметтер р „тистрі деп аталады. Ол кейбір
енгізу/шығару операциялары үлін қолданылады және үлкен
сандарды көбейту/бөлу операциялары үшін қолданылады.
Регистрлік көрсеткіштер (SP және ВР) стек сегментіндегі
мәліметтерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
Регистр (SP) жадыда стек қолдануды, адрестерді кейбір кездерде
мәліметгерді уақытш* "а^.луды қамтамасыз етеді. Бұл регистр стекті
адресациялау үшін (SS) регистрімен байланысып кейбір
параметрлерге (стек арқылы жіберілген мэліметтер және адрестер)
қол жеткізуді жеңілдетеді.
Индекстік регистрлер (SI және DI) кеңейтілген адресация үшін
қолданылады және қосу немесе азайту операцияларында
қолданылады. Регистр (SI) жіберушінің индексі болып табылады
және кейбір жолдармен жасалатын операцияларда қолданылады.
Регистр (DI) қабылдаушының индексі болып табылады және ол
да кейбір жолдармен жасалатын операцияларда қолданылады.
Командалық көрсеткіш регистрі (IP) орындалу керек командаға
жылжытуды мазмұндайды.
Жалаушалы регистр машинаның агынды жағдайын жэне
операциялырдың орындалу қорытындысын анықтайды (жұптылыққа,
толып кетуіне, тасымалдануына, белгісіне тексеріс).
5.2.3 Есептеуіш үрдісін басқаруды үйымдастыру тасілдері
Бағдарлама процессормен автоматты түрде орындалганда
командалар тізбекті түрде оперативті жадыдан орталық басқарушы
қүрылгыға АЛҚ орындалу уақытына келіп түседі. Процессордың
команданы орындайтын уақыт аралыгы ДК жүмыс циклі деп аталады.
Жұмыс циклының мәні команданың қүрылымынан, операция
типінен, АЛК операцияондық блок құрылымынан тәуелді болады.
Есептеу процесін басқаруды үйымдастыру принципі бойынша
процессорларды сүлбалық типті жэне «қатты» логикалы,
микробағдарламалы жэне аралас (микробағдарламалы-сұлбалы) деп
бөледі.
Сүлбалық басқару - кез-келген операцияны орындау үшін
басқарушы сигналдардан тізбегі логикалық сүлбалармен беріледі
(Сурет 5.3). Орталық, жергілікті жэне аралас сүлбалы бақылау
түрлерін ерекшелейді.
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Сурет 5.3. Баскарудың сұдбалық приндипі
Орталық басқаруы бар процессорлардың жұмыс циклының үзақтылығы
екі басқарушы сигнал арасындағы уақытга процессордағы ең ұзын
операцияның орындалуы үлгеру керек деп таңдалынады. Мұндай процессорлар
синхронды деп аталады, ал ДК орындаушы қүрылғылары үшін басқарушы
сигналдарды жасайтын блок - орталық басқару блогы деп аталады.
Жергілікті басқаруы бар процессорларда басқаруында әрбір операция
алдыңғы операция аяқталғаннан соң ғаиа орындалады. Әрбір орындаушы
қүрылғы жүмысын аяқтаганнан соң «жүмыс соңы» деген сигнал шығарады,
сонымеи коса бүл сигнал келесі орындаушы қүрылғы үшіін «Жұмыс басы»
дегеи сигналды білдіреді. Жұмыс циклының ұзақтылыгы операцияның
орындалу түріне және операнд кодына тәуелді болса, ондай процессорді
асинхронды деп атайды. Асинхронды процессорларды негізгі орындаушы
құрылгылар автономды бақылау блоктарынан түрады, бұл мүндай
процессорлардын тез әрекетгілігін жоғарылатады, себебі наіды командаларды
орындау арасында токтаулар жэне күтулер болмаңцы. Басты кемшілігі күрделілік болып табылады.
Аралас басқару бар процессорларда жай операциялардың орындалуы
синхронды режимде, ал белу, көбейту және т.с.с. күрдел: операциялардьщ
орындалуы асинхронды режимде орындалады. Аралас басқаруы бар
процессорлар құрамында орзалық блок жэне операцияларды басқаратын
жергілікті блоктар бар. Есептеу үрдісін басқарудың аралас тэсілі шамалы
жабдыкдау кезінде процессордың жогары тез эрекетгілігін алуға мүмкіндік
береді, совдықтан заманауи ДК кең қолданысқа ие болған.
Микробағдарламалык басқаруда (сурет 5.4) басқарушы логикалық
сұлбаларды (сурет 5.5) түрақы есте сақтау қүрылғысында сақталатын арнайы
багдарламамен алмастырылады.
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Сурет 5.4. Микробағдарламалық принцип

Микропрограммалың басқару принципіндегі басқарушы цұрылғы сулбаеы

МВБ - микропрограмма/іық басқару блогы
МК -микрокоманда
РК - регистр комаадасы
БС - басқарэтын сөз
РМК - регистр микрокомандасы

Сурет 5.5. Басқарудың микробағдарламалық принципі кезінде басқару
құрьшғының сұлбасы

Мұндай басқаруда команда элементарлы қадамдар қатарына
бөлініп, микро операция деп аталады. Бір команданы орындайтын
микрокомандалар тізбегі бір микробағдарламаны көрсетеді.
Операцияның түрлі қадамдары арәсында уақыт байланысына
мінездеме беру үшін бір уақытта бір немесе бірнеше микро операция
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орындалатын уақыт интервалын анықтайтын машиналық такт
термині қолданылады.
Микробағдарламалық басқарудың артықшылығы, сұлбалық
басқаруы бар ДК операцияның түрін өзгерту үшін күрделі
электронды с:үлбаны өзгерту керек, ал қарастырылып отырған
жағдайда тек қана микробағдарламаны өзгерту жеткілікті. Бұл жағдай
ДК басқа ДК арналып жасалған бағдарламаларды қолдануға
мүмкіндік береді. Заманауи ДК микробағдарламалық басқару кең
қолданысқа ие болған.
5.2.4 ММХ технологиясы
ММХ
технологияеы
мультимедиялық
және
коммуникациондық бағдарламаларды
тездету үшін жасалған.
Құрамында жаңа деңгейдегі қосымшаларды жасауға мүмкіндік
беретін жаңа командалар жэне мәліметтер типі бар. Технология
мәліметтерді параллельді өңцеуде негізделген. Сонымен қоса бар
операциялық жүйелермен және бағдарламалық қамтамамен толық
үйлесімділік сақталады.
ММХ технологиясын қолданганда ең жоғары тиімділік келесі
мінездемелері бар алгоритімдерде жеткізіле алады:
- Мәліметтердің кіші өлшеуі (8-битті графикалық пиксельдер,
16-битті дыбыстық мәліметтер);
- Қысқа және жиі қолданылатын циклдер;
- Жеке көбейтулер және жинаулар.
ММХ технологиясы негізінде SIMD (Single Instruction Multiple
Data) принципі жатыр, яғни бір командамен біруақытта бірнеше
ақпарат бірлігін өңдей аламыз. ММХ технологиясы FPU
регистрлеріне MMX регистрлерін көшіруіне негізделген. Басты
мақсаты - болған бағдарламалық қамтаманың байланыстарын сақтау
(Сурет 5.6).
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Сурет 5.6. ММХ регистрлерінің FPU регистрлеріне түсуі

Суретте көрсетілгендей, ММХ-регистріне жазылған мән FPU
регистрінің мантисса өрісінде көрсетіледі. ММХ-регистріне жазылған
мән автоматты түрде FPU регистрінің кіші байтгарында (63-0)
көрсетіледі. Онымен қоса (78-64) тэртіп өрісіне жэне (79) таңбалы
бит құрамына бір деген мэн жазылу керек. TOS (Top O f Stack)
өрісінің мэні әрбір ММХ-комавдасы орындалғаннан соң нольдік
жағдайға орнатылады. FPU командасы көмегімен FPU регистріне
жазылған мантиссаның мэні автоматты түрде сэйкес ММХ
регистрінде көрінеді.
ММХ регистрінің мәні тұрақты болып келеді және TOS өрісінің
мэнінен тәуелсіз болып келеді (FPU жағдай регистрінің 11-13
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оиітсрі). ММп белгіленуінде п регистрдің физикалық номерін
корсетеді, ал STn регистрінде п - регистрдің қатысты номерін
і' і>|кетеді (TOS өрісіне қатысты).
TOS=0: ММО ST0,MM1-ST1 т.с.с. көрсетіледі.
TOS=2: ММО ST6,MM1-ST6, ММ2- ST0 және т.с.с.
Кез-келген ММХ командасын орындағаннан кейін (EMMS-тен
Пасқасы) тег регистрлерінің барлық өрістерінің мэні 00 күйіне
ориатьшады. EMMS комаыдасы тег регистрлерінің барлық өрістерінің
монін 11 күйіне орнатады. (5.1 кестесі). Тег регистрлерінің мэндері
ММХ регистрлеріне немесе ММХ-командаларына ешқандай эсер
отпейді.
ММХ және FPU бірдей регистрлерді қолданғандықтан, ММХ
контекстін сақтау және қалпына келіру үшін FSAVE (Store FP state)
жопе FRSTOR (Restore FP state) командаларын қолданады. Егер MMX
команданы орындамақшы болғанда CR0 регистріндегі TS бит бірлік
күйге орнатылған болса, онда Int7 ерекше жагдай болады. Бүл
жагдайдың арқасында операциялық жүйе үшін ММХ контекстін
бақылау ашық түрде қамтамасыздандырады (Кесте 5.1).
ІСееге 5.1. ММХ командаларының FPU-контекстіне әсері
Команда
типі

Тег
регистрі

ММХ00 барлық
регистрінен өрістер

TOS
алаңы

Басқа
регистрлер

Тәртіп
алаңы және
таңба бит
ММп
(79...64)
Өзгеріссіз

Мантиса
алаңыММп
(63...00)

00

Өзгеріссіз

Өзгеріссіз

00 барлық
өрістер

00

Өзгеріссіз

Бірлермен
Көшіріледі
толтырылады

11 барлық
өрістер

00

Өзгеріссіз

Өзгеріссіз

оқу
ММХрегистріне
жазу
FMMS

Өзгеріссіз

5.2.5 Конвейер технологиясының принциптері
Компьютер сэулетінің әзірлеушілері бұрыннан «операцияларды
қатарынан орьгндау» жобалау әдісіне сүйенген болатын, бүл жағдайда
компьютер аппаратурасы кез-келген уақытта бір мезгілде бір негізгі
оморациядан артық орындайды. Бұл жалпы эдіс екі ұғымнан түрады:
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параллелизм және конвейерлеу. Олардың көп ортақ қасиеттері болса
да және тәжірибе жүзінде оларды ажырату қиын болса да, осы екі
ұғым түрлі тәсілдемені қамтиды. Параллелизм кезінде операдияларды
қатарынан орындау аппараттық құрылғының бірнеше көшірмесінде
жаңғыртылады.
Жоғары
өнімділік
қүрылымының
барлық
элемештерінің бірден жұмыс істегеннің арқасында жеткізіледі,
есептің түрлі бөлімдерінің шешуі жасалады.
Конвейерлеу (немесе конвейерлік өңцеу) жалпы жағдайда бүл
тэсіл орындалатын функцияны кішігірім, саты деп аталатын,
бөлімдерге бөліп олардың әрқайсысына аппаратураның жеке блогын
тағайындауында негізделген. Кез-келген машиналық команданың
өнделуін өзара байланысқан бірнеше қадамға (сатыға) бөлуге болады.
Түрлі сатыда бірнеше команданың орындалу салдарынан өнімділік
жоғарылайды. Конвейерлік өңдеу заманауи тез әрекет ететін
процессорларда кең қолданысқа ие болған.
Процессордың құрылуының негізгі принциптерін тереңірек ұғу
үшін біз қүрамында 32 жүп санды жалпы тағайындалуы бар
регистрлері (R0,...,R31), жылжымалы үтірі бар 32 регистр (F0,...,F31)
және PC командалар санағышы бар жай архитектураны қолданамыз.
Біз процессордың командалар жиынын келесі операциялардан түрады
деп алайық: арифметикалық және логикалық операциялар,
жылжымалы үтірі
бар операциялар, мэліметтерді жіберу
операциялары, командалар ағынын басқару және жүйелік
операциялар. Арифметикалық командаларда RISC-процессорларына
тэн үш адресті формат қолданылады, ал жадыға хабарласу үшін
жадыга регистрдің қүрамын жүктеу жэне жазу операциялары
қолданылады.
Типтік команданың орындалуы келесі қадамдардан тұрады:
1. Команданы таңдау —IF (адрес бойынша, санағышпен берілген
команда бойынша, жадыдан команда шығарылып алынады);
2. Команданы декодтау/регистрден операндты таңцау - ID;
3. Операцияны орындау / тиімді жады адресін есептеу - ЕХ;
4. Жадыға хабарласу - MEM;
5. Шешімді сақтау - WB.
Конвейердің жүмысын шартты түрде процессор сұлбаларының
уақыт бойынша жылжыту түрінде елестетуге болады (Сурет 5.7).
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Конвейер жұмысы туралы усыну

Тактуа^ыты
ССІ
СС2

Сурет 5.7. Конвейер жұмысының көрінісі

Бұл суретте командалардың түрлі этаптарын бір уақытта қатар
орындалуы жақсы көрсетілген. Бірақ конвейердің жұмысын жиі
уақыт диаграммаларымен көрсетеді, онда әдетге орындалатын
командалар, тактілер номері жэне команданың орындалу қадамдары
көрсетіледі (Кесте 5.2).
Кесте 5.2. Жай конвейердің жұмыс істеу диаграммасы
Команда
номері
і командасы
і+1
командасы
і+2
командасы
і+3
командасы
і+4
командасы

1
IF

2
ID
IF

3
EX
ID
IF

Такт номері
4
5
6
MEM WB
EX MEM WB

7

8

ID

EX

MEM

WB

IF

ID

EX

MEM

WB

IF

ID

EX

MEM
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9

WB

Конвейерлеу
процессордың
өткізгішгік
қабілеттілігін
жоғарылатады (бірлік уақьгтта аяқтапатын командалар саны), бірақ
жеке команданың орындалу уақытын қысқартады. Шынында, ол
әрбір команданы, регистрлік станцияларды басқарумеи байланысты,
қабаттастыра берген соң олардың орындалу уақыты өседі. Бірақ
өткізгіштік қабілетінің өсуі - бағдарламаның жай конвейерлік
сұлбаға қарағанда жылдамырақ орындалуына экеледі. Конвейер —
қазіргі заманғы процессорлар мен контроллерлерде олардың өңдеу
қабілетін арттыру мақсагында (бірлік уақыт ішінде орындалатын
инструкциялар санын арттыру) қолданылатын есептеулерді
ұйымдастыру эдісі, компьютерлерді жэне басқа да цифрлік
электронды құрылғыларды қүрастыруда қолданылатын технология.
Конвейерлеу тек қана конвейер толуға жақын қалғанда тиімді
болып саналады, ал оған жаңа командалар мен операндтарының беру
жылдамдығы конвейердің максималды өнімділігіне сэйкес келеді.
Кідіріс болган жағдайда параллельді түрде аз операциялар саны
орындалады жэне өнімділіктің соммасы азаяды. Мұндай кідірістер
тартысты жағдайларда болуы мүмкін.
Мысал ретінде операцияны бес қадамда орындайтын
конвейерлік емес машинаны қарастырайық, орындалу ұзақтылығы
50, 50, 60, 50 және 50 нс. Конвейерді ұйымдастыру үшін қосымша 5
нс керек деп алайық. Онда командаларды конвейерлік емес ортада
орындаудың орташа уақыты 260 нс болады. Егер конвейерлік
ұйымдастыруды қолданатын болсақ, онда ең баяу орындалатын
тактінің ұзақтылығы 65 нс болады. Бүл уақыт конвейердегі
командалардың орташа уақытына сәйкес келеді. Яғни, конвейерлеу
қорытындысында алынғын жылдамдагу:
Конвейерлі емес ортада команданың орындалуының орташа уақыты
Конвейерлі ортада команданың орындалуының орташа
уақыты

260
4

Конвейерлік өңдеуді іс жүзіне асырған кезде командалар ағынан
кезекте тұрған команданың берілген тактіде орындалуына кедергі
тудыруы мүмкін. Мұндай жағдайларды конфликт деп атайды.
Конфликт конвейердің мінсіз жағдайында болатын накты өнімділігін
төмендетеді. Конфлиютнің үш тобы болады:
І.Құрылымдық конфликтілер, ресурстың жетісгіеушілігінен
конфликтердің туыңдалуы, яғни аппараттық қүрылғылардың
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командалар комбинацияларының бір уақытта қиылыстырып орындау
рсжимінде қолдай алмауы.
2.
Мәліметтер бойьшша конфликтілер, бір команданың шешім
басқа команданың орындалуына тәуелді болған жағдайлар.
3.
Басқару бойынша конфликтілер, ауыстыру жэне басқ
командалардың конвейерлеу кезінде командалар санағышының мэні
озгеріп кеткенде пайда болады.
Конвейердегі конфликтілер командалардьщ орындалуын
тоқтатады (pipeline stall). Әдетте жай конвейерлерде, егер бір команда
тоқтатылған болса, онда одан кейінгі командандалардың орындалуы
да тоқтатылады. Тоқтатылған команданың алдында орындалып
кеткен командалар өз орындалуын жалғастыра береді, бірақ
тоқтатылған кезде бірде бір жаңа команда таңцалмайды.
Бақылау сұрақтары:
1. Процессорлардың қандай түрлерін білесіз?
2. RISC -процессоры дегеніміз не?
3. Регистрлік жад дегеніміз не?
Әдістемелік нұсқаулар:
1. Нұсқауды өңдеудің негізгі циклына тоқталыңыз.
2. Бір, екі, үш адрестік нұсқауларға мысал келтіріңіз.
3. Конвейерлік өңдеу, оның маңызы, ерекшелігі.
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6 ҮЗУ ЖҮЙЕСШЩ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ
ҮЙЫМДАСТЫРУ ПРИНЦИПТЕРІ
6.1. Үзу сигналдарының класстары
6.2. х86 процессорлар негізіндегі ДК үзуді тарату
6.3. Үзулер артықшылығы
6.4. Үзуден қорғау
Кілттік сөздер: машиналық үзу, бағдарламалық үзу, сыртқы үзу,
аппараттық үзулердің үлестірілуі.
6.1 Үзу снгналдарының класстары
Мультибағдарламалы ДК бір бағдарламадан екінші бір
бағдарламаға өтуді қамтамасыз ету үшін бағдарламаларды үзу режимі
енгізілген.
Бағдарламаларды үзу - процессордың орындап жатқан
бағдарламаны тоқгату қабілепгілігі жэне кандай да бір жагдайлар
туындаған
кезде
оны
басқару.
Бағдарламаларды
үзуді
үйымдастыратын сигналдарды бағдарламапарды үзу сигналдары
немесе үзілулер сүраулары деп атайды.
Үзу сигналдарынын, пайда болу шартгарына байланысты оны
төмендегідей бес класстарға бөледі:
1. Басқару сұлбасынан үзу немесе машиналық үзу, ДК
құрылғыларында немесе кейбір блоктарында қателер табылган
жағдайларда туындайды. Осы уақытта диагностикалық бағдарламаға
көшу жүреді, яғни қате туындаған жерді жөндеуге кіріседі.
2. Бағдарламалық үзілу немесе бағдарламаның кандай да бір
қатесі шыққан жағдайдағы үзілуі немесе бағдарлама орындалу
барысында қандай да бір ерекше жағдайдың пайда болуы.
3. Сыртқы үзулер сыртқы объектілерден сигнал келген кезде
туындайды: уақыт датчигінен (электронды сағат), инженер
пультындағы сүрау батырмасынан, оператордың және де басқа ДК
қүрылғыларынан, ДК мағлүматтарына қосылған байланыс каналы
арқылы мағлүматтарды жіберу аппаратынан, технологиялық
үрдістердің датчиктарынан жэне т.б.
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4. Енгізу-шығару құрылғыларынан пайда болған үзілулер
процессордың перифириялық құрылғылар күйі туралы байланыс
каналы арқылы ақпарат алып отыруға мүмкіндік береді жэне осы
сигналдарға жауап береді. Енгізу-шығару қүрылғыларынан пайда
болған үзілулер мынадай жағдайда пайда болады, яғни арна жэне
перифериялық құрылғылар бұл операдияларды орындай алмаған
жағдайда; енгізу-шығару операцияларының орындалу барысында
пайда болған ерекше жағдайларда (ақпараттағы қателік,
перфолентамен қағаздьщ үзіліп кетуі және т.б.); енгізу-шығару
операцияларының аяқталу уақытында.
5. ДК жэне ЕЖ басқарудағы кейбір әрекеттерді орындау керек
болған жағдайларда Басқарупіы бағдарламалар диспетчеріне
хабарласу кезіндегі үзілулер.
Мысалы, егер жұмыстық бағдарламаның орындалу барысында
ДК өзінің мүмкіндігінен асып түсетін әрекет орындау керек болса,
онда процессор узілуді сәйкес ішкі бағдарламаға сұраныс түрінде
жібереді, эрекет орындалғаннан кейін басқару қайта үзілген
бағдарламаға беріледі. Басқарушы бағдарламаға ұсыныс жасау
арқылы енгізу жэне шығару, жадыны қайта бөлу, бағдарламаның
орындалуының тоқгатылуы ұйымдастырылады.
6.2 х86 процессорлар негізіндегі ДК үзуді тарату
х86 процессорларының негізінде құрылған барлық ДК
аппараттық немесе бағдарламалық қамтамасыз ету барысында
үзілулер арқылы басқарылады. Бұл үзілулерді 7 санатқа бөлуге
болады:
- микропроцессорлардың үзуі;
- аппараттық;
- бағдарламалық;
- операциялық жүйе;
- BASIC;
- адрестік және жалпы тағайындалуы бар.
Микропроцессорлық үзілу және
аппараттық үзулулер
процессорға жэне ДК аппараттық қамтамасына кірістірілген. Он алты
үзілу ішіндегі сегізі өзгертілмейді. Үзілулер 6.1 кестесінде
көрсетілген.
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Кесте 6.1. Аппараттық узулердің үлестірілуі
Үзілу реті
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Мақсаты
Жүйелік таймер
Пернетакта контроллері
Кадрд бойынша қайтару сигналы (видео), 9
байланысты
СОМ2/СОМ4
СОМ1/СОМЗ
Бос
FDD контроллер!
LPT1
Автономдық ток көзімен нақгы уақыттағы сағат
2-ге параллельді
Бос
Бос
Тышқан басқарғышы PS/2
Математикалық сопроцесс
Басқарғыш IDE HDD (бірінші канал)
Басқарғыш IDE HDD (екінші канал)

Бағдарламалық үзілу ROM-BIQS бағдарламасының бір бөлігі
болып табылады. BIOS-тың осы үзілумен шақырылатын бағыныңқы
бағдарламалары өзгертуге келмейді, бірақ сол бағыныңқы
бағдарламаға бағытгалған векторлар келесідей түрмен өзгертіледі,
олар басқа бағыныңқы бағдарламаға багьптагіады. Резервте тұрған
кодтар - 5, 16-28, 72.
Операциялық жуйенің үзілулері операциялық жүйенің (ОЖ)
өзінде қолданылады. Көітгеген бағдарламалар және бағдарламалау
тілдері дисктік енгізу-шығару операцияларымен байланысты негізгі
операцияларын орындау үшін ОЖ-нің қызметтік функцияларын
қолданады. Резервте тұрған кодтар - 32-255 (қолданылады 32-96).
BASIC үзілуі BASIC-тің өзімен байланыстырылады және
меншіктеледі, егер BASIC өзі қолданылса, тек сонда гана қол жетімді
болады. Резервте тұрғаін кодтар - 128-240.
Адрестік үзілулер векторлық үзілу кестенің белгілі бір бөлігі
болып табылады және сегменттік адрестерді сақтауға қолданылады.
Бүл үзілулермен қандай да бір шынайы үзілулер немесе бағыныңқы
бағдарламалар үзілулерін өңцеу байланысты емес. Осылардың үшеуі
аса маңызды үш кестемен байланысты: суретті инициалдау кестесі,
дискінің негізгі кестесі жэне графикалық символдар кестесі. Бүл
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кестелердеп
параметрлердің
құрамы,
алғашқы
жүкгелу
процедуралары кезінде жэне графикалық сигналдардың генерациясы
кезінде ROM-BIOS-пен қолданылады. Резервте тұрган кодтар - 29-31,
68,73.
Жалпы мақсаітағы үзілулердің тағайындалуы уақытша қолдану
үшін өз бағдарламалармен орнатылады. Резервте тұрған кодтар - 96106.
6.3 Үзулер артықшылығы

Үзу сүрауына дейін орындалып жатқан бағдарламаны үзілетін
бағдарлама деп атайды. Үзу сұрауы талабынан кейінгі бағдарламаны
- үзетін бағдарлама деп атайды.
6.1
суретте П1 ағынды бағдарламаның үзілуінің уақьітша
диаграммасы келтірілген.

Сурет 6.1. Бағдарламаның мүмкін болатын үзу
үрдісінің уақыт диаграммасы

Үзілу сұрауы (ҮС) келіп түскенде процессор үзетін П2
багдарламаға ауысады, бірақ ауысу біраз уақытты талап етеді, бүл
уақытта үзілу сұрауына жүйенің анализі жүргізіледі. П2 үзуші
бағдарламаға ауысқаннан кейін t3 уақыт аралығында П1
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бағдарламасының үзілу кезіндегі жағдайын сақтау жүргізіледі, кейін
уақыты аралығында П2 үзуші бағдарлама орындалады. Ол
аяқталғаннан кейін tB уақыт аралығында үзілген П1 багдарламасыньщ
жағдайы қалпына келтірілігі, оған басқару беріледі. Ш
бағдарламасының үзілген жағдайына және қалпына келтіру
уақытьгның қосындысын багдарламаға қызмет корсету (to) уақыты
деп аталады. tp реакция уақыты және to=t3+tB үзілу процесс-ін
үйымдастыруға кеткен машиналық уақытты және үзу сүрауларына
қызмет көрсетудегі ДК тез эрекеттілігін мінездейді.
Артықшылықтарды енгізуге байланысты жеке сұрауларға деген
tp реакция уақыты кебейеді (Сурет 6.2).
tn

СҮі ♦

2

13

0

і— I—
4 *М»— *I

Сурет 6.2. Үрдіс сұрауын есепке алумен багдарламаның орындалу тэртібін
анықтау жүйесі

6.4 Үзуден қорғау
Үзу сұраныстарына процессор шамалы уақыт аралығында жеке
себептерге байланысты узілуге тыйым салу қадамымен қамтамасыз
ету керек, бірақ сол уақыт аралығыңда басқа да үзу сұраныстары
рүқсат етіледі. Заманауи ДК құрамында үзілуден қорғайтын макси56
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код негізіндегі артықшылыкты бағдарламалық басқару кең тараған,
ол екілік сан ретінде беріліп, оның разрядтары жеке себепке немесе
үзілу деңгейіне сәйкес келеді. Егер маска разряды 0 мәніне тең болса,
онда оған сәйкес үзілу себебі жасырын болады жэне процессор осы
үзу сұранысына мән бермейді. Егер разряд маскасы 1 мәніне ие
болса, онда оған қатысты үзілу үрдісі себебі жасырын болмайды жэне
процессор үзу сүранысын қабылдайды.
Үзілу себептеріне байланысты жасырын сұраныстар екі жақты
болып қабылданады немесе олар есепке алынбайды немесе сол
әрекетті тыйым салынып болған соң орындау үшін есте сақталынып
қалады. Мысалы, егер үзілу перифериялық құрылгының ішіндегі
аяқталуымен шақырылса, онда оны сақтау керек, себебі ДК
перифериялық құрылғы өз жүмысын аяқтап бос болғаны туралы
ақпараг алынбай қалады. Арифметикалық операцияны орындау
кезінде разрядтық тордың толып кетуімен байланысты шақырылған
үзілу, жасырын түрде берілгенде оны процессор елемейді, өйткені
бүл үсынысты есте сақтау осы бағдарламаның шешімінің бұзылуына
әкеліп соғады.
Қазіргі таңдағы ДК үзулерді іске асыру аппараттық жэне
бағдарламалық қүралдармея іске асады жэне олар үзу жүйесі деп
аталады. Аппараттық құрылғылар көмегімен үзілу сұраныстарының
сигналдары аныкталады, үзу бағдарламасына басқаруды беру үшін
жэне ескі багдарламаны қайта қалгіына келтіру үшін ақпаратты
сақтау үйымдастырылады. Бағдарламалық қүрьшғылардың көмегімен
жадыға көпшілік регистрдің құрамы жэне процессордың күйі туралы
ақпараг жазьшады. Номерді және құрьшғының типіи, қателік гүрін
анықтау, үзуге қызмет етудің барлығы бағдарламалық қамтамасыз
етуге жүктеледі. Кей кезде бағдарламалық қамтамасыз ету ескі
бағдарламаға, яғни үзілген бағдарламаға қайта оралу әдісін
анықтайды.
Үзуді өңдеудің екі әдісі бар: сұраумен жэне вектор бойынша.
1.
Сүрауы бар үзу. Аппаратгық жэне бағдарламалық құрылғылар
көмегімен әрбір перифериялық қүрылғыға үзуді сүратып жатқан
құрылғы табьшмайынша сүраулар жүргізіледі, одан кейін сэйкес
үзуге қызмет көрсететін сэйкес ішкі бағдарламаға ауысу жүргізіліп
қажет
әрекеттер орындалады.
Перифериялық
қүрылғының
артықшылығы оның сұраудагы тізбегіндегі алған орнымен
анықталады.
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2.
Вектор бойынша үзу. Сұрау сәйкес ішкі багдарламаға
жіберіледі, яғни барлық пери' рериялық қүрылғылардың бірдей
артықшылығы бар. Берілген жағ; айында сұрау керек емес, узуді іске
асыру уақыты сұраумен орындағанға қарағанда аз. Үзу жүйесінің
артықшылығы ретінде үзуді қамтамасыз ету үшін қолданушының
жүмыс бағдарламасы деңгейінде шаралар қолданылмайды.
Бақылау сурақтары:
1. Бағдарламаларды үзу дегеніміз не?
2. Үзулерді неше санатқа бөледі?
3. Үзуді өңдеудің әдістері?
Әдістемелік нүсқаулар: Үзу уақытындағы микропроцессордың
негізгі эрекетін көрсетіңіз.
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7 ДК ЖАДЫСЫН ҮЙЫМДАСТЫРУ
7.1. Жады иерархиясы
7.2. Кэш жадыны ұйымдастыру
7.3. Оперативті жадыны (RAM) ұйымдастыру
7.4 Виртуалды жадыны ұйымдастыру
Кілтгік сөздер: Жады иерархиясы, кэш жады, оперативті жады,
виртуалды жады, адрестеу принципі.
7.1 Жады иерархиясы
Заманауи компьютерлердің жады иерархиясы екі принцип
негізінде құрылған: хабарласудың локальдылық принципі және
баға/өнімділік қатынасы. Хабарласудың локальдылық принципінде
бағдарламалардың көбісі барлық өз командатарына бірдей
хабарласуды орындамайды, сондықтан өз адрестік ортасының кейбір
бөлігін гана ерекшелейді деп айтылған.
Заманауи компьютерлердің жады иерархиясы бірнеше деңгейде
құрастырылады, ең жоғары деңгейдІц көлемі аз, ол жылдам жэне
төменгі деңгейге қарағанда жылдам және құнды болып келеді.
Иерархия деңгейлері бір-бірімен өзара байланысты: бір деңгейдегі
барлық мэліметгер одан төмен орналасқан деңгейде табылуы мүмкін,
жэие төменгі деңгейдегі барлық мәліметтер одан кейінгі деңгейден
табылады жэне сол тәртіпте иерархияньщ ең төменгі деңгейге
жеткеише дейін қайталана береді.
Жады иерархиясы әдетте бірнеше децгейден тұ.рады, бірақ әрбір
уақыт аралығында біз тек қана екі жақын орналасқан деңгеймен ғана
ж^мыс істей аламыз. Екі деңгейлі иерархияда бар немесе жоқ бола
алатын ақпараттың ең кіші бірлігі блок деп аталады. Блок өлшемі
белгіленген немесе ауысг(алы болуы мүмкін. Егер блок өлшемі
белгіленген болса, онда лсады көлемі блок өлшеміне еселі болып
келеді.
Жоғары деңгейге сэтті немесе сэтсіз хабарласу сәйкес тигізу
(hit) немесе тигізбеу (miss) деп аталады. Тштзу - жоғары деңгейде
табылған жадыдагы объею тге хабарласу болады, гит тигізбеу бұл
деңгейде табылмағаны туралы айтады. Тигізу үлесі (hit rate) немесе
тигізу коэффициент! (hit ratio) жоғары деңгейде табылтан хабарласу
үлесі деп аталады.
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Өнімділікті жогарылату жады иерархиясының пайда болуының
басты себебі болғандықган тигізу және тигізбеу жиілігі басты
мінездеме болып табылады. Иерархияның кейбір деңгейлерін
мінездемелеу үшін келесі төрт сұраққа жауап беру керек:
1. Иерархияның жоғары деңгейінде блок қай жерде орналасу
мумкін? (блок орналасуы).
2.
Жоғары деңгейдегі блокты қалай табуға болады? (блок
идентификациясы).
3.
Тигізбеу жагдайында қандай блок алмастырьшу керек? (блок
алмастырылуы).
4. Жазу кезінде не болады? (жазу стратегиясы).
7.2 Кэш жадыны уйымдаетыру

Кэш жады - процессордың ерекше жоғары жылдамдықты
жадысы. Кэш жадыны процессор мен оперативті жады арасындағы
деректермен алмасуды жылдамдату үшін қолданылады. Сонымен
қатар жақында процессорда қолданылған командалар мен
деректердің көшірмесін сақтау үшін қолданылады. Кэш-жадыдағы
мәндер негізгі жадыға қарамай тікелей алынады. Бағдарламалардың
ерекшеліктерін зерттеу барысында олар жадының сол немесе басқа
аймағына әр түрлі жиілікте қарайды, ал нақгы бағдарлама жақында
қарастырған жады ұяшығында қайтадан қолданылады. Мысалға
микропроцессор командалар көшірмесін өзінің локальді жадысында
кэш-жады сақгасын дейік. Бұл жағдайда процессор әрдайым барлық
цикл бойы осы командалар көшірмесін қолдана алады. Бүл
командаларды сақтау үшін азғантай ғана жады көлемі қажет. Егер де
командалар процессорға жылдам түссе, онда микропроцессор күтуге
уақыт жұмсамайды. Осылайша командалардың орындалуына уақыт
үнемделеді.
Микропроцессор ішіндегі жады
процессордың
жылдамдығымен жұмыс істей алады.
1.
Бірінші деңгейлі кэш (LI cache). Процессор ішінде орнапасқан
кэш-жады. Ол басқа жады түрлеріне қарағанда жылдамырақ, бірақ
көлемі аз. Қысқа бағдарламалы циклдердің орындалуында
қолданылған жақында гана қолданылғак ақпараттарды сақтайды.
2. Екінші деңгейлі кэш (L2 cache). Процессор ішінде орналасқан
кэш-жады. Онда сақталған ақпарат біршші деңгейлі кэшке қарағанда
сирек қолданылады, бірақ та жады келемі оған қарағанда көбірек.
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3. Үшінші деңгейлі кэш (L3 cache). Процессор ішінде орналасқан
кэш-жады. Бірінші деңгейлі кэш пен екінші деңгейлі кэшке қарағанда
жады көлемі көбірек (512К6-2М6), жадының өткізу қабілеттігі
ұлгаяды.
4.
Негізгі жады. Көлемі кэш-жадыға қарағанда көбірек және де
жылдам әрекет етеді.
Көп деңгейлі кэш-жады онімді микропроцессорлардьщ негізгі
динамикалық жадының жылдам әрекеттігіне сұранысын төмендетедіЕгер негізгі жадыдағы уакыт рұқсатын 30% қысқартсақ, онда
өнімділік 10-15%-ға ғана көтеріледі. Кэш жады орындалатьш
операцияларға тәуелді процессордың өнімділігіне қатгы эсер етеді.
Кэш жады микропроцессордың жылдам әрекеттігін өсірумен
гана емес сонымен қатар онда негізгі жадыда жазылатын процессор
мэндері сақталады; бұл мэндерді негізгі жады бос болган жағдайда
кейінірек жазуға болады. Бұндай кэш жады кері жазбалы кэш (write
back cache) деп аталады.
7.3 Оперативті жадыны (RAM) үйымдастыру
Оперативті жады - процессор жұмыс істеп тұрған кезде
пайдаланылатын барльгқ бағдарламалар мен деректерді сақтауға
арналган негізгі жады. Оперативті жадыны осы бағдарламалар меЯ
деректерді сақтау үшін колданылатын үяшықтардың жиынтығы десе
де болады. Компьютер жұмыс жасап тұрган кезде процессор өзіне
қажетті деректерді осы үяшықтардан алып отырады. Оперативті
жадыда деректерді сақтау үшін оны үздіксіз электрмен қоректендіріп
отыру керек. Компьютерді ажыратқанда - оперативті жадыдағы
ақпарат ешеді, ал компьютерді қосқанда - барлық багдарламалар мея
деректерді процессордың өңдеуі үшін оперативті жадыға қайта
жүктейді.
Қазіргі операциялық жүйелер бірнеше бағдарламаларды қатар
орьшдауға мүмкіндік береді жэне эрбір бағдарлама немесе деректер
файлдар жадының өзіне бөлініп, арнайы бөлігіне жүктеледіОперативті жадының көлемі неғұрлым үлкен болса, соғүрлым көП
бағдарламаны қатар орындауға болады. Компьютер жұмыс жасап
тұрған кезде қолдамылаплн барлық деректер мен командалардЫ
оперативті жадыны қолданбай-ақ, неге қатты дискінің өзінде
сақтамасқа деген тағы бір сұрақ тууы мүмкін. Алайда бүл мүмкін
емес, себебі процессор қатты дискінің жадымен салыстырғанда
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оперативті жадының
байланысады.

ұяшықтз рымен

мындаған

есе

жылдам

7.3.1 Оперативгі жадмның түрлері
Оперативті жады - продессормен бақыланатын, бір жүйеге
біріктірілген опепят^—; ^ т е сакдау қүрылғыларының жиынтығы.
Қолданушының
нақты
сұраныстарына
ДК
икемделуін
қамтамасыздандыру үшін оперативті жадының блокты түрде
қүрылуын қолданады. Мысалы, 128 жэне 256 К сөз көлемді
оперативті жады блоктары негізінде түрлі өлшемді оперативті
жадыны қүрастыруға болады. Бірнеше блоктан қүрасытырлған
белгілі көлемді оперативті жадыны көп блокты оперативті жады деп
атайды (Сурет 7.1).

Сурет 7.1. Жады үяшыкдарының матрицасы

Көп блокты оперативті жадының функционалды қатынасы
көлемі блок көлемдерінің қосындысына тең болатын бір оперативті
есте сақгау құрылғысы ретінде қарастырылады, оның тез эрекеттілігі
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жеке блоктьщ тез әрекеттілігіне тең болады. Мүндай оперативті
жадының ұяшықтар адресі берілген оперативті есте сақтау
құрылғысындағы блок адресінен және ұяшық адресінен тұрады.
Оперативті жадыға қосылған кұрылғылар бір-бірінен тәуелсіз
хабарласа алады. Оператагеті жадыға келіп түскен сұрауларға қызмет
көрсезу принцип! - басымдылық болып келеді. Барлық құрылғыларға
басымдылық меншіктеледі: төменгі - орталық процессорға, ең
жоғарысы — сыртқы жадыға беріледі. Себебі, сыртқы жады
қүрылгысы ұзақ уақыт күте алмайды, күтудің үзактылығы жазылып
отырғын немесе оқыльгп жатқан ақпаратгың жоғалуына әкеледі.
RAM (Random Access Memoiy - қисынсыз қол жеткізе алатын
жады) жады микросұлбаларынан екі негізгі типі қолданылады:
статикалық (SRAM - Static RAM) және динамикалық (DRAM Dynamic RAM).
Жадының статикалық үлестірілуі анализ және бағдарлама кұру
барысында массивтерге оперативті жады ұяшықтарын бөлу болып
табылады, яғни есепті шыгарғанға дейін бағдарламаны орындау
барысында базистік адрестер түрақты мэндерін сақтап тұрады.
Жады ұяшықтарын статикалық үлестіру кезінде массивтерде
жгіды тиімді қолданылмайды, себебі көп жағдайларда массивтегі
сөздердің саны базалық адресі бар массив үяшықтарының
үзындығынан аз болады. Бүл әдісті әдетге шағын ДК-да жай
бағдарламалау жүйелерінде қолданады (Сурет7.2).
Жадының динамикалық үлестірілуі жады ұяшықтарын, олардың
үзындығын ескере отырып массивтерге, есепті шешу барысында
пайда болу тэртібінде бөліп отырады. Бүл әдіс жады бір бағдарлама
бойынша үяшықгарын үнемдеу үшін жэне ДК мультибағдарламалық
жүмыс кезінде багдарламгшар арасында жадыны үлестіру үшін
қолданылады. Статикалық жады негізінде буферлі (кэш жады) жады
ретінде қолданылады.
SRAM жэне DRAM әдеттегі түрлерін ассинхронды деп атайды,
себебі адресті орнату, басқарушы сигналдарды беру, мәліметтерді
оқу/жазу кез-келген қаланған уақытта орындала алады, тек қана бүл
сигналдар арасында уақыт қатынасын сақгаған жөн.
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Жады

FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM - жылдам беттік рұқсаты
бар динамикалық жады) соңғы жылдары белсенді түрде
қолданылады. Әдеттегі динамикалық жадыдан айырмашылығы
матрица жолының таңдауынан кейін жэне RAS (Row address strob жол адресінің стробы) ұстап тұрған жағдайда бағананьщ адресін, CAS
стробталатын (Column address strob - баған адресінің стробы) бірнеше
рет орнатуға болады, онымен қоса CAS алдында RAS сұлбасы
бойынша жьшдам регенерацияны өткізуге болады. Алғашқысы
мәліметтердің барлық блоктары немесе оның бір бөлігі матрицаның
бір жолында орналасқан уақытта блоктық жіберулерді жылдамдатуға
мүмкіндік береді, алі екіишісі жадыны регенерациялау кезінде үстеме
шығындарды төмендетуге мүмкіндік береді (Сурет 7.3).
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Сурет 7.3. Күрделі жады ұяшықгарының матрицасы

EDO (Entended Data Out - шығыста мәліметтерді ұстаудың
кеңейтілген уақыты) эдетгегі FPM микросұлбаларындай бслып
келеді, бірақ шығыстарында мэліметтерді регистр-ілмектер
орнатылған. Беттік ұйымдастырылуда мұндай микросұлбалар жай
конвейер ретінде жұмыс істей береді: шығыста соңғы тавдаиған
ұяшықтың мэліметтер құрамын ұстап қалады, ал кіріске келесі
таңдалатын ұяшықтың адресі беріледі. Бұл FPM
әдісімен
салыстырғанда 15% тізбекті мәліметтер
массивін оку үрдісін
тездетеді.
BEDO (Burst EDO - блоктық рұқсаты бар EDO) - бірлік емес,
пакеттік циклдармен оқу/жазу арқылы жұмыс істейтін EDO
негізіндегі жады.
SDRAM (Synchronous DRAM - синхронды динамикалық жады)
-эдеттегі (EPM/EDO/BEDO) асинхрондыдан жылдам жұмыс істейтін,
синхронды рұқсаты бар жады.
РВ SRAM (Pipelined Burst SRAM - блоктық конвейерлік
рұқсаты бар статикалық жады) - ішкі конвейерлеуі бар синхронды
SRAM түрі, оның көмегімен мэліметтермен ауысу ағынының
жылдамдығы екі есе жоғарылайды.
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Жады микросұлбаларының негізгі төрт мінездемесі бар: түрі,
көлемі, құрылымы жэне рүқсат уақьггы. Түрі динамикалық немесе
статикалық екенін ажыратады, көлемі микросүлбаның жалпы
сыйымдылығын көрсегеді, қүрылымы - жады үяшықтарының санын
және эрбір үяшықтың разрядтылығын көрсетеді. Рүқсат уақыты
микросүлбаның жұмыс істеу жьшдамдығын анықтайды, әдетте
атаудың соңында наносекундпен өлшеніп көрсетіледі.
7.3.2 Мәліметтерді бағыттау және деректерді өңдеу
Операциялық мүмкіншілікгерді көбейту үшін және процессор
өнімділігін жоғарылаіу үшін ақпаратгы адрестеудің түрлі тэсілдері
қолданылады, өзара қолдану тәртібі бойынша және командада
адрестік ерісті өңцеумен ерекшеленеді, осылардың көмегімен ДК
оперативті немесе түрақты жадысында сақталып түрған ақпаратқа
қол жеткізу үйымдастырылады.
Операнд және комнадаларды
адрестеу тәсілдерін қарастырайық.
Тура адрестеу. Егер операнд цифрын білдіретін сан
комаңданың адрестік бөлімінің үзындығынан аспаса гікелей операнд
команда кодында ориааасады (Сурет 7.4).
Тікелей адрестеу. Орындаушы адрес - адрестік сөздің сақталып
тұрган оперативті жадьщагы ұяшық адресі, команданың адрестік
бөлімімен сәйкес келеді.
Бүл әдіс ДК басқа әдістермен
комбинацияланып қолданылады.
Тікелей регистрпік адрестеу. Команданың адрестік өрісінде
операнд сақталып түрган СОЗУ процессорының R регистрінің адресі
орнііласады (сурет 7.4.).
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Мұндай адрестеу тәсілінде ДК тез әрекеттілігі жоғарылайды,
іебебі оперативті жадыдан операндты шығаруында қажеттілік керек
смес жэне команда форматы қысқа болады, өйткені СОЗУ
рсгистрлерінің саны оперативті жады ұяшықтар санынан әлдеқайда аз
болады. Тікелей регистрлік адрестеу бағдарламаны орындау
барысында бірнеше рет қолданатын операндтар үшін қолданылады.
Жобалау адрестеу. Мұндай адресациялау жағдайында
командада операцияда қатысатын операнд адресі туралы нгіқты
одістемелер болмайды. Бұл адрес операция кодымен жобаланып
беріледі.
Жанама адрестеу. Команданың адрестік өрісінде құрамында
басқа адрес болатын оперативті жады ұяшығының адресі көрсетіледі,
ол орындаушы немесе тағы жанама адрес болуы мүмкін. Команданың
адрестік бөлімінде разряд саны ДК оперативті жадысының барлық
адрестерін көрсетуге жегкіліксіз болған жағдайларды қолданады
(Сурет 7.5).
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Сурет 7.5. Оперативті жадының колдануымен жанама адресация

Жанама регистрлік адрестеу. Команданың адрестік өрісіңдегі
сан құрамында орындаушы адресі бар РСОЗУ ресгитрінің R регистрі
болып табылады. Мұндай адресация кезінде алдымен R регистрін
жүктеп алу керек, сондықтан оны бағдарлама бір ұяшық адресті
бірнеше қолданған кезде қолданады (Сурет 7.6).
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Комавдапар регистрі

Сурет 7.6. Оперативті жадының қолдануымен жанама регистрлік адресация

7.4 Виртуалды жадыны үйымдастыру
Әдетге ДК көмегімен есеп шығарғанда ақпараттьщ бір жаңа
бөлігі ішкі жадыда орналасады, ал қалғаны сыртқы жадыда болады.
Бұл жағдайда бағдарлмалаушы көп деңгейлі жадымен жұмыс ісейді
және үрдісті жоспарлай отырып бағдарламаға түрлі есте сақтау
қүрылгылары арасында
ақпаратпен алмасуды
орындайтын
операцияларды қосады:.
Виртуалды жады ретінде оперативті жэне сыртқы есте сақтау
құрылгылар ұяшықтарының жиынын айтады, олар өгпелі
номерленеді 0, 1, 2,..., (Q-I).
Жадыныц беттік адрестелуі. Адресті өңдеу үрдістері жэне
ақпаратты ауыстыру жадының бетгік ұйымдастырылуында жеңіл іске
асырылады. Жадьгаың беттік адрестелуі әдісі, виртуалды жадының
көлемі 2Ккөрші адрестерден тұратын беттерге бөледі. Қорытындыда
сөз адресі екі өрістен тұрады: беттің адресі-А және беттегі сөздің
адресі-Р (Сурет 7.7. а).
Егер физикалык, жадыны 2К көрші адрестерден түратын
сегментгерге бөлетін болсақ, онда бір виртуалды бет шектеуіндегі
физикалық адрестер чурамы бойынша математикалық адрестермен
толық сэйкес келеді (Сурет 7.7. б), мұндағы S-сегмент адресіі, ал Асегменттегі сөздің адресі. Бет өлшемх 512-1024 сөзден тұрады, бірақ
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'ОЙПір жағдайларда 32-128 сөз өлшемді беттерді қолдануға тура
һолсді.
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б) Физикалық мекен-жай

а) Виртуалды мекен-жай

Сурет 7.7. Виртуалды жэне физикалық адрес

Жады сегментациясы. Әдетте бағдарламалар жеке облыс
сегменттеріне бөлінеді. Әрбір сегмент жеке ақпараттың логикалық
бірлігі ретінде алынады, құрамында қолданушының адрестік
кецістігінде орналасқан мэліметтер немесе бағдарламалр жиынтығы.
Сегменггер қолданушымен жасалады, және оларға символдық
атаумен хабарласа алады. Әрбір сегментте 0-ден басталатын өзінің
сөздер номерленуі болады.
Жады сегментациясы бар жүйеде әрбір сөз қолданушының
адрестік ортасында екі бөлімнен гұратын виртуалды адреспен
анықталады: адрестің үлкен разрядтары сегмент номері ретінде, ал
кіші разрядтары сегмент ішіндегі сөздің номері ретінде
қарастырылады. Сегментациямен қатар беттік ұйымдастыруды да
қолдануға болады. Бүл жағдайда сөздің виртуалды адресі үш
бөлімнен тұрады: үлкен разрядтары - сегмент номерін, ортаңғылары
- сегмент ішіндегі беттің номерін, ал кіші разрядтары - сегмент
ішіндегі сөздің номері болады.
Бақылау сүрақтары:
1. Қандай жад деңгейлері Сізге мәлім?
2. Адрестеу принципінің маңызы неде?
Әдістемелік нүсқаулар:
1. Компьютердің негізгі екі жады туралы баяндаңыз.
2. Компьютердің негізгі ішкі жадысының компоиенттерін
сипаттаңыз.
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8 ЕНГІЗУ -ШЫҒАРУДЫ УИЫМДАОЫРУ
8.1. BIOS
8.2 Жүйелік жэне локальді шиналар
8.3 Енгізу - шыгару шинасы
8.4 Перифериялык; құрылғылар
Кілттік сөздер: BIOS, жүйелік шина, локальді шина, енгізу шығару шинасы, AGP
шинасы, USB шинасы, IDE жэне SCSI
шинасы, пернетақта, принтер, мультимедиялық енгізу-шығару
құрылғылары.

8.1 BIOS
Көптеген ішкі жүйелерден түратын есептеу жүйесінде олардың
өзара әрекеттесу механизмі керек. Ішкі жүйелер жылдам жэне тиімді
түрде мәліметтермен алмасу керек. Мысалы, процессор, бір жағынан
жадымен, басқа жағынан енгізу/шығару құрылғыларымен байланыста
болу керек.
Заманауи ДК мұндай механизмді бірнеше деңгейге бөлуге
болады:
- BIOS;
- Жүйелі жэне локальді шиналар;
- Енгізу/шығару шиналары.
BIOS (Basic Inpul/Output System) - негізгі енгізу/шығару жүйесі,
ол тұрақты есте сақтау қүрылғыға жүктелген (атауы ROM BIOS).
Оның құрамында тексеру бағдарламалар жиыны жэне компьютер
аппаратурасына қызмет көрсету бар, және ол DOS жэне аппаратура
арсындағы делдал болып табылады. Жүйелік платаны қосқан кезде
жэне тастау кезінде BIOS басқаруды өзіне алады, ол платаның өзін
жэне видео адаптер, пернетақта, диск контроллері, енгізу/шығару
пор ггары сияқты компьютер блоктарын тестілейді, Chipset платасын
күйге келтіреді жэне сыртқы операциялық жүйені жүйктейді. DOS,
Windows қолданған кезде BIOS негізгі құрылғыларды басқарады, ал
/2, UNIX, WinNT жұмыс істеген кезде BIOS мүлдем қолданылмайды,
ол тек қана бастапқы тексеру мен күйге келтіруін орыңдайды.
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{)деіте жүйелік платада тек қана платаның өзіне жауап беретін
(Main, System) BIOS жүйелі түрақты есте сақтау күрылғысы жэне
I 1)1), HDD, пернетақта жэне порт контроллерлері болады; жүйелік
IIIOS құрамында әдетте System Setup - жүйені күйге келгіру
ь.н дарламасы болады. ST- 506 (MFM) және SCSI интерфейстері бар
нидео адаптерлер және HDD контроллерлерінің өздерінің жеке
іурақгы есте сақтау құрылғысында жеке BIOS болады.
8.2 Жүйелік және локальді шиналар
'Гүрлі ішкі жүйелердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға
мүмкіндік беретін жай механизмдердің бірі - орталық шина болып
габылады, оған барлық ішкі жүйелер қосылады. Мұндай шинаға қол
жсткізу барлық ішкі жүйелер арасына бөлістіріледі. Мұндай
үйымдастырудың екі негізгі артықшылығы бар: томен бағасы және
универсалдылығы. Түрлі қүрылғылардың, жаңа құрылғылардың
мұндай шинаға қосылуы оңай, және бір перифериялық құрылғыны
біртипті шиналы түрлі есептеу жүйелерінде қолдануға болады. Басты
кемшілігі шинаның тығыз жердің пайда болуы, бұл оның максимаады
енгізу/шығарудың өткізгіштік қабілеттілігін шектеп тұрады.
Шиналарды қүрғандағы қиындықтардың бірі, шинаның максимаіды
жылдамдығы физикалық факторлармен шектеледі: шина ұзындығы,
қосылатын қүрылгылардың саны, шинаға жүктеулік. Бұл физикалық
шектеулер шинаны еркін түрде тездете алмайды. Заманауи күрделі
жүйелерде өзара байланысқан шиналары бар комплекстер
қолданылады, олардың эрқайсысы түрлі ішкі жүйелердің өзара
байланысының жеңілдетуін жоғары өткізгіштік қабілеттігін ж:әне
тиімділігін қамтамасыз етеді.
Дэстүрлі түрде шиналар процессор мен жады арасында
байланысты ұйымдастыратын және енгізі/шығару шинасы болып
екіге бөлінеді. Енгізу/шығару шинасының үзақтылығы үлкен болуы
мүмкін, ол көптеген түрлі типті қүрылғылардың қосылуын
қамтамасыздандырады, әдетте шиналық стандартгардың біріне
жатады. Процессор - жады шинасы, салыстырмалы түрде қарағанда,
қысқа болып келеді, эдетте жоғарыжылдамдыісгы жэне жадыпроцессор арнасының максималды өткізгіштігін қамтамасыздандыру
үшін жады жүйесінің үйымдастырылуына сәйкес келеді. Жүйені
жобалаған кезеңде процессор-жады шинасы үшін өзара қосылагын
құрылғылардың барлық параметрлері мен типтері алдын ала белгілі
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болу керек, ал енгізу/шығару шинасының жобалаушысы кідіріс жэне
өткізгіштік қабілеттері түрлі болатын құрылғылармен жұмые жасау
керек.
Алдында айтылып кеткендей, жүйенің бағасын төмендету
мақсатында жады жәке енгізу/шығару қүрылғыларына арналган бір
ғана шина болады. Мүндай шина әдетте жүйелік деп аталады. ДК,
әдеіте ISA, EISA немесе MCA стандарттары бойынша жасалған
жүйелік шина негізінде жасалады.
ДК қолданатын ең танымал шиналардың бірі - жүйелік шина
болатын, шина архитектурасы - XT- Bus, IBM PC жиынындағы
алғашқысы - XT. Күрделі емес, 8-разрядты мәліметтермен 20разрядгы адрестік ортада алмасуды жүргізіп, 4,77 МГц жиілігінде
жүмыс істейді.
ISA (Industry Standard Architecture — өндірістік стандартының
архитектурасы) - PC AT типті компьютердегі негізгі шина (басқа
атауы - AT-Bus). XT-Bus шинасының кеңейтілімі болып табылады.,
разрядтылыгы - 16/24 (16 Мб), тактілік жиілігі - 8 МГц, шекті
өткізгіштік қабілеті - 5.55 Мб/с. IRQ бөлістірілуі қарастырылмаған.
Bus Mastering стандартны емес үйымдастырылуы қолданады, бірақ ол
үшін бағдарламаланған 16-разрядты DMA каналы болуы гиіс.
EISA (Enhanced ISA - кеңейтілген ISA) - функционалды жэне
конструктивті түрде кеңейтілген ISA. Сыртқы ажыратулары ISA
сияқты, жэне оларға ISA шіаталары салына алады. Разрядтылығы 32/32 (адрестік кеңістігі - 4 Гб), жүмыс істеу жиілігі - 8 МГц. Шеткі
өткізгіштік қабілетгілігі ~ 32 Мб/с. Bus Mastering қолдайды - кезкелген қүрылғы жағынан шинаны басқару режимі, шинаға қосылған
құрылғыларға қол жеткізуді басқаратын арбитраж жүйесі бар,
сонымен қоса құрылғыларды автомагты түрде күйге келтіре алады
жэне IRQ немесе DMA арналарымен бөлістіріле алады.
Bus Mastering - сыртқы қүрылғының өз бетімен, процессордың
қатынасуынсыз шинаны басқара алады (мэлімеггерді жіберу,
командаларды және басқару сигналдарын беру). Алмасу уақытына
қүрылғы шинаны билея алып басты қүрылғы болады.
MCA (Micro (Channel Architecture - көпарналы архитектура) -IBM фирмасының PS/2 компьютерлерінің шиналары. Басқаларымен
үйлеспейді, разрядтылыгы - 32/32, (негізгісі - 8/24, қалганы
кеңейтілім түрінде адынған). Bus Mastering қолдайды, автоматгы
конфигурациялау жэне арбитраж қасиеттері бар, синхронды (алмасу
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циклының үзақтылығы
қабілеттілігі - 40 Мб/с.

қагаң

белгіленген),

шеткі

өгкізгіштік

8.3 Енгізу —шығару шинасы
8.3.1 AGPiuHHacbi
Қойылатын талаптар күннен күнге жоғарылаған сайын ДК
шиналары үнемі өзгеріске үшырап отырады.
AGP - PCI шинасының кеңейтілімі болып табылатын
жылдамдатылған графикалык порт, тағайындалуы - 3D графиканың
үлкен мәліметтер массивін өңдеу. Intel РСІ-ға 3D графиканың енгізу
алдында екі жағдайды шешу үшін AGP шығарған. AGP дегеніміз графикатық ішкі жүйе мен жүйелік жадының тура қосылуы (сурет
8. 1, 6) .

б) AGP қурылымы

a) PCI қүрьшымы

Сурет 8.1. PCI және AGP сүлбалары

Бүл шешім PCI шинасына қарағадда 3D графиканы нақты уақыт
жүйесінде көрсетеді. AGP белггік буферді тиімді қолдануға мүмкіндік
береді, 2D графиканың өнімділігін жоғарылагады, сонымен қоса 3D
графиканың жүйеден етуін де жоғарылатады.
Анықтама AGP графикалық ішкі жүйе жэне жүйелік жады
арасында тура байланыс регінде аныкталады, жэне int-to-point деп
аталады. Шынында, AGP графикалық ішкі жүйені желілік жадыны
басқаратын блокпен байланыстырады, сонымен қоса компьютердің
оргалық процессорының жадысына деген рүқсатты бөлістіреді.
73

8.3.2 USIi шинасы
USB шинасы компьютер яәне оған қосылған перифериялық
құрылғылар арасында мэліметтер лен алмасу үшін бағытталған. Жаңа
шинаны жобалаған кезде келесі корсеткіштерге ерекше көңіл бөлінді:
• жүйе конфигурациясыныч өзгеру жайлылығы;
• 12 Мбит/с өткізгіштік кабілеттілігінің болуы;
• нақты у?^ТІт ж^иесінде аудио жэне қысылған видео мәліметтер
ағынын жіберу мүмкіншілігі;
• түрлі мәліметтер типінің бір уақытта жіберілуі;
• ДК инфрақүрылымына бейімділігі жэне шина интерфейсінің
жылдам қосылуы;
• ДК мүмкіншіліктерін арттыратын жаңа класс қүрьшғыларын
жасауға ынталандыру (Сурет 8.2).
USB шнна топологиясы

Сурет 8.2. PCI жэне AGP сұлбалары

USB мүмкіншіліктері оның техникалық мінездемелерінен
шығады:
• алмасудың жоғары жылдамдығы (full-speed signaling bit rate) 12 Mb/s;
• жоғары жыпдамдықта алмасу үшін кабельдің максималды
үзындығы - 5 т ;
• алмасудың төменгі жиілігі (low-speed signaling bit rate)- 1.5
Mb/s;
• төменгі жылдамдықта алмасу үшін кабельдің максималды
үзындығы -3 ш;
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• қосылатын қүрылғылардың максималды саны - 127;
• алмасудың түрлі жылдамдығы бар құрылғыларды қосу
мүмкіншілігі;
• қолданушымен қосымша элементтерді орнатудың жоқтыгы;
• перифериялық құрылғылар үшін кернеу көзі - 5 V;
8.3.3 ГОЕ және SCSI шинасы
Қазіргі кездегі ең танымал енгізу/шығару шиналары ГОЕ және
SCSI. IDE (Integrated Drive Electronics - электроника, кірістірілген
желі), немесе АТА (AT Attachment - AT қосылатын) PC AT арналған
жай, қымбат емес интерфейс. Жинақтаушыны басқаратын барлық
функцияларды контроллер қамтамасыздандырады, ал 40-сымды
байланыстыратын кабель AT-Bus (ISA) 16-разрядты жеңілдетілген
сегменты болып табылады. IDE жай адаптеры адрестік
дешифратордан тұрады, қалгандары ISA разъемына тура енгізіледі.
Бірақ интеллектуалды немесе кэштелген контроллердің өздерінде
BIOS болуы мүмкін, ол жүйелік функциялардың барлығын немесе бір
бөлігін ауыстырады.
IDE құрылғыларының негізгі жүмыс режимі - орталық
процессордың басқаруымен (РІО) бағдарламалық алмасу, бірақ
барлык заманауи EIDE винчестерлері DMA режиміндегі алмасуды, ал
контроллерлердің көпшілігі - Bus Mastering режимін қолдайды.
Small Computer System Interface (кіші есептеу жүйелерінің
интерфейсі) - (ANSI) ұлттық стандарттар институымен жасалған
стандарттар жиыны, жүйелік шина жэне перифериялық қүрылғьшар
арасында мэліметтермен алмасу магистральдарын іске асыру
механизмдерін анықтайды.

8.4 Перифериялық қүрылгылар
8.4.1 Пернетақта
ГІернетақта - ДК түрлі ақпарат түрлерін енгізуге мүмкіндік
беретін құрылгылардың ең негізгісі болып табьшады. Ақпараттың
түрі басылған немесе басьшмаған батырмаларды айыратын
бағдарламамен анықталады. Пернетақта көмегімен кез-келген
символдарды енгізуге болады: әріп пен цифрдан бастап иероглиф пен
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музыкалық нотадияға дейін. Пернетақта дисплей экранындағы
көрсеткішті басқара алады - экранның керекті жеріне орнату, экран
бойынша жылжыту, экрандағы мәліметті принтерге шығару жэне
т.с.с.
Соңғы уақыта «тышқан», дыбыстық енгізу, сканер сияқты
альтернативті қүрылғыларды жақтап пернетақтадан бас тартқандар
көбейіп келеді. Бірақ бұндай құрылғылар пернетақтаны толығымен
алмастырмайды.
IBM PC стандартты пернетақтасы бірнеше топтастырылған
батырмалардан гұрады:
1) Алфавитті-цифрлы жэне белгілер батырмалары (латын, орыс
әріптері, цифрлар, тиянақтау белгілері, математикалық белгілері).
2) Арнайы батырмалар: Esc, Tab, Enter, Backspace.
3) Функционалды батырмалар: (FI, F2 жэне т.б.).
4) Көрсеткіштің орын ауыстыруын бақылайтын қызметтік
батырмалар (нұсқалар: Up, Down,Left, Right, батырмалар Home, End,
PgUp, PgDn және қосымша цифрлық пернетақтаның ортасында
орналасқан 5 батырмасы, кейде «[]» белгісімен белгіленеді).
5) Өзгертулерді басқаратын қызметтік батырмалар: Ins, Del.
6) Регистрді ауыстыру үшін және коданы модификациялау үшін
қажетті қызметтік батырмалар: Alt, Ctrl, Shift.
7) Регистрді бекітуге қажеггі қызметтік батырмалар: CapsLock,
Scroll-Lock, NumLock.
8) Түрлі қосымша батырмалар: PrtSc, Break, Grey +, Grey
Пернетақтадан келіп түскен сигналдар үшдеңгейлі өндеуден
өтеді: физикалық, логикалық жэне функдионалдық деңгей.
Физикалық деңгей есептеу машинасына батырманы басыпжібергендегі сигналдармен жүмыс істейді. Логикалық деңгей BIOSпен іске асырылып, скен-код арнайы 2-байтық кодаға түрленеді.
1-топтағы батырмалар үшін кіші байт ASCII-код немесе Unicode
(Windows операциялық жүйесі үшін) кодаларынан түрады, батырмада
көрсетілген символға сэйкес келеді. Үлкен байт басылып түрған
батырманың бастапқы скен-кодасынан түрады. Функционалды
деңгейде жеке батырмаларға бағдарламалық жолмен нақгы
функциялар жазылады. Мүндай батырмаларды бағдарламалау
операциялық жүйеде пернетақтаға қызмет көрсететін драйвербағдарлама көмегімен іске асырылады.
Пернетақга жай қүрылғы болып табылмайды: пернетақтада
тұрақты есте сақтау қүрылғысына жазылған бағдарлама бойынша
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жүмыс істейтін микропроцессор
қолданылады. Пернетақта
конгроллері үнемі батырмаларды басылуына тексеріп, анықгап жэне
басылған немесе босатылған батырманың кодасын ДК-ныц жүйелік
блогына жібереді.
8.4.2 Принтер
Принтер - ақпаратгы қатты тасушыға символды немесе
ірафикалық түрде баспаға шығаруға арналған ДК сыртқы
қүрылғысы. Принтерлердің классификациясы келесі өлшемдер
бойынша бөлінеді: шығару тәсілі бойынша, суретті қалыптастыру
принципі бойынша, тіркеу тәсілі бойынша және баспаға шыгару
үрдісІн басқару принципі бойынша.
Шығару тәсілі бойынша
принтерлер екі топқа бөлінеді:
символды жэне графикалыіқ. Символды принтерлер ақпаратты жеке
символдар түрінде баспалық құрылғысына келіп түсуіне байланысты,
келген ақпаратты шығарып отырады. Онымен қоса, баспаға
шығарудың бір циклында бір белгі қалыптасады.
Графикалық
баспалық құрылғылар
ақпаратты толық
символдармен емес, жеке нүктелер немесе сызықшалармен баспаға
шығарады. Бірлік ұзындығына келген нүктелер саны принтердің
рүқсаітық қабілеттілігін анықтайды, олар бағыты бойынша көлденең
немесе; тік болып өзгешеленеді. Мүндай типті принтерлерде эрбір
нүктенінің адрес деп аталатын өзінің координаттары болады.
Баспалық
қүрылгылар баспаға
шығарылатын
суретгі
қалыптастыру принципі бойынша үш түрге бөлінеді: литерлі,
матрицалық және координаттық (векторлық).
Литерлі құрылғылар ақпаратты символдар түрінде шығарады,
әрбір символ берілген құрьшғының графикалық түрі болып
табылады.
Матрицалық баспалық құрылғылар жеке нүктелерден қүралған
жэне символдық матрицаға біріктірілген символдар түрінде
шығарылады.
Суретті тіркеу тәсілі бойынша принтерлер екпінді жэне екпінсіз
болып екіге бөлінеді. Екпінді баспалық қүрылғылардың рүқсаттық
қабілеттілігі өте жоғары болып келеді. Мысал ретінде, Lazerjet IV
лазерлік принтерін қарастырайық, бір дюймге 300-600 нүктемен
қамтамасыздандырады.
Матрицалық
принтерлер
мұндай
қабілетгілікпен қамтамасыздандыра алмайды. Баспаға шығару
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жылдамдығы минутына 4-10 б е ’ке дейін жетеді және түрлі-түсті
баспаға шығару жылдамдығы 2-6 5ет/мин.
Екпінсіз баспалық құрылғы шрға қызулық принтерлер жатады,
олар жылуды сезетін қағазды қолданады, яғни жылу сәулелері
эсерінен ол түсін өзгерте алады. онымен қоса струйный принтерлер
жатады.
8.4.3 M jт-.лмедиялық енгізу-шығару қүрылғылары.
Мультимедиялық
енгізу-шығару
құрылғьшарына енгізу
қүрылғылары, шығару қүрылғылары, енгізу-шығару құрылғьшары
және ақпаратты өңдеу қүрылғылары жатады.
Мультимедиялық енгізу-шығару қүрылғылар.
Ақпаратты енгізу құрылғыларына көрсеткішті басқару
құрылғысы,
сканерлер,
акустикалық
сигналдарды енгізу
құрылғылары, цифрлық фото камера, видео камера, TV-енгізу
құрылғылары жатады.
Көрсеткішті басқару қүрылғыларына сәулелі қауырсын, тышқан,
джойстик жэне т.б. жатады. Олардың барлығы экран бойынша
көрсеткіштің орнын ауыстыру үшін жэне орнын белгілеу үшін қажет.
Ақпаратты шығару қүрылғыларына плоттер, электронды экран,
аудио шығыстар жүйесі, видеожүйелер.

8.4.4 Сыртқы сақтау қүры.нылары
ДК сыртқы жадысы ретінде магниттік дискілер, магниттік
ленталардағы жинақтаушылар, стриммерлер жэне оптикалық есте
сақтау қүрылғылары.
Магниттік дискілердегі жинақтаушылар екі типті болады: иілгіш
магниттік диск (дискета типті) және қатты магнитгік диск
(«Винчестер» типті).
Қатты магнитгік дискідегі құрылғылар айтарлықтай үлкен
көлемді, жылдам әрекеттілігі жоғары болып келеді.
Сыртқы сақгау қүрылғылары микропроцессормен жүйелік
магистраль арқылы басқару құрылғысы (контроллер) көмегімен
байланысады. Контроллер екі мақсатқа жету үшін керек: сыртқы
сақтау құрылғыеын басқару үшін, микропроцессор мен оперативті
жадының байланысын орналастыру үшін.
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M.n имггік дискідегі құрылғылар және оптикалық есте сақтау
' Vі•»іін і.і и.іры
ақгіарагқа
циклді
түрде
қол
жеткізуді
1 ..... .. і.гідіиідырады. Магнитгік ленталардағы жинақтаушылар
Н'<"'Мі і үрдс ақпараіқа қол жеткізуді қамтамасыздандырадьі.
1 і і | ч қ і .і сақтау қурылғыларындагы ақпаратқа қол жеткізу
\пі>it і і.і опора гивті жадыдағы ақпаратқа қол жеткізу уақытынан
..... рім.ікдай үзақ болып келеді. Сыртқы сақтау құрылғылары
• ігмромсханикалық
типті
құрылғылардың
ішінде
баяу
і' \ ім.ішылардың бірі болып келеді.
Ьнқылау сүрақтары:
I I Іогізгі енгізу-шығару жүйесі?
2. Ілігізу шығару шиналары?
• Ідістемелік нүсқаулар:
срекшелігін атап өтіңдер.

Бағдарламалық енгізу-шығарудың
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9 ЕСЕПТЕУ ЖҮИЕЛЕРІН ҮИЫМДАСТЫРУ ПРШЩИПТЕРІ
9.1 Есептеу жүйелерінің классификациясы
9.2 Көп машиналы есептеуіш жуйелері
9.3 Көппроцессорлы есептеу жүйелері
Кілттік сөздер: екімашиналы есептеу жүйесі, көппроцессорлы
есептеу жүйесі.
9Л Есептеу жүйелерінің классификациясы
Есептеу жүйесі бағдарламалық қамтамаға сәйкес түрлі
техникалық құралдардан түратын күрделі комплекс. Алгашқы
есептеу жүйесі ретінде бірпроцессорлы мультибағдарламалы ДК
болды, оның жоғары жьшдамдылығы жүйенің негізгі қүрылғыларын
бағдарламаларға уақыт бойынша тарату арқылы алынды.
Одан әрі ДК өнімділігі бағдарламаларды мулти өңдеу көмегімен
жогарылады, яғни бағдарламалар жеке блоктарға бөлініп есептеу
жүйесінің қүрамына кіретін бірнеше құрылғыларда пареллель түрде
өңделді. Мульти өңдеу өнімділікті ғана жоғарылатпай жеке
бағдарламаларды орындау уақытын да азайтгы.
Мульти өңдеуі бар есептеу жүйесінің алғашқы түрі көпмашиналы есептеу жүйесі болды. Көпмашиналы комплекс
қүамына классикалық қүрылымды, ақпаратпен алмасу мүмкіншілігі
бар түрлі ДК-лар біріктірілді (Сурет 9.1).

ЭЕМ 2

Сурет 9.1. Көпмашиналы есептеу жүйесінің құрылымы
ПО

Суретте екімашиналы есептеу жүйесінің құрылымы көрсетілген.
і )рбір ДК кұрамында: оперативті жады, сыртқы жады, енгізу/шығару
нриалары арқьшы ДК ортаңғы бөлігі - процессорге қосылған
Іісрифериялық құрылғылар бар, жұмыс операциялық жүйе
басқаруымен өтеді. ДК1 және ДК2 арасында ақпаратпен алмасу
жүйелік алмасу қүралдары арқылы іске асырылады. Басты кемшілігі,
комплекс қүрылтылары тиімді қолданылмайды, себебі бір ДК бір
қүрылгы істен шықса ол есептеу жүйенің толығымен жұмысын
тоқтатады.
Келесі кезеңде мульти өңдеуі бар көппроцессорлы есептеу
жүйелері пайда болды. Қүрамында екі немесе одан да көп
процессоры бар бір оперативті жадымен жүмыс істейтін,
еіігізу/шыгару арналары жэне сыртқы есте сақгау құрылғылары ортақ
болатын есептеу жүйесі. Кемшілігі - арнайы операциялық жүйе
жазылған кезде жэне оперативті мен сыртқы жадыны ортақ өрісте
іскс асырғанда туындайтын қиыншылықтар (Сурет 9.2).

Сурет 9.2. Көппроцессорлы есептеу жүйесінің кұрылымы

Жеке командалар мен деректердің топталған ағындары типті
қүрылымды жоғарыпаралельді есептеу жүйесі матрицалық есептеу
жүйесі деп аталып кеткен (Сурет 9.3).
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Нәтижелер

Сурет 9.3. Жеке командалар мен деректердің топталған ағындары типті
кеппроцессорлы есептеу жүйесі

Топталған командалар және жеке мәліметтер ағыны типті
жогарыпаралельді есегггеу жүйесі конвейерлі есептеу жүйесі деп аталады
(Сурет 9.4).

Мәдіметтер ағыны

Нэтижелер

Сурет 9.4. Топталган командалар мен деретердің жеке ағындары типті
кеппроцессорлы есептеу жүйесі

Көппроцессорлы және көпмашиналы есептеу жүйелерін түрлі
қасиеттері бойынша топтастырады.
Есептеу жүйелерінің тағайындалуы бойынша универсалды және
мамандырылған болып екіге бөлінеді.
Универсалды есептеу
82

,, , <I• к I>I t уImiI ічтш ерді шыгаруға арналған, ал арнайылар - белгілі
п н им ни п сптсрді шығаругаарналған.
I ■mcy Жүйесінің құрылғылар типі бойынша біртүрлі және
і,і|нм ім. і үриі болып бөлінеді. Бір түрлі жүйе құрамында бірнеше бір
, , ! 1111 'II (псмі-се мроцсссорлар) бар, ал түрлі жүйе құрамында- түрлі
....... 'II (ік мосе процессорлар) бар. Біртипті есептеу жүйесінің
ним и комшілігі — жұмыс барысында жеке ДК немесе
н," ..........рішрдмң толық жүктелмеуі. ДК қолданылуының тиімділігін
.......
мақсаіында - түрлі типті есептеу жүйелері қолданылады
(і 'ү|ич 4.5).

1 денгей

2 деңгей

( 'у|і»-г 4.5. Көпмашиналы есептеу жүйесінің иерархиялык құрылымы

9.2 Көп машиналы есептеуіш жүйелері
Қачіргі уақытта кең қолданыста екімашиналы есептеу
мімплскстері қолдануда, олар келесі келтірілген режимдерде жұілыс
Іотойді:
I.
100% резервтелу. ДК екеуі бұл режимде параллельді түрде
і үмыс жасайды, олар бір ақпаратпен операцияларды қайталап
о|ч.індайды (дуплексті режим). Әрбір команданы орындаган сайын
коріагыіідылары салыстырылып, сэйкес келген уақытта есептеу
үрдісі жалгастырылады. Егер қорытындылар сэйкес келмесе қирап
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қалған ДК ремонтқа жіберілш, ал екіншісі автомат™ бақылау
режимінде жұмыс істейді.
2. Бір дұрыс жұмыс істейтін ДК есептерді шығрып, басқасы
бақылау тестін өткізетін «Профилактика» режимінде жүмыс істеп
тұрады. Егер ДК есептеу процесін өткізе алмаған жағдайда, екіншісі
«Профилактика» режимін тоқтатып негізгі ДК жұмысына параллель
жұмысын бастайды.
3. ДК екеуі де автономды режимде жұмыс істейді.
Есептеу комплексінің режімін бағдарламалық жолмен немесе
тура басқаруы бар командалар көмегімен орындалады.
9.3 Көппроцессорлы есептеу жуйелері
Қазіргі кезде көппроцессорлы есептеу жүйелерін жасауға аса
көңіл бөлінген. Негізгі мақсаты, тәуелсіз есептерді параллель түрде
орындауын қамтамасыздандыру, жүмыстың тиімділігін арттыру,
шұғыл жағдайларда тиімді қамтамасыздандыру, ресурстарды тиімді
қолданудың жоғары коэффициентіне жету сияқты негізгі қагидалар
арқасында жүйенің енімділігін жоғарылату.
Көппроцессорлы
есептеу
жүйесін жобалаган
кездегі
ерекшеліктер:
- Жүйе қүрамьища бір немесе одан да көп процессорлар
болады;
- Орталық жады жалпы қолдануда болуы тиіс, себебі жүйенің
барлық процессорлары тең түрде оған қатынасулары керек;
- Жүйеде барлық енгізу/шығару құрылғылары мен арналарга
жалпы түрде рұқсаттары болу керек;
- Жүйеде бір ғана операциялық жүйе болу керек;
- Жүйенің
барлық
деңгейлерінде аппараттық
жэне
бағдарламалық қамтаманың элементтері өзара әрекеттесулері керек.
Көпмашиналы есептеу жүйелерінде байланыс тек қана
ақпаратгық деңгейде тана болады.
Бақылау сүрақтары:
1, Есептеу жүйесі архитектурасы мэліметгерді параллель
өңдегенде қалай классификацияланады?
2. Есептеу жүйесі дегеніміз не, олардың түрлері қандай?
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і Ми ісмелік нұсқаулар:
I Коцмашиналы есептеу жүйесі мен көппроцессорлы
мшминалар айырмашылығына тоқталыңыз.
’ Iісептеу жүйесі архитектурасының орындау тәртібіне
байланысты төрт класының ерекшеліктеріне талдау жасап,
сипаттама беріңіз.
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10 ЖЕЛЩІҰЙЫМДАСТЫРУ
10.1 Файл-сервер жэне жұмыс станциясы
10.2 Жұмыс станцияның операциялық жүйесі
10.3 Локальді желінің топологиясы
10.4 Рұқсат эдістері және мәліметтерді жіберу хаттамалары
10.5 Локальді желілердің аппараттық қамтамасыздандырылуы
Кілттік сөздер: Файл-сервер, жұмыс станциясы, операциялық
жүйе,
топология,
рұқсат
әдістері,
аппараттық
қамтамасыздандырылуы.
Жергілікті есептеу желісі бірнеше жұмыс станцияларын
қолдайтын бір файл-серверден немесе көп файл-серверлерден жэне
жүз шақты жүмыс стацияларын қосатын коммуникациондық
серверден түрады. Кейбір желілер салыстырмалы түрде қарағанда
жай қызмет көрсету үшін жобаланған, мысалы, файл және
бағдарламаны бірігіп қолдану, жалғыз принтерге қол жеткізуді
қамтамасыздандыру. Басқа желі түрлері үлкен және мини-ДК
құрылғыларымен, коллективті қолданатын модеммен, түрлі
енгізу/шығару қүрылғыларымен жэне үлкен көлемді жады
құрылгыларымен байланыстарды қамтамасыз етеді.
10.1 Файл-сервер және жүмыс станциясы
Файл-сервер локальді желінің ядросы болып табылады. Бүл
компьютер операциялық жүйені іске қосып желі арқылы берілетін
мәліметтер ағынын басқарып отырады. Жеке жұмыс станциялары
жэне
кез-келген
бірігіп
қолданылатын
принтер
сияқты,
перифериялық қүрылтылар, барлығы файл-серверге қосылады.
Әрбір жұмыс станция жеке операциялық жүйенің басқаруымен
жұмыс жасайтьш кәдімгі дербес компьютер. Автономды дербес
компьютерден айырмашылығы жүмыс станция қүрамында желілік
интерфейстің платасы болады жэне ол файл сервермен физикалық
түрде кабельмен жалғанады. Онымен қоса, жұмыс станциясы желі
қабріқшсы деп аталатын арнайы бағдарламаны іске қосады, бүл
бағдарлама оған файл-сервермен, басқа жүмыс станцияларымен және
басқа желі қүрылғыларымен ақпарат алмасуға мүмкіндік береді.
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10.2 Жүмыс станцияиың операциялық жүйесі
Жүмыс станцияның әрбір компьютері өзінің операциялық
.і ү(ич іііің басқаруымен жүмыс істейді. Әрбір жүмыс станцияны желі
куріімына қосу үшін желілік операциялық жүйенің қабықшасы
і чмиі.іотер операциялық жүйенің басынан бастап жүктеледі.
Қабықша
операциялық
жүйенің
командалар
жэне
фүнкңиялардың көбісін сақтап тұрады, сондықтан жұмыс станциясы
.мшің жүмыс кезінде әдіттегідей болып тұрады. Қабықша локальді
піісрациялық жүйеге көбірек функция жэне иілгіш қасиетін береді.
10.3 Локальді желінің топологиясы
«Желі топологиясы» термині желідегі мэліметтердің орын
ауыстыруына қатысты. Топологияның негізгі үш түрі бар, олар «ортақ шина», «жүлдыз», «сақина».
«Ортақ шина» топологиясы желінің барлық компьютерлері
қосылган бір кабельдің қолдануын көздейді (сурет 10.1).

Сурет 10.1. «Ортақшина» топологиясы

«Ортақ шина» жағдайында кабель барлық станциялармен кезектесіп
қолданылады. Жалпы кабельмен жүмыс істеген кезде компьютерлер
бір-біріне бөгет жасамай мәліметпен алмасу үшін арнайы шаралар
қолданылады.
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«Ортақ шина» топологиясында желіге қосылған жеке
компьютермен жіберіліп отырған хабарламалар желіге қосылған
барлық компьютерлерге жетеді. Бұл топологияның сенімділігі
жоғары болып келеді, себебі бір компьютердің істен шығуы желіге
ешқандай зиян келтірмейді. Кабельдегі бұзылған жерді табу қиынға
түседі, Онымен қоса, желіде бір кабель қолданғандықтан, оның
бұзылғандыгы желінің жұмысын бұзады.
10.2-суретте жүлдызша топологиясы арқылы қосылған
компьютерлер көрсетілген. Бұл жағдайда әрбір компьютер арнайы
желілік адаптердің жеке кабельмен бірікгіретін құрылгыга қосылады.

Сурет 10.2. «Жұлдызша» топологиясы

Қажетті жағдайда «жұлдызша» топологиясы бар бірнеше желіні
біріктіруге болады, онда желінің тармақталған конфигурациясы
болады.
Сенімділік жагынан бұл топология жақсы шешімдерге
жатпайды, себебі орталық түйіннің істен шыгуы бүкіл желінің
тоқтауына алып келеді. Бірақ «жүлдызша» топологиясында
кабельдегі бүзылған жерді табу оңайырақ болып келеді.
«Сақина»
топологиясында
бір
компьютерден
басқага
мәліметтерді жіберу эстафетамен жіберіледі. Егер компьютер басқа
компыотерге арналған мәліметтерді алса, ол оны ары қарай сақина
арқылы жібереді. Егер алынған мәліметтер жіберілген компьютерге
жетсе, ары қарай олар жіберілмейді (Сурет 10.3).
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Сурет 10.3. «Сакиналы» топологиясы

Локальді желі аталған топологиялардың бірін қолдана алады.
Бұл желіге біріктірілетін компьютер санына, озара орналасуына жэне
басқа шартгарға байланысты болады. Онымен қоса түрлі
топологиямен жасалған бірнеше локальді желіні бір желіге
біріктіруге болады. Мысалы, ағаш тэрізді топология.
10.4 Рұқсат әдістері және мәліметтерді жіберу хаттамалары
Түрлі желілерде мэліметтермен алмасудың түрлі процедуралары
болады. Бұл процедуралар мәліметтерді жіберу хаттамалары деп
аталады, олар мәліметтердің желілік арналарына рүқсат әдістерін
сипатгайды. Кең таралып іске асырылған рұқсат әдістері: Ethernet,
Arcnet жэне Token-Ring.
10.4.1 Ethernet рүқсат эдісі

I

Бұл әдіс 1975 жьшы Xerox фирмасымен жасалған, мэліметтерді
жоғары жылдамдықпен жіберіп, сенімділікті қамтамасыз етеді.
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I

Берілген рұқсат әдісінде «ортақ шина» топологиясы
қолданылады. Сондықтан бір жұмыс станциясынан жіберілген
хабарлама, жалпы шинаға қосылған қалғандарымен қабылданады.
Бірақ бір ғана станцияға арналган хабарлама, өз құрамында қабылдап
алатын станцияның адресін және жіберуші станцияның адресі ғана
болған кезде, бұл хабарламаны қабьшдаушы станция ғана
қабылдайды да қалғандары ескормейді.
Ethernet рұқсат әдіс' ::сгізді тыңдап және конфликтіні шешетін
рұқсатгың көігіҺ і оар әдіс болып табылады (CSMA/CD - Carier Sense
Multiple Access with Collision Detection).
Жіберу алдында жұмыс станция арнаньщ бос немесе бос емес
жағдайын тексереді. Егер арна бос болган жагдайда, станция жіберу
жұмысын бастайды.
Ethernet бір уақытта екі немесе бірнеше станциямен
хабарламаларды жіберуге мүмкіндік береді. Аппаратура автоматты
гүрде ондай конфликті жағдайларды таниды, олар коллизия деп
аталады. Конфликтіні танығаннан соң станция жіберуді шамалы
уақытқа тоқгатады. Уақыт өлшемі әрбір станцияның өзіне
байланысты болады. Кідірістен кейін жіберу қайта жаңартылады.
Пакты жагдайда конфликтілер желідегі жылдам әрекеттілікті,
80-100 станция жүмыс істеген уақытта төмендетеді.

10.4.2 Arcnet рұқса г әдісі
Бұл әдіс Datapoint Согр фирмасымен жасалған. Arcnet
жабдықгары
Ethernet
және
Token-Ring
жабдықталуымен
салыстырганда арзанырақ болып келеді. Arcnet «жүлдызша»
топологиясы бар локальді желілерде қолданылады. Компьютерлердің
бірі арнайы маркер қүрып (арнай түрі бар хаттама), ол тізбектеп бір
компьютерден келесіге жіберіліп отырады.
Егер станция басқа станцияга хабарламаны жіберу керек
болғанда, ол маркерді күтіп оған жіберуші мен қабылдаушының
адрестерін анықтап, өз хабарламасын қосу керек.

10.4.3 Token-Ring рүқсат әдісі
Token-Ring рү:қсат әдісі IBM фирмасымен жасалған және
желінің сақиналы топологиясына бағытталған. Бұл эдіс Arcnet әдісіне
ұқсас болып келеді, себебі ол бір станциядан келесіге жіберілетін
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м.ірмцді қолданады. Айырмашылыгы, түрлі жұмыс станцияларына
і үриі бпсымдылықтағайындайды.
10.5 Локальді желілердің аппараттық қамтамасыздандырылуы
10.5.1 Ethernet аппаратурасы
Ethernet аппаратурасы әдетте кабельден, ажыратулардан, Тконнекторлар, терминаторлар және желілік адаптерлерден түрады.
Кабель жұмыс станциялары арасында мәліметгерді тасымалдау үшін
қолданылады. Кабельді жалғау үшін ажыратулар қолданылады. Бұл
ажыратулар Т-коннекторлар арқылы жүмыс станциясының анапық
платасындағы кеңейту слоттарына бекітілген арнайы платаларға желілік адаптерлеріне қосылады. Терминаторлар желінің ашық
үштарына жалғанады.
Ethernet үшін түрлі кабельдер қолданылуы мүмкін: жіңішке
коаксиалды кабель, жуан коаксиалды кабель және экрандалмаған
бүрамалы жүп. Эр кабель түріне карай өзінің ажыратулары мен
желілік адаптерге өздерінің жалғану тэсілдері қолданылады.
Кабель түріне байланысты желінің сипаттамалары да өзгереді,
мысалы, кабельдің масималды ұзындығы жэне кабельге жалғанатын
жұмыс станцияларының максималды саны.
Ethernet желісінде мәліметтерді тасымалдау жылдамдыгы
секуңцына 10 Мбит-ке дейін жетеді, бүл өз тарапындағы көптеген
қосымшаларға жеткілікті.
Түрлі кабельдер үшін Ethernet желісіндеғі аппараттық
құралдарының құрамын толық қарастырайық.
Ethemet-те қолданьшаіын жуан коаксиалды кабельдің диаметрі
0,4 дюйм жэне толқындық кедергісі 50 Ом. Кейде бүл кабельді «сары
кабель» деп атайды. Бүл біз қарастыратын кабельдердің ішінде ең
қымбаты. ШЕЕ институты бұл кабельге - 10BASES атты
спецификациясын анықгады.
10.4
- суретінде жуан коаксиагщы кабель негізінде жасалған
локальді желінің сүлбасы көрсетілген.
Бұл жерде репитермен бөлінген, екі сешенттен түратын желі
конфигурациясы келтірілген. Әр сегменгте 3 жұмыс станциясы бар.
Әр жұмыс станциясы желілік адаптер (компьютердің аналық
платасында орналасқан және ол суретте көрсетілмеген) арқылы
трансивер деп аталатын қүрылғыға арнайы көп талшықты
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трансиверлі кабельмен жаліанады. Трансивер жұмыс станциясын
қалың коаксиалды кабельге жалғау үшін арналган.

Сурет 10.4. Жіңішке коаксиалды кабельдегі Ethernet

Трансивер корпусында 3 ажырату болады: екеуі - қалың
коаксиалды кабельді жалгау үшін жэне біреуі - трансиверлі кабельді
жалғау үшін арналған.
Өкінішке орай, бір сегменттің ұзындығы шектеулі және жуан
кабель үшін 500 метрден аспауы керек. Егер желінің жалпы
ұзындыгы 500 метрден артық болса, онда оны бір-бірімен арнайы
қүрылғы - репитер аркылы байлынысатын сегменттерге бөлу керек.
Суретге репитермен байланысқан екі сегмент бейнеленген. Сонымен
қатар, желінің жалпы үзындыгы бір километрге жетуі мүмкін.
Трансиверлер өзара ұштарына коаксиалды
ажыратулар
дәнекерленген жуан коаксиалды кабельдер қиындыларымен
жалганады (Кесте 10.1).

Кесте 10.1. Ethernet жуан коаксиалды кабельге жүмыс станциясының
қосуға арналған жабдықтары
Компьютердің желілік адаптері
'Грансивсрлі кабель

Трансивер

Аналық шіатаға салынады
Желілік
адаптсрді
трансивермен
жалгайтын
коп
талшықты
экрандалган кабель
Желілік адаптермен
трансиверлі
кабель арқылы жалганады, қалың
кабельге жаліануга арналган екі
коаксиалды ажыратқышы болады.
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Сегменттер ұінтарында арнайы бұқтырмалар - терминаторлар
жнлгамган. Бул корпусыида 50 Ом кедергісі бар резистор
қоидырылган, жай коаксиалды ажыратқыш.
Терминаторлардың бірінің корпусы жерге қосылуы керек.
Жслінің эр сегментіне тек бір теминаторды жалгауга болады.
Коаксиалды кабельдіц максималды узындыгынан басқа да
шектеулер бар (Кесте 10.2).
Кссте 10.2. Жуан кабельдегі Ethernet үшін қойылган шектеулер
Сегменттің максималды ұзындыгы
Желідеі і сегменттердің максималды саны
Желінің максималды ұзындығы
Бір
сегментке
қосылган
станциялардың
максималды саны (егер желіде репитерлер
болса, ол да жұмыс станциясы болып саналады)
Жұмыс станцияларының жалғану нүктелерінің
минималды ара кашь; қтығы
Трансиверлі кабельдің максималды ұзындыгы

500 м
5
2,5 км
100

2,5 м
50 м

Сегмент узындыгына қойылган шектеуден басқа желідегі
ссгменттердің максималды санына (сэйкесінше желінің максималды
узындыгына да), желіге қосылган жұмыс станцияларының
максималды санына жэне трансиверлі кабельдің максималды
узындыгына да шектеулер қойылады.
Бірақ көп жағдайда б_үл шектеулер елеулі емес. Онымен коса,
жуан кабельдің мүмкіндіктері өте көп.
Сонымен, жуан кабельді Ethernet желісіне арналган қажетті
жабдықгарды атайық:
- N-коннектор;
-N -терминатор;
- N-Barrel -коннектор;
-N -жерге қосылган терминатор;
- DlX-коннектор;
-Трансивер.
Ethernet үшін қолданылатын жіңішке коаксиалды кабельдің
диаметрі 0,2 дюйм жэне толқындық кедергісі 50 Ом. Импортты
кабель
атауы
RG-58A/U
деп
аталады
жэне
10BASE2
спецификациясына сэйкес келеді.
9.1

Жіңішке кабель көмегімен құрылган Ethernet желісі қалың кабель
арқылы құрылған желіге қарағанца едәуір қарапайым болып келеді.
Барлық желілік адаптерлерде ереже бойынша екі ажыратқыш болады.
Олардың бірі көп талшықты грансиверлі кабельді жалғауға, ал
екіншісі - Т-коннектор деп аталатын кішігірім тройник жалғанады. Тконнектор бір жағынан желіліх адаптерге, ал қалған екі жағынан
үштарында сэйкес ажыратқьіштары болатын жіңішке коаксиалды
кабельдің қиынды^м жалғанады. Осы тұста коаксиалды кабель
желілік кабельге тікелей жалғанған секілді болады, сондықтан
трансивер мен трансиверлі кабель керек емес.
Сегмент ұштарында Т-коннекторлардың бос соңына жалғанатын
терминаторлар болуы керек. Сегментегі бір (және тек біреуі)
терминатор жерге қосылуы керек.
Жіңішке кабельді желілердің көрсеткіштері жуан кабель
базасындагы желімен салыстырғанда нашар. Бірақ жіңішке кабельді
желіні құру үшін қажетті желілік жабдықтардың бағасы едәуір аз.
Кейбір фирмалар, сегмент ұзындыгы 300 метрге дейін жеткенде
жұмыс жасай алатын Ethernet адаптерлерін шыгарады (мысалы,
3COM фирмасының адаптерлері).
Бірақ мұндай адаптер қымбат тұрады жэне бұл жағдайда барлық
желі тек бір түрлі адаптерлерді қолдану арқылы жасалуы керек
(Кесте 10.3).
Кесте 10.3. Жіңішке кабельді Ethemet-ке арналған шектеулер
Сегментгің максималды ұзындьгғы
Желідегі сегментгердің максималды саны
Желінің максималды ұзындығы
Бір сегментке қосылған станциялардың максималды саны (егер
желіде репитерлер болса, ол да жұмыс станциясы болып саналады)
Жұмыс станцияларының жалғану нүктелерінің минималды ара
қашықтығы

185 м
5
925
30
0,5 м

Ethernet желісінің көбі дэл осы жіңішке кабель негізінде
қүрылған.
Сонымен, жіңішке кабелді Ethernet желісіне арналған қажетті
жабдықтардың тізімі:
- BNC-коннектор
- BNC-терминатор
- BNC-Barrel -коннектор
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BNC-жерге қосылған терминатор
- Т-коннектор
Кейбір Ethernet желілік адаптерлері (барлығы емес) өзіндігінен
жай ғана
экрандалмаған бұрама жүп сымдарынан тұратын
кабельдермен
(10 BASE-T спецификациясы) жұмыс жасауға
қабілетті. Сондай кабель ретінде кәдімгі телефон сымдарын және
сіздің ұйымыңыздагы телефон желісін қолдануға болады.
Бұрама жүп негізіндегі Ethernet желісі үшін арнайы құрылғы концентратор қажет. Бір концентраторға сол бір телефон розеткалары
арқылы 12 жұмыс станциясына дейін қосуға болады. Концентратор
мен жұмыс станциясының ара қашыктыгы 100 метрді құрайды,
сонымен қатар мәліметтерді тасымалдау жылдамдыгы коаксиалды
кабельге арналғандай - секундына 10 Мбит.
Бұрама жұп негізігіндегі желінің жетістіктері - жабдықтар
бағасының төмен болуы жэне қолда бар телефон торабын қолдану
мүмкіншілігі. Бірақ, желідегі станциялар саны мен оның үзындығына
елеулі ніектеулер қойылады.
10.5.2 Желілік адаптер Ethernet
Қолданылатын кабельдерге тәуелсіз әр жұмыс станцияларында
желілік адаптер болуы керек. Желілік адаптер - компьютердің
аналық платасына салынатын плата. Оңда желі кабелін жалғауға
арналған екі ажыратқыш болады.
Ethernet үшін ISA стандартында үш түрлі желілік адаптерлер
қолданылады: 8-битті, 16-битті жэне 32-битті. 8-битті адаптер аналық
платаның 8-битті немесе 16-битті слотына салынып, негізінен 16битті слоттар болмайтын IBM XT IBM PC компьютерлерінде
қолданылады. Кейбір жагдайда 8-битті адаптерлер, мэліметгерді
тасымалдау жылдамдыктарына деген талаптар жоғары болмаса, IBM
AT компьютерлері үшін қслданылады. 16-битті адаптерлер үшін 16битті слоттарды қолдану қажет.
80386 немесе 80486 компьютерлерінде, ең болмағанда аса көп
күш түсетін станциялар үшін, жылдам 32-битті адаптерлерді
қолданған жөн.
Желілік адаптерлер ISA/EISA немесе Micro Channel
архитектураларына арналған болуы мүмкін. Бірінші архитектура IBM
АТ компьютерлер сериясында жэне соған сэйкестерінде
қолданылады, екіншісі - 80486 процессорлар негізіндегі қуатты
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станцияларында, ал үшіншісі IBM сериясының PS/2
компьютерлерінде
қолданылады.
Бұл
адаптерлер
түрі
конструкциялық түрғысьшан бір-бірінен ерекшеленеді. Жүмысын
жылдамдату үшін желілік адаптерлер платасында буфер болады. Бүл
буферлердің өлшемдері эр адаптер үшін түрлі болып, 8-битгі
адаптерлер үшін 8 Кб-тан 16- жэне 32-битті адаптерлер үшін 16 Кбтан және одан да көп болуы мүмкін.
Ethernet желілік адаптерлер енгізу/шығару порттары мен бір
үзіліс арнасын қолданады. Кейбір адаптерлер жадыға тікке ену
арналарымен (DMA) жүмыс жасауы мүмкін.
Адаптер платасында, былайша айтқанда дискісіз жүмыс
станцияларын құруга арналған түрақты есте сақтау қүрылғысының
(ТЕҚ) микросұлбасы орналасқан. Бүл компьютерлер құрамында
винчестер де, флоппи дискі де болмайды. Операциялық жүйенің
жүктелуі желіден орындалады жэне оны дистанционды жүктеу
микросүлбасында жазылған бағдарлама орындайды.
Желілік адаптерді компьютердің аналық платасына салмастан
бүрын, ауыстырып-қосқыштардың көмегімен (аналық платада
орналасқан) енгізу/шыгару порттары, үзіліс арналары үшін дүрыс
мәндерін, дискісіз станцияның дистанционды жүктелуіне тұрақты
есте сақтау қүрылғысының негізгі адресін беру қажет. Егер желі
үзындығы желі сегментінің ең үлкен ұзындығынан артық болса,
желілік репитер арқылы байланысатын бірнеше (беске дейін)
еегментке бөлу керек.
Конструктивті репитер өзінің ток көзі бар бөлек конструкциялы
түрде, не компьютердің аналық платасына кеңейту слотына
салынатын плата түрінде болуы мүмкін.
Жеке контрукциялы репитер қымбат түрады, бірақ жіңішке
кабельде, сол сияқты қалың кабельде қүрылған Ethernet сегменттерін
байланыстыру үшін қолданылуы мүмкін, себебі онда коаксиалды
ажыратқыштар мен трансиверлі кабельдерді жалғауға арналган
ажыратқыштар да бар. Бүл репитердің комегімен жіңішке жэне жуан
кабельдермен жасалған сегментгерін бір желіге байланыстыруға
болады.
Плата түріндегі репитерде тек коаксиалды ажыратқыштар
болады, сондықтан жіңішке коаксиалды кабельдегі сегменттерді
жалғай алады. Онымен қоса, ол арзак түрады және электр көзін
жалғауға арналған жекеленген розеткапы керек етпейді.
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Жүмыс станциясына қондырылған репитердің кемшіліктерінің
Ы|>і бүл желінің тэулік бойы жұмыс жасауын қамтамассыз ету үшін
рі іштсрі бар станция да тэулік бойьша жүмыс жасап түруы керек.
I <ж і м айырған кезде желі сегменттері арасындағы байланыс үзіледі.
І‘епитердің функциясы желі сегменттерін физикалық тұрғыдан
Гкиіу және желінің бір сегментінен екіншісіне тасымалданатын
ііііистгерді қалпыиа келтіруді қамтамассыз ету болып табылады.
Репитер желінің сенімділігін арттырады, себебі бір сегменгтің
іегсн шығуы (мысалы, кабельдің үзілуі) басқа сегменттердің
жүмысына кедергі жасамайды. Бірақ зақымдалған сегментгер арқылы
мсшімегтер өте алмайды.

10.5.3 Arcnet аппаратурасы
Arcnet желісін ұйымдастыру үшін арнайы желілік адаптер қажет.
1>үл адаптерде коаксиалды кабельді жалғауға арналған сыртқы
пжыратқыш болады.
Әрбір Arcnet адаптері берілген желіге арнаған өзінің номері
болуы керек. Бүл номер адаптерде орналасқан ауыстыру-қосқыш
арқылы тағайындалады және 0 ден 255 дейінгі аралықта болу керек
(Кесте 10.4).
Кесте 10.4. Arcnet желісіне арналған шектеулер
Белсенді концентраторға баратын кабельдің максималды
ұзындығы
Бір кабельге жалғанған жұмыс станцияларының минималды
ара қашықгығы
Ең ұзын маршрут бойынша желінің масималды ұзындығы
Жұмыс станциясы мен белсенді емес концентратордың
арасындағы максималды ара қашыктық
Белсенді мен белсенді емес концентратордың арасындағы
максималды ара қашықтық
Екі белсенді концентраторлардын арасындағы максималды
ара қашықтық

300 м
00,9 м
6м
30 м
30 м
600 м

Жұмыс станцияларының желілік адаптерлері толқын кедергісі
93 ОМ болатын коаксиалды кабель арқылы арнайы құрылғы концентраторға жалғанады. Сонымен қатар, экрандалмаған бұрама
жүпты қолдануы мүмкін. Концентраторлар белсенді (Active Hab)
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және белсенді емес (Passive Hub) болады. Ьір конценграторга (оның
түріне байланысты) 4, 8, 16 немесе 32 жумыс етанциясы жалгана
алады.
Arcnel желісіне арналған шектеулер кестсдс келтірілген.
Arcnet желісінің жетістііі желі жабдықтарының арзаидыгы
(Ethernet-nen салыстырганда) жэне желінің үлкен ұзындығы (6 км-ге
дейін). Бірақ секундына 2,44 Мбигті қүрайтын мәліметтерді
тасымалдау гөмен жылдамдыгы Arcnet желісінін қолданысын шектеп
гұрады.
10.5.4 Token-Ring аппарату расы
Бүл желінің топологиясы сақина топологиясына Караганда
жүлдызша топологиясына үқсас. Бір-бірімен байланысып сақина
қүрудың орнына Token-Ring жүмыс станциялары IBM шыгарган 8228
типті концентраторға жалганады. Шындығында, концентраторлар
саны бірнешеу болуы мүмкін, онда бұл жагдайда концентраторлар
арнайы ажыратқыштар арқылы сақинаға біріктіріледі.
Бірақ егер бір концентратор қолданылса, онда бірігетін
ажыратқыштарды сақиналап қажеті жоқ. Token-Ring торабындағы
мәліметгерді тасымалдау жылдамдығы секундына 4 немесе 16 Мбитке дейін жетуі мүмкін, бірак желілік жабдықтың батасы Ethernet
желісімен салыстырганда қымбат болып келеді. Сонымен қатар,
басқа да шектеулер бар (кесте 10.5.)
Кесте 10.5. Token-Ring желісіне арналган шектеулер
Желідегі 8228 типті концентраторлардың максималды саны
Желідегі жұмыс станцияларынмң минималды саны
Екі концентратор арасындағы кабельдіц максималды ұзындыгы
Желідегі
барлық
концентраторларды
байланыстыратын
кабельдің максималды улындыгы

12
%
45 м
120 м

Кестеден корініп чүргандай
Token-Ring желісі үлкен
аракышықтыктарга арналмаган. Барлык комиыотерлер ғимараттын
бір немесе екі қабатында орналасуы қажет. Сонымен қатар Ethemetпен салыстырганда жабдыктар бағасының қымбаттығы да оныц жиі
колдануын төмендетеді.
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Һиқмлау сұрақтары:
I Желілердің топологиясы?
2. Анпаратгық қамаамасыздандыру?

Өдістемелік нұсқаулар: Кішігірім командалардың жиынгығын
теріп, олардыц бөлінуін жүргізіңдер. Осы бөлінуінің
салысгырмалы талдауын жасаңдар.
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ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБА ҚТАР ЖОСПАРЫ
№1 зертханалық жұмыс. Логикалық және жады элементтерін
зерттеу
Жады элементі деп басқару сигналы іс-әрекетін тоқтатқаннан
кейін де, өзінің жағдайын сақтайтын элемент.
Орындау барысы
Жады элементтері механикалық, пневматикалық, электронды,
виртуалды жэне реле базасында электрлі бола алады.
Е1І

Бистабильді жады элементі

Жады элементінің механикалық фиксатормен жасалған жапсырма шегесі

Бистабильді пневмоүлестіруші
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V

Қаусырап ұ.стау (Самоподхват)

Электронды жады элементі-триггер

Триггер (агылшын тіліндегі .TRIGGER - шүріппе, ілгек) - бұл
жадының бистабильді элементі, және де оның екі стабильді күйі
болады: 0 жэне 1.
Әрбір анықталған уақытга триггер тек қана бір стабильді күйге ие
бола алады.
Кірістердің шартгы белгіленуі:
S - (set)
1 күйін орнату;
R - (reset) 0 күйін орнату.
Қысқа 1 сигналын S кірісіне жібергенде, триггер 1 күйіне
ауысады, немесе 1 күйі сақталынады. Егер де басқару сигналы бүл
кірісте өзінің күйін 0 ауыстырған жағдайда, триггер қосылған күйінде
сақталынады.Қысқа 1 сигналын R кірісіне жібергенде, триггер 0
күйіне ауысады, немесе 0 күйі сақгалынады.
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Сондықтан триггер басқару сигналының
әрекеті
тоқтатылғаннан кейін өзінің күйін сақтайтын жады элемент» болып
табылады. Әдетге бір күйден екінші күйге ауысу үшін, қажетті
шарттар орындалуы тиіс.

т _ G

-R

Q

S

т

Электроңды триггердің жұмыс істеу принципі

S = 0 , R = 0 , Q t= 0

S = 1 , R = 0 , Q H -1 = 1

Триггердің уақытша диаграммасы мен ақикат кестесі:
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Qt- сигнал жібергендегі жағдай, ягни элемент әрекет етуге үлгерген
жоқ.
Qt+І- сигналдың өзгеруіне байланысты элементтің реакциядан
кейінгі жағдайы.
? - электронды элементтерге тұрақсыз (рұқсат берілмеген) күйі (0
немесе 1). Багдарламаланған триггерлердің нэтижесі доминантага
тэуелді болады.
Багдарламаланган триггердің доминантасы
Доминанта деп триггерге берілген қасиет, ол қарама-қарсы
(қосу және ажырату) сигналдар жіберілген кезде тәртібін анықтайды.
Триггерлерді доминирленген қосылу мен доминирленген ажырату
арқылы айырады. Доминирленген қосылу: S = 1, R = 1, Q,+i = 1
Доминирленген ажырату: S = l , R = l , Q t + l = 0
Жады элементін пайдалану анализі
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Әрбір жетегі немесе орындайтын құрылғы үшін жады
элементттерін пайдалану қажеттілігін анықтау керек. Нақтылы
жағдайды ескере отырып, соган қажетті жады элементі таңдап
алынады. Жады элементі белгілі бір жетегінің жүмысына байланысты
болу қажет! Егер жады элементі тек қана қосымша көмек көрсету
жүмысын атқарса, оңда жады элементінің шығысында виртуалды
жетегі маркер (flag - ағыл) көрсетіледі.
Егер жады қажет болса, онда техникалық тапсырмада шартты
қосу мен ажыратуды сипаггайтын 2 сейлем болу қажет.
Бір күйден екінші күйге ауысу теқ қана қажетті шарттар
орыидалган кейін орындалады. Триггер ақпаратты сигнал жиілігінің
бөлінуін шығаруға мүмкіндік береді.
Қарапайым функция немесе алгебра локикасының жүйелерін
логикалық элемент жүзеге асырады. Алгебра логикасының
қарапайым функциялары НЕ- «логикалық терістеу» (инверсия), И «логикалық көбейту»., ИЛИ -«логикалық қосу» деген атаулары
берілген. Бүл функцияларды жүзеге асыру үшін арнайы логикалық
элементтері қолданылады.
Осы логикалық элементгер арқылы кез-келген логикалық
функцияларды жүзеге асыруга болады. Ең көп қолданбалы
функционалды толық комбинация элементтері ИЛИ-НЕ,И-НЕ,ИИЛИ-НЕ және т.б. болып табылады.
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№2 зертханалық жүмыс. ДК функідионалдық түйіндерін зерттеу
Компьютер - өзіне берілген бұйрықтарды орындау арқылы
есептерді шығара алатын машина. Қандай да бір есепті шешу үшін
берілген бұйрықтардьщ тізбегі багдарлама деп аталады. Аппараттық
жабдықтардың көмегімен орындалатын бұйрыкдардың тілін
машиналъщ деп атайды. Бірақ бағдарламаларды машиналык тілде
жазу қиын. Бұл проблеманы шешудің бірден-бір жолы адамға
ыңғайлы жаңа бүйрықтарды ойлап табу.
Жаңа тілдің бүйрықтары машинаға түсінікті болу үшін оларды
машиналық тілге ауыстыру жолдарын қарастыру қажет. Оны шешу
үшін екі технология белгілі: оның бірі трансляция деп аталатын
алғашқы бағдарламаның орнына машина тілінде жазылган жаңа
бағдарламаны орындау. Екіншісі алғашқы тілде жазылган
бұйрықтарды енгізілетін берілгендер деп түсінетін жэне оларды
кезекпен қарастыра отырып, машина тілінің эквивалентті
бұйрықтарын орындайтын машина тілінде жазылган багдарлама. Бүл
технология жаңа бағдарламаны қүрастыруды қажет етпейді және
интерпретация, ал оны орындайтын багдарлама интерпретатор деп
аталады.
Екі әдісті де қолдану барысында компьютер берілген
бүйрықгарға эквивалентті машина тілінде жазылган бұйрықтар тобын
орындайды. Сонымен, бүйрықтарды аппараттық құрылымдарга
түсінікті болатьшдай тілге ауыстыру үрдісі жайлы ойланбай-ақ
машина тілі ретінде жаңадан қүрылған тілдІ қабылдайтын қандай да
бір виртуалды машинаның барлыгын елестетуге болады.
Мүндай машинаны 1-деңгейдегі виртуалды машина, ал
машиналық тілді машинаны О-деңгейдегі виртуалды машина деп
атайды. Трансляциялау мен интерпретациялау өз деңгейінде
орындалу үшін екі виртуалды машиналардың тілдері тым алшақ
болмауы керек. Осыдан кейін бірінші виртуалды машиналарға
Караганда көбінесе компьютерден гері адамға бағытгалған бүйрықтар
тобын күруға болады.
Бүл бүйрықтардьщ үшінші тобы 2-деңгейдегі виртуалды
машиналарга сәйкес тіл құруға мүмкіндік береді. Бұл қатар
қолданушы үшін қолайлы тіл табылғанша жалғаса береді. Мүндай
эрбір тіл өзінен и1072 алда гүрған тілді негізге ала отырып құрылады,
сондықтан компьютерді деңгейлер қатары түрінде қарастыруға
болады. 'Гармактық қүрылымның төменгі бөлімінде орналасқан тіл ең
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қарапайым, ал ең жоғарғы бөлімінде орналасқан тіл күрделі тіл болып
табылады.
п деңгей
Тп машиналық тілді Мп виртуалды машина
Тп тілінде жазылған бағдарлама-интерпретатор арқылы
түсіндіріледі немесе одан төменгі деңгейдегі машина тіліне
трансляцияланады
3 деңгей
73 машичаг^А гілді М3 виртуалды машина
2 деңгей
72 машиналық тілді М2 виртуалды машина
72 тілінде жазылған бағдарлама M l немесе МО машиналарында
жұмыс істейтін бағдарлама-интерпретатор арқылы түсіндіріледі
немесе Т1 немесе 70-ге трансляцияланады
1 деңгей 77 машиналық тілді M l виртуалды машина 77 тілінде
жазылған бағдарлама МО машинасында жұмыс істейтін бағдарламаинтерпретатор арқылы түсіндіріледі немесе ТО-ге трансляцияланады
0 деңгей
ТО машиналық тілді МО виртуалды машина
ТО тілінде жазылған бағдарлама электронды үрділермен
орындалады
Ол көпдеңгейлі машина болып табылады.
Тіл мен виртуалды машина арасында маңызды тәуелділік орын
алған. Әрбір машинаның өзі орындай алатын барлық бүйрықгардан
түратын машиналық тілі бар.
Негізінде машина тілді анықтайды. Дэл солай осы тілде жазылған
бұйрықгарды орындайтын машинаны тілдің өзі анықтайды.
п деңгейлі компьютерді жеке машиналық тілі бар эртүрлі п
виртуальді машина деп қарастыруға болады.
Қазіргі заманғы компьютерлер екі немесе одан да көп
деңгейлерден тұрады. Алты деңгейлі машиналар да бар. 0-деңгей
машинаның аппаратгық жабдықталуы. Оның электронды үрділері 1деңгейде жазьшған бағдарламаларды орындайды. Бұл деңгейден де
төмен орналасқан физикапың цүрылымдар деңгейі деп аталатын
деңгей бар.
Онда транзисторлар орналасады.
5 деңгей Жоғары деңгейдің тілі
Трансляция (компилятор)
4 деңгей Ассемблер тілінің деңгейі
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Трансляция (ассемблер)
3 деңгей Операциялық жүйе деңгейі
Трансляция (ассемблер)
2 деңгей Архитектуралық
Интерпретациялау
(микробағдарлама) немесе
1 деңгей Микроархитектуралық деңгей
Аппараттық жабдықгау
0 деңгей Цифрлік логмкалық деңгей
Әрбір деңгейді қолдау әдісімен көрсегілген көпдеңгейлі
компьютер.
Ең төменгі цифрлік логикалыц деңгейде обьектілер вентшъдер
деп аталады.
Венгильдер гранзисторлар сияқты аналогтық компонентгерден
тұрғанымен, цифрлік құрылғылар тәрізді оларды дәл үлгілеуге
болады. Әрбір вентильдің бір немесе бірнеше цифрлік енгізу
сигналдары бар. Вентиль ол сигналдардың НЕМЕСЕ, ЖӘНЕ сиякды
жай
функцияларын
есептейді.
Әрбір
вентиль
бірнеше
транзисторлардан түрады Бірнеше вентильдер 0 немесе 1-ден
түратын жадының битін қүрайды. 16, 32 немесе 64 битген
топтастЕ.ірылған жадының биттері регистрлерді құрайды. Әрбір
регистр шектелген үзындықты екілік санды сақтайды. Компьютердің
өзі де вентильдерден тұруы мүмкін.
Келесі деңгей — микроархитектуралъщ деңгей. Бүл деңгейде
арифметикальщ-логикалъщ цурылым (АЛҚ) деп аталатын жергілікті
жадыны жэне үрдіні қүрайтын 8 және 32 регистрлердің тобьш көруге
болады.
АЛҚ мен регистрлер қосылып берілгендер трактісін
қүрайды. Берілгендер трактісінің негізгі функциясы АЛҚ-ның қандай
да бір амалдар орындау барысында пайда болтан, мысалы қосу
амалы, нәтижесін орналастыратын бір немесе бірнеше регистрді
тандау. Кейбір машиналарда берілгендер тракгісінің жүмысы
микробагдарлама деп аталатын ерекше бағдарлама арқьшы
бақыланады. Басқа машиналарда берілгендер трактісінің жұмысы
аппараттық жабдықтардың көмегімен бақыланады.
Келесі деңгей архитектуралъщ буйрыцтар деңгейі деп аталады.
Интерпретациялау (микробағдарлама) немесе тікелей орындау
арқылы жүзеге и1072 асырылатын машиналық бүйрықтардың
тобынан түрады.
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3-деңгей көбінесе гибридті болып келеді. Бұл деңгейдің
көптеген
бұйрықтары
архитектуралық бұйрықтар деңгейіи
қайталайды (бір деңгейде кездесетін бұйрықтар басқа деңгейде де
кездесе береді). 3-деңгейде пайда болған жаңа құрылғылар осы
деңгейде жұмыс істейтін интерпретатор арқылы жүзеге асырылады.
Бұл интерпретатор операциялъщ жүйе деп аталады. 3-деңгейдегі
бұйрықтар 2-деңгей бұйрықтарына ұқсас микробағдарлама немесе
аппаратгық жабдықтардың көмегімен орындалады. Басқаша
айтқанда, 3-деңгейдің бір бөлігі операциялық жүйе орындалса, басқа
бөлігі микробағдарламамен интерпретацияланады. Бұл деңгейдің
гибридті деп аталуы да сондықтан. Ол операциялъщ жүйе деңгейі деп
аталады.
4деңгей мен 3-деңгейлер арасында айтарлықтай айырмашылық
бар. Төменгі үш деңгей неғұрлым жоғары деңгейді қолдайтын
трансляторлар мен интерпретаторларды қызметін атқарады. Оларды
жаңа виртуалды машиналарды құрумен жэне жасаумен айналысатын
жүйелік багдарламаіиылар жазады. 4-деңгей мен одан жоғары жатқан
деңгейлер нақты есептерді шешуші қолданбалы бағдарламашыларға
арналған.
2 жэне 3-деңгейлер интерпретацияланады да одан жоғары
деңгейлер транслятордан қолдау табады. 1,2 және 3-деңгейлер
машиналық тілдері цифрлік. 4-деңгей мен одан жоғары деңгейлер
тілдері адамға түсінікті сөздер мен қысқартулардан тұрады.
Төртінші деңгей төменгі деңгейлі тілдің символдық формасын
құрайды. Бұл деңгейдің бағдарламалары алдымен 1, 2 жэне 3деңгейдің тілімен трансляцияланады да одан кейін сәйкес виртуалды
немесе нақты бар машинаның тілімен интерпретацияланады.
Трансляцияны орындайтын багдарламаны ассемблер деп атайды.
Бесінші деңгей қолданбалы бағдарламашылар жасаған тілдерден
тұрады. Ондай тілдер жоғарғы деңгейлі тілдер деп аталады. Олардың
ішіндегі кең тарағандары - С, C++, Java. Бұл тілдерде жазылған
бағдарламалар көбінесе 3, 4-деңгейлер арқылы трансляцияланады.
Жоғарғы деңгейлі тілдерде жазылған бағдарламаларды өңцейтін
трансляторларды компиляторлар деп атайды. Кейбір кезде
интерпретатор әдісі де қолданылады.
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№3 зертханалық жұмыс. Екілік ондық кодтар арифметикалық
қүрылғысын зертттеу
1. Тапсырма. Сандарды он алтылық санау жүйесінен ондық
санау жүйесіне ауыстырьщыз:
а) 9116; в) 23516; ә)4016; г)7С3116; б)5А16; д) Ғ54І6;
Сегіздік санау жүйесі. яғни негізі 8 болатын санау жүйесінде
сандар сегіз цифрдың көмегімен өрнектеледі: 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7.
Мысалы, 357 сегіздік санында жеті бірлік, бес сегіз және үш сегіздің
квадраты бар, яғни 3578=3*8л2+5*8+7*8°, мүнда. 357 санының
индексі 8 санау жүйесін білдіреді. Жазылған қосындыда ондық
жүйенің ережесі бойынша арифметикалық әрекеттерді орындай
отырып, 3578=23910 аламыз, ягни 357 сегіздік саны 239 ондық санға
сәйкес келеді.
2. Тапсырма. Сандарды сегіздік санау жүйесінен ондық санау
жүйесіне ауыстырыңыз:
а) 5558; в) 2358; э) 6368; г) 7318; б) 2378; д) 3548.
Сандарды бір санау жүйесінен басқа санау жүйесіне ауыстыру
қажеттілігі жиі туындайды. Санды екілік, сегіздік немесе он алтылық
жүйеден ондық жүйеге ауыстыру жогарыда көрсетілген. Бүтін ондық
сандарды екілік санау жүйесіне ауыстыру. Ондық санды екілікке
ауыстырған кезде осы санды 2-ге бөлу қажет.
Мысалы, 891 санын овдық жүйеден екілік санау жүйесіне аудару.
Шешімі: 891:2=445, қалдық 1 445:2=222, калдық 1 222:2= 111,қалдық
0 111:2=55, қалдық 1 55:2=27, қалдық 1 27:2=13, қалдық 113:2=6,
қалдық 1 6:2=3, қалдық 0 3:2=1, қалдық 1 1:2=0, қалдық 1 (екілік
саннын үлкен цифры). Бір қатарға соңына бөліндіні, одан кейін
соңғысынан бастап барлық қалдықтарды жазамыз.
Жауап: 89110=11011110112. Ауыстыру ережесі. Бүгін оң ондық
санды екілік санау жүйесііне ауыстыру үшін осы санды 2-ге бөлу
қажет. Алынған бөлінді 2-ден кіші болғанша бөліндіні қайтадан 2-ге
бөле береді. Нәтижені бір қатарға соңғы бөліндіні, одан кейін
соңғысынан бастап барлық қалдықтарды жазу керек.
3. Тапсырма. Сандарды ондық санау жүйесінен екілік санау
жүйесіне ауыстырыңыз:
а) 322; 6)150; в)283; г)428; д)315; е)181; ж) 176.
Ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін оны 2ге көбейтіп, бүтін бөліктерді іздеу керек. Мысалы, 0,625 ондық
бөлщегін екілік санау жүйесіне ауыстырайық. Екілік бөлшектің
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үтірден кейінгі бірінші цифрык табу үшін берілген санды 2-ге
көбейтіп және көбейтіндінің бүтіғ бөлігін бөліп алу қажет.
Шешуі:
0,625*2=1,250,
0,250*2=0,500,
0,500*2=1,000,

бүтін
бүтін
бүтін

бөлігі
бөлігі
бөлігі

1-ге
0-ге
1-ге

тең.
тең.
тең.

Соңғы көбейтіндінЬ’ бөлшек бөлігі нөлге тең. Ауыстыру
аяқгалды. Еір қатарга алынған бүтін бөліктің бірінші цифрынан
бастап жазамыз.
Жауап: 0,62510=0,1012. 2-ге көбейткенде әрқашан ондық санның
тек қана бөлшек бөлігі қатысады. Ауыстыру ережесі. Оң ондық
бөлшекті екілік санау жүйесіне ауыстыру үшін бөлшекті 2-ге көбейту
қажет. Көбейтіндінің бүтін бөлігі екілік бөлшектің үтірден кейінгі
бірінші цифры ретінде алынады да, бөлшек бөлігі екіге көбейтіледі.
Екілік бөлшектің келесі цифры ретінде осы көбейтіндінің бүгін
бөлігін алады, ал көбейтіңдінің бөлшек бөлігін қайтадан 2-ге
көбейтеді жэне т.с.с. Ақырғы ондық бөлшекті екілік санау жүйесіне
ауыстырған кезде периодты бөлшек алынуы мүмкін. Мысалы, 0,3
ондық бөлшегін екілік санау жүйесіне келтірейік.
Шешуі:
0,3*2=0,6
бүтін
бөлігі
0-ге
0,6*2=1,2
бүтін
бөлігі
1-ге
0,2*2=0,4
бүтін
бөлігі
0-ге
0,4*2=0,8
бүтін
бөлігі
0-ге
0,8*2=1,6
бүтін
бөлігі
1-ге
0,6*2=1,2
бүтін
бөлігі
1-ге
0,6 бөлшек бөлік есептеудің екінші катарында болған еді.

тең;
тең;
тең;
тең;
тең;
тең

Сондықтан есепте қайталана бастайды. Демек, екілік санау
жүйесінде 0,3 периодгы бөлшек түрінде ұсынылады. Жауап:
0,310=0,0(1001)2. Пракгикада осы операциялар үтірден кейін берілген
цифр саны алынғанша жалғасады.
4.
Тапсырма. Ондық бөлшектерді екілік санау жүйесіне
ауыстырыңыз:
а) 0,322; ә) 150,7006; б) 283,245; в) 315,075; г) 181,369; ғ) 176,526.
Ондық санды он алтылық санау жүйесіне ауыстыру үшін санды
8-дің орнына 16-ға бөлу қажет. Мысалы, 891 санын ондық жүйеден
он алтылық санау жүйеге ауыстырайық.
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Шешуі: 891:16=55, қалдық И -re тең, он алтылық жүйеде «11
саны» латынның В әріпімен белгіленеді; 55:16=3, қалдық 7-ге тең;
3:16=0, қалдық 3-ке тең (он алтылық санның үлкен цифры); Жауап:
89110=37В16.
5. Тапсырма. Ондық сандарды он алтылық санау жүйесіне
ауыстырыңыз:
а)322;
ә)150,7006;
6)283,245;
в)428;
г)315,075;
ғ)181;
д) 176,526; е) 369
Ондық жүйеден сандарды сегіздік санау жүйесіне ауыстыру үшін
екілік жүйесіне ауыстырған кездегі әдісті қолдануға болады.
Өңделетін сан ондық жүйенің ережесі бойынша, 7-ден аспайтын
кәлдықты сактай отырып, 8-ге бөлінеді. Егер алынған бөлінді 7-ден
үлкен болса, онда оны, қалдықты сақтай отырыл, 8-ге бөледі. 8-ге
болу үрдісі бөлінді нольге тең болғанша жалғаса береді. Содан кейін
соңгысынан бастап барлық калдықтар бір жолға жазылады.
Бұл сегіздік жүйедегі қорытынды сан болып табылады.
Мысал: ондық жүйедегі 891 санын сегіздік санау жүйесіне келтірейік.
Шешуі: 891:8=111, қалдық 3-ке тең; 111:8=13, қалдық 7-ге тең;
13:8=1, қалдық 5-ке тең; 1:8=0, қалдық 1-ге тең (сегіздік санның
үлкен цифры). Жауап: 89110=15738.
6. Тапсырма. Ондық сандарды сегіздік санау жүйесіне
ауыстырыңыз:
а) 322; ә)150; 6)283,245; в)428; г)315,075; ғ)181,369; д)176,526;
е ) 7006
Сандарды екілік жүйеден сегіздік санау жүйесіне ауыстыру.
Екілік санау жүйені сегіздік немесе он алтылық санау жүйесіне
түрлендіру үрдісі өте қарапайым. Кез келген цифрды сегіздік сан
түрінде жазу үшін үш екілік цифрлар қажет. Сондықтан түрленетін
екілік санды оңнаи солға қарай екілік цифрлар тобына үштен бөледі,
сол жақтағы цифрлар тобы ең аз болуы тиіс. Мысалы, 011 екілік
цифры сегіздік санау жүйесіндегі үш цифры больпт табылады. Содан
кейін екілік цифрдың әрбір тобын кестеде көрсетілген цифр түрінде
көрсетеді. Мысалы, 110111101 екілік саны екілік цифр бойынша
үштен топқа бөлінгенде, 1 101 111 011 деп жазута болады және содан
кейін әрбір топты кестедегі сегіздік цифрдың біреуімен жазып
болғаннан кейін, 1573 санын аламыз.
7. Тапсырма. Екілік санды сегіздік санау жүйесіне ауыстырыңыз:
а)111101100112;
в)11Q111.110.112;
ә)11011010010012;
г) 10101110111012; 6)1001101010012; ғ) 11101111010112.
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Сандарды екілік жүйеден он алтылық санау жүйесіне ауыстыру.
Екілік жүйеден он алтылық санау жүйесіне жоғарыдағыға үқсас
түрленеді, тек қана айырмашылығы әрбір түрленетін екілік сан төрт
екілік сан бойынша топқа бөлінеді, өйткені он алтылық санның кез
келген цифрын жазу үшін төрт екілік цифр қажет. Сондықган
алдыңғы мысалда қолданылған 1101111011 екілік саны төрт екілік
цифр бойынша топқа бөліп, 110111 1011 түрінде жазуға болады және
эрбір топты он алтылық цифрдың біреуімен жазып болганнан кейін,
37В он алтылық санды аламыз.
8. Тапсырма. Екілік санды кесте бойынша он алтылық санау
жүйесіне ауыстырыңыз:
а)
111101100112;
ғ)
110Л1Д10Д12;
ә)
11011010010012;
д) 10101110111012; б) 1001101010012; е) 11101111010112;
в) 100100102; ж) 10100101,01112. г) 10011000,000101012
Сегіздік немесе он алтылы қ санды екілік санға түрлендіргеңде,
бастапқы санның эрбір цифры үштен (сегіздік сан үшін) немесе
төрттен (он алтылық сан үшін) тұратын екілік цифр тобына
қарапайым ауыстырумен іске асырылады.
Мысалы: 1288=001 010 011 А1716=1010 0001 =10100112 Егер
ауыстырганнан кейін екілік санның бүтін бөлігі нольден тұратын
болса, онда олар азынып тасталады. Бөлшек бөліктің соңындагы
нольдермен де тура соны орындайды.
Мысалы:253,А416=001001010011,101001002=1001010011,1010012.
9. Тапсырма. 1. Кестенің көмегімен сегіздік санды екілік санау
жүйесіне ауыстырыңыз:
а) 3248; в) 1368; э) 15768; r) 30507S; б) 176528; ғ) 4068.
2. Кестенің көмегімен он алтылық санды екілік жүйесіне
ауыстырыңыз:
а) А5916; в) С1616; ә) 8716; г) 1F5A16; б) 4D16; ғ) 4D616.
Екілік сандармен орындалатын арифметикалық әрекеттер Екілік
санау жүйесінде арифметикалық амалдар ондық жүйедегі ереже
бойынша орындалады, тек кана айырма (144 рет оқылды.)
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№4 зсртханалық жүмыс. Жедел жадыны зерттеу
Жадтың плангін орнату оңай. Жедел жадты орнату үшін аналык
платада арнайы тіркеуіштер, яғни слоттар болу керек. Жадгың
илапкісін дұрыс орнату үшін арнайы кілт керек. Тіркеуіштід ортасы
шығыңқы болып келеді, ал жады планкісі қуысты болып келеді.
Жадтың планкісін тіркеуішке орнату үшін планкінің шығыңқы куыс
жерін тіркеуіштіц шығыцқы жерімен байланыстыру қажет.
Тіркеуіштің екі жағында да фиксаторлар бар. Оларды жадтың
планкісін орнату алдында міндетті түрде ашу керек. Жад планкісінің
орпатылуы кезінде фиксаторлар өздері жабылады. Бүндай кезде
шертудің дыбысын естуге болады. Ал бұл болса жад планкісінің
түгел орналаскандьп ын айтады.

DDR PC3200 512 Mb жады планкісі байланысу кеңістігінде бір шығыңкысы бар

Жады планкісінің аналык жадының слотына орналасуының жалпы корінісі

Типтермен жэне көлеммен ажыратылатын жад планкісінің
эртүрлі түрлері бар.
Қазіргі кезде практикада жиі колдапатьшдары:
1.SDRAM. Байлаыысу кеңістігінде екі шығыңқысы бар
2. DDR SDRAM. Байланысу кеңістігінде бір ғана шығыңқысы бар.
3. DDR2 SDRAM. Байланысу кеңістігінде бір ғана шығыңқысы бар.
4. DDR3 SDRAM.
SDRAM - жад планкісінің ец ескісі болып сапалады. Қазіргі кезде
өндірілмейді. Intel Pentium 2, Pentium 3, AMD Duron
комныогерлерінде кездеседі. SDRAM жады планкісі жиілігі мен
көлемімен ажыратылады. Берілген типті жады плаикісінің екі жиілігі
бар: РС100 жэне РС133. Жиі кездесетіпі бұл - 32, 64, 128 и 256 Mb.
Сопымен қатар SDRAM PC 133 512Mb жады нланкілері де бар.
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IMH< SDKAIM - ол да бүгінгі күнде ескі жад пяанкісінің типі
......in і .ішіііііды. Қазіргі кезде өндірілмейді. Компьютерді жөндеу
і<і ...... .ми колдииылады. DDR DIMM жиілігімен ажыратылады.
І'( Іыні Р( .’ 100, РС2700, РС3200 маркировкасы жоне 128 Mb, 256
Mb I ’ Mb и I (il> (1024 Mb) көлемі бар жад планкілері де болады.
Ill....им.і11 маытімалды тактті жиілігіне назар аударарлық. DDR400
І'і ' мм ііііімлііі.щ 200 Mhz максималды тактті жиілігімен жұмыс
і .. in h i DDK 133 РС2700 шинаиың 166 Mhz максималды такгті
і і11 in immi жүмыс жасайды. DDR266 PC2100 шинаның 133 Mhz
іііііі іім.иіды гактті жиілігімеп жүмыс жасайды. Жиілігі эртүрлі
...... in.in нірисше жад ііланкілерін орнату кезінде барлык жад
и мим ісрі ісорияда сц баяу жұмыс жасайтын жад планкісінің
■hi hi Iмги /і.үмыс жасайды. ІІрактикада олардыц жүмыс жасамайтын
I" I и pi и' болиды. Бүидай жағдай бірдеи коріпбеуі де мүмкіи жэне
....in і і і імаіікісііпц жиілііімеи байлаиысыи көруге де оцай емес.
Цігіліі і ч - і д с моіііігі берілетін комек бүл - тактті жиілігі бірдей
інііііііыи жад іілаикілсрін колдану, мүмкін болса DDR400 (РС3200).
I гіинр іишігар РС2700 жопе PC2100 нланкілерімен дүрыс жүмыс
жапімпПды
Мі.іі пи.і, Д і і і і л ы қ илаіага көлсмі 256 Mb болатын DDR PC2100
і і і и і.ііікісі орпатылады. Компьютер дұрыс қосылды. Windows
орііаіыдуы басталды.С дискі дұрыс тазартылды, орнатылатын
і|іаііадардың көшірілімі басталды. Бірақ көшірілу кезіиде кейбір
міігиср і і і ы к т ы . Бүл қатенің бастамасы орнатылатын дисктен
іиі.іі і ліи.і бслі ілі. "Повтор" багырмасып шерткенде көшірілу үрдісі
M i n i а жалгасады. Бірак дате қайта қайта шыға береді. Қателердіц
ма іріпсп кошірілу мүлде тоқтайды. Компьютер DDR PC2100 жады
илаіікіеіпіц DDR РС3200 жад планкісіне ауыстырылғаннан кейін
і а11а дүрыс жүмыс жасай алды. Одап кейін DDR PC2100 жад планкісі
басқа компыотерге орнатылды. Бұдан біздің көретініміз бүл- бұпдай
плапкініц тек осы компыотерде ғана дұрыс жұмыс жасай алатыны.
DDR2 SDRAM - қазіргі кезде сатылатыи компыотерлерге
орнатылады. DDR2 оперативгі жадыиыц тагы мыпандай гиптері бар:
DDR2-533 (РС2-4300), DDR2-667 (РС2-5300), DDR2-800 (РС2-6400),
DDR2-1066 (РС2-8500) жэне т.б..
DDR3 SDRAM - қазіргі кездегі ец жаңа, ең шапшаң болып
сапалатын оперативті жады. Кейбір түрлері: DDR3-1066 (РСЗ-8500),
DDR3-1333 (РСЗ-10666), DDR3-1600 (РСЗ-12800), DDR3-1800 (РСЗ14400), DDR3-2000 (РСЗ-16000).
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№5 зертханалык жүмыс. Микропроцсссорлардм зерттеу
Процессорды ауыстыру пүскаулыіы

1. Комныотерді ошіреміз. Ток көзіпеи ажыратып, барлык
кұралдардыц шнурларын суырамыз.
2. Кориустыц сол жак жактауып ашып. Оц жағымен жаткызамыз.
3. Компыотердіц салкыидату жүйесіпіц коннекторы!! жүйелік
гактадағы ток көзіпен ажыратамыз. Салкындату жүйесініц торг
жагындағы бекітнелерді босатып, оны алын тастаймыз.
4. Процессордыц ортақтыратып фиксаторды шетке бұрамыз.
5. Процессорды үкынты суырамыз.
6. Босаган орынга жана процессорды салуіа кірісеміз. ІІроцессорды екі жаі ыиаи ұстап орнына орныктырамыз. Толык орныкканнан
кеіім фиксаторды орныпа коямыз.
7. Процессордыц маталикалық какпагына термопласт жагамыз.
Оны жіцішке агаш көмеі імен жаккап жөн болады.
X. Салкындату жүйесін ориыма орпықтырын, бекітеміз.
Салкындату жүйесімсн процессордыц иык түргапын кадагалау керек.
Салкындату жүйесіи апалық тактадағы юк көзіне косамыз.
9. Корнустыц сол жак жактауын жауып, барлык кабельдерді өз
орындарына қосамыз.

JVttft ісргханалмқ жүмыс. Модемдер, гораптык адаптсрлер,
клиент-сервер жүмысының режимі мен желі күрылымы.
Тораптық адаитерді косу үіхіііі ец бастысы проводник, сонаіі соц
панель управления -> сетевые подключения. Осы тонта өзіміздіц
адшітерімізді іаидаймыз, кез-келгеп операциялык жүйеде ол
«Подключение по локальной сети 1,2,3» болын гүрады. Олар жүйеде
біріісше болуы мүмкін.
Пдпки
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Лры карай, керекті адаптерді тацдам алтан сои, сурепе
Корееіілі епдей «окно свойств» терезесін ашыцыз. Бұл терезеде «При

подключении вывести значок в область уведомлений» жопе
«Уведомлять при ограничепном или отсутствующем подключении»
комаидаларыпа белгіліеуіш ориатамыз. Бұл сізге адаптердыи
белсепділітен визуалды түрде бакылаута мүмкіидік береді.
Қолдаиушыга керек болтан жағдайда ол сол адантермен
колдапылатып комноненттерді оз керетінше жасап алады. Еіср сіз өз
лріітіестеріцізбен файл ауысатып болтан жатдайда, «Клиент для сетей
Microsoft» жаие «Служба доступа к файлам ...» детей қызмепік
жерлерде белі ілеуіш кою керек. Лл етер керісіпше болса, онда
белгілсуіштерді алый тастатан жөн, бүл сіздіц компыоіеріцізді кортау
үшіп косымша кортапые болады. Орнатылтап оиерациялык жүйсте
баіілапысты, компопенпермеп кызмеггер і үрі эргүрлі болады, бірак
каидай жаідай болмасын, сіз өзіцізте керектісіи коя аласыз. Артык
кызмепер жасаумаута кецес береміп, «меньше продуктивнее»

принципі бойынша. Одан сон «Протокол Интернета (TCP/IP)»
бөлімшесін таңдап, «Свойства» батырмасын басамыз. Бүл формада
сізге желі администраторымен берілген реквизиттер бойынша
бірнеше жолдарды толтыру қажет. Әр қолданушыпың ІР-адрестері
эртүрлі, бірақ калған желілік параметрлер барлығына бірдей болып
келеді.

Бұл адаптермен қолданылатын компоненттер қолданушының өз
ерігімен орнатылады.
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Іілрлык берілгендерді толтырып болған соң, қайтадан қате жоқ
■і і мдіі іне көз жеткізіңіз. Бәрі дұрыс болса сақтаңыз. Егер адаптер
• ■nil о қосылған болса, сізде 2 монитордың белгісі пайда болады.
I иді келесі кадамға өтуге болады: клиенттік агенттің баптауын
"ріигіу. Ол сіздің жұмыс жасауыңызға оңайлық келтіреді
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ҚАЙТАЛАУҒА ЖӘНЕ БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ӨЗДІК
ЖҮМЫСЫНА АРНАЛҒАН СУРАҚТАР
1. Есептеу техникасының даму тарихы.
2. Компьютерлердің негізгі техникалық сипаттамалары.
3. Жылдам әрекеттілік және мүмкіншілііггер бойынша есептеу
техника құралдарының классификациясы.
4. Желідегі компьютердің орны бойынша есептеу техника
кұралдарының классификациясы.
5. Заманауи компьютерлердің қүрылуыиың негізгі принциптері.
6. Классикалық
қүрылымды
компьютерлердің
айырмашылықтары.
7. Компьютерлердің жалпыланған құрылымдық сұлбасы.
Негізгі құрылғылардың тағайындалуы.
8. Дербес компьютердщ құрылымдық сүлбасы. Күрылғылардың
өзара әрекеттесуінің шиналық уй ымдастырылу ы.
9. Компьютерде ақпараттың ұсынылуы. Ақпаратты кодтау.
10. Компьютердің бағдарламалық қамтамасының тағайындалуы
мен маңызы.
11. Есептеу техникасының дамуъіның негізгі бағыттары мен
келешегі.
12. Есептеу техникасының пайда болу себептері мен дамуы.
13. Есептеу жүйелерінің архитектурасы.
14. Бірпроцессорлы жүйелердің қүрылымы.
15. SMP- жэне МРР жүйелері: тағайындалуы, құрылу
ерекшеліктері және қоданьшуы.
16. Компьютерлік желідегі кластерлер: тағайындалуы, қүрылу
ёрекшеліктері жэне қоданылуы.
17. Компьютердід бағдарламалык камтамасыньщ қүрылымы,
негізгі компоненттердің тағайындалуьі.
18. Операциялық
жүйелер:
тағайындалуы,
құрылымы,
компоненттер құрамы (MS DOS мысалы негізінде).
19. Қолданбалы бағдарламалар
пакеттері, тағайындалуы,
кұрамы, қолдану ерекшеліктері.
20. Компьютердің бір бағдарламалық жүмыс режимінің
сипаттамасы.
21. Компьютердің көп бағдарламалық жүмыс режимінің
сипаттамасы.
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22. MS Windows басқаруымен жұмыс істейтін компьютердін
жүмыс режимдері.
23. Компьютерлік желілер классификациясы.
24. Желілік операциялық жүйенің негізгі функциялары.
25. «Маркерлі сакина» және «маркерлі шина» типті
хлттамалардын мэні, бағасы және қолдану облысы.
26. Компьютерлік желідегі ақпараттық қауіпсіздікке деген қауіпкатерлердің классификациясы.
27. Желінің кауіпсіздік қызметтері жэне олардың функцияларын
іске асырудың механизмдері.
28. Заманауи байланыс желілерінің негізгі даму багыттары.
29. Байланыс типтері мен сипаттамалары.
30. Байланыс желілеріндегі аналогты модуляцияның және
цифрлық кодтаудың мәні.
3 1. Акпаратты тасымалдаудың нақгылығын қамтамасыздандыру
і .ні идерінің сипаттамалары.
3 1. Желідегі коммутация тэсілдері: мәні, бағасы, қолану облысы.
32. Х.25, Frame Relay, IS DN, ATM желілерінін ерекшеліктері.
33. Локальді желілер: ерекшеліктері, типтері, сипаттамалары.
34. Локальді
компьютерлік
желінің
бағдарламалык
кам іамасының құрылымы жэне функциялары.
35. Локальді компьютерлік желінің желілік кұрылгыларыный
міиездемелері.
36. Глобальді компьютерлік желінің кұрылу пинциптері.
37. Internet желісінің сипаттамалары.
38. TCP/IP хаттамаларының жиыны: кұрамы мен тағайындалуы.
39. ІР-желілеріндегі бағыттау тәсілдері.
40. Internet желісінің косымша қызметтерінің сипаттамалары.
41. Корпоративті компьютерлік желінің сипаттамалары меВ
і иптік кұрылымы.
42. Корпоративті
компьютерлік
желінің
бағдарламалыК
камтамасыздандырылуы: қүрамы мен тағайындалуы.
43. Корпоративті компьютерлік желі құралдарының құрамы меЯ
тагайындалуы.
44. Компьютерлік желілердің дамуы мен жетілдірудің негізгі
жолдары.
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ҚОРЫТЫНДЫ
Бүгінгі күні әлемдегі микрозлектрондық технология электронды
есептеу машиналарын ың барлық класстарының мүмкіншіліктерін
элдеқайда арттыра түсті. Себебі микро ДК жэне дербес ДК негізі бола
алатын жада микропроцессорлық есептеу құрылғылары жасалынды.
Осыған байланысты ДК ұйымдастыру принциптеріне жэне түрлі
класстардағы есептеу жүйелеріне ерекше көңіл бөлген дүрыс.
¥йымдастыру дегеніміз жүйе функдияларын іске асырьшуын
камтамасыз ететін жэне жүйенің функционалдауына негіз болып
алынған приципті айтады.
Жүйе дегеніміз тағайындалуымен анықталатын жетістіктерге
жету үшін өзара байланысқан элементтер жиыны.
Элемент - өзіндік касиеттерімен сипатталатын минималды
бөлінбейтін объект. Басты қасиеттерінщ бірі - бүтінділік.
Жүйе кұрылымы - жүйенің функцияларын іске асырылуын
қамтамасыздандыратьш реттелген элементтер жиыны мен олардың
арасындагы байланыстары.
Есептеу жүйесі -жүйе алдында койылған есептерді шешуге
арналған және ақпаратты өңдеу касиеті бар, онымен қоса
бағдарламаның әсеріиен баскарушы эрекетгерді калыптастыра
алатын аппараттык және бағдарламалык қүрылғылар жиыны.
Есептеу желісі — бір немесе бірнеше түйіндерінде есептеу
машиналары орналасқан мәліметтерді жіберу желісі. Мэліметтерді
жіберу желісі түрлі байланыс арналарымен байланыстырылған
бірнеше түйіннен тұрады.
¥сынылып отырған оқу қүралы «5В070400-Есептеу техникасы
және бағдарламалык қамтамасыз ету. Бакалавриат» жэне «5В070300Ақпараттық жүйелер.
Бакалавриат» мамандықтары бойынша ҚР мемлекеттік
стандартының талаптарына сәйкес келеді. ¥сынылып отырған
мәліметтер «Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру» пэнін
оқыту барысында қолданылған мэліметтер негізінде жазылған.
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ГЛОССАРИЙ
Chip on board

корпуссыз чип, басылатып платага тікелей орнатылады.
Контактілерді орнатқаннан кейін микросулбаның
кауіпсіздігі үшін жане өткізгіштердін тотыгуын
болгызбау үшін бүндай чипке эпоксидті смола
күйылады
Chip package
микросұлбаның корпус түрі, өлшемдерімен, пішінімен
жане контактілер санымен ажыратылады
Chipset
белгі"і С.р типтің функцияларын іске асыру үшін
негізгі электр схемалары бар микросүлба жиынтығы.
MPP архитектура
массивті параллель архитектура.
Автомат
бүл қандай да бір жиынды аныктайтын алгоритм,
мүмкін болган жагдайда ол жиынды баска жиынга
түрлендіруі мүмкін.
Виртуалды жады
көпесепті операциялык жүйелерге арпалтан ДК
жадысын баскару технологиясы.
Дербес компьютер әмбебап функдионалдық мүмкіндіктері бар микроДК.
Желілік адаптер
компьютерге желідегі баска кұрылгылармсн өзара
әрекеттесуге мумкіндік беретін қосымша қүрылгы.
Жсргілікті желі
дербес компьютерлерді бір-бірімен немесе оларды желі
сервері ролін атқаратын куатты компьютермен
байланыстырып тұратын желінің ец қарапайым түрі.
Жумыс станцнясы нақты есептерді шешуге арналған аппараттық және
багдарламалық қүралдар жиыны.
Класстер
жогары
жылдамдыкгы
байланыс
арналарымсн
біріктіріяген компьютерлер тобы.
Компьютерлік
бір-бірімен мәлімет алмаса алатын кем дегенде екі
жслі
комльютердің байланыс кұралдары комегімен карымқатинас жасауына арпалгап ақпарат өңдеудін
тармакталған жүйесі.
коннектор
косқыш қосьшша күралы.
Корпуссыз
қоргау кабыгы жоқ интегралды сулба.
интегралды сулба
Конмашиналы ЕЖ қүрамында екі немесе одан да көп ДК бар жүйені
айтады.
Коппроцессорлы
өзара байланысқан пропессорлары жэне барлыгына
ЕЖ
ортақ оперативті жадысы бар ЕЖ.
қор, процессор және негізгі жады арасындагы тез эсер
Кэш жады, Cache
ететін буферлі жады.
процессор саны мен куатын, опсратшпі жсше сыртқы
Масшта бт ыл м к
жадыпың колемін жэне ессптеу жүйссінің басқа
ресурстарын осіру мүмкінділігі.
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Микрокомпьютер

Микроконтроллер

Микропроцессор
М ультибагдарлам
•л иу
Оисритивті жады

Процессор

I't'l исір
I

vpncp

( 'нгнал
Снимет риялык
м ул ьти про ц ессо р
Г о м о л о іни
Топология ангор ы

Гр ж тер
I ы орині
мпнімнисм

микропроцессор,
жады
жонс
еніізу/шьн ару
күрылгыллры иитсгралды сүлбаның бір жаіында
орналасқал.
арнайы микрокомпьютер; принтер, терминалдарды
жэііе басқа акпараіты жеткізу құралдарды баскару
үшін шығарылтан.
бір немесе бірнеше байланысқан интеіралды еүлбалар
түінде келтірілген процессор.
бірнеше бзтдарламаларды бір компыотерде орындауды
ұйымдастыру тәсілі.
процессор жүмыс істеп түрғап кезде пайдаланылатын
бардық бағдарламалар мен дсректерді сакгауіа
арналған пегізгі жады.
бсрілген
бағдарлама
бойынша
ДК
жүмысын
ұйымдастыратын, оның орталық болімі.
ДК функционалды түпіиі, ақпараттың n-разрядты сөзін
жазу, сақтау жэне окуга арналган.
акпаратты автоматты түрде өцдеу жүйелеріндегі
кызмет корсететін қүрылғы.
уакытпен озгеретін кез-келгсн физикалык шама.
скі немесс одан да коп ортак жадтарга косатын көп
процессорпық компьютерлердіи архитектурасы.
жслідегі түйіндердің озара орнадасуы.
интегралды сұлбаларда — шыгармашылык жұмыс
нэтижесінде интеграл.ды сүлба топологиясын кұрған
адам.
ДК функционалды түніні, жады элемснттерін жэне
оларды баеқару сұлбасын қамтиды.
абстрактілі
орындаушы
(абстрактілі
есептеуіш
машина).

кандай-да бір
жагдайдыц
орьшдалуы туралы
процессорга хабарлайтын сигнал.
Ү лкеи иіпегралды бір кристалл ішінде саны 100 мыцнан кіші қарапайым
логикалык злементтері бар интегралды сүлба.
сүлбм
бұл тек қ.ана екі (кейде - үш) мэн қабылдай апатын
IҚітфрлі.ік сигнал
сигнал, жэне дс мэндерде кейбір ауытқулар рүксат
етілген.
(эяектрондық есептеуііи машина) есентеулерді
ДК
жүргізуге, жәнс ақпаратты алдын ала белгіленген
алгоритм бойынша кабылдау, кайта өцдсу, сактау жэнс
нэтижс шыгару үшін арналган машина,
уакытпен озгеретін электірлі шама.
'Элсктірлі сигнал
Ү іу
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ҚЫСҚАРТУ ЛАР
BIOS

basic Input/Output System

CISC

complete Instruction Set Computer

RISC

reduced Instruction Set Computer

АЛБ

арифметикалык-логикалық блок

АЛҚ

арифметикалық-логикалык кұрылғы

БҚ

баскару кұрылғысы

ДК

дербес компьютер

ЕЖ

есептеу жүйесі

ЕМ

есептеу машинасы

ЖКЖД

жекелеген
командалар
жекеленген ағыны

ЖКТД

жекелеген командамен деректердің топталған ағыны

ОҚ

операциялык курылғы

ткж д

топталған командалар, жеке деректер ағыны

тктд

топталған командалар, топталған деректер ағыны

ши

шиналық интерфейс

дк

электрондық есептеуіш машина
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ағыны,

деректердің
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