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Тақырып 1. Операциялық жүйелердің негіздері. (2 сағат) 

 

 

1.1 Операциялық жүйелердің мақсаты мен функциялары 
 

Операциялық жүйе (ОЖ) - бұл компьютерге арналған жабдықты 

пайдаланушыға ыңғайлы түрде ұтымды пайдалану мүмкіндігін беретін бағдарлама. 

Операциялық жүйе - жүйелік бағдарламалық жасақтаманың негізгі компоненті. 

ОЖ-ны әзірлеу кезінде абстракция кеңінен қолданылады, бұл жеңілдетудің маңызды 

әдісі болып табылады және оларды жүзеге асырудың егжей-тегжейін ескермей, 

жүйенің жоғары деңгейлі компоненттерінің өзара әрекеттестігіне шоғырлануға 

мүмкіндік береді. Бұл мағынада ОЖ - пайдаланушы мен компьютер арасындағы 

интерфейс. 

Машинамен жұмыс жасау деңгейіндегі көптеген компьютерлердің 

архитектурасы қолданбалы бағдарламалармен жұмыс істеу үшін өте қолайсыз. 

Мысалы, дискімен жұмыс істеу оның электрондық құрамдас бөлігінің ішкі құрылымын 

білуді қажет етеді: дискіні бұру, жолдарды іздеу және форматтау, оқу және жазу 

секторларын басқаруға арналған командаларды енгізуге арналған контроллер және т.б. 

Орташа бағдарламалаушы құрал-жабдықтың барлық ерекшеліктерін ескере 

алмайтындығы белгілі (қазіргі жағдайдағы терминология - бұл құрылғы драйверлерін 

жасау), бірақ қарапайым жоғары деңгейдегі абстракция болуы керек, мысалы, дискінің 

ақпараттық кеңістігін файлдар жиынтығы ретінде ұсыну. Файлды оқу немесе жазу үшін 

ашуға болады, ақпаратты алу немесе қалпына келтіру үшін пайдаланылады, содан кейін 

оны жабады. Бұл дискілік бастиектерді жылжыту немесе қозғалтқыштың жұмысын 

ұйымдастырудың бөлшектері туралы ойланудан гөрі қарапайым. Сол сияқты 

қарапайым және анық абстракциялар көмегімен үзілістерді, таймер жұмысын, жадыны 

басқарудың және т.б. ұйымдастырудың барлық қажет емес мәліметтері 

бағдарламалаушыдан жасырылған, сонымен қатар заманауи компьютерлік жүйелерде 

шексіз жедел жады мен процессорлар санының елесін жасауға болады. Мұның 

барлығымен операциялық жүйе айналысады. Осылайша, операциялық жүйе 

қолданушыға виртуалды машина ретінде ұсынылады, оны компьютердің аппараттық 

құралына қарағанда оңай басқаруға болады. 

Амалдық жүйе өте күрделі компьютер архитектурасының барлық бөліктерін 

басқаруға арналған. Мысалы, бір компьютерде жұмыс істейтін бірнеше бағдарлама 

принтерге бір уақытта шығуға тырысса не болатынын елестетіп көріңіз. Біз әртүрлі 

бағдарламалармен басып шығарылған сызықтар мен парақтарды аламыз. Амалдық 

жүйе дискіні басып шығаруға және басып шығаруға кезекке қою үшін ақпаратты 

буферлеу арқылы осындай хаостың алдын алады. Көп қолданушы компьютерлер үшін 

ресурстарды басқару және оларды қорғау қажеттілігі одан да айқын. Демек, 

операциялық жүйе ресурстарды басқарушы ретінде әр түрлі бағдарламалар арасында 

процессорларды, жадты және басқа ресурстарды реттелген және басқарылатын бөлуді 

қамтамасыз етеді. 

Егер компьютерлік жүйе бірнеше пайдаланушыларға бірлесіп жұмыс істеуге 

мүмкіндік берсе, олардың қауіпсіз қызметін ұйымдастыруда мәселе туындайды. Басқа 

адамдардың файлдарын ешкім жоя алмауы немесе зақымдамауы үшін дискідегі 

ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет. Кейбір пайдаланушылардың 

бағдарламаларына басқа пайдаланушылардың бағдарламаларына еркін араласуға жол 

беру мүмкін емес. Компьютерлік жүйені рұқсатсыз пайдалану әрекеттерін тоқтату 

қажет. Барлық осы операциялық жүйе пайдаланушылардың және олардың 

бағдарламаларының қауіпсіз жұмысын ұйымдастырушы ретінде жүзеге асырылады. 
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Осы тұрғыдан алғанда, операциялық жүйені полиция және қарсы барлау функциялары 

жүктелген мемлекеттік қауіпсіздік жүйесі ұсынады. 

Қорытындылай келе, ОЖ - бұл үнемі жұмыс істейтін ядро. Бұл үнемі 

компьютерде жұмыс істейтін және барлық қолданбалы бағдарламалармен өзара 

әрекеттесетін бағдарлама. Бұл өте дұрыс анықтама болып көрінетін шығар, бірақ 

кейінірек көретініміздей, көптеген қазіргі заманғы операциялық жүйелерде, әдетте 

оның ядросы деп аталатын операциялық жүйенің тек бөлігі үнемі компьютерде жұмыс 

істейді. 

 

 

1.2 Операциялық жүйелер дамуының эволюциясы 

 

Есте сақтау бағдарламасы бар алғашқы сандық компьютер іске қосылған кезден 

яғни 1949 жылдан бастап және 1956 жылға дейін компьютерлердің құрылғысы мен 

жұмыс режимі салыстырмалы түрде өзгеріссіз болды. Олардың классикалық Нейман 

архитектурасы командаларды, оның ішінде енгізу-шығару операцияларын қатаң 

дәйекті орындауға негізделген. Бағдарламаларды жүктеу және орындау кезінде 

пайдаланушылар әдетте консольде тікелей машинамен жұмыс істеген. Олар тіркеудің 

мәндерін орнатты, жад ұяшықтарын тексерді және машинаның төменгі деңгейінде 

есептеулермен өзара әрекеттесті. Бағдарламалар абсолютті машина тілінде жазылды 

(ондық және сегіздік белгілеу) және оларды терген кезде олардан бұрын абсолютті 

тиегіш болатын. Бағдарламалауды автоматтандыру құралдары жоқ немесе минималды 

болған. Тек ең күрделі қондырғыларда қарапайым құрастырушылар мен аудармашылар 

болды және олар кітапхананың стандартты бағдарламаларын аз қолданды. 

Символдық бағдарламалаудың маңыздылығы танылып, құрастыру жүйелері кең 

етек алған кезде стандартты жұмыс тәртібі жасалды: ассемблер жүктеуші арқылы 

оқылды; ассемблер пайдаланушының бастапқы бағдарламаларының «символдық 

кодтар» стандартты кітапханалық бағдарламаларды қосумен абсолютті түрде 

түрлендірілді; жинақталған бағдарлама таспаға немесе карточкаларға жазылды, ал 

жүктеуші қайтадан осы бағдарламаның карталарын негізгі жадқа оқу үшін 

қолданылды; содан кейін абсолютті бағдарлама орындалды. Әр қадам оператордың 

манипуляциясын талап етеді және көп уақытты қажет етеді, ол әсіресе компьютер осы 

қадамда карталарды өңдеуге кететін уақытпен салыстырғанда. 

Операциялық жүйелердің «бірінші ұрпағы» жоғарыда айтылған 

тиімсіздіктермен және басқа да ойлармен өмірге келді. Бұл қосымша факторларға 

мыналар кірді: жабдықты басқару шығындары; басқа тілдердің болуы; кітапхана 

бағдарламалары мен оқу құралдарын, әсіресе енгізу-шығару қызметтерін дамыту; 

абсолютті бағдарламаны аударудың қолайсыздығы, оны орындау үшін қажетті барлық 

бөлімдер мен қосалқы бағдарламалар бастапқыда және әрқашан кез келген 

бағдарламаларға өзгертулер енгізілгенде бірге аударылуы қажет. Бірінші пакеттік 

жүйелер қажетті жүйелік бағдарламаларды (ассемблер, құрастырушы, жүктеуші немесе 

кітапханалық жұмыс) іздейтін және жүктейтін, сонымен қатар тапсырмадан тапсырмаға 

ауысуды бақылайтын орталық басқару бағдарламасын қолдана отырып, «жүктеу / 

аудару / жүктеу / орындау» стандартты тізбегін автоматтандырады. Тілдік 

аудармашылар бағдарламаларды абсолютті түрде емес, ауыспалы түрде құру үшін 

қайта жазылды. Сілтеме жүктегіштер бастапқы және жылжымалы нысан түрінде 

бағдарламалары бар топтарды араластыру үшін жасалды, содан кейін кітапхана 

бағдарламаларын жылжымалы нысан түрінде сақтауға мүмкіндік туды. Адам 

операторы тарапынан пакеттерді енгізу мен шығаруға арналған физикалық 

құрылғыларды басқару, стандартты емес тапсырмаларға қызмет көрсету және ақаулар 
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туындаған жағдайда жүйені қалпына келтіру қажет болды. Тапсырма авторының өз 

тапсырмасын орындау процесіне тікелей қатынасы жоқ болды. Бұл ОЖ-де қорғау ең 

қиын және шұғыл проблема болды: жүйені өздігінен немесе қолданушы оңай жойып 

жіберуі мүмкін еді, сонымен қатар кез-келген қолданушы өз тапсырмасының бөлігі 

ретінде пакеттегі келесі тапсырманы оңай оқи ала алатын болды. Ресурстарды, ең 

алдымен негізгі жадты және кіріс-шығыс құрылғыларын бөлу ОЖ-ге қарағанда тілдік 

процессорлар мен қолданушы бағдарламаларының міндеті болды. 

Операциялық жүйелердің даму перспективалары тұрғысынан аппараттық және 

бағдарламалық архитектурада анықталатын айырмашылықтарға қарағанда аппараттық 

құралдардың айырмашылығы; уақыт кезеңдері шамамен компьютерлердің даму 

кезеңдерімен сәйкес келеді. 

1959-1963 жж бірнеше маңызды аппараттық құралдар кеңінен таралды және 

олар ОЖ дамуына түрткі болды. Маңызды аппараттық инновация мәліметтер каналы 

болды ол қарапайым командалық жүйесі бар қарапайым компьютер, тіркеулер және 

негізгі компьютер мен кіріс-шығыс құрылғылар арасындағы байланыс пен деректерді 

басқаруды басқаратын басқару құрылғысы. Орталық өңдеу қондырғысынан (ОӨҚ) кіріс 

/ шығыс сұранысын алғаннан кейін канал синхронды және ОӨҚ жұмысымен қатарлас 

түрде енгізу / шығару операциясын орындайды; уақытында ОӨҚ және ОҚӨ 

операцияларын біріктіруге болады. Негізгі жады ОӨҚ және арнамен бөліседі, өйткені 

ол бағдарламалар мен мәліметтерді сақтайды. Алғашында ОӨҚ арнаның жай-күйін 

сұрап білетін болған, бірақ көп ұзамай егер канал хабар тарату мақсатында ОӨҚ 

жұмысын тоқтата алатын болса, тиімділікті арттыруға болатындығы белгілі болды (көп 

жағдайда енгізу-шығару операциясы аяқталғаннан кейін). 

Бұл жаңа архитектураның потенциалды тиімділігін пайдалану үшін енгізу-

шығару бағдарламаларының жүйелері жетілдірілген. Олардың құрамына бағдарламаны 

қажет етпестен бұрын деректерді автоматты түрде оқуға арналған 

қамтамасыздандыратын буферлік бағдарламалық құралдар енді, шығу мәліметтерін 

кейінге қалдыру үшін шығу мәліметтерін кезекке қою керек, сонымен қатар үзіліске 

арналған стандартты бағдарламалар үзілістеріне жауап беруі керек және басқаруды 

үзілген бағдарламаларға қайтаруы керек. 

Үзілістер арифметикалық толып кетулер сияқты ерекше ішкі жағдайларға 

сигнал беру үшін қолданыла бастады және үзіліс механизмдерін таңдаулы қосу (қосу), 

өшіру (өшіру) және кідірту (кідірту) командалары қосылды. 

ОЖ тапсырмалары толықтырылып және күрделенгендіктен (нақты жабдықтан 

алыстап бара жатқан әдеттегі қолданушы оны «машина» ретінде қабылдаған), 

міндеттердің сипаттамаларын және оларға қойылатын талаптарды неғұрлым жүйелі 

түрде анықтау қажет болды. Осы мақсатта жұмысты басқару тілдері енгізілді. 

Бұл кезең мәлімет арналарын, үзілістерді және қосалқы жадыны тиімді 

пайдалануға тырысумен топтамалық өңдеумен сипатталады. Дегенмен, тапсырмаларды 

бір уақытта өңдеу қарқынды есептеуіш тапсырмалар үшін арналық белсенділіктің 

төмендеуіне және интенсивті енгізу / шығарылымы бар жұмыстар үшін ОӨҚ 

белсенділігінің төмендігіне, тіпті егер ОӨҚ және канал жұмысының максималды 

үйлесіміне қол жеткізілген болса да. 

1962-1969 жж. ірі операциялық жүйелерде тапсырмаларды өңдеудің жаңа әдісі - 

мультибағдарламалау - барлық жерде қолданыла бастады, есептеулерді жүргізудің, 

уақытты бөлудің, партиялық өңдеуге балама ретінде жаңа әдіс жасалды. Пайдаланушы 

жүйелері мен кітапхана бағдарламалары үшін, сондай-ақ пайдаланушының 

тапсырмаларын орындау үшін тікелей басқарылатын жадпен, жылдам қол жетімді диск 

құрылғылары қамтамасыз етілген. Көптеген компьютерлерде командалар мен жадты 

қорғауға арналған аппараттық құралдар енгізілді; кейбір ірі машиналарда негізгі 
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«виртуалды» жадыны іске қосуға мүмкіндік беретін аппараттық адрес баптаулары бар 

негізгі жад жүйелері пайда болды; мультипроцессорлық конфигурациялар кеңінен 

таралды: ресурстарды бөлу және қорғау проблемалары мультипрограммалық ортада 

күрделене түсті, мұнда көптеген процестер жүйелік ресурстарды бірлесіп және ерекше 

пайдалануды бір уақытта талап ете алады, көбінесе бір-біріне сигналдарды жіберуі 

керек және «зиянды» немесе «қате» болуы мүмкін. Дәл осы кезеңде операциялық 

жүйелерді зерттеу компьютерлік технологиялар саласындағы негізгі бағыттардың бірі 

болды. 

Осы уақытта байланыс желілері негізінде құрылған ірі компьютерлік желілер 

қызметтік бағдарламаларды ұсына бастайды. Желілер бағдарламалық жасақтамаға 

үлкен сұраныстарды қояды. Аппараттық құралдардың басқа өзгерістері, мысалы, 

микропрограммаларды қайта жазу мүмкіндігі бар басқару жадының пайда болуы, 

деңгейлер арасындағы ақпаратты автоматты түрде берумен негізгі жад 

құрылғыларының иерархиялары, үнемді ассоциативті сақтау құрылғылары, сонымен 

қатар өңделетін құрылғылардағы параллелизмнің тереңдеуі, бағдарламаланатындармен 

бірге жаңа талаптарға әкеледі және бағдарламалық жасақтамаға қатысты және ОЖ 

принциптерін тереңірек түсінуге әкеледі. Бағдарламалық жасақтама жасау саласындағы 

қазіргі заманғы тенденцияларға мыналар кіреді: 

- аппараттық құралдарды, бағдарламалық жасақтаманы немесе стандартты 

бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып жүзеге асырылуы мүмкін ресурстар мен 

процестерді жоспарлау үшін ОЖ-нің бастапқы құралдарын анықтау; 

- адамға бағытталған тілдер, тапсырмаларды басқару; 

- параллелизмді қамтамасыз ететін тілдер мен жүйелер; 

- ОЖ әрекетін өлшейтін ішкі жүйелер; 

- әмбебап қорғаныс схемалары. 

Компьютерлердің дамуындағы маңызды кезең 1960-1980 жж. басталды. 

Процессорлық уақытты пайдалану тиімділігін жоғарылату үшін айырбастау-айдау 

немесе spooling (қысқартылған Simultaneous Peripheral Operation On Line) енгізілді. 

Пакеттік жүйелерге айырбастау-айдау техникасын енгізу бір тапсырманың нақты 

енгізу-шығару жұмыстарын басқа тапсырманы орындаумен үйлестіруге мүмкіндік 

берді, бірақ процессорға осы операциялардың аяқталғаны туралы хабарлау үшін үзу 

аппаратын жасау қажет болды. 

Процессорларды пайдаланудың одан әрі ұлғаюы мультипрограмма арқылы қол 

жеткізілді. Мультипрограммалау идеясы келесідей: бір бағдарлама кіріс-шығыс 

операциясын орындаған кезде, процессор бір бағдарламалы режимдегідей бос 

тұрмайды, бірақ басқа бағдарламаны орындайды. Кіріс-шығыс операциясы 

аяқталғаннан кейін процессор бірінші бағдарламаға оралады. 

Мультипрограммалауды ұйымдастырудағы операциялық жүйенің рөлі 

келесідей: 

1.  Қолданбалы бағдарлама мен ОЖ арасындағы интерфейсті ұйымдастыру. 

2.  Жадыдағы тапсырмалардың кезегін ұйымдастыру. 

3.  Бір тапсырмадан екінші тапсырмаға ауыстыру. 

4. Жадтан ақпаратты орналастыру, ауыстыру және алу процестерін ретке 

келтіру. 

5.  Файлдарды сыртқы ортада сақтауды және белгілі бір файлға тек 

пайдаланушылардың белгілі бір санаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру. 

6.  Байланыс құралдарымен қамтамасыз ету. 

7.  Деректермен дұрыс алмасу үшін әр түрлі ресурстармен жұмыс кезінде 

туындайтын шиеленісті жағдайларды шешу қажет және олардың іс-қимыл 
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бағдарламаларын келісу керек, яғни жүйені синхрондау құралдарымен жабдықтау 

керек. 

Келесі кезең (1980 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін), жеке компьютерлерде 

шешілетін міндеттердің күрделілігі мен әртүрлілігінің артуы, олардың жұмысының 

сенімділігін арттыру қажеттілігі ірі есептеу жүйелерінің архитектурасына тән барлық 

дерлік белгілердің жандануына әкелді. 

80-жылдардың ортасында желілік немесе таратылған операциялық жүйелердің 

басқаруымен жұмыс істейтін компьютерлер, соның ішінде жеке желілер тез дами 

бастады. 

Желілік операциялық жүйелерде пайдаланушылар басқа желілік компьютердің 

ресурстарына қол жеткізе алады, тек олардың қол жетімділігі туралы біліп, оны жасай 

алуы керек. Желідегі әр машина жеке компьютердің операциялық жүйесінен қосымша 

құралдардың болуымен (желілік интерфейс құрылғыларына бағдарламалық қамтамасыз 

ету және қашықтағы ресурстарға қол жеткізу) ерекшеленетін өзінің жергілікті 

операциялық жүйесін басқарады, бірақ бұл толықтырулар амалдық жүйенің 

құрылымын өзгертпейді. 

Таратылған жүйе, керісінше, қарапайым автономды жүйе сияқты. Пайдаланушы 

өзінің файлдарының қай жерде - жергілікті немесе қашықтағы машинада - және оның 

бағдарламалары қай жерде сақталатынын білмейді және білмеуі керек. Ол тіпті 

компьютерінің желіге қосылғанын да білмеуі мүмкін. Бөлінген операциялық жүйенің 

ішкі құрылымы автономды жүйелерден айтарлықтай айырмашылықтарға ие. 

Бұдан әрі біз автономды операциялық жүйелерді классикалық операциялық 

жүйелер деп атаймыз. 

Эволюция барысында орындалатын классикалық операциялық жүйелердің алты 

негізгі функциясын бөліп көрсетуге болады: 

1. жұмысты жоспарлау және процессорды пайдалану; 

2. бағдарламаларды байланыс және үндестіру құралдарымен қамтамасыз ету; 

3. жадыны басқару; 

4. файлдық жүйені басқару; 

5. енгізу-шығаруды басқару; 

6. қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Бұл функциялардың әрқайсысы әдетте ОЖ-нің құрылымдық бөлігі болып 

табылатын ішкі жүйе ретінде жүзеге асырылады. 
 

 

1.3 Негізгі ұғымдар, ОЖ түсінігі 

 

Кез-келген операциялық жүйе пайдаланушы бағдарламаларына ОЖ ядросының 

қызметтеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін механизмді қолдайды. Ең танымал 

кеңестік компьютерлік BESM-6 операциялық жүйелерінде ядромен «байланыс» құралы 

экстракодтар деп аталады, IBM операциялық жүйелерінде олар жүйелік макростар 

және т.б. деп аталды. Unix-та бұл құралдар жүйелік қоңыраулар деп аталады. 

Жүйелік қоңыраулар - бұл операциялық жүйе мен пайдаланушы бағдарламасы 

арасындағы интерфейс. Олар әртүрлі нысандарды жасайды, жояды және қолданады, 

олардың негізгісі процестер мен файлдар болып табылады. Пайдаланушы бағдарлама 

жүйелік қоңырау шалу арқылы қызметті сұрайды. Белгілі бір параметрлері бар машина 

регистрлерін жүктейтін және процессорды үзетін процедуралар кітапханалары бар, 

содан кейін басқару операциялық жүйенің ядросының бөлігі болып табылатын осы 

шақыруды өңдеушіге беріледі. Мұндай кітапханалардың мақсаты жүйелік қоңырауды 

кәдімгі бағыныңқы қоңырауға ұқсас ету. 
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Негізгі айырмашылық - жүйелік қоңырау кезінде тапсырма артықшылықты 

режимге немесе ядро режиміне ауысады. Сондықтан жүйелік қоңыраулар көбінесе жай 

үзілістер деп аталатын аппараттық кедергілерден айырмашылығы, бағдарламалық 

қамтамасыз етуді үзіліс деп те атайды. 

Операциялық жүйенің ядро коды осы режимде жұмыс істейді және ол мекен-

жай кеңістігінде және оны тудырған тапсырма контекстінде орындалады. Осылайша, 

операциялық жүйенің ядросы қолданушы бағдарламасының жадына толық қол 

жетімділікке ие және жүйелік қоңырау кезінде қоңырау нәтижелері үшін қоңырау 

параметрлері бар бір немесе бірнеше жад аймағының мекен-жайларын және бір немесе 

бірнеше жад аймақтарының мекен-жайларын беру жеткілікті. 

Көптеген операциялық жүйелерде жүйелік шақыру бағдарламаны тоқтату (INT) 

командасы арқылы жүзеге асырылады. Осылайша, бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды тоқтату - бұл синхронды оқиға. 

Үзіліс - бұл сыртқы (процессорға қатысты) құрылғы жасаған оқиға. Аппараттық 

үзіліс кезінде аппараттық құрал орталық процессорға жедел әрекет етуді қажет ететін 

оқиға туралы хабарлайды (мысалы, пайдаланушы пернені басқанда) немесе 

асинхронды енгізу-шығару әрекеті аяқталғанын хабарлайды (мысалы, дискіден негізгі 

жадқа мәліметтерді оқу аяқталды). Аппараттық кедергінің маңызды түрі - белгілі бір 

уақыт аралығында кезең-кезеңмен жасалынатын таймерді тоқтату. Таймер үзілістерін 

операциялық жүйе процестерді жоспарлау кезінде қолданады. Аппараттық үзілістің әр 

түрінің өз нөмірі бар, ол үзілістің көзін бірегейлендіреді. Аппараттық үзіліс - бұл 

асинхронды оқиға, яғни процессор қандай кодпен жұмыс істеп жатқанына қарамастан 

пайда болады. Аппараттық құралдың үзіліссіз өңделуі ағымдағы процесті ескермеуі 

керек. 

Ерекше жағдай дегеніміз - қандай-да бір себептермен аяғына дейін 

орындалмайтын команданы орындауға бағдарламаның әрекеті нәтижесінде пайда 

болатын оқиға. Мұндай пәрмендердің мысалдары - жеткілікті артықшылықтар немесе 

жетіспейтін жад парағына кіру жағдайында ресурсқа қол жеткізуге әрекет жасау. 

Ерекшеліктер, жүйелік қоңыраулар сияқты, ағымдағы тапсырманың аясында болатын 

синхронды оқиғалар болып табылады. Ерекшеліктерді түзетуге болатын және 

түзетілмейтін болып бөлуге болады. Түзетілетін жағдайлар жедел жадта қажетті 

ақпараттың болмауы сияқты ерекше жағдайларды қамтиды. Түзетілетін ерекшеліктің 

себебін жойғаннан кейін бағдарлама жұмысын жалғастыра алады. Амалдық жүйені 

пайдалану кезінде түзетілетін ерекше жағдайлардың пайда болуы қалыпты болып 

саналады. Қатал ерекшеліктер көбінесе бағдарламалардағы қателіктер нәтижесінде 

пайда болады (мысалы, нөлге бөлу). Әдетте, мұндай жағдайларда, амалдық жүйе 

бағдарламаны тоқтату арқылы жауап береді. 

Файлдар ақпаратты сыртқы тасымалдағышта сақтауға арналған, яғни жазылған 

ақпарат, мысалы, дискіде, файлдың ішінде болуы керек. Әдетте файл дегеніміз - сақтау 

ортасындағы бос орынның аталған бөлігі. 

Файлдық жүйенің негізгі міндеті - енгізу / шығару мүмкіндіктерін жасыру және 

бағдарламалаушыға құрылғыларға тәуелсіз файлдардың қарапайым дерексіз үлгісін 

беру. Файлдарды оқу, құру, жою, жазу, ашу және жабу үшін жүйелік қоңыраулардың 

кеңейтілген санаты бар (жасау, жою, ашу, жабу және т.б.). Пайдаланушылар каталог 

жүйесін, ағымдағы каталогты, түбірлік каталогты, жол сияқты файлдық жүйені 

ұйымдастырумен байланысты ұғымдармен таныс. Бұл объектілерді операциялық 

жүйеде басқару үшін жүйелік қоңыраулар бар. 

Процестер, жіптер. ОЖ-дағы процесс тұжырымдамасы ең негізгілердің бірі 

болып табылады. Процестер келесі дәрістерде егжей-тегжейлі талқыланады. 
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1.4 ОЖ жіктелуі 

 

ОЖ мақсаты мен олар атқаратын функцияларды қарастыра отырып, жіктеудің ең 

жалпы қағидаларын негізге ала отырып, қолданыстағы ОЖ-нің барлық түрлерін 

жіктеуге болады. 

1. Бір уақыттағы бағдарламалық процестердің саны бойынша ОЖ бір 

бағдарламалы және көп бағдарламалы болып бөлінеді. Көп бағдарламалы ОЖ-да, бір 

бағдарламалы бағдарламадан айырмашылығы, есептеу процесі бір уақытта бірнеше 

процессор кезек-кезек бір процессорда жұмыс істейтін компьютердің жадында 

сақталатын етіп ұйымдастырылған. 

2. Компьютерлік жүйеге кіретін пайдаланушылар саны бойынша бір 

пайдаланушыны және көп қолданушы ОЖ-ны бөліңіз. Бірнеше қолданушы жүйелер 

бірнеше пайдаланушыларға есептеу жүйесіне бір уақытта қол жеткізуді қамтамасыз 

етеді. Сонымен бірге, олардың әрқайсысы өз терминалында жұмыс істейді, алайда 

барлық есептеулер бір компьютерде орындалады. 

3. ОЖ мақсатына сәйкес әмбебап және мамандандырылған болып бөлінеді. 

Мамандандырылған ОЖ белгіленген бағдарламалар жиынтығымен жұмыс істейді. 

4. Жүктеу әдісі бойынша жүктелетін ОЖ және есептеу жүйесінің жадында 

тұрақты болатын жүйелерді таңдауға болады. Соңғысы, әдетте, мамандандырылған 

құрылғылардың жұмысын бақылау үшін қолданылады. 

5. Қолдану саласының сипаттамаларына сәйкес ОЖ пакеттік өңдеу жүйелері, 

уақытты бөлу жүйелері және нақты уақыт жүйелері болып бөлінеді. 

Пакеттік өңдеу жүйелері негізінен тез нәтиже талап етпейтін есептеу есептерін 

шешуге арналған. 

Уақытты бөлу жүйелері есептеу процесін әр тапсырмаға процессор уақытының 

квотасы бөлінетін етіп ұйымдастырады, нәтижесінде ешқандай процессор ұзақ уақыт 

жұмыс істемейді және бұл пайдаланушыға өзінің бағдарламасымен диалог жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

Нақты уақыттағы жүйелер әртүрлі техникалық объектілерді немесе 

технологиялық процестерді басқару үшін қолданылады. Мұндай жүйелер сыртқы 

оқиғаларға реакцияның максималды рұқсат етілген уақытымен сипатталады, оның 

барысында объектіні басқаратын бағдарлама орындалуы керек. Жүйе кіріс 

деректерінен бір уақытта бірнеше көздерден алынатындықтан тезірек өңдеуі керек. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 1 негізгі. [31-137], 6 негізгі.[29-37],[57-80],9 қосымша 

[13-23],12 қосымша [34-56] 

 

«Амалдық жүйелер негіздері» тақырыбына арналған тест сұрақтары: 
1.  Операциялық жүйеге анықтама беріңіз? 

2.  Операциялық жүйе атқаратын функцияларды атаңыз? 

3.  Есептеу жүйесінің ресурстары қандай? 

4.  «Ресурстарды басқару» дегенді қалай түсінесіз? 

5.  Бір уақыттағы бағдарламалық процестердің саны бойынша ОЖ-нің 

классификациясын беріңіз 

6.  Есептеу жүйесіне кіретін пайдаланушылар саны бойынша ОЖ 

классификациясын беріңіз. 

7.  Жүктеу әдісімен ОЖ классификациясын беріңіз. 

8.  ОЖ-ны нақты қолдану саласына сәйкес жіктеуді беріңіз. 
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9.  Кез келген заманауи ОЖ қанағаттандыруы қажет талаптардың тізімін 

жазыңыз 

10.  «Ерекшелік» деген не? 

11.  Үзіліс дегеніміз не? Үзілістер түрлері. 

12.  Бастапқыда кедергілер қандай рөл атқарды? 

13.  Екінші буын компьютерлік бағдарламалық жасақтаманың негізгі функциясы 

қандай? 

14.  Үшінші буын компьютерлік бағдарламалық жасақтаманың негізгі қызметі 

қандай? 

15.  Төртінші буындағы компьютерлік бағдарламалық жасақтаманың негізгі 

қызметі қандай? 
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Тақырып 2. Операциялық жүйелердің архитектурасы (4 сағат) 

 

 

 2.1 «Классикалық» ОЖ архитектурасы 

 

Іс жүзінде, операциялық жүйе - бұл қарапайым бағдарлама, сондықтан оны 

көптеген бағдарламалар жұмыс істейтіндей, яғни процедуралар мен функциялардан 

тұратындай етіп ұйымдастырған дұрыс. Бұл жағдайда операциялық жүйенің 

компоненттері тәуелсіз модульдер емес, бір үлкен бағдарламаның компоненттері болып 

табылады. Мұндай операциялық жүйенің құрылымы монолитті ядро деп аталады. 

Монолитті ядро дегеніміз - әрқайсысын шақыра алатын процедуралар жиынтығы. 

Барлық процедуралар артықшылықты режимде жұмыс істейді. Сонымен, монолитті 

ядро дегеніміз - оның барлық компоненттері біртұтас бағдарламаның құрамдас 

бөліктері болып табылатын, жалпы деректер құрылымын қолданатын және тікелей 

шақыру процедуралары арқылы бір-бірімен әрекеттесетін операциялық жүйенің 

схемасы. Монолитті операциялық жүйе үшін ядро бүкіл жүйеге сәйкес келеді. 

Монолитті ядросы бар көптеген операциялық жүйелерде, операциялық жүйе 

орнатылған әрбір компьютер үшін ядро жиналады, яғни құрастырылады. Бұл жағдайда 

сіз ядро құрамына кіретін жабдықтардың және бағдарламалық хаттамалардың тізімін 

таңдай аласыз. Ядро жалғыз бағдарлама болғандықтан, қайта құрастыру оған жаңа 

компоненттерді қосудың немесе пайдаланылмаған элементтерді жоюдың жалғыз жолы 

болып табылады. Айта кету керек, ядрода қосымша компоненттердің болуы өте 

жағымсыз, өйткені ядро әрқашан толық жадта орналасқан. Сонымен қатар, қажет емес 

компоненттерді жою тұтастай алғанда операциялық жүйенің сенімділігін арттырады. 

Монолитті ядро - операциялық жүйелерді ұйымдастырудың ең көне тәсілі. 

Монолитті ядросы бар жүйелерге мысал ретінде Unix жүйелерінің көпшілігі жатады. 

Монолитті жүйелерде де кейбір құрылымды ажыратуға болады. Нақты блокта 

қиыршық тасты сіңіруді бөліп алуға болатын сияқты, монолитті өзекте жүйелік 

қоңырауларға сәйкес келетін қызмет көрсету процедуралары бар. Сервистік 

процедуралар артықшылықты режимде, ал пайдаланушы бағдарламалары бөлінбеген 

режимде орындалады. Артықшылық деңгейінің бірінен екіншісіне ауысу үшін кейде 

қандай жүйелік қоңырау жасалғанын, осы қоңырау үшін енгізілген деректердің 

дұрыстығын анықтайтын және қызметтің артықшылықты режиміне көшу арқылы 

басқаруды тиісті қызмет рәсіміне ауыстыратын негізгі қызмет бағдарламасын 

пайдалануға болады. Кейде олар қызмет көрсету процедураларын орындауға 

көмектесетін бағдарламалық жасақтама құралдарының жиынтығын да ажыратады. 

 

 

2.2  Көп қабатты ОЖ архитектурасы 

 

Құрылымдауды жалғастыра отырып, N есептеу деңгейінің объектілері тек N-1 

деңгейлі объектілерді шақыра алатындай етіп, бүкіл есептеу жүйесін олардың 

арасындағы қатынастар жақсы анықталған бірнеше деңгейлерге бөлуге болады 

(қабатты жүйелер). 

Мұндай жүйелердегі төменгі деңгей, әдетте, аппараттық, жоғарғы деңгей - 

пайдаланушылық интерфейс болып табылады. Бұл деңгей неғұрлым төмен болса, осы 

деңгейде орналасқан модуль артықшылықты командалар мен әрекеттерді орындай 

алады. Бұл тәсіл алғаш рет 1968 жылы Дейкстрой және оның студенттерімен THE 

(Техиш Hogeschool Eindhoven) жүйесін құруда қолданылды. Бұл жүйе келесі 

деңгейлерге ие болды: қолданушы интерфейсі, енгізу-шығару басқаруы, байланыс 
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құрылғысының драйвері, жадыны басқару, жоспарлау, міндеттер мен процестер, 

аппараттық құрал. 

Қабатты жүйелері жақсы енгізіледі. Төменгі деңгейдегі операцияларды 

пайдалану кезінде олардың қалай орындалатынын білу қажет емес, олардың не істеп 

жатқанын түсіну керек. Қабатты жүйелері жақсы тексеріледі. Жөндеу төменгі қабаттан 

басталады және қабаттарда жүзеге асырылады. Егер қате пайда болса, біз оның тест 

қабатында екендігіне сенімді бола аламыз. Қабатты жүйелері жақсы өзгертіледі. Қажет 

болса, қалған бөлігін ұстамай-ақ бір қабатты ауыстыруға болады. Бірақ қабатты 

жүйелерді дамыту қиын: қабаттардың ретін және қай қабатқа жататынын дұрыс 

анықтау қиын. Қабатты жүйелері монолитті жүйелерге қарағанда тиімді емес. Мәселен, 

енгізу-шығару операцияларын орындау үшін пайдаланушы бағдарламасы барлық 

қабаттарды жоғарыдан төменге қарай дәйекті түрде өтуі керек. 

 

 

2.3 Микроядро ОЖ архитектурасының негіздері 

 

ОЖ-ны микроядро құрудағы архитектуралық тәсілдің басты ерекшелігі - 

артықшылықты режимде ОЖ-нің тек кішкене бөлігі қалады. Ол микроядро деп 

аталады. Микроядро қалған ОЖ және қолданушы қосымшаларынан қорғалған. 

Микроядроға кіретін функциялар жиынтығы, әдетте, қарапайым ядроның негізгі 

тетіктерінің қабатына сәйкес келеді, дегенмен ядроның барлық негізгі функциялары 

микроядроға кірмейді, тек процесті басқару, үзілістермен жұмыс істеу, виртуалды 

жадты басқару, хабарламаларды қайта жіберу және кіріс / шығыс құрылғыларын 

басқару функциялары . Пайдаланушы режимінде ОЖ функцияларын орындау іс 

жүзінде мүмкін емес. Барлық машинаға тәуелді ОЖ модульдері микроядроға кіреді. 

Микроядроға кірмейтін жоғары деңгейлі функциялар мен ядро модульдері 

пайдаланушы режимінде жұмыс істейтін қарапайым қосымшалар түрінде жасалынған. 

Төмендегі суретте сіз монолитті ядросы бар ОЖ құрылысының негізгі 

айырмашылықтарын көре аласыз (1а-сурет) және микроядролы сәулет (1b-сурет). 

Пайдаланушы режимінде жұмыс істейтін ресурстар менеджерлері дәстүрлі ОЖ 

утилиталарынан және ОЖ жүйесін өңдеу бағдарламаларынан түбегейлі ерекшеленеді, 

дегенмен бұл бағдарламалық жасақтаманың барлық компоненттері қосымшалар түрінде 

жасалған. Қызметтік бағдарламалар мен өңдеу бағдарламаларын негізінен 

пайдаланушылар шақырылады. Бір қосымшаның басқа қосымшаның функциясын 

орындауын талап ететін жағдайлар өте сирек кездеседі, сондықтан классикалық 

архитектурасы бар ОЖ-де бір қосымшаның екіншісінің функцияларын шақыратын 

механизм жоқ. Егер ОЖ-нің бір бөлігі тұрақты қолдану түрінде орындалса, түбегейлі 

басқа жағдай туындайды. Анықтама бойынша, мұндай қосымшаның негізгі мақсаты - 

басқа қосымшалардың сұраныстарына қызмет көрсету, мысалы, процесті құру, жадыны 

бөлу, ресурстарға кіру құқығын тексеру және т.б. Нәтижесінде, пайдаланушы режимінде 

орналастырылған ресурстарды басқарушылар - бұл ОЖ серверлері, яғни модульдер - 

жергілікті қосымшалар мен басқа ОЖ модульдерінің сұраныстарына қызмет көрсету. 

Микроядро архитектурасын іске асыру кезінде ОЖ бір процедураны екінші 

процедурадан шақырудың ыңғайлы және тиімді тәсілін қамтамасыз ету қажет екендігі 

айқын. Мұндай механизмді қолдау - ОЖ микроядроға жүктелген негізгі міндеттердің 

бірі. 

Бағдарламалық жасақтамаға ОЖ функцияларына серверлер түрінде қол жеткізуді 

ұйымдастырудың типтік мысалын қарастырайық. Клиент қолданушы қосымшасы 

немесе басқа ОЖ компоненті бола алатын, сәйкес серверден хабарлама жіберу арқылы 

қандай да бір функцияны орындауды сұрайды. 
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1-сурет. Монолитті және микроядросы бар архитектуралық операциялық 

жүйелердің құрылымы. 

 

Бағдарламалар арасында тікелей хабар алмасу мүмкін емес, өйткені олардың 

мекен-жайлары бір-бірінен оқшауланған. Артықшылықты режимде жұмыс істейтін 

ОЖ микроядросы осы қосымшалардың мекен-жай кеңістігіне қол жеткізе алады, 

сондықтан хабарламаларды таратуда делдал бола алады. Алдымен микроядро 

шақырылған процедураның атауы мен параметрлері туралы хабарламаны тиісті 

серверге жібереді, содан кейін сервер сұралған әрекетті орындайды, содан кейін 

микроядро нәтижелерін клиентке басқа хабарлама арқылы қайтарады. Сонымен, 

микроядролы ОЖ-нің жұмысы клиент-сервердің танымал моделіне сәйкес келеді, онда 

микроядро көлік құралдарының рөлін атқарады. Қызмет көрсетуге немесе ресурстарға 

арналған стандартталған протоколдар серверге оларды іске асырудың бөлшектеріне 

қарамастан клиентке қызмет етуге мүмкіндік береді, бұл әзірлеушілерге таратылған 

жүйелерді құруға кең мүмкіндіктер ашады. Биржаның бастамашысы, әдетте, сервистің 

сұрау салуын күтілетін күйде жіберетін клиент. Дәл сол процесс бір ресурс пен 

басқаларға арналған серверге қатысты клиент бола алады. Бұл модель ОЖ құру кезінде 

ғана емес, сонымен қатар кез-келген деңгейде бағдарламалық жасақтама жасау кезінде 

де сәтті қолданылады. 

Іс жүзінде ОЖ құруға арналған микроядро архитектурасының 

тұжырымдамасы келесідей. Келесі, олардың компьютерлерінде Mach жүйесін 

қолданды. Теориялық тұрғыдан алғанда, оның пайдаланушылық режимдегі 

қызметтермен қоршалған шағын артықшылықты ядросы бұрын-соңды болмаған 

икемділік пен модульді қамтамасыз етуі керек еді. Бірақ іс жүзінде бұл артықшылық 

біршама азайды UNIX ВСД 4.3 ОС-нің монолитті сервері, ол Maсh микроядроның 
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үстіндегі пайдаланушы кеңістігінде орындалды. Дегенмен, Mac Next-ге хабарлау 

қызметін және объектке бағытталған құралдарды ұсынуға мүмкіндік береді. 

Microsoft Windows NT, NT дизайны оған Intel, MIPS және A1pha 

процессорлары негізінде жұмыс істеуге және симметриялы мультипроцессорлық 

жүйелерді қолдануға мүмкіндік берді. NT DOS, Windows, 0S / 2 және OЖ үшін 

жазылған бағдарламаларды P0SIX шартты белгілерін қолдана отырып іске қосуы 

керек болғандықтан, Microsoft NT құрылымын кез-келген ОЖ-ны қайталамайтын 

етіп жасау үшін микроядролы тәсілге тән модульді таңдады. Нәтижесінде NT әрбір 

қондырылған ОЖ-ны жеке модуль немесе ішкі жүйе ретінде қолдайды. 

Novell, USL, Oren Software Foundation, 1ВМ, Арр1е және басқалары қазіргі 

заманғы микро-ядролық сәулеттерді ұсынды. NT-ны микроэлементтер тұрғысынан 

негізгі бәсекелестерінің бірі Mach 3.0 микроядросы болып табылады, оны IBM және 

OSF коммерциялық көрініске шығарды. Mach-тың басты қарсыласы Chorus System 

Chorus 3.0 микрокорпорациясы болып табылады, оны USL өзінің негізі ретінде 

таңдады. Дәл осындай микроядролы SunOS-да Solaris-тің объект-бағытталған 

мұрагері SpringOS қолданады. 

Mach ядросы жадты, байланыс пен енгізу-шығару басқаруды қамтамасыз 

етеді. Mach ядросын құру идеясы жүйенің жұмыс істеуіне қажетті тетіктерді 

қамтамасыз ету болып табылады, бірақ бұл механизмдерді пайдалану стратегиясы 

пайдаланушы процестерінің деңгейінде жүзеге асырылады. Ядро бес негізгі 

абстракцияны басқарады: процестер; жіптер жад объектілері; порттары хабар 

алмасу. 

Mach-тегі процесс - бұл ресурстарды бөлудің негізгі бірлігі, оның құрамына 

бағдарламалық мәтін мен деректер кіретін мекен-жай кеңістігі кіреді. Mach-ғы жіп - 

бұл орындау бірлігі. Онда командалық санауыш және оған байланысты регистрлер 

жиынтығы бар. Әрбір жіп бір процестің бөлігі болып табылады. Mach-та 

интерпроцесс байланысы хабарларды жіберуге негізделген. 

Құрылымдық жағынан, WindowsNT екі мағынада ұсынылуы мүмкін: 

пайдаланушы режимінде жұмыс істейтін ОЖ бөлігі және ядро режиміндегі ОЖ 

бөлігі. 

Ядро режимінің бөлігі атқарушыWindowsNT атқарушы бөлігі деп аталады. Оның 

құрамына виртуалды жадты, нысандарды (ресурстарды), енгізу-шығару жүйесін, 

файлдық жүйені (желілік драйверлерді қоса), процестердің өзара әрекетін және ішінара 

қауіпсіздік жүйесін басқаратын бірнеше компоненттер кіреді. Әр компонент мұқият 

белгіленген ішкі процедуралар жиынтығымен басқаларын шақырады. Пайдаланушы 

режимінде жұмыс жасайтын екінші бөлім серверлерден - WindowsNT қорғалған ішкі 

жүйелерінен тұрады. WindowsNT серверлері қауіпсіз деп аталады, өйткені олардың 

әрқайсысы жеке процесте жұмыс істейді, олардың жады NT атқарушы виртуалды 

жадыны басқару жүйесімен басқа процестерден бөлінеді. Шағын жүйелер жадыны 

автоматты түрде бөлісе алмайтындықтан, олар хабарлама жіберу арқылы бір-бірімен 

байланысады. Хабарламалар клиент пен сервер арасында және екі сервер арасында 

беріледі. Барлық хабарламалар WindowsNT-тің атқарушы бөлігінен өтеді. 

Қорғалған ішкі жүйелерді қолдауды микроядролы кеңістікте жұмыс істейтін және 

ешқашан дискіге түспейтін WindowsNT атқарушы атқарушы бөлімі қамтамасыз 

етеді. Оның құрамдас бөліктері: 

-   NT атқарушы нысандарын құратын, жоятын және басқаратын объект 

менеджері - жүйелік ресурстарды ұсыну үшін пайдаланылатын дерексіз мәліметтер 

типі; 
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-   жергілікті компьютерде қауіпсіздік ережелерін орнататын қауіпсіздік 

мониторы. ОЖ ресурстарын қорғайды, орындалатын объектілерді қорғауды және 

тіркеуді жүзеге асырады; 

-   процестерді құратын және тоқтататын, тоқтататын және қайта 

жаңғыртатын, сонымен қатар олар туралы ақпаратты сақтайтын процестер 

менеджері; 

-   виртуалды жад менеджері; 

-   енгізу-шығару ішкі жүйесі, оның құрамына келесі компоненттер кіреді: 

енгізу-шығару менеджері, файлдық жүйелер, желілік қайта бағыттаушы, желілік 

сервер, NT құрылғысының драйверлері, кэш-менеджер. 

Атқарушы бөлігі, өз кезегінде, N1 микроядроның төменгі деңгейінің 

қызметтеріне негізделген. Микроядро функциясына кіретіндер: 

- процесті жоспарлау; 

- үзілістер мен ерекше жағдайларды өңдеу; 

- мультипроцессорлық жүйелер үшін процессорларды синхрондау;  

- істен шыққаннан кейін жүйені қалпына келтіру. 

Микроядро артықшылықты режимде жұмыс істейді және ешқашан жадтан 

өшірілмейді. Оған тек үзіліс арқылы кіруге болады.  

WindowsNT қорғалған ішкі жүйелері пайдаланушы режимінде жұмыс істейді 

және ОЖ жүктеу кезінде WindowsNT арқылы жасалады. Қорғалған ішкі жүйелердің 

ішінен ішкі жүйелер деп аталатын ішкі сыныпты бөліп алуға болады. Қоршаған 

ортаның ішкі жүйесі ОЖ қосымшасының интерфейсін (API) жүзеге асырады. 

Интегралды ішкі жүйелер деп аталатын ішкі жүйелердің басқа түрлері ОЖ үшін 

қажетті функцияларды орындайды. Мысалы, WindowsNT қауіпсіздік жүйесінің көп 

бөлігі біріктірілген ішкі жүйе ретінде, желілік серверлер біріктірілген ішкі жүйелер 

түрінде жүзеге асырылады. 

WindowsNT қауіпсіз ішкі жүйелерді пайдаланады: 

-  Бағдарламаның негізгі кодын (NT атқарушы) қиындатпастан бірнеше 

бағдарламалық интерфейстерді (API) қамтамасыз ету; 

-  негізгі ОЖ-ны қолдау көрсетілетін API-ге өзгертулерден немесе 

кеңейтімдерден оқшаулау; 

-  барлық API интерфейстері талап ететін ғаламдық деректердің бір бөлігін 

біріктіру және сонымен бірге әрбір жеке API пайдаланатын деректерді басқа API 

деректерінен бөлу; 

-  әр AP1 ортасын қосымшалардан және басқа API интерфейстерінен 

қорғауға, сонымен қатар негізгі ОЖ-ны әр түрлі ортадан қорғауға; 

-  болашақта жаңа API интерфейстерінің арқасында кеңейтуге мүмкіндік 

беру. 

NT микроядро ең алдымен ОЖ-нің портативті негізгі корпусына, пайдаланушы 

ортасына арналған қолдау құралы ретінде қызмет етеді. 

 

 

2.4 Микроядролы ОЖ архитектурасының артықшылықтары мен 

кемшіліктері 

 

Микроядро тұжырымдамасына негізделген ОЖ-лар заманауи ОЖ талаптарын 

қанағаттандырады, портативті, кеңейтілетін, сенімді және таратылатын қосымшаларды 

қолдауға жақсы алғышарттар жасайды. Өкінішке орай, ОЖ барлық артықшылықтарды 

өнімділік есебінен алады. 
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Жоғарыда айтылғандай, микро-ядродағы барлық машиналарға тәуелді кодты 

оқшаулау микроядролы ОЖ-ге тән, нәтижесінде жүйені жаңа аппараттық платформаға 

ауыстыру үшін минималды өзгерістер қажет, барлығы логикалық топтастырылған. 

Микроядросы бар ОЖ-нің бұл ерекшелігі - олардың сөзсіз артықшылығы. 

Микроядро ОЖ-нің архитектуралық ерекшеліктері басқа ОЖ-мен салыстырғанда 

олардың экстенсивтілігінің жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді. Басқа ішкі жүйені қосу 

тек жаңа қосымшаны әзірлеуді қажет етеді және микроядро тұтастығына ешқандай әсер 

етпейді. Микроядроның құрылымы көбейіп қана қоймай, ОЖ компоненттерінің санын 

азайтуға мүмкіндік береді, бұл да қажет. 

 Микроядроға жақындау кезінде конфигурация ешқандай проблема туғызбайды 

және арнайы шараларды қажет етпейді, жүйені бастапқы конфигурациялау параметрлері 

бар файлды өзгерту немесе қосымшаларды тоқтатудың әдеттегі әдісін қолдана отырып, 

жұмыс кезінде қажет емес серверлерді тоқтату жеткілікті. 

Микроядро моделін пайдалану ОЖ сенімділігін арттырады. Әр сервер өзінің жеке 

жады аймағында бөлек процесс ретінде жұмыс істейді және осылайша басқа ОЖ 

серверлерінен қорғалған, бұл дәстүрлі ОЖ-де байқалмайды, онда барлық ядро модульдері 

бір-біріне әсер етеді. Егер бөлек сервер бұзылса, оны басқа ОЖ серверлерін тоқтатпай 

немесе зақымдамай қайта бастауға болады. ОЖ-нің сенімділігін арттырудың тағы бір көзі - 

бұл микроядролық кодтың классикалық ядроға қарағанда азаюы - бұл бағдарламалау 

қателіктерінің ықтималдығын азайтады. 

Микроядролы моделі таратылған есептеулерді қолдауға өте ыңғайлы, өйткені ол 

желілік механизмдерге ұқсас - клиенттер мен серверлердің хабарламалар арқылы өзара 

әрекеттесу механизмдерін қолданады. Микроядролы ОЖ серверлері бір немесе әртүрлі 

компьютерлерде жұмыс істей алады. Қосымшадан хабарлама алғаннан кейін, микроядро 

оны дербес өңдейді және жергілікті серверге жібереді, немесе ол желі арқылы басқа 

компьютерде жұмыс істейтін микроядроға жібереді. Таратылған өңдеуге көшу ОЖ-де 

минималды өзгертулерді қажет етеді - жергілікті көлік желіге ауыстырылады. 

Микроядролы архитектурасы бар ОЖ-нің барлық қарастырылған қасиеттері оны 

әзірлеушілердің қолдануын қалайтындығын растады. Алайда, жоғарыда айтылғандай, 

барлық осы қасиеттер ОЖ өнімділігін төмендету арқылы алынады. Факт мынада: ОЖ-нің 

классикалық ұйымында жүйелік қоңырауды орындау екі режимді ауыстырып 

қосқыштармен жүреді, ал микрокомпьютерді ұйымдастырғанда – олар төртеу болады. 

Осылайша, микроядроға негізделген ОЖ барлық уақытта классикалық ядросы бар 

ОЖ-ға қарағанда аз болады. Сондықтан да микроядролы тәсіл кең таралуды ала алмады. 

Операциялық жүйелерді құруға қатысты барлық қарастырылған тәсілдердің 

артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Көптеген жағдайларда заманауи операциялық 

жүйелер осы тәсілдердің әртүрлі комбинацияларын қолданады. Мысалы, Linux 

амалдық жүйесінің ядросы - бұл микроядролы архитектураның элементтері бар 

монолитті жүйе. Ядро құрастыру кезінде сіз көптеген модульдер деп аталатын 

компоненттерді динамикалық түрде енгізуге және түсіруге мүмкіндік бере аласыз. 

Модуль жүктелген кезде оның коды жүйелік деңгейде жүктеледі және ядроның қалған 

бөлігімен байланысады. Модуль ішінде ядро арқылы экспортталған кез-келген 

функцияны пайдалануға болады. 

 

Пайдаланылған әдебиет: 1 негізгі [216-222], 13 қосымша [45-51], 11 қосымша 

[67-89] 

 

«Амалдық жүйелердің архитектурасы» тақырыбына арналған тест 

сұрақтары: 

1. Mach -та интерпроцесс байланысы 
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2. Ядро массасын құрудың негізгі идеясы 

3. Микроэлектр сәулетінің негізгі ережелері 

4. Есептеу жүйесінің үш қабатты құрылымы. 

5. Клиент-серверлік технологияның артықшылықтары 

6. Микроядролы сәулеті бар ОЖ-нің қасиеттері 

7. Микроядролы архитектурасының артықшылықтары мен кемшіліктері 

9. Бірнеше қолданбалы ортаны жүзеге асырудағы микроядролы тәсіл. Көп 

қабатты ОЖ ядросының құрылымы 

10. Қазіргі заманғы микроядролы архитектуралар қауіпсіз WindowsNT ішкі 

жүйелерін қолдайды 

11. ОЖ серверлерінің негізгі мақсаты. 

12. Монолитті ядросы және микроядролы сәулеті бар ОЖ құрылысының 

негізгі айырмашылықтары 

13. WindowsNT не үшін қауіпсіз ішкі жүйелерді қолданады? 

14. ОЖ-нің ядро және көмекші модульдері 

15. ОЖ ядросының, ОЖ қосымшалары мен қолданушы қосымшаларының 

өзара әрекеттесу схемасы. 
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Тақырып 3. Операциялық жүйенің үйлесімділігі (2 сағат) 

 

 

3.1   Үйлесімділік түрлері 

 

Кез-келген ОЖ-нің нақты архитектуралық және функционалдық 

ерекшеліктері тек жүйелік бағдарламашыларға тікелей қатысты болуы мүмкін 

және қарапайым пайдаланушыға мүлде таныс болмауы мүмкін. Кейбір идеяларды 

(мысалы, объектіге бағытталған тәсіл) тек әзірлеушілер басқарады және тек соңғы 

пайдаланушыға жанама түрде әсер етеді, бірнеше қосымшалар ортасы түсінігі 

пайдаланушыға басқа операциялық жүйелер мен процессорлар үшін жазылған 

бағдарламаларды басқаруға мүмкіндік береді. ОЖ-де басқа ОЖ-ге жазылған 

қосымшаларды іске қосу қабілетін сипаттайтын ОЖ-нің қасиеті үйлесімділік деп 

аталады. 

Үйлесімділіктің екі түрі бар, оларды шатастырмау керек: екілік үйлесімділік және 

бастапқы үйлесімділік. Қосымшалар әдетте компьютерде кодтар мен мәліметтердің 

екілік кескіндері бар орындалатын файлдар түрінде сақталады. Егер сіз бір ОЖ-нің 

ортасында жұмыс істейтін бағдарламаны алып, оны басқа ОЖ-нің ортасында орындауға 

болатын болса, екілік үйлесімділікке қол жеткізіледі. 

Бастапқы деңгейдегі үйлесімділік компьютердің бағдарламалық 

жасақтамасындағы тиісті компиляторларды, сонымен қатар кітапхана мен 

жүйелік қоңырау деңгейіндегі үйлесімділікті қажет етеді. Бұл жағдайда 

бағдарламалардың бастапқы кодын жаңа орындалатын модульдерге қайта есептеу 

қажет. 

Осылайша, көздер деңгейімен үйлесімділік осы көздері бар бағдарламаны 

жасаушылар үшін өте маңызды. Түпкі пайдаланушылар үшін тек екілік 

үйлесімділіктің практикалық маңызы бар, өйткені бұл жағдайда олар екілік 

орындалатын код ретінде жеткізілген бағдарламалық өнімді әр түрлі жұмыс 

орталарында және әртүрлі дағдыларсыз әр түрлі компьютерлерде қолдана 

алады. Бір уақытта MS-DOS бағдарламалық пакетін сатып алған пайдаланушы 

үшін бұл таныс буманы жаңа машинасына, мысалы WindowsNT-ге ешқандай 

өзгеріс немесе шектеусіз қосуға болатындығы маңызды. Бірнеше қолданбалы 

орталар осы ОЖ-ны тек бастапқы деңгейде емес, екілік деңгейде және басқа ОЖ 

және процессорлар үшін жазылған қосымшалармен үйлесімділігін қамтамасыз 

етеді. 

ОЖ қандай үйлесімділікке, яғни екілік немесе бастапқы үйлесімділік 

түріне ие ма, ол көптеген факторларға байланысты. Олардың ішіндегі ең 

маңыздысы - ОЖ жұмыс істейтін процессор архитектурасы. Екілік үйлесімділікке 

жету үшін келесі бірнеше шарттарды сақтау жеткілікті:  

- қосымшада болуы керек API функцияларына қоңыраулар екілік OЖ 

қолдауымен; 

- қосымшаның орындалатын файлының ішкі құрылымы болуы керек осы 

ОЖ орындалатын файлдарының құрылымына сәйкес келу керек. 

Әр түрлі архитектурасы бар процессорларда жұмыс істеуге арналған 

операциялық жүйелер үшін екілік үйлесімділікке жету өте қиын. Жоғарыда 

аталған шарттарды орындаумен қатар, ек ілік кодтың эмуляциясын 

ұйымдастыру қажет. Компьютердің басында түсінбейтін құрылғы 

нұсқаулығын түсіндіре алу үшін оған арнайы эмулятор бағдарламалық 

қамтамасыздандыру орнатылуы керек.  
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Эмулятордың мақсаты - процессордың әр екілік нұсқаулығын дәйекті түрде 

таңдау, мысалы, Intel, қандай амалдар жасайтындығын анықтау үшін оны 

бағдарламалық түрде шифрлау, содан кейін процессордың нұсқауларында 

жазылған, мысалы, Motorola сияқты эквивалентті ішкі программаны орындау.  

Осыған қарамастан, сипатталған жағдайдан шығудың сәл өзгеше, 

әлдеқайда тиімді жолы бар - қолданбалы бағдарламалық ортаны пайдалану. 

Бағдарламалық жасақтама ортасын құрайтын компоненттердің бірі - ОЖ өзінің 

қосымшаларын беретін API қосымшасының бағдарламалау интерфейсінің 

функциялары. Басқа адамдардың бағдарламаларын орындау уақытын азайту 

үшін қолданбалы орталар кітапхана функцияларына қоңырауларды модельдейді. 

Бұл тәсілдің тиімділігі көптеген заманауи бағдарламалардың Windows, UNIX 

сияқты графикалық пайдаланушылық интерфейстердің (GUI) басқаруымен 

жұмыс істейтіндігімен және әдетте, көп уақытын алдын -ала болжанған 

әрекеттерді орындауға жұмсайтындығымен анықталады. Олар GUI 

кітапханаларына терезе манипуляциясы және GUI-ге қатысты басқа әрекеттер 

үшін үнемі қоңырау шалады. Бағдарламаның осы ерекшелігі бағдарлама 

ортасына бағдарламаны командалық эмуляцияға кететін көп уақытты өтеуге 

мүмкіндік береді. Мұқият ойластырылған бағдарламалық жасақтамаға ішкі GUI 

кітапханаларына еліктейді, бірақ осы ОЖ-нің «туған» кодында жазылған 

кітапханалар енеді. Осылайша, басқа операциялық жүйенің API-мен 

бағдарламалардың орындалуының едәуір жеделдеуіне қол жеткізілді. Бұл 

тәсілді кодты бір уақытта бір командаға эмуляциялаудың баяу процесінен 

ажырату үшін оны аударма деп атайды.  

Алайда, бір ОЖ үшін жазылған бағдарламаны басқа ОЖ-де орындау үшін тек API-нің 

үйлесімділігін қамтамасыз ету жеткіліксіз екенін атап өткен жөн. Әр түрлі ОЖ негізіндегі 

ұғымдар бір-біріне қайшы келуі мүмкін. Мысалы, бір ОЖ-да қосымшаларға тікелей енгізу-

шығару құрылғыларын басқаруға рұқсат етілуі мүмкін, ал басқа жағдайда әрекеттер ОЖ-нің 

құзырына жатады. Әрбір ОЖ-да өзіндік ресурстарды қорғау тетіктері бар: қателіктер мен 

ерекше жағдайларды өңдеудің алгоритмдері, процестің арнайы құрылымы және жадты 

басқару схемасы, оның файлға қатынау семантикасы және пайдаланушының графикалық 

интерфейсі. Барлық осы айырмашылықтар ОЖ жұмыс істейтін аппараттық платформаның 

ерекшелігімен, оны іске асырудың ерекшеліктерімен немесе жүйелік әзірлеушілер осы жүйеге 

тән қасиеттер ретінде белгіленеді. Үйлесімділікті қамтамасыз ету үшін компьютерлік 

ресурстарды басқарудың бірнеше тәсілдерінің бір ОЖ аясында жанжалсыз бірлесіп өмір 

сүруді ұйымдастыру қажет. 

 

 

3.2   Үйлесімділікті жүзеге асыру жолдары 

 

Қазіргі уақытта қосымша бағдарламалық жасақтама кейбір операциялық 

жүйелердің пайдаланушыларына «бөтен» бағдарламаларды басқаруға мүмкіндік береді 

(мысалы, MacOS және UNIX сізге DOS және Windows үшін бағдарламаларды іске қосуға 

мүмкіндік береді). Бірақ қазіргі ОЖ-де «бөтен» бағдарламаларды орындауға арналған 

құралдар жүйенің стандартты бөлігі болады. ОЖ таңдау қолданбалы бағдарламаларды 

таңдауды тым көп шектемейді. Бір экранда MacOS, Windows және UNIX 

бағдарламаларының пайдаланушылық интерфейстерінің соқтығысуы қолданушыны 

аздап жұмыс істеуге мәжбүр етеді, дегенмен жақында ОЖ-нің бірнеше қолданбалы 

ортасы тышқандар мен мәзірлер сияқты стандартқа айналады. 

Бірнеше қолданбалы ортаны қолданған кезде, әзірлеушілер қарама-қайшы 

талаптармен кездеседі. Бір жағынан, әр қолданбалы ортаның міндеті - бағдарламаны 
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мүмкіндігінше «туған» ОЖ-де іске қосу. Бірақ бұл бағдарламалардың қажеттіліктері осы 

ОЖ-нің дизайнына қайшы келуі мүмкін. Құрылғының мамандандырылған драйверлері 

әрқашан қауіпсіздік талаптарын қанағаттандырмайды, жадыны басқару схемалары мен 

терезе жүйелері арасында қайшылықтар туындауы мүмкін. Ең үлкен ықтимал проблема 

- өнімділік - қолдану ортасы бағдарламаларды жылдамдықпен іске қосуы керек. Бұрын 

кеңінен қолданылатын эмуляциялық жүйелер бұл талапты қанағаттандыра алмайды. 

Басқа адамдардың бағдарламаларын орындауға кететін уақытты азайту үшін 

қолданбалы орталар кітапхана деңгейіндегі бағдарламаларды имитациялауды 

қолданады. 

Басқа Ож-нің ортасымен толық үйлесетін толыққанды қолданбалы ортаны 

іс жүзінде жүзеге асыру өте қиын міндет болғанына қарамастан, оны шешудің 

бірнеше типтік тәсілдері бар. Бұл параметрлер архитектуралық ерекшеліктер мен 

функционалдылықта әр түрлі болады, олар қолданбалы портативтіліктің әртүрлі 

деңгейлерін қамтамасыз етеді. 

ОЖ-нің стандартты көп деңгейлі құрылымы бірнеше қолданбалы ортаны 

жүзеге асырудың ең айқын нұсқасының негізі болып табылады (2-суретті қараңыз). 

OS1 операциялық жүйесі «отандық» қосымшаларынан басқа, OS2 және OSZ 

операциялық жүйесінің қосымшаларын қолдайды. Ол үшін арнайы қосымшалар - 

«шетелдік» операциялық жүйелер интерфейсін APIOC2 және OSZ API 

интерфейстерін өздерінің APIOC1 операциялық жүйесінің интерфейсіне аударатын 

қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету ортасы бар. Мысалы, егер UNIX OS2 

болса және OS / 2 O болса, бағдарлама ортасы UNIX қосымшасында шанышқы () 

жасау үшін жүйелік шақыруды орындау үшін OS / 2 амалдық жүйесінің уын 

шақыруы керек еді DosExecPgm () жүйелік қоңырау арқылы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 2. Бағдарламалық жасақтама ортасын қолдана отырып, хабар тарату 

жүйесінің қоңыраулары 
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Бұл іске асырудағы қиындықтар бір ОЖ-нің API-ні құрайтын барлық 

функциялардың іс-әрекеті, әдетте, басқа ОЖ-нің сәйкес келетін (болған жағдайда) 

функцияларынан айтарлықтай ерекшеленетіндігіне байланысты туындайды. Мысалы, 

егер OS / 2 DosExecPgm () -де процесті құруға арналған функция UNIX тәрізді 

жүйелерде () процесті шанышқыны () жасау функциясына толығымен сәйкес келсе, 

оны ата-аналық процестің адрестік кеңістігін бала процесінің кеңістігіне көшіру 

мүмкіндігін қолдайтын етіп өзгерту қажет. Осы функцияның қалыпты әрекеті, бала 

процесінің жады жаңа орындалатын файлдың деректері негізінде баптандырылады. 

Бірнеше қолданбалы орталардың тағы бір нұсқасы ОЖ-де бірнеше 

құрдастық бағдарламалау интерфейстерінің болуын болжайды. Бұған жүйенің 

ядросының кеңістігіне барлық ОЖ арқылы: APIOC1, APIOC2 және API NEO 

қолданбалы интерфейстерін орналастыру арқылы қол жеткізіледі. Бұл нұсқада 

API деңгейінің функциялары барлық үш сәйкес келмейтін қолданбалы ортаны 

қолдауы керек негізгі ОЖ деңгейінің функцияларына сілтеме жасайды. Әр түрлі 

ОЖ жүйелік уақытты басқаша басқаратындығына қарамастан, тәулік уақытының 

әр түрлі форматы қолданылады, процессор уақыты өзінің жеке алгоритмдеріне 

және басқаларына қарай бөлінеді, әр қосымшаның бағдарламалау интерфейсінің 

функцияларына сәйкес ОЖ ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылады. 

Әрбір ОЖ-де әр түрлі интерфейстердің кейбір функциялары ұқсас мақсатқа ие 

болса да, толықтай өзінің қолданбалы интерфейсі болады. API опциясын таңдау 

ядроға сәйкес процесс арқылы берілетін сәйкестендіру сипаттамаларына 

негізделген. 

Әрине, микрояролы тәсілінің тұжырымдамасын қолдана отырып, бірнеше 

қолданбалы ортаны құрудың тәсілі де бар. Бұл жағдайда стратегиялық міндеттерді 

шешетін әр қолданбалы ортаға тән жоғары деңгейлі функциялардан барлық 

қолданбалы орталарға, ОЖ тетіктеріне бөлу өте маңызды. Микроядролы 

архитектурасына сәйкес ОЖ-нің барлық функцияларын микроядро және 

пайдаланушы режимінің серверлері орындайды. Әрбір қолданбалы орта жеке 

пайдаланушы режимі сервері ретінде жасалынғанын және негізгі тетіктерді 

қамтымайтынын ескерген жөн. API қолданып жатқан қосымшалар микрокредит 

арқылы сәйкес қолданбалы ортаға жүйелік қоңыраулар жасайды. Қолданбалар 

ортасы сұранысты өңдейді, оны орындайды (мүмкін, микрокредиттің негізгі 

функцияларына көмекке жүгіну арқылы) және нәтижені қосымшаларға жібереді. 

Сұранысты орындау кезінде қолданбалы орта өз кезегінде микродро және басқа 

ОЖ серверлері жүзеге асыратын ОЖ-нің негізгі тетіктерін қолдана алады. 

Бірнеше қолданбалы құралдардың дизайнына осындай тәсіл микроядролы 

архитектураның барлық артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие, атап айтқанда: 

- қолданбалы ортаны жай қосуға немесе алып тастауға болады, бұл 

микроядролы ОЖ-нің жақсы кеңеюінің нәтижесі болып табылады; 

- сенімділік пен тұрақтылық біреуінің сәтсіздігі жағдайында қолданбалы 

ортадан барлық басқа қосымшалар жұмыс күйінде қалады; 

- жұмыс өнімділігі төмен микроядролы ОЖ сондай-ақ қосымшаны орындау 

жылдамдығына да қатты әсер етеді. 

Бір ОЖ-де әртүрлі ОЖ қосымшаларына арналған бірнеше қосымшалар 

ортасын құру - бағдарламаның бір нұсқасын алуға және оны ОЖ арасында 

тасымалдауға мүмкіндік беретін әдіс. Бірнеше қолданбалы орталар берілген 

операциялық жүйенің басқа операциялық жүйелерге арналған қосымшалармен 

екілік үйлесімділігін қамтамасыз етеді. Нәтижесінде пайдаланушылар ОЖ 

таңдаудың үлкен еркіндігіне және жоғары сапалы бағдарламалық жасақтамаға қол 

жетімділікке ие болады.  
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Жоғарыда айтылғандай, бір ОЖ үшін жазылған бағдарламаны басқа ОЖ 

аясында орындау үшін тек API үйлесімділігі жеткіліксіз. Сонымен қатар, оған 

«табиғи» орта қажет: процестің құрылымы, жадты басқару құралдары, қателіктер мен 

ерекше жағдайларды басқару құралдары, ресурстарды қорғау тетіктері және 

файлдарға қол жетімділік семантикасы керек. Осыдан бірнеше бағдарламалық 

қосымшалардың ортасын қолдау өте қиын міндет екендігі, ОЖ құрылымымен тығыз 

байланысты екені белгілі. Бұл міндет WindowsNT-де сәтті шешілді, сонымен қатар 

UNN-дің клиент-серверінде әртүрлі операциялық жүйелердің API-серверлерінен 

негізгі OЖ тетіктерін бөле алатын Карнеги Меллон университетінің Mac OS-ті 

жасаушылардың тәжірибесін толығымен пайдалану мүмкін болды. 

 

Қолданылатын әдебиет: 2 негізгі [45-67], 12 қосымша [34-44] 

 

«Операциялық жүйелердің үйлесімділігі» тақырыбына тест сұрақтары: 

1. Үйлесімділік ұғымы. Үйлесімділікті жүзеге асыру жолдары. 

2. Әр түрлі архитектурасы бар процессорларда жұмыс істеуге арналған 

операциялық жүйелердің екілік үйлесімділігіне қалай қол жеткізуге болады? 

3. Әр түрлі ОЖ негізіндегі ұғымдар бір-біріне қайшы келсе не болады? 

4. Windows NT ішкі жүйелерін бірге ұстайтын негізгі құрал 

5. Операциялық жүйе үйлесімділік үшін жұмыс істейтін процессордың 

архитектурасы қалай аталады? 

6. Операциялық жүйелердің үйлесімділігін қандай факторлар анықтайды? 

7. Эмулятордың арнайы бағдарламасын не үшін орнату керек? 

8. Компьютер ресурстарын белсенді пайдалану үшін не істеу керек 

9. Екілік үйлесімділік. 

10. ОЖ ядросының өзара әрекеттесу схемасы, ОЖ қосымшалары және 

қолданушы қосымшалары. 

11. Көз деңгейінің үйлесімділігі. 
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Тақырып 4. Процесті операциялық жүйеде көрсету (2 сағат) 

 

 

4.1  Процесс түсінігі 

 

Келесі мысалды қарастырайық. Егер сіз квадрат түбір бағдарламасын іске 

қоссаңыз. Содан кейін, әртүрлі кіріс деректері бар түбірлік мәндерді, компьютерлік 

жүйені алу, екі түрлі есептеу процесіне қатысады, өйткені әртүрлі енгізу мәліметтері 

әртүрлі есептеулерге әкеледі. Пайдаланушының көзқарасы бойынша бірдей бағдарлама 

жұмыс істейді, бірақ екі түрлі тапсырма қалыптасады. Енді тағы бір мысал. Екі 

қолданушыға 1-дің квадрат түбірін шығаруға рұқсат етіңіз, яғни олар бірдей 

тапсырмалар құрды, бірақ уақыт ауысымымен оларды компьютер жүйесіне жүктеді. 

Орындалып жатқан тапсырмалардың бірі алынған мәнді басып шығаруды бастағанда 

және енгізу-шығару операциясының аяқталуын күтіп жатқанда, екіншісі енді орындала 

бастайды. Қазіргі уақытта компьютер жүйесіндегі тапсырмалардың сәйкестігі туралы 

айта аламыз ба? Жоқ, өйткені оларды жүзеге асыру процесінің жағдайы әртүрлі. 

Сондықтан, «бағдарлама» және «тапсырма» есептеу жүйесінде не болып жатқанын 

сипаттау үшін қолданыла алмайды. Себебі «бағдарлама» және «тапсырма» терминдері 

статикалық, белсенді емес объектілерді сипаттауға арналған. Бағдарлама орындалу 

үстінде - динамикалық, белсенді объект болып табылады. Жұмыс барысында 

компьютер әртүрлі командаларды өңдейді және айнымалылардың мәндерін 

түрлендіреді. Бағдарламаны орындау үшін операциялық жүйе жедел жадтың белгілі бір 

мөлшерін бөліп, оған белгілі бір кіріс-шығыс құрылғыларын немесе файлдарды 

тағайындауы керек (кіріс деректері қайда түсуі керек және нәтижелер қайда жеткізілуі 

керек), яғни белгілі бір ресурстарды бүкіл есептеу жүйесінің ресурстарынан сақтау 

керек. Уақыт өте келе олардың саны мен конфигурациясы өзгеруі мүмкін. Мұндай 

белсенді нысандарды компьютерлік жүйеде сипаттау үшін «бағдарлама» және 

«тапсырма» терминдерінің орнына біз «процесс» деген жаңа терминді қолданамыз. 

Процесс орындалатын нұсқаулықтардың белгілі бір жиынтығын, онымен 

байланысты ресурстарды (орындау үшін бөлінген жад немесе мекен-жай кеңістігі, 

стектер, пайдаланылған файлдар және енгізу-шығару құрылғылары және т.б.) және 

оның орындалуының ағымдағы сәтін сипаттайды (тіркеу мәндері, бағдарламаның 

санауышы, стек күйі және айнымалы мәндер) операциялық жүйенің бақылауында 

болады. Компьютерлік жүйелермен өңделетін процестер мен бағдарламалар арасында 

бір-біріне сәйкестігі жоқ. Кейінірек көрсетілгендей, кейбір операциялық жүйелерде 

белгілі бір бағдарламаларды басқару үшін бірнеше процесті ұйымдастыруға болады 

немесе сол процесс бірнеше түрлі бағдарламаларды кезекпен орындай алады. Сонымен 

қатар, егер тек бір бағдарлама бір процесте өңделсе де, бұл процесс орындалатын файл 

кодының, оларға бөлінген мәліметтер мен ресурстардың динамикалық сипаттамасы деп 

санауға болмайды. Процесс операциялық жүйенің бақылауында, сондықтан оның 

ядросының кодының бір бөлігі орындалатын файлда орналаспайды. Бағдарламаның 

авторлары арнайы жоспарлаған жағдайларда да (мысалы, жүйелік қоңырауларды 

пайдаланғанда) және күтпеген жағдайларда (мысалы, сыртқы кедергілерді өңдеу 

кезінде) болуы мүмкін. 

 

 
4.2 Процесстің күйі  

 

Осы абстракцияны қолдана отырып, есептеу жүйелерінде жасалатынның бәрі 

(тек қана қолданушы бағдарламалары ғана емес, сонымен қатар операциялық 
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жүйелердің кейбір бөліктері) процестер жиынтығы ретінде ұйымдастырылған. Шын 

мәнінде бір процессорлы компьютерлік жүйеде кез-келген уақытта тек бір процесті 

орындауға болатындығы түсінікті. Мультипрограммалаудың есептеу жүйелерінде 

процессорды бір процестен екіншісіне ауыстыру арқылы бірнеше процестердің жалған 

параллельді өңделуіне қол жеткізіледі. Бір процесс орындалып жатқанда, қалғандары 

кезек күтуде. 

Көріп отырғаныңыздай, әр процесс кем дегенде екі күйде болуы мүмкін: процесс 

жүріп жатыр, немесе процесс жүрмейді. Процесс күйіндегі процесс орындалуы біраз 

уақыттан кейін оны операциялық жүйе тоқтата алады немесе кідіртіліп, қайтадан 

процесске ауыстырылады. Процесс екі себепке байланысты тоқтатылады: оның әрі 

қарай жұмыс істеуі үшін оқиға қажет болғанда (мысалы, енгізу-шығару операциясының 

аяқталуы) немесе операциялық жүйенің процесті жүргізуге бөлген уақыт аралығында. 

Осыдан кейін операциялық жүйе іске қосылмаған күйдегі процестердің біреуін таңдап, 

оны жұмыс істеп тұрған күйге қояды. Жүйеде пайда болатын жаңа процесс бастапқыда 

орындалмайтын күйге орналастырылады. 

Бұл өте өрескел модель, оны ескермейді, атап айтқанда, орындау үшін таңдалған 

процесс әлі де тоқтатылған және орындалуға дайын емес оқиғаны күте алады. Мұндай 

жағдайды болдырмас үшін біз процесті екі жаңа күйге бөлмейміз: дайындық және күту 

(3-суретті қараңыз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-сурет. Процес күйінің толық диаграммасы 

 

Жүйеде пайда болатын кез-келген жаңа процесс дайын күйге енеді. Операциялық 

жүйе жоспарлау алгоритмінің қандай да бір түрін қолдана отырып, дайын процестердің 

біреуін таңдап, оны орындау күйіне қояды. Орындау күйінде процестің бағдарламалық 

коды тікелей орындалады. Процесс үш себеп бойынша осы күйден шығуы мүмкін: 

- операциялық жүйе өз қызметін тоқтатады; 

- қандай-да бір оқиға орын алмайынша, ол жұмысын жалғастыра алмайды және 

амалдық жүйе оны күту күйіне келтіреді; 

- есептеу жүйесіндегі үзілістің нәтижесінде (мысалы, көрсетілген уақыттан кейін 

таймерден үзілістен кейін) ол қалпына келтіріледі. Біздің жаңа моделіміз процестердің 

өмір сүру кезіндегі жүріс-тұрысын жақсы сипаттайды, бірақ ол жүйеде процестің пайда 

болуы мен жойылуына назар аудармайды. Суретті аяқтау үшін бізге тағы екі процесті 

енгізу керек: туу және аяқталған орындау (4-суретті қараңыз). 

Енді компьютерлік жүйеде процестің пайда болуы үшін ол туғаннан өтуі керек. 

Туылған кезде процесс өзінің иелігінде процестің бағдарламалық коды жүктелген 

мекен-жай кеңістігін алады; оған код пен жүйелік ресурстар бөлінген; осы процестің 

программалық есептегішінің бастапқы мәні белгіленеді және т.с. Өз қызметі 

аяқталғаннан кейін орындау күйінен процесс аяқталған орындау күйіне түседі. 

 

 

Күту Дайындық 

Орындау 

Шығу 

Күту 

оқиғалар 

Үшін 

таңдалған 

Үзілістер 

Оқиға 

тоқтатыл

енгіз
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Сурет 4. Курста қабылданған процестің күй диаграммасы 

 

Нақты операциялық жүйелерде технологиялық күйлер одан да егжей-тегжейлі 

болуы мүмкін, бір күйден екінші күйге ауысудың кейбір жаңа нұсқалары пайда болуы 

мүмкін. Мысалы, Windows NT операциялық жүйесі үшін технологиялық күйдің моделі 

7 түрлі күйден тұрады, және Unix операциялық жүйесі үшін 9 болады. Дегенмен, 

барлық операциялық жүйелер жоғарыда аталған модельге сәйкес келеді.  

 

Қолданылатын әдебиет: 1 негізгі [ 139-190], 11 қосымша [165-178], 12 

қосымша [88-95] 

 

«Операциялық жүйеде процесті көрсету» тақырыбына тест сұрақтары 

1. Процесс дегеніміз не? 

2. Қандай оқиғалар процестерді тудырады? 

3. Процесті толтыру дегеніміз не? 

4. Своп дегеніміз не және ол қашан қолданылады? 

5. Процесті тоқтата тұрудың қандай белгілері бар? 

6. Процестің жұмыс режимдері. 

  

 

Күту Готовность 

Орындау 

Жабу 

Күту 

оқиғалар 

Үшін 

таңдалған 

орындау 

Үзілістер 

Оқиға 

үзілді 

Қабылдау 

жоспарлау 

Туу 

Аяқталды 

орындау 
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Тақырып 5. Процестер мен байланысты тұжырымдамалар бойынша 

операциялар (2 сағат) 

 

 

Процесс бір күйден екінші күйге дербес бара алмайды. Амалдық жүйе процестердің 

күйін өзгертуге, олар бойынша операцияларды жүргізуге қатысады. Біздің 

моделіміздегі осындай операциялардың саны диаграммадағы жебелер санына сәйкес 

келеді. Оларды үш жұпқа біріктіру ыңғайлы: 

-  процесті құру - процесті аяқтау; 

-  процесті тоқтата тұру (орындау күйінен дайын күйге ауыстыру) - процесті 

бастау (дайындық күйінен орындау күйіне ауыстыру); 

-  процесті оқшаулау (орындалу күйінен күту күйіне ауыстыру) - процесті 

бұғаттан шығару (күту күйінен дайын күйге ауыстыру). 
Процесті құру және аяқтау операциялары бір реттік операциялар болып табылады, 

өйткені олар процессте бір реттен жиі қолданылмайды (кейбір жүйелік процестер 

компьютерлік жүйе жұмыс істеген кезде ешқашан жұмыс істемейді). Процестердің күйін 

өзгертуге байланысты барлық басқа операциялар, басталуы немесе бұғатталуы, әдетте көптүрлі 

болады. Операциялық жүйенің процестерде операцияларды қалай орындайтынын толығырақ 

қарастырайық. 
 

 

5.1 ProcessControlBlock және процесс мазмұны 

 
Операциялық жүйенің процестер бойынша операцияларды орындауы үшін әр 

процесс онда кейбір мәліметтер құрылымымен ұсынылған. Бұл құрылым осы процеске 

қатысты ақпаратты қамтиды:  

-  процестің бағдарламалық жасақтамасы немесе басқаша айтқанда, ол үшін 

орындалатын команданың мекен-жайы; 

-  процессор регистрлерінің мазмұны; 

-  процессорды пайдалануды және жадыны басқаруды жоспарлау үшін қажетті 

мәліметтер (процестің басымдылығы, мекен-жай кеңістігінің мөлшері мен орналасуы 

және т.б.); 

-  тіркелгі деректері (пайдаланушы оны іске қосқан процестің сәйкестендіру 

нөмірі, осы процессорды пайдаланған уақыт және т.б.); 

-  процеспен байланысты кіріс / шығыс құрылғылары туралы ақпарат (мысалы, 

процесске қандай құрылғылар тағайындалған, ашық файлдар кестесі). 

Оның құрамы мен құрылымы, әрине, нақты операциялық жүйеге байланысты. 

Көптеген операциялық жүйелерде процесті сипаттайтын ақпарат бір емес, бірнеше 

байланысты құрылымдарда сақталынады. Бұл құрылымдарда әртүрлі атаулар болуы 

мүмкін, қосымша ақпарат болуы мүмкін немесе, керісінше, сипатталған ақпараттың бір 

бөлігі ғана болуы мүмкін. Бұл біз үшін маңызды емес. Біз үшін компьютерлік жүйеде 

орналасқан кез-келген процесс үшін ондағы операцияларды орындау үшін барлық 

ақпараттың операциялық жүйеде болуы маңызды. Қарапайым болу үшін біз бір 

деректер құрылымында сақталады деп болжаймыз. Біз оны РСВ (process control block) 

немесе процесті басқару блогы деп атаймыз. Процесті басқару блогы - бұл 

операциялық жүйенің технологиялық моделі. Процесс бойынша операциялық жүйенің 

кез-келген әрекеті РСВ-да белгілі бір өзгерістерге әкеледі. Қабылданған процестік күй 

моделінің аясында операциялар арасындағы РСВ мазмұны тұрақты болып қалады. 

Сақтау үшін технологиялық басқару блогы әрі қарай екі бөлікке бөлуге арналған 

ақпаратты бөлуге ыңғайлы. Барлық процессор регистрлерінің мазмұны (бағдарламалық 
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есептегіш мәнін қосқанда) процестің регистрлік контексті, ал қалғаны процестің 

жүйелік мазмұны деп аталады. Процестің регистрі мен жүйелік мән мәтінін білу оның 

үстінде жұмыс жасай отырып, операциялық жүйеде оның жұмысын басқаруға 

жеткілікті. Алайда, бұл процесті толық сипаттау үшін жеткіліксіз. Операциялық жүйе 

процестің қандай есептеулермен айналысатындығына, яғни адрестік кеңістіктегі қандай 

кодқа және қандай мәліметтерге қызығушылық танытпайды. Пайдаланушының 

көзқарасы бойынша, керісінше, процестің адрестік кеңістігінің мазмұны үлкен 

қызығушылық тудырады, мүмкін, тіркеудің контекстімен қатар, деректерді 

конверсиялау кезегі мен алынған нәтижелерді анықтайды. Процестің адрестік 

кеңістігінде орналасқан код пен деректер оның пайдаланушылық контексті деп 

аталады. Қысқартулар үшін тіркеудің, жүйенің және процестің пайдаланушылық мән 

мәтіндерінің жиынтығы жай процесс мәтін мәні деп аталады. Кез келген уақытта 

процесс оның мазмұнымен толық сипатталады. 

 

 
5.2 Бір реттік операциялар 

 

Күрделі ОЖ қажет болған жағдайда процестерді динамикалық түрде жасайды. 

ОЖ іске қосылғаннан кейін жаңа процестің тууының бастамашысы не арнайы жүйелік 

қоңырау шалған пайдаланушы процесі, немесе операциялық жүйенің өзі, яғни, ақыр 

соңында, қандай да бір процесс болуы мүмкін. Жаңа процесті құруды бастаған процесс 

әдетте ата-ана процесі деп аталады, ал жаңадан құрылған процесс бала процесі деп 

аталады. Балалар процестері, өз кезегінде, жаңа балалардың пайда болуына әкелуі 

мүмкін және т.б., жалпы жағдайда, жүйеде генеалогиялық технологиялық ағаштар 

жиынтығын - генеалогиялық орманды құрайды. Пайдаланушының барлық процестері, 

операциялық жүйенің кейбір процестері бірдей ағашына жататындығын атап өткен 

жөн. Бірқатар есептеу жүйелерінде орман, әдетте, бір ағашқа айналады. Процесс туған 

кезде, жүйе жаңа РСВ-ны процестің туу күйімен бастайды және оны толтыра бастайды. 

Жаңа процесс өзінің жеке сәйкестендіру нөмірін алады. Операциялық жүйеде 

процестің сәйкестендіру нөмірін сақтау үшін биттердің саны шектеулі болғандықтан, 

нөмірлердің бірегейлігін сақтау үшін бір уақытта болатын процестердің саны шектеулі 

болуы керек. Процесс аяқталғаннан кейін оның бос сәйкестендіру нөмірін басқа 

процесс үшін қайта пайдалануға болады. 

Әдетте, бала процесі өз функцияларын орындау үшін белгілі бір ресурстарды 

талап етеді: жад, файлдар, енгізу-шығару құрылғылары және т.б. Оларды бөлудің екі 

тәсілі бар. Жаңа процесс ата-аналық ресурстардың бір бөлігін иелікке ала алады, 

мүмкін, оларға құқықтарды ата-ана процесі және басқа балалар процестерімен бөліседі 

немесе өз ресурстарын тікелей операциялық жүйеден ала алады. Бөлінген ресурстар 

туралы ақпарат РСВ-да енгізілген. 

Бала процесін ресурстармен қамтамасыз еткеннен кейін бағдарламаның кодын, 

мәліметтердің мәндерін енгізу керек және бағдарламаның есептегішін оның мекен-жай 

кеңістігіне қою керек. Мұнда екі шешім де бар. Бірінші жағдайда, бала процесі 

регистрде және қолданушы контекстінде ата-аналық процестің қайталануына айналады 

және қосарланған процестердің қайсысы ата-ана екенін анықтайтын әдіс болуы керек. 

Екінші жағдайда, бала процесі файлдан жаңа бағдарламамен жүктеледі. Unix 

операциялық жүйесі тек уылдырық шашуға мүмкіндік береді; Жаңа бағдарламаны 

бастау үшін алдымен ата-ана процесінің көшірмесін жасау керек, содан кейін бала 

процесі оның қолданушы контекстін арнайы жүйелік қоңырауға ауыстыруы керек. 

VAX / VMS операциялық жүйесі екінші шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Windows 

NT-де екеуі де мүмкін (әр түрлі API-де). 
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Жаңа процесті уағыздаушы процестің қайталануы ретінде бірнеше процестер 

ұйымдастырылған бағдарламалардың (. орындалатын файлдардың) мүмкіндігіне 

әкеледі. Пайдаланушы процесінің процесінде оның контекстін ауыстыру мүмкіндігі 

(яғни, жаңа бағдарламаны орындау үшін жүктеу) сол процесте бірнеше түрлі 

бағдарламаларды бірізді түрде орындауға болатындығына әкеледі. Ата-ана процесі бала 

процесі сияқты бір уақытта орындалуын жалғастыра алады немесе оның кейбір немесе 

барлық «балаларының» жұмысын аяқтағанша күте алады. 

 

 
5.3 Қайта пайдалануға болатын операциялар 

 

 Қайталанатын операциялар операциялық жүйеде процестер санының өзгеруіне 

әкелмейді және ресурстарды бөлумен немесе босатумен байланысты емес. 

Процестің басталуы. Дайын күйдегі процестердің ішінен ОЖ кейіннен орындау 

үшін бір процесті таңдайды. Таңдалған процесс үшін операциялық жүйе жедел жадта 

оны әрі қарай іске асыру үшін қажетті ақпаратты қамтамасыз етеді. Содан кейін 

процестің күйі орындалуға өзгертіледі, берілген процестің регистрлік мәндері қалпына 

келтіріледі және басқару процестерді есептеу инструменттерімен көрсетілген 

командаға беріледі. Мәтінмәнді қалпына келтіру үшін қажет барлық мәліметтер 

операция жасалған РСВ-дан алынады. 

Процесті кідіртіңіз. Процестің орындалу күйіндегі жұмысы кез-келген үзілістің 

салдарынан тоқтатылады. Процессор автоматты түрде есептегішті сақтайды және, 

мүмкін, орындалатын процестің бірінде немесе бірнешеуін тіркейді, содан кейін 

басқаруды осы үзіліс үшін арнайы өңдеу мекен-жайына өткізеді. Бұл жабдықты үзу 

процесін аяқтайды. Көрсетілген мекенжай, әдетте, операциялық жүйенің бір бөлігінде 

орналасады. Ол жүйенің динамикалық бөлігін сақтайды және процесстің контекстерін 

hardware тіркейді, процесті дайын күйге келтіреді және үзілісті өңдеуге кіріседі, яғни 

үзіліспен байланысты белгілі бір әрекеттерді орындауға кіріседі. 

Блоктау процесі. Есептеу жүйесінде қандай да бір оқиғаның пайда болуын 

күтпестен жұмысын жалғастыра алмаса, процесс бұғатталады. Мұны істеу үшін ол 

белгілі бір жүйелік қоңыраудың көмегімен операциялық жүйеге кіреді. Операциялық 

жүйе жүйелік шақыруды өңдейді (енгізу-шығару әрекетін баптандырады, процесті 

кезекке қосады, құрылғының шығарылуын күтеді немесе оқиға болады және т.с.с.) 

және қажет болған жағдайда процесс мәнмәтінінің қажетті бөлігін PCB-де сақтайды, 

процесті орындау күйінен күту күйіне өткізеді. 

Құлпын ашу процесі. Жүйеде оқиға болғаннан кейін, ОЖ нақты қай оқиға 

болғанын анықтауы керек. Содан кейін, ОЖ белгілі бір процестің берілген оқиғаны 

күту күйінде болған-болмағанын тексереді және егер болған болса, оны оқиғаның 

басталуына байланысты қажетті әрекеттерді орындау арқылы дайын күйге қояды 

(келесі күту процесіне енгізу-шығару әрекетін іске қосу және т.б.). 

 

 

5.4 Мәтінмәнді ауыстыру 

 

Осы уақытқа дейін біз оқшауланған процестердің операцияларын бір-біріне 

тәуелсіз қарастырдық. Шындығында, көп бағдарламалы операциялық жүйенің қызметі 

әртүрлі процестерде орындалатын операциялардың тізбегінен тұрады және 

процессордың бір процестен екіншісіне ауысуымен бірге жүреді. 

Процессор белгілі бір процесті орындаған кезде, құрылғыдағы операциялардың 

аяқталғаны туралы сигнал беретін кіріс-шығыс құрылғысынан үзіліс пайда болады. 
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Күту операциясы жұмыс істеп тұрған процесте орындалады. Әрі қарай, ОЖ кіріс-

шығыс сұрауын бастайтын процесті бұғаттайды және жоспарлауды орындау кезінде 

таңдалған кідіртілген немесе жаңа процесті бастайды. Көріп отырғанымыздай, енгізу-

шығару операциясының аяқталғаны туралы ақпаратты өңдеу нәтижесінде процесті 

орындау күйіне өзгертуге болады. 

Процессорды бір процестен екіншісіне дұрыс ауыстыру үшін жұмыс істеп 

тұрған процестің мәнмәтінін сақтау және процессор ауысатын процестің мәнін қалпына 

келтіру қажет. Мұндай процесті сақтау / қалпына келтіру процесі контексті ауыстыру 

деп аталады. 

 
Қолданылатын әдебиет :1 НЕГІЗГІ. [139-190],2 НЕГІЗГІ[145-176], 12 

ҚОСЫМША [178-203] 

 

Тақырып бойынша бақылау сұрақтары: «Процестер мен байланысты 

тұжырымдамалардағы операциялар» 

1. Бір реттік операциялар. 

2. Қайта пайдалануға болатын операциялар. 

3. Процесс мазмұны деген не? 

4. Тіркеу контекстіндегі ақпарат? 

5. Жүйе контексіндегі ақпарат? 
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Тақырып 6. Процесті жоспарлау (2 сағат) 

 

 

6.1 Жоспарлау деңгейлері 

 

Тапсырмалар кестесі қалыптасқан тапсырмалар пакеттерін сақтау үшін 

магниттік дискілер қолданыла бастағаннан кейін пакеттік жүйелерде пайда болды. 

Компьютерлік жүйеге тапсырмаларды жүктеу тәртібін өзгерту арқылы оны пайдалану 

тиімділігін арттыруға болады. Машинаға жүктеу үшін, яғни тиісті процесті құру үшін 

келесі тапсырманы таңдау процедурасы жоспарлау деп аталады. Процессорды 

пайдалануды жоспарлау бірінші кезекте бірнеше программалар бір уақытта күту 

режимінде болуы мүмкін мультипрограмма есептеу жүйелерінде жүреді. Дәл солардың 

ішінен процессорды таңдау процедурасы оның иелігінде болады, яғни орындау күйіне 

өтеді, біз осы сөз тіркесін қолдандық. Енді есептеу жүйелеріндегі процестер ұғымымен 

танысқаннан кейін біз жоспарлаудың екі түрін де жоспарлаудың әртүрлі деңгейлері 

ретінде қарастырамыз. 

Тапсырмаларды жоспарлау ұзақ мерзімді процесті жоспарлау ретінде 

қолданылады. Ол жүйеде жаңа процестерді құруға, оның мультибағдарламалау 

дәрежесін анықтауға, яғни ондағы процесстердің санын анықтауға жауап береді. Егер 

жүйенің мультибағдарламалау дәрежесі тұрақты болып тұрса, яғни компьютердегі 

процестердің орташа саны өзгермейді, жаңа процестер бұрын жүктелгендер 

аяқталғаннан кейін пайда болады. Сондықтан ұзақ мерзімді жоспарлау өте сирек 

жүзеге асырылады, жаңа процестердің пайда болуы арасында бірнеше минут немесе 

тіпті ондаған минут өтуі мүмкін. Процесті бастау туралы шешім компьютер жүйесінің 

ұзақ уақыт жұмысына әсер етеді. Осылайша, жоспарлаудың осы деңгейінің атауы - ұзақ 

мерзімді деп аталады. Кейбір операциялық жүйелерде ұзақ мерзімді жоспарлау 

азайтылған немесе мүлде жоқ. Мәселен, уақытты бөлудің көптеген интерактивті 

жүйелерінде процесс сәйкес сұранымнан кейін бірден пайда болады. 

Мультибағдарламалаудың ақылға қонымды деңгейі жүйеде жұмыс істей алатын 

пайдаланушылар санын және адам психологиясының ерекшеліктерін шектеу арқылы 

сақталады. Егер батырманы басу мен экранда символдың пайда болуы арасында 20-30 

секунд өтсе, көптеген пайдаланушылар жұмысты тоқтатып, жүйе аз жүктелген кезде 

жұмысын жалғастырады. 

Процессорды жоспарлау қысқа мерзімді технологиялық жоспарлау ретінде 

қолданылады. Ол, мысалы, орындау процесі кіріс-шығыс құрылғыларына кіргенде 

немесе белгілі бір уақыт интервалының соңында болған кезде жүзеге асырылады. 

Сондықтан, қысқа мерзімді жоспарлау, әдетте, кемінде 100 миллисекунд сайын жүзеге 

асырылады. Орындалудың жаңа процесін таңдау келесі ұқсас оқиға болғанға дейін, 

яғни қысқа мерзім ішінде осы жоспарлау деңгейінің атауын анықтайтын қысқа мерзімді 

кезеңге дейін жүйенің жұмысына әсер етеді. 

Кейбір есептеу жүйелерінде өнімділікті жақсарту үшін кейбір жартылай 

аяқталған процесті жедел жадтан дискіге уақытша шығарып, кейіннен оны одан әрі 

орындау үшін қайтару пайдалы болуы мүмкін. Ағылшын әдебиетіндегі мұндай рәсім 

«swapping» деп аталады, оны орыс тіліне «айдау» деп аударуға болады, дегенмен 

мамандандырылған әдебиеттерде аудармасыз - свопинг қолданылады. Процестердің 

қайсысын және қайсысын дискіге ауыстырып, қайтып оралуды процесті жоспарлаудың 

қосымша аралық деңгейі шешеді ол орта мерзімді жоспар арқылы. 
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6.2 Жоспарлау критерийлері 

 

Процесті жоспарлаудың әр деңгейі үшін көптеген әртүрлі алгоритмдер 

ұсынылуы мүмкін. Нақты алгоритмді таңдау есептеу жүйесі шешетін тапсырмалар 

класымен және жоспарлауды қолдана отырып, қол жеткізуге болатын мақсаттармен 

анықталады. Осы мақсаттардың мыналар жатады: 

- Әділдік - әр тапсырмаға кепілдік беру немесе процессор компьютерлік 

жүйеде қолданылған уақыттың белгілі бір бөлігіне кепілдік беру, бір пайдаланушының 

процесі үнемі процессорды қабылдайтын жағдайды болдырмауға тырысады, ал басқа 

пайдаланушының процесі іс жүзінде басталмайды. 

- Тиімділік - процессорды жұмыс уақытының 100% -ында орындауға 

тырысыңыз, ол орындалуға дайын процестерді күту кезінде бос тұруға мүмкіндік 

бермейді. Нақты есептеу жүйелерінде процессор жүктемесі 40-90% құрайды. 

- Орындаудың жалпы уақытын қысқарту (айналым уақыты) - процестің 

басталуы немесе жүктеудің кезегі мен оның аяқталуы арасындағы ең аз уақытты 

қамтамасыз ету. 

- Күту уақытын қысқарту (күту уақыты) - жүктеу кезегіндегі тапсырмалар мен 

дайындық жағдайында өткізетін уақытты азайту. 

- Жауап беру уақытын қысқарту (жауап уақыты) - пайдаланушының 

сұранысына жауап беру үшін интерактивті жүйелердегі процесті қажет ететін уақытты 

азайту. 

Жоспарлау мақсатына қарамастан, алгоритмдердің келесі қасиеттерге ие 

болғаны жөн. 

- Олар алдын-ала болжалды. Дәл сол тапсырманы шамамен бір уақытта 

орындау керек. Жоспарлау алгоритмін қолдану, мысалы, төртінші квадрат түбірді 

секундтың жүзден бірінде бір бастаумен, ал бірнеше күнде екінші басталуымен алуға 

әкелмеуі керек. 

- Минималды үстеме шығындармен байланысты болды. Егер процессорды 

пайдалану үшін бөлінген әрбір 100 миллисекунд үшін процессордың иелігінде 

болатынын және контекстті ауыстыратын 200 миллисекунд болса, онда мұндай 

алгоритмді қолдануға болмайды. 

- Есептеу жүйесінің ресурстарын біркелкі жүктеу, аз пайдаланылатын 

ресурстарды алатын процестерге артықшылық берілді. 

- Мүмкін болатын масштабталу, яғни олар жүктеменің жоғарылауымен жұмыс 

қабілеттілігін бірден жоғалтпады. Мысалы, жүйедегі процестер санының екі есе артуы 

процестерді аяқтауға қажетті уақыттың көбеюіне әкелмеуі керек. 

 

 

6.3 Жоспарлау нұсқалары 

 

Жоспарлаудың барлық параметрлерін екі үлкен топқа бөлуге болады: 

статикалық параметрлер және динамикалық параметрлер. Статикалық параметрлер 

компьютерлік жүйенің жұмысы кезінде өзгермейді, ал динамикалық параметрлер, 

керісінше, үнемі өзгеріп отырады. 

Есептеуіш жүйенің статикалық параметрлеріне оның ресурстарының шекті 

мәндері кіреді (жедел жад мөлшері, ауыстыруға арналған дискідегі жадтың 

максималды мөлшері, қосылған кіріс-шығару құрылғыларының саны және т.б.). 

Динамикалық жүйенің параметрлері қазіргі уақытта бос ресурстардың мөлшерін 

сипаттайды. 
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Статикалық процестің параметрлері жүктеме сатысында тұрған тапсырмаларға 

әдетте тән сипаттамаларды қамтиды: 

- Қай пайдаланушы процесті бастады немесе тапсырма жасалады. 

- Тапсырма қаншалықты маңызды, яғни оны іске асырудың басымдығы неде. 

- Пайдаланушы мәселені шешу үшін процессордан қанша уақыт сұрайды. 

- Процессор уақытының енгізу-шығару операцияларына қажетті уақытқа 

қатынасы қандай. 

- Есептеу жүйесінің қандай ресурстары (жедел жады, енгізу-шығару 

құрылғылары, арнайы кітапханалар мен жүйелік бағдарламалар және т.б.) және 

тапсырма үшін қандай мөлшерде қажет. 

Ұзақ мерзімді жоспарлау алгоритмдерінде есептеуіш жүйенің статикалық және 

динамикалық параметрлері және процестердің статикалық параметрлері қолданылады 

(жүктеме тапсырмалар сатысындағы процестердің динамикалық параметрлері әлі 

белгісіз). Қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау алгоритмдері қосымша 

процестердің динамикалық сипаттамаларын ескереді. Орта мерзімді жоспарлау үшін 

келесі сипаттамалар ретінде пайдаланылуы мүмкін: 

 процесс дискіге түсірілгеннен немесе жедел жадқа жүктелгеннен бері қанша 

уақыт өтті; 

 процесс қанша жедел жады алады; 

 процессорға қанша уақыт бөлінгенді.  

Қысқа мерзімді жоспарлау үшін тағы екі динамикалық параметрді енгізу керек. 

Кез-келген процестің белсенділігі процессорды пайдалану циклдерінің біртектілігі 

және енгізу-шығару операцияларының аяқталуын күту түрінде көрсетілуі мүмкін. 

Үздіксіз процессорды қолдану уақыты CPU burst серпілісі деп аталады, ал үздіксіз 

енгізу / шығару күту уақыты - I / O burst жарылысы деп аталады. 

 

 
6.4 Ығыстырылған және ығыстырылмаған жоспарлау 

 

Жоспарлау процесін жоспарлаушы деп аталатын операциялық жүйенің бөлігі 

жүзеге асырады. Жоспарлаушы келесі төрт жағдайда дайындық күйінде жүргендердің 

арасынан жаңа процесті таңдау туралы шешім қабылдай алады: 

1. Процесс орындалу күйінен аяқталған күйге ауысқанда. 

2. Процесс орындау күйінен күту күйіне өткен кезде. 

3. Процесс орындалу күйінен дайын күйге өткен кезде (мысалы, таймер 

үзілгеннен кейін). 

4. Процесс бос күйден дайын күйге өткен кезде (енгізу-шығару операциясы 

аяқталды немесе басқа оқиға орын алды). 

1 және 2 жағдайларда орындалу күйінде болған процесс орындалуды 

жалғастыра алмайды, орындау үшін жаңа процесті таңдау қажет. 3 және 4 жағдайларда 

жоспарлау орындалмауы мүмкін, үзіліске дейін орындалған процесс үзілісті 

өңдегеннен кейін орындалуы мүмкін. Егер жоспарлау тек 1-ші және 2-ші жағдайларда 

ғана жүзеге асырылса, олар ығыстырымалаған жоспарлау болады. Әйтпесе, оларды 

ығыстырылған жоспарлау туралы айтады. 
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6.5 Жоспарлау алгоритмдері 

 
Әр түрлі мақсаттарға жетуге арналған және әр түрлі тапсырмаларды орындау 

үшін тиімді әр түрлі жоспарлау алгоритмдерінің жеткілікті үлкен жиынтығы бар. 

Олардың көпшілігін жоспарлаудың бірнеше деңгейінде қолдануға болады. 
 

First-Come, First-Served (FCFS) 

Жоспарлаудың қарапайым алгоритмі - әдетте FCFS аббревиатурасымен 

ағылшын тіліндегі алғашқы әріптерімен белгіленетін алгоритм (бірінші келді, бірінші 

болып қызмет көрсетілді). Дайындық күйінде процестер тізбектелген деп елестетіп 

көріңіз. Процесс дайын күйге өткен кезде, ол, дәлірек айтқанда, РСВ-ға сілтеме осы 

кезектің соңында орналастырылады. Орындауға арналған жаңа процесті таңдау 

кезектен бастап ПХД-ға сілтемені алып тастау арқылы жүзеге асырылады. Бұл түрдегі 

кезек бағдарламалауда ерекше атқа ие - FIFO, қысқаша First In, First Out (бірінші болып 

кірді, бірінші болып шықты). 

Мұндай процесті таңдау алгоритмі ығыстырылмаған жоспарлауды жүзеге 

асырады. Оның иелігінде процессор бар, процессор ағымдағы процессордың жарылу 

мерзімі аяқталғанша оны алады. Осыдан кейін, кезектің басынан бастап орындау үшін 

жаңа процесс таңдалады. 

 

RoundRobin (RR) 

FCFS алгоритмінің модификациясы - Round Robin (Round Robin - Америка 

Құрама Штаттарындағы балалар каруселінің түрі) немесе RR деп аталатын алгоритм. 

Шын мәнінде, бұл алгоритм тек ығыстырылған жоспарлау режимінде орындалады. Сіз 

циклдық түрде ұйымдастырылған көптеген дайын процестерді елестете аласыз - 

процестер карусельде отырады. Карусель әрбір процесс процессордың жанында белгілі 

бір уақыттың аз мөлшерінде болатындай етіп айналады, әдетте 10 - 100 миллисекунд. 

Процесс процессордың жанында болған кезде, ол процессорды өзінің иелігінде алады 

және оны орындауға болады. Мұндай алгоритм бұрынғыдай, дайын күйде процестерді 

FIFO кезегіне ұйымдастыру арқылы жүзеге асырылады. Жоспарлаушы кезектің 

басында орналасқан процесті келесі орындау үшін таңдайды және белгілі бір уақыт 

аралықтан кейін үзіліс тудыратын таймерді орнатады. Процесті орындау кезінде екі 

нұсқа болуы мүмкін: 

- Процесске қажет үздіксіз процессор уақыты (ағымдағы процессордың 

жарылуы қалған уақыт) уақыт бөлігінің ұзақтығынан кем немесе оған тең. Содан кейін 

процесс уақытты кванттау уақыты аяқталғанға дейін процессорды өз еркімен босатады, 

кезектің басынан бастап жаңа процесс орындалады және таймер квантты қайтадан 

санай бастайды. 

-  Қазіргі CPU burst процесінің ұзақтылығы квант уақытына қарағанда ұзағырақ. 

Содан кейін, осы кванттық мерзім аяқталғаннан кейін процесс таймермен үзіліп, 

орындалуға дайын процестер кезегінің соңында орналастырылады, ал процессор оны 

процесстің басында пайдалануға бөлінеді. 

 
Shortest-Job-First (SJF)  

Қысқа мерзімді жоспарлау SJF алгоритмі ығыстырылған немесе 

ығыстырылмаған болуы мүмкін. Ығыстырылмаған SJF жоспарлауымен процессор 

есептеу жүйесінде болып жатқан оқиғаларға қарамастан, таңдалған процесті қажет 

уақыт ішінде қамтамасыз етеді. SJF-тің ығыстырылған жоспарлауында таңдалған 

процесті пайдалану кезінде орындалуға дайын кезекте жаңа процестердің пайда болуы 

(жаңа туылған немесе оқшауланбаған санынан) ескеріледі. Егер процессордың жаңа 
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процесінің орындалуы орындалатын процессордың қалған жарылуынан аз болса, онда 

орындалу процесі жаңасымен ауыстырылады. 

SJF алгоритмін іске асырудағы басты қиындық - келесі процессордың іске 

қосылу уақытын дәл білу мүмкін еместігі. Пакеттік жүйелерде тапсырманы орындауға 

қажетті процессор уақытының мөлшерін пайдаланушы тапсырманы қалыптастыру 

кезінде көрсетеді. 

 

 

6.6 Кепілді жоспарлау  

 

Есептеу жүйесіндегі N пайдаланушыларының интерактивті жұмысы кезінде әр 

пайдаланушының процессор уақытының ~ 1 / N бөлігін өз қолында болуын қамтамасыз 

ететін жоспарлау алгоритмін қолдануға болады. 1-ден N-ге дейінгі барлық 

пайдаланушыларды санаймыз. I нөмірі бар әрбір пайдаланушы үшін біз екі 

айнымалыны енгіземіз: Ti - жүйеде пайдаланушының өткізген уақыты немесе басқаша 

айтқанда, оның машинамен байланысының уақыты және τi - сессия барысында оның 

барлық процестеріне бөлінген жалпы процессор уақыты.  Пайдаланушыға Ti / N 

процессорының уақытын алу әділетті болар еді. 

Егер 

τi<<Ti/N   

онда i-ші пайдаланушы процессор уақытынан әділетсіз айырылады. Егер 

τi>>Ti/N  

содан кейін жүйе пайдаланушы нөмірін i қолдайды. Әрбір пайдаланушы үшін 

меншікті капитал коэффициентінің мәнін есептейміз 

τiN/Ti 

және біз процеске келесі уақыт мөлшерін осы арақатынастың ең аз мәнімен 

қамтамасыз етеміз. 

Ұсынылған алгоритм кепілдендірілген жоспарлау алгоритмі деп аталады. Бұл 

алгоритмнің кемшіліктері пайдаланушының әрекетін болжай алмауды қамтиды. Егер 

қандай-да бір қолданушы жұмыс сессиясын үзбей, түскі және ұйқыға бірнеше сағат 

кетсе, онда оның процедураларына оралғаннан кейін процессорға негізсіз көп уақыт 

кетеді. 

 
 

6.7 Басымдықты жоспарлау 

 

SJF алгоритмдері және кепілді жоспарлау - бұл басым жоспарлаудың ерекше 

жағдайлары. Басымдықты жоспарлауда әр процесс белгілі бір сандық мәнге ие - оған 

сәйкес процессор бөлінген басымдық. Осындай басымдықтармен процестер FCFS 

тәртібімен жоспарланған. SJF алгоритмі үшін мұндай басымдылық келесі 

процессордың жарылу ұзақтығын бағалау болып табылады. Бұл бағалау мәні неғұрлым 

төмен болса, процестің басымдылығы соғұрлым жоғары болады. Кепілдендірілген 

жоспарлау алгоритмі үшін басымдық есептелген меншікті капитал коэффициенті 

болып табылады. Ол неғұрлым аз болса, процестің басымдылығы соғұрлым жоғары 

болады. 

Приоритеттеу қағидаттары есептеу жүйесінің ішкі критерийлеріне де, сыртқы 

сипаттамаларына да негізделуі мүмкін. Ішкі басымдылықты есептеу үшін процестің 

әртүрлі сандық және сапалық сипаттамаларын қолданады. Бұл, мысалы, процессорды 

пайдалану уақытына белгілі бір шектеулер, жад көлеміне қойылатын талаптар, ашық 

файлдар мен пайдаланылған кіріс-шығыс құрылғыларының саны, енгізу-шығарудың 
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орташа ұзақтығының процессордың жарылысына қатынасы және т.б., сыртқы 

өлшемдер осындай параметрлерден, кез-келген мақсатқа жету үшін процестің 

маңыздылығы, процессор уақытының құны және басқа да саяси факторлар. 

Басымдықты жоспарлау алдын-ала немесе басым емес болуы мүмкін. Ығыстырылмаған 

жоспарлау кезінде аяқталған процестердің кезегінде пайда болатын басымдылығы 

жоғары процесс төменгі басымдықпен іске қосылатын процесті болдырмайды. 

Ығыстырылмаған жоспарлау жағдайында ол аяқталған процестер кезегінің басында 

болады. 

Басымдықты жоспарлаудың негізгі проблемасы, егер басымдықтарды 

тағайындау және өзгерту тетігі дұрыс таңдалмаса, төмен басымдықты процестер шексіз 

басталмауы мүмкін. Бұл мәселені шешуге уақыт өткен сайын процестің басымдылығын 

арттыру арқылы қол жеткізуге болады. 

 

 

6.8 Көп деңгейлі кезектер (Multilevel Queue)  

 
Процестерді әртүрлі топтарға оңай бөлуге болатын жүйелер үшін жоспарлау 

алгоритмдерінің басқа класы жасалды. Әрбір технологиялық топтың дайын күйінде 

болатын процестердің өзіндік кезегі бар. Бұл кезектерге белгіленген басымдықтар 

тағайындалады. Мысалы, жүйелік процесс кезегінің басымдығы пайдаланушы процесі 

кезегінің басымдылығынан жоғары болады. Студенттер іске асыратын процестер 

кезегінің басымдығы мұғалімдер іске қосатын процестер кезегіне қарағанда төмен. Бұл 

дегеніміз, орындауға бірде-бір пайдаланушы процесі таңдалмайды, өйткені егерде 

дайын жүйелік процестер болса, ал бірде-бір студент процесі оның қарамағында 

процессор болмайды, егер мұғалімнің процесі орындалуға дайын болса. Осы кезекте 

жоспарлау үшін әртүрлі алгоритмдерді қолдануға болады. Мысалы, пайдаланушының 

өзара әрекеттесуін қажет етпейтін үлкен есептеу процестері үшін (фондық процестер) 

FCFS алгоритмі, ал интерактивті процестер үшін RR алгоритмі қолданылуы мүмкін. 

Бұл көп деңгейлі кезек деп аталатын тәсіл жоспарлау икемділігін арттырады: әр түрлі 

сипаттамалары бар процестер үшін ең қолайлы алгоритм қолданылады. 
 

 
6.9 Көп деңгейлі кері байланыс кезектері (Multilevel Feedback Queue)  

 

Кезек алгоритмінің одан әрі дамуы  оған кері байланыс механизмін қосу болып 

табылады. Мұнда процесс үнемі белгілі бір кезекке тағайындалмайды, бірақ оның 

мінез-құлқына байланысты бір кезектен екіншісіне ауыса алады. 

Кезектер арасындағы процестерді жоспарлау басымдықты азайту механизміне 

негізделген. Процестерді төмен басымдылықтардан жоғары басымдықты кезектерге 

жылжыту уақыт өткен сайын процестердің мінез-құлқындағы өзгерістерді толығымен 

есепке алуға мүмкіндік береді. 

Көп деңгейлі кері байланыс кезектері біз қарастырған тәсілдер арасында 

процесті жоспарлаудың жалпы тәсілін білдіреді. Оларды жүзеге асыру қиын, бірақ 

сонымен бірге олар икемділікке ие. Жоғарыда аталған нұсқаға қосымша, жоспарлаудың 

бұл әдісінің көптеген басқа түрлері бар екендігі анық. Олардың нақты нұсқасын толық 

сипаттау үшін мыналарды көрсету керек: 

- Дайын күйдегі процестерге кезек саны. 

- Кезек арасындағы жоспарлау алгоритмі. 

- Кезектегі алгоритмдерді жоспарлау. 

- Туылған процесті кезектердің біріне орналастыру ережелері. 
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- Процестерді бір кезектен екіншіге ауыстыру ережелері. 

Осы элементтердің кез-келгенін өзгерте отырып, біз есептеу жүйесінің әрекетін 

айтарлықтай өзгерте аламыз. 

 

Қолданылатын әдебиеттер: 1 негізгі [457-492],  13  қосымша [66-89] 

 

«Процесті жоспарлау» тақырыбына арналған тест сұрақтары 

1.  Процесті жоспарлау түрлері. 

2.  Интерактивті операциялық жүйені пайдалану үшін жүйенің жұмысының 

сыни талабы қандай? 

3.  Жөндеу уақыты мен жауап беру уақытының айырмашылығы неде? 

4.  FCFS - жоспарлау. 

5.  Жоғары жауап стратегиясы. 

6.  Алдын-ала жоспарлау мен преференциялық жоспарлаудың негізгі 

айырмашылығы неде? 
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Тақырып 7. Компьютерлік жадыны ұйымдастыру. Жадыны басқарудың 

қарапайым схемалары. ( 2 сағат) 

 

 

7.1 Компьютерлік жадыны физикалық ұйымдастыру 

 

Компьютерді сақтау құрылғылары кем дегенде екі деңгейге бөлінеді: бастапқы 

(негізгі, операциялық, физикалық) және қайталама (сыртқы) жад. 

Негізгі жад дегеніміз - бір байтты ұяшықтардың реттелген массиві, олардың 

әрқайсысының өзіндік мекен-жайы (нөмірі) бар. Процессор негізгі жадтан команданы 

шығарып алады, оны шешіп, орындайды. Пәрменді орындау үшін негізгі жадтағы 

бірнеше ұяшыққа кіру қажет болуы мүмкін. Әдетте, негізгі жад жартылай өткізгіш 

технологияны қолдану арқылы жасалады және қуат өшірілгенде оның мазмұнын 

жоғалтады. 

Екінші жадты (бұлар негізінен дискілер) байттар тізбегінен тұратын бір өлшемді 

сызықтық адрестік кеңістік ретінде қарастыруға болады. ОЖ-ден айырмашылығы, ол 

өзгермейді, айтарлықтай үлкен сыйымдылыққа ие және негізгі жадты кеңейту ретінде 

қолданылады. 

Қабатталған схема келесідей қолданылады. Жоғарғы деңгейдегі жадтағы ақпарат 

әдетте үлкен сандар деңгейлерінде де сақталады. Егер процессор i-ші деңгейдегі 

қажетті ақпаратты анықтамаса, оны келесі деңгейлерде іздей бастайды. Қажетті ақпарат 

табылған кезде ол тезірек деңгейлерге көшіріледі. 

Осы ұйымдастыру әдісімен, жад деңгейіне қол жеткізу жылдамдығы төмендеген 

сайын оған қол жеткізу жиілігі де азая бастайды. 

Мұнда негізгі рөлді шектеулі уақыт аралығында жад адрестерінің шағын 

жиынтығымен жұмыс істей алатын нақты бағдарламалардың қасиеттері ойнайды. Бұл 

эмпирикалық байқау қасиеті қоңырауды оқшаулау немесе оқшаулау принципі ретінде 

белгілі. 

Локальдылық қасиеті (кеңістікте және уақытқа жақын объектілер ұқсас 

қасиеттермен сипатталады) тек ОЖ жұмысына ғана емес, сонымен бірге жалпы 

табиғатқа да тән. ОЖ жағдайында бағдарламалардың жазылу тәсілі мен мәліметтерді 

қалай сақтау керектігін ескере отырып, жергілікті сипат түсінікті, яғни белгілі бір 

уақыт аралығында кодтың шектеулі бөлігі шектеулі мәліметтер жиынтығымен жұмыс 

істейді. Код пен деректердің бұл бөлігі жедел қол жетімділікпен жадқа 

орналастырылуы мүмкін. Нәтижесінде жадқа нақты қол жеткізу уақыты жоғарғы 

деңгейге қол жеткізу уақытымен анықталады, ол иерархиялық схеманы пайдалану 

тиімділігін анықтайды. 

Процессор кэші әдетте аппараттық құралдардың бөлігі болып табылады, 

сондықтан ОЖ жад менеджері негізінен негізгі және сыртқы компьютер жадында 

ақпаратты таратумен айналысады. Кейбір схемаларда оперативті жад пен сыртқы жад 

арасындағы ағындарды бағдарламалаушы реттейді (мысалы, төмендегі қабаттастыру 

құрылымдарын қараңыз), алайда бұл бағдарламашының уақытты тұтынуымен 

байланысты, сондықтан ОЖ-ге осындай әрекеттерді тағайындауға тырысады. 

Физикалық жадтағы деректердің нақты орнын сипаттайтын негізгі жадтағы 

мекенжайлар физикалық адрестер деп аталады. Бағдарламамен жұмыс істейтін 

физикалық адрестердің жиынтығы физикалық адрестік кеңістік деп аталады. 
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7.2 Логикалық жады 

 

Сызықтық жасушалар жиынтығы түрінде жадты аппараттық ұйымдастыру 

бағдарламашылар мен мәліметтерді сақтаудың қалай ұйымдастырылғандығы туралы 

бағдарламашының идеяларына сәйкес келмейді. Көптеген бағдарламалар - бұл бір-

біріне тәуелсіз жасалған модульдер жиынтығы. Кейде процесті құрайтын барлық 

модульдер бірінен соң бірі жадыда орналасып, сызықтық адрестік кеңістікті құрайды. 

Алайда, көбінесе модульдер әртүрлі жад аймағында орналасады және әртүрлі 

тәсілдермен қолданылады. 

Бұл пайдаланушының бағдарламалар мен деректердің сақталуы туралы 

көзқарасын қолдайтын жадты басқару схемасы сегменттеу деп аталады. Сегмент 

дегеніміз - белгілі бір мақсатқа арналған желілік адрестеуге қолдау көрсетілетін жад 

облысы. Сегменттерде процедуралар, массивтер, стек немесе скалярлық мәндер бар, 

бірақ әдетте аралас ақпарат болмайды. 

Шамасы, бастапқыда жад сегменттері бағдарлама кодының фрагменттерін 

(мәтіндік редактор, тригонометриялық кітапханалар және т.б.) әлеуметтендіру 

қажеттілігіне байланысты пайда болды, онсыз әр процесс қайталанатын ақпаратты 

өзінің мекен-жай кеңістігінде сақтауға мәжбүр болды. Жүйе бірнеше процестердің 

жадына түсіретін ақпаратты сақтайтын жадтың жеке бөлімдері сегменттер деп аталады. 

Осылайша, жад сызықты болып, екіөлшемді бола бастады. Мекенжай екі компоненттен 

тұрады: сегмент нөмірі, сегмент ішіндегі ығыстыру. 

Процесс арқылы қол жеткізілген мекен-жайлар жедел жадында бар 

мекенжайлардан өзгеше. Екі жағдайда да бағдарлама қолданатын мекен-жайлар әр 

түрлі түрде ұсынылуы мүмкін. Мысалы, бастапқы кодтағы мекенжайлар әдетте 

символдық болып табылады. Компилятор осы символдық мекен-жайларды роуминг 

мекенжайларымен байланыстырады (мысалы, модульдің басындағы байт сияқты). 

Бағдарлама жасаған ұқсас адрес әдетте логикалық адрес деп аталады (виртуалды жады 

бар жүйелерде оны көбінесе виртуалды адрес деп атайды). Барлық логикалық 

адрестердің жинағы логикалық (виртуалды) мекенжай кеңістігі деп аталады. 

 
 

7.3 Мекенжайды байланыстыру 

 

Сонымен, логикалық және физикалық мекен-жайлар кеңістігі мен мөлшері 

жағынан бір-біріне сәйкес келмейді. Логикалық адрестік кеңістіктің максималды 

мөлшері, әдетте, процессордың сыйымдылығымен анықталады және қазіргі жүйелерде 

физикалық адрестік кеңістіктің мөлшерінен едәуір асады. Сондықтан процессор мен 

ОЖ бағдарламаның негізгі жадында орналасқан орынға сәйкес келетін нақты 

физикалық адрестерге бағдарламалық кодтағы сілтемелерді көрсете алуы керек. 

Мекенжайлардың бұл картасы мекен-жай аудармасы немесе байланыстыру деп 

аталады. 

Бағдарламалық оператор жасаған логикалық адресті физикалық мекен-жаймен 

байланыстыру оператор оны орындауға дейін немесе оны орындау сәтінде жасалуы 

керек. Осылайша, нұсқаулар мен деректерді жадқа байланыстыру, әдетте, келесі 

қадамдармен жүзеге асырылуы мүмкін: 

1. Құрастыру уақыты (Компиляция уақыты). Нақты жер құрастыру сатысында 

белгілі болған кезде процесті жадқа орналастыру, содан кейін физикалық адрестер 

тікелей жасалады. Бағдарламаның бастапқы мекенжайын өзгерткен кезде оның кодын 

қайта жазу қажет. Мысал ретінде com MS-DOS бағдарламасы, оны құрастыру 

сатысында физикалық адрестермен байланыстырады. 
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2. жүктеу кезеңі (жүктеме уақыты). Егер компиляция сатысында бағдарламаның 

орналасқан жері туралы ақпарат болмаса, компилятор ауыстырылатын кодты жасайды. 

Бұл жағдайда түпкілікті байлау жүктелгенге дейін кешіктіріледі. Егер бастапқы мекен-

жайы өзгертілсе, өзгертілген мәнді ескеріп, кодты қайта жүктеу керек. 

3. орындау кезеңі (орындау уақыты). Егер процесті жұмыс уақытында жадтың 

бір аймағынан екіншісіне ауыстыруға болатын болса, орындалу кезеңіне дейін байлау 

кідіртіледі. Арнайы жабдықтар, мысалы, қозғалыс регистрлері болған жөн. Олардың 

мәні процестің әр адресіне қосылады. Көптеген заманауи операциялық жүйелер мекен-

жайларды жұмыс уақытында арнайы аппараттық механизм көмегімен аударады. 

Жадты тиімді басқаруды қамтамасыз ету үшін ОЖ келесі функцияларды 

орындауы керек:  

1. физикалық жадтың нақты аудандарына процестің адрестік кеңістігін картаға 

түсіру; 

2. бәсекелес процестер арасында жадыны бөлу; 

3. мекенжай кеңістігін өңдеуге қол жеткізуді басқару; 

4. жедел жадта жеткілікті орын болмаған кезде сыртқы жадқа процестерді 

(толық немесе ішінара) түсіру; 

5. бос және бос жадты есепке алу. 

 

 

7.4 Жадыны басқарудың қарапайым схемалары 

 

Алғашқы ОЖ-де жадыны басқарудың қарапайым әдістерін қолданды. 

Бастапқыда әрбір қолданушы процесі негізгі жадқа толықтай енуі керек, үздіксіз жад 

аймағын иеленуі керек болды. Және жүйе негізгі жадта бір уақытта орналасқанға дейін 

қызмет көрсетуге пайдаланушының қосымша процестерін қабылдады. Содан кейін 

«қарапайым айырбастау» пайда болды (жүйе әлі де барлық процестерді негізгі жадқа 

толығымен орналастырады, бірақ кейде кейбір өлшемдерге сүйене отырып, процестің 

кескінін негізгі жадтан сыртқы жадқа тастайды және оны негізгі жадта басқа процестің 

кескінімен ауыстырады). Мұндай схемалар тек тарихи маңызы жоқ. Қазіргі уақытта 

олар ОЖ оқу-зерттеу моделінде, сонымен қатар ендірілген компьютерлерге арналған 

ОЖ-да қолданылады. 

 Бекітілген бөлім схемасы 

Жадты басқарудың ең оңай жолы - оны алдын-ала бөлу (әдетте генерация 

кезеңінде немесе жүйенің жүктелуі кезінде) белгіленген мөлшердің бірнеше 

бөлімдеріне бөлу. Кіріс процестері белгілі бір бөлімге орналастырылған. Бұл шартты 

түрде мекен-жай кеңістігін бөледі. Процестің логикалық және физикалық мекен-

жайларын байланыстыру оны белгілі бір бөлімге жүктеу сатысында, кейде құрастыру 

сатысында жүреді. 

Әр бөлімде өзіндік технологиялық кезек болуы мүмкін, сонымен қатар барлық 

бөлімдер үшін ғаламдық кезек болуы мүмкін. Бұл схема IBM OS / 360 (MFT), DEC 

RSX-11арқылы және басқа да жүйелерде жүзеге асырылды. 

Жадыны басқарудың ішкі жүйесі кіріс процестің мөлшерін есептейді, оған 

сәйкес бөлімді таңдайды, процесті осы бөлімге жүктейді және мекен-жайларды 

орнатады. 

 Ең көп таралған үш стратегия: 

- Біріншіге сәйкес стратегия. Процесс бірінші өлшемді бөлімге 

орналастырылады. 

- Ең қолайлы (Best fit) стратегиясы. Процесс жүктелгеннен кейін ең аз бос орын 

болатын бөлімге орналастырылады. 
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- Ең нашар сәйкес келетін стратегия. Ең үлкен бөлімге орналастырылған кезде, 

басқа процесті орналастыруға жеткілікті орын болады. 

- алып тастау алғашқы екі жағдайда қолдануға болатын жадтың үлесі көбірек 

екенін көрсетті, ал бірінші әдіс әлдеқайда жылдам. Біз бұл стратегияларды ОЖ-нің 

басқа компоненттері, мысалы, файлдарды дискіге орналастыру үшін кеңінен қолдана 

алатындығын атап өтеміз. 

Бұл схеманың айқын жетіспеушілігі - бір уақытта орындалатын процестердің 

саны бөлімдердің санымен шектелуі. Оның тағы бір кемшілігі - ұсынылған схема ішкі 

фрагментациядан қатты зардап шегеді - бұл процеске бөлінген, бірақ оны 

қолданбайтын жадтың бір бөлігінің жоғалуы. Фрагментация процестің өзіне бөлінген 

бөлімді толығымен алмайтындығынан немесе пайдаланушының бағдарламаларын 

орындау үшін кейбір бөлімдер тым аз болғандықтан орын алады. 

Есте сақтаудың бір процесі 

Бекітілген бөліктері бар схеманың ерекше жағдайы - бұл бір мақсатты ОЖ жад 

менеджерінің жұмысы. Жадында бір қолданушы процесі орналасқан. Пайдаланушы 

бағдарламасының ОЖ-қа қатысты қай жерде орналасқанын яғни жадтың жоғарғы 

бөлігінде, төменгі немесе ортасында ма соны анықтау керек. Сонымен қатар, ОЖ-нің 

бір бөлігі ROM-да болуы мүмкін (мысалы, BIOS, құрылғы драйверлері). Бұл шешімге 

әсер ететін негізгі фактор - бұл үзіліс векторының орналасуы, ол әдетте жадтың төменгі 

жағында орналасады, сондықтан ОЖ да төменгі жағында орналасқан. Мұндай 

ұйымның мысалы ретінде MS-DOS ОЖ бола алады. 

Пайдаланушы бағдарламасынан ОЖ адрестік кеңістігін қорғауды ОЖ 

шекарасының мекен-жайы бар бір шекара регистрінің көмегімен ұйымдастыруға 

болады. 

Оверлейді құрылымы 

Процестің логикалық адрестік кеңістігінің мөлшері оған бөлінген бөліктің 

көлемінен үлкен болуы мүмкін (немесе ең үлкен бөлімнің өлшемінен үлкен), кейде 

оверлей немесе құрылымды қабаттасу деп аталатын әдіс қолданылады. Негізгі идея - 

қазіргі уақытта қажет болатын нұсқаулықтарды ғана есте сақтау. 

Жүктеудің бұл әдісіне қажеттілік жүйенің логикалық мекен-жайы аз болғанда 

пайда болады, мысалы, 1 Мб (MS-DOS) немесе тіпті 64 Кб (PDP-11), ал бағдарлама 

салыстырмалы түрде үлкен. Виртуалды мекенжай кеңістігі гигабайтпен өлшенетін 

қазіргі заманғы 32 биттік жүйелерде жад жеткіліксіздігі проблемалары басқа 

жолдармен шешіледі. Оверлей бағдарламасы құрылымының салалық кодтары дискіде 

абсолютті жад кескіндері түрінде орналасады және қажет болған жағдайда қабаттасу 

драйвері оқиды. Қабаттасу құрылымын сипаттау үшін арнайы қарапайым тіл 

қолданылады (қабаттасу сипаттамасы тілі). Орындалатын бағдарлама файлдарының 

жинағы файл ішіндегі бағдарламада қоңырау ағашын сипаттайтын файлмен 

толықтырылады. 

Оверлейлер қарапайым файлдық құрылымы бар жүйелерде пайдаланушы 

деңгейінде толығымен орындалуы мүмкін. ОЖ тек бірнеше енгізу / шығару жасайды. 

Әдеттегі шешім - бұл бағдарламаның бір-біріне жабысатын тармақтарына кіру қажет 

болған сайын жүктегішті қосатын арнайы командаларды сілтеме жасаушы. 
 

 
7.5 Динамикалық бөлу. Свопинг 

 

Пакеттік жүйелермен жұмыс істеу кезінде сіз белгілі бір бөлімдермен жұмыс 

жасай аласыз және одан қиын ешнәрсені пайдалана алмайсыз. Уақытты бөлісетін 

жүйелерде жадта барлық пайдаланушы процестері бола алмайтын жағдай туындайды. 
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Своппинг (ауыстыру) - процестерді негізгі жадтан дискіге және керісінше ауыстыруға 

жүгіну керек. Жүктелген процесті сол мекенжай кеңістігіне немесе басқасына 

қайтаруға болады. Бұл шектеу байланыстыру әдісімен белгіленеді. Жұмыс уақытында 

байланыстыру схемасы үшін процесті жадта басқа орынға жүктеуге болады. 

Ауыстыру жадты басқарумен тікелей байланысты емес, ол процесті 

жоспарлаудың ішкі жүйесімен байланысты. Айырбастау контексті ауыстыру уақытын 

арттырады. Жүк түсіру уақытын арнайы бөлінген дискіні (своп бөлімін) ұйымдастыру 

арқылы азайтуға болады. Бұл жағдайда дискімен алмасу үлкен блоктарда жүзеге 

асырылады, яғни стандартты файлдық жүйеге қарағанда тезірек. Unix-тің көптеген 

нұсқаларында ауыстыру жүйелік жүктемені азайту қажет болған кезде басталады. 
Айнымалы бөлшектер схемасы 

Айнымалы бөлімдері бар схеманы барлық процестер толығымен жадта 

орналасқанда, яғни ауыстыру болмаған кезде қолдануға болады. Бұл жағдайда алдымен 

барлық жад бос болады және алдын-ала бөлінбейді. Жаңадан келген тапсырмаға 

жадтың өте қажет мөлшері бөлінеді. Процесс жүктелгеннен кейін жад уақытша 

босайды. Біраз уақыттан кейінгі жады - бұл әр түрлі мөлшердегі бөлімдердің өзгермелі 

санын айтады. Көршілес бос жерлерді біріктіруге болады. 

Жад менеджерінің әдеттегі жұмыс циклі бос аймақты (бөлімді) бөлу туралы 

сұранысты талдаудан, оны стратегиялардың біреуіне сәйкес (бірінші қолайлы, ең 

қолайлы және ең аз қолайлы) таңдап алу, процесті таңдалған бөлімге жүктеу және бос 

және бос емес кестелерге кейінгі өзгерістерден тұратын аудандар. Осыған ұқсас түзету 

процесс аяқталғаннан кейін қажет. Мекен-жайларды байланыстыру жүктеу және 

орындау сатысында жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бұл әдіс бекітілген бөлу әдісіне қарағанда икемді, бірақ ол сыртқы 

фрагментациямен сипатталады - пайдаланылмаған жадтың кез-келген процентке 

бөлінбеген бөлімдерінің көп болуы. Процесті бірінші қолайлы және ең қолайлы 

арасында орналастыру стратегиясын таңдау фрагментация көлеміне әлсіз әсер етеді. 

Бет жады 

Пейдж жадысының қарапайым және кең таралған жағдайында (немесе 

пейджинг) логикалық адрестік кеңістік те, физикалық жағынан да блоктар 

жиынтығынан немесе бірдей өлшемдегі беттерден тұратын көрінеді. Бұл логикалық 

парақтарды (бетті) құрайды, ал физикалық жадтағы сәйкес бірліктер бетті кадрлары 

(беттің кадрлары) деп аталады. Беттердің (және парақтардың кадрлары) бекітілген 

ұзындығы бар, әдетте 2 санынынң деңгейі болып табылады және бір-біріне сәйкес 

келмейді. Әр кадрда бір парақ бар. Мұндай ұйымда сыртқы фрагментация болмайды, ал 

ішкі фрагментацияға байланысты шығындар процесс парақтардың бүтін санына ие, 

процестің соңғы парағының бөлігімен шектеледі. 

Парақ жүйесіндегі логикалық адрес - бұл реттелген жұп (p, d), мұндағы p - 

виртуалды жадтағы парақ нөмірі, ал d - адресаттың элементі орналастырылған p 

парағындағы есепке алу. Назар аударыңыз, мекен-жай кеңістігін парақтарға бөлу 

есептеуіш жүйесімен бағдарламашыға көрінбейді. Сондықтан, адрес екі өлшемді 

болады, тек операциялық жүйе тұрғысынан, ал бағдарламалаушы тұрғысынан 

процестің адрестік кеңістігі сызықты болып қалады. 

Парақ кестесі арнайы процессор регистрінің көмегімен бағытталған және 

логикалық адрес бойынша кадр нөмірін анықтауға мүмкіндік береді. Осы негізгі 

тапсырмадан басқа, парақ кестесінің жолында жазылған атрибуттарды қолдана отырып, 

белгілі бір параққа қол жеткізуді басқаруды және оны қорғауды ұйымдастыруға 

болады. 

Жадыны сегменттік және сегменттік-бетті ұйымдастыру 
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Жад басқаруды ұйымдастырудың тағы екі схемасы бар: сегменттелген және 

сегментті-бетті. Сегменттер, беттерден айырмашылығы, өзгермелі өлшемге ие болуы 

мүмкін. Сегменттелген ұйымда виртуалды мекен-жай екі өлшемді болып табылады 

және екі өрістен тұрады - сегмент нөмірі және сегмент ішіндегі есепке алу. Алайда, 

желілік мекен-жай дисплейдің қарапайымдылығы үшін екіөлшемді операциялық 

жүйеге айналатын бетті ұйымдастырудан айырмашылығы, мұнда адрестің 

екіөлшемділігі пайдаланушының байттардың сызықтық массиві емес, айнымалы 

өлшемнің (мәліметтер, код, стек) жиынтығы ретінде қарауының нәтижесі болып 

табылады. 

Әрбір сегмент 0-ден басталатын мекен-жайлардың сызықтық тізбегі болып 

табылады. Сегменттің максималды мөлшері процессордың сыйымдылығымен 

анықталады (32 биттік адресациямен, бұл 232 байт немесе 4 ГБ). Сегменттің мөлшері 

динамикалық түрде өзгеруі мүмкін (мысалы, стек сегменті). Сегменттің басының нақты 

мекен-жайынан басқа, сегмент кестесінде, әдетте, сегменттің ұзындығы көрсетілген. 

Егер виртуалды мекен-жайдағы орнын толтыру мөлшері сегмент өлшемінен асып 

кетсе, онда ерекшелік бар.  

Аппараттық сегменттерге қолдау көрсетілетін жүйелерде бұл параметрлер 

әдетте сегмент дескрипторының кестесінде сақталады және бағдарлама осы 

дескрипторларға селекторлық нөмірлер арқылы кіреді. Сонымен қатар, әр процесстің 

мәтінмәні ағымдағы код сегменттерін, стектерді, деректерді және т.с.с. таңдаушыларды 

қамтитын сегмент регистрлерінің жиынтығын қамтиды, және олардың қандай 

сегменттері әр түрлі жадқа қол жеткізу үшін қолданылатын болады. Бұл процессорға 

жадқа қол жеткізудің рұқсат етілгендігін аппараттық деңгейде анықтауға мүмкіндік 

береді, зақымданудан және рұқсатсыз кіруден ақпаратты қорғауды жүзеге асыруды 

жеңілдетеді. 

Сегменттік-парақты жады ұйымдастырумен виртуалды мекенжайды физикалық 

мекен-жайға екі деңгейлі аудару жүзеге асырылады. Бұл жағдайда логикалық адрес үш 

өрістен тұрады: логикалық жадтың сегменттік нөмірі, сегмент ішіндегі бет нөмірі және 

парақтағы есепке алу. Тиісінше, салыстырудың екі кестесі қолданылады - сегмент 

нөмірін бет кестесіне байланыстыратын сегмент кестесі және әр сегмент үшін жеке 

парақ кестесі. 

Сегменттік-парақтық және жадыны бетті ұйымдастыру әр түрлі тапсырмалармен 

бірдей мәліметтер мен бағдарламалық кодты бөлуді ұйымдастыруды жеңілдетеді. Ол 

үшін әр түрлі процестердің әртүрлі логикалық жад блоктары бірдей физикалық жад 

блогымен салыстырылады, онда кодтың немесе мәліметтердің ортақ бөлігі орналасқан. 

Ұсынылатын әдебиет: 1 негізгі [357-361, 361-378], 2 негізгі [310-322] 

 

Тақырыпқа тест сұрақтары: «Компьютерлік жадыны ұйымдастыру. 

Жадыны басқарудың қарапайым схемалары»  

1.  Жадыны басқару қандай талаптарға сай болуы керек? 

2.  Неліктен процесті өткізу мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет? 

3.  Бағдарламаны құру кезінде жадты неге қорғауға болмайды? 

4.  Бірнеше процестер үшін жадтың бір аймағына қатынауды қандай 

себептермен қамтамасыз ету қажет болуы мүмкін? 

5.  Белгіленген үлестіру схемасын қолданған кезде әр түрлі өлшемдегі 

бөлімдерді қолданудың артықшылығы неде? 

6.  Логикалық, салыстырмалы және физикалық адрестердің айырмашылығы 

неде? 

7.  Парақ пен кадрдың айырмашылығы неде? 

8.  Парақ пен сегменттің айырмашылығы неде?   
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Тақырып 8. Виртуалды жады. Виртуалды жадты қолдауға арналған 

архитектуралық құралдар (2 сағат) 

 

 

8.1 Виртуалды жады туралы түсінік 

 

Виртуалды жады ұғымының мәні келесідей. Белсенді процесс жұмыс істейтін 

ақпарат жедел жадта орналасуы керек. Виртуалды жад тізбегінде процесс барлық 

қажетті ақпарат негізгі жадта болатындығы туралы елесті жасайды. Бұл үшін, 

біріншіден, процесстің жадысы бірнеше бөлікке бөлінеді. Екіншіден, процесс сілтеме 

жасайтын логикалық адрес (логикалық бет) динамикалық түрде физикалық мекен-

жайға (физикалық бет) аударылады. Соңында, процесс кіретін бет физикалық жадта 

болмаған жағдайда, оны дискіден ауыстыруды ұйымдастыру керек. Жадта парақтың 

болуын бақылау үшін арнайы кесте енгізілген, ол парақтық атрибуттардың бөлігі 

болып табылады. Осылайша, процестің барлық компоненттерінің негізгі жадта болуы 

міндетті емес. Мұндай ұйымның маңызды салдары болып процесстің жадының көлемі 

жедел жады көлемінен үлкен болуы мүмкін. Орналасу принципі бұл тізбекті қажетті 

тиімділікпен қамтамасыз етеді. 

Жадта программаны жартылай ғана орындау мүмкіндігі бірқатар айқын 

артықшылықтарға ие. Бағдарлама физикалық жады көлемімен шектелмейді. 

Бағдарламаны әзірлеу жеңілдетілген, өйткені сіз пайдаланылған жадтың көлеміне 

алаңдамай үлкен виртуалды кеңістікті пайдалана аласыз. Бағдарламаны (процесті) 

жадына ішінара орналастыруға және жадқа икемді түрде қайта бөлуге мүмкіндік 

беретіндіктен, жадқа басқа бағдарламаларды орналастыруға болады, бұл процессордың 

жүктемесі мен жүйенің өткізгіштігін арттырады. 

Бағдарламаның бір бөлігін дискіге жүктеуге арналған кіріс / шығыс мөлшері 

свопингтің классикалық нұсқасына қарағанда аз болуы мүмкін, нәтижесінде әр 

бағдарлама жылдам жұмыс істейді. 

Виртуалды жадты енгізу тағы бір маңызды мәселені шешуге мүмкіндік береді - 

жеке жад сегменттеріне қол жеткізуді басқаруды қамтамасыз ету, атап айтқанда, 

қолданушы бағдарламаларын бір-бірінен қорғау және ОЖ-ны қолданушы 

бағдарламаларынан қорғау. Әрбір процесс жеке виртуалды адрестермен жұмыс істейді, 

олар физикалық адрестерге компьютердің аппаратурасы арқылы аударылады. 

Осылайша, пайдаланушы процесі басқа процестерге қатысты ақпарат алатын негізгі 

жадтың беттеріне тікелей қол жеткізу мүмкіндігінен айырылады. 

Мысалы, 64 биттік логикалық жады бар 16 биттік PDP-11/70 компьютерінде 2 

МБ дейін жедел жады болуы мүмкін. Бұл компьютердің операциялық жүйесі 

виртуалды жадты қолдайды, ол пайдаланушының процестері арасында негізгі жадыны 

қорғауды және қайта бөлуді қамтамасыз етеді. 

Естеріңізге сала кетейік, виртуалды жады бар жүйелерде бағдарлама құратын 

адрестер (логикалық адрестер) виртуалды деп аталады және олар виртуалды мекен-жай 

кеңістігін құрайды. «Виртуалды жад» термині бағдарламашы нақты емес басқа жадпен 

жұмыс істейтінін білдіреді, бұл ықтимал жедел жады көлемінен үлкен. 

 

 

8.2 Виртуалды жадты қолдаудың сәулеттік құралдары 

 

Толығымен машинадан тәуелсіз виртуалды жадты басқару компонентін құру 

мүмкін емес екені анық. Екінші жағынан, виртуалды жадты басқарумен байланысты 

бағдарламалық жасақтаманың маңызды бөліктері бар, олар үшін аппараттық 
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құралдарды енгізу бөлшектері толығымен байланысты емес. Заманауи ОЖ 

жетістіктерінің бірі - виртуалды жадты басқару құралдарын аппараттық тәуелсіз және 

аппараттық құралдарға тәуелді бөліктерге сауатты және тиімді бөлу. Виртуалды жад 

жағдайында адрестік кеңістікті картаға түсіру жүйесі мекен-жай аудармасынан басқа, 

қазіргі уақытта виртуалды жадтың қай аймақтары физикалық жадта және нақты қай 

жерде орналасқанын көрсететін кестелерді қамтуы керек. 

Беттің виртуалды жады және физикалық жады блоктар жиынтығынан немесе 

бірдей өлшемдегі беттерден тұрады. Виртуалды мекенжайлар парақтарға (бетке), 

физикалық жад пішінінің сәйкес бөлімдеріне (парақ кадрларына) бөлінеді және 

тұтастай беттің виртуалды жадына қолдау көрсету жүйесі пейджинг деп аталады. Жад 

пен диск арасындағы ақпаратты беру әрдайым бүкіл беттерде жүзеге асырылады. 

Жад менеджері виртуалды мекен-жай кеңістігін парақтарға бөлгеннен кейін, 

виртуалды мекенжай реттелген жұпқа айналады (p, d), мұндағы p - виртуалды жадтағы 

парақ нөмірі, ал d - адрес элемент орналасқан P парағындағы орнын толтыру. Егер 

оның ағымдағы парағы жедел жадта болса, процесті орындауға болады. Егер негізгі 

жадта ағымдағы бет болмаса, оны сыртқы жадтан қайта жазу (ауыстыру) керек. 

Алынған бетті кез-келген тегін параққа орналастыруға болады. 

Виртуалды парақтардың саны үлкен болғандықтан, парақтар кестесі белгілі бір 

форманы алады, жазбалардың құрылымы күрделене түседі, беттің атрибуттары 

арасында бақылау биттері, модификациялар және басқа басқару биттері пайда болады. 

Егер жадта ешқандай бет болмаса, онда команданың орындалуы кезінде бет 

қатесі немесе беттен бас тарту деп аталатын ерекшелік орын алады.  

Қарапайым сегментация жағдайында, виртуалды жад тізбектерінде сегмент 0-

ден басталатын мекен-жайлардың сызықтық тізбегі болып табылады. Виртуалды жадты 

ұйымдастырған кезде сегмент мөлшері үлкен болуы мүмкін, мысалы, ол жедел жады 

көлемінен асып кетуі мүмкін. Жадыға үлкен бағдарламаларды орналастыру кезінде біз 

сегменттерді парақтарға бөліп, әр сегмент үшін жеке парақ кестесін сақтау 

қажеттілігіне келеміз. 

Алайда, іс жүзінде, олар виртуалды кеңістіктегі бір-біріне сәйкес келмейтін 

сегменттерді бір парақтың кестесімен сипатталатын жүйеде көптеген беттер кестесінің 

пайда болуына жол бермеуге тырысады. Осылайша, бүкіл бетке бір парақ кестесі 

бөлінген. 

Парақ кестесін ұйымдастыру мекен-жайларды парақта және сегмент-парақ 

схемаларында көрсету үшін маңызды элементтердің бірі болып табылады. Беттік 

жағдайында парақ кестесінің құрылымын толығырақ қарастырыңыз. 

Сонымен, виртуалды мекен-жай виртуалды бет нөмірі мен араласудан тұрады. 

Бет кестесіндегі жазба нөмірі виртуалды парақ нөміріне сәйкес келеді. Жазу мөлшері 

жүйеден жүйеге дейін өзгереді, бірақ көбінесе ол 32 битті құрайды. Парақ кестесіндегі 

осы жазбадан осы виртуалды парақтың кадр нөмері шығады, содан кейін 

ығыстырылып, физикалық мекен-жай құрылады. Сонымен қатар, парақ кестесіндегі 

жазба беттің атрибуттары туралы ақпаратты қамтиды. Бұл қатысу және қорғау биттері 

(мысалы, 0 - оқу / жазу, 1 - тек оқу ...). Сонымен қатар мыналарды көрсетуге болады: 

парақтың мазмұны өзгертілген жағдайда орнатылатын және бетті дискіге қайта жазу 

қажеттілігін басқаруға мүмкіндік беретін модификациялау биті; сілтеме биті, бұл 

пайдаланылмаған беттерді бөлуге көмектеседі; сәл кэштауға мүмкіндік береді және 

басқа да бақылау биттері. Дискідегі бет мекенжайлары парақ кестесінің бөлігі болып 

табылмайтынына назар аударыңыз. 

Беттің кестесін тиімді іске асырудың негізгі проблемасы қазіргі 

компьютерлердің виртуалды адрестік кеңістігінің үлкен мөлшері болып табылады, олар 

әдетте процессор сәулетінің сыйымдылығымен анықталады. Бүгінгі таңда ең кең 
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таралған - бұл 4 Гб виртуалды мекенжай кеңістігін құруға мүмкіндік беретін 32 биттік 

процессорлар (64 биттік компьютерлер үшін бұл мән 264 байт). Сонымен қатар, 

дисплей жылдамдығының проблемасы бар, ол ассоциативті жад деп аталатын әдіс 

арқылы шешіледі. Біз парақ кестесінің шамаланған мөлшерін есептейміз. Беттің өлшемі 

4 Кбайт (Intel) 32 биттік мекен-жай кеңістігінде біз 232/212 = 220 тең, яғни миллионға 

жуық парақты аламыз, ал 64 биттік форматта одан да көп болады. Осылайша, кестеде 

шамамен миллион жол (жазба) болуы мүмкін, ал жолдағы жазба бірнеше байттан 

тұрады. Әр процестің жеке парақ кестесі қажет екенін ескеріңіз. 

Бет кестелеріне бөлінген жадтың көлемі соншалықты үлкен болмауы керек. 

Жадында үлкен үстел қойылмас үшін, ол бірнеше фрагменттерге бөлінеді. Жедел 

жадыда парақтың кестесінің кейбір үзінділері ғана сақталады. Жергілікті жердің 

меншігіне байланысты мұндай фрагменттердің саны салыстырмалы түрде аз. Сіз парақ 

кестесін әртүрлі жолмен бөліктерге бөлуге болады. Бөлудің ең көп таралған тәсілі - бұл 

көп деңгейлі парақтар деп аталатын кесте құру. 

Бірнеше деңгейдің болуы, әрине, жад менеджерінің жұмысын төмендетеді. Әр 

деңгейдегі кестелер өлшемі кестенің толығымен бір параққа сәйкес болатындай етіп 

таңдалғанына қарамастан, әр деңгейге қол жеткізу жадқа жеке қол жетімділік болып 

табылады. Осылайша, адресті аудару бірнеше жадқа кіруді қажет етуі мүмкін. 

Бет кестесіндегі деңгейлер нақты архитектураға байланысты. 

Көп деңгейлі парақтар кестесіндегі керекті параққа сәйкес кадр нөмірін іздеу 

негізгі жадқа бірнеше қол жетімділікті қажет етеді, сондықтан көп уақытты қажет етеді. 

Кейбір жағдайларда мұндай кідіріс қабылданбайды. Іздеуді жеделдету мәселесі 

компьютер архитектурасы деңгейінде шешіледі. 

Жеделдету мәселесінің шешімі - бұл парақты кестеге кірмей-ақ виртуалды 

беттерді физикалық беттерде бейнелеуге арналған аппараттық құралмен жабдықтау. 

Осы құрылғы ассоциативті жад деп аталады, кейде аудармаға шолу буфері (TLB) де 

қолданылады. 

Ассоциативті жадтағы бір кесте жазбасы (бір кіріс) бір виртуалды бет туралы 

ақпаратты қамтиды: оның атрибуттары және ол орналасқан кадр. Бұл өрістер парақ 

кестесіндегі өрістерге дәл сәйкес келеді. 

Ассоциативті жадта тек парақ кестесінің кейбір жазбалары ғана болғандықтан, 

TLB-дегі әрбір жазбаға виртуалды бет нөмірі бар өріс кіруі керек. Жады ассоциативті 

деп аталады, өйткені ол бір уақытта көрсетілген виртуалды беттің санын осы кіші 

кестенің барлық жолдарындағы сәйкес өріспен салыстырады. Сондықтан, жадтың бұл 

түрі өте қымбат. Жолда виртуалды парақтың өрісі қалаған мәнге сәйкес келеді, бұл 

парақтың нөмірі. TLB-де әдеттегі жазбалар саны 8-ден 4096-ға дейін болады. 

Ассоциативті жадтағы жазбалар санының көбеюі бір команданы орындау кезінде 

негізгі жад кэшінің көлемі мен жадқа кіру саны сияқты факторларды ескере отырып 

жүргізілуі керек. 

Ассоциативті жады болған кезде жад менеджерінің жұмысын қарастырайық. 

Біріншіден, виртуалды бетті физикалық параққа салыстыру туралы ақпарат 

ассоциативті жадқа алынады. Егер қажетті жазба табылса, бәрі жақсы тек 

артықшылықты бұзған жағдайларды қоспағанда, жадқа кіру туралы өтініш 

қабылданбаған кезде болса. 

Егер ассоциативті жадта қажетті жазба болмаса, дисплей парақ кестесі арқылы 

жүзеге асырылады. Ассоциативті жадтағы жазбалардың бірі парақ кестесіндегі 

табылған жазбамен ауыстырылады. Ассоциативті жадтың дизайны жазбаларды 

осылайша ұйымдастыруы керек, осылайша ескі жазбалардың қайсысы жаңаларын 

қосқанда жою керектігін шешуге болады. 
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Ассоциативті жадтағы бет нөмірін іздеудің жалпы санына қатысты сәтті іздеулер саны 

hit (сәйкестік) ratio (пропорция, қатынас) деп аталады. Кейде «кэштегі хиттердің 

пайызы» термині де қолданылады. Осылайша, hit 

ratio қатынасы - бұл ассоциативті жады көмегімен жасалатын сілтемелердің бөлігі. Сол 

парақтарға кіру соққылардың қатынасын арттырады. Соғу коэффициенті неғұрлым 

үлкен болса, жедел жадтағы деректерге қол жетімділіктің орташа уақыты қысқарады. 

Процестердің мәнмәтінін ауыстырған кезде, жаңа процестің алдыңғы процеске 

қатысты ассоциативті жад туралы ақпаратта «көрінбейтінін», мысалы, оны өшіруді 

қамтамасыз ету қажет. Осылайша, ассоциативті жадты қолдану контексті ауыстыру 

уақытын арттырады. 

Ұйымдастырылған деңгейге қарамастан, бірнеше үлкен парақ кестелерін сақтау 

әлі де проблема болып табылады. Оның маңыздылығы әсіресе 64 биттік 

архитектураларға қатысты, онда виртуалды парақтардың саны өте үлкен. Бір шешім - 

инверттелген парақ кестесін пайдалану. Бұл тәсіл PowerPC машиналарында, кейбір 

Hewlett-Packard жұмыс станцияларында, IBM RT, IBM AS / 400 және тағы 

басқаларында қолданылады. 

Бұл кестеде физикалық жадтың әр парағы үшін бір жазба бар. Барлық 

процестерге бір кесте жеткілікті. Дисплей функциясын сақтау үшін сәулеттің көлеміне, 

өлшеміне және процестер санына қарамастан негізгі жадтың бекітілген бөлігі қажет. 

Мысалы, 256 МБ жедел жады бар Pentium компьютері үшін сізге 64 КБ жолдар өлшемі 

бар кесте қажет. 

Жедел жадты үнемдеуге қарамастан, инверттелген кестені қолданудың бір 

кемшілігі бар - ондағы жазбалар виртуалды парақтардың санын көбейту арқылы 

сұрыпталмайды, бұл мекенжайды аударуды қиындатады. Бұл мәселені шешудің бір 

тәсілі - виртуалды мекенжайлардың хэш кестесін пайдалану. Бұл жағдайда виртуалды 

мекен-жайдың бөлігі, парақ нөмірі, хэш-функцияны пайдаланып хэш кестесінде 

көрсетіледі. Мұндағы физикалық жадтың әр парағы хэш кестесінде және инверттелген 

бет кестесінде бір жазбаға сәйкес келеді. Бір хэш мәні бар виртуалды мекенжайлар бір-

бірімен біріктірілген. Әдетте тізбектің ұзындығы екі кірістен аспайды. 

Қолданыстағы машиналарға арналған ОЖ-ны жасаушылар сирек бет өлшеміне 

әсер ете алады. Әдетте, бет өлшемі - бұл екінің дәрежесі 29-дан 214 байтқа дейін. Парақ 

неғұрлым үлкен болса, мекен-жай аудармасын қолдайтын мәліметтер құрылымының 

өлшемі соғұрлым аз болады, бірақ жадты тек бір параққа бөлуге болатындығымен 

байланысты шығын көп болады. Өлшемді таңдағанда мыналарды ескеру қажет: 

парақтың кестесінің өлшемі, мұнда үлкен бет өлшемі қажет (парақтар сәйкесінше 

кішірейеді және парақ кестесі кішірек), сыртқы жадпен өзара әрекеттесуге арналған 

енгізу / шығару мөлшері және басқа факторлар. Мәселе мінсіз шешілмейді. Беттің 

көлемін ұлғайту тарихи үрдіс болып табылады. Әдетте, парақтың өлшемі аппараттық 

құралға орнатылады, мысалы, DEC PDP-11 - 8 КБ, DEC VAX - 512 байт, Motorola 68030 

сияқты басқа сәулет беттерінде беттің өлшемін бағдарламалық түрде орнатуға болады. 

Барлық жағдайларды ескере отырып, бірқатар архитектурада бірнеше бет өлшемдері 

бар, мысалы, Pentium-да, парақтың өлшемі 4 КБ-дан 8 КБ-қа дейін. Алайда, көптеген 

коммерциялық операциялық жүйелер бірнеше бет өлшемдеріне ауысудың 

қиындықтарына байланысты тек бір бет өлшемін қолдайды. 

 

8.3 Құрылғыдан тәуелсіз виртуалды жадты басқару қабаты 

 

Жадта жоқ параққа кіруге тырысқанда немесе жадқа кіру әрекеті қолайсыз 

болса, беттің бұзылуының белгілі бір түрін өңдеуге арналған командалардың арнайы 

бірізділігіне әкелетін бетте қателіктер пайда болады. 
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Парақтың бұзылуы әр түрлі жағдайларда орын алуы мүмкін: жедел жадта 

ешқандай бет болмаған кезде, тек оқуға арналған атрибуты бар параққа жазуға 

тырысқанда немесе тек орындау атрибуты бар бетті оқуға немесе жазуға тырысқанда. 

Осы жағдайлардың кез-келгенінде операциялық жүйенің бөлігі болып табылатын бетті 

бұзу өңдегіші шақырылады. Әдетте оған алып тастау себебі және бұзушылық 

туындаған виртуалды мекен-жайы беріледі. 

Бағдарлама негізгі жадта жоқ виртуалды параққа кіргенде, ОЖ негізгі жад 

парағын таңдап, оған виртуалды беттің көшірмесін сыртқы жадтан жылжытуы керек 

және сәйкес парақтың кесте элементін өзгертуі керек. 

Есептеуіш жүйенің жұмысын жақсартуға беттерді бұзу жиілігін азайту, сонымен 

қатар оларды өңдеу жылдамдығын арттыру арқылы қол жеткізуге болады. Жадында 

жоқ параққа тиімді қатынасу уақыты: 

1. ерекше жағдайға қызмет көрсету (бет қатесі); 

2. екінші жадтан парақты оқу (ауыстыру) (кейде негізгі жадта орын жеткіліксіз 

болған кезде парақтың біреуін негізгі жадтан екіншісіне көшіру керек, яғни бетті 

ауыстыру қажет); 

3. Осы беттің бұзылуына себеп болған процесті жалғастыру. 

Бірінші және үшінші міндеттерді шешу үшін ОЖ бірнеше ондаған микросекунд 

ішінде бірнеше жүзге дейін машиналық нұсқауларды орындайды. Пейджинг уақыты 

бірнеше ондаған миллисекундқа жуық. Зерттеулер көрсеткендей, 5x10-7 парағының 

ақауы болуы парақтың жадын басқару схемасының өнімділігін 10% төмендетуге 

жеткілікті. Сонымен, парақтардың пайда болу жиілігін азайту жадыны басқару 

жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Оның шешімі әдетте парақты 

ауыстыру алгоритмін дұрыс таңдаумен байланысты. 

Жадыны басқарудың ішкі жүйесі келесі стратегияларды жүзеге асырумен 

байланысты: 

Таңдау саясаты - бетті екінші жадтан бастап негізгіге қайта жазу керек. 

Іріктеудің екі негізгі нұсқасы бар - сұраныс бойынша және белсенді. Сұрауды алу 

алгоритмі процесс мазмұны дискідегі параққа кірген кезде күшіне енеді. Оның 

орындалуы парақты дискіден физикалық параққа жүктеу және параққа тиісті кесте 

жазбасын түзету болып табылады. Алдын ала жүктеу алгоритмі алдын-ала оқуды 

орындайды, яғни бұл ерекшелікті тудырған параққа қосымша, оның айналасындағы 

бірнеше беттер де жадқа жүктеледі (әдетте іргелес парақтар кезекпен сыртқы жадта 

орналасады және оларды бір дискіден оқуға болады). Мұндай алгоритм деректер мен 

кодтардың едәуір көлемімен жұмыс істеу кезінде пайда болатын ерекше жағдайлардың 

көптігімен байланысты шығындарды азайтуға арналған; Сонымен қатар, дискімен 

жұмыс оңтайландырылады. 

Орналастыру саясаты - кіріс бетті негізгі жадтың қай бөлімінде 

орналастыратынын айтады. Парақ ұйымдастыруы бар жүйелерде бәрі қарапайым - кез-

келген бос беттік кадрға орналасады. Бөлінген ұйымы бар жүйелер үшін динамикалық 

бөлу стратегиясына ұқсас стратегия қажет. 

Ауыстыру саясаты - жедел жадта орын босату үшін сыртқы жадқа қандай бетті 

енгізу керектігін айтады. Тиісті парақты ауыстыру алгоритмінде жүзеге асырылған 

орынды ауыстыру стратегиясы сізге қажетті ақпаратты жадта сақтауға және сол 

арқылы беттің бұзылу жиілігін азайтуға мүмкіндік береді. Ауыстыру әр процеске 

бөлінген кадрлардың санын ескеруі керек. Сонымен қатар, сіз алмастырылған парақтың 

ауыстыруды бастаған процестің құрамына кіретінін немесе оны негізгі жадтағы барлық 

кадрлардың ішінен таңдау керек екенін шешуіңіз керек. 
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8.4 Бетті алмастыру алгоритмдері 

 

Сонымен, жад менеджерінің ең жауапты іс-әрекеті - виртуалды бетті сыртқы 

жадқа орналастыру үшін жедел жад бөлігін бөлу. Естеріңізге сала кетейік, біз әрбір 

процесс үшін виртуалды жадтың көлемі негізгі жадтың көлемінен едәуір асып кететін 

жағдайды қарастырып жатырмыз. Бұл басты жадтың бетін таңдағанда, сізде тегін 

парақша таба алмауыңыз ықтимал. Бұл жағдайда операциялық жүйе онда көрсетілген 

өлшемдерге сәйкес келуі керек: 

1. негізгі жадтың бос тұрған бетін табыңыз; 

2. қажет болса, оның мазмұнын сыртқы жадқа жылжытыңыз; 

3. қажетті виртуалды беттің мазмұнын сыртқы жадтан осы парақ шеңберіне 

қайта жазыңыз; 

4. сәйкес парақтың кестесінің қажетті элементін дұрыс өзгертіңіз; 

5. осы виртуалды параққа қажет процесті жалғастырыңыз. 

Бетті ауыстыру алгоритмдерінің алуан түрлері бар. Олардың барлығы жергілікті 

және ғаламдық болып бөлінеді. Жергілікті алгоритмдер, ғаламдықтан айырмашылығы, 

әр процестің белгіленген немесе динамикалық реттелген беттерінің санын таратады. 

Процесс барлық беттерінде аяқталған кезде, жүйе басқа парақтардың бетінен емес, бір 

парағын физикалық жадтан жояды. Ерекше жағдай болған жағдайда, алмастырудың 

ғаламдық алгоритмі қандай процедураға жатпайтынына қарамастан кез-келген 

физикалық бетті шығарумен қанағаттандырылады. 

Ғаламдық алгоритмдердің бірнеше кемшіліктері бар. Біріншіден, олар кейбір 

процестерді басқа процестердің әрекетіне сезімтал етеді. Мысалы, егер жүйеде бір 

процесс бір уақытта көптеген жад парақтарын қолданатын болса, онда барлық 

қосымшалар олардың жұмысына жад жақтауларының болмауына байланысты қатты 

баяулайды. Екіншіден, дұрыс жұмыс істемейтін қосымша бағдарлама бүкіл жүйенің 

жұмысына кедергі келтіруі мүмкін (егер жүйеде бұл процеске бөлінген жад көлеміне 

шектеу болмаса), көп жадыны алуға тырысады. Сондықтан көп жүйелі жүйеде кейде 

күрделі алгоритмдерді қолдану қажет болады. Жергілікті алгоритмдерді пайдалану 

операциялық жүйеде әр процеске бөлінген физикалық кадрлардың тізімін сақтауды 

қажет етеді. Бұл парақтар тізімін кейде процесс резиденттерінің жиыны деп атайды. 

Келесі бөлімдердің бірінде резиденттердің жиынтығын процестің жұмыс жиынтығына 

сәйкес келтіруге негізделген свопинг алгоритмінің нұсқасы қарастырылады. 

Алгоритмнің тиімділігі, әдетте, жадтық байланыстардың белгілі бір тізбегі 

бойынша бағаланады, олар үшін беттің бұзылу саны есептеледі. Бұл бірізділік сілтеме 

жолы деп аталады. Кездейсоқ сандар сенсорының көмегімен немесе белгілі бір жүйені 

бақылау арқылы біз қоңырау жолын жасанды түрде жасай аламыз. Соңғы әдіс екі 

нәрсені жасауға болатын санын азайту үшін тым көп сілтемелер береді: 

1. парақтың белгілі бір өлшемі үшін сілтеме көрсетілген мекен-жайларды емес, 

олардың нөмірлерін ғана есте сақтай аласыз; 

2. бір параққа бірнеше рет қатар сілтемелерді бір рет орнатуға болады. 

Жоғарыда айтылғандай, процессорлардың көпшілігінде жадқа кірудің кейбір 

статистикасын жинауға мүмкіндік беретін қарапайым құралдар бар. Бұл құралдар 

әдетте парақ кестесінің әр элементі үшін екі арнайы жалаушадан тұрады. Сілтеме 

жалаушасы (сілтеме биті) осы параққа кіру болған кезде автоматты түрде орнатылады 

және жоғарыда талқыланған өзгерту жалаушасы (битті өзгерту) осы параққа жазған 

кезде орнатылады. ОЖ белсенді түрде пайдаланылатын беттерді бөлектеу үшін 

осындай жалаулардың орнатылуын мезгілімен тексеріп отырады, содан кейін осы 

жалаулардың мәндері қалпына келтіріледі. 
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8.5 ФИФО алгоритмі. Алғашқы бетті шығару 

 

Қарапайым алгоритм. Әр параққа уақыт белгісі қойылады. Бұл жай парақтың 

кезегін құру арқылы қол жеткізіледі, оның соңында парақтар физикалық жадқа 

жүктелгенде түседі және жадты босату қажет болған кезде басынан бастап алынады. 

Ауыстыру үшін ең ескі бет таңдалады. Өкінішке орай, бұл стратегия белсенді 

қолданылған беттерді, мысалы, файлды өңдеу кезінде мәтіндік процессор кодының 

парақтарын алмастыруға әкелуі мүмкін. Белсенді беттерді ауыстыру кезінде бәрі дұрыс 

жұмыс істейтініне назар аударыңыз, бірақ бет қателері бірден пайда болады. 

 

Аномалия Билэди (Belady) 

Жадта қаншалықты көп жиектемелер болса, парақтардың саны аз болады, бірақ 

бұл әрдайым бола бермейді. Парақ қоңырауларының белгілі бір тізбегі іс жүзінде 

параққа қатысты бұзушылықтар санының өсуіне әкеледі, бұл процесске бөлінген 

кадрлардың ұлғаюымен. Бұл құбылыс «Билади аномалиялары» немесе «ФИФО 

аномалиялары» деп аталады. 

 

Оптималды алгоритм (OPT) 

Осы параққа бірінші сілтеме жасалмастан бұрын орындалатын нұсқаулықтардың 

саны әр параққа белгіленуі керек. Бұл саны ең үлкен болатын бет ашылуы керек. 

Бұл алгоритмді сипаттау оңай, бірақ оны орындау мүмкін емес. ОЖ келесі 

қоңыраудың қай бетте болатынын білмейді. (Бұрын мұндай проблемалар процестерді 

жоспарлау кезінде туындаған - SJF алгоритмі). Бұл алгоритм орындалған 

алгоритмдердің сапасын бағалау үшін қолданылады. 
ФИФО мен оңтайлы алгоритмнің басты айырмашылығы - біреуі артқа, екіншісі 

алға қарай болады. Егер сіз өткенді болашақты болжау үшін қолдансаңыз, онда ұзақ 

уақыт пайдаланылмаған бетті ауыстырудың мағынасы бар. Бұл тәсіл ең аз қолданылған 

алгоритм (LRU) деп аталады. 

LRU жақсы, бірақ орындауы қиын алгоритмді. Сізде жадыда барлық 

парақтардың байланыстырылған тізімі болуы керек, оның басында жақында 

пайдаланылған беттер сақталады. Сонымен қатар, бұл тізімді әр жадқа қол жетімділікте 

жаңарту керек (Таненбаум, 2002). 

Сирек қолданылатын бетті жою. NFU алгоритмі (жиі қолданылмайды). 

Әр бет үшін біреуі нөлге тең бағдарламалық есептегіштер талап етіледі,. Әрбір 

үзіліс кезінде (әр нұсқаудан кейін емес) ОЖ жадтағы барлық беттерді қарап шығады 

және кіру жалаушасы орнатылған әр параққа есептегіш мәнін арттырады және кіру 

жалаушасын қалпына келтіреді. 

Осылайша, санауыштың ең төменгі мәні бар бет, мысалы, сирек кіретін бет, 

шығаруға үміткер болып табылады. NFU алгоритмінің басты жетіспеушілігі - бұл 

ештеңені ұмытпайды. Мысалы, біраз уақыт өте жиі кіретін, содан кейін кіруді 

тоқтатқан парақ әлі де жадтан жойылмайды, өйткені оның санауышында үлкен мөлшер 

бар. Мәселен, көп ретті компиляторларда бірінші өту кезінде белсенді қолданылған 

беттер үлкен есептегіш мәндерін ұзақ уақытқа сақтап, болашақта пайдалы беттерді 

жүктеуге кедергі келтіреді. Алгоритмнің тағы бір тұрақты кемшілігі - бұл парақтарды 

сканерлеу процесінің ұзақтығы болып табылады. 

Толықтығы үшін тағы бірнеше алгоритмдерді атап өтуге болады. 

Мысалы, Second-Chance алгоритмі - бұл ескі беттің хит жалаушасын (сілтеме 

биті) талдай отырып, жиі қолданылатын парақтардың жоғалуын болдырмайтын ФИФО 

алгоритмінің модификациясы. Егер жалауша қойылса, онда ол ФИФО алгоритмінен 

айырмашылығы, ашылмайды, бірақ оның жалаушасы қалпына келтіріліп, бет кезектің 
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соңына ауыстырылады. Егер бастапқыда барлық парақтарға жалаушалар қойылса 

(барлық беттер сілтеме жасалынған), Second-Chance алгоритмі ФИФО алгоритміне 

айналады. Бұл алгоритм Multics және BSD Unix-те қолданылды. Macintosh компьютері 

NRU (жақында қолданылмаған) алгоритмін қолданады, мұнда модификацияланған 

биттер мен сілтемені талдау негізінде зардап шеккендердің беті таңдалады. Беттерді 

буферлеуге негізделген қызықты стратегиялар VAX / VMS және Mach 

бағдарламаларында жүзеге асырылады. [Деитель, 1987], [Цикрит, 1977], [Таненбаум, 

2002] және т.б. 

 

 

8.6 Процесске бөлінген беттер санын басқару. Жұмыс жиынтығының 

моделі 

 

Трешинг (Thrashing) 

Технологиялық жақтаулардың санын минимумға дейін азайту теориялық 

тұрғыдан мүмкін болса да, белсенді пайдаланылатын беттердің белгілі бір саны бар, 

оларсыз процесс көбінесе бет ақауларын тудырады. Парақтың бұзылуының жоғары 

жиілігі «трешинг» деп аталады (кейде орысша «бробуксовка» термині қолданылады. 

Пәрмендерді орындағаннан гөрі парақтарды жүктеуге көп уақыт кететін болса, процесс 

өте қиын болады).  

Көбінесе трешингтің нәтижесі есептеу жүйесінің жұмыс қабілеттілігінің 

төмендеуі болып табылады. Жаһандық алгоритмдерді қолдану кезінде пайда болатын 

трешинг әсерін жергілікті алмастыру алгоритмдерін қолдану арқылы шектеуге болады. 

Жергілікті ауыстыру алгоритмдерімен, егер процестердің бірі бастыруға ұшыраса да, 

бұл басқа процестерге әсер етпейді. Алайда, ол бетті ауыстыруға құрылғыға көп уақыт 

жұмсайды, бұл басқа процестердің беттерін ауыстыруды қиындатады. 

Ауыстыру сияқты сыни жағдай алмастырудың нақты алгоритмдеріне қарамастан 

туындайды. Себеттің жоқтығына теориялық кепілдік беретін жалғыз алгоритм - 

жоғарыда қарастырылған оңтайлы алгоритм, ол іс жүзінде қолданылмайды. 

 

Жұмыс жиынтығының моделі 
Нақты процестердің мінез-құлқын ескеріңіз, процестер жадта қажетті беттерсіз 

жұмыс жасай бастайды. Нәтижесінде, машинаның алғашқы нұсқауы орындалған кезде, 

кодтың бір бөлігін ауыстыруды қажет ететін бетте ақау пайда болады. Келесі парақша 

ғаламдық айнымалыларды локализациялау кезінде, екіншісі стек үшін жад бөлу кезінде 

пайда болады. Процесс өзіне қажет парақтардың көпшілігін жинағаннан кейін, бет 

қателері сирек кездеседі.Сондықтан белсенді түрде пайдаланылатын беттер жиынтығы 

бар (P1, P2, ... Pn), бұл T уақыт кезеңінде процесті нәтижелі етуге мүмкіндік береді. 

Көптеген бет қателерінен аулақ болу арқылы жұмыс жасаңыз. Бұл парақтар жиынтығы 

процестің W (t, T) (жұмыс жиынтығы) жиынтығы деп аталады. Жұмыс жиынындағы 

парақтардың саны T параметрімен анықталады, T функциясы төмендемейді және 

салыстырмалы түрде аз. Кейде T процесс бақыланатын жұмыс жиынының терезесінің 

өлшемі деп аталады. 

Жұмыс жиынтығының маңызды қасиеті - оның мөлшері. ОЖ әр процесті жұмыс 

жиынына сәйкес келетін кадрлардың жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етуі керек. 

Егер кадрлар әлі де сақталатын болса, онда басқа процесс басталуы мүмкін. Егер 

процестердің жұмыс жиынтығын жадта сақтау мүмкін болмаса және басталу басталса, 

онда процестердің біреуін дискіге жүктеуге болады. Процестерді жадқа орналастыру 

туралы шешім оның жиынтығының мөлшеріне негізделуі керек. Бастапқы процестер 

үшін бұл шешім эвристикалық түрде қабылдануы мүмкін. Процесс барысында жүйе 
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мыналарды анықтай алуы керек: процесс жұмыс жиынын кеңейтеді немесе жаңа 

жұмыс жиынтығына ауысады. Егер біз пароль атрибуттарына ti-дің соңғы пайдалану 

уақытын қоссақ (парақтың нөмірі үшін), онда t парағы t параметрімен анықталған 

жұмыс жиынтығына жатады, t уақытында теңсіздік өрнектеледі: t-T <ti <t. Процестің 

жұмыс жиынтығы туралы ақпаратты пайдалана отырып WSClock парағын ашу 

алгоритмі [Tanenbaum, 2002] сипатталған. 

Бұл тәсілді жүзеге асырудың тағы бір тәсілі процестің нәтижесінде туындаған 

беттің бұзылу санын бақылауға негізделуі мүмкін. Егер процесс көбінесе беттің 

ақауларын тудырса және жад толы болмаса, жүйе оған бөлінген кадрлардың санын 

көбейте алады. Егер процесс белгілі бір уақыт ішінде ерекше жағдайларды тудырмаса 

және генерация деңгейі белгілі бір шектен төмен болса, онда технологиялық 

жақтаулардың санын қысқартуға болады. Бұл әдіс тек процестің құрамына кіретін 

беттер жиынтығының көлемін басқарады және оны бетті ауыстырудың қандай-да бір 

стратегиясымен толықтырылуы керек. Бір жұмыс жиынынан екіншісіне ауысу кезінде 

жүйенің тоқтап қалуына қарамастан, ұсынылған шешім кез-келген қосымша жүйелік 

конфигурацияны қажет етпестен, әр процестің ең жақсы өнімділігін қамтамасыз ете 

алады. 

 

 
8.7 Бет демондары 

 

Виртуалды жадтың ішкі жүйесі бос беттердің кадрларының резерві болған кезде 

тиімді жұмыс істейді. Трешинг болмаған кезде жүйені қолдауды қамтамасыз ететін 

алгоритмдер кезеңді түрде оятып, жад күйін тексеретін фондық процестердің бөлігі 

ретінде жүзеге асырылады (оларды көбінесе демон немесе сервистар деп атайды). Егер 

бос кадрлар аз болса, олар алмастыру стратегиясын өзгерте алады. Олардың міндеті - 

жүйені жақсы жұмыс күйінде ұстау. 

Бұл процестің мысалы фондық процесс бола алады - жұмыс жиынтығын 

қолдануға негізделген және Unix ОЖ-нің көптеген клондарында қолданылатын сору 

алгоритмінің жеңіл нұсқасын жүзеге асыратын парақтар жинағы (мысалы, [Бах, 1986] 

қараңыз). Бұл демон жұмыс процестерінің құрамына кірмейтін беттерді шығарады. 

Тегін беттер тізіміндегі парақтардың саны белгіленген төменгі шегіне жеткенде 

белсенді жұмыс істей бастайды және парақтарды өз стратегиясына сәйкес итермелеуге 

тырысады. 

Егер бос беттердің тізімі бос болған жағдайда бетке сұраныс болса, свопинг 

механизмі жұмыс істей бастайды, өйткені бетті кез-келген процесстен алшақтату 

(парақты талап етуді қоса алғанда) жағдайдың нашарлауына және кейбір процестің 

жұмыс жиынын бұзуға әкелуі мүмкін. Ағымдағы жұмыс жиынтығынан парақты 

сұрамайтын кез-келген процесс түсіру аяқталғаннан кейін, кем дегенде бос жад 

процестерінің біреуі жеткілікті болуы мүмкін деп күтуге кезекке қойылған. 

Windows 2000-де ұқсас рөлді жұмыс жиыны менеджері атқарады, ол секундына 

бір рет шақырылады немесе бос жадтың көлемі белгілі шектеуден төмен түссе, жадыны 

басқарудың жалпы саясаты мен жұмыс жиынтықтарын қолдау үшін жауап береді. 

Жадты қолдаумен байланысты операциялық жүйенің функцияларын жүзеге 

асыру - парақтар кестелерін жүргізу, мекен-жайларды аудару, парақтардың 

қателіктерін өңдеу, ассоциативті жадты басқару және басқалары - процестің адрестік 

кеңістігін ыңғайлы көрсетуді қамтамасыз ететін мәліметтер құрылымымен тығыз 

байланысты. Бұл құрылымдардың форматы белгілі бір ОЖ-нің жабдықтары мен 

ерекшеліктеріне байланысты. 
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Бағдарламалық код сегментінде тек пәрмендер бар. Программалық код сегменті 

процесті орындау барысында өзгертілмейді, әдетте бұл сегменттің беттерінде тек оқуға 

арналған атрибут бар. Осының салдары - әртүрлі процестер үшін кодтың бір данасын 

пайдалану мүмкіндігі болып табылады. 

Бағдарламалық айнымалы және автоматты ауыспалы құрамы бар мәліметтер 

сегменті олардың көлемін динамикалық түрде өзгерте алады (көбінесе адрестерді 

ұлғайту бағытындағы деректер, ал стек азайту бағытындағы деректер) және мазмұны 

оқу және жазу үшін қол жетімді және жеке технологиялық сегменттер болып табылады. 

Бірнеше процестер арасында жадты әлеуметтендіру үшін оқуға және жазуға 

рұқсат беретін ортақ сегменттер құрылады. Ортақ сегменттің нұсқасы жадта 

салыстырылған файлдың сегменті болуы мүмкін. Мұндай сегменттердің ерекшелігі - 

сорғы жүктелудің жүйелік аймағына емес, тікелей көрсетілген файлға жүзеге 

асырылады. Ортақ сегменттердің орындалуы әр түрлі процестердің логикалық беттері 

бірдей парақтың кадрларымен байланысты екендігіне негізделген. 

Сегменттер - бұл парақтардың шекараларында тураланған процестің виртуалды 

мекен-жай кеңістігіндегі үздіксіз аудандар (Linux-та оларды аймақ деп атайды). Әр 

аймақ бірдей қорғаныс режимі бар беттер жиынтығынан тұрады. Виртуалды 

кеңістіктегі аймақтардың арасында бос аймақтар болуы мүмкін. Әрине, мұндай 

нысандарды тиісті құрылымдар сипаттайды. 

Сегменттерді ұйымдастыру жұмысының бір бөлігі бағдарламашының 

қатысуымен болуы мүмкін. Бұл әсіресе төмен деңгейлі бағдарламалау кезінде 

байқалады. Атап айтқанда, жеке жад аймақтарын атауға болады және процестер 

арасында мәліметтер алмасу үшін қолданылады. Екі процесс, олардың атауын (пароль) 

біле отырып, ортақ жад аумағы арқылы байланыса алады. Бұл әдетте виртуалды 

жадтың интерфейсін құрайтын арнайы қоңыраулардың көмегімен жасалады (мысалы, 

карта және картадан шығару). 

Орындалатын файлды жүктеу (exec жүйелік қоңырау), әдетте, оның бөліктерін 

(код, деректер) процестің адрестік кеңістігінің сәйкес сегменттеріне салыстыру арқылы 

жүзеге асырылады. Мысалы, кодтық сегмент - бұл орындалатын бағдарламаны 

қамтитын жад картасында көрсетілген файлдың сегменті. Алғашқы нұсқауды 

орындауға тырысқанда, жүйе кодтың қажетті бөлігі жадта жоқ екенін анықтайды, 

парақта ақау пайда болады және кодтың осы бөлігін дискіден ауыстырады. Әрі қарай 

процедура барлық бағдарлама жедел жадыда болғанға дейін қайталанады. 

 

 
8.8 Жад менеджері жұмысының аспектілері 

 

Жад менеджерінің дұрыс жұмысы, дерексіз виртуалды жад моделін таңдауға 

және оны аппараттық қамтамасыз етуге байланысты іргелі мәселелермен қатар 

көптеген кемшіліктермен және ұсақ бөлшектермен қамтамасыз етіледі. Мұндай 

компоненттің мысалы ретінде біз парақтар жүйесін жадта локализациялауды 

толығырақ қарастырамыз, бұл парақтық жүйені қолдау енгізу/шығару буферлерін, 

басқа да маңызды деректер мен кодтарды жадта сақтауға мүмкіндік беретін кейбір 

беттерге рұқсат беру қажеттілігіне әкелетін жағдайларда қолданылады. 

Виртуалды жад жүйесі енгізу/шығару ішкі жүйесімен қайшы келуі мүмкін 

жағдайды қарастырайық. Мысалы, процесс буферге кіруді сұрай алады және оның 

аяқталуын күтеді. Басқару басқа процеске ауысады, бұл парақтың бұзылуына әкелуі 

мүмкін және нөлдік емес ықтималдылықпен бірінші процесс кіруі керек парақтың 

түсуін тудырады. Мұндай жағдайлар қосымша бақылауды қажет етеді, әсіресе егер 

енгізу / шығару тікелей жадқа қол жеткізу (DMA) механизмін қолдану арқылы жүзеге 
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асырылса. Бұл мәселені шешудің бір әдісі - деректерді ядро кеңістігіне ығыстырылатын 

буферге енгізу, содан кейін оны пайдаланушы кеңістігіне көшіру. 

Екінші шешім - беттің атрибуттарының бөлігі болып табылатын арнайы 

локализациялау битінің көмегімен беттерді жадта локализациялау. Локализацияланған 

бетті ауыстыру мүмкін емес. Локализация биті енгізу-шығару операциясынан кейін 

қалпына келтіріледі. 

Локализация битінің тағы бір қолданылуы бетті қалыпты ауыстыру кезінде орын 

алуы мүмкін. Келесі оқиғалар тізбегін қарастырыңыз. Ұзақ күткеннен кейін маңызды 

емес процессор процессорды өз қолына алып, дискіден қажетті бетті шығарды. Егер 

оны тез арада басымдықты процесс алмастырса, соңғысы жаңадан жүктелген төмен 

басымдықты бетті оңай ауыстыра алады, өйткені оған сілтемелер болмаған. Жаңадан 

жүктелген парақтарды бірінші сілтемеге дейін локализациялау битімен белгілеу 

мағынасы бар, әйтпесе төмен басымдықты процесс жұмыс істемейді. 

Локализациялау битін пайдалану оны өшіруді ұмытып кетсеңіз қауіпті болуы 

мүмкін. Егер бұл жағдай орын алса, бет қолданылмайды. SunOS бұл битті бос кадр 

пулының тым кішкентай болған кезде елемеуге болатын тұспал ретінде пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

Локализацияның тағы бір маңызды қосымшасы - оны нақты уақыт режимінде 

қолдану. Процесті немесе нақты уақыт режимін қарастырайық. Жалпы алғанда, 

виртуалды жад - бұл нақты уақыттағы есептеулердің антитезасы, өйткені ол 

парақтарды парақтау кезінде болжанбаған кідірістерді береді. Сондықтан нақты уақыт 

жүйелері виртуалды жадты дерлік пайдаланбайды. Solaris OS нақты уақытты және 

уақытты бөлуді қолдайды. Беттердегі ақаулар туралы мәселені шешу үшін Solaris 

процестерге жүйеге қандай беттер маңызды екенін және оларды жадында сақтау 

туралы айтуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде, нақты уақыт режиміндегі тапсырманы 

орындау процесін жүзеге асыруға болады, онда локализацияланған беттері бар, онда 

жүйенің уақыттық кешігуі азаяды. 

 

Ұсынылатын оқу: 

Тақырыпқа тест сұрақтары: «Виртуалды жад. Сәулеттік виртуалды жадты 

қолдау құралдары» 

Қарапайым бетті ұйымдастыру мен виртуалды жадтың парақтық ұйымының 

арасындағы айырмашылық неде? 

Жүйенің өткізу қабілеттілігін төмендетудің әсерін түсіндіріңіз. 

Неліктен локализация принципі виртуалды жадты қолдану үшін соншалықты 

маңызды? 

Әдетте парақ кестесінде қандай элементтер кездеседі? 

Аударма іздеу буферінің мақсаты неде? 

Бетті таңдау стратегиялары қандай? 

Деректерді буферлеу дегеніміз не? 
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Тақырып 9. Файлдарды басқару (2 сағат) 

 

 

9.1 Файлдық жүйенің негізгі түсінктері 

 

Файлдық жүйе операциялық жүйенің бөлігі болып табылады, оның мақсаты 

сыртқы жадта сақталатын мәліметтермен тиімді жұмысты ұйымдастыру және осындай 

мәліметтермен жұмыс істеу кезінде пайдаланушыны ыңғайлы интерфейспен 

қамтамасыз ету. Магниттік дискідегі ақпаратты сақтауды ұйымдастыру оңай емес. Бұл, 

мысалы, диск контроллерінің құрылғысын, оның регистрлерімен жұмыс істеу 

ерекшеліктерін жақсы білуді қажет етеді. Дискпен тікелей әрекеттесу - бұл дискі 

драйвері деп аталатын ОЖ енгізу/шығару жүйесінің компонентінің құзыреті. 

Компьютерді пайдаланушыны жабдықпен өзара әрекеттесу қиындықтарынан сақтау 

үшін файлдық жүйенің нақты дерексіз моделі ойлап табылды. Файлды жазу немесе оқу 

құрылғының төменгі деңгейіне қарағанда қарапайым. 

Сыртқы жадты қолданудың негізгі идеясы келесідей. ОЖ жадыны белгіленген 

өлшемді блоктарға бөледі, мысалы 4096 байт. Файл, әдетте бір байтты жазбалардың 

құрылымданбаған дәйектілігі, блоктар тізбегі ретінде сақталады (міндетті емес); әр 

блок жазбалардың бүтін санын сақтайды. Кейбір операциялық жүйелерде (MS-DOS) 

файлдық мәліметтері бар блоктардың мекен-жайларын байланыстырылған тізімге 

орналастыруға және жадыда бөлек кестеге орналастыруға болады. Unix басқа 

операциялық жүйелерінде файлдық деректер блоктарының адрестері сыртқы жадтың 

жеке блогында сақталады (индекс немесе индекс түйіні деп аталады). Индекстеу деп 

аталатын бұл әдіс файл жазбаларына кездейсоқ қатынасты талап ететін қосымшалар 

үшін ең көп таралған. Файлдық индекс элементтер тізімінен тұрады, олардың 

әрқайсысы файлдағы блок нөмірін және осы блоктың орналасқан жері туралы 

ақпаратты қамтиды. Келесі байт файлды басынан бастап ауыстырумен сипатталатын 

ағымдағы позиция деп аталады. Блоктың көлемін біле отырып, ағымдағы позицияны 

қамтитын блок санын есептеу оңай. Содан кейін қалаған диск блогының мекен-жайын 

файл индексінен алуға болады. Файлда орындалатын негізгі операция - бұл блокты 

дискіден оқып, оны негізгі жадтағы буферге көшіру. 

Файлдық жүйе каталогтар жүйесін (каталогтар, мәліметтер) қолдануға мүмкіндік 

береді, бірегей файл атауын файл деректері бар екінші жад блоктарымен 

байланыстыруға мүмкіндік береді. Файлдарды басқару үшін пайдаланылатын 

каталогтың иерархиялық құрылымы индекстер құрылымының тағы бір мысалы бола 

алады. Бұл жағдайда каталогтар немесе қалталар индекстің рөлін атқарады, олардың 

әрқайсысында оның ішкі каталогтарына сілтемелер бар. Осы тұрғыдан алғанда, 

компьютердің бүкіл файлдық жүйесі - бұл үлкен индекстелген файл. > Файлдардың 

өздеріне және файлдарды басқару үшін қолданылатын мәліметтер құрылымы 

(каталогтар, файл дескрипторлары, әртүрлі сыртқы жадыны бөлу кестелері) қосымша 

«файлдық жүйе» термині әртүрлі файлдық операцияларды жүзеге асыратын 

бағдарламалық құралдарды қамтиды. 

Файлдық жүйенің негізгі функцияларын тізбектейміз. 

1.  Файлды сәйкестендіру. Файл атауын оған бөлінген жад кеңістігімен 

байланыстыру. 

2.  Файлдар арасында сыртқы жадыны бөлу. Белгілі бір файлмен жұмыс істеу 

үшін сізге сыртқы сақтау құралында осы файлдың орналасқан жері туралы ақпарат 

қажет емес. Мысалы, құжатты редакторға қатты дискіден жүктеу үшін магниттік диск 

қай жақта, қай цилиндрде және қай құжатта орналасқанын білу қажет емес. 
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3.  Сенімділік пен ақауларға төзімділікті қамтамасыз ету. Ақпараттың құны 

компьютердің құнынан бірнеше есе көп болуы мүмкін. 

4.  Рұқсатсыз кіруден қорғауды қамтамасыз ету. 

5.  Пайдаланушыға қол жетімділікті синхрондауды қамтамасыз ету үшін арнайы 

күш салудың қажеті болмайтындай файл алмасуды қамтамасыз ету. 

6.  Жоғары өнімділікті қамтамасыз ету. 

Кейде файл деп екінші жадымен байланысты ақпарат жиынтығын айтады. 

Көптеген пайдаланушылар үшін файлдық жүйе ОЖ-нің көрінетін бөлігі болып 

табылады. Онда жүйенің барлық пайдаланушылары үшін онлайн режимінде сақтау 

және деректер мен бағдарламаларға қол жетімділік механизмі қарастырылған. 

Пайдаланушының көзқарасы бойынша файл - бұл сыртқы жадтың бірлігі, яғни дискіге 

жазылған мәліметтер файлдың бөлігі болуы керек. 

Файлдық жүйені ұйымдастырудың маңызды аспектісі екінші жадымен өзара 

әрекеттесу құнын есепке алу болып табылады. Диск блогын оқу процесі оқу блогын 

қажетті блокты тректің үстіне орналастырудан, қалаған блок төңкеріс жасап, бастың 

астында болудан және блокты оқудан тұрады. Бұл біршама уақытты талап етеді 

(ондаған миллисекунд). Қазіргі компьютерлерде дискіге қол жетімділік жедел жадқа 

қол жетімділікке қарағанда шамамен 100000 есе баяу. Сонымен, сыртқы жадпен жұмыс 

істейтін алгоритмдердің есептеу күрделілігінің критерийі - дискке кіру саны. 

Файлдар - дерексіз нысандар. Олардың міндеті пайдаланушылардан 

құрылғылармен жұмыс істеу туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді жасыратын 

ақпаратты сақтау. Процесс файл жасағанда оған атау береді. Процесс аяқталғаннан 

кейін файл өз жалғасын табады және оның аты арқылы басқа процестерге қол жетімді 

болуы мүмкін. 

Файлдарды атауға арналған шартты белгілер ОЖ-ге байланысты өзгереді. 

Көптеген амалдық жүйелер екі бөліктен тұратын атауларды қолдайды (мысалы аты + 

кеңейтілім), мысалы progr.c (файл мәтіні Cи тіліндегі) немесе autoexec.bat (файл тілінің 

интерпретаторының командалары бар файл). Файлды кеңейту түрі ОЖ-мен алдын-ала 

келісілген келісімдерге сәйкес әртүрлі қолданбалы бағдарламалармен жұмысты 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Әдетте, ОЖ қолданылатын таңбаларға да, файл 

атауының ұзындығына да бірқатар шектеулер қояды. POSIX стандартына сәйкес 

танымал операциялық жүйелер пайдаланушыларға ыңғайлы ұзақ атаулармен жұмыс 

істейді (255 таңбаға дейін). 

Файлдық жүйенің және ОЖ-ні ұйымдастырудың маңызды аспектісі файл 

түрлеріне қолдау көрсету және тану керек. Олай болса, бұл ОЖ-нің дұрыс жұмыс 

істеуіне көмектеседі, мысалы, бинарлық файлдың принтерге шығарылуын 

болдырмайды. 

Файлдардың негізгі түрлері: тұрақты (жай) файлдар мен каталогтар (жигнақтар, 

каталогтар). Тұрақты файлдарда пайдаланушы туралы ақпарат болады. Директория - 

бұл файлдық жүйенің құрылымын қолдайтын жүйелік файлдар. Каталогта оған кіретін 

файлдардың тізімі және файлдар мен олардың сипаттамалары (атрибуттары) 

арасындағы сәйкестік анықталған. Төмендегі каталогтарды қарастырамыз. 

Файлдарды басқару ішкі жүйесінде қарапайым файл сыртқы жад блоктарының 

жиынтығы ретінде ұсынылғанына қарамастан, ол пайдаланушыларға файлды 

байттардың сызықтық реттілігі түрінде көрсетуді қамтамасыз етеді. Бұл ұсыныс 

сыртқы құрылғылармен жұмыс кезінде, процестердің өзара әрекеттесулерін 

ұйымдастыру кезінде және т.б. файлдық абстракцияны қолдануға мүмкіндік береді. 

Жай (немесе тұрақты) файлдар - бұл шынымен файлдық жүйені қолдайтын 

сыртқы жад құрылғысындағы блоктар жиынтығы (мүмкін бос). Мұндай файлдарда 
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мәтіндік ақпарат (әдетте ASCII форматында) және еркін екілік (бинарлық) ақпарат 

болуы мүмкін. 

Мәтіндік файлдарда кәдімгі мәтіндік редактормен басып шығаруға, қарауға 

немесе өңдеуге болатын таңбалар жолдары бар. 

Файлдың тағы бір түрі - мәтіндік емес немесе бинарлық файлдар. Әдетте 

олардың кейбір ішкі құрылымы бар. Мысалы, Unix ОЖ-де орындалатын файлда бес 

бөлім бар: тақырып, мәтін, деректер, орналастыру биттері және таңбалар кестесі. ОЖ 

файлды тек қажетті форматта болған жағдайда ғана орындайды. Екілік файлдың тағы 

бір мысалы архивтік файл болуы мүмкін. Файлды теру өте қатаң емес. 

Әдетте, файлға негізделген қосымшалар файл түрін жалпы қабылданған 

конвенцияларға сәйкес өз атауы бойынша таниды. Мысалы, .c, .pas, .txt - ASCII 

кеңейтімдері бар файлдар, .exe кеңейтімі бар файлдар .exe - кеңейтімі бар файлдар .obj, 

.zip - екілік және т.б. 

ОЖ атауынан басқа, басқа мәліметтер көбінесе әр файлмен байланысты болады, 

мысалы, өзгертілген күні, өлшемі және т.б. Файлдардың басқа сипаттамалары 

атрибуттар деп аталады. Әр түрлі ОЖ атрибуттардың тізімі әртүрлі болуы мүмкін. 

Әдетте ол келесі элементтерден тұрады: негізгі ақпарат (атауы, файл түрі), мекен-жай 

туралы ақпарат (құрылғы, бастапқы мекен-жайы, өлшемі), қол жеткізуді басқару 

туралы ақпарат (иесі, жарамды операциялар және пайдалану туралы ақпарат (жасау 

күні, соңғы оқылған, өзгертілген және т.б.). 

Бағдарламалаушы файлды біртекті жазбалардың жиынтығы ретінде 

қабылдайды. Жазба - бұл сыртқы құрылғымен алмасу кезінде қолданбалы бағдарлама 

арқылы өңделетін ең кіші мәліметтер. Сонымен қатар, көптеген операциялық 

жүйелерде рекорд мөлшері - бір байт. Қосымшалар жазбаларда жұмыс істеген кезде, 

құрылғымен физикалық байланыс үлкен блоктарда (әдетте блоктарда) жүзеге 

асырылады. Сондықтан жазбалар шығару блоктарына біріктіріліп, енгізу үшін 

құлыптан босатылады. ОЖ файлдарды құрылымдаудың бірнеше нұсқаларын қолдайды, 

ең қарапайым опция - бұл дәйекті файл деп аталады. Яғни, файл - бұл жазбалар тізбегі. 

Жазбалар әдетте бір байтты болғандықтан, файл байттардың құрылымданбайтын 

реттілігі болып табылады. Мұндай файлдарды өңдеу файлдарды басынан бастап 

дәйекті оқуды қамтиды, ал нақты жазба оның файлдағы орны бойынша анықталады. 

Бұл қол жетімділік әдісі тізбектелген (таспа моделі) деп аталады. Егер файл 

тасымалдаушысы ретінде магниттік таспа қолданылса, онда бұл жасалады. Ағымдағы 

оқу күйін файлдың басына қайтаруға болады (қайта оралу). 

Нақты тәжірибеде файлдар тікелей (кездейсоқ) қол жеткізу құрылғыларында, 

мысалы, дискілерде сақталады, сондықтан файл мазмұнын кездейсоқ оқуға болатын 

әртүрлі диск блоктарына шашыратуға болады. Сонымен қатар, блок нөмірі файл 

ішіндегі позициямен ерекше анықталады. Бұл жерде біз файлға тиесілі диск блоктары 

арасында осы блокты көрсететін салыстырмалы санды есте сақтаймыз. Әрине, бұл 

жағдайда файлдың ортасына қол жеткізу үшін файлды басынан бастап қараудың қажеті 

жоқ. Оқуды қай жерден бастау керектігін анықтау үшін екі әдіс қолданылады: басынан 

бастап немесе іздестіру операциясы арқылы берілген позициядан. Байттарды кездейсоқ 

тәртіпте оқуға болатын файл тікелей қатынасу файлы деп аталады. 

Осылайша, тікелей қол жеткізу құрылғысындағы бір байтты жазбалардан 

тұратын файл оны ұйымдастырудың ең кең таралған әдісі болып табылады. Файлдың 

осы түріне арналған негізгі операциялар - ағымдық позицияға таңбаны оқу немесе жазу 

болып табылады. Көптеген жоғары деңгейлі тілдер операторға деректерді файлға 

немесе одан символдық түрде тасымалдауға мүмкіндік береді. 

Көптеген файлдық жүйелердегі файлдар ұқсас логикалық құрылымға ие, 

мысалы Unix және MS-DOS файлдық жүйелерінде. ОЖ файл мазмұнын түсіндірмейді. 
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Бұл дизайн максималды икемділік пен жан-жақтылықты қамтамасыз етеді. Жүйелік 

қоңырауларды (немесе енгізу-шығару кітапханасы функцияларын) қолдана отырып, 

пайдаланушылар файлдарды өздері қалаған түрде құра алады. Атап айтқанда, көптеген 

МББЖ (СУБД) деректер базасын тұрақты файлдарда сақтайды. 

Файлдарды ұйымдастырудың басқа түрлері белгілі, сонымен қатар оларға қол 

жеткізудің басқа тәсілдері бұрынырақ жұмыс істеп тұрған ОЖ-да қолданылған және 

қазіргі уақытта коммерциялық мәліметтерді өңдеуге бағытталған ірі кадрларда 

қолданылады. 

Құрылымдаудың алғашқы қадамы - файлды әрқайсысының ішкі құрылымы бар 

тіркелген ұзындықтар тізбегі ретінде сақтау. Оқу әрекеті жазбада орындалады, ал жазу 

әрекеті бүкіл жазбаның үстіне немесе қайта жазылады. Бұрын 80 байттың жазбалары 

пайдаланылған (бұл тесілген картадағы позиция санына сәйкес келеді) немесе 132 

таңба (принтер ені). CP/M-де файлдар 128 таңбалы жазбалардың тізбегі болды. CRT 

терминалдарының енгізілуімен бұл идея танымалдылығын жоғалтты. 

Файлдарды ұсынудың тағы бір тәсілі - әрқайсысы жазбаның ішінде бекітілген 

күйде кілт өрісін қамтитын айнымалы ұзындықтағы жазбалар тізбегі. Бұл жағдайда 

негізгі жұмыс - бұл кейбір негізгі мәні бар жазбаны оқу. Жазбаларды файлға дәйекті 

түрде орналастыруға болады (мысалы, кілт өрісінің мәні бойынша сұрыпталған) немесе 

неғұрлым күрделі тәртіпте. Реттік файлдың жазбаларына кілт өрісінің мәні бойынша 

қатынас әдісі индексті-тізбекті деп аталады. 

Кейбір жүйелерде файлға қол жетімділік файл индексін құру арқылы 

жеделдетіледі. Индекс, әдетте, файлдың өзі сияқты бірдей құрылғыда сақталады және 

элементтер тізімінен тұрады, олардың әрқайсысы жазбаның идентификаторынан 

тұрады, содан кейін жазбаның орналасқан жері көрсетіледі. Жазбаны іздеу үшін 

алдымен индекске қол жеткізіледі, онда қажетті жазбаға меңзер орналасқан. Мұндай 

файлдар индекстелген деп аталады, ал оларға қол жеткізу әдісі индексті қол жеткізу 

болып табылады. 

Айта кету керек, қол жеткізу жылдамдығын арттырудың әрдайым басты 

факторы деректердің көптігі болып табылады. 

 

 

9.2 Файл операциялары 

 

Операциялық жүйе пайдаланушыға жүйелік қоңыраулар арқылы жүзеге 

асырылатын файлдармен жұмыс істеу үшін бірнеше операцияларды ұсынуы керек. 

Көбінесе файлмен жұмыс кезінде пайдаланушы бір емес, бірнеше операцияны 

орындайды. Біріншіден, сіз файлдық деректерді және оның атрибуттарын символдық 

атау бойынша табуыңыз керек, екіншіден, бөлінген жад аймағына файлдың қажетті 

атрибуттарын оқып шығыңыз және пайдаланушының қажетті әрекетті орындау 

құқығын талдаңыз. Содан кейін сіз операцияны орындауыңыз керек, содан кейін файл 

деректері орналасқан жад аймағын босатыңыз. Unix ОЖ негізгі файлдық 

операцияларын мысал ретінде қарастырайық [Таненбаум, 2002]. 

Деректері жоқ файл жасау. Бұл қоңыраудың мәні файлдың бар екенін жариялау 

және оған бірқатар атрибуттарды тағайындау. Бұл жағдайда дискідегі файл үшін орын 

бөлінеді және каталогта жазба жасалады. 

1. Файлды жою және дискідегі орынды босату. 

2. Файлды ашу. Файлды пайдаланбас бұрын, процесс оны ашуы керек. 

Бұл жүйелік шақырудың мақсаты жүйеге файл атрибуттарын талдауға және оған 

кіру құқығын тексеруге мүмкіндік береді, сонымен қатар жедел жадқа мәліметтерге 

жылдам қол жеткізу үшін жедел жадқа файл блоктарының мекен-жайларының тізімін 
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оқуға мүмкіндік береді. Файлды ашу - бұл файл дескрипторын немесе басқару блогын 

құру процедурасы. Файл дескрипторы (дескриптор) ол туралы барлық ақпаратты 

сақтайды. Кейде, бағдарламалау тілдерінде қабылданған парадигмаға сәйкес, 

дескриптор дегеніміз балама файл атауы немесе файлмен кейінгі жұмыс үшін 

пайдаланылатын ашық файлдар кестесіндегі файл сипаттамасына сілтегіш. Мысалы, С 

файлында ашық файл fd = ашық (жол атауы, жалаушалар, режимдер); Оқу (оқу (fd, 

буфер, санау); немесе жазу амалдарын орындауға қатысатын fd дескрипторын 

қайтарады. 

Файлды жабыңыз. Егер файл аяқталған болса, оның атрибуттары мен дискідегі 

блок мекенжайлары енді қажет емес. Бұл жағдайда файл жүйесінің ішкі кестелерінде 

бос орын қалдыру үшін файл жабылуы керек. 

Орналастыру. Бұл файлдың ішіндегі мәліметтерді оқитын (немесе жазатын) 

орынды анықтауға, яғни ағымдағы позицияны орнатуға мүмкіндік береді. 

Файлдан мәліметтерді оқу. Бұл әдетте қазіргі позициядан жасалады. 

Пайдаланушы оқылатын мәліметтер мөлшерін көрсетіп, оларға жедел жадта буфер 

беруі керек. 

Ағымдағы позициядан файлға деректерді жазу. Егер қазіргі орын файлдың 

соңында болса, оның мөлшері артады, әйтпесе, жазу бар деректердің орнына 

орындалады, ол жоғалады. 

Файлдың атын өзгерту, файл атрибуттарын алу және т.б. сияқты операциялар 

бар. 

Файлдардағы әрекеттер тізбегін орындаудың екі әдісі бар [Olifer, 2001]. 

Бірінші жағдайда әрбір операция үшін әмбебап және ерекше әрекеттер 

орындалады (stateless схемасы). Мысалы, операциялардың реттілігі келесідей болуы 

мүмкін: ашық, оқу1 жабу, ... ашу, оқу2, жабу, ... ашу, оқу3, жабу. 

Балама тәсіл - бұл әмбебап әрекеттер операциялардың бірізділігі басында және 

соңында орындалған кезде, ал әрбір аралық операцияда тек ерекше әрекеттер 

орындалады. Бұл жағдайда жоғарыдағы әрекеттердің реті келесідей болады: ашық, 

оқу1, ... оқу2, ... оқу3, жабу. 

Көптеген операциялық жүйелер екінші әдісті қолданады, олар үнемді және 

жылдам. Бірінші әдіс сәтсіздіктерге анағұрлым төзімді, өйткені әрбір операцияның 

нәтижелері алдыңғы операция нәтижелеріне тәуелсіз болады; сондықтан ол кейде 

таратылған файлдық жүйелерде қолданылады (мысалы, Sun NFS). 

 

 

9.3 Директориялар. Файлдық мұрағаттың логикалық құрылымы 

 

Компьютердегі файлдардың саны үлкен болуы мүмкін. Бөлек жүйелер дискідегі 

жүздеген гигабайтты алатын мыңдаған файлдарды сақтайды. Бұл деректерді тиімді 

басқару нақты логикалық құрылымды қажет етеді. Барлық заманауи файлдық жүйелер 

арнайы құрылымы бар қосымша файлдардың сыртқы жадында - каталогтар (немесе 

директорийлар) болғандықтан көп деңгейлі файл атауларын қолдайды. 

Әр каталогта орналасқан каталогтардың және / немесе файлдардың тізімі 

болады. Директориялар бірдей ішкі форматқа ие, онда әр файл файл каталогындағы бір 

жазбаға сәйкес келеді. 

Каталогтардың саны жүйеге байланысты. Баяғыдағы ОЖ-да бір ғана түбірлік 

каталог болды, содан кейін пайдаланушыларға арналған каталогтар пайда болды (әр 

пайдаланушыға бір каталог). Заманауи операциялық жүйелерде каталогтың ағаштың 

ерікті құрылымы қолданылады. 
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Ағашты бейнелеудің бірнеше балама тәсілдері бар. Төңкерілген ағаштың 

құрылымы жиі кездеседі. Жоғарғысын шың тамыр деп аталады. Егер ағаш элементінде 

балалары болмаса, оны терминал шыңы немесе жапырақ деп атайды (бұл жағдайда 

файл). Жапырақты емес шыңдар - каталогтар немесе каталогтар жапырақты және 

жапырақты емес шыңдардың тізімдерін қамтиды. Түбірден файлға дейінгі жол файлды 

ерекше түрде анықтайды. 

Ұқсас ағаш құрылымдары циклдері жоқ графиктер болып табылады. Графтың 

шеттері төменге бағытталған, ал түбірі - кіретін жиектері жоқ шыңдар деп болжауға 

болады. Келесі дәрістен көретініміздей, файлдық байланыстыру бірнеше операциялық 

жүйелерде қолданылады, бұл графикте ілмектердің пайда болуына әкеледі. 

Бір каталогта парақ файлдарының атаулары ерекше болады. Әр түрлі 

каталогтарда орналасқан файлдардың атаулары бірдей болуы мүмкін. Файлды өз атауы 

бойынша біркелкі анықтау үшін (аттармен соқтығыспау үшін) файлды ішкі каталог 

атауларының тізімінен тұратын абсолютті немесе толық атауы (жол атауы) деп атауға 

әдетке айналған. Берілген файлды тікелей қамтиды. Яғни, толық атауы атаулар тізбегін 

қамтиды - файлға апаратын жол, мысалы / usr / games / doom. Мұндай атаулар ерекше. 

Жолдың құрамдас бөліктері әр түрлі таңбалармен бөлінеді: Unix-тегі «/» (қиғаш сызық) 

немесе MS-DOS-да кері сызық (Multics-та «>»). Осылайша, ағаш каталогтарын 

пайдалану ерекше атауларды тағайындаудың күрделілігін азайтады. 

Толық атауды көрсету әрдайым ыңғайлы емес, сондықтан олар атауды 

көрсетудің басқа әдісін - файлға қатысты жолды қолданады. Ол әдетте осы файлмен 

жұмыс істейтін процестің атрибуттарының бөлігі болып табылатын жұмыс істейтін 

немесе ағымдағы каталог түсінігін пайдаланады. Содан кейін мұндай каталогтағы 

файлдарға тек аты бойынша сілтеме жасауға болады, ал жұмыс, жұмыс істейтін 

каталогта ізделеді. Бұл ыңғайлы, бірақ абсолютті формамен бірдей. 

Файлға қол жеткізу және оның блоктарын локализациялау үшін жүйе каталогтар 

бойынша шарлау керек. Мысалы, /usr/linux/progr.c жолын қарастырайық. Алгоритм 

барлық иерархиялық жүйелер үшін бірдей. Біріншіден, дискіге бекітілген жерде - 

түбірлік каталог болады. Содан кейін біз usr жолының компонентін табамыз, яғни файл 

/ usr түбірлік каталогта ізделеді. Бұл файлды зерттей отырып, жүйе бұл файлдың 

каталог екенін түсінеді және оның деректер блогын файлдардың тізімі ретінде 

қарастырады және келесі линукс компонентін іздейді. Linux жолынан usr / linux / 

компонентке сәйкес файл шығады. Содан кейін progr.c компоненті ашылады, ол ашық 

файлдар кестесіне енгізіліп, файл жабылғанға дейін сақталады. 

Жол компонентінің компоненттерін типтік өңдеуден ауытқу, егер бұл компонент 

тиісті индекс түйінімен және файлдар тізімімен қарапайым директория болмаса, бірақ 

екі файл мұрағатын байланыстыру нүктесі ретінде қызмет етсе («орнату нүктесі» деп 

айту әдетке айналады). Бұл жағдай келесі дәрісте қарастырылады. 

Көптеген қосымшалар ағымдағы каталогтағы файлдармен оның атын нақты 

көрсетпей жұмыс істейді. Бұл пайдаланушыға әртүрлі бағдарламалық пакеттерден 

тұратын каталогтарды еркін атауға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндікті иерархиялық 

каталог құрылымын қолдайтын көптеген операциялық жүйелерде қолдану үшін мына 

белгілері «», - ағымдағы каталог үшін және «..» - ата-ана үшін қолданылады. 

 

 

9.4 Диск бөлімдері. Файл мұрағатына кіруді ұйымдастыру. 

 

Кейбір ОЖ файлдық жүйелерінде файл жолын белгілеу осы атау тізбегінің 

басталуымен ерекшеленеді. 
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Қазіргі заманғы операциялық жүйелерде дискілерді логикалық дискілерге бөлу 

әдетке айналады (бұл төмен деңгейлі операция), кейде оларды бөлімдер деп те атайды. 

Бұл, керісінше, бірнеше физикалық дискілерді бір логикалық дискіге біріктіреді 

(мысалы, мұны Windows NT-де жасауға болады). 

Кейбір файлдарды басқару жүйелері әрбір файл мұрағатының толығымен бір 

дискіде (диск бөлімі) болуын талап етеді. Бұл жағдайда файлдың толық атауы тиісті 

дискі (диск әріптері) орнатылған дискі құрылғысының атауынан басталады. Мысалы, c: 

\ util \ nu \ ndd.exe. Бұл атау конвенциясы DEC және Microsoft файлдық жүйелерінде 

қолданылады. 

Басқа жүйелерде (Multics) файлдар мен каталогтардың бүкіл жиынтығы бір 

ағаштан тұрады. Жүйенің өзі түбірден бастап файлдарды атау бойынша іздейді, қажетті 

дискілерді орнатуды қажет етті. 

Unix ОЖ бірнеше файл мұрағаттарының болуын болжайды, олардың әрқайсысы 

өз бөлімінде, олардың біреуі түбір болып саналады. Жүйені іске қосқаннан кейін 

түбірлік файлдық жүйені және бірқатар оқшауланған файлдық жүйелерді бір жалпы 

файлдық жүйеге «орнатуға» болады. 

Техникалық тұрғыдан, бұл түбірлік файлдық жүйеде арнайы бос каталогтар құру 

арқылы жасалады (келесі дәрісті қараңыз). Unix орнату жүйесінің арнайы шақыруы 

көрсетілген файл архивінің түбірлік каталогын осы бос каталогтардың бірімен 

байланыстыруға мүмкіндік береді. Ортақ файлдық жүйені орнатқаннан кейін, файлға 

атау әуел бастан орталықтандырылғандай жасалады. ОЖ-нің міндеті - файлдарға аттар 

тізбегі арқылы қол жеткізу кезінде бекіту нүктесінен еркін өту. Файлдық жүйенің 

әдетте жүйелік жүктеу кезінде орнатылатындығын ескере отырып, Unix 

пайдаланушылары қарапайым файлдық жүйенің пайда болуы туралы ойламайды. 

Файлдар жағдайындағыдай, жүйе қолданушыға жүйелік қоңыраулар арқылы 

жүзеге асырылатын каталогтармен жұмыс істеу үшін қажетті операциялар жиынтығын 

ұсынуы керек. Мысал ретінде, каталогтармен жұмыс жасау үшін қажет кейбір жүйелік 

қоңырауларды қарастырайық. 

-  каталог құру. Жаңадан жасалған каталогқа 'атаулары бар жазбалар кіреді. 

және «..», бірақ ол бос деп саналады. 

-  каталогты жою. Тек бос каталогты жоюға болады. 

-  кейінірек оқу үшін каталог ашу. Мысалы, каталогтағы файлдарды тізімдеу 

үшін процесс каталогты ашып, оған кіретін барлық файлдардың аттарын оқуы керек. 

-  ішкі жүйелік кестелерде орын босату үшін каталогты оқығаннан кейін жабу. 

-  Іздеу. Бұл жүйелік шақыру ағымдық жазбаның мазмұнын ашық каталогқа 

қайтарады. Жалпы алғанда, Read system қоңырауын осы мақсатта қолдануға болады, 

бірақ бұл жағдайда бағдарламашы каталогтың ішкі құрылымын білуі керек. 

-  каталогтағы файлдардың тізімін алу. 

-  атын өзгерту. Файл атауларымен қатар каталог атауларын өзгертуге болады. 

-  файл құрыңыз. Жаңа файлды құру кезінде сәйкес элементті каталогқа қосу 

керек. 

-  файлды жойыңыз. Каталогтан сәйкес затты алып тастау. Егер жойылған файл 

тек бір каталогта болса, онда ол әдетте файлдық жүйеден жойылады, әйтпесе жүйе 

көрсетілген жазбаны жоюмен шектеледі. 

Жүйеде көптеген пайдаланушылардың болуы файлдарға басқарылатын 

қатынасты ұйымдастыруды қамтиды. Пайдаланушыда тиісті артықшылықтар болған 

жағдайда файлдағы кез-келген операцияға рұқсат етілуі керек. Әдетте келесі 

операциялар басқарылады: оқу, жазу және орындау. 

Файлдарды санкцияланбаған пайдаланудан қорғаудың ең көп таралған тәсілі - 

қол жетімділікті пайдаланушы идентификаторына тәуелді ету, яғни қол жетімділікті 
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басқару тізімін әр файлға немесе каталогқа байланыстыру, ол пайдаланушылардың 

аттары мен оларға рұқсат етілген файлға кіру әдістерінің тізімін береді. Операцияға 

қатысты кез-келген сұраныс осындай тізіммен тексеріледі. Барлық пайдаланушыларға 

файлды оқуға рұқсат беру үшін сіз олардың барлығын тізімге енгізуіңіз керек. Бұл 

әдістің екі жағымсыз салдары бар: 

- мұндай тізімді жасау қиын болуы мүмкін, әсіресе егер біз жүйені 

қолданушыларды алдын-ала білмесек. 

-  каталогтағы жазба өзгермелі мөлшерде болуы керек (ықтимал 

пайдаланушылардың тізімін қамтуы керек). 

Осы мәселелерді шешу үшін пайдаланушылардың жіктелімдерін жасайық, 

мысалы Unix-та барлық пайдаланушылар үш топқа бөлінеді. 

-  Иесі. 

-  топ (топ). Файлды ортақ пайдаланатын және оған қатынасудың стандартты 

әдісін қажет ететін пайдаланушылар жиынтығы. 

-  қалғаны (Univers). 

Бұл авторизация тізімінің ықшамдалған нұсқасын жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. Осындай шектеулі жіктеу аясында әрбір басқарылатын операция үшін тек үш 

өріс (әр топ үшін біреу) орнатылады. 

 

 Ұсынылған әдебиеттер: 1 негізгі [603-640], 13 қосымша [34-67], 20 қосымша. 

 

«Файлдарды басқару» тақырыбына арналған тест сұрақтары 

1.  Өріс пен жазбаның айырмашылығы неде? 

2.  Файл мен мәліметтер қорының айырмашылығы неде? 

3.  Файлдарды басқару жүйесі дегеніміз не? 

4.  Файлдық ұйымды таңдағанда қандай критерийлер ескерілуі керек? 

5.  Файлдарды ұйымдастырудың бес түрін тізімдеп, қысқаша сипаттаңыз. 

6.  Каталогпен қандай типтік ұйымдар жұмыс істей алады? 

7.  Толық файл атауы мен жұмыс істейтін каталог қалай байланысты? 

8.  Үш топтастыру әдісін тізіп, қысқаша сипаттаңыз. 

9.  Файлдарды бөлудің үш әдісін тізіп, қысқаша сипаттаңыз. 

10. Белгілі бір файлға қатысты белгілі бір пайдаланушыға қандай типтік 

рұқсаттар берілуі мүмкін? 

11. Индекс-дәйекті файлдағы жазбаларды іздеудің орташа уақыты неге дәйекті 

файлға қарағанда қысқа болады? 
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Тақырып 10. Файлдық жүйені енгізу 

  

 

10.1 Сақтау 

 

Дискіні сақтау жүйесін келесі түрде құруға болады: 

Төменгі деңгей - жабдық. Бұл ең алдымен қозғалмалы бастары бар магниттік 

дискілер - магниттік тақталардың (беттің) пакеттері болып табылатын негізгі сыртқы 

жад құрылғылары, олардың арасында магниттік бастар пакеті бір қолмен қозғалады. 

Бастың орамасының қозғалу қадамы дискретті, ал бастар пакетінің әр позициясы 

магниттік дискінің цилиндріне сәйкес келеді. Цилиндрлер жолдарға (тректерге) 

бөлінеді және әр жолға блоктардың (секторлардың) саны бірдей болады, осылайша әр 

блокқа ең көп байт жазуға болады. Сондықтан, аппараттық деңгейде магниттік 

дискімен алмасу үшін сізге тиісті жолдағы цилиндр нөмірін, бет нөмірін, блок нөмірін 

және осы блоктың басынан бастап жазылуы немесе оқылуы керек байттардың санын 

көрсету керек. Осылайша, дискілерді белгіленген өлшемдегі блоктарға бөлуге болады 

және сіз кез-келген блокқа тікелей қол жеткізе аласыз (файлдарға тікелей кіруді 

ұйымдастырыңыз). 

Енгізу-шығару жүйесі деп аталатын ОЖ бөлігі құрылғылармен (дискілермен) 

тікелей өзара әрекеттеседі. Енгізу-шығару жүйесі ОЖ, файлдық жүйенің жоғары 

деңгейлі құрамдас бөлігін, тұрақты өлшемді блоктардың үзіліссіз тізбегі түрінде 

қолданылатын дискілік кеңістікті қамтамасыз етеді. Енгізу-шығару жүйесі мекен-

жайымен сипатталатын дискінің физикалық блоктарымен айналысады, мысалы, диск 2, 

цилиндр 75, сектор 11. Файлдық жүйе логикалық блоктармен айналысады, олардың 

әрқайсысында нөмірі бар (0 немесе 1-ден N-ге дейін). Файлдың логикалық 

блоктарының мөлшері дискінің физикалық блогының көлеміне сәйкес келеді немесе 

оны виртуалды жад парағының өлшеміне тең етіп орнатуға болады, оны компьютердің 

аппараттық жүйесі операциялық жүйемен бірге қолданады. 

Файлды ашуға (open) немесе құру (creat) стандартты сұраным қолданбалы 

бағдарламадан логикалық ішкі жүйеге келеді. Каталог құрылымын қолдана отырып, 

логикалық ішкі жүйе қол жеткізу құқығын тексереді және файл блоктарына қол жеткізу 

үшін базалық ішкі жүйені шақырады. Осыдан кейін файл ашық деп саналады, ол ашық 

файлдар кестесінде болады және қосымша оның иелігінде осы файлдың дескрипторын 

(немесе Microsoft жүйелеріндегі тұтқаны) алады. Файл дескрипторы - бұл ашық 

файлдар кестесіндегі файлға сілтеме және осы файлдан оқу / жазу үшін қолданбалы 

бағдарламаның сұраныстарында қолданылады. Ашық файлдар кестесіндегі жазба осы 

файлдың блоктарында диск блоктарын бөлу жүйесі арқылы көрсетіледі. Егер файлды 

ашу кезінде оны басқа процесс пайдаланса, яғни ол ашық файлдар кестесінде болса, 

файлға кіру құқығын тексергеннен кейін бөлісуді ұйымдастыруға болады. Сонымен 

бірге, дескриптор жаңа процеске - ашық файлдар кестесіндегі файлға сілтеме 

қайтарылады. 

 

 

10.2 Сыртқы жадты басқару 

 

ОЖ файлға дискідегі орынды бөлудің бірнеше әдісін қолданады. Әдістердің 

әрқайсысы үшін файлдың символдық атауына сәйкес келетін каталог жазбасында 

сілтегіш бар, одан кейін сіз осы файлдың барлық блоктарын таба аласыз. 

Қарапайым әдіс - әр файлды диск блоктарының үздіксіз тізбегі ретінде сақтау. 

Үздіксіз орналасуымен файл мекен-жайы мен ұзындығымен сипатталады (блоктарда). 
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B блогынан басталған файл b + 1, b + 2, ... b + n-1 блоктарын алады. Бұл схеманың екі 

артықшылығы бар. Біріншіден, оны жүзеге асыру өте оңай, өйткені файлдың 

орналасқан жері бірінші блок қайда орналасқан деген сұраққа байланысты болады. 

Екіншіден, ол жақсы өнімділікті қамтамасыз етеді, өйткені бүкіл файлды бір дискіде 

оқуға болады. Үздіксіз бөлу IBM / CMS ОЖ, RSX-11 ОЖ-де (орындалатын файлдар 

үшін) және басқаларында қолданылады. 

Сыртқы жадыны үздіксіз бөлу файлдың максималды мөлшері белгілі 

болмайынша қолданылмайды. Кейде шығатын файлдың көлемін оңай бағалауға болады 

(көшіру кезінде). Көбінесе бұл қиын, әсіресе файл өлшемі өзгерген жағдайда. Егер 

орын жеткіліксіз болса, онда келесі қайта іске қосу кезінде файлға қосымша орын 

бөлінгенін ескере отырып, қолданушы бағдарламасы тоқтатылуы мүмкін. Кейбір 

операциялық жүйелер үздіксіз бөлудің өзгертілген нұсқасын пайдаланады - файлдың 

негізгі блоктары + резервтік блоктар. Резервтен блоктарды бөлу кезінде бірдей 

проблемалар туындайды, өйткені қазір резервтік блоктар жиынтығынан диск 

блоктарының үздіксіз тізбегін бөлу мәселесін шешу қажет. 

Бұл мәселелерді шешудің бірден-бір қолайлы жолы - бұл сыртқы жадтың 

мазмұнын мезгілімен жинап алу немесе «қоқыс жинау», оның мақсаты бос аудандарды 

бір үлкен блокқа біріктіру болып табылады. Бірақ бұл өте жиі жасалмайтын қымбат 

операция. 

Осылайша, дискінің мазмұны үнемі өзгеріп отырғанда, бұл әдіс иррационалды 

болып табылады. Алайда, CD файлдық жүйелері сияқты тұрақты файлдық жүйелер 

үшін бұл өте қолайлы. 

 

 

10.3 Байланыстырылған тізім 

 

Сыртқы фрагментация - жоғарыда қарастырылған әдістің негізгі мәселесі - 

файлды диск блоктарының байланыстырылған тізімі ретінде ұсыну арқылы жоюға 

болады. Каталогтағы жазба файлдың бірінші және соңғы блоктарына сілтегішті 

қамтиды (кейде опция ретінде файлдың аяқталуының арнайы белгісі EOF 

қолданылады). Әр блокта келесі блокқа сілтегіш бар. 

Бұл әдіс үшін сыртқы фрагмент жоқ. Кез-келген тегін блокты сұранысты 

қанағаттандыру үшін пайдалануға болады. Жасау кезінде файл өлшемін жариялаудың 

қажеті жоқ екенін ескеріңіз. Файл шексіз өсуі мүмкін. 

Байланысты оқшаулаудың бірнеше маңызды кемшіліктері бар. Біріншіден, i-ші 

блокты іздеу үшін файлға тікелей қол жетімділікпен сіз бірнеше дискіге қол жеткізуді 

жасауыңыз керек, 1-ден i-1-ге дейінгі дәйекті оқылатын блоктар, яғни физикалық 

іргелес емес секторларды алатын логикалық іргелес жазбаларды таңдау көп уақытты 

қажет етеді. Бұл жерде біз файлдарға тікелей қол жетімділіктің барлық 

артықшылықтарын жоғалтамыз. Екіншіден, бұл әдіс өте сенімді емес. Тізімде ақаулы 

блоктың болуы файлдың қалған бөлігінде ақпараттың жоғалуына және ықтимал осы 

файл үшін бөлінген диск кеңістігінің жоғалуына әкеледі. Соңында, блоктың келесі 

блогына сілтегіш үшін әрдайым ыңғайлы емес орын бөлу керек. Блоктың 

сыйымдылығы, әдетте екі күштен тұрады (көптеген бағдарламалар екі қуаттың 

блоктарын оқиды және жазады), осылайша екі қуатты болдырмайды, өйткені көрсеткіш 

бірнеше байтты таңдайды. Сондықтан байланыстырылған тізім әдісі әдетте оның таза 

түрінде қолданылмайды. 
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10. 4 Файлдарды салыстыру кестесі 

 

Алдыңғы әдіс нұсқаларының бірі - көрсеткіштерді диск блоктарында емес, 

жадтағы индекс кестесінде сақтау, бұл файлдарды бөлу кестесі (FAT - файлдарды бөлу 

кестесі) деп аталады. Көптеген ОЖ осы схеманы ұстанады (MS-DOS, OS / 2, MS 

Windows және т.б.) 

Каталог жазбасында тек бірінші блокқа сілтеме болуы маңызды. Әрі қарай, FAT 

кестесін қолдана отырып, файл көлеміне қарамастан блоктарды локализациялауға 

болады. Кестенің файлдардың соңғы блоктарына сәйкес келетін жолдарында, әдетте, 

кейбір шекаралық мәндер жазылады, мысалы, EOF. 

Бұл тәсілдің басты артықшылығы - картаға түсіру кестесі дискіде орналасқан 

блоктардың физикалық жақындығын бағалауға мүмкіндік береді, ал жаңа блокты 

таңдау кезінде сіз осы файлдың басқа блоктарының жанында орналасқан бос диск 

блогын оңай таба аласыз. Бұл схеманың кемшілігі осы үлкен кестені жадта сақтау 

қажеттілігі болуы мүмкін. 

 

 

10.5 Индекс түйіндері 

 

Диск блоктарын файлға бөлудің ең көп таралған әдісі - бұл әр файлмен 

байланыстыру, индекс блогы (i-node) деп аталатын шағын кесте, ол файл блоктарының 

атрибуттары мен диск мекен-жайларын тізімдейді. Файлға қатысты каталогтағы жазба 

индекстік блоктың мекенжайын қамтиды. Файл толтырылған кезде индекс түйініндегі 

диск блоктарына сілтемелер маңызды мәндерді алады. 

Индекстеу сыртқы фрагментацияға зиян тигізбестен файлға тікелей қол 

жеткізуді қолдайды. Индекстелген бөлу кең таралған және файлдарға дәйекті және 

тікелей қол жетімділікті қолдайды. 

Әдетте бір деңгейлі және көп деңгейлі индекстердің тіркесімі қолданылады. 

Файлдық блоктардың алғашқы бірнеше мекен-жайы тікелей индекстің түйінінде 

сақталады, сондықтан кішігірім файлдар үшін индекс түйіні диск блоктарының 

адрестері туралы барлық ақпаратты сақтайды. Ірі файлдар үшін индекс түйінінің 

мекенжайларының бірі жанама адресация блогына нұсқайды. Бұл блок қосымша диск 

блоктарының мекен-жайларын қамтиды. Егер бұл жеткіліксіз болса, жанама адресация 

блоктарының мекен-жайларын қамтитын қос жанама адрестік блок қолданылады. Егер 

бұл жеткіліксіз болса, адресаттың үш еселі блогы қолданылады. 

 

 

10.6 Бос және бос емес кеңістікті басқарыңыз 

 

Кез-келген файлға бөлінбеген дискідегі орынды да басқару керек. Қазіргі 

заманғы операциялық жүйелерде пайдаланылған диск кеңістігін есепке алудың бірнеше 

әдістері қолданылады. Ең кең таралғанын қарастырайық. 

Көбінесе бос дискілердің тізімі бит векторы ретінде орындалады (бит картасы 

немесе бит векторы). Әр блок бос немесе бос емес екендігіне байланысты 0 немесе 1 

мәнін алатын бір битпен ұсынылады. Мысалы, 00111100111100011000001 .... 

Бұл тәсілдің басты артықшылығы - дискідегі алғашқы бос блокты немесе n 

дәйекті блокты табу кезінде салыстырмалы түрде қарапайым және тиімді. Көптеген 

компьютерлерде осы мақсатта қолдануға болатын биттік манипуляциялар туралы 

нұсқаулар бар. Мысалы, Intel және Motorola отбасыларының компьютерлерінде 

алғашқы жалғыз битті оңай табуға болатын нұсқаулар бар. 
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Ақысыз блоктарды есепке алудың сипатталған әдісі Apple Macintosh жүйесінде 

қолданылады. 

Сипатталған бит векторының өлшемі барлық мүмкін құрылымдардың ең кішісі 

болғанына қарамастан, тіпті мұндай вектор үлкен бола алады. Сондықтан, бұл әдіс бит 

векторы толығымен жадта орналасса ғана тиімді, бұл салыстырмалы түрде аз дискілер 

үшін ғана мүмкін. Мысалы, 4 КБ блоктары бар 4 ГБ дискіде бос блоктарды басқару 

үшін 128 КБ кестесі қажет. Кейде, егер бит векторы үлкен болып кетсе, онда іздеуді 

тездету үшін ол аймақтарға бөлінеді және әр аймақтағы бос блоктардың саны туралы 

ақпаратты қамтитын мәліметтер құрылымын жинақтайды. 

Тағы бір тәсіл - барлық бос блоктарды тізіммен байланыстыру, дискіні арнайы 

бөлінген дискідегі бірінші бос блокқа орналастыру, бұл ақпаратты жадта сақтау. 

Мұндай схема әрдайым тиімді бола бермейді. Тізімді бақылау үшін дискіге 

көптеген қол жетімділікті орындау керек. Алайда, бақытымызға орай, бізге тек бірінші 

тегін блок қажет. 

Кейде олар бірінші бос блокта n бос блоктардың мекен-жайларын сақтауды 

ұйымдастыру арқылы байланыстырылған тізім тәсілін өзгертуге жүгінеді. Бұл 

блоктардың бірінші n-1 іс жүзінде қолданылады. Соңғы блок басқа n блоктардың 

мекен-жайларын және т.б камтамасыз етеді. 

Басқа әдістер бар, мысалы, бос орынды файл ретінде қарастыруға және оған 

сәйкес индекс түйінін сақтауға болады. 

 

 

10.7 Блок мөлшері 

 

Логикалық блоктың мөлшері маңызды рөл атқарады. Кейбір жүйелерде (Unix) 

дискіні пішімдеу кезінде көрсетуге болады. Шағын блок мөлшері әр файлда көптеген 

блоктардан тұрады. Блок іздеу және айналдыру кідірістерімен оқылады, сондықтан 

көптеген блоктардың файлдары баяу оқылады. Ірі блоктар дискімен алмасудың 

анағұрлым жоғары қарқынын қамтамасыз етеді, бірақ ішкі фрагментацияға байланысты 

(әр файл блоктардың бүтін санын алады, ал соңғы блоктың жартысына жуығы 

жоғалады) дискіге қолданылатын кеңістіктің пайызы азаяды. 

Пейжі бар жады бар жүйелер үшін парақ өлшеміне ұқсас проблема бар. 

 

 

10.8 Диск файлдық жүйесінің құрылымы 

 

Дискілік кеңістіктегі жұмыс әдістерін қарастыру файлдық жүйені сипаттауға 

қажетті көмекші мәліметтер жиынтығы туралы жалпы түсінік береді. Диск 

бөлімдерінің бірінде Unix сияқты типтік файлдық жүйенің қызметтік деректер 

құрылымы осылайша төрт негізгі бөліктен тұруы мүмкін. Секция басында файлдық 

жүйенің жалпы сипаттамасы бар суперблок, мысалы: файлдық жүйенің типі; 

блоктардағы файлдық жүйенің мөлшері; индекс түйіндерінің массивінің мөлшері; 

блоктың логикалық мөлшері. 

Сипатталған деректер құрылымы дискіде оны форматтау нәтижесінде жасалады 

(мысалы, формат, және т.б. қызметтік бағдарламалары). Олардың болуы сізге дискідегі 

деректерге блоктардың қалыпты тізбегі ретінде емес, файлдық жүйе ретінде қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. 

Индекс түйіндерінің массиві (ilist) осы файлдық жүйенің файлдарына сәйкес 

келетін индекстер тізімін қамтиды. Индекс түйіндерінің массивінің мөлшерін жүйені 
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орнату кезінде әкімшілік анықтайды. Файлдық жүйеде жасалатын файлдардың 

максималды саны қол жетімді индекстік түйіндердің санына байланысты анықталады. 

Деректер блоктары нақты файл деректерін сақтайды. Файлдық жүйені пішімдеу 

кезінде логикалық мәліметтер блогының көлемін көрсетуге болады. Дискіні мазмұнды 

ақпаратпен толтыру каталог файлдары мен кәдімгі файлдар үшін мәліметтерді сақтау 

блоктарын қолдануды көздейді және нәтижесінде диск кеңістігін сипаттайтын индекс 

түйіндері мен мәліметтер массивін өзгертеді. Бірыңғай деректер блогы файлдық 

жүйеде бір және тек бір файлға тиесілі бола алады. 

 

 

10.9 Каталогты енгізу 

 

Каталог немесе директория дегеніміз кестеге ұқсайтын және оның файлдары мен 

каталогтарының тізімін сақтайтын файл. Каталог файлдарының негізгі міндеті - 

файлдық жүйенің иерархиялық ағаш құрылымын қолдау. Каталогтарға жазу белгілі бір 

ОЖ-ғаа арналған форматқа ие, көбіне пайдаланушыға белгісіз, сондықтан файл-

каталогтың деректер блоктары жазу операциялары арқылы емес, арнайы жүйелік 

шақырулар (мысалы, файл жасау) арқылы толтырылады. 

Файлға кіру үшін ОЖ пайдаланушы ұсынған жол атауын пайдаланады. Каталог 

жазбасы файл атауын немесе ішкі каталог атауын дискідегі мәліметтер блоктарымен 

байланыстырады. Диск блоктары файлға қалай бөлінгеніне байланысты, бұл сілтеме 

бірінші блоктың нөмірі немесе индекс түйінінің нөмірі болуы мүмкін. Қалай болғанда 

да, файлдың символдық атауы дискідегі мәліметтермен байланысты. 

Жүйе файлды ашқан кезде оның атын каталогтан іздейді. Содан кейін, 

каталогтағы жазбадан немесе каталогтағы жазба көрсетілген құрылымнан, дискідегі 

файл блоктарының атрибуттары мен мекенжайлары алынады. Бұл ақпарат жүйелік 

кестеге негізгі жадта орналастырылған. Бұл файлға келесі барлық сілтемелер осы 

ақпаратты пайдаланады. Файл атрибуттарын тікелей каталог жазбасында сақтауға 

болады. 

Каталогтағы файлдардың тізімі әдетте файл атауы бойынша сұрыпталмайды. 

Сондықтан каталогта файл атауын іздеу алгоритмін дұрыс таңдау файлдық жүйелердің 

тиімділігі мен сенімділігіне үлкен әсер етеді. 

Символдық атаулар тізімін көрудің бірнеше стратегиясы бар. Олардың ең 

қарапайымы - сызықтық іздеу. Каталог ең басынан бастап қалаған файл атауы 

табылғанға дейін қаралады. Бұл ең аз тиімді іздеу әдісі болғанымен, көп жағдайда ол 

қолайлы өнімділікпен жұмыс істейді. Бұл әдіс қарапайым, бірақ уақытты қажет етеді. 

Жаңа файлды жасау үшін алдымен бірдей атаумен каталогты тексеру керек. Содан 

кейін каталогтың соңында жаңа файлдың аты енгізіледі. Файлды жою үшін тізімнен 

оның атын іздеу керек және жазбаны пайдаланылмаған деп белгілеу керек. Бұл әдістің 

нақты жетіспеушілігі - файлдарды дәйекті түрде іздеу. Каталог құрылымы туралы 

ақпарат жиі пайдаланылады, ал нәтижесіз іздеу әдісі қолданушыларға назар аударады. 

Файлдардың тізімін сұрыптау арқылы іздеуді екілік деңгейге дейін азайтуға болады. 

Алайда, бұл файлдарды жасауды және жоюды қиындатады, өйткені үлкен көлемдегі 

ақпаратты жылжыту қажет. 

Хэширлеу - бұл каталогты файл атауын рналастыруға және іздеуге арналған 

тағы бір әдіс. Бұл әдісте файл атаулары да каталогта сызықтық тізім түрінде сақталады, 

бірақ хэш кестесі қосымша қолданылады. Хэш кестесі, дәлірек айтсақ, оның негізінде 

құрылған хэш функциясы тізімдегі файл атауына файл атауы бойынша сілтегіш алуға 

мүмкіндік береді. Осылайша, іздеу уақытын едәуір қысқартуға болады. 
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Хэширлеу нәтижесінде қақтығыс орын алуы мүмкін, яғни әртүрлі файл 

атауларына қолданылатын хэш функциясы бірдей нәтиже береді. Әдетте, мұндай 

файлдардың аттары байланысқан тізімдерге біріктіріліп, кейіннен олардағы файл 

атауын кезекпен іздеуді ұсынады. Дұрыс хэш алгоритмін таңдау соқтығысу санын 

азайтады. Алайда, файл атауларының сәйкес емес саны хэш функциясы бірдей 

нәтижеге сәйкес келгенде, қолайсыз нәтиже болу мүмкіндігі әрқашан болады. Бұл 

жағдайда жүйелі іздеумен салыстырғанда осы схеманы қолданудың артықшылығы іс 

жүзінде жоғалады. 

Файл атауын табудың сипатталған әдістеріне қосымша, каталогта басқалары бар. 

Мысал ретінде NTFS файлдық жүйелер каталогында B-ағашын қолдана отырып іздеуді 

ұйымдастыруға болады, бұл мәліметтер базасында индекстерді ұйымдастырудың 

стандартты тәсілі болды. 

 

 

10.10 Файлдық жүйелерді бекіту 

 

Пайдалану алдында файлды ашу керек және жүйелік процестерге қол жетімді 

болу үшін диск бөлімінде сақталған файлдық жүйені орнату керек. 

Орнату функциясы файлдық жүйені дискідегі көрсетілген бөлімнен бар файлдық 

жүйенің иерархиясымен байланыстырады, ал umount функциясы (бөлшектеу) файл 

жүйесін иерархиядан ажыратады. Тиеу функциясы, пайдаланушыларға дискілердің 

бірізділігі ретінде емес, файлдық жүйе ретінде дискідегі мәліметтерге қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. 

Монтаждау процедурасы келесідей. Пайдаланушы (Unix-те бұл супервайзер) 

ОЖ-ға құрылғының атын және файлдық жүйенің орналасқан жерін (бос каталог атауы) 

айтады. 

Ядро әрбір тіркелген файлдық жүйе үшін жазбалары бар бекіту кестесін 

жүргізеді. Әр енгізілімде жаңадан қондырылған құрылғы туралы ақпарат, оның артық 

бұғатталуы және түбірлік каталог, сонымен қатар орнату нүктесі туралы ақпарат 

болады. Ықтимал қауіпті жанама әсерлерді болдырмау үшін директорияға сілтемелер 

саны - орнату нүктесі - 1 болуы керек, ақпараттар тез арада кестеге енгізіледі, өйткені 

екі процесс арасында қайшылық туындауы мүмкін. 

 

 

10.11 Файлды байланыстыру 

 

Қазіргі операциялық жүйелердің файлдық жүйесінің ағаш құрылымын құрайтын 

иерархиялық ұйым ұрпақтар бірнеше ата-бабалармен байланысатын қатынастарды 

бейнелеуді қарастырмайды. Мұндай икемсіздік файлды байланыстыру немесе 

сілтемелерді (сілтемені) ұйымдастыру мүмкіндігімен ішінара жойылады. 

Ядро пайдаланушыға каталогтарды байланыстыруға мүмкіндік береді, бұл 

файлдық жүйенің тармағын кесуді қажет ететін бағдарламаларды жазуды жеңілдетеді. 

Көбінесе бірдей команданы (орындалатын файл) әр түрлі атаумен сақтау мағынасы бар. 

Мысалы, дәстүрлі Unix vi мәтіндік редакторының орындалатын файлын әдетте 

файлдық жүйенің ex, edit, vi, view және vedit атауларымен атауға болады. Каталог пен 

ортақ файл арасындағы байланыс «сілтеме» немесе «байланыс» деп аталады. Файлдық 

жүйе ағашы дөңгелек графқа айналады. 

Файлдармен байланыстыруды жүзеге асырудың ең қарапайым әдісі - бұл екі 

каталогта да сол туралы ақпаратты қайталау. Бұл жағдайда, егер осы каталогтардың 
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иелері файл мазмұнын өз бетінше өзгертуге тырысса, үйлесімділік мәселесі туындауы 

мүмкін. 

Балама шешім - бұл байланыстырылған файлдың жолын қамтитын жаңа файл 

жасау. Мұндай тәсіл символдық байланыс деп аталады (жұмсақ немесе символдық 

сілтеме). Сонымен қатар, тиісті каталогта элемент жасалады, онда кейбір файл атауы 

сілтеме атына сәйкестендіріледі (бұл файл символдық сілтеме жасалған уақытқа дейін 

болуы міндетті емес). Символдық байланыс үшін индекстің бөлек торабын құруға 

болады, тіпті файл атауын сақтау үшін жеке блогын құруға болады. 

Осы әдістердің әрқайсысының кемшіліктері бар. Қатты сілтеме жағдайында 

файлдарды жою операциясын дұрыс орындау үшін файлдарға сілтеме есептегішін 

жүргізу қажет болады. Мысалы, Unix-та мұндай есептегіш индекс түйінінде сақталатын 

атрибуттардың бірі болып табылады. Пайдаланушылардың біреуімен файлды жою 

файлға сілтемелер санын 1-ге азайтады. Бұл файлға сілтемелер саны 0 болғанда нақты 

жойылады. 

Әр түрлі пайдаланушылар жоба бойынша бірлесіп жұмыс жасағанда, олар 

көбінесе файлдарды бөліп отыруы керек. 

Ортақ файл - ортақ ресурс. Кез келген ортақ ресурста сияқты, процестер 

қиындықтарға, жеке процестерді кемсітуге және жүйенің өнімділігінің төмендеуіне жол 

бермеу үшін ортақ файлдар мен каталогтарға қатынасты синхрондауы керек. 

Біріншіден, біз өрескел тәсілді қарастырамыз, яғни файлды немесе жазбаны 

қолданушының уақытша түсіруі (көрсетілген позициялар арасындағы файл бөлігі). 

Файлдағы құлыптарды орнатуға және тексеруге мүмкіндік беретін жүйелік қоңырау 

қазіргі заманғы көп қолданушы ОЖ-нің ажырамас атрибуты болып табылады. 

Негізінде, файлға қатынасты синхрондауды тұтасымен ашық жүйелік қоңыраумен 

байланыстыру қисынды болар еді (мысалы, файлды жазу немесе жаңарту режимінде 

ашу оның сәйкес процестің эксклюзивті түрде бұғатталуын білдіруі мүмкін, ал оқу 

режимінде ашу бірлескенді білдіреді) құлыптау. Бұл көптеген операциялық жүйелерде 

жасалады (Multics OS бастап). Unix-те бұл тарихи себептерге байланысты емес. 

 

 

10.12 Файлдық жүйенің тұтастығы 

 

Файлдық жүйенің сенімді жұмысының маңызды аспектісі оның тұтастығын 

бақылау болып табылады. Файлдық операциялардың нәтижесінде диск блоктарын 

жадта оқуға, түрлендіруге, содан кейін дискіге жазуға болады. Сонымен қатар, 

көптеген файлдық операциялар бірден файлдық жүйенің бірнеше объектісіне әсер 

етеді. Мысалы, файлды көшіру оған дискі блоктарын бөлуді, индекстің түйінін құруды, 

каталогтың мазмұнын өзгертуді және т.б. қамтиды. Осы қадамдар арасындағы қысқа 

уақыт ішінде файлдық жүйеде ақпарат сәйкес келмейді. 

Егер жүйенің алдын-ала өшірілуіне байланысты дискіде осы нысандардың бір 

бөлігі ғана сақталатын болса (файл жұмысының атомдылығы бұзылған), дискідегі 

файлдық жүйе үйлесімсіз күйде қалуы мүмкін. Нәтижесінде деректермен жұмыс 

жасаудың қисынды бұзылуы орын алуы мүмкін, мысалы, «жоғалған» диск блоктары 

пайда болуы мүмкін, олар кез-келген файлға жатпайды, сонымен қатар бос емес деп 

белгіленеді, немесе, керісінше, бос деп белгіленген, бірақ сонымен қатар бос емес (олар 

индекс түйінінде көрсетілген) немесе басқа да бұзушылықтар. 

Заманауи операциялық жүйелер файлдық жүйенің зақымдануынан болатын 

зиянды азайтуға, содан кейін оның тұтастығын толық немесе ішінара қалпына 

келтіруге мүмкіндік беретін шараларды ұсынады. 
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Файлға қатты сілтеме құру мысалын қарастырыңыз. Ол үшін файлдық жүйе 

келесі әрекеттерді орындауы керек: каталогта файлдың индекс түйінін көрсететін жаңа 

жазба құру; индекс түйініндегі сілтеме есептегішті көбейту. 

Егер 1-ші және 2-ші операциялардың арасында төтенше жағдай орын алса, онда 

файлдық жүйенің каталогтарында 1-ге сілтеме есептегіш мәні бар индекс түйініне 

адресацияланатын екі файл атаулары болады. Егер жұмыс тәртібі өзгертілсе және 

бұрынғыдай, бірінші және екінші операциялардың арасында тоқталым орын алса, 

файлда қатаң сілтеме болады, бірақ каталогтағы бар жазба дұрыс болады. Бұл қателік 

болса да, оның салдары алдыңғы жағдайға қарағанда аз ауыр. 

Тұтастықты сақтаудың тағы бір құралы - журнал жүргізу деп аталатын 

дерекқорды басқару жүйелерінен алынған әдіс. Файлдармен жұмыс істеу кезінде 

объектілермен жасалатын әрекеттер тізбегі тіркеледі, ал егер жүйе тоқтап қалса, онда 

протокол бар болса, жүйені бастапқы интегралдық күйге қайтаруға болады. Мұндай 

резервтеу қымбатқа түсуі мүмкін, бірақ ол ақталған, өйткені сәтсіздікке ұшыраған 

жағдайда ол жоғалған деректерді қалпына келтіруге мүмкіндік береді. 

Егер бұзушылық орын алса, онда сәйкессіздік мәселесін жою үшін сіз файлдық 

жүйенің тұтастығын тексеретін утилиталарға (fsck, chkdsk, scandisk және т.б.) жүгіне 

аласыз. Олар жүктелгеннен кейін немесе сәтсіздіктен кейін басталып, қайшылықтарды 

іздеуде файлдық жүйенің әртүрлі құрылымдық құрылымдарын бірнеше рет қарап 

шығуды орындай алады. 

Эвристикалық тексерулер де болуы мүмкін. Мысалы, олардың саны дискідегі 

олардың санынан асатын индекс түйінін табу немесе суперәзірге тиесілі файлдарды 

пайдаланушы каталогтарында іздеу. 

Өкінішке орай, файлдардағы ақпараттың абсолютті қауіпсіздігіне кепілдік 

беретін құралдар жоқ екенін мойындауымыз керек, және ақпараттың тұтастығы жоғары 

сенімділікпен қамтамасыз етілуі керек болған жағдайларда олар қымбат көшірмелер 

рәсіміне жүгінеді. 

 

 

10.13 «Нашар» блокты басқару  

 

Дискіде ақаулы блоктардың болуы қарапайым нәрсе. Блоктың ішінде 

мәліметтермен бірге тексеру нөмірі сақталады. «Нашар» блоктар деп әдетте оқылатын 

мәліметтердің есептелген тексеру мөлшері сақталған тексеру санына сәйкес келмейтін 

диск блоктары түсініледі. Ақаулы блоктар әдетте жұмыс кезінде пайда болады. Кейде 

олар қазірдің өзінде тізімге енгізілген, өйткені жеткізушілерге дискіні ақаулардан 

толығымен босату өте қиын. Ақаулы блоктар мәселесінің екі шешімін қарастырайық - 

біреуі аппараттық деңгейде, екіншісі ОЖ ядро деңгейінде. 

Бірінші әдіс - диск контроллерінде нашар блоктардың тізімін сақтау. Контроллер 

іске қосқан кезде нашар блоктарды оқиды және ақаулы блокты резервтік блокқа 

ауыстырады, дисплейді нашар блоктар тізіміне белгілейді. Барлық нақты сұраулар 

резервтік бөлімге өтеді. 

ОЖ деңгейіндегі шешім келесідей болуы мүмкін. Ең алдымен, ақаулы блоктары 

бар файлды мұқият жобалау керек. Содан кейін олар бос блоктар тізімінен 

шығарылады. Содан кейін сіз бұл файлды қандай да бір жолмен қолданбалы 

бағдарламалардан жасыруыңыз керек. 

 

 

10.14 Файлдық жүйенің өнімділігі 
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Дискіге қол жеткізу өте баяу жұмыс болғандықтан, мұндай қол жетімділіктің 

санын азайту сыртқы жадпен жұмыс істейтін барлық алгоритмдердің негізгі міндеті 

болып табылады. Диск жылдамдығын жақсартудың кең таралған әдісі - кэштеу. 

Диск кэші - бұл көптеген диск блоктарын қамтитын жедел жадтағы буфер. Егер 

дискіні оқуға / жазуға сұраныс болса, алдымен кэште осы блоктың бар-жоғы 

тексеріледі. Егер кэште блок болса, онда сұраныс кэштен қанағаттандырылады, әйтпесе 

сұралған блок дискідегі кэшке оқылады. Диск операцияларының санын азайтуға ОЖ-

нің жергілікті орналасу қасиеті себеп болады. 

Кэштеуді мұқият орындау бірнеше мәселелерді шешуді талап етеді. 

Біріншіден, кэш буферінің сыйымдылығы шектеулі. Блокты толық кэш буферіне 

салу керек болғанда, блоктарды ауыстыру мәселесі туындайды, яғни жеке блоктарды 

одан шығару керек. Бұл жерде бірдей стратегиялар және бірдей ФИФО, Second Chance 

және LRU ауыстыру алгоритмдері жад беттерін басқан кезде жұмыс істейді. Блоктарды 

ауыстыру олардың файлдық жүйе үшін маңыздылығын ескере отырып жүргізілуі керек. 

Блоктарды санаттарға бөлу керек, мысалы: индекстік тораптар блогы, жанама 

адресация блоктары, анықтамалық блоктар, толтырылған мәліметтер блоктары және 

т.б., және сол немесе басқа категорияға жататын блокқа байланысты оларды 

ауыстырудың басқа стратегиясын қолдануға болады. 

Екіншіден, кэштеуде буферлік модификация дискіге бірден жазылмайтын жазу 

механизмі қолданылғандықтан, кескіндері буферлік кэштегі дискі блоктарындағы 

ақпараттың «қартаюы» маңызды мәселе болып табылады. Кэш буферін және дискіні 

кеш синхрондау аппараттық немесе бағдарламалық жасақтама істен шыққан жағдайда 

өте жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Сондықтан, кэштен дискіге ақпаратты көрсету 

стратегиясы мен процедурасын мұқият ойластырған жөн. 

Ақырында, кэш блоктарына қол жетімділік процестерінің арасындағы 

бәсекелестік мәселесі әр түрлі күйлердегі блоктардың тізімін жүргізу және оның 

сипаттамасында блоктың күйін белгілеу арқылы шешіледі. Мысалы, блокты бұғаттауға 

болады, енгізу-шығару жұмысына қатысуға болады, сонымен қатар осы блоктың 

шығарылуын күтетін процестердің тізімі бар. 

Кэштеу - бұл жүйенің өнімділігін арттырудың жалғыз жолы емес. Тағы бір 

маңызды әдіс - ақпаратты орналастырудың ақылға қонымды стратегиясының 

арқасында дискінің оқылған басының қозғалыстарының санын азайту болып табылады. 

Мысалы, Unix орташа тректерге индекс түйіндерін орналастыруға тырысады. Сонымен 

қатар индекстік түйіндерді олар сілтеме жасайтын мәліметтер блогының қасында 

орналастыру мағынасы бар. 

Сонымен қатар, мезгілімен дискіні дефрагментациялауды (қоқыс жинау) 

орындау ұсынылады, өйткені диск блоктарын бөлудің танымал әдістерінде (FAT 

қоспағанда), орналасу принципі жұмыс істемейді, файлдарды дәйекті өңдеу дискінің 

әртүрлі бөліктеріне кіруді талап етеді. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 2 негізгі [56-67]б, 5 негізгі, 14 қосымша [89-95], 18 

қосымша [314-343], 20 қосымша 

 

Тақырыпқа тест сұрақтары: «Файлдық жүйені енгізу» 

1. Дефрагментация мақсаты. 

2. Кэштеуде қандай проблемалар туындайды? 

3. Жүйенің жұмысын қандай факторлар анықтайды? 

4. Файлдық жүйенің тұтастығы деген не және ол қалай қамтамасыз етілген? 

5. Байланыстырудың монтаждан қандай айырмашылығы бар? 
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Тақырып 11. Енгізу/шығару басқару жүйесі (2 сағат) 

 

 

11.1 Енгізудің физикалық принциптері 

 

Кез-келген компьютерлік жүйенің жұмысы әдетте жұмыстың екі түріне 

байланысты болады: ақпаратты өңдеу және оны енгізу-шығару операциялары. 

Процестер ақпаратты өңдеуге қатысады және енгізу-шығару операцияларын 

орындайды. 

Бағдарламалаушының көзқарасы бойынша «ақпаратты өңдеу» - бұл иерархия 

деңгейіне қарамастан жадтағы мәліметтерге - регистрлерде, кэштерде, кездейсоқ қол 

жеткізу жадында немесе екінші жадта процессорлық нұсқаулықтардың орындалуын 

білдіреді. «енгізу-шығару операциялары» арқылы бағдарламашы жад пен процессорға 

сыртқы құрылғылар мен магниттік таспалар, дискілер, монитор, пернетақта, таймер 

сияқты мәліметтер алмасуды түсінеді. ОЖ көзқарасы бойынша «ақпаратты өңдеу» 

дегеніміз - жадта орналасқан оперативті жадтан төмен емес мәліметтерге процессор 

жасайтын операциялар. Қалғанның бәрі «енгізу-шығару операцияларына» қатысты. 

Екінші реттік жадта уақытша орналасқан мәліметтер бойынша операцияларды орындау 

үшін операциялық жүйе алдымен оларды жедел жадқа енгізеді, содан кейін процессор 

қажетті әрекеттерді орындайды. 

 

 

11.2 Компьютер архитектурасына шолу 

 

Қарапайым жағдайда, процессор, жад және көптеген сыртқы құрылғылар 

көптеген жергілікті электрлік қосылыстар - желілер арқылы қосылады, оларды 

жергілікті компьютердің тірегі деп атайды. Магистралды сызықтың ішінде ұқсас 

сигналдарды беру үшін пайдаланылатын және ұқсас функцияларды орындауға 

арналған сызықтар әдетте шиналарға топтастырылған. Бұл жағдайда шина ұғымы тек 

өткізгіштер жиынтығын ғана емес, сонымен қатар осы өткізгіштер арқылы электрлік 

сигналдар арқылы берілуі мүмкін хабарламалардың тізімін анықтайтын қатаң 

белгіленген хаттамаларды да қамтиды. Қазіргі компьютерлерде кемінде үш шина 

ерекшеленеді: деректер желілерінен тұратын және процессор мен жад, процессор және 

кіріс-шығыс құрылғылары, жад және сыртқы құрылғылар арасында ақпаратты беру 

үшін қолданылатын деректер шинасы; адрес жолдарынан тұратын және жад 

ұяшығының мекен-жайын орнатуға немесе ақпарат алмасуға қатысатын кіріс-шығыс 

құрылғысын көрсетуге арналған адрес шинасы; магистраль жолының жүріс-тұрысын 

анықтайтын басқару пункттері мен оның жай-күйінен тұратын басқару шинасы. Кейбір 

архитектуралық шешімдерде күй жолдары осы шинадан бөлек күй шинасына дейін 

жүзеге асырылады. 

Шинаны құрайтын сызықтардың санын әдетте осы шинаның ені (ені) деп 

атайды. Мекенжай шинасының ені, мысалы, компьютерлік жүйеде орнатуға болатын 

жедел жадтың максималды мөлшерін анықтайды. Деректер шинасының ені бір уақытта 

қабылданатын немесе берілетін ақпараттың максималды мөлшерін анықтайды. 

Ақпарат алмасу операциялары барлық шиналардың бір уақытта қатысуымен 

жүзеге асырылады. Мысалы, ақпаратты процессордан жадқа көшіру үшін орындалуы 

керек әрекеттерді қарастырайық. Қарапайым жағдайда үш әрекетті орындау керек. 

1. Адрес шинасында процессор ақпарат берілетін жад ұяшығының адресіне 

сәйкес сигналдарды орнатуы керек. 
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2. Деректер шинасында процессор жадына жазылуы керек ақпаратқа сәйкес 

сигналдарды орнатуы керек. 

3. 1 және 2-қадамдарды орындағаннан кейін басқару шинасына жазу және жад 

операцияларына сәйкес келетін сигналдар орнатылады, бұл қажетті ақпаратты қажетті 

мекен-жайға енгізуге әкеледі. 

Қазіргі заманғы есептеу жүйелері әр түрлі архитектурадан, көптеген шиналар 

мен магистральдан, ақпаратты бір шинадан екінші шинаға ауыстыруға арналған 

көпірден және т.б. тұрады 

Енгізу-шығару құрылғылары жүйеге порттар арқылы қосылады. Екі мекенжай 

кеңістігі болуы мүмкін: жад және енгізу-шығару кеңістігі. Порттар әдетте енгізу / 

шығару мекенжай кеңістігімен, кейде тікелей жадтың адрестік кеңістігімен 

салыстырылады. Бір немесе басқа мекенжай кеңістігін пайдалану процессор орындаған 

нұсқаулықтың түріне немесе оның операндаларының түріне байланысты анықталады. 

Құрылғының контроллері кіріс-шығыс құрылғысын физикалық басқарумен, порт 

арқылы ақпаратты берумен және магистральға кейбір сигналдарды орнатумен 

айналысады. 

Бұл бүкіл жүйені қайта жобаламай жаңа құрылғыларды қосуға мүмкіндік 

беретін идеологияның құрамдас бөлігі болып табылатын есептеу құрылғыларына 

сыртқы құрылғыларды қосудың біркелкілігі. 

 

 

1.1 Құрылғы контроллерінің құрылымы 

 

Кіріс-шығыс құрылғыларының контроллері ішкі құрылымында да, 

орындалуында да бір-бірінен ерекшеленеді (бір микросхемадан мамандандырылған 

есептеу жүйесіне дейін өзіндік процессоры, жады және т.б.), өйткені олар мүлдем басқа 

құрылғыларды басқаруы керек. Әдетте, әр контроллерде кем дегенде төрт ішкі регистр 

бар, олар күй, басқару, енгізу және шығару регистрлері деп аталады. Осы тізілімдердің 

мазмұнына қол жеткізу үшін компьютерлік жүйе бір немесе бірнеше портты қолдана 

алады, бұл біз үшін маңызды емес. Қарапайым болу үшін әр регистрдің өз порты бар 

деп болжаймыз. Күй регистрінде мәні кіріс-шығыс құрылғысының күйімен 

анықталатын және тек есептеу жүйесімен оқылатын биттер бар. Бұл биттер 

құрылғыдағы ағымдағы команданың аяқталғанын (бос емес бит), тізілімде келесі 

шығыс деректерінің болуы (дайын бит), команданы орындау кезінде қателіктің пайда 

болуы (қате биті) және т.б. Басқару регистрі есептеу жүйесімен жазылған мәліметтерді 

алады кіріс-шығыс құрылғыны баптау немесе келесі пәрменді орындау, сонымен қатар 

құрылғының жұмыс режимін өзгерту. Осы регистрдегі биттердің бір бөлігін 

орындалатын команданың кодына жатқызуға болады, биттердің бір бөлігі құрылғының 

жұмыс режимін кодтайды, пәрменнің дайындығы оны орындауды бастауға 

болатындығын көрсетеді. Шығарылған деректер регистрі оған компьютерлік жүйеде 

оқу үшін мәліметтерді енгізу үшін пайдаланылады, ал кіріс деректер регистрі оған 

құрылғыға шығарылуы қажет ақпаратты орналастыру үшін қолданылады. Әдетте бұл 

регистрлердің сыйымдылығы деректер жолының енінен аспайды. 

 

 

11.4 Құрылғыларды және үзілістерді сұрау. Ерекшеліктер және жүйелік 

қоңыраулар 

 

Біздің моделімізде процессор мен контроллер кіріс сәттілігін тексерусіз кіріс 

деректерінің тізіліміне орналастырылған шығу үшін келесідей байланысуы керек. 
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Циклдағы процессор регистр портынан ақпаратты оқиды және бос емес биттің мәнін 

тексереді. Егер бос емес бит орнатылса, бұл құрылғы бұрынғы әрекетті аяқтамағанын 

білдіреді және процессор циклдің жаңа итерациясына өтеді. Егер бос емес бит қалпына 

келтірілсе, құрылғы жаңа әрекетті орындауға дайын және процессор келесі қадамға 

көшеді. 2. Процессор шығыс командалық кодын басқару регистрінің портына жазады. 

3. Процессор деректерді кіріс регистрінің портына жазады. 4. Процессор дайын 

команданы орнатады. Келесі қадамдарда процессор қатыспайды.5. Контроллер дайын 

команданың орнатылғанын байқаған кезде бос емес бит орнатады. 6. Контроллер 

басқару регистріндегі командалық кодты талдайды және оның шығу командасы екенін 

анықтайды. Ол кіріс регистрінен мәліметтерді алып, команданың орындалуын 

бастайды. Жұмыс аяқталғаннан кейін контроллер дайын команданы қалпына келтіреді. 

8. Операция сәтті аяқталғаннан кейін контроллер қате битін күй регистрінде қалпына 

келтіреді, пәрмен сәтсіз аяқталғаннан кейін оны орнатады. 9. Контроллер бос емес 

қалпына келтіреді. 

Егер жаңа мәлімет, шығару қажет болса, осы қадамдардың бәрі қайталанады. 

Егер процессор ақпараттың дұрыс немесе дұрыс емес көрсетілмегендігіне 

қызығушылық танытса, онда 4-қадамнан кейін құрылғы бос емес күйге келтірілгенге 

дейін циклдегі ақпаратты тіркеу портынан оқып, қате битінің күйін талдауы керек. 

Процессор мен контроллердің өзара әрекеттесуінің бұл әдісі «дауыс беру» деп аталады 

немесе орысша аударғанда «дауыс беру» әдісі деп аталады. Егер процессор мен кіріс-

шығыс құрылғыларының жылдамдығы шамамен тең болса, онда бұл процессор 

орындаған пайдалы жұмыстың айтарлықтай төмендеуіне әкелмейді. Егер құрылғының 

жылдамдығы процессордың жылдамдығынан едәуір аз болса, онда бұл әдіс жүйенің 

жұмысын күрт төмендетеді және басқа архитектуралық тәсіл қолданылуы керек. 

Процессор циклдегі кіріс-шығыс құрылғысының дайын күйін күтіп қана қоймай, 

басқа уақытта жұмыс істей алуы үшін, құрылғының өзі процессорға оның дайындығы 

туралы шебер түрде сигнал беруі керек. Сыртқы құрылғыларға процессорға шығу 

командасының немесе енгізу командасының аяқталғаны туралы хабарлауға мүмкіндік 

беретін техникалық механизм үзіліс механизмі деп аталады. 

Үзіліс механизмін іске қосу үшін процессорды және кіріс-шығыс құрылғыларын 

қосатын тағы бір жолды - үзу сызығын қосу қажет. Жұмыс аяқталғаннан кейін сыртқы 

құрылғы осы жолға арнайы сигнал қояды, оған сәйкес процессор келесі пәрменді 

орындағаннан кейін оның мінез-құлқын өзгертеді. Нұсқаулық ағыннан келесі 

нұсқауларды орындаудың орнына, ол өзінің регистрлерінің мазмұнын ішінара сақтайды 

және алдын-ала белгіленген мекен-жайда орналасқан кедергіге қарсы бағдарламаның 

орындалуына ауысады. Егер үзілістердің тек бір жолы болса, процессор осы 

бағдарламаны іске қосқанда, қандай құрылғы тоқтауды алғанын анықтау үшін барлық 

кіріс / шығыс құрылғылардың күйін сұрауы керек (дауыс беру үзілістер!), Қажетті 

әрекеттерді орындаңыз және құрылғыға кедергі өңделгенін айту керек. 

Қазіргі компьютерлердің көпшілігінде процессор сыртқы құрылғыларды сұрау 

қажеттілігінен толық арылуға тырысады. Құрылғылар процессорға тікелей емес, 

арнайы кедергі контроллері арқылы және процессормен байланысқа дайын 

екендіктерін хабарлайды, ол бір жолды емес, бүкіл үзіліс шинасын қолдана алады. Әр 

құрылғыға өзінің үзіліс нөмірі беріледі, ол үзіліс болған кезде, үзіліс контроллері оның 

күй регистріне енеді. Үзіліс саны, әдетте, есептеуіш жүйені баптау кезінде көрсетілген 

мекен-жайда сақталатын және үзілістердің бағыттары - үзілістер векторлары бар 

арнайы үзу кестесінде индекс ретінде қызмет етеді. Құрылғыларды үзіліс сандары 

бойынша бөлу үшін әр құрылғыдан үзіліс контроллеріне бір үзіліс санына сәйкес 

келетін арнайы сызық болуы керек. Егер көптеген құрылғылар болса, мұндай қосылыс 

мүмкін болмайды және бірнеше құрылғы бір өткізгішке қосылады (бір үзіліс нөмірі). 
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Бұл жағдайда процессор үзілісті өңдеген кезде, кедергіні шығарған құрылғыны анықтау 

үшін әлі де құрылғылардан жауап алуға мәжбүр болады, бірақ әлдеқайда аз мөлшерде. 

Әдетте жүйеге жаңа енгізу-шығару құрылғысы орнатылған кезде, аппараттық немесе 

бағдарламалық жасақтамада осы құрылғы шығаратын кедергі нөмірі қандай болатынын 

анықтау қажет. Сыртқы үзілісті орындау нұсқаулары арасында (немесе итерациялар 

арасындағы тізбектегі нұсқаулықтар арасында) процессор анықтайды. Үзіліссіз өңдеуге 

көшкенде, процессор келесі нұсқауды орындамас бұрын күйінің бір бөлігін сақтайды. 

Кедергілер процессормен синхронды түрде пайда болады және бағдарламалаушы 

бағдарламаның қай жерде үзілетінін алдын-ала болжай алмайды. Процессор пәрменді 

орындаған кезде ерекше жағдайлар орын алады. Оларға толып кету, нөлге бөлу, 

жетіспейтін жад парағына кіру және т.б. кіреді. Ерекше жағдайлар үшін мыналар тән: 

ерекше жағдайларды процессор командаларды орындау кезінде анықтайды; 

ерекшеліктің орындалуына көшкен кезде процессор ағымдағы пәрменді орындамас 

бұрын күйінің бір бөлігін сақтайды.; ерекше жағдайлар процессормен синхронды 

жүреді, бірақ егер бағдарламалаушы белгілі бір санды нөлге бөлуге мәжбүр етпесе, 

бағдарламалаушы үшін болжау мүмкін емес. 

1.  Бағдарламалық жасақтама үзілістері, әдетте, жүйелік қоңыраулар ішінде 

артықшылықты әрекеттерді орындау үшін арнайы командаларды орындағаннан кейін 

пайда болады. Бағдарламалық жасақтаманың үзілістері келесі қасиеттерге ие. 

2.  Бағдарламалық жасақтаманың үзілуі арнайы команданың нәтижесінде пайда 

болады. 

3.  Бағдарламалық жасақтаманы үзу кезінде процессор келесі нұсқауды 

орындамас бұрын күйін сақтайды. 

4. Бағдарламалық жасақтаманың үзілуі процессормен синхронды түрде жүреді 

және оны бағдарламалаушы болжай алады. 

 

 

11.5  Жадқа тікелей қол жеткізу (Direct Memory Access – DMA) 

 

Процессордан басқа кез-келген құрылғы жадқа ақпарат жаза алатын немесе оны 

жадынан оқи алатындай болуы үшін, бұл құрылғы адресатқа, деректерге және басқару 

шиналарына тиісті сигналдар қою үшін процессордан жергілікті тас жолды басқаруды 

алуы қажет. Орталықтандыру үшін бұл міндеттер әдетте әр құрылғыға жеке-жеке емес, 

арнайы контроллерге - жадқа қол жеткізудің тікелей реттегішіне жүктеледі. Тікелей 

жадқа қол жеткізуді басқару құралы бірнеше жұпталған сызықтарға ие - әртүрлі 

құрылғыларға қосыла алатын DMA арналары. Тікелей жадқа қол жетімділікті 

пайдаланбас бұрын, бұл контроллер өз порттарына қандай канал немесе арналар 

пайдаланылуы керек, олар қандай операцияларды орындайтындығы, қай жад адресі 

ақпаратты жіберуге болатындығы және қанша ақпаратты беру керектігі туралы 

ақпаратты жазу арқылы бағдарламалануы керек. DMA арналарының біреуі арқылы 

сыртқы құрылғыдан мәліметтерді беру туралы сұраныс сигналын алғаннан кейін 

контроллер процессорды басқару шинасы арқылы жергілікті тас жолды бақылауға 

алғысы туралы хабарлайды. Процессор, мүмкін, біраз уақыттан кейін магистральмен 

жұмысын аяқтау үшін, оны басқаруды DMA контроллеріне жібереді, бұл туралы 

арнайы сигнал арқылы хабардар етеді. DMA контроллері келесі ақпаратты жіберуге 

арналған адрес шинасында жад адресін шығарады, ал тікелей жадқа қол жеткізу 

арнасының екінші жолында құрылғыны магистральды деректерді беруге дайын екендігі 

туралы хабардар етеді. Осыдан кейін, деректер шинасы мен басқару шинасының 

көмегімен DMA контроллері, енгізу-шығару құрылғысы және жады ақпарат алмасу 

процесін жүзеге асырады. Содан кейін тікелей жадқа қол жеткізуді басқару құралы 
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процессорға магистральды басқарудан бас тартқаны туралы хабарлайды және ол 

бақылау функцияларын өзіне алады. Деректердің үлкен көлемін беру кезінде бүкіл 

процесс циклді түрде қайталанады. 

Тікелей жадқа қол жетімділікпен процессор мен DMA контроллері жергілікті 

магистралды басқаруға кезек алады. Бұл, әрине, процессордың жұмысын біршама 

төмендетеді, өйткені кейбір командаларды орындағанда немесе ішкі кэште келесі 

командалар топтамасын оқығанда, ол негізгі жолдың босатылуын күту керек, бірақ 

тұтастай алғанда есептеу жүйесінің өнімділігі едәуір артады. 

 

 

11.6  Енгізу-шығаруды ұйымдастырудың логикалық принциптері 

 

Алдыңғы бөлімде қарастырылған енгізу-шығару құрылғыларының есептеу 

жүйесімен өзара әрекеттесуінің физикалық механизмдері әр түрлі сыртқы 

құрылғыларды неліктен бар компьютерлерге оңай қосуға болатындығын түсінуге 

мүмкіндік береді. Пайдаланушыға жаңа құрылғыны қосқанда не істеу керек: құрылғы 

порттарын сәйкес мекен-жай кеңістігімен салыстыру, құрылғы шығарған үзіліске 

сәйкес келетін санды анықтау және қажет болған жағдайда құрылғыға белгілі бір DMA 

арнасын тағайындау. Аппараттық құралдардың қалыпты жұмыс істеуі үшін бұл 

жеткілікті болады. Алайда, біз жаңа құрылғыларды оңай және ауыртпалықсыз қосу 

үшін, енгізу-шығару басқару жүйесін ішкі жүйені қалай құру керектігі туралы және 

оған қандай функциялар жүктелгені туралы әлі ештеңе айтқан жоқпыз. 

Ақпарат алмасу жылдамдығы секундына бірнеше байттан (пернетақта) 

секундына бірнеше гигабайтқа дейін өзгеруі мүмкін (желілік карталар). Кейбір 

құрылғыларды параллель бірнеше процестер қолдана алады (олар ортақ 

пайдаланылады), ал кейбіреулері бұл процесті ерекше суретке түсіруді қажет етеді. 

Құрылғылар көрсетілген ақпаратты кейіннен енгізу үшін сақтай алады немесе мұндай 

функцияға ие болмайды. Ақпаратты сақтайтын құрылғылар, өз кезегінде, сақталатын 

ақпаратқа қол жеткізу формаларына қарай саралануы мүмкін: оған қатаң белгіленген 

тәртіппен жүйелі түрде қол жеткізуді қамтамасыз ету немесе мәліметтердің тек қажетті 

бөлігін табуға және жіберуге мүмкіндік беру. Кейбір құрылғылар деректерді тек бір 

байт бойынша реттілікпен бере алады (таңбалы құрылғылар), ал кейбір құрылғылар 

байт блоктарын тұтасымен жібере алады (блоктық құрылғылар). 

Әдетте құрылғылар интерфейстің басым түріне сәйкес келесі түрлерге бөлінеді: 

 таңба (пернетақта, модем, терминал және т.б.); 

 блок (магниттік және оптикалық дискілер мен таспалар және т.б.); желі 

(желілік карталар); 

 басқалары (таймерлер, графикалық дисплейлер, теледидарлық құрылғылар, 

бейнекамералар және т.б.); 

Таңбалы құрылғылар, әдетте, ақпаратты өздігінен құратын ақпарат енгізу 

құрылғыларын қамтиды: пернетақта, тінтуір, модем, джойстик. Оларға мәліметтерді 

сызықтық ағын түрінде ұсынумен сипатталатын ақпараттарды шығаратын құрылғылар 

кіреді: принтерлер, дыбыстық карталар және т.б. табиғат бойынша, кейіпкерлердің 

құрылғылары екі жалпы операцияны орындай алады: таңба (байт) енгізіп, кейіпкерді 

шығарады (байт). - алу және қою. 

Магниттік және оптикалық дискілер, таспалар және т.б. сияқты блоктық 

құрылғылар үшін ақпараттық блокты оқу және жазу - оқу және жазу - табиғи, сонымен 

қатар тікелей қол жеткізу құрылғылары үшін қажетті ақпараттық блокты іздеу әрекеті 

қажет. 
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Таңбалық және блоктық құрылғылардың драйверлері сипатталған жалпы 

әрекеттерді орындауға арналған негізгі енгізу-шығару ішкі жүйесін қамтамасыз етуі 

керек. Жалпы операциялардан басқа, кейбір құрылғылар тек өзіне ғана тән арнайы 

операцияларды орындай алады - мысалы, дыбыстық карталар орташа дыбыс деңгейін 

арттырады немесе төмендетеді, дисплейлер ажыратымдылықты өзгерте алады. 

Осындай нақты әрекеттерді орындау үшін драйвер мен негізгі енгізу / шығару ішкі 

жүйесі арасындағы интерфейс, әдетте, кез-келген драйвер мүмкіндіктерін интерфейсті 

өзгертпестен пайдалануға мүмкіндік беретін кез-келген драйвер мүмкіндіктерін 

құрылғы драйверіне тікелей параметр параметрлері бар құрылғы драйверіне тікелей 

жіберуге мүмкіндік беретін басқа функцияны қамтиды. Unix операциялық жүйесінде 

мұндай функция ioctl деп аталады (кіріс-шығуды басқарудан). 

read, write, seek функциялардан басқа (блоктық құрылғылар үшін), get, put 

(таңбалық құрылғылар үшін) , ioctl, интерфейс әдетте келесі функцияларды қамтиды. 

 Драйвер мен құрылғыны баптандыру немесе қайта қосу функциясы ашық. 

 Құрылғыны уақытша өшіру функциясы жақын (мысалы, құрылғыны өшіруі 

мүмкін). 

 Құрылғының күйін сұрау функциясы (егер қандай-да бір себептермен 

құрылғымен жұмыс оның күйін сұрау арқылы жүзеге асырылады, мысалы, Windows 

NT және Windows 9x операциялық жүйелерінде параллель порт арқылы принтерлермен 

жұмыс жасалады) - сауалнама. 

 Драйверді тоқтату функциясы, ол операциялық жүйе тоқтаған кезде немесе 

драйвер жадтан шығарылғанда шақырылады, тоқтайды. 

 

 

11.7 Негізгі енгізу / шығару ішкі жүйесінің функциялары 

 

Негізгі енгізу-шығару ішкі жүйесі есептеу жүйесі мен драйверлер жиынтығы 

арасындағы делдал ретінде қызмет етеді. Енгізу-шығару операцияларын орындау үшін 

жүйелік шақырулар қажетті құрылғы драйверінің функционалды қоңырауларына 

айналады. Алайда, негізгі ішкі жүйенің міндеттері жеке драйвер функциясына жүгінуге 

жалпы жүйелік шақыруды аударумен ғана шектелмейді. Базалық ішкі жүйе есептеу 

жүйесіне блоктау, блоктамау және асинхронды жүйелік қоңырауларды қолдау, кіріс 

және шығыс деректерін буферлеу және кэштеу, сыртқы құрылғыларды жинау және 

эксклюзивті түсіру, кіріс-шығыс операциялары кезінде пайда болатын қателер мен 

үзілістерді өңдеу, жүйелілікті жоспарлау сияқты қызметтерді ұсынады.  

Кіріс-шығыс операцияларын жүзеге асырумен байланысты барлық жүйелік 

шақыруларды процестің және кіріс-шығыс құрылғысының өзара әрекетін жүзеге асыру 

әдістеріне сәйкес үш топқа бөлуге болады. 

Бірінші, көптеген бағдарламашыларға таныс топ блокталған жүйелік 

қоңыраулар. Атау айтып отырғандай, мұндай қоңырауды қолдану оны бастаған 

процесті оқшаулауға әкеледі, яғни процесті орындау күйінен күту күйіне ауыстырады. 

Жүйелік шақыруда қарастырылған барлық енгізу-шығару операцияларын 

орындағаннан кейін, амалдық жүйе процесті жұмыссыз күйден дайын күйге өткізеді. 

Процесс орындау үшін қайтадан таңдалғаннан кейін, ол жүйелік қоңыраудан оралады. 

Мұндай жүйелік қоңырауды пайдалану үшін процесс құрылғыдан деректердің нақты 

белгіленген мөлшерін алуға мәжбүр болған жағдай болып табылады, онсыз ол одан әрі 

жұмысты орындай алмайды. 

Екінші топқа жүйелік қоңыраулар кірмейді. Олардың атауы мәселенің мәнін дәл 

көрсете бермейді. Қарапайым жағдайда, блоктан тыс қоңырауды қолданатын процесс 

мүлде күту күйіне енбейді. Жүйелік қоңырау ағымдағы жағдайға байланысты (құрылғы 
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күйіне, деректердің қол жетімділігіне және т.б.) толық немесе ішінара немесе 

толығымен орындалған кіріс-шығыс әрекеттерін дереу қайтарады. Неғұрлым күрделі 

жағдайларда процесті бұғаттауға болады, бірақ оның құлпын ашу шарты - барлық 

қажетті операциялардың аяқталуы немесе белгілі бір уақыттың аяқталуы кезінде. 

Блоктанбайтын жүйелік қоңыраудың әдеттегі қосымшасы қиын есептеулерді орындау 

кезінде пернетақтадан ақпаратты алуды мерзімді тексеру болуы мүмкін. 

Үшінші топқа асинхронды жүйелік қоңыраулар кіреді. Асинхронды жүйелік 

қоңырауды пайдалану процесі оған ешқашан тыйым салынбайды. Жүйелік шақыру 

қажетті енгізу-шығару операцияларын бастайды және дереу қайтарылады, содан кейін 

процесс өзінің тұрақты қызметін жалғастырады. Кейінірек операциялық жүйе кейбір 

ауыспалы шамалардың мәндерін өзгерту, сигнал немесе хабарлама беру немесе кез 

келген басқа жолмен енгізу / шығару әрекетін аяқтау туралы хабарлайды. Сіз блоктан 

тыс және асинхронды қоңыраулардың арасындағы айырмашылықты нақты түсінуіңіз 

керек. Оқу әрекетін орындауға оқшауланбаған жүйелік қоңырау бірден оралады, бірақ 

сұралған байт санын оқи алады, одан да аз, ал егер мүлдем болмаса. Бұл әрекетке 

асинхронды жүйелік қоңырау да дереу қайтарылады, бірақ ерте ме, кеш пе, байттардың 

қажетті саны толық оқылады. 

 

 

11.8 Буферлеу және кэштеу 

 

Буфер деп, әдетте, екі құрылғы, екі процесс немесе процесс пен құрылғы 

арасында мәліметтер алмасу кезінде ақпаратты сақтауға арналған белгілі бір жады 

аймағы түсініледі. Екі процесс арасындағы ақпарат алмасу технологиялық 

ынтымақтастық саласына жатады, және біз оны тиісті дәрісте ұйымдастыруды егжей-

тегжейлі қарастырдық. Мұнда біз айырбастауға қатысушылардың бірі сыртқы құрылғы 

болған жағдайда буферлерді қолдануға қызығушылық танытамыз. Негізгі енгізу-

шығару ішкі жүйесінде буферлерді пайдалану себептері: 

1. алмасу қатысушылары бар ақпаратты қабылдау мен берудің әртүрлі 

жылдамдығы; 

2. биржаның қатысушылары бір уақытта қабылдауы немесе қабылдауы мүмкін 

мәліметтердің әртүрлі көлемдері; 

3. ақпаратты енгізу / шығару қосымшаларынан операциялық жүйенің ядро 

буферіне және керісінше көшіру қажеттілігі. 

 Кэш сөзімен (кэш - «қолма-қол ақша») есептеу жүйесінің жұмысын тездетуге 

арналған баяу жадта орналасқан мәліметтердің көшірмесі бар жылдам жадтың ауданын 

түсіну керек.  

 

 
11.9 Spooling және құрылғыны түсіру 

 

spool сөзін біз әр түрлі процестерде оны кездейсоқ пайдаланбау үшін құрылғы 

үшін кіріс немесе шығыс деректері бар буферді айтамыз. Рас, қазіргі есептеу 

жүйелерінде spool деректерді енгізу үшін іс жүзінде пайдаланылмайды, бірақ көбінесе 

шығыс ақпаратын жинақтауға арналған. Кейбір операциялық жүйелерде қолданудың 

орнына spooling жою үшін race condition құрылғыларды процестер бойынша 

эксклюзивті түсіру механизмі қолданылады. Егер құрылғы тегін болса, онда 

процестердің біреуі оны ерекше иелікке ала алады. Бұл жағдайда, осы құрылғыдағы 

әрекеттерді орындауға арналған барлық басқа процестер бұғатталады (ұсталады) 

немесе құрылғыны түсіріп алған процесс аяқталғанға дейін немесе операциялық жүйеге 
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оның істен шығуы туралы нақты ескертпейінше, операцияны орындау мүмкін еместігі 

туралы ақпарат алады. Құрылғыны бұру және тарту механизмін қамтамасыз ету негізгі 

енгізу-шығару ішкі жүйесінің құзыретіне жатады. 

 

 

11.10 Үзіліс және қателіктер 

 

Бірдей үзілісті өңдеу процедурасы бірнеше енгізу-шығару құрылғыларына 

қолданылуы мүмкін (мысалы, егер бұл құрылғылар олардан кедергі контролеріне 

өтетін бірдей үзіліс сызығын қолданса), сондықтан өңдеу бағдарламасының бірінші 

әрекеті қандай құрылғыны үзу құрғанын анықтау болып табылады. Құрылғыны біле 

отырып, біз тиісті операцияны орындауды бастаған процесті анықтай аламыз. Үзіліс 

сәтті болған кезде де, сәтсіз болған кезде де орын алатындықтан, келесі бір нәрсе - 

құрылғының күй регистріндегі қате битінің мәнін тексеру арқылы операцияның 

сәттілігін анықтау. Кейбір жағдайларда операциялық жүйе орын алған қатені өтеу үшін 

белгілі бір әрекеттерді орындауы мүмкін. Мысалы, дискетадан оқу кезінде қате пайда 

болған жағдайда, команданы бірнеше рет қайталауға тырысуға болады. Егер қатені 

өтеу мүмкін болмаса, онда операциялық жүйе кейіннен операцияны талап ететін 

процесс туралы хабарлайды (мысалы, жүйелік қоңыраудан арнайы қайтару коды). Егер 

бұл процесс жұмыс аяқталғанға дейін бұғатталған болса, операциялық жүйе оны дайын 

күйге келтіреді. Шығарылған құрылғыға басқа қанағаттандырылмаған сұраулар болған 

жағдайда, ОЖ келесі сұраныстың орындалуын бастай алады, сонымен бірге құрылғыны 

үзіліс өңделгені туралы хабарлайды. Бұл жағдайда іс жүзінде үзілісті өңдеу аяқталады 

және жүйе процессорды пайдалануды жоспарлай бастайды. 

Үзілістерді өңдеу және орын алған қателіктердің орнын толтыру бойынша 

әрекеттерді ішінара сәйкес драйвердің иығына беруге болады. Ол үшін драйвер мен 

негізгі енгізу / шығару ішкі жүйесі арасындағы интерфейске тағы бір функция қосыңыз 

- үзіліссіз өңдеу функциясы intr. 

 

 

11.11 Сұранысты жоспарлау 

 

Бұғаттаусыз жүйелік қоңырауды қолданған кезде, қалаған құрылғы кейбір 

операциялармен айналысып жатқан болуы мүмкін. Бұл жағдайда оқшауланбаған 

қоңырау сұралған командаларды орындамай дереу оралуы мүмкін. Блоктау немесе 

асинхронды қоңырауды пайдалану арқылы енгізу-шығару операциялары туралы 

сұранысты ұйымдастырған кезде, құрылғының бос еместігі осы құрылғыға сұрауды 

кезекке қоюды қажет етеді. Нәтижесінде, күту процестері мен асинхронды режимде 

жұмыс істейтін сұраныстар қанағаттандырылмаған сұраныстардың тізімі әр құрылғыға 

байланысты. Күту күйі әр түрлі енгізу / шығару құрылғыларын күтетін процесс 

кезектерінің жиынтығына бөлінеді. 

Ағымдағы сұранысты орындауды аяқтағаннан кейін, операциялық жүйе 

(туындаған үзілісті өңдеу процесінде) тізімдегі сұраулардың қайсысы келесі сұранысты 

қанағаттандыруы керек екенін шешіп, оны орындауға кірісуі керек. Дайындар тізімінен 

келесі процесті таңдау сияқты, біз процестерді қысқа мерзімді жоспарлауды жүзеге 

асыруымыз керек, осы жоспарлау үшін кез-келген алгоритмді қолдана отырып, 

құрылғыларды қолдануды жоспарлауымыз керек. Мұндай жоспарлаудың өлшемдері 

мен мақсаттары процесті жоспарлау өлшемдері мен мақсаттарынан айтарлықтай 

ерекшеленбейді. 
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Құрылғыны пайдалануды жоспарлау міндеті әдетте негізгі енгізу / шығару ішкі 

жүйесінде болады, бірақ кейбір құрылғылар үшін ең жақсы жоспарлау алгоритмдері 

олардың ішкі жұмысының бөлшектерімен тығыз байланысты болуы мүмкін. Мұндай 

жағдайларда жоспарлау операциясы сәйкес құрылғы драйверінің ішінде өткізіледі, 

өйткені бұл мәліметтер негізгі ішкі жүйеден жасырылған. Ол үшін драйвер 

интерфейсіне келесі сұранысты - функцияны таңдайтын тағы бір арнайы функция 

қосылады strategy. 

 

 
11.12 Қатты дискінің сұранысын жоспарлау алгоритмдері 

 

Қазіргі заманғы қатты магниттік диск - бұл бірдей осьте орналасқан және бір 

немесе екі жағында арнайы магниттік қабатпен қапталған дөңгелек тақталар 

жиынтығы. Әр тақтайшаның жұмыс бетінің жанында ақпаратты оқуға және жазуға 

арналған магниттік бастиектер бар. Пластиналардың беттері концентрлік сақиналарға 

бөлінеді, олардың ішінде шын мәнінде ақпаратты сақтауға болады. Бір бастың 

орналасуы үшін барлық тақталардағы концентрлік сақиналар жиынтығы (яғни, оське 

сәйкес келетін барлық сақиналар) цилиндрді құрайды. Цилиндр ішіндегі әр сақина трек 

деп аталады. Барлық жолдар бірдей секторларға бөлінеді. Сектор дегеніміз - бір 

уақытта дискіден оқуға болатын ақпараттың ең аз мөлшері. 

Диск жұмыс істеп тұрған кезде тақталар жиынтығы өз білікшелерін жоғары 

жылдамдықпен айналдырып, кезек-кезек олардың барлық салаларын тиісті тректердің 

астына ауыстырады. Сектор нөмірі, трек нөмірі және цилиндр нөмірі қатты дискідегі 

деректердің орнын біркелкі анықтайды және орындалатын жұмыс түрімен бірге - оқу 

немесе жазу, бір сектордың көлемінде ақпарат алмасу кезінде сұранымның құрылғыға 

қатысты бөлігін толық сипаттайды. Қатты дискіні қолдануды жоспарлағанда, табиғи 

параметр - бұл келесі сұрауды орындау уақыты болып табылды. Белгілі бір цилиндрдің 

белгілі бір жолында белгілі бір секторды оқып немесе жазуға кететін уақытты екі 

құрамдас бөлікке бөлуге болады: магниттік бас пен компьютер арасындағы ақпарат 

алмасу уақыты, әдетте деректердің орналасуына тәуелді емес және беру 

жылдамдығымен (positioning time) және уақытпен, oсы сектордың басын орналастыру 

үшін орналастыру уақыты болып табылады. Орналастыру уақыты, өз кезегінде, 

бастарды қажетті цилиндрге жылжыту үшін қажет уақыттан тұрады - іздеу уақыты 

(seek time) және қалаған секторды бас астына бұру үшін қажет уақыт - айналу кідірісі 

(rotational latency) тұрады. Іздеу уақыттары алдыңғы және жоспарланған сұраулардың 

цилиндрлер саны арасындағы айырмашылыққа пропорционалды және оларды 

салыстыру оңай. Айналудың кідірісі цилиндр сандары мен алдыңғы және жоспарланған 

сұраулардың секторлары мен дискінің айналу жылдамдығы мен бастың қозғалысы 

арасындағы өте күрделі қатынастармен анықталады. Осы жылдамдықтардың 

қатынасын білместен салыстыру мүмкін болмайды. Сондықтан, жоспарлау 

параметрлерінің жиынтығы әртүрлі сұраныстарды іздеу уақытына азаяды, ол бастың 

ағымдағы позициясы мен қажетті цилиндрлердің сандарымен анықталады және айналу 

кідірістерінің айырмашылығы еленбейді. 

Біз алгоритмді үйреніп алуымыз керек еді First Come First Served (FCFS) – 

бірінші келді, бірінші болып оған қызмет етілді. Барлық сұраныстар ФИФО кезегінде 

ұйымдастырылған және қабылданған тәртіп бойынша орындалады. Алгоритмді 

орындау оңай, бірақ сұраныстың ұзақ уақытқа қызмет етуіне әкелуі мүмкін. Алгоритм 

Short Seek Time First (SSTF) – қысқа іздеу уақыты алдымен осы позициядан шығады. 

Келесі қызмет үшін біз деректерді магниттік бастиектердің ағымдағы жағдайына 

жақын сұранысты таңдаймыз. Әрине, егер тең сұраныс болған жағдайда, олардың 
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арасындағы таңдау туралы шешім әртүрлі пікірлер негізінде шешілуі мүмкін, мысалы, 

алгоритмге сәйкес FCFS. Нақты алгоритм SJF берілген уақытпен берілген процестердің 

жиынтығы үшін CPU burst оңтайлы болды. Алгоритм анық SSTF оңтайлы емес.  

Сканерлеу алгоритмінде – SCAN – бастар үнемі дискінің бір шетінен екінші 

жиегіне жылжып, процесстегі барлық сұраныстарға қызмет етеді. Екінші жаққа 

жеткенде, қозғалыс бағыты өзгереді және бәрі қайталанады. Сұраныстарды күту 

уақытын қысқарту үшін алгоритмнің тағы бір модификациясы қолданылады SCAN – 

циклдік қарап шығу. Басы дискінің шеттерінің біріне жеткенде, ешқандай 

сұраныстарды оқымай, екінші жаққа ауысады, сол жерден сол бағытта қозғала 

бастайды.  

 

Ұсынлатын әдебиеттер: 1 негізгі [546-588], 2 негізгі  [489-512], 2 қосымша 

[601-634] 

 

Тақырыпты бақылау сұрақтары: «енгізу/шығару басқару жүйесі» 

1.  Енгізу/шығару -ды орындаудың үш әдісін тізіп, қысқаша сипаттаңыз. 

2.  Логикалық енгізу-шығару мен енгізу-шығару құрылғысының айырмашылығы 

неде? 

3.  Блок-бағытталған құрылғылар мен ағымға бағытталған құрылғылардың 

айырмашылығы неде? 

4.  Неліктен енгізу/шығару буферіне қарағанда қос буферді пайдалану кезінде 

жоғары өнімділік күтіледі? 

5.  Дискіні оқу немесе жазу процедураларында қандай кідіріс элементтері 

жүреді? 

6.  Диск секторының типтік мөлшері қандай? 

7.  RAID жеті деңгейіне сипаттама беріңіз? 
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Тақырып 12. Желілер және желілік операциялық жүйелер (2 сағат) 

 

 

12.1 Желілік және таратылған операциялық жүйелер 

 

Желідегі әр машина жеке жергілікті амалдық жүйені басқарады, ол автономды 

компьютердің операциялық жүйесінен қосымша желілік құралдардың болуымен 

ерекшеленеді (желілік интерфейс құрылғыларына бағдарламалық қамтамасыз ету және 

қашықтағы ресурстарға қол жеткізу), бірақ бұл қондырмалар амалдық жүйенің 

құрылымын айтарлықтай өзгертпейді. 

Таратылған жүйе, керісінше, қарапайым автономды жүйе сияқты. Пайдаланушы 

өзінің файлдарының қай жерде, жергілікті немесе қашықтағы машинада сақталатынын 

және оның бағдарламалары қай жерде орындалатынын білмейді және білмеуі керек. Ол 

тіпті компьютерінің желіге қосылғанын да білмеуі мүмкін. Бөлінген операциялық 

жүйенің ішкі құрылымы автономды жүйелерден айтарлықтай айырмашылықтарға ие. 

Компьютерлерді компьютерлік желілерге біріктірудің жоғарыда аталған барлық 

мақсаттарына әртүрлі компьютерлік жүйелердегі процестердің өзара әрекетін 

ұйымдастырусыз қол жеткізу мүмкін емес. Ортақ ресурстарға қол жетімділік пе, желі 

арқылы пайдаланушы байланысы ма, мұның бәрі физикалық әртүрлі операциялық 

жүйелер басқаратын қашықтағы процестердің, яғни процестердің өзара әрекеттесуіне 

негізделген. 

Қашықтағы процестердің өзара әрекеті басқа жағдайлардан түбегейлі 

ерекшеленеді. Әр түрлі компьютерлерде ортақ жад жоқ. Қашықтағы процестер белгілі 

бір форматтағы деректер пакеттерін бір-біріне (электрлік немесе электромагниттік 

сигналдар тізбегі түрінде, соның ішінде жарық) физикалық байланыс арнасы немесе 

компьютерлерді қосатын бірнеше осындай арналар арқылы ғана ақпарат алмасады. 

Сондықтан қашықтағы процестердің өзара әрекеттесуінің барлық құралдарының негізі 

ақпараттың немесе хабарламалардың құрылымдалған пакеттерін беру болып табылады. 

Жергілікті процестердің өзара әрекеттесуінде ақпаратты жіберуші де, процесс 

қабылдаушы да бірдей операциялық жүйенің басқаруымен жұмыс істейді. Сол 

операциялық жүйе жанама адресацияны қолдана отырып, деректерді сақтаудың аралық 

құрылғыларының жұмысын қолдайды. Өзара әрекеттесуді ұйымдастыру үшін 

процестер осы интерфейстері бар осы операциялық жүйеге тән бірдей қоңырауларды 

қолданады. Сонымен қатар, автономды операциялық жүйеде ақпараттың бір процестен 

екіншісіне, адрестеу әдісіне қарамастан, берілуі, әдетте, (басқа микроэлементтердің 

операциялық жүйелерін қоспағанда), тікелей басқа делдалдық процестердің 

қатысуынсыз жүреді. Бірақ делдалдық процестердің өзінде ақпарат берудің барлық 

қатысушылары бірдей операциялық жүйенің бақылауында болады. Желіні 

ұйымдастырған кезде, әрине, барлық есептеу кешендерінің әрқайсысын басқаларына 

тікелей физикалық байланыс линиялары арқылы немесе барлық кешендерді жалпы 

автобусқа қосу арқылы (компьютердегі мәліметтер мен мекенжай автобусы 

мысалында) тікелей байланысты қамтамасыз етуге болады. Алайда, мұндай желілік 

топология бірқатар физикалық және қаржылық себептерге байланысты әрдайым бола 

бермейді. Сондықтан көптеген жағдайларда желідегі қашықтағы процестер арасындағы 

ақпарат тікелей берілмейді, бірақ жіберуші және қабылдағыш компьютерлер болып 

табылмайтын және өздерінің операциялық жүйелерімен жұмыс істейтін компьютерлік 

жүйелерде «тіршілік ететін» бірқатар делдалдық процестер арқылы. Алайда, делдалдық 

процестер болмаса да, қашықтан жіберуші және алушы процестер әртүрлі операциялық 

жүйелерде жұмыс істейді, олар көбінесе түбегейлі әр түрлі құрылымдарға ие. 
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Жергілікті процестердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру кезінде әр процестің 

(тікелей адресация жағдайында) және мәліметтерді жинақтаудың әрбір аралық 

объектісінің (жанама адресация жағдайында) бір операциялық жүйеде бірегей 

сәйкестендіргіші - мекен-жайы болуы керек. Қашықтағы процестердің өзара 

әрекеттесуін ұйымдастырған кезде, осы өзара әрекеттестікке қатысушылардың бүкіл 

желіде бірегей мекен-жайы болуы керек. 

Қазіргі заманғы желілік есептеу кешендерінде ортақ байланыс желісін 

пайдалану кезінде өзара алып тастауды ұйымдастыру мәселелерін шешу, әдетте, 

операциялық жүйелердің құзыретіне кірмейді және өзара әрекеттестікті 

ұйымдастырудың физикалық деңгейіне шығарылады. Байланыстардың дұрыс 

қолданылуы желі адаптерлеріне жүктеледі. 

 

 
12.2 Хаттама түсінігі. Желілік есептеу жүйесін құрудың көп деңгейлі моделі. 

 

Қашықтағы процестердің деректерді алмасуы үшін операциялық жүйелердің 

желілік бөліктері белгілі бір келісімдерді басшылыққа алуы немесе белгілі бір 

протоколдарды қолдауы керек. 

Желілік есептеу жүйелеріндегі ең төменгі деңгей - бұл екі желі түйіні 

арасындағы нақты физикалық байланыс жүзеге асырылатын деңгей. Екі түрлі есептеу 

жүйелері арасында физикалық сигналдардың алмасуын қамтамасыз ету үшін бұл 

жүйелер белгілі бір физикалық өзара әрекеттесу хаттамасын - көлденең хаттаманы 

қолдауы қажет. Деректермен алмасуды бастайтын пайдаланушы процестері ол ең 

жоғары деңгейде. Аралық деңгейлердің саны мен функциялары бір жүйеден екінші 

жүйеге өзгереді. 

Желілік есептеу жүйелерінде физикалық деңгейден жоғары деңгейдегі барлық 

бірдей деңгейлер көлденең хаттамалар арқылы деректерді іс жүзінде алмасады. Мұндай 

виртуалды қосылымның болуы, 2-деңгейдегі N-деңгей компьютердің N деңгейімен 

жіберілген ақпаратты қабылдауы керек дегенді білдіреді, бірақ іс жүзінде бұл ақпарат 

алдымен компьютердің 1-деңгейіне түсуі керек, бірақ оны 2-ші компьютердің 1-

деңгейіне өткізу керек. Тек содан кейін ол компьютерден төменнен N деңгейіне дейін 

жеткізілді. 

Бір деңгейдегі әр түрлі есептеу жүйелерінің желілік компоненттері арасында 

алмасатын хабарлардың реттілігі мен форматын анықтайтын ережелердің ресми тізімі 

желілік хаттама деп аталады. 

Қашықтағы процестердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға жеткілікті 

«қабатты» принципі бойынша құрылған желілік жүйелердегі тік және көлденең 

хаттамалардың (интерфейстер мен желілік протоколдардың) жиынтығы әдетте 

протоколдар тобы немесе протокол жиынтығы деп аталады. Әр түрлі хаттамалық 

стектердің негізінде құрылған желілерді бір протокол стекінен екіншісіне және қабатты 

модельдің әртүрлі деңгейлеріне аударатын есептеу құрылғыларының көмегімен өзара 

байланыстыруға болады. 

Халықаралық стандарттар ұйымы ұсынған және OSI / ISO қысқартылған атауын 

алған ашық жүйелердің өзара әрекеттесуінің жеті деңгейлі жүйесі (Open System 

INTerconnection - OSI) желілік байланыс құралдарын құрудың көп деңгейлі схемасы 

болып саналады: 

 1 деңгей - физикалық. Бұл деңгей аппараттық құралдармен байланысты. Ол 

байланыс желілері бойынша ақпаратты берудің физикалық жақтарын, мысалы, 

кернеулер, жиіліктер, берілу ортасының сипаты, қолданылатын қосқыштардың 

мөлшері мен формасына дейін физикалық ортада екілік ақпаратты беру әдісі сияқты 
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анықтайды. Компьютерлерде желілік адаптер әдетте физикалық қабатты қолдауға 

жауап береді. 

2 деңгей - арналық. Бұл қабат физикалық қабаттағы мәліметтерді тікелей 

қосылған желілік тораптардың арасында бұрмаламай-ақ жіберуге жауап береді. 

Физикалық деңгейде нақты жеткізу үшін физикалық деректер пакеттерін 

қалыптастырады. Сілтеме қабатының хаттамаларын желілік адаптерлер және олардың 

драйверлері бірлесіп жүзеге асырады. 

3 деңгей - желілік. Желі деңгейі ақпарат жіберуші түйіннен қабылдаушы түйінге 

жеткізуге жауап береді. Бұл деңгейде шешілетін мәселелер ішінара шешіледі, келесі 

деректер пакеттері үшін маршруттар таңдалады, желінің қосылуына қатысты мәселелер 

шешіледі және желінің толып кетуіне жол бермеу үшін ақпараттың берілу 

жылдамдығы бақыланады. 

4 деңгей - көліктік. Қашықтағы процестер арасында деректердің берілуін 

реттейді. Бұл ақпараттың бұрмалануына, жоғалуына немесе дұрыс емес тәртіпте 

пакеттік жеткізілуіне байланысты төменгі деңгейлердің сенімсіздігінің орнын толтыра 

отырып, қажетті сенімділік деңгейімен жоғары деңгейдегі ақпаратты жеткізуді 

қамтамасыз етеді. Желілік қабатпен қатар, ол деректерді беру жылдамдығын басқара 

алады және проблемаларды шешуді ішінара шеше алады. 

5 деңгей - сеансты. Байланыстырушы процестердің өзара әрекетін үйлестіреді. 

Негізгі міндет - өзара әрекеттесетін процестерді синхрондау үшін құралдармен 

қамтамасыз ету. Мұндай синхрондау құралдары үлкен көлемдегі ақпаратты беру 

кезінде бақылау нүктелерін құруға мүмкіндік береді. Егер желі дұрыс жұмыс істемесе, 

деректерді беру соңғы өткізу пунктінен басталып, қайта іске қосылмайды. 

6 деңгей - мәліметтерді ұсыну деңгейі. Ол деректерді ұсыну пішініне жауап 

береді, мәтіндік және графикалық ақпаратты бір форматтан екінші форматқа 

ауыстырады, оның сығылуын және ашылуын, шифрлауды және декодтауды 

қамтамасыз етеді. 

7 деңгей - қолданбалы. Пайдаланушы мен желі арасындағы интерфейсті 

ұйымдастыруға қызмет етеді. 

 

 

12.3 Желілік адресация мәселелері. 

 

Желі арқылы берілетін кез-келген ақпарат пакеті алушының мекен-жайымен 

қамтамасыз етілуі керек. Егер өзара әрекеттесу екі жақты байланысты болса, онда 

жіберушінің мекен-жайы да пакетке қосылуы керек. Нысандарды осындай желілік 

мекен-жайлармен қамтамасыз етудің екі тәсілі бар: бір деңгейлі және екі деңгейлі. Бір 

деңгейлі тәсілмен, қашықтықтан әрекеттесудің (тікелей адресацияның) қатысушысы 

болғысы келетін әрбір процесс және осындай өзара әрекеттесуге (жанама 

адресациямен) арналған әрбір объект қажет болған жағдайда өздерінің мекен-жайларын 

(символдық немесе сандық) алады және есептеу кешендері өздері біріктіріледі. 

Тәуелсіз мекен-жайлар жоқ. Екі деңгейлі адрестеу кезінде процестің немесе деректерді 

сақтауға арналған аралық объектінің толық желілік адресі екі бөліктен тұрады - 

процесс немесе объект желіде орналасқан есептеу кешенінің адресі (қашықтағы мекен-

жайы) және осы есептеу кешеніндегі процесс немесе объектінің мекен-жайы (жергілікті 

мекен-жай). Толық мекен-жайдың бірегейлігі желідегі әр компьютер үшін қашықтағы 

мекенжайдың бірегейлігімен және компьютердегі объектілердің жергілікті мекен-

жайларының бірегейлігімен қамтамасыз етіледі. 

Процестерді бір-бірімен байланыстырудың бастамашысы әрқашан адам, 

программист немесе қарапайым қолданушы бола алады. Мекенжайларды шешудің 
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тәсілі - желідегі барлық машиналардың атаулары мен олардың сандық баламалары 

жазылған әр желілік компьютерде файл жасау. Осы файлға жүгінсек, ОЖ таңбаның 

қашықтағы мекенжайын сандық пішінге оңай аудара алады. Бұл тәсіл ыңғайлы емес, 

өйткені желілік компонентті қосу немесе жою барлық желілік машиналарда файлдарға 

өзгертулер енгізуді талап етеді. Сондықтан желінің көптеген кешендерінде символдық 

және сандық адрестердің сәйкестігі туралы ақпаратты ішінара таратудан тұратын 

адресті шешу әдісін қолдану ыңғайлы, сондықтан бұл кешендердің әрқайсысы толық 

мәліметтердің бір бөлігін ғана алады. Ол сонымен қатар компьютерлік символдық 

атауларды құру ережелерін анықтайды. Интернетте қолданылатын осындай әдістердің 

бірі қысқаша ағылшын тіліндегі домендік атау қызметі немесе DNS алды. 

Нақты желілік есептеу жүйелерінде әдетте қарастырылатын тәсілдердің тіркесі 

қолданылады. Көбінесе байланыс орнату қажет компьютерлер үшін символдық және 

сандық адрестердің сәйкестік кестесі арнайы файлда сақталады. Барлық қалған мекен-

жайлар DNS-ке ұқсас қызметтердің көмегімен шешіледі. Қашықтағы мекен-жайларды 

құру әдісі мен адресті шешудің әдістері, әдетте, эталондық модельдің желілік 

қабатының хаттамаларында анықталады. Енді жергілікті мекен-жайлар мәселесі 

туралы: қашықтағы компьютерде деректерді сақтау үшін процестің немесе объектінің 

мекен-жайын қалай орнатуға болады, ол ақыр соңында берілген ақпаратты алуы керек. 

Қашықтағы байланыс кезінде процестер мен аралық нысандарды жергілікті 

бағыттау үшін жаңа арнайы адрестік кеңістік ұйымдастырылады, мысалы, оң бүтін 

сандардың шектеулі жиынтығын немесе файлдық жүйелердегі толық файл атауларына 

ұқсас символдық атаулар жиынтығын ұсынады. Туғаннан кейінгі әрбір процесс осы 

мекен-жай кеңістігінде бір немесе бірнеше адресті түзейді. Әрбір аралық объектіге осы 

мекен-жай кеңістігінен өз мекен-жайы беріледі. Сонымен бірге, қашықтықтан 

пайдаланушылар бұл мекен-жайдың қай уақыттан басталғанына қарамастан немесе 

қандай объектіге жасалынғанына қарамастан, осы процесс үшін қандай жерде 

сақталатынын алдын ала келісе алады. Бұл мекен-жайлар енгізу-шығару порттарына 

ұқсас порттар деп аталады. 

Осылайша, операциялық жүйелер тұрғысынан белгілі бір байланыс әдісі үшін 

қашықтағы процестің немесе аралық объектінің толық мекен-жайы мекен-жайлар 

жұбымен анықталады: <желідегі компьютердің сандық адресі, порт>. Мұндай жұп 

socket атауын алды (аудармада - «ұяшық» немесе олар жақында жаза бастаған сокет), 

ал оларды қолдану әдісі - сокеттермен көмегімен байланысты ұйымдастыру. Аралық 

объектілерді қолдана отырып жанама адресация жағдайында бұл объектілерді өздері де 

сокеткалар деп атайды. Әр түрлі тасымалдау қабаттарының протоколдары әр түрлі 

мекен-жай кеңістігін қажет ететіндіктен, ол қолданылатын транспортер протоколының 

әр жұбы үшін әр түрлі сокеткалар туралы айту керек. 

Заманауи желілік жүйелерде сандық мекен-жайды әдетте есептеу кешенінің өзі 

емес, оның байланыс желісіне қосылған желілік адаптері алады. Егер әртүрлі байланыс 

желілері үшін бірнеше желілік адаптерлер болса, сол есептеу кешенінде бірнеше 

сандық мекен-жайлар болуы мүмкін. Мұндай жүйелерде қашықтағы тағайындалған 

мекен-жайдың (процесстің немесе аралық объектінің) толық мекен-жайы <желілік 

адаптердің сандық адресі, порт> түрінде көрсетіледі және көрсетілген желілік адаптер 

арқылы ақпаратты жеткізуді талап етеді. 

Компьютерлерді компьютерлік желілерге біріктірудің негізгі себептері - 

ресурстарды бөлу қажеттілігі, есептеуді тездету, сенімділікті арттыру және 

пайдаланушылармен қарым-қатынасты жеңілдету. 

Желідегі есептеу кешендерін желімен немесе таратылған есептеу жүйелерімен 

басқаруға болады. Компьютерлерді желіге қосудың негізі қашықтықтағы процестердің 

өзара әрекеттесуі болып табылады. Қашықтағы процестердің өзара әрекеттесуін 
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ұйымдастыруды қарастырған кезде олардың өзара әрекеттесуі мен жергілікті 

процестердің арасындағы негізгі айырмашылықтар ескерілуі керек. 

Жергілікті процестердің өзара әрекеттесуінің негізі ортақ жадыны ұйымдастыру 

болып табылады, ал қашықтағы процестер үшін физикалық пакеттермен алмасу болып 

табылады. 

Қашықтағы процестердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру белгілі бір 

хаттамаларды қолдау үшін операциялық жүйелердің желілік бөліктерін талап етеді. 

Желілік коммуникациялар әдетте «қабатты» қағида бойынша құрылады. Бір деңгейдегі 

әртүрлі есептеу жүйелерінің желілік компоненттері арасында алмасатын хабарлардың 

реттілігі мен форматын анықтайтын ережелердің ресми тізімі желілік хаттама деп 

аталады. Ілінісу жүйесінің кез-келген деңгейі тек белгіленген келісімдер - тік 

протоколдар немесе интерфейстерді басшылыққа ала отырып, өзінің тік көршілерімен 

тікелей әрекеттесе алады. Қашықтағы процестердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға 

жеткілікті қабатты принцип бойынша құрылған желілік жүйелердегі барлық 

интерфейстер мен желілік протоколдар жиынтығы протоколдар тобын немесе протокол 

жиынтығын құрайды. 

Қашықтағы процестер, жергілікті процесстерден айырмашылығы, өзара 

әрекеттесу кезінде байланыс кезінде екі деңгейлі адресті қажет етеді. Толық процесс 

мекен-жайы екі бөлімнен тұрады: қашықтан және жергілікті. 

Қашықтан адрестеу үшін символдық және сандық желілер атаулары 

қолданылады. Атауларды бір формадан екіншіге аудару (атаулы шешім) әр түйінде 

толығымен орталықтандырылған хат алмасу кестелерін қолдана отырып немесе арнайы 

серверлердің жауапкершілік аймақтарын бөлу арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Порттар жергілікті процесті адресациялау үшін қолданылады. Желідегі және порттағы 

бума мекен-жайының реттелген жұбы сокет деп аталады. 

Хабарламаны бір түйіннен екіншісіне жеткізу үшін бағыттаудың әртүрлі 

протоколдарын қолдануға болады. 

Пайдаланушы процестерінің көзқарасы бойынша, ақпараттарды деректер кестесі 

немесе деректер ағыны түрінде алмасуға болады. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 1 негізгі [793- 802] ,7 негізгі [67-83], 5 негізгі , 4 негізгі 

[233-256] 

 

«Желілер және желілік операциялық жүйелер» тақырыбына тест 

сұрақтары 

1.  Қашықтағы процестердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру үшін әртүрлі 

есептеу жүйелерін физикалық байланыс желілерімен қалай байланыстыруға болады? 

2.  Ортақ байланыс желісіне қосылғаннан кейін әртүрлі есептеу жүйелерімен 

ақпаратты беру кезінде жарыс жағдайының пайда болуын қалай болдырмауға болады? 

3.  Пайдаланушыға желі арқылы ақпаратты беру үшін операциялық жүйелер 

интерфейстердің қандай түрлерін ұсына алады? 

4.  Қашықтағы процестердің өзара әрекеттесуінің қандай модельдері бар? 

5.  Құрылымындағы әртүрлі операциялық жүйелерді басқаратын процестер бір-

бірімен қалай байланысады? 

6.  Қашықтағы процестерді шешудің тәсілдері қандай? 

7.  Жіберуші компьютерден қабылдаушы компьютерге делдалдық компьютерлер 

арқылы ақпарат беру қалай ұйымдастырылған? 
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13-тақырып. Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі түсініктері (2 сағат) 

 

 

13.1 Қауіпсіздік 

 

Құпиялылықты, тұтастық пен қол жетімділікті бұзуға тырысатын кез келген 

ықтимал әрекет қауіп деп аталады. Іске асырылған қауіп шабуыл деп аталады. Құпия 

(confidentiality) жүйе құпия деректерге тек рұқсаты бар пайдаланушылар ғана қол 

жетімді болуын қамтамасыз етеді (мұндай пайдаланушылар уәкілетті деп аталады). Қол 

жетімді жағдайда (availability) уәкілетті пайдаланушыларға қажет ақпаратқа әрдайым 

қол жеткізе алатындығының кепілдігін түсіну соңында, мінсіздік (integrity) жүйе 

рұқсаты жоқ пайдаланушылар деректерді қандай-да бір жолмен өзгерте 

алмайтындығын білдіреді. 

Ақпаратты қорғау кездейсоқ қауіптерден (пайдаланушы қателері, жабдықтың 

істен шығуы және т.б.) айырмашылығы ОЖ пайдаланушыларына зиян келтіруге 

бағытталған қасақана қауіптермен күресуге бағытталған. 

Қасақана қауіптер белсенді және пассивті болып бөлінеді. Пассивті қауіп - 

жүйенің күйін өзгертпестен ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу, жүйеде белсенді - 

рұқсатсыз өзгерту. Пассивті шабуылдарды анықтау қиынырақ, өйткені олар ешқандай 

деректердің өзгеруіне әкелмейді. Пассивті шабуылдардан қорғау олардың алдын-алу 

құралдарына негізделген. 

Қауіптердің бірнеше түрлері бар. Ең көп таралған қауіп - бұл заңды 

пайдаланушының басшылығымен жүйеге ену әрекеті, мысалы, құпия сөздерді табу 

және болжау әрекеттері. Неғұрлым күрделі нұсқа - бағдарламаны сөзді көрсететін 

жүйеге енгізу login. Осындай шабуылдардан қорғау үшін ОЖ пайдаланушының 

түпнұсқалығын растау деп аталатын процесті бастайды. 

Әр түрлі түрдегі қауіп-қатерлер заңды қолданушылардың қалаусыз 

әрекеттерімен байланысты, олар, мысалы, бұрынғы пайдалануға қатысты ақпаратты 

сақтаған жад парақтарын, дискілерді және таспаларды оқуға тырысуы мүмкін. Мұндай 

жағдайларда қорғау сенімді авторизация жүйесіне негізделген. Сервистің 

сұраныстардың үлкен ағынына толы болып, жеке авторизацияланған 

пайдаланушыларға қол жетімді болмай қалғанда, сервистік шабуылдардан бас тарту да 

осы санатқа жатады. 

Сонымен, жүйенің жұмысы компьютерлік ресурстарға зиян келтіруге немесе 

дұрыс пайдаланбауға арналған вирустық бағдарламалар немесе құрт 

бағдарламаларының көмегімен бұзылуы мүмкін. Мұндай қауіптің жалпы атауы - 

зиянды бағдарлама. Әдетте олар басқа компьютерлерге вирус жұққан файлдар, дискета 

немесе электрондық пошта арқылы ауысып, өздігінен таралады. Мұндай 

бағдарламалармен жұмыс істеудің ең тиімді әдісі - «компьютерлік гигиена» ережелерін 

сақтау. 

Ақпараттық қауіпсіздік проблемасы өте маңызды болғаны соншалық, бірқатар 

елдерде ақпараттық қауіпсіздік проблемасына негізгі көзқарастар реттелетін іргелі 

құжаттар шығарылды. Ең танымал сарғыш (мұқабаның түсі бойынша) кітабы - АҚШ-

тың қорғаныс министрлігі, бұл құжат қауіпсіздіктің төрт деңгейін анықтайды – D, С, В 

и А. Сіз деңгейден жылжып келе жатқанда D дейін А жүйенің сенімділігіне қатаң 

талаптар қойылады. Деңгейлер С және В сыныптарға бөлінді (C1, C2, В1, В2, ВЗ). 

Сертификаттау процедурасы нәтижесінде жүйені белгілі бір сыныпқа жатқызуға 

болатындай, оны қорғау белгілі бір талаптарға жауап беруі керек. 

Қауіпсіздік субьектісі - қауіпсіздік саясаты қолданылатын жүйенің белсенді 

бөлігі, ал объект пассивті болып табылады. Субъектілердің мысалдары - 
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пайдаланушылар мен пайдаланушылар топтары, ал объектілер - файлдар, жүйелік 

кестелер, принтер және басқалар. 

Қауіпсіздік саясатын қалыптастыру кезінде бірнеше негізгі қағидаларды ескеру 

қажет. Сонымен Зальтцер (Saltzer) және Шредер (Schroeder) (1975) тәжірибелеріне 

негізделген MULTICS ОЖ қауіпсіздік жүйесін жобалау үшін келесі ұсыныстарды 

тұжырымдады. 

 Жүйелік дизайн ашық болуы керек. Зиянкестер қазірдің өзінде бәрін біледі 

(криптографиялық алгоритмдер ашық). 

 Әдепкі қол жетімділік болмауы керек. Заңды қол жеткізуден бас тарту 

кезіндегі қателер рұқсатсыз кіруге рұқсат етілген қателіктерге қарағанда тезірек 

анықталады. 

 Қазіргі авторлықты мұқият тексеру керек. Сонымен, көптеген жүйелер 

файлды ашқан кезде қол жетімділік артықшылықтарын тексереді және кейін оны 

жасамайды. Нәтижесінде пайдаланушы файлды ашып, оны бір апта бойы ашық ұстап, 

оған қол жеткізе алады, бірақ иесі қорғауды өзгерткен. 

 Барлық процестерге минималды мүмкін болатын артықшылықтарды беру. 

 Қорғаныс тетіктері қарапайым, тұрақты болуы керек және жүйенің төменгі 

қабатына салынуы керек, олар қоспалар емес. 

 Физиологиялық қабылдау маңызды. Егер пайдаланушы қорғаныс тым көп 

күш талап ететінін көрсе, ол одан бас тартады. Шабуылдан болатын залал және оның 

алдын-алу шығындары теңдестірілуі керек. 

 

 

13.2 Криптография ОЖ қауіпсіздігінің негізгі технологияларының бірі 

ретінде 

 

Логинді басқару, ресурстарға қол жетімділікті шектеу, деректердің қауіпсіз 

сақталуын қамтамасыз ету сияқты көптеген ақпараттық қауіпсіздік қызметтері 

криптографиялық алгоритмдерді қолдануға сүйенеді. 

Шифрлау дегеніміз - хабарламаны қарапайым мәтіннен шифрмәтінге түрлендіру 

процесі, оны тек оны жіберілген тараптар оқи алады, жіберушінің түпнұсқалығын 

тексеру (аутентификация), жіберушінің хабарламаны нақты жібергеніне көз жеткізу. 

Шифрлау алгоритмдері кілтті қамтамасыз етеді. Кілт - бұл жай мәтіннен тәуелсіз 

параметр. Шифрлау алгоритмін қолдану нәтижесі қолданылған кілтке байланысты 

болады. Криптографияда Кирхгофтың ережесі қабылданды: «Шифрдің беріктігі тек 

кілттің қауіпсіздігімен анықталуы керек». Кирхгоф ережесі шифрлау алгоритмдері 

ашық болуы керек дегенді білдіреді. 

Құпия немесе симметриялы кілтпен шифрлау әдісінде шифрлау үшін де, 

хабарламаның шифрын шешуде де қолданылатын бір кілт бар. Мұндай кілт құпия 

сақталуы керек. Бұл шифрлау жүйесін пайдалануды қиындатады, өйткені кілттер үнемі 

өзгеріп отыруы керек, бұл олардың құпия түрде таралуын талап етеді. 

Ең танымал құпия кілттерді шифрлау алгоритмдері: DES, TripleDES, ГОСТ және 

тағы басқалар. 

Шифрлау көбінесе хэш немесе ас қорыту функциясы деп аталатын бір жақты 

функциямен қолданылады. Бұл функцияны шифрланған мәліметтерге қолдану бірнеше 

байттың кішігірім қорын жасауға мүмкіндік береді, оның бастапқы мәтінін қалпына 

келтіру мүмкін емес. Хабарлама алушы хабарламаның алынған дайындығын сол бір 

жақты функцияны қолдана отырып, есептелген дайджестпен салыстыру арқылы 

деректердің тұтастығын тексере алады. Бұл әдіс логинді басқаруда белсенді 
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қолданылады. Мысалы, парольдер дискіде шифрланған бір жақты функцияда 

сақталады. Ең танымал хэш функциялары: MD4, MD5, т.б. 

Ашық немесе асимметриялық кілтпен (ашық / ассиметриялық кілт) шифрлау 

жүйелерінде екі кілт қолданылады. Жасырын емес деп аталатын кілттердің бірі 

хабарлама алушыға қол жетімді құпия кілт арқылы шифрлануы мүмкін 

хабарламаларды шифрлау үшін қолданылады. Кейде олар басқаша әрекет етеді. 

Хабарламаны шифрлау үшін жеке кілт пайдаланылады, егер хабарлама ашық кілттің 

көмегімен шешілсе, жіберушінің түпнұсқалығына кепілдік беріледі (электрондық 

қолтаңбалар жүйесі). Бұл принципті 1976 жылы Уитфилд Диффи мен Мартин Хеллман 

ойлап тапқан. 

Ашық кілттерді пайдалану симметриялы кілттері бар жүйелерге тән кілттерді 

алмасу және сақтау мәселелерін жояды. Ашық кілттерді көпшілікке сақтауға болады 

және кез-келген адам ашық кілтпен шифрланған хабарламаны кілт иесіне жібере алады. 

Алайда, ашық кілттің иесі ғана өзінің жеке кілтін пайдалана отырып, шифрды шеше 

алады, және оны ешкім жоқ. Кілттерді сақтауға және таратуға байланысты 

қолайлылыққа қарамастан, асимметриялық алгоритмдер симметриялыға қарағанда 

тиімсіз, сондықтан екі әдіс көптеген криптографиялық жүйелерде қолданылады. 

Асимметриялық алгоритмдердің ішінде ең танымал - Рон Ривест, Ади Шамир 

және Леонард Адлеман ұсынған RSA. Әдістің негізіндегі идея y = Φ (x) функцияны 

табу болып табылады, ол үшін кері функцияны алу x = f-1 (y) жалпы жағдайда өте қиын 

болады (NP-толық есеп). Мысалы, n = p × q екі санның көбейтіндісін алу қарапайым, ал 

егер p және q саны үлкен болса, коэффициент n - есептеу күрделілігімен NP-толық емес 

мәселе. Алайда, егер сіз кейбір құпия ақпаратты білсеңіз, онда кері функцияны табу x = 

f-1 (y) әлдеқайда оңай. Мұндай функцияларды біртекті функциялар деп те атайды, олар 

ілмекпен немесе жасырын қозғалумен жүреді. 

RSA-да қолданылатын тікелей және кері функциялар қарапайым. Олар Эйлер 

теоремасын сандар теориясынан қолдануға негізделген. 

 

Ұсынылған әдебиеттер: 1 негізгі [733-790],11 қосымша [667-689], 20 қосымша, 

5 негізгі 

 

«Ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі түсініктері» тақырыбына бақылау 

сұрақтары 

1. Қандай ақпаратты қорғау керек? 

2. Жүйелік қауіпсіздікке қандай шабуылдар жасалуы мүмкін? 

3. Ақпараттың әр түрін қорғау үшін қандай құралдар қолданылады? 

4. Компьютер қауіпсіздігіне жауап беретін негізгі талаптарды тізімдеңіз. 

5. Қауіпсіздіктің пассивті және белсенді қауіптерінің арасындағы айырмашылық 

неде? 

6. Қол жеткізуді басқарудағы пән мен объектінің айырмашылығы неде? 
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Тақырып 14. Операциялық жүйелердің қорғаныс механизмдері 

 

 

Бастау үшін жүйеге қол жеткізуді басқару мәселесін қарастырайық. Қол 

жеткізуді басқарудың ең кең таралған әдісі - тіркеу. Әдетте жүйенің әрбір 

пайдаланушысында бірегей идентификатор болады. Пайдаланушы идентификаторлары 

кез-келген басқа нысандардың, файлдардың, процестердің идентификаторлары сияқты 

бірдей мақсатта қолданылады. Идентификация пайдаланушыға олардың 

идентификаторы туралы есеп беруден тұрады. Пайдаланушының дәл өзі кім екені, яғни 

енгізілген сәйкестендіргіші оған тиесілі екенін анықтау үшін, аутентификация жүйесі 

ақпараттық жүйелерде қарастырылған (аутентификация, тану, латын тілінен аударғанда 

«аутентификация» дегенді білдіреді), міндеті алдын алады қалаусыз адамдар жүйесіне 

қол жеткізу. 

Әдетте, аутентификация үш немесе бірнеше нүктеге негізделген: 

1. Пайдаланушының меншігі (кілт немесе магниттік карта); 

2. пайдаланушы не біледі (пароль); 

3. пайдаланушының атрибуттары (саусақ іздері, қол, дауыс).  

Аутентификацияның ең қарапайым тәсілі - бұл пайдаланушы паролін пайдалану. 

Пайдаланушы өзін бірегей идентификатормен немесе атауымен анықтаған кезде, 

олардан құпия сөз сұралады. Егер пайдаланушы берген пароль жүйеде сақталған 

парольге сәйкес келсе, жүйе қолданушы заңды деп есептейді. Парольдер көбінесе 

күрделі схемалар болмаған кезде компьютерлік жүйеде объектілерді қорғау үшін 

қолданылады. Парольдердің кемшіліктері - парольді пайдаланушы мен оның беріктігі 

арасындағы тепе-теңдікті сақтау қиын. Парольдерді болжауға, кездейсоқ көрсетуге 

немесе уәкілетті қолданушы рұқсат етілмеген параққа заңсыз беруге болады. 

Құпия сөзді білудің екі жалпы әдісі бар. Біреуі пайдаланушы туралы ақпаратты 

жинауға байланысты. Адамдар әдетте анық ақпаратты пароль ретінде пайдаланады 

(айталық, жануарлардың аттары немесе көлік нөмірі). Тағы бір тәсілі - әріптер, сандар 

және тыныс белгілерінің ықтимал тіркесімдерін сұрыптауға тырысу (сөздікке шабуыл), 

бұған қарамастан, парольдер жиі кездеседі, өйткені оларды қолдану ыңғайлы және 

оңай. 

Көптеген ОЖ криптографияны дискіде құпия парольдердің тізімін сақтау үшін 

қолданады. Жүйе есептеу оңай, бірақ бұл үшін кері функцияны таңдау өте қиын 

(әзірлеушілер бұл мүмкін емес деп үміттенеді) бір жақты функцияны қолданады. 

ОЖ-ге қашықтан қол жеткізе отырып, парольді желі арқылы анық емес түрде 

беру қажет емес. Типтік шешімдердің бірі - криптографиялық хаттамаларды қолдану. 

Бұған мысал ретінде Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) түпнұсқалық 

растама протоколы болады, оны серверге кіретін пайдаланушының серверде бұрыннан 

білетін құпия паролінің бар-жоғын тексеру арқылы орнатуға болады. Пайдаланушы 

идентификаторды серверге беру арқылы диалогты бастайды. Жауап ретінде, сервер 

пайдаланушыға сәйкестендіру коды, кездейсоқ нөмір және сервер түйінінің аты немесе 

пайдаланушы атауынан тұратын сұрау (қоңырау) жібереді. Сонымен бірге, 

пайдаланушы жабдығы, пайдаланушының паролін сұрау нәтижесінде келесі 

жауаптармен жауап береді, олардың ең көп тараған түрі MD5 болып табылатын бір 

жақты хэштеу алгоритмін қолданып шифрланады. Жауап алғаннан кейін сервер дәл сол 

дәлелдермен бірдей функцияны қолдана отырып, пайдаланушының паролінің өзіндік 

нұсқасын шифрлайды. Егер нәтижелер сәйкес болса, кіруге рұқсат етіледі. 

Шифрланбаған парольдің байланыс каналы арқылы жіберілмеуі өте маңызды. 

Сәтті тіркеуден өткеннен кейін жүйе авторизациялауға тиіс (объектіге қол 

жеткізу құқығын беру). Авторизация құралдары заңды пайдаланушылардың жүйелік 



91 

 

ресурстарға қол жетімділігін бақылайды, олардың әрқайсысына әкімші анықтаған 

құқықтар береді, сонымен қатар пайдаланушының жүйенің түрлі функцияларын 

орындау қабілетін бақылайды. Басқару жүйесі қатынас матрицасы деп аталатын жалпы 

модельге негізделген. Компьютерлік жүйені субъектілердің (процестердің, 

пайдаланушылардың) және объектілердің (процессор, жад сегменттері, принтер, 

дискілер мен таспалар, файлдар, бағдарламалар, семафорлар) жиынтығы, яғни қол 

жетімділік басқарылатын барлық нәрсе ретінде модельдеуге болады. Әрбір объектінің 

оны басқа жүйелерден ерекшелейтін ерекше атауы бар және олардың әрқайсысына 

нақты және маңызды операциялар арқылы қол жеткізуге болады. Операциялар 

объектілерге байланысты. Процесс өзіне тапсырманы аяқтау үшін қажет ресурстарға 

рұқсатты қол жеткізуді қамтамасыз ету ұсынылады. 

 Қол жеткізуді басқарудың (таңдаулы) және рұқсат етілген (міндетті) әдістері 

бар. Ерікті қол жеткізу жағдайында белгілі бір ресурс бойынша белгілі бір 

операцияларға тыйым салынады немесе субъектілерге немесе субъектілер тобына 

рұқсат етіледі. Өкілеттік тәсіл барлық объектілердің құпиялылық деңгейіне ие болуы 

және барлық субъектілер ақпаратқа қол жеткізу деңгейіне сәйкес иерархияны құратын 

топтарға бөлінеді. Мұны кейде қауіпсіздік ережелерін сақтауды қамтамасыз ететін көп 

деңгейлі қауіпсіздік моделі деп атайды: 

Құпиялылықтың қарапайым қасиеті. Субъект ақпаратты тек объектіден оқи 

алады, оның құпиялылық деңгейі субъектінің құпиялылық деңгейінен жоғары емес. 

* -қасиеті. Субъект ақпаратқа тек оның деңгейіне немесе одан жоғары деңгейге 

ғана құпиялай алады. 

Көптеген операциялық жүйелер қол жеткізуді басқаруды басқарады. Оның 

басты артықшылығы - икемділік, басты кемшіліктері - дисперсті басқару және 

орталықтандырылған басқарудың күрделілігі. 

Қажет қол жетімділік схемасын толығырақ қарастыру үшін біз қауіпсіздік 

домені деген ұғымды енгіземіз. Әрбір домен әр объектіде орындалуы мүмкін нысандар 

жиынтығын және операциялардың түрлерін анықтайды. Нысан бойынша 

операцияларды орындау мүмкіндігінде қол жетімділік құқығы бар, олардың 

әрқайсысында тапсырыс берілген жұп <объект аты, құқықтар жиынтығы> бар. Демек, 

доменде қол жеткізу құқықтарының жиынтығы бар. Мысалы, егер D доменінде <F 

файлы, {оқу, жазу}> рұқсаттары болса, бұл D доменінде жұмыс істейтін процесс F 

файлын оқи немесе жаза алады дегенді білдіреді, бірақ бұл объектте басқа 

операцияларды орындай алмайды. 

Операциялық жүйелерде жұмыс істейтін нақты субъектілердің байланысы келесі 

түрде ұйымдастырылуы мүмкін: 

1. Әрбір пайдаланушы домен бола алады. Бұл жағдайда қол жеткізуді 

ұйымдастыруға болатын нысандар жиынтығы пайдаланушының сәйкестендірілуіне 

байланысты болады. 

2. Әрбір процесс домен бола алады. Бұл жағдайда қол жетімді нысандар 

жиынтығы процесті сәйкестендірумен анықталады. 

3. Әрбір процедура домен бола алады. Бұл жағдайда қол жетімді нысандар 

жиынтығы процедура аясында анықталған жергілікті айнымалыларға сәйкес келеді. 

Процедура аяқталғаннан кейін домен өзгеретініне назар аударыңыз. 

Кейде аралас қол жетімділік әдісі қолданылады. Мысалы, бірдей Unix-те, 

файлды ашу кезеңінде ACL талдауы (ашық жұмыс) жасалады. Оң нәтиже болған 

жағдайда, процесс ашқан файлдар тізіміне енгізіледі, содан кейін оқу және жазу 

операциялары кезінде қол жеткізуді басқару тексерілмейді. Ашық файлдар тізімін 

мүмкіндіктер тізімі ретінде қарастыруға болады. 
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Сондай-ақ, авторизация тізімдері мен мүмкіндіктер тізімдері арасындағы 

ымыраға түсетін кілттің кілт схемасы бар. Бұл схемада әр объектте құлыптар деп 

аталатын ерекше биттік үлгілердің тізімі бар. Сол сияқты, әр доменде кілттер деп 

аталатын ерекше биттік үлгілердің тізімі бар. Доменде жұмыс істейтін процесс, егер 

доменде объектінің шаблондарының біріне сәйкес келетін кілт болса ғана, объектіге 

қол жеткізе алады. 

Қайта пайдалануды басқару құралы құпия ақпаратты заңсыз алуға әрекеттерді 

болдырмауға арналған, олардың қалдықтары басқа пайдаланушылар бұрын 

пайдаланған және шығарған кейбір объектілерде сақталуы мүмкін. Қайта пайдалану 

қауіпсіздігі жедел жадтың аудандарында (атап айтқанда, экрандағы суреттері бар 

буферлер үшін, шифрланған парольдер және т.б.), диск блоктары мен магниттік 

тасымалдағыштар үшін қамтамасыз етілуі керек. Тазалауды объектіге шығарылған 

кезде маскирлеу туралы ақпаратты жазып (қайта тарату) жасау керек. Мысалы, іс 

жүзінде дискілер үшін файлдарды кездейсоқ бит тізбегі бойынша жойғаннан кейін 

босатылған блоктарды екі есе қайта жазу әдісі қолданылады. 

Ерте ме, кеш пе, ең жақсы қауіпсіздік жүйесі бұзылады. Қол сұғушылық 

әрекеттерін анықтау қорғаныс жүйесінің маңызды міндеті болып табылады, өйткені 

оның шешімі бұзу арқылы шабуылды азайтуға және басып кіру әдістері туралы ақпарат 

жинауға мүмкіндік береді. Әдетте, шабуылдаушының әрекеті заңды қолданушының 

мінез-құлқынан өзгеше болады. Кейде бұл айырмашылықтарды сандық түрде білдіруге 

болады, мысалы, тіркеу кезінде парольдердің қате енгізілуін санау арқылы. 

Интрузияны анықтаудың негізгі құралы - бұл аудиторлық мәліметтерді жазу. 

Пайдаланушының жеке әрекеттері тіркеледі, нәтижесінде алынған протокол 

интрузияны анықтау үшін қолданылады. Аудит жүйеде болып жатқан және қандай да 

бір түрде компьютерлік жүйенің қауіпсіздігіне әсер ететін түрлі оқиғалар туралы 

арнайы деректерді жазудан тұрады. 

Тіркеуден басқа жүйені қауіпсіздік жүйесіндегі әлсіздіктер үшін мезгіл-мезгіл 

қарап шығуға болады. Қауіпсіздікті қарап шығу құралы анықтаған кез келген мәселе 

автоматты түрде жойылуы немесе жүйелік менеджерге шешілуі мүмкін. 

 

Ұсынылатын әдебиеттер: 1 негізгі [742-758] ,4 негізгі [344-355], 5негізгі, 

11қосымша [567-587], 13 қсымша [456-476] 

 

«Операциялық жүйелердің қорғаныс механизмдері» тақырыбына тест 

сұрақтары 

1.  Вирус құрылғысында шифрлау қандай рөл атқарады? 

1.  Стандартты шифрлау мен ашық кілттерді шифрлау арасындағы 

айырмашылықты түсіндіріңіз. 

2.  Ашық кілт, жеке кілт, құпия кілт терминдерінің мағынасынан қандай 

айырмашылық бар? 

3.  Қол жеткізу матрицасы не үшін қажет? 

4.  Көп деңгейлі қауіпсіздік ережелері қандай? 

5.  Аутентификация дегеніміз не? 

6.  Авторизация деген не? 
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Зертханалық сабақтың тақырыптары мен мазмұны 
 

 

Зертханалық сабақтарды өткізу кезінде әртүрлі интерактивті әдістер мен оқыту 

формаларын қолдануға болады: 

- іскери ойын - берілген ережелерге сәйкес ойнау арқылы кәсіби немесе басқа 

әрекеттерді модельдейтін жағдайларды модельдеу әдісі. Іскери ойындар оқу және 

зерттеу мақсаттарында қолданылады; 

- тақырыптың презентациясы - тақырыпты оқып үйрену және слайдтар түрінде 

маңызды ойларды бөліп көрсету әдісі; 

- тақырып бойынша пікірлер - берілген тақырып бойынша материалдар таңдау 

және реферат дайындау. 

 

Зертханалық нұсқаулық 

 

№1 зертханалық жұмыс. LINUX ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚҰРУ 

 

1.1 Жұмыс мақсаты 

- Linux-ты екі жолмен орнату: виртуалды машинадағы диск бөлімдерінің 

бірінде; 

- Linux-ті орнату және бастапқы конфигурациялау дағдыларын игеру, 

графикалық қабықты, жүйенің конфигурациясын таңдау. 

 

1.2 Жұмыс тапсырмасы 

1. 2 дистрибуцияны таңдап, оларды жүктеп алыңыз (мүмкін kaztorka.kz немесе 

torrents.ru сайтынан, кейбір таратылымдарды зертханалық жұмыстарды жүргізетін 

оқытушыдан алуға болады). 

2. Windows немесе Sun немесе VmWare виртуалды машинасын орнатыңыз. 

3. Виртуалды компьютерге бірінші Linux орнатыңыз. 

4. Компьютерде қосымша бөлім жасаңыз. 

5. Екінші Linux-ті жасалған бөлімге орнатыңыз. 

6. Орнатылған жүйелердің әрқайсысында: 

-  жұмыс үстелдерін орнату (эффектілер, кескіндер, шрифт параметрлері); 

-  жүйенің жүктеушісін анықтаңыз (жүктеу кезінде Shift пернесін ұстап 

тұрыңыз); 

-  жүйені екі тілде жасаңыз: орыс және ағылшын; 

Бастапқы жүктеу қабығын анықтаңыз. 

 

1.3 Іске асыру бойынша нұсқаулық 

Linux Linux деп аталады, өйткені ол Linux деп аталатын операциялық жүйенің 

ядросы негізінде конфигурацияланған. Осы атау бірінші ядро жасаушы Linus Torvalds 

және Unix сөзінен шыққан. Ядро Линус Торвальдстың жалпы басшылығымен 

әзірленуді жалғастыруда және еркін таратылады (дәлірек айтқанда, GPL лицензиясы 

бойынша). Ядро - бұл компьютердің аппараттық құралдарын, файлдық жүйені және 

процестің орындалуын бақылауды қамтамасыз ететін операциялық жүйенің негізгі 

бағдарламасы. Операциялық жүйе ядродан ғана емес, сонымен қатар көптеген қосымша 

қызметтік бағдарламаларды қамтиды, олардың көпшілігі еркін таратылатын немесе 

еркін таратылатын нұсқалары бар. LINUX үшін бағдарламалық жасақтаманы ақысыз 

тарату көптеген фирмалар мен компаниялардың, сондай-ақ тәуелсіз даму топтарының 

Linux-тің өз нұсқаларын шығара бастауы болды.  
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Тарату жинағы - бұл жүйенің ядросын және қызметтік бағдарламалар мен 

қосымшалардың жиынтығын қамтитын бағдарламалық қамтамасыздандыру жиынтығы. 

Linus Torvalds ядро жасауды үйлестіруді жалғастыра отырып, ядро нұсқалары дәйекті 

түрде жасалып, үлестірімдер көбейіп келеді. Қазанда Linux-тың мыңнан астам 

дистрибутивтері бар. Кейбіреулерін фирмалар коммерциялық жолмен шығарады, 

басқалары GPL лицензиясы бар. Пайдаланушы өзіне ұнайтын дистрибуцияны таңдай 

алады немесе жүйені өзінің талғамына сай жасай алады. 

Таратулардың тізімін (толық емес) 1-қосымшада табуға болады және сіз олар 

туралы мына жерден оқи аласыз http://www.insdom.narod.ru/linux/distro.html немесе 

http://www.distrowatch.com/. Таратулардың салыстырмалы талдауын таба аласыз. 

Дистрибьютерлердің кез-келгенінде CDROM-дан басталатын модификациясы бар. Осы 

типтегі ең танымал дистрибуция - Knoppix. CD нұсқасында бар және компьютерді 

орнатпай жұмыс істейтін дистрибутив Live-CD дистрибуциясы деп аталады. 

Мини-дистрибьюторлар - дискета, мини-CD және флэш-дискілерде орналасқан 

таратулар. ОЖ-мен танысуға арналған. 

Linux-ті орнатыңыз: 

- жергілікті CD немесе DVD-ROM; 

Linux дистрибуциясы көшірілген қатты диск; 

- NFS-тегі жергілікті желі файлдық сервері; 

- FTP немесе SMB арқылы қашықтағы компьютерден (және Интернеттен). 

Linuxты орнатудың екі әдісі бар: 

а) виртуалды машинаға: 

Windows немесе VMWare виртуалды машинасы таңдалады және орнатылады 

(бұдан әрі - бұл әдепкі болады). Әрі қарай жаңа машина жасалып, оқушы таңдаған 

сурет ОЖ ретінде орнатылады: * .iso формасындағы файл; ОЖ параметрлері теңшеледі 

және орнату басталады. 

б) қатты диск бөлімінде: 

Сіз кіріктірілген Windows құралдарын пайдалана аласыз немесе PartitionMagic 

сияқты бағдарламалар, Acronis disk director suite. Бөлімді жасағаннан кейін, 

компьютерді қайта іске қосып, оны жүктеудің басында Жою түймесін басып тұру керек 

- BIOS-қа кіріп, CD немесе DVD-ROM-ға (егер сіз CD немесе DVD-ROM-дан орнатуды 

жоспарласаңыз) немесе USB-ге (егер сіз флэш-картадан орнатуды жоспарласаңыз) 

орнатыңыз. Өзгерістерді сақтағаннан және BIOS-дан шыққаннан кейін алынбалы құрал 

автоматты түрде оқыла бастайды және орнату басталады. 

Қалай болғанда да, орнату барысында студент жүйеге кіру үшін логин, пароль 

және жүйені әдепкі бойынша қолданатын қабықшаны енгізу керек (1-сурет). 

Linux жүйесінде келесі диск аттары қабылданатындығын білу жақсы: 

hda - бірінші диск (шебер), IDE1 каналында; 

hdb - екінші диск (құл), канал IDE1; 

hdc - IDE2 каналындағы бірінші диск (шебер); 

hdd - IDE2 арнасындағы екінші диск (құл); 

hde, hdf ... - қосымша IDE контроллерлеріндегі дискілер; 

sda, sdb ... - SCSI интерфейсіндегі дискілер. 

Көптеген IDE және SATA контроллерлері жүйеде SCSI құрылғылары ретінде 

танылған, сондықтан кейде сіз «sda» дискінің атауын көре аласыз 1-сурет - іске қосу 

кезінде пайдаланушы мен кіру қабатын таңдау. 

Екі жүйені орнатқаннан кейін олардың әрқайсысы жеке параметрлермен, 

мысалы, кіру қабығы (таныс KDE немесе GNOME), тақырыптар, жұмыс үстелінің 

саны, тапсырмалар тақтасы, жұмыс үстеліндегі кескіндер мен экрандар, шрифттер, 

түстер, тіл схемалары және т.б. Сол ОЖ-де басқа қабықшаны енгізу үшін сіз «сессияны 
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аяқтап» және пайдаланушыны ауыстыруыңыз керек («Пайдаланушыны ауыстыру»), 

пайда болған терезеде барлық қол жетімді параметрлерді қарау керек, әдетте қалаған 

«сессия» ішінде орналасқан және сеанстың қажетті түрін таңдау керек. 

Егер компьютерде бір ОЖ орнатылған болса, онда ол жүктеуші мәзірін 

көрсетпестен әдепкі бойынша жүктеледі. Егер ОЖ саны біреуден көп болса, жағдай 

өзгереді. Бұл жағдайда жүктеуші келесі жүктеу амалдық жүйесін анықтайтын мәзірді 

көрсетеді. Жүктеуші жүктеу кезінде өз мәзірін көрсетуі үшін Shift пернесін басып тұру 

керек, терминалды ашу үшін «Стандарт» бөліміне өтіңіз (2-суретті қараңыз) 2-сурет - 

Linux Ubuntu ОЖ-де терминалды шақыруға арналған мәзір элементтері. 

 

1.4 Тексеру парағы 

1. GNU / GPL лицензиясында не жазылған (негізгі нүктелер)? 

2. MBR дегеніміз не? 

3. Операциялық жүйенің жүктеушісі деген не? GRUB-дан қандай айырмашылық 

бар? 

Мұра мен группа? 

4. SWAP дегеніміз не? 

5. Виртуалды машинада үш негізгі қосылу режимі бар желіге виртуалды 

машина: Bridged mode, NAT және Host only (қараңыз сурет 3). Айырмашылық неде? 

3-сурет - Желілік қосылыстардың негізгі түрлері. 

6. Терминал дегеніміз не және оны жүйеде қалай ашуға болады? 

7. Сізде орнатылған виртуалды машинаның суреті қай жерде сақталады ол 

қандай форматта сақталады? 

8. hda, hdb, sda, sdb, hde деген не? 

9. Linux-те қандай файлдық жүйелерді қолданасыз, олар қайсысында бөлімдері? 

10. Қандай папкалар түбір бөлімінде орналасқан және әр папкада не бар? 
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<question>Бағдарламалық жасақтама архитектурасын жобалаудың маңызды 

құралдарының бірі - өрнек. Үлгі бола алмайтын не? 

<variant> конструктивті; 

<variant> құрылымдық; 

<variant> шашылатын; 

<variant> мінез-құлық; 

<variant> құрылымдық және шашылатын. 

 

<question> Бағдарламалық жасақтама - бұл: 

<variant> бағдарламаларды тексеру, кодтау және тестілеу әдістерін қолдана 

отырып жұмыс жасайтын бағдарламалық жасақтаманы құру; 

<variant> бағдарламаларды тексеру және кодтау әдістерін қолдана отырып 

жұмыс жасайтын бағдарламалық жасақтаманы құру; 

<variant> бағдарламаларды тексеру және тестілеу әдістерін қолдана отырып 

жұмыс жасайтын бағдарламалық жасақтаманы құру; 

<variant> кодтау және тестілеу әдістерін қолдана отырып жұмыс жасайтын 

бағдарламалық жасақтаманы құру; 

<variant> келісім-шарттар мен бағдарламаларды тексеру әдістерін қолдана 

отырып жұмыс істейтін БҚ құру. 

 

<question> «Бағдарламалық жасақтама жасау» саласы келесі бөлімдерді 

қамтиды: 

<variant> күрделіліктің төмендеуі, стильден ауытқудың алдын алу, тексерулерді 

құрылымдау, сыртқы стандарттарды қолдану; 

<variant> тексерудің стилі мен құрылымынан ауытқудың алдын алатын 

күрделілікті төмендету; 

<variant> стильден ауытқудың алдын алу, тексерулерді құрылымдау және 

сыртқы стандарттарды қолдану; 

<variant> күрделілікті төмендету, тексерулерді құрылымдау және сыртқы 

стандарттарды қолдану; 

<variant> стильден ауытқудың алдын алу және сыртқы стандарттарды қолдану; 

 

<question> Бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің күрделілігінің төмендеуіне 

мыналар қол жеткізеді: 

<variant> осы кодты неғұрлым маңызды ету, тестілеу, орындау және белгіленген 

критерийлерге қол жеткізу үшін қарапайым және оңай оқылатын кодты құру; 

<variant> осы кодты мағыналы ету үшін, оның орындалуын және белгіленген 

критерийлерге сәйкес келуін қамтамасыз ету үшін оқуға оңай кодты құру; 

<variant> сенімді тестілеуді қамтамасыз ету, өнімділікті арттыру үшін 

қарапайым және оқылатын кодты құру; 

<variant> тестілеудің әртүрлі әдістерін қолдана отырып және жұмыстың 

тиімділігін арттыра отырып, бағдарлама кодына үлкен мән беру; 

<variant> қарапайым және оңай оқылатын кодты жасау, келісімшарттар мен 

бекітулерді енгізіп, кодты мағыналы ету үшін. 

 

<question> Бағдарламалық жасақтаманы жобалау стратегиялары туралы не 

айтуға болады? 

<variant> «жоғарыдан-төменге», «төменнен жоғарыға» жобалау, конспект жасау, 

өрнектер мен сымдарды қолдану; 
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<variant> төменнен жоғарыға дизайн, реферат жасау, өрнектер мен сымдарды 

қолдану; 

<variant> жоғарыдан-төменге жобалау, конспект жасау, өрнектер мен сым 

рамаларын пайдалану; 

<variant> дизайн «жоғарыдан-төменге», «төменнен жоғарыға», өрнектер мен 

жақтауларды қолдану; 

<variant> «жоғарыдан-төменге», «сыртқа», абстракциялау, өрнектер мен 

жақтауларды жобалау; 

 

<question> Бағдарламалық жасақтаманы жобалау әдістері туралы не айтуға 

болады? 

<variant> құрылымдық және объектілік талдау, құрылымдық карталар, 

мәліметтер ағындарының диаграммаларына негізделген функционалды, құрылымдық, 

объектіге бағытталған әдістер. 

<variant> құрылымдық талдау, құрылымдық карталар, мәліметтер ағынының 

диаграммаларына негізделген функционалды-бағдарланған және құрылымдық әдістер. 

<variant> құрылымдық және объектілік талдау, құрылымдық карталар, 

мәліметтер ағындарының диаграммаларына негізделген құрылымдық және объектіге 

бағытталған әдістер. 

<variant> объектіні талдауға, технологиялық диаграммалар мен мәліметтер 

ағынына негізделген объектіге бағытталған әдістер. 

<variant> функционалды бағытталған және объектіні талдауға негізделген 

объектіге бағытталған әдістер. 

 

<question> Сәулет дизайнының маңызды құралдарының бірі өрнек болып 

табылады - бағдарламалық жасақтаманың типтік құрылымдық элементі. Үлгіні не 

реттейді? 

<variant> шаблон жобаланған жүйенің объектілерінің (компоненттерінің) өзара 

әрекеттесуін, сондай-ақ орындаушылардың рөлдері мен міндеттерін анықтайды; 

<variant> шаблон жобаланған жүйе объектілері кластары арасындағы өзара 

әрекеттесуді анықтайды; 

<variant> үлгі «тәуелділік» қатынасы арқылы жобаланған жүйе 

компоненттерінің өзара әрекеттесуін анықтайды; 

<variant> шаблон жобаланған жүйенің объектілерінің (компоненттерінің) өзара 

әрекеттесуін, сондай-ақ олардың мінез-құлқын анықтайды; 

<variant> үлгісі жобаланған жүйенің құрамдас бөліктерінің рөлдері үшін типтік 

үлестіру схемаларын белгілейді. 

 

<question> Бағдарламалық жасақтама белгілеріне не жатпайды? 

<variant> цикл, тармақтау, таңдау және реттілік операторлары; 

<variant> формальды ерекшеліктер және дизайн тілдері; 

<variant> архитектуралық және интерфейсті сипаттау тілдері; 

<variant> сыныптар мен объектілердің диаграммалары, субъект-қатынастар; 

<variant> келісім-шарт спецификациясы және компонент конфигурациясы. 

 

<question> Бағдарламалық жасақтаманы тексеру: 

<variant> дайын және дұрыс емес қате тест мәліметтерінің жиынтығын іске қосу 

арқылы дайын бағдарламаны статика мен динамика бойынша тексеру процесі; 

<variant> дайын және дұрыс емес қате тест мәліметтерінің жиынтығын іске қосу 

арқылы дайын бағдарламаны статика бойынша тексеру процесі; 
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<variant> дайын және дұрыс емес қате тест мәліметтерінің жиынтығын іске қосу 

арқылы дайын бағдарламаны динамикада тексеру процесі; 

<variant> дайын тестілеудің ақырғы жиынтығын іске қосу арқылы дайын 

бағдарламаны статика мен динамика бойынша тексеру процесі; 

<variant> дайын емес бағдарламаның ақырғы қате тест мәліметтерін іске қосу 

арқылы статика мен динамика бойынша тексеру процесі; 

 

<question> Бағдарламалық қамтамасыз ету дегеніміз не? 

<variant> Бағдарламалық жасақтаманы қолдау - бағдарламалық жасақтаманың 

жұмысын қамтамасыз ету, сонымен қатар жұмыс кезінде қателіктер болған кезде 

өзгерістер енгізу және бағдарламалық жасақтаманы жаңа жұмыс істейтін ортаға 

бейімдеу үшін қолданылатын әрекеттер жиынтығы; 

<variant> Бағдарламалық жасақтамаға қызмет көрсету - бағдарламалық 

жасақтаманың жұмысын қамтамасыз ететін, сонымен қатар оны жаңа жұмыс істейтін 

ортаға бейімдейтін әрекеттер жиынтығы; 

<variant> Бағдарламалық жасақтамаға қызмет көрсету - жұмыс кезінде 

қателіктер туындаған кезде өзгерістер енгізу үшін қолданылатын әрекеттер жиынтығы; 

<variant> Бағдарламалық жасақтамаға қызмет көрсету - бағдарламалық 

жасақтаманы жаңа жұмыс істейтін ортаға бейімдеуге арналған әрекеттер жиынтығы; 

<variant> Бағдарламалық жасақтамаға техникалық қызмет көрсету - бұл жүйені 

тұтынушыға жеткізгеннен кейін оның жұмысын қамтамасыз ететін іс-шаралар 

жиынтығы. 

 

<question> Бағдарламалық жасақтамаға қызмет көрсету процесінің құрамына 

кірмейтін не? 

<variant> аспектке бағытталған бағдарламалауды қолдана отырып кодты 

оңтайландыру; 

<variant> анықталған қателерді немесе іске асырылмаған міндеттерді жою үшін 

өнімді түзету; 

<variant> өнімнің өзгермелі жұмыс жағдайында немесе осы бағдарламалық 

жасақтаманың жаңа жұмыс ортасында бейімделуі; 

<variant> өнімділікті немесе қызмет көрсету деңгейін арттыру үшін өнімді 

жақсарту; 

<variant> бағдарламалық қамтамасыз ету жүйенің жұмысы кезінде анықталған 

қателерді табу және түзету үшін тексереді. 

 

<question> Бағдарламалық жасақтама конфигурациясы мыналарды қамтиды: 

<variant> техникалық құжаттамада көрсетілген және дайын өнімде енгізілген 

бағдарламалық жасақтаманың функционалды және техникалық сипаттамаларының 

жиынтығы; 

<variant> бағдарламалық қамтамасыздандырудың функционалды және 

техникалық сипаттамаларының жиынтығы; 

<variant> алдын-ала құрастырылған процедуралармен бірге әртүрлі өнім 

элементтерінің жиынтығы; 

<variant> өнімнің әртүрлі элементтерінің комбинациясы; 

<variant> қоршаған орта үшін алдын-ала орнатылған параметрлермен бірге 

өнімнің әртүрлі элементтерінің жиынтығы. 

 

<question> Программалау инженериясы не нәрсеге назар аударады? 
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<variant> жобаларды басқарудың принциптері, әдістері мен тәсілдері, 

бағдарламалық қамтамасыздандырудың конфигурациясы және сапасы туралы; 

<variant> бағдарламалық қамтамасыздандыруды жүзеге асыру тәртібін 

анықтайтын негізгі процестер туралы; 

<variant> ұйымдастырушылық басқару процестерінің ұсыныстары туралы; 

<variant> жобалау жұмыстарын жоспарлау және бағалау үшін 

ұйымдастырушылық процестердің ұсыныстары туралы; 

<variant> бағдарламалық қамтамасыздандыру сапасын басқарудың 

ұйымдастырушылық процестерінің ұсыныстары туралы. 

 

<question> Бағдарламалық жасақтама бұл ма? 

<variant> компьютерлік бағдарламалар және соған қатысты құжаттама; 

<variant> жеке тапсырыс бойынша әзірленген бағдарламалық өнімдер; 

<variant> бағдарламалық жасақтаманың барлық аспектілерін қамтитын 

инженерлік пән; 

<variant> есептеу жүйелерінің, оның ішінде аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың барлық аспектілерін қамтитын информатика; 

<variant> функционалдық және тиімділік талаптарына жауап беретін 

бағдарламалық өнімдер. 

 

<question> TO-BE үлгісі AS-IS моделімен салыстырғанда нені білдіреді? 

<variant> кәсіпорынның жұмыскерлері мен менеджерлерінің перспективалық 

ұсыныстарын біріктіреді және нарық пен бизнесті дамытудың талаптарына сәйкес 

кәсіпорын үшін жаңа рационалды технологиялардың перспективалық көрінісін 

қалыптастырады; 

<variant> кәсіпорынның ұйымдық құрылымы мағынасында нақты жағдайды 

білдіреді; 

<variant> нарықтың және бизнесті дамытудың талаптарына сәйкес 

кәсіпорынның ұйымдық құрылымы тұрғысынан перспективалық жағдайды білдіреді; 

<variant> нарықтық және бизнесті дамытудың талаптарына сәйкес кәсіпорында 

қолданылатын технологиялар мен бизнес-процестер тұрғысынан істің шынайы және 

перспективалық жағдайын білдіреді; 

<variant> нарықтық және бизнесті дамытудың талаптарына сәйкес бизнестің 

анықталған кемшіліктері мен кемшіліктерін көрсете отырып, жүйелік талдау 

позициясынан нақты жағдайды білдіреді. 

 

<question> Бағдарламалық жасақтаманың алғашқы шешімдеріне не кірмейді? 

<variant> көрнекі дизайнды немесе оқиғалық бағдарламаны таңдау туралы 

шешім қабылдау; 

<variant> бағдарламалық архитектураны таңдау; 

<variant> пайдаланушылық интерфейс түрін және құжаттармен жұмыс жасау 

технологиясын таңдау; 

<variant> бағдарламалық жасақтама жасауға көзқарасты таңдау; 

<variant> тілдік және бағдарламалау ортасын таңдау. 

 

<question> Жүйелерді дамытуға объектіге бағытталған тәсіл көбірек назар 

аударады: 

<variant> мәліметтер; 

<variant> мінез-құлық механизмдері; 

<variant> сынып модельдері; 
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<variant> мәліметтер операциялары; 

<variant> абстракция. 

 

<question> Нысан моделінің негізгі принциптерінің тізіміне не кірмейді? 

<variant> объектілерді анықтау және құжаттау ережелерінің жиынтығы; 

<variant> абстракция және инкапсуляция; 

<variant> модульділік және иерархия; 

<variant> теру және келісу; 

<variant> инкапсуляция және табандылық. 

 

<question> Нысан: 

<variant> жағдайы, мінез-құлқы және жеке басы; 

<variant> жағдайы және құрылымы; 

<variant> құрылымы және қасиеттер тізімі; 

<variant> олардың қасиеттерінің динамикалық мәндері; 

<variant> бақыланатын және сыртқы тексерілетін қызмет. 

 

<question> Мақсатты нысанға бастапқы объект жіберген хабарлама: 

<variant> мақсатты объект класының операция атауы; 

<variant> осы екі объектінің ынтымақтастық белгісі; 

<variant> бастапқы объектінің класы операциясының атауы; 

<variant> объектілер арасындағы хабарлама ағынын көрсету; 

<variant> объектілерді анықтау әдісі. 

 

<question> Объектінің өзара әрекеттесу сценарийлерінде клиент объектілері мен 

сервер объектілері ажыратылады. Сервер объектісінде клиент объектісінің мүмкін емес 

операцияларының түрлерін көрсетіңіз? 

<variant> конструктор және деструктор; 

<variant> модификатор және итератор; 

<variant> итератор және селектор; 

<variant> модификациялаушы және бұзушы; 

<variant> итератор және селектор. 

 

<question> Объектінің өзара әрекеттесу сценарийлерінде клиент объектілері мен 

сервер объектілері ажыратылады. Мұндай нысандардың көрінуін қамтамасыз етпейтін 

әдісті көрсетіңіз: 

<variant> клиент сервер жұмысының негізгі бөлігіндегі жергілікті объект 

ретінде; 

<variant> сервер клиентке қатысты ғаламдық болып табылады; 

<variant> сервер клиентке клиент әдісіне параметр ретінде жіберіледі; 

<variant> сервері - бұл клиент объектісінің бөлігі; 

<variant> серверін клиент жергілікті уақытта операция кезінде жасайды. 

 

<question> Агрегация, бірлестіктің мамандандырылған арнайы жағдайы ретінде, 

қатынастарды сипаттайды: 

<variant> тұтас және жеке; 

<variant> ерекшелік; 

<variant> сілтеме бойынша байланыс; 

<variant> жалпылау; 

<variant> объектілер иерархиясы. 
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<question> Басқа объектінің атрибуты болып табылатын объектінің оның 

агрегатымен байланысы бар: 

<variant> мәні бойынша; 

<variant> сілтеме бойынша; 

<variant> мәні және сілтеме бойынша; 

<variant> ассоциация түрінде; 

<variant> композиция түрінде. 

 

<question> Сабақтар арасындағы «композиция» қатынасы: 

<variant> бүкіл физикалық бөлігі болған кезде; 

<variant> бүтін сан бөлікке сілтеме болған кезде; 

<variant> бөлік тұтасымен мәні бойынша болған кезде; 

<variant> бөлшектерді тұтастай жасыру тәсілі; 

<variant> бұл сыныптар арасындағы қатынастарға шектеулер қою тәсілі. 

 

<question> Көпбұрыш пен Шың кластары арасында қандай байланыс болуы 

керек, онда көпбұрыштағы өзгерістер осы көпбұрыштың шыңдарының өзгеруіне 

әкеледі. 

<variant> композиция; 

<variant> агрегация; 

<variant> мұрагерлік; 

<variant> тәуелділік; 

<variant> бірлестік. 

<variant>реализация.             

 

<question> Егер графикада көпбұрыштың белгілі бір атрибуттары болса және 

оларды өзгерту мүмкін болмаса, көпбұрыш және Графикалық нысандар кластары 

арасында қандай байланыс болуы керек? 

<variant> композиция; 

<variant> агрегация; 

<variant> мұрагерлік; 

<variant> тәуелділік; 

<variant> бірлестік. 

<variant>реализация.             

 

<question> Класс қасиеттері - бұл біртұтас түсінік, ол мыналарды іске асады: 

<variant> атрибуттар мен бірлестіктерде; 

<variant> атрибуттарда; 

<variant> басқа кластармен бірлестіктерде; 

<variant> басқа сыныптармен өзара әрекеттесудің әртүрлі формаларында; 

<variant> сынып әдістерінде. 

 

<question> Егер класс атрибут түрлерін анықтаса, онда объектілер мыналарды 

қамтиды: 

<variant> атрибут мәндері; 

<variant> атрибуттық сілтемелер; 

<variant> басқа объектілерге сілтемелер; 

<variant> атрибут мәндерін өзгертуге арналған сипаттамалар; 

<variant> әдепкі. 



102 

 

<question> Төмендегі сынып төлсипаттарының қайсысы төлсипат мәнін 

өзгертуге шектеулерді алып тастайды? 

<variant>changeable; 

<variant> addOnly;  

<variant>frozen;      

<variant>ordered;            

<variant>readOnly.    

   

<question> Сынып атрибутында көрсетуге болатын ақпараттың маңызды бөлігі 

пайда болады: 

<variant> бірлестіктерде; 

<variant> сабақ әдістерінде; 

<variant> класс әдістерінің параметрлерінде; 

<variant> «тәуелділікке» қатысты; 

<variant> «мінездеме» элементтерінде. 

 

<question> Мақсатты және бастапқы сыныптар арасындағы байланыстағы рөл 

атаулары қолданылады: 

<variant> көзден мақсатты сыныптың объектісіне өту; 

<variant> көздер класының объектісіне мақсаттан ауысу; 

<variant> мақсаттық сыныптың атрибуты болу үшін; 

<variant> осы класстар арасында құрылымдық байланыс орнату; 

<variant> осы класстар объектілерінің өзара әрекеттесуі үшін. 

 

<question> Екі сынып өзара әрекеттескен кезде түсінуді жақсарту үшін келесі 

атаулар жиі қолданылады: «has» (бар), «isrelatedto» (байланысты), «ispartof» (бөлігі). 

Берілген атау сыныптар арасында қандай байланыс түрін қолданады? 

<variant> бірлестік; 

<variant> жинақтау; 

<variant> құрамы; 

<variant> тәуелділік; 

<variant> мұрагерлік. 

 

<question> UNIX ОЖ-де әрбір жаңа процесті тек ... болуы мүмкін 

<variant> қолданыстағы процестердің бірі ретінде 

<variant> қолданыстағы процестердің екеуі бойынша 

<variant> бірнеше ата-аналық процестер бойынша 

<variant> ата-аналық процестердің жұп саны ретінде 

<variant> ата-ана процестерінің саны бірдей емес болғанда 

 

<question> UNIX ОЖ сигналдарды өзара әрекеттесудің қарапайым түрі ретінде 

қарастыруға болады ... 

<variant> процестер 

<variant> процессорлар 

<variant> сегменттер 

<variant> сигналдар 

<variant> арналар 

 

<question> UNIX шифрланған парольді қорғау ... келесі әдеспен бұзылады 
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<variant> ашық алгоритммен көптеген ықтимал парольдерді шифрлау, пароль 

файлындағы сәйкестіктерді іздеу және шифрлау 

<variant> инсайдерлерді серіктес ретінде тартқанда 

<variant> парольді пайдаланушы идентификаторын жинау арқылы есептеу 

<variant> пароль файлын көшіргеннен кейін барлық парольдердің шифрын ашу 

<variant> парольдік файлды көшіріп, барлық құпия сөздерді шифрлау 

 

<question> Төмендегі командалардың қайсысы qwerty пайдаланушысының үй 

каталогына кіруге мүмкіндік береді (қолданылғандардың барлығын таңдаңыз)? 

<variant>cd /home/qwerty 

<variant>cd $HOME/qwerty 

<variant>cd ~qwerty 

<variant>cd /var/qwerty 

<variant>~qwerty 

 

<question> Қай команда дискідегі бос орынды анықтай алады? 

<variant>dfНачало формы 

<variant>diskstat 

<variant>free 

<variant>du 

<variant>freesp 

 

question> Қоршаған орта ... 

<variant> ата-аналық процестен балаға деректерді беру механизмі 

<variant> деректерді бала процесінде ата-анаға беру механизмі 

<variant> ата-аналық процесстен балаға деректерді жүктеу механизмі 

<variant> деректерді бала процесінде ата-анаға көшіру арқылы беру механизмі 

<variant> мәліметтерді ата-аналық процестен балаға мұрағаттау механизмі 

 

<question> UNIX жүйелеріндегі сүзгі  деп? 

<variant> - бұл пернетақтадан кіріс-шығуды қайта бағыттаусыз оқып, терминалға 

жазатын бағдарлама 

<variant> - бұл терминалдан кіріс-шығуды қайта бағыттаусыз оқып, пернетақтаға 

жазатын бағдарлама 

<variant> - пернетақтадан кіру / қайта бағыттау арқылы оқып, терминалға 

жазатын бағдарлама 

<variant> - бұл терминалдан басқару блогын қайта бағыттай алмай оқып, 

пернетақтаға жазатын бағдарлама 

<variant> бұл терминалдан басқару блогын қайта бағыттайтын және 

пернетақтаға жазатын бағдарлама 

 

<question> «Бағдарлама қателерінің стандартты шығуы» термині нені білдіреді 

<variant> мәліметтер ағыны, мұнда диагностикалық хабарламалар әдепкі 

бойынша көрсетіледі 

<variant> мәліметтер ағыны, мұнда әдетте диагностикалық хабарламалар бөлек 

каталогта сақталады 

<variant> мәліметтер ағыны, мұнда барлық диагностикалық хабарламалар бөлек 

файлда сақталады 

<variant> мәліметтер ағыны, мұнда барлық диагностикалық хабарламалар бөлек 

каталогта сақталады 
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<variant> әкімшіге диагностикалық хабарламалар жіберілетін мәліметтер ағыны 

 

<question> Салып болу 

<variant> объектінің толық атауын осы атаудың бір бөлігіне ауыстыру 

<variant> объектінің толық емес атауын осы атаудың бір бөлігіне ауыстыру 

<variant> объектінің толық атауын осы объектінің бір бөлігіне ауыстыру 

<variant> бірнеше атауларды объектінің атына сәйкес ауыстыру 

<variant> объектінің толық емес атауын осы объектінің бір бөлігіне ауыстыру 

 

<question> Командалық интерпретаторға не тән емес? 

<variant> кәдімгі өрнекті сәйкес бағыныңқыға айналдырады 

<variant> тұрақты өрнекті сәйкес келетін жолға түрлендіреді 

<variant> сандық өрнекті сәйкес келетін ішкі жолға түрлендіреді 

<variant> сандық өрнекті сәйкес келетін жолға түрлендіреді 

<variant> оналтылық өрнекті сәйкес келетін жолға түрлендіреді 

 

<question> Бір компьютерде қанша Х-серверді тіркеуге болады 

<variant> саны 

<variant> 5 

<variant> 8 

<variant> 12 

<variant> 19 

 

<question> X11 графикалық ортада: 

<variant> әрбір Х-клиентке параметр немесе ортаның айнымалы мәнін қолдана 

отырып, сәйкестендіргіші орнатылуы керек X-сервер қажет 

<variant> әрбір Х-серверге X-клиент қажет, оның идентификаторы параметр 

немесе қоршаған орта айнымалысы арқылы орнатылуы керек 

<variant> әрбір X-клиентке X-сервер қажет, оның идентификаторы белгі немесе 

қоршаған орта айнымалысы арқылы орнатылуы керек 

<variant> әрбір X-клиентке қоршаған орта айнымалысының көмегімен 

идентификаторы белгіленетін X-сервер қажет 

<variant> әрбір X-клиентке қоршаған орта параметрін қолдану арқылы 

идентификаторы орнатылуы керек X-сервер қажет 

 

<question> XFree86 ол..... 

<variant> IBM PC архитектурасына бағдарланған графикалық ішкі жүйенің 

түпнұсқа атауы 

<variant> IBM PC архитектуралық-центрлік графикалық жүйесінің жеке меншік 

атауы 

<variant> Макинтош архитектуралық-бағдарланған графикалық атауы 

<variant> Макинтош архитектурасына тән графикалық атау 

<variant> IBM PC архитектурасына негізделген жеке сәйкестендіру кілті 

 

<question> vim редакторында не қолдамайды? 

<variant> дыбыстық команда 

<variant> командаларды графикалық сүйемелдеу 

<variant> сандық командалық қолдау 

<variant> командалардың тура сүйемелдеу 

<variant> жүйелік командалық қолдау 
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<question> әдеттегі UNIX жүйесіндегі / var каталогы сақтау үшін ....... не 

қолданылады 

<variant> мөлшері мен саны алдын-ала белгісіз файлдар 

<variant> мөлшері мен саны алдын-ала белгілі болатын файлдар 

<variant> алдын-ала белгісіз файлдар 

<variant> файлдары, олардың саны алдын-ала белгісіз 

<variant> анықтамалықтары, олардың мөлшері мен саны алдын-ала белгілі 

 

<question> Linux жүйесіндегі /etc/rc3.d каталогында не бар? 

<variant> жүйелік қызметтерді іске қосу сценарийлеріне символдық сілтемелер 

<variant> жүйелік қызметтерді іске қосу сценарийлеріне сандық сілтемелер 

<variant> жүйелік қызметтерді іске қосу сценарийлері үшін файлдар 

<variant> бағдарламалық қамтамасыз етуді іске қосу сценарийлеріне символдық 

сілтемелер 

<variant> /etc/rc3.d каталогы жүктелген деректерді сақтау үшін қолданылады 

 

<question> Ақпараттық беттер түріндегі құжаттама 

<variant> құжаттаманың басқа форматтарынан алуға болатын қатаң құрылымдық 

мәтін 

<variant> CSV форматындағы құжаттамадан алуға болатын қатаң құрылымдық 

мәтін 

<variant> құжаттаманы ұсыну үшін басқа форматтардан алуға болатын қатаң 

құрылымның гипермәтіні 

<variant> құжаттаманың CSV форматынан алуға болатын қатаң құрылымның 

гипермәтіні 

<variant> гипермәтін - қатаң құрылым емес, оны құжаттаманы ұсынудың басқа 

форматтарынан алуға болады 

 

<question> Кепілдендірілген дағдылар принципі мұны талап етеді 

<variant> машинамен жұмыс істеудің жалпы дағдыларына ие, пайдаланушы өз 

міндеттерін шеше алды 

<variant> машинамен жұмыс жасаудың ең төменгі дағдыларына ие, 

пайдаланушы өз міндеттерін шеше алды 

<variant> машинаның жалпы дағдыларын қолдана отырып, қолданушы өз 

міндеттерін шеше алмады 

<variant> машинамен жұмыс істей алмайтын пайдаланушы өз міндеттерін шеше 

алды 

<variant> машинамен жұмыс жасаудың жоғары дағдыларына ие, қолданушы өз 

міндеттерін шеше алды 

 

<question> Процедуралық жүйеде рецепт болып табылады 

<variant> қосымшаның тіліндегі қосымшаның сипаттамасы 

<variant> қосымшалар жүйесінің ережелері 

<variant> жүйені программалық аймақ тілінде қолдану ережелері 

<variant> жүйені командалық тілде қолдану ережелері 

<variant> жүйенің қолданбалы аймақ тілінде сипаттамасы 

 

<question> Номиналды тақырып 

<variant> жүйенің объектіге кіруге рұқсат беру туралы шешім қабылдауы негіз 

болып табылады 
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<variant> содан кейін, оның негізінде объектіге кіруге рұқсат беру туралы шешім 

қабылданады 

<variant> содан кейін оның негізінде объект жүйеге кіруге рұқсат беру туралы 

шешім қабылдайды 

<variant> пайдаланушы жүйеге кіруге рұқсат беру туралы шешім қабылдауға 

негіз болады 

<variant> пайдаланушы объектіге қол жеткізуге шешім қабылдауға негіз болады 

 

<question> Тік ақпарат ағындары 

<variant> әр түрлі дәрежедегі объектілер 

<variant> бірдей маңызы бар объектілер 

<variant> тең маңызы бар жүйе 

<variant> әр түрлі дәрежедегі жүйе 

<variant> маңызы жоқ объектілер 

 

 <question> Тақырыпқа қол жеткізу моделі қолданылады 

<variant> белгілі бір объектіге белгілі бір объектіге кіру құқығын шектеу 

<variant> бір нақты объектінің бір нақты объектіге кіру құқығына шектеулер 

<variant> бір нақты объектінің бір нақты субьектке қол жеткізу құқығына 

шектеулер 

<variant> бір нақты объектіге бір нақты объектіге кіру құқығына рұқсат 

<variant> белгілі бір объектіге бір нақты объектіге кіру құқығына рұқсат 

 

<question> Linux ядросы болуы мүмкін 

<variant> Монолитті 

<variant> модульдік 

<variant> цикл 

<variant> үздіксіз 

<variant> тұрақты 

 

<question> процестерді сыртқы синхрондауды UNIX OS-тің «пайдаланушы» 

фазасында іске қосу үшін 

<variant> әр процесс үшін сигналдар деп аталатын бағдарламалық жасақтаманы 

үзеді 

<variant> әр процесс үшін арна деп аталатын бағдарламалық жасақтаманы үзеді 

<variant> әр процесс үшін мәліметтер алмасу деп аталатын бағдарламалық 

жасақтаманың үзілістеріне еліктейді 

<variant> әр процесс үшін командалар деп аталатын бағдарламалық 

жасақтаманы үзеді 

<variant> әр процесс үшін утилиталар деп аталатын бағдарламалық жасақтама 

үзілістеріне еліктейді 

 

<question> FreeBSD жүктеу схемасында не істеуге болмайды 

<variant> жүктеу құралы MBR-де емес, кеңейтілген бөлімде жарияланған 

<variant> жүктеу құралы кеңейтілген бөлімде емес, MBR-де жарияланған 

<variant> жүктеу құралы кеңейтілген бөлімде емес, GPT-де жарияланған 

<variant> жүктеу құралы GPT-де емес, кеңейтілген бөлімде жарияланған 

<variant> жүктеу құралы GPT-де емес, MBR-де жарияланған бөлімнен 

 

<question> Кеңейтілген тұрақты өрнек тұжырымдаманы қамтиды 
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<variant> таңдау әрекеті 

<variant> операциялық ерекшелік 

<variant> тағайындау операциясы 

<variant> жүктеме жұмысы 

<variant> барлық жауаптар дұрыс 

 

<question> «» abcdf «» «» abcdbcdf «» «» abcdef «» «» «» «» «adbdf» «» «acf» «» 

PB 'a [b-d] f' сәйкес келеді. 

<variant> acf 

<variant> abcdf 

<variant> abcdbcdf 

<variant> abcdef 

<variant>af 

<variant>adbdf 

 

<question> ex қызметтік бағдарламасы 

<variant> vi-ге ұқсас жол бойымен мәтіндік редактор, үнемі пәрмен жолы 

режимінде жұмыс істейді 

<variant> командалық жол режимінде үнемі жұмыс істейтін jEdit-ке ұқсас жол 

бойынша мәтіндік редактор 

<variant> жүйелі түрде командалық жол режимінде жұмыс істейтін Kate 

редакторына ұқсас мәтіндік редактор 

<variant> нано-редакторға ұқсас жол бойындағы мәтін редакторы, үнемі 

командалық жол режимінде жұмыс істейді 

<variant> NEdit редакторына ұқсас жол бойындағы мәтіндік редактор, үнемі 

пәрмен жолы режимінде жұмыс істейді 

 

<question> Белсенді процесс фондағыдан ерекшеленеді 

<variant> тек белсенді процесс ғана терминалдан деректерді енгізе алады 

<variant> тек белсенді процесс арнайы қызметтік бағдарламамен деректерді 

енгізе алады 

<variant> тек белсенді үрдіс бағдарламаларды қолдана отырып мәліметтерді 

енгізе алады 

<variant> тек белсенді процесс vi редакторынан мәліметтерді енгізе алады 

<variant> тек белсенді процесс кез-келген жерден мәліметтерді енгізе алады 

 

<question> PID (процесс идентификаторы) - бұл 

<variant> әр процеске тағайындалған бірегей сан 

<variant> әр процеске тағайындалған екілік сан 

<variant> әр қолданушыға берілген ерекше нөмір 

<variant> әр процеске тағайындалған сан 

<variant> әр процеске тағайындалған он алтылық сан 

 

<question> «мұздатылған» бағдарламаны қалай тоқтатуға болады? 

<variant> оның PID-ін тауып, өлтіру бағдарламасын қолдана отырып, «» KILL «» 

сигналын жіберу 

<variant> оның PID-ін табыңыз және жою бағдарламасын қолданып «» ЖОЮ 

«белгісін жіберу 

<variant> оның PID-ін тауып, өлтіру бағдарламасын пайдаланып «» ЖОЮ «» 

сигналын жіберу 
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<variant> оның жеке куәлігін тауып, «өлтіру» бағдарламасын қолдана отырып, 

«» KILL «сигналын жіберу 

<variant> оның PID-ін тауып, жою бағдарламасының көмегімен «» DESTROY 

«сигналын жіберу 

 

<question> ресурстармен бөлісу дегеніміз 

<variant> ресурстарға қол жетімділік әдісін шектеу (қатынас саясаты) және 

ресурстардың өзін пайдалану мүмкіндігі (қол жеткізу құқығы) 

<variant> ресурстарға толық қол жеткізу (қатынас саясаты) және ресурстарды өзі 

пайдалану мүмкіндігі (қол жеткізу құқығы) 

<variant> ресурстарға қол жетімділік әдісін шектеу (қатынас саясаты) және 

ресурсты өзі пайдалану мүмкіндігі рұқсат етіледі (қол жеткізу құқығы) 

<variant> ресурстарға қол жеткізу әдісін ішінара шектеу (қол жеткізу саясаты) 

және ресурстарды өзі пайдалану мүмкіндігі (қол жеткізу құқығы) 

<variant> жоғарыда келтірілген жауаптардың барлығы дұрыс. 

 

<question> Жұмыс ортасының ерекшеліктеріне мыналар жатады 

<variant> жүйелік ресурстарды біріктіру, бөлу және есепке алу 

<variant> қолданушымен диалог, енгізу-шығару және мәліметтерді басқару 

<variant> перифериялық бағдарламалық қамтамасыздандыру 

<variant> қолданушымен диалог, енгізу-шығару және бағдарламалардың 

орындалуын бақылау 

<variant> орындау үшін бағдарламаларды біріктіру, енгізу-шығару және бақылау 

 

<question> UNIX файлдық жүйесіне қанша _ жол бар? 

<variant> үш: жазу, оқу және пайдалану 

<variant> екі: жазу және оқу 

<variant> үш: жазу, оқу және көру 

<variant> үш: редакциялау, оқу және қарау 

<variant> екі: оқу және пайдалану 

 

 <question> UNIX-тің кандидатурасы ерекше анықталады 

<variant>UID 

<variant>UIE 

<variant>UIT 

<variant>DIU 

<variant>DIP 

 

<question> UNIX жүйесінің интерфейсі 

<variant> мәтіндік мәліметтерді беруге негізделген 

<variant> мәліметтердің графикалық берілуіне негізделген 

<variant> шифрланған мәліметтерді беруге негізделген 

<variant> дыбыстық мәліметтерді беруге негізделген 

<variant> мәліметтер пакетін жіберуге негізделген 

 

<question> Қабықтағы алмастыру 

<variant> қабықшаның орнына басқа бағдарламаны уақытша немесе тұрақты іске 

қосу 

<variant> қабықшаның орнына басқа қызметтің уақытша немесе тұрақты іске 

қосылуы 
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<variant> қабықтың орнына басқа бағдарламаны уақытша немесе біржола жабу 

<variant> бағдарламаның орнына басқа қабықты уақытша немесе біржола іске 

қосу 

<variant> қабықтың орнына ядроны уақытша немесе тұрақты іске қосу 

 

<question> Файлдарды басқарудың негізгі командалары: 

<variant> ls, rm, mv, cp 

<variant> ls, rm, mv, ағаш 

<variant> ls, mkdir, mv, cp 

<variant> жанасу, рм, мкдир, б.т. 

<variant> ls, табу, mv, табу 

 

<question> Егер ағымдағы каталогта кем дегенде «» а «атауы бар файл болса, 

онда ls утилитасы ls командасын алады 

<variant> атауы «а» деп басталатын ағымдағы каталогтағы барлық файлдардың 

тізімі. 

<variant> атауы «а» деп басталатын ағымдағы каталогтағы нақты файлдардың 

тізімі. 

<variant> ағымдағы каталогтағы барлық файлдардың тізімі 

<variant> барлық каталогтардың атауы 'a' басталатын барлық файлдардың тізімі. 

<variant> ағымдағы каталогтағы барлық жүктелген файлдардың соңғы тізімі 

 

<question> X11 атауындағы 11 саны 

<variant> графикалық хаттаманың нұсқа нөмірі 

<variant> мәтінді жіберу протоколының нұсқа нөмірі 

<variant> графикалық мәліметтерді берудің PID нұсқасының нөмірі 

<variant> Мәтіндік мәліметтерді берудің PID нұсқасының нөмірі 

<variant> аудио протоколдың нұсқа нөмірі 

 

<question> X11 графикалық ортада: 

<variant> X-клиент графикалық кіріс-шығыс сұраныстарын жібереді, ал X-

сервер оларды орындайды, сонымен қатар пайдаланушылармен, дауыс беру 

құрылғыларымен өзара әрекеттеседі 

<variant> X сервері оларды орындайды, сонымен бірге пайдаланушымен, дауыс 

беру құрылғысымен өзара әрекеттеседі, ал X клиенті графикалық енгізу-шығару 

сұраныстарын жібереді 

<variant> X клиенті мәтін енгізу / шығару сұраныстарын жібереді, ал X сервері 

оларды орындайды, сонымен бірге пайдаланушылармен, дауыс беру құрылғыларымен 

өзара әрекеттеседі 

<variant> X-клиент кіріс-шығыс графикалық сұраныстарын жібереді, ал X-

сервер оларды орындайды, сонымен бірге кіру құрылғысын сұрамай-ақ, қолданушымен 

өзара әрекеттеседі 

<variant> X сервері оларды орындайды, сонымен бірге пайдаланушымен, сұрау 

енгізу құрылғысымен өзара әрекеттеседі, ал X клиенті енгізу / шығару мәтіндерін 

жібереді 

 

<question> процессуалдық жүйені қолданушы кім? 

<variant> тапсырыс беруші 

<variant> серверлер 

<variant> Нысан 
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<variant> Тақырып 

<variant> Әкімші 

 

<question> UNIX стандартты директориялары бөлінеді 

<variant> жүйе мен пайдаланушының сақталған файлдарды қалай 

қолданатындығы туралы 

<variant> жүйенің сақталған файлдарды қалай қолданатындығы туралы 

<variant> жүйеде және қолданушыда сақталатын файлдарды жүктеу әдісімен 

<variant> пайдаланушының сақталған файлдарды қолдану тәсілі бойынша 

<variant> жүйеде және қолданушыда сақталатын файлдарды қалай өңдеу туралы 

 

<question> rc1.d, rc2.d және т.б. каталогтар орналасқан 

<variant> бастапқы сценарийлерге символдық сілтемелер, екі түрлі 

<variant> стартап сценарийлеріне символдық сілтемелер, үш түрлі 

<variant> бастауыш сценарийлерге арналған жол сілтемелері, екі түрлі 

<variant> бастауыш сценарийлеріне арналған таңбалар файлдары, екі түрлі 

<variant> бастауыш сценарийлеріне арналған файл файлдары, үш түрлі 

 

<question> әдеттегі UNIX жүйесіндегі / etc каталогы сақтау үшін қолданылады 

<variant> жүйелік конфигурация файлдары және іске қосу сценарийлері 

<variant> конфигурация файлдары және іске қосу сценарийлері 

<variant> жүйелік конфигурация файлдары және іске қосу утилиталары 

<variant> жүйелік конфигурация файлдары және іске қосу командалары 

<variant> жүйелік сілтемелер және іске қосу командалары 

 

<question> NAME өрісінің тағайындалуы: 

<variant> whatis мәліметтер базасында индекс ретінде қызмет ететін объектінің 

қысқаша сипаттамасы 

<variant> whatis мәліметтер базасында индекс ретінде қызмет ететін объектінің 

толық сипаттамасы 

<variant> whatis мәліметтер базасында идентификатор ретінде қызмет ететін 

объектінің қысқаша сипаттамасы 

<variant> қабықтар базасында индекс ретінде қызмет ететін объектінің қысқаша 

сипаттамасы 

<variant> қабықтар базасында идентификатор ретінде қызмет ететін объектінің 

қысқаша сипаттамасы 

 

<question> Тек ең маңызды көшбасшылық өрістерді көрсететін тармақты 

таңдаңыз 

<variant>NAME и DESCRIPTION 

<variant>NAME  

<variant>NAME и REMOVE 

<variant>REMOVE и DESCRIPTION 

<variant>NAME и DELETE 

 

<question> тек жүйелік ақпараттың негізгі көздерін тізімдейтін элементті 

таңдаңыз 

<variant> нұсқаулықтар және / usr / share / doc 

<variant> Опциялар және / пайдаланушылар / doc / share 

<variant> нұсқаулықтар және / doc / share / bin 
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<variant> нұсқаулықтар және / doc / share / x86 

<variant> нұсқаулықтар және / doc / share / name 

 

<question> «» abcdf «» «» abcdbcdf «» «» abcdef «» «» «» «» adbdf «» «» acf «» «PB 

'a (bcd) * f' сәйкес келеді. 

<variant> abcdbcdf 

<variant> abcdf 

<variant> abcdef 

<variant> аф 

<variant> adbdf 

<variant> acf 

 

<question> vi пәрмендерінің қысқартылуы осыны білдіреді 

<variant> редакциялау командаларының реттілігін олардың толық атаулары 

бойынша оқуға болады 

<variant> редакциялау командаларын олардың толық аты-жөндері бойынша 

оқуға болады 

<variant> редакциялау командаларының реттілігін олардың толық емес 

атауларымен оқуға болады 

<variant> редакциялау командаларының реттілігін олардың толық атаулары 

бойынша қарауға болады 

<variant> редакциялау командаларының реттілігі олардың толық аттарында 

жазылуы мүмкін 

 

<question> vi редакторында үш мәтін режимі бар: 

<variant> командалық жол, командалық және кірістіру режимі 

<variant> командалық жол, пәрмен және қарау режимі 

<variant> командалық жол, жазу және кірістіру режимі 

<variant> командалық жол, пәрмен және жазба 

<variant> командалық жол, командалық және редакторлық режим 

 

<question> vi пәрменді режимінде c түймесін басқан кезде, 

<variant> жылжыту командасын күту, содан кейін жолдың тиісті бөлігі 

жойылады және кірістіру режиміне көшу болады 

<variant> кірістіру пәрменін күтіп, содан кейін жолдың тиісті бөлігі жойылып, 

жылжу режиміне көшу болады. 

<variant> кэштен жүктеу командасын күтеді, содан кейін жолдың тиісті бөлігі 

жойылады және ол кірістіру режиміне ауысады 

<variant> қалпына келтіру командасын күту, содан кейін жолдың тиісті бөлігі 

жойылады және кірістіру режиміне көшу болады. 

<variant> таңдау командасын күтуде, содан кейін жолдың тиісті бөлігі 

жойылады және кірістіру режиміне көшу болады. 

 

<question> Терминал сызығы 

<variant> кіріс / шығыс ағындарын түрлендіруге және сигналдарды беруге 

қабілетті / dev-да сериялық байт құрылғысы 

<variant> кіріс / шығыс ағындарын түрлендіруге және файлдарды тасымалдауға 

қабілетті / dev-да сериялық байт құрылғысы 

<variant> кіріс / шығыс ағындарын түрлендіруге және сигналдарды беруге 

қабілетті / dev-да параллель байт беру құрылғысы 
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<variant> мегабайттық сериялық құрылғы, кіріс / шығыс ағындарын 

түрлендіруге және сигналдарды беруге қабілетті 

<variant> кіріс ағындарын түрлендіруге және сигналдарды беруге қабілетті / дев-

ке параллель байт беру құрылғысы 

 

<question> Индексті дескриптор бұл - 

<variant> файлдық жүйеде объектінің бірегей идентификаторы 

<variant> файлдық жүйеде объектінің ерекшеPID 

<variant> файлдық жүйеде бірегей каталог идентификаторы 

<variant> файлдық жүйеде бірегей файл идентификаторы 

<variant> жүйеде объектінің бірегей идентификаторы 

 

<question> UNIX-те не толығымен орындалады? 

<variant> қамқоршы 

<variant> сенімді объект 

<variant> сенімді сервер 

<variant> сенімді клиент 

<variant> сенімді қолданушы 

 

<question> бізге «t-бит «» каталогы не үшін керек? 

<variant> қолданушының басқа каталогтағы файлдарды осы каталогтан жоюға 

құқығы жоқ 

<variant>, пайдаланушы басқа каталогтағы файлдарды осы каталогтан жоюға 

құқылы 

<variant> қолданушыға осы каталогтан басқа адамдардың файлдарын жүктеуге 

құқығы жоқ 

<variant> пайдаланушының басқа каталогтағы файлдарды осы каталогтан 

жылжытуға құқығы жоқ 

<variant>, пайдаланушы осы каталогтан басқа адамдардың файлдарын өңдеуге 

құқылы 

 

<question> UNIX жүйесінде сақтау қиын нәрсе 

<variant> контекстті түсіну принципі, өйткені жүйенің мүмкіндіктері үнемі 

кеңейіп келеді 

<variant> мәтіннің түсіну принципі, өйткені жүйенің мүмкіндіктері үнемі 

кеңейіп келеді 

<variant> мәтінмәнді түсіну принципі, өйткені жүйенің мүмкіндіктері үнемі 

жаңарып отырады 

<variant> жүйенің мүмкіндіктері үнемі кеңейіп келе жатқандықтан, контексті 

бөлу принципі 

<variant> жүйенің мүмкіндіктері ұдайы кеңейіп келе жатқандықтан контексті 

ұсыну принципі 

 

<question> Unix жүйелеріндегі пайдаланушылық интерфейс функцияларының 

көпшілігін алады 

<variant> командалық интерпретатор және файлдық жүйе 

<variant> командалық интерпретатор 

<variant> файлдық жүйе 

<variant> командалық интерпретатор және ядро 

<variant> жүйелік файлдар және файлдық жүйе 
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<question> UNIX жүйесіндегі «жүйелік утилитасы» және «пайдаланушы 

утилитасы» «терминдері 

<variant> құрал мен қолдану аймағының араласуына байланысты қиылысады 

<variant> жылжитын құрал мен қолдану аймағына байланысты қиылысады 

<variant> аспаптық және қолданбалы аймақтардың қақтығысы салдарынан 

қиылысады 

<variant> құралды және қолдану аймағын бір уақытта жүктеуге байланысты 

қабаттасу 

<variant> құрал мен қосымшаның іске қосылуына байланысты қиылысады 

 

<question> Стандартты бағдарламаны енгізу нені білдіреді 

<variant> мәліметтер ағыны, мұнда әдепкі оқу қайдан келеді 

<variant> әдепкі редакциялау пайда болатын сілтемелер ағыны 

<variant> файл ағыны, мұнда әдепкі оқу қайдан келеді 

<variant> командалық ағын, әдеттегі жазба қайдан шығады 

<variant> деректер ағыны, әдепкі сақтау қайдан келеді 

 

<question> Пәрмен жолының интерфейсі нәтижесінде пайда болды 

<variant> жобаны жасауды, шешімді іске қосуды және нәтижелерді бір 

интерфейске талдауды біріктіру қажеттілігі 

<variant> жобаны әзірлеуді, шешімдерді үнемдеуді және нәтижелерді бір 

интерфейске жүктеуді біріктіру қажеттілігі 

<variant> жобаны әзірлеуді ажырату, шешімдерді іске қосу және нәтижелерді бір 

интерфейске талдау қажеттілігі 

<variant> бағдарламаларды әзірлеуді, шешімдерді іске қосуды және нәтижелерді 

бір жүйеге біріктіруді қажет етеді 

<variant> қызметтің дамуын, нәтижелерді бір интерфейске талдауды біріктіру 

қажеттілігі 

 

<question> Операциялық жүйені таратуға мыналар кіреді: 

<variant> операциялық жүйе, оны орнату және конфигурациялау бағдарламасы, 

техникалық қызмет көрсету және үнемі жаңартулар; 

<variant> тек операциялық жүйе және оны орнату бағдарламасы; 

<variant> операциялық жүйе, оны орнату бағдарламасы және ең танымал 

қолданбалы бағдарламалар; 

<variant> ОЖ, оны орнату бағдарламасы және үшінші тарап әзірлеушілерінің ең 

танымал жүйелік бағдарламалары. 

 

<question> ОЖ лицензия бойынша таралады: 

<variant> GNU 

<variant> Линус Торвальдс; 

<variant> Майкрософт; 

<variant> GNU. 

 

<question> Linux-ты орнатқан кезде файлдық жүйені таңдау ұсынылады: 

<variant> журналдық ext3 FS; 

<variant> FAT16 немесе FAT32; 

<variant> NTFS 

<variant> келесілердің кез-келгені. 
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<question> Linux файлындағы қатты сілтеме: 

<variant> - бұл басқа файл атауы; 

<variant> - бұл файлға қосымша тіркесім; 

<variant> - файлдың басындағы көрсеткіш; 

<variant> файлдың орны мен көлемін қамтитын құрылым. 

 

<question> Жүйе пайдаланушыларының тізімі файлда сақталады 

<variant> / etc / passwd 

<variant> / etc / пайдаланушылар 

<variant> / түбір / passwd 

<variant> / жүйе / passwd 

 

<question> Конвейер деп не аталады: 

<variant> бірнеше командалардың параллель орындалуы, ал бір команданың 

шығысы келесі элементтің стандартты енгізілуіне бағытталады; 

<variant> бірнеше командалардың параллель орындалуы, ал олардың арасында 

ауысу қатаң тәртіппен жүзеге асырылады; 

<variant> бірнеше командалардың бірізді орындалуы, әрбір келесі команда 

алдыңғы орындалғаннан кейін орындала бастайды; 

<variant> бірнеше командалардың дәйекті орындалуы .. 

 

<question> Linux бағдарламалық жасақтама пакетінде мыналар бар: 

<variant> құрастырылған бағдарлама, орнатудың алдындағы және кейінгі 

әрекеттері, басқа пакеттерге тәуелділік туралы ақпарат; 

<variant> құрастырылған бағдарлама, орнатудың алдында және одан кейінгі 

әрекеттердің сценарийлері; 

<variant> құрастырылған бағдарлама, басқа пакеттерге тәуелділік туралы 

ақпарат, орнатушы бағдарламаны орнату немесе орнату; 

<variant> құрастырылған бағдарлама және орнатушы орнату немесе орнату. 

 

<question>ОЖ қабығы: 

<variant> пайдаланушы командаларын операциялық жүйенің әрекеттеріне 

түрлендіретін бағдарлама; 

<variant> пайдаланушы командаларын орындайтын бағдарлама; 

<variant> - бұл пайдаланушы командаларын орындайтын операциялық жүйенің 

бөлігі. 

 

<question> ls командасы: 

<variant> пәрмен жолында немесе ағымында көрсетілген каталог файлдарының 

тізімін көрсетеді. 

<variant> ағымдағы каталогтағы файлдардың тізімін көрсетеді; 

<variant> көрсетілген каталогты ағымдағы етеді және файлдардың тізімін 

көрсетеді; 

<variant> көрсетілген каталогқа ауысады; 

 

<question> Файл менеджері: 

<variant> бұл функциялардың барлығын орындайтын бағдарлама. 

<variant> файлдарды құруға, жоюға, көшіруге арналған бағдарлама; 

<variant> каталогтарды шарлауға арналған бағдарлама; 
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<variant> атрибуттарды басқаруға және файлдарды өңдеуге арналған 

бағдарлама; 

 

<question> Linux жүйесінде өшіру үшін келесі пәрменді пайдаланыңыз: 

<variant> өшіру; 

<variant> шығу; 

<variant> шығу; 

<variant> шығу. 

 

<question> vi редактордың режимдері: 

<variant> кірістіру, командалық және командалық жол режимі; 

<variant> мәтіндік және графикалық; 

<variant> редакциялау және көшіру; 

<variant> кірістіру және ауыстыру. 

 

<question> Linux-та бағдарламаны орнату үшін сізге: 

<variant> пакет менеджерін іске қосып, орнатылатын бағдарлама бар пакетті 

таңдаңыз; 

<variant> орнату командасын орындау; 

<variant> бағдарлама бар пакетті ашыңыз; 

<variant> бағдарламасы бар буманы бөлек каталогқа көшіріңіз. 

 

<question> Файлға рұқсаттар: 

<variant> 9 таңбадан немесе үш таңбалы сегіздік саннан; 

<variant> 9 таңбадан немесе үш таңбалы он алтылық саннан; 

<variant> 3 таңбаны немесе үш таңбалы сегіздік санды қолдана отырып; 

<variant> 9 таңбадан тұрады. 

 

<question> Файлға рұқсаттар атрибуттары мыналарды қамтиды: 

<variant> иесіне, оның тобының мүшелеріне және басқа пайдаланушыларға қол 

жеткізуді басқару; 

<variant> әкімшімен немесе пайдаланушының құқықтарымен қатынасу; 

<variant> меншік иесі мен басқа пайдаланушылар үшін қол жеткізу құқығын 

саралау; 

<variant> файлдың иесінен басқа барлығына оқуға рұқсат. 

   

<question> Linux теңшелім файлдары негізінен сақталады: 

<variant> мәтін форматында, қарау және редакциялау - кез-келген мәтіндік 

редактормен. 

<variant> шифрланған түрде, көру мүмкін емес; 

<variant> шифрланған түрде, қарау - конфигуратор бағдарламасын қолдана 

отырып; 

<variant> мәтін форматында, қарау және редакциялау - тек vi редактормен; 

 

<question> Виртуалды жадты парақтау кезінде: 

<variant> барлық парақтардың мөлшері бірдей, ал жүйе автоматты түрде 

процестің виртуалды мекен-жай кеңістігін парақтарға бөледі; 

<variant> беттің өлшемін оперативті жүйе бос ЖЖҚ көлеміне байланысты 

таңдайды; 

<variant> бет өлшемін ол басталған кезде бағдарлама анықтайды; 
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<variant> беттер бірдей мөлшерде, беттер саны оны бастағанда бағдарлама 

анықтайды. 

 

<question> Тест. Мультипроцессорлы операциялық жүйелер үшін дұрыс 

мәліметтерді таңдаңыз: 

<variant> Асимметриялық ОЖ толығымен тек компьютердің процессорларының 

бірінде орындалады, қолданбалы тапсырмаларды басқа процессорларға таратады; 

<variant> Симметриялық ОЖ толығымен орталықтандырылмаған және барлық 

процессорларды қолданады, оларды жүйелік және қолданбалы тапсырмаларға бөледі; 

<variant> Асимметриялық ОЖ бірнеше компьютерлік процессорларда жұмыс 

істейді; 

<variant> Симметриялық ОС-де процессорлардың жартысы жүйелік 

тапсырмаларға, екіншісі - қолданбалыға арналған. 

 

<question> Түбірлік қолданушы 

<variant> - бұл жүйе әкімшісіне тиесілі жалғыз тіркелгі 

<variant> есептік жазба пайдаланушыға жүйеде жұмыс істеуге айрықша құқық 

беруге кепілдік береді 

<variant> жүйелік әкімшінің жеке кабинеті болса да пайдалануға ұсынылатын 

есептік жазба 

 

<question> Бағдарламалық жасақтама лицензиясы қажет 

<variant> осы бағдарламалық жасақтамаға қатысты қолданушы құқықтарының 

шеңберін анықтаңыз 

<variant> осы бағдарламалық жасақтамаға барлық құқықтардың кімге тиесілі 

екенін көрсетіңіз 

<variant> осы бағдарламалық жасақтаманы сатуға болатын шарттарды 

анықтаңыз 

<variant> бұл бағдарламалық жасақтаманы ақысыз ету. 
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Мамандығы: «5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» 

 

1 Linux жүйесінде динамикалық кітапханаларда қандай кеңейтім қолданылады? 

2 Linux-та статистикалық кітапханаларда қандай кеңейтім қолданылады? 

3 / mnt жүйелік каталогы не үшін қызмет етеді? 

4 / bin жүйесі каталогының мақсаты не? 

5 / etc жүйелік каталогының мақсаты не? 

6 / var жүйесінің каталогы қандай мақсатта қызмет етеді? 

7 / proc жүйесі директориясының мақсаты не? 

8 / lib жүйесі директориясының мақсаты не? 

9 / usr жүйесінің анықтамалығы қандай мақсатта қызмет етеді? 

10 / home жүйесінің анықтамалығы қандай мақсатта қызмет етеді? 

11 / dev жүйесі каталогының мақсаты не? 

12 / sbin жүйелік каталогы не үшін қызмет етеді? 

13 / seLinux жүйелік каталогының мақсаты не? 

14 / seLinux2 жүйелік каталогының мақсаты не? 

15 Linux-та құрылғылар қалай ұсынылады? 

16 Негізгі бөлім Бастапқы шебер екенін ескере отырып, mbr кескінін қай команданың 

көмегімен жасауға болады? 

17 Консольде суперайзер атынан іске қосылмаған команданың алдында қандай символ 

бар? 

18 Консольде тамыр ретінде жұмыс істейтін пәрменнің алдында қандай символ бар? 

19 консольдегі $ немесе # жүйесінің айнымалы мәні нені білдіреді? 

20 pwd командасы не үшін қолданылады? 

21 ls командасы не үшін қолданылады? 

22 «Жүйелік қалта» не үшін қолданылады? 

23 «&&» нұсқаулары «ls &&d» жолында не үшін қолданылады? 

24 «||» нұсқаулығы дегеніміз не? жолында «ls || CD ”? 

25 Қай символ аудармашыға команданың аяда орындалуы керектігін «айтады»? 

26 Пәрмен жолындағы «>» не үшін қолданылады? 

27 Пәрмен жолында қолданылатын <таңба не үшін қолданылады? 

28 Конвейер не үшін қолданылады? 

29 Grep командасы не үшін қолданылады? 

30 Қандай команда көп қолданылады? 

31 Қай өрнек дұрыс? 

32 Айнымалыларды тізімдеу үшін қандай команда қолданылады? 

33 Алдыңғы каталогқа қандай орта айнымалысы жатады? 

34 Құқықтарды өзгерту тобы: 

35 Нысанға меншік құқығын өзгерту туралы бұйрық бұл -  

36 Шоттың әрекет ету уақытын өзгерту пәрмені: 

37 Нысан иесінің тобын өзгерту тобы: 

38. chmod 751 file.txt пәрменінен кейін file.txt-қа қандай құқықтар тағайындалады? 

39 chmod командасы не үшін қолданылады? 

40 Chattr командасы не үшін қолданылады? 

41 chown командасы не үшін қолданылады? 

42 Егер 571 командасы орындалса, файлға rwx құқықтары кім болады? 

Rm -rf / кейін не болады? 

44 Қалтадағы барлық файлдар мен каталогтарды қай команда орындай алады? 

45 Мұрағаттан мәліметтерді қай команда бере алады? 

46 Тұрақты тіркестерде қолданылатын «>» метасимвол келесі функцияны орындайды: 
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47 Тұрақты тіркестерде қолданылатын «<»метасимвол келесі функцияны орындайды: 

48 Тұрақты тіркестерде қолданылатын «>>»метасимвол келесі функцияны орындайды: 

49 «&» мета-сипаттама пәрменнің соңында тұрақты тіркестерде қолданылады: 

50 Тұрақты тіркестерде қолданылатын метасимвол «|» функциясын орындайды: 

51 соңғы бағдарлама көрсетіледі 

52 Пайдаланушы мен кіру утилитасы арасында тікелей диалог қосылған. 

53 Мәтінді енгізу кезінде жүйеде пайдаланушыны бастапқы идентификациялау 

процесінде 

54 «Бұйрықты шақыру» - бұл 

55 Жүйелік әкімшінің идентификаторы (түпкі пайдаланушы): 

56 Түбір пайдаланушысы: 

57 Қарапайым пайдаланушылардың идентификаторлары келесі мәндерді қабылдай 

алмайды: 

58 “[someone@localhost someone]$ whoami” ответ: “someone tty4 Oct 13 13:31 

(localhost)”, бұл нені білдіреді? 

59 Жүйе туралы негізгі ақпарат мыналарды қамтиды: 

60 негізгі команда бұл 

61 Егер пәрмен жолында бос орын болса, онда 

62 Cat командасы не үшін қолданылады? 

63 Төмендегі командалардың қайсысы Linux анықтама ішкі жүйесіне байланысты емес? 

64 Әрбір объектінің қысқаша сипаттамасы бар электрондық поштамен байланысты 

жүйелік нысандардың тізімін алу үшін келесі пәрменді орындау керек: 

65 Қарапайым командалық жол тұрады 

66 Linux файлдық жүйесіндегі каталог: 

67 Төмендегі каталогтардың қайсысы жүйелік әкімшінің араласуынсыз өзгертілмейді: 

68 / var каталогы арналған 

69 Linux файлдық жүйелеріндегі «.», «:», «/» Және «» »таңбаларының ішінен мыналарға 

пайдалануға тыйым салынады: 

70  Linux файлдық жүйесі бар 

71 / usr каталогы арналған 

72 «..», «...», «A:» және «. *.» Linux файлдық жүйесіндегі қарапайым файлдардың 

атаулары болуы мүмкін. 

73 Қандай каталог желідегі бірнеше компьютерлер арасында бөлісуге болмайтын 

файлдарды қамтиды: 

74 Файлдық жүйенің толық жолы шақырылады 

75 Пайдаланушының үй каталогы қандай каталогта орналасқан? 

76 Сіз үй каталогындасыз. Онда сіз mydir каталогын құрдыңыз және оған бірнеше 

файлдар мен каталогтарды көшірдіңіз. Бұл каталогты қай команда жоя алады? 

77 Ағымдағы каталогта файлдар бар: afile, bfile, cfile, anyfile, errorfile. Файлмен 

аяқталған барлық файлдарды қай бағдарлама жояды? 

78 Файл1 файлын 2 файлға қай бағдарлама көшіреді? 

79 Файл жасау пәрменін таңдаңыз 

80 Қалталар жасау пәрменін таңдаңыз 

81 Ағымдағы каталогтың мазмұнын қарау үшін қандай команда қолданылады? 

82 Қалталар арасында жылжу үшін қандай команда қолданылады? 

83 Бағдарламаны немесе команданы пайдалану туралы қысқаша анықтаманы қай 

команданың көмегімен көре аламын? 

84 Ағымдағы каталогқа жолды қай команда көрсетеді? 

85 Дұрыс қосындылардың-2.15.94.0.2.2-2.1.i386.rpm пакетін жою пәрменін тексеріңіз 

86 Gedit өңдегішін өңдеуді қай команда орындайды? 
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87 «df» командасы не үшін қолданылады? 

88 Du командасы не үшін қолданылады? 

89 Қандай команда файлды “dir1 / file1” -ден “dir2 / file1” -ге ауыстыра алады? 

90 «dir1» каталогын «dir2» -ге қалай көшіруге болады? 

91 Қандай команда папканы жоя алады? 

92 Файлды қай команда жоя алады? 

93 тарих қойылымы 

94 Рұқсат тізімін қолдана отырып  қамтамасыз ОЖ етеді 

95 Авторизация дегеніміз – бұл 

96 Ақпараттық қауіпсіздік мәселесін шешу үшін қажет 

97 Құпия жүйе қамтамасыз етеді 

98 GRUB, LILO деген не? 

99 Xfce, KDE, GNOME - бұл не? 

100 Пайдаланушының ағымдағы сеансынан шығу үшін консолдегі қай команда жауап 

береді? 

101 Әдетте жүйеде қандай кеңейтім болады? 

102 Консольдегі «chmod» командасы жауап береді 

103 Айнымалы мәнін көрсету үшін қандай таңба қолданылады? 

104 Exo командасы терминалда не істейді? 

105 «Жұмысты уақытылы орындау керек» үзінді жасалады 

106GRUB Legacy конфигурация файлы болып табылады 

107 Құпия сөзді өзгерту пәрмені 

108 Пайдаланушының парольдері қандай файлда сақталады? 

109 Пайдаланушы туралы ақпарат үй папкасы мен қабығына дейін қайда сақталады? 

110 WINE деген не? 

111 GIMP деген не 

112 .bashrc дегеніміз не? 

113 «АЛИАС» дегеніміз не? 

114 Сафари дегеніміз не? 
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