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КІРІСПЕ 
 

Бағдарламалық қамтамасыз етусіз кез келген компьютер 
керек емес темірдің бір бөлшегі ғана болып табылады. 
Бағдарламалардың арқасында компьютер ақпаратты сақтап, 
өңдеп, іздей алады, әуен мен бейнежазбаларды көрсетіп, 
электронды пошта арқылы хабарлама жіберіп, ғаламтор арқылы 
іздеу жүргізіп, өзге де көптеген өзі істеуге тиісті жұмыстарды 
атқарады. Бағдарламалық қамтаманы жалпы 2 үлкен топқа 
бөлуге болады: компьютердің өзінің жұмысын басқаратын 
жүйелік бағдарламалар және пайдаланушылық тапсырмаларға 
арналған қолданбалы бағдарламалар. Ең басты жүйелік 
бағдарлама – операциялық жүйе, ол барлық жүйелік қорларды 
басқарады және қолданбалық бағдарламалар жұмысының негізін 
қамтамасыз етеді. Айтып отырған операциялық жүйелер осы оқу 
құралында қарастырылады. 

Мысал ретінде сәулет принциптері және олардың тәжірибеде 
жүзеге асуын көрсететін UNIX операциялық жүйесі қарастырылған. 
Заманауи компьютер бір немесе бірнеше санашық, жедел жады, 
дискілер мен пернетақта, монитор мен баспа құралдары, желілік 
интерфейс пен өзге де көптеген енгізу-шығару құрылғыларынан 
тұратын өте күрделі жүйе. Барлық құрам бөліктердің дұрыс 
қолданылуы мен оңтайлы жұмыс істеуін бақылайтын 
бағдарламалар жазу аса қиын жұмыс болып табылады. Егер 
әрбір бағдарламашыға қатты дискілердің қалай жұмыс 
істейтініне бас қатырып, блоктарды оқу барысында туындауы 
мүмкін кемшіліктерді ескеруге тура келсе, онда бірде-бір 
бағдарлама жазылмас та  еді. Осыдан көп жылдар бұрын 
бағдарламашыларды аппараттық қамтамасыз етудің қыр-
сырынан алшақтату керек екендігі айқын көрінді. Уақыт өте 
келе барлық құрылғыны басқарып, пайдаланушыға түсінуге 
және бағдарламалауға әлдеқайда жеңіл болатын интерфейс 
немесе ауани машина ұсынатын аппаратураға қосымша қамтама 
ойлап табылды. Операциялық жүйе осы бағдарламалық қамтама 
болып табылады. Операциялық жүйенің жалпы құрылымында 
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төменде көптеген жағдайларда екі немесе одан да көп 
деңгейлерден (немесе қабаттардан) тұратын аппараттық қамтама 
орналасқан. Ең төменгі деңгей интегралды микросұлба, 
өткізгіштер мен қорек көзі, электронды-сәулелік құбырлар сынды 
өзге де дефизикалық құрылғылардан тұрады. Инженерлер мен 
электроника саласы мамандарының жұмыс аясына олардың 
орналасуы мен жұмыс істеуін зерттеу кіреді. Одан кейінгі 
микросәулеттік деңгейде физикалық құрылғылар функционалды 
блоктарға біріктірілген. Микросәулеттік деңгейде орталық 
санашықтық құрылғының ішкі регистрлері (ОСҚР) және 
құрамына арифметикалы-логикалық құрылғы кіретін ақпарат 
тракты орналасқан. Санашықтың әрбір трактысында ақпарат 
регистрден алынып, арифметикалы-логикалық құрылғыда 
өңделеді (мысалы, арифметикалық немесе логикалық қосу 
операциясына қатысады). Нәтижесі бір немесе бірнеше 
регистрде сақталады. Кейбір компьютерлерде ақпарат 
трактының жұмысы микробағдарлама деп аталатын ерекше 
бағдарламаның басқаруында болады. Қалған жағдайларда 
басқаруды аппараттық сұлбалар қамтамасыз етеді. Ақпарат тракты 
командалар жиынтығын орындауға арналған. Кейбір жиынтықтар 
бір ақпарат тракты циклінде өңделсе, басқалары бірнеше 
трактыны талап етеді. Командалар құзырында әртүрлі аппараттық 
құралдар орналасқан, олардың құрамына регистрлер де кіреді. 
Бағдарламашыға аппараттық қамтама мен командалар ассемблер 
тілінде ғана қол жетімді және командалар жиынтығының сәулетін 
(Instruction Set Architecture, ISA) құрайды. Кейбір жағдайларда 
аталмыш деңгей машина тілі деп аталады. Қарапайым машина 
тілі компьютер аясында ақпаратты ауыстыруға, арифметикалық 
операциялар мен көлемді салыстыруға арналған 50-ден 300 
командаға дейін тұрады. Осы деңгейдегі құрылғыларды басқару 
белгіленген көлемдерді арнайы регистр құрылғысына жүктеу 
арқылы жүзеге асады. Мысалы, дискіге оның регистрлеріне 
ондағы орынның мекенжайын жазуға, негізгі жадыдағы орынды, 
оқу мен жазуға арналған байттар санын оқуға арналған 
командалар беруге болады. Іс жүзінде көп параметрлер жіберген 
жөн, ал дискімен қайтып келетін операция статусы жөніндегі 
ақпарат айтарлықтай күрделі. Сонымен қатар көптеген енгізу-
шығару құрылғыларын (Input/Output, I/O) бағдарламалау кезінде 
уақыттық қатынастар айрықша орын алады. 
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Операциялық жүйе бағдарламашыға осы қиындықтардың 
барлығын жасырып, аса ыңғайлы командалар жүйесін ұсынуға 
арналған. Файлдағы блоктарды оқу бағдарламашыға дискілерді 
орналастыруға, ондағы дискілерді тиісті орнына орнатуға 
қарағанда әлдеқайда жеңіл. 

Операциялық жүйенің үстінен қалған жүйелік бағдарламалар 
көрсетілген. Мұнда командалар интерпретаторы (қоршам), 
компиляторлар, редакторлар, т.б. орналасқан. 

Мұндай бағдарламалар компьютер тасымалдаушылардың 
машинаға орнатқанына қарамастан операциялық бағдарламаның 
бөлшегі болып табылмайтындығын түсінген жөн. Бұл – 
ескермейтіндей көрінгенімен аса маңызы ескертпе. 
Операциялық жүйе дегенде көбіне ядро немесе супервизор 
режимінде іске қосылатын бағдарламалық қамтама 
түсіндіріледі. Операциялық жүйе қолданушының аппаратық 
құралдарының араласуынан қорғалған.  

Компилятор мен редактор пайдаланушы режимінде іске 
қосылады. Егер пайдаланушыға қандай да бір компилятор 
ұнамаса, онда ол өз қалауы бойынша басқасын жазып ала алады, 
бірақ ол операциялық жүйенің бөлігі болып табылатын жүйелік 
сағаттың өзінің үзулер өңдеуішін жаза алмайды. 

Дәстүрлі компьютерлерде операциялық жүйе ядро 
режимінде орындалатын элемент болып табылады. Көптеген 
жүйелерде пайдаланушы режимінде көмектесетін және арнайы 
тапсырмаларды шешетін бағдарламалар қолданылады. Кең 
таралған мысалы: пайдаланушының құпия сөзін өзгертуге 
арналған бағдарлама. Ол операциялық жүйенің құрамына 
кірмейді және ядро режимінде жұмыс істемейді, дегенмен де 
маңызды функция атқарады және арнайы қорғауды талап етеді. 

Ядро режимінде орындалатын компоненттер операциялық 
жүйеге жатады, бірақ көптеген «пайдаланушы» бағдарламалары 
жүйелік функциялардан тұрады немесе кем дегенде олармен 
тығыз байланыста. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындыласақ: жүйелік 
бағдарламалармен қатар қолданбалы бағдарламалар қолданылады. 
Көп жағдайда оларды мәтіндер, электронды кестелер мен 
техникалық есептерді өңдеу мен деректер қорында ақпаратты 
сақтау үшін пайдаланушы сатып алады немесе жазады. 
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1. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕГЕ КІРІСПЕ. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ 

ЖҮЙЕНІҢ НЕГІЗГІ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ 

 

Linux немесе Open BSD сияқты заманауи ашық 

операциялық жүйелер (ОЖ) 1970  жылдың басында пайда 

болған UNIX операциялық жүйесінің мұрасы болып табылады. 

Сонымен қатар ОЖ тәжребиелік жүзеге асуына және 

ақпараттық технологиялардың барлық аймақтарының дамуына 

әсерін тигізген. Сол үшін кез келген қарапайым UNIX – 

операциялық жүйесін меңгеруде оның біртумасының негізгі 

ойларына қарамау мүмкін емес.  

Бұл бөлімде UNIX операциялық жүйесінің концепциялары 

іске асырылып, операциялық жүйенің негізгі теорияларымен 

бірге айтылған. Тағы да мұнда осы уақытқа дейінгі пайда болған 

операциялық жүйенің негізгі даму этаптары қаралады.  

Барлық компьютерлік жүйелер Джон фон Нейманның 3 

принципі бойынша құрылған: бағдарламалық басқару, жады 

біртектілігі және мекенділік. Бұл принциптерді келесі үлгімен 

ашып көрсетуге болады: командалық жиыннан тұратын бағдарлама 

және бастапқы мәліметтер барлық жадыда сақталады, өзіндік 

мекенді иемденетін әрбір жады (бағдарламаның айналуы мүмкін 

болатын барлық мекендер жиыны мекендік кеңістік деп аталады); 

әрбір команда мәліметтерімен бірге жадыдан таңдалады және 

санашықпен орындалады, команданы таңдау команданың осы 

мезетте орындалатын өзіндік мекендерінен тұратын арнайы 

командалар санағышымен іске асады; командалар жадыда бір-

бірінен кейін орналасқан, осы арқылы командалық тіркестің 

жадыдан тізбекті таңдалуы ұйымдастырылады. 

Мұның негізінде компьютердің 3 құрылымдық элементін 

белгілеуге болады (1-сурет). 
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1-сурет. Компьютерлік жүйе компоненттері 

Санашық. Компьютердің әсерімен бақылауды іске асырады, 

сондай-ақ бағдарламада келісілген негізгі өңдеу функцияларын 

орындайды. Қарапайым жүйеде бір немесе одан да көп орталық 

санашық болуы мүмкін.  

Негізгі жады. Онда мәліметтер және бағдарламалар 

сақталады. Әдеттегідей уақытша болып табылады (қорректену 

болғанша ақпарат сақталады).  

Енгізу-шығару құрылғылары. Шалғай құрылғылардан 

тұратын оның ішіне кіретін сыртқы жады, коммуникациялық 

жабдық, терминалдар компьютермен сыртқы орта арасында 

мәліметтерді жіберуге қызмет көрсетеді. 

Есептеу жүйесінде аталған компоненттер жүйелік құрсым 

көмегімен бірігеді. Құрсым терминімен жүйенің әртүрлі 

компоненттерімен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін 

құрылымдар мен тетіктермен, осы жағдайда – санашық, негізгі 

жады және енгізу-шығару құрылғыларымен белгіленеді.   

Орталық санашық бағдарламаны жадыдан алады, кодын 

табады және машиналық командаларды орындайды. Негізінен 

командалар ретімен орындалады, бірақ кейде қойылған шарт 

бойынша басқа бағдарламаның басқа бөлімшелеріне өткелдер 

болуы мүмкін.   

Орталық санашық 2-суретте көрсетілген әрекеттердің 

тізбектілігін орындайды: 
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2-сурет. Орталық санашық орындайтын әрекеттер 

 

Әр уақыт мезеті сайын санашық тек бір бағдарламаны 

орындайды. Көп қарапайым операциялық жүйелер 

көптапсырмалыға жатады, жүйеге бір мезетте бірнеше 

тапсырмалар яғни белгісіз болған сандардың орындалуы берілуі 

мүмкін. Үрдістерді орындауға мүмкіндік беретін қажет 

алгоритмдер яғни олардың әрқайсысы санашықтық уақытты алу 

үшін санашықтардың саны белгілі. Бұл әдіс псевдопараллелизм 

деп аталады, сұлбасы 3-суретте көрсетілген: әрбір үрдіске 

басқару басқа үрдіске берілетін санашықтық уақыт кванты 

белгіленеді (бұл жағдай мәнмәтінді ауыстырып қосу деп 

аталады). 
 

 
3-сурет. Жалған параллелизмге мысал 

 

Сондай-ақ басқару басқа үрдіске берілуі мүмкін, егер 

орындалатын үрдіс жүйелік қордың пайда болуын күтетін болса, 

мысалы, енгізу-шығару операцияларының аяқталуы. 

Көптапсырмалы компьютерлер жағдайында принцип 

бұрынғыдай қалады – бірнеше бір мезетте жұмыс істейтін 

санашықтар есебінен тиімділікті жоғарылату жолында 

«экстенсивті жолмен» әрбір үрдісте тек бір ғана үрдіс әр уақыт 

мезеті сайын орындалады – көпесепті компьютерлер 

жағдайында принцип бұрынғыдай қалады. Көпсанашықтық 

сәулеттерде бірнеше санашықтардың арасындағы жүктемені 
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тепетеңдікте ұстау арқасында және олардың әр қайсының 

уақытын минимизациялау псевдопараллелизм алгоримінің 

логикасына қиындықтар туғызады. Әр бір келесі санашық 

уақытының кванті кез-келген қолжетімді санашықта үрдіске 

берілу мүмкін екенін білдіреді.  

Компьютерлік жады конфигурациясы көбінесе 3 негізгі 

параметрмен анықталады: көлемі, шапшаңдылық, тұрақтылық 

құны. Бұл қарама-қайшылықтар сипаттамаларының арасында 

жады иерархиясын өзімен бірге көрсететін келісімдердің болуы 

анық (4-сурет). Сонымен қатар жоғары өнімділікпен және 

кішкене көлемді қымбат құрылғылар төменгі қатынау 

жылдамдылығымен және үлкен көлеммен арзан құрылғыларға 

қосылады. Мұнымен әр деңгей функциясы анық бейнеленген: 

регистрлік жады командаларының операндаларын сақтайды, 

бүркеме көп қолданылатын жады бөлімшелерін сақтау үшін 

қолданылады, негізгі жады орындалатын бағдарламаларды 

сақтайды, сыртқы – іске қосулар арасындағы мәліметтер және 

бағдарламаларды сақтайды.  
 

 
4-сурет. Жады түрлерінің иерархиясы 

 

Ерекше мәнді, негізгі жады алады – мұнда оған тиісті барлық 

орындалатын мәліметтер және бағдарламалар сақталады. Рұқсат 

етілген бағдарлама кез келген жады ұяшығымен байланысуы 

мүмкін (мекендік кеңістік деп аталатын). Мекендік кеңістіктің 

бірнеше түрі бар: нақты (енгізу-шығару порттары немесе 

физикалық жады ұяшығымен сәйкес келетін) және ауани (нақты 

мекендік кеңістікте проекцияланатын үлгімен анықталған). 
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Қарапайым операциялық жүйеде әрбір үрдіс өзінің жеке 

мекендік кеңістігіне ие болады, сондай-ақ басқа үрдіс жадысына 

зиян әкеле алмайды. Ауани жады туралы толығырақ жадыны 

басқару бағыныңқы бөлімінде қарастырылады.  

Енгізу-шығаруды басқару. Енгізу-шығару құрылғылары 

әрекеттесуі мүмкін: 

– бағдарламаланатын енгізу-шығару арқылы (санашық 

үзіндісіз алмасуда қатысады); 

– үзу арқылы (алмасу кезінде басқару санашықпен беріледі, 

ал қалған уақытта басқа бағдарламалар орындалады); 

– жадыда тікелей қатынас құруды қолдану арқылы (санашық 

алмасуда қатыспайды, тікелей қатынас құру контролері 

әрекеттесуді атқарады). 

Заманауи компьютерлер түйіндердің көптеген санынан 

тұрады. Аппараттық тұрғыдан қарағанда, сыртқы құрылғылар – 

бұл компьютердің санашық пен жедел жадыдан басқа барлық 

компоненттері. Сыртқы құрылғылармен (немесе енгізу-шығару 

құрылғыларымен) өзара әрекеттесу құрысымдар деп аталатын 

арнайы құрылғылар арқылы жүзеге асады және берілген 

сипаттамалары мен пайдалану ережелері бар сымдар 

жиынтығын білдіреді. Заманауи компьютерлерде бір уақытта 

бірнеше құрсымдар көрсетілген: мысалы, PCI, PCI-Express, 

USB. Енгізу-шығару құрылғыларымен 3 тәсіл арқылы өзара 

әрекеттеседі: бағдарламаланатын ензігу-шығару, үзулер 

көмегімен енгізу-шығару, жадыға тікелей қатынас құру  (Direct 

Memory Access, DMA). 

Алғашқы жағдайда санашық басқарушы командаларды 

шақырып және деректермен алмаса отырып, сыртқы 

құрылғылардың контролерімен байланысады. Санашық 

жұмысының жылдамдығы сыртқы құрылғылар жұмысының 

жылдамдығынан айтарлықтай көп болатындықтан, мұндай 

алмасу тәсілі кезінде санашық жұмысының бос қалулары өте 

көп болады. Мұндай жағдайларды болдырмау үшін үзулер тетігі 

қолданылады: сыртқы құрылғыдағы деректер оқуға немесе 

жазуға дайын болған кезде санашықта бағдарламаның 

орындалуы мүмкін – сол кезде арнайы үзулерді өңдеу 

функциясы іске қосылып, артынан бастапқы бағдарламаның 
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орындалуы жаңарады. Жадыға тікелей қатынас құруды 

пайдалану кезінде санашық енгізу-шығару үрдісіне қатыспайды 

– деректерді құрылғыдан негізгі жадыға көшіруді, жадыға 

тікелей қатынас құруды арнайы контролер бақылайды. 

 

 

 

 

1.1.  Операциялық жүйенің міндеті 
 

Операциялық жүйе  – бұл компьютер аппаратурасымен 

немесе қолданбалар мен пайдаланушылар арасындағы интерфейс 

ретінде әрекет ететін өзара байланысқан бағдарламалар кешені. 

Осы анықтамаға сай операциялық жүйе негізгі екі функцияны 

атқарады: 

– пайдаланушыға немесе бағдарламашыға нақты аппаратура 

орнына бағдарламалануы оңай және жұмыс істеу қолайлы 

болатын кеңейтілген ауани машина (кей кездері операциялық 

орта деп атайды) ұсыну; 

– кейбір критерийлерге сәйкес компьютер қорларын 

рационалды басқару жолымен компьютерді пайдаланудың 

тиімділігін арттыру. 

 

1.1.1. Операциялық жүйе ауани машина ретінде 
 

Өзінің тапсырмаларын сәтті түрде орындау үшін қазіргі 

кезде пайдаланушы немесе бағдарламашыға компьютердің 

аппараттық құрылғысын толығымен білу қажет етілмейді және 

санашықтың командалар жүйесін білмеуі де мүмкін 

(бағдарламалар үшін көптеген кітапханалар мен жоғары 

деңгейлі функциялар бар). Сұлба 5-суретте көрсетілген. 
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5-сурет. Операциялық жүйе  

 

Бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді әрбір 

деңгейі төменгі деңгейдің бөлшектері жатқан өзіндік 

интерфейстері бар ауани машинаны білдіретін сатылар түрінде 

құруға болады (6-сурет).  

 

 
 

6-сурет. Есептеу жүйесінің деңгейлері 

 

Операциялық жүйе бағдарламашыларды оларға қарапайым 

интерфейс (файлдық, желілік, т.б.) ұсына отырып, аппаратурамен 

тікелей жұмыс істеу қажеттілігінен құтқарады, сондай-ақ 

компьютердің аппараттық құрылғыларын басқару бойынша 

барлық операцияларды өзіне алады: физикалық жады, таймерлер, 

енгізу құрылғылары, т.б. 
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Нәтижесінде командалар жиынымен анықталған қарапайым 

әрекеттерді орындауға қабілетті нақты машина неғұрлым 

жоғары дәрежелі функциялар жиынтығын орындайтын ауани 

машинаға айналады. Ауани машина сондай-ақ неғұрлым жоғары 

деңгейлі командалар арқылы басқарылады: файлдарды құру 

және жою, желілік қосылуларды орнату, т.с.с. Өз кезегінде бұл 

командалар абстракция деңгейі аса жоғары ауани машинаға 

біріктірілуі мүмкін, мысалы объектілерге сүйенетін графикалық 

пайдаланушы интерфейсі.    

 

1.1.2. Операциялық жүйе қорлар менеджері ретінде 

 

Операциялық жүйе тек қана қолданбалы бағдарламаларды 

іске қосуға мүмкіндік бермейді, сонымен қатар осы 

бағдарламалармен жұмыс жасау барысында компьютердің 

қорларын таратушы тетігі болып табылады. 

Компьютерлік жүйелерге шолу жүргізу бағыныңқы 

бөлімінде компьютердің негізгі қорлары қарастырылған болатын: 

санашықтық уақыт, негізгі жады, барлық мүмкін болатын сыртқы 

құрылғылар; сондай-ақ қорларға таймерлер мен операциялық 

жүйенің кейбір процедураларын жатқызуға болады. Бұл қорлар 

үрдістер арасында таралады. Үрдіс көптеген операциялық 

жүйелердің базалық түсінігін білдіреді, және көп жағдайларда 

орындалу сатысындағы бағдарлама ретінде анықталады. Есептеу 

жүйесінің қорларын оларды тиімді түрде пайдалану мақсатымен 

басқару – операциялық жүйенің міндеті. Көптапсырмалы 

операциялық жүйе санашықтың жүктемесін арттыра отырып бір 

үрдістен басқасына қосылуымен айналысады, сондай-ақ жалпы 

қорларға қатынас құру кезіндегі келіспеушіліктерді бақылайды. 

Операциялық жүйе сәйкесе отырып компьютердің қорларын 

басқаруды ұйымдастыратын критерийі нәтижесі әртүрлі болуы 

мүмкін және өзі бір бөлшегі болып табылатын ақпараттық-

есептеу жүйесінің міндетіне байланысты болады. Мысалы, кейбір 

жүйелерде өткізу қабілеті сияқты критерий – бірлік уақытта 

орындалған тапсырмалар саны, басқаларында – әсер ету уақыты 

маңызды (команданы енгізгеннен бастап жүйенің жауабын 

алғанға дейінгі өткен уақыт).   
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1.2. Операциялық жүйенің сәулеті 

 

Операциялық жүйе – операциялық жүйе басқаратын 

қордың түрімен немесе қорлардың барлық түрлеріне 

қолданылатын арнайы тапсырмаға сәйкес топталатын көптеген 

функцияларды атқарады. Қазіргі заманғы көптапсырмалы, 

көппайдаланушы операциялық жүйенің келесі функцияларын 

атап көрсетуге болады: үрдістерді басқару, жадыны басқару, 

файлдар мен сыртқы құрылғыларды басқару, деректерді қорғау 

мен әкімшілік ету, қолданбалы бағдарламалау интерфейсі, 

пайдаланушы интерфейсі. Операциялық жүйені құрылымдаудың 

неғұрлым жалпы тәсілі оның барлық модульдерін 2 топқа бөлу 

болып табылады:  

1) ядро – есептеу үрдісін ұйымдастырудағы жүйе ішінде 

есептерді шешетін операциялық жүйенің негізгі функцияларын 

атқарушы модульдер, мысалы мәнмәтінді қайта қосуы, жадыны 

басқару, үзулерді өңдеу, сыртқы құрылғылармен жұмыс; 

2) операциялық жүйенің қосымша функцияларын жүзеге 

асыратын компоненттер – барлық мүмкін болатын қызметтік 

бағдарламалар немесе утилиттер. 

Бағдарламаның орындалуы барысын сенімді түрде басқару 

үшін операциялық жүйеде пайдаланушылық үрдістерге қатысты 

анықталған ерекшеліктері болуы керек – олай болмаған 

жағдайда дұрыс жұмыс істемейтін қосымшалар операциялық 

жүйе жұмысына араласып кетуі мүмкін. Мысалы, аппаратурамен 

өзара байланыс қарапайым бағдарламалардың мүмкіндіктері 

жете бермейтін ең жоғары деңгейде ғана мүмкін болады. 

Көптеген жағдайларда ядро артықшылығы жоғары режимде 

жұмыс істейтін операциялық жүйенің бөлігі болып табылады.   

Қазіргі заманғы операциялық жүйелердің көпшілігі жаңа 

платформаларға өту мен кеңею, дамуға қабілетті өте жақсы 

құрылымданған модульдік жүйені көрсетеді. Операциялық 

жүйелерді құрылымдаудың әмбебап тәсілдері бар, олардың 

арасынан монолитті және микроядролық сәулеттерді атап 

көрсетуге болады (7-сурет).  
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7-сурет. Операциялық жүйенің сәулеті 

 
 

1.2.1. Монолитті операциялық жүйе 

 

Операциялық жүйелердің көпшілігі артықшылығы жоғары 

режимде жұмыс істейтін және бір үрдістен басқасына тез 

өтулерді пайдаланатын, артықшылығы жоғары режимнен 

пайдаланушы режиміне және керісінше қайта қосылуларды 

талап етпейтін бір бағдарлама ретінде компоненттелетін монолитті 

ядроны пайдаланады. Операциялық жүйенің монолитті ядросының 

құрылымы 8-суретте көрсетілген. 

Мұндай ядро негізгі компоненттер мен қосымша 

функцияларды жүзеге асыратын модульдерге бөлінеді, мысалы, 

арнайы сыртқы құрылғылар мен файлдық жүйелермен жұмыс. 

Пайдаланушы режимінен ядро режиміне өту жүйелік 

шақырулар – операциялық жүйе ядросының интерфейсі арқылы 

жүзеге асады. 

 

 
 

8-сурет. Операциялық жүйенің монолитті ядросының құрылымы 
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1.2.2. Микроядролық операциялық жүйе 

 

Артықшылығы жоғары режимде жұмыс істейтін және 

аппаратураны басқару бойынша тек минимум функцияларды 

атқаратын микроядро негізінде операциялық жүйе құру 

альтернативті болып табылады. Бұл жағдайда операциялық 

жүйенің неғұрлым жоғары деңгейлі функциялары 

арнайыландырылған компоненттер – пайдаланушы режимінде 

жұмыс істейтін серверлер арқылы орындалады. Осы кезде 

деректерді басқару мен алмасу хабарламаларды жеткізу негізгі 

функцияларының бірі болып табылатын хабарламаларды тарату 

арқылы жүзеге асырылады (9-сурет). 

 

 
 

9-сурет. Микроядросы бар операциялық жүйенің құрылымы 

 

Мұндай құрылым кезінде операциялық жүйе айтарлықтай 

ақырын жұмыс істейді, себебі артықшылығы жоғары режим мен 

пайдаланушы режимі арасындағы өтулер жиі орындалады, бірақ 

жүйе неғұрлым қолайлы болады – оның функцияларын 

арттыруға немесе түрлендіру, өзгерту, деректер қосу немесе 

пайдаланушы режимінің серверлерін ескермеуге болады. 

Сонымен қатар, серверлер кез келген пайдаланушы үрдістері 

сияқты бір-бірінен жақсы қорғалған.  

 

1.3. Есептеу жүйелері тарихындағы UNIX орны  
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Операциялық жүйелер жарты ғасыр бойы күрделі жолдан 

өтті, ол есептеу аппаратурасының дамуына үлкен әсер етті. 

Алайда операциялық жүйелердегі көптеген алгоритмдер мен 

тәсілдер 1960–1970 жж. жасалса да, қазіргі заманда операциялық 

жүйелер дамуын жалғастырып және пайдаланушы талаптарына 

сәйкес өзгеріске ұшырап жатыр.  

Көптеген операциялық жүйелер үшін міндетті болған 

негізгі 3 сипаттаманы атап көрсетуге болады: түрлі аппараттық 

сәулеттер арасындағы тасымалдау, көптапсырмалық және 

көппайдаланушылық жұмыс режимдері.  
 
 
 
 
1.3.1. Операциялық жүйелерге дейін не болды?  
 
1950 ж. ортасынан бастап жартылай өткізгіш элементтердің 

пайда болуымен байланысты есептеу техникасының дамуы 
басталды. Сонымен бірге бағдарламалауды автоматтандыру мен 
есептеуді ұйымдастыруда айтарлықтай алға жылжу байқалды, 
осы жылдарда алғашқы алгоритмдеу тілдері пайда болды 
(Алгол, Фортран, Кобол). Трансляторларды, кітапханалық 
бағдарламалар мен жүктемелерді нәтижелі түрде бірлесіп 
пайдалануды көптеген есептеу кешендерінің штаттарында 
ұйымдастыру үшін арнайы қызметкерлер – операторлар 
енгізілген болатын. Бірақ олар қалай жылдам жұмыс істесе де, 
компьютер жұмысымен өнімділігімен жарыса алмады. Бұл 
мәселені шешу үшін оператор әрекеттерінің реттілігін 
автоматтандыратын дестелік өңдеу жүйелері жасап шығарылды. 
Оператор тапсырмалар дестесін құрастырды, әрі қарай 
олардың қатысуынсыз арнайы бағдарламаны орындау үшін 
монитор арқылы іске қосылады.   

 
1.3.2. Мэйнфреймдерге арналған операциялық жүйелер 

 
1965–1975 жж. компьютерлердің келесі ұрпақтары пайда 

болды: күрделі компьютер сәулеттерін іске асыру мүмкін болды 
(мысалы, IBM/360) және қазіргі заманғы операциялық 
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жүйелерге тән болатын басқа негізгі тетіктерді іс жүзінде жүзеге 
асыру мүмкін болды: көптапсырмалық, көптерминалды, 
көппайдаланушылық жұмыс режимдерін қолдау, ауани жады, 
файлдық жүйелер, қолжетімділікті шектеу және желілік 
жұмыстар. Бірақ мұндай жүйелер өте сирек кездесетін және 
шектен тыс қымбат болатын.   

Басты жетістіктердің бірі мультибағдарламалауға өту 
болды – компьютер жадысында бір уақытта бір санашықта 
ауыспалы түрде орындалатын бірнеше бағдарлама орналасатын 
есептеу үрдісін ұйымдастыру тәсілі. Пайдаланушы компьютермен 
тікелей байланысты сезінуі үшін мультибағдарламалаудың 
уақытты бөлу жүйесі сияқты нұсқасы жасап шығарылды. 
Әрбір пайдаланушы өз терминалымен  жұмыс істейді, сол кезде 
барлық үрдістер жалған параллель түрде жұмыс істейді.  

 
1.3.3. UNIX операциялық жүйесінің пайда болуы 
 
1970 ж. ортасында мэйнфреймдермен қатар PDP-11 сияқты 

мини-компьютерлер («мини-» деп аталса да, мұндай компью-
терлердің көлемі бірнеше шкафтың орнын алатын еді) кең 
қолданысқа ие болды. Мұндай компьютерлердің сәулеті 
мэйнфреймдармен салыстырғанда айтарлықтай жеңілдетілді 
(құнын айтарлықтай төмендетті – миллионнан жүз мың 
долларға дейін), бұл осы компьютерлерге арналған операциялық 
жүйелерге әсерін тигізді – олар кейбір функцияларынан 
айырылған, мысалы көппайдаланушылық жұмыс режимі.    

Операциялық жүйелер мен мини-компьютерлер тарихындағы 
маңызды кезең AT&T компаниясының Bell Labs зертханасында 
UNIX операциялық жүйесінің пайда болуы болып табылады. 
Бастапқыда ол PDP-7 мини-компьютеріне арналып жасалған 
және құрамына көппайдаланушылық жұмыс пен уақытты бөлу 
сияқты неғұрлым күрделі операциялық жүйелердің сәулеттік 
ерекшеліктерінің жиынтығы кіреді. 1970 ж. UNIX операциялық 
жүйесін жалпылай пайдалану басталды, бұл уақытта оның 
тасымалдағыштығын айтарлықтай жеңілдеткен жоғары деңгейлі 
С бағдарламалау тілінде қайта жазылған болатын. Бұл 
операциялық жүйе бастапқы мәтіндермен бірге таралғандықтан, 
ол энтузиасттар өзгеріс енгізе алатын алғашқы операциялық 
жүйе атанды. Бұл жүйенің білім және ғылым ортасында, әсіресе 
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университеттерде таралуында UNIX бастапқы мәтіндері 
маңызды рөл атқарды. Бұл салада BSD (Berkley Software 
Distribution) жобасы неғұрлым белгілі – Беркли университетінде 
құрылған UNIX академиялық нұсқасы. Нәтижесінде BSD 
көптеген коммерциялық және коммерциялық емес жобалар 
үшін, оның ішінде бүгінгі таңда UNIX  еркін жүзеге асуының 
кең таралған түрі – FreeBSD негіз болып табылады.  

UNIX-ң сәтті сәулеттік шешімдері ол икемділік, қуатты 
функционалдық мүмкіндіктер мен ашықтылықтар. Бұл 
операциялық жүйеге тек қана мини-компьютерлер нарығы ғана 
емес, мэйнфреймдер, серверлер, RISC-санашықтары негізіндегі 
жұмыс станцияларын игеруге мүмкіндік берді. Нәтижесінде 
пайда болған көптеген операциялық жүйелер UNIX-ң кейбір 
негізгі идеяларын игерді: С тілінің негізіндегі ауысымдылық, 
сатылы файлдық  жүйе, командалық жол интерфейсі.  

1.3.4. Ғаламдық желілердегі операциялық жүйелердің дамуы 

 

1980 ж. басында ARPANET тәжірибелік желісі шеңберінде 

алғашқы рет TCP/IP хаттамалар ағынының жұмыс нұсқасы 

пайда болды. TCP/IP өту алғашқы жүзеге асыру BSD UNIX 

аясында құрылғандығымен жылдамдатылған. Интернет деп 

аталатын жаңа ғаламдық желі ақпараттық технологияларды 

дамытуға, өндірушілердің барлық мүмкін болатын бірлестіктерін 

құруға және ашық жүйелердің дамуына арналған орта болды. 

Сонымен қатар, біраз уақыт өткен соң BSD кеңінен еркін түрде 

таралған UNIX – FreeBSD негізі болды. Бұл кезеңде UNIX 

операциялық жүйесінің көптеген коммерциялық нұсқалары 

пайда болды: SunOS (ары қарай Solaris), HP-UX, Irix, AIX, т.б. 

Нұсқаларының әртүрлілігі түрлі ұйымдар шешуге тырысқан 

сәйкессіздік мәселесінің шешімін тапты. Нәтижесінде құрамына 

операциялық жүйенің бағдарламалық интерфейсінің құрылымдық 

сипаттамасы, командалық қамтама сипаттамасы, қауіпсіздік 

саясаты, т.б кіретін POSIX (Portable Operation System Interface 

based on uniX) стандарттары қабылданды. 

 

1.3.5. Дербес компьютерлерге арналған операциялық жүйелер  

 



Н. А. Сейлова 
 

20 

 

1980 ж. басындағы тағы бір атаулы оқиға – дербес компью-

терлердің пайда болуы. Сәулет тұрғысынан қарағанда олар 

мини-компьютерлер мен жұмыс станцияларынан 

айырмашылығы жоқ, бірақ олардың бағасы айтарлықтай төмен 

болды. Бұл дербес компьютерлерге жергілікті жерде таралуға 

мүмкіндік және бұл айтарлықтай дәрежеде қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларға өзгеріс енгізді.  

Дербес компьютерлерге (ДК) арналған алғашқы операциялық 

жүйелер шектелген қорлар бойынша өте қарапайым болды. 

Мысалы ретінде MS-DOS нұсқасында кең таралған DOS алуға 

болады. «Нағыз» компьютерлерге арналған операциялық жүйе-

лермен салыстырғанда дербес компьютерлерге арналған 

операциялық жүйелер көптеген маңызды қасиеттерге ие 

болмады: оның ішінде көптапсырмалы мен көппайдаланушылық 

жұмыстар. Алайда ДК қолданудың негізгі салалары мұны талап 

еткен жоқ, сондықтан ОЖ жұмыс істеуіндегі кемшіліктер 

пайдаланушының графикалық интерфейсінің белсенді түрде 

дамуымен өтелді. Оның ішінде Macintosh (System Software) 

компьютерлеріне арналған MacOS мүлдем командалық жолы 

жоқ алғашқы операциялық жүйелердің бірі болды, бірақ графикалық 

интерфейс құралдарымен ғана басқарылды. Уақыт өте келе мұндай 

операциялық жүйелер желілік ішкі жүйе мен бір уақытта бірнеше 

бағдарламамен жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болды.  

Бірінші кезекте аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз 

етудің төмен бағасының арқасында дербес компьютерлер 

алдыңғы таралған жұмыс станциялары мен мэйнфреймдерден 

алға шықты. Үй және кеңсе компьютерлерінде 1980 ж. негізінен 

IBM/PС дербес компьютерлер, олармен бірге Microsoft 

компаниясының операциялық жүйелері де тарала бастады. Он 

жыл бұрын болғандай 1980 ж. соңында дербес компьютерлер 

қорлармен шектелмеді, санашықтар сәулеті дамуда болды және 

дербес компьютерлер көптапсырмалы, көппайдаланушы жүйе-

лерді жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Мұндай жүйелерге OS/2 

(кең көлемде таралған жоқ) және Windows NT жатады. Сонымен 

қатар дербес компьютерде UNIX орнату мүмкіндігі пайда 

болып, жүзеге асты. Мұндай алғашқы тәжірибені білім беру 

мақсатында Эндрю Танненбаум жасады: IBM/PC пайдалануға 
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болатын және операциялық жүйенің кейбір негізгі ұстанымдарын 

көрсету үшін білім беру мақсатында пайдалануға болатын MINIX 

(MINimal unIX) жүйесін құрды. Алайда MINIX күнделікті 

жұмысқа арналған толыққанды операциялық жүйе болған жоқ.  

UNIX-ті IBM/PC-ге толыққанды ауысу қызметі Линус 

Торвальдсқа тән, ол 1991 ж. IBM/PC x386 операциялық 

жүйелеріне сәйкес Unix ядросының алғашқы құралын жарыққа 

шығарды – бүгінгі таңда Linux ретінде танымал. Этузиастар 

жиынтығының белсенді қатысуымен ашық түрде жариялауының 

арқасында Linux динамикалық түрде дамып, тез-ақ толыққанды 

әрі заманауи операциялық жүйеге айналды және UNIX 

технологиялары мен идеяларының, оның ішінде дербес 

компьютерлердің де кең көлемде таралуына жол ашты. Linux 

UNIX жүзеге асуы ретінде өз кезегінде басқа да есептеу 

сәулеттеріне ауыстырылды.  
UNIX технологиялары қазіргі заманғы Macintosh дербес 

компьютерлеріне де келді: 10 (MacOS X) нұсқадан бастап 
қорлар мен жабдықтармен жұмыс істейтін MacOS операциялық 
жүйесінің барлық негізгі бөлігі FreeBSD-Darwin нұсқаларының 
бірін білдіреді. 

 
1.3.6. Құрамдас жүйелерге арналған операциялық жүйелер 
 
ХХІ ғасырдың басында құрамдас және мобильдік құрылғылар 

кеңінен тарала бастады. Есептеу жүйелерінің дамуының 
арқасында мобильді телефондар мен тұрмыстық аспаптар 
сияқты құрылғылар дербес компьютерлермен салыстырылатын 
мүмкіндіктерге ие болды. Қазіргі таңда бұл салада көптеген 
операциялық жүйелер бар, олардың арасында UNIX жұмыс 
ұстанымдары мен сәулетін иеленген ашық операциялық 
жүйелер үлкен рөл атқарды.  

 Әртүрлі UNIX. UNIX операциялық жүйесі соңғы 
онжылдықтағы барлық операциялық жүйелерге айтарлықтай 
әсер етті. Алайда олардың көпшілігі Bell Labs қабырғаларында 
құрылған операциялық жүйенің тікелей ізбасарлары болып 
табылады. «Unix» сөзінің өзі сәулеттері, интерфейстері мен 
бағдарламалық қамтамасыз ету жиынтықтары ұқсас 
операциялық жүйелердің толық класын білдіре бастады.  
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1.4. Операциялық жүйелерді міндеттері бойынша жіктеу 
 
Операциялық жүйелер ақпараттық-есептеу кешендерінің 

ажырамас бөлігі болып табылады. Мұндай кешендер түрлі 
функцияларды атқара алады және осы белгілері бойынша 
бірнеше кластарға бөлінеді (10-сурет). 

Нақты уақыт жүйесі. Мұндай жүйелердің негізгі ерекшелігі 
сыртқы оқиғаларға жауап берудің қатаң регламенттелген 
уақыты болып табылады. Басқа маңызды параметр бір уақытта 
өңдеу болып табылады – бір уақытта бірнеше оқиғалар жүріп 
жатса да, жүйенің әрекеті кешіктірілмеуі тиіс. Ұшақтар, 
ядролық реакторлар мен ұқсас күрделі жүйелермен басқаруға 
арналған компьютерлер әдетте нақты уақыттың арнайы 
операциялық жүйелерінің басқаруымен жұмыс жасайды.  

 
 

10-сурет. Операциялық жүйелерді жіктеу 

 

Нақты уақыттың операциялық жүйелерін 2 топқа бөлу 

қабылданған: қатты және жұмсақ нақты уақыт. Қатты нақты 

уақыт жүйелерінің мынадай белгілерін атап көрсетуге болады:  

–  қандай жағдай болмасын ешқандай бөгелістерді 

болдырмау; 

–  кешігу кезіндегі нәтижелер қауіпсіздігі; 

–  әсердің бөгелуі кезіндегі апаттар; 

–  кешігу бағасы шексіз үлкен. 

Қатты нақты уақыт жүйесінің жақсы мысалы – ұшақты 

басқарудың борттық жүйесі. Жүйелердің арасында қатты нақты 

уақыт жүйесімен бірге UNIX негізделетін және ұқсас 
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интерфейсі бар кең таралған QNX коммерциялық операциялық 

жүйесін айтуға болады.  

Жұмсақ нақты уақыт жүйесі келесі белгілермен сипатталады: 

– нәтижелердің кешіккені үшін төлеуге тура келеді; 

– әсердің кешігуінен пайда болған жүйе өнімділігінің 

төмендеуі. 

Жұмсақ нақты уақыттың операциялық жүйелері мобильді 

және коммуникациялық жүйелерде пайдаланылуы мүмкін – 

кешігу құны өте үлкен емес. Қазіргі кездегі көптеген уақытты 

бөлудің көптапсырмалы операциялық жүйелері нақты уақыттың 

талаптарына сәйкес келу үшін түрленеді. Мысалдар арасынан 

Windows NT нұсқалары мен Linux ядросының арнайы 

нұсқаларын атап көрсетуге болады. 

Орнатылған жүйелер. Мұндай жүйелер арнайы аппараттық 

қамтамада жұмыс істейді (автокөліктер, қысқа толқынды 

пештер, роботтар) және жүйенің жауап беру уақытына 

қойылатын кейбір талаптарға ие болады. Мұндай операциялық 

жүйелерде пайдаланылатын қорларды төмендететін арнайы 

алгоритмдер қолданылады. Қазіргі кезде Microsoft фирмасының 

Windows Embedded операциялық жүйелері мен Linux 

операциялық жүйесінің түрлі нұсқалары кең көлемде таралған.  

Супер-компьютерлерге арналған операциялық жүйелер. 

Өте күрделі және көлемді есептеу тапсырмаларын шешу үшін 

құрамында жүздеген және мыңдаған санашықтардан тұратын 

арнайы компьютерлер құрылады. Мұндай жүйелерді басқару 

үшін өнімділік және жүйе элементтері арасындағы алмасу 

жылдамдығы мәселелері айрықша маңызды болатын арнайы 

операциялық жүйелер қолданылады. Қазіргі кезде өнімділігі аса 

жоғары жүйелер арасында ең кең таралған Linux операциялық 

жүйесінің түрленулері болып табылады.  

Серверлерге арналған операциялық жүйелер. Интернет 

желісінің дамыған кезінен бастап серверлердің жоғары сатысын 

әмбебап көппайдаланушылық, көптапсырмалы операциялық 

жүйелерді иеленеді. Мұндай жүйелер үшін жұмыс 

тұрақтылығы, қауіпсіздік пен өнімділік үлкен рөл атқарады, ал 

пайдаланушы интерфейсінің маңызы жоғары емес.  
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Мұндай жүйелердің мысалы ретінде болуы мүмкін: банктік 

жүйелер, веб-серверлер және дерекқор серверлері, кәсіпорын 

көлеміндегі файлдық серверлер, көппайдаланушылық терминалдық 

серверлер. Дәстүрлі түрде жүйелердің бұл тобына коммерциялық 

операциялық жүйелер арқылы қызмет көрсетіледі – UNIX-ң 

түрлі нұсқалары, IBM, Novell, Sun, сондай-ақ Microsoft 

компанияларының операциялық жүйелері. Қазіргі кезде бұл класта 

UNIX-ке  негізделетін ашық және еркін операциялық жүйелер кең 

көлемде таралған.  

Кеңсе және үй компьютерлеріне арналған операциялық 

жүйелер. Қазіргі заманғы дербес компьютерлер жоғары 

өнімділікке және бай мультимедиялық мүмкіндіктерге ие. 

Мұндай операциялық жүйелер үшін қолайлы пайдаланушы 

интерфейсі мен дербес копмьютерлерге арналған құрылғылардың 

көпшілігін қолдау маңызды болып табылады. Бұл түрдегі ең кең 

тараған операциялық жүйелер Micrososft компаниясының 

өнімдері болып табылады, сондай-ақ Apple дебрес 

компьютерлерінде MacOS операциялық жүйесі пайдаланылады 

(10 нұсқасынан бастап ол да UNIX-ке негізделеді). 

Зерттеу операциялық жүйелері. Операциялық жүйелерді 

құрудағы көптеген алгоритмдер мен тәсілдер зерттеу жүргізу 

зертханаларынан әрі қарай  барған жоқ. Мысалы, микроядроға 

негізделген операциялық жүйелер хабарламаларды қайталап 

жіберуге үлкен шығын шығатын болғандықтан таза түрде 

пайдаланылмайды. Ең танымал микроядролық операциялық 

жүйелердің бірі Mach болып табылады, оған операциялық 

жүйелердің қатарлары негізделеді, соның ішінде UNIX 

интерфейсі жүзеге асыратын GNU Hurd.   

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Операциялық жүйенің міндеті қандай? Неге операциялық 

жүйе туралы ауани машина туралы айтқандай айтады?  

1.  Компьютерлік жүйе компоненттері? 

2. Операциялық жүйе қандай қорларды және қалай 

басқарады?  
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3. Операциялық жүйе сәулеті: ядро және қолданбалы 

бағдарламалар деген не? Монолитті  және микроядролық 

жүйелер несімен ерекшеленеді?  

4. Операциялық жүйелердің қандай түрлері бар? Олардың 

ерекшеліктері неге негізделген? 
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2. UNIX ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІНІҢ СӘУЛЕТІ. 

ҮРДІСТІ БАСҚАРУ 

 

2.1. UNIX сәулетінің ерекшеліктері 

 

UNIX сәулетімен танысуды стандарттау және көптапсырмалы 

сияқты ажырамас сипаттамалық түсініктерді қарастырудан 

бастайық.  

Стандарттау. UNIX нұсқаларының көп түрлілігіне қарамастан, 

барлық жиынтықтың негізі ұстанымдық түрде бірдей сәулетпен 

стандартты интерфейстер қатары (UNIX-те барлығы стандарттал-

ған – жүйелік каталогтар мен файлдардың орналасуынан бастап 

жүйелік шақырулардың интерфейсі мен базалық құрылғылардың 

драйверлер тізіміне дейін) болып табылады. Тәжірибелі әкімші 

еш қиындықсыз басқа нұсқаға қызмет көрсете алады, сол кезде 

пайдаланушылар үшін басқа нұсқаға өту байқалмай қалуы 

мүмкін. Жүйелік бағдарламашылар үшін мұндай стандарттар 

нақты жүзеге асатын жүйенің ерекшеліктері мен сәулетін 

үйренуге уақыт жоғалтпай, бағдарламалауға толығымен 

жинақталуға мүмкіндік береді.   

Көптапсырмалық. UNIX жүйесінде бір уақытта көптеген 

үрдістер орындалуы мүмкін, сондай-ақ олардың саны логикалық 

түрде шектелмейді және жүйе жұмысы барысында өзгеруі 

мүмкін. Жадыны басқарудың арнайы тетігінің арқасында әрбір 

үрдіс өзінің бөлектелген мекендік кеңістігінде жүзеге асады, ол 

басқа үрдістерге тәуелсіздік пен қауіпсіздікке кепіл береді. 

Түрлі жүйелік операциялар үрдістерге жаңа үрдістер тудыруға, 

үрдістерді аяқтауға, үрдіс кезеңдерінің орындалуын синхрондауға 

және түрлі оқиғалардың орын алуына әсерін басқаруға 

мүмкіндік береді.  

UNIX екі нысаны: файлдар мен үрдістер. UNIX 

операциялық жүйесінің пайдаланушыға жұмыс істеуге тура 

келетін екі негізгі нысаны бар – файлдар мен үрдістер. Бұл 

нысандар бір-бірімен тығыз байланысты, және жалпы алғанда 

олармен жұмыс ұйымдастыру тәсілі операциялық жүйенің 

сәулетін анықтайды.   
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Пайдаланушының барлық мәліметтері файлдарда 

сақталады; перифериялық құрылғыларға қатынас құру арнайы 

файлдарды оқу мен жазу құралы арқылы іске асады; 

бағдарламаның орындалуы кезінде операциялық жүйе файлдан 

жадыға орындалатын кодты есептейді және оған бақаруды 

өткізеді. Файлдарды сақтау мен оларға қол жетімділік 

ұстанымдары алдағы бөлімдерде қарастырылатын файлдық 

жүйелер түсінігіне біріктіріледі.  

Басқа жағынан қарағанда, ақпараттық жүйенің барлық 

функционалдығы сәйкес келетін үрдістердің орындалуымен 

анықталады. Үрдіс – бұл операциялық жүйеге қатысты болатын 

немесе пайдаланушы іске қосқан орындалатын бағдарлама.  

 

2.2. UNIX сәулетіне  көзқарас 

 

UNIX сәулетіне жалпы көзқарас пайдаланушылық және 

жүйелік бөліктерден (ядро) тұратын жүйенің екі деңгейлі үлгісін 

көруге мүмкіндік береді. Ядро оның сәулетінің ерекшеліктерінен 

қолданбалы бағдарламаларды (операциялық жүйенің 

пайдаланушылық бөлігіндегі үрдістер) ажырата отырып, 

компьютердің аппараттық бөлігімен тікелей өзара әрекеттеседі. 

Ядрода қолданбалы бағдарламаларға жүйелік шақырулар 

құралы ретінде ұсынылатын қызметтер жиынтығы болады (11-

сурет). Осылайша, жүйеде артықшылықтың екі деңгейін атап 

көрсетуге болады: жүйе деңгейі (root арнайы пайдаланушының 

артықшылықтары) мен пайдаланушы деңгейі (басқа қалған 

пайдаланушылардың артықшылықтары).  
 

 
11-сурет. UNIX операциялық жүйесінің сәулеті 
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Жүйелік бағдарламалардың маңызды бөлігін демондар 

құрайды. Демон – бұл жүйенің бастамасы кезінде іске қосылатын 

және бір де бір пайдаланушы терминалымен байланыспайтын 

жүйедегі белгілі бір функцияларды атқаратын үрдіс. Демондар 

пайдаланушыларға анықталған сервистер ұсынады, мысал 

ретінде жүйелік журнал, веб-сервер, т.б. алуға болады. Windows 

NT операциялық жүйесінде және одан кейінгі нұсқаларында 

демондарға жүйелік қызметтер ұқсас болып табылады.   

 

2.3. UNIX ядросы 

 

UNIX операциялық жүйесі келесі негізгі бөліктерді 

ерекшелейтін болатын классикалық монолитті ядроға  ие (12-

сурет):  

Файлдық ішкі жүйе. Ядроның құрылымдарына қатынас 

құру файлдық интерфейс арқылы жүзеге асады. 

Үрдістерді басқару. Мұнда үрдістердің қатар орындалуын 

(жоспарлау мен диспечерлеу), үрдістің ауани жадысын және 

үрдістер арасындағы өзара әрекеттесулерді (сигналдар, 

хабарламалар кезегі, т.б.) басқару кіреді. 

Құрылғылардың драйверлері. Құрылғылардың драйверлері 

сыртқы құрылғының түріне байланысты таңбалық және блоктық 

болып бөлінеді. Құрылғылардың әрқайсысы үшін мүмкін 

болатын операциялар жиыны анықталған (ашу, оқу, т.б.). 

Блоктық құрылғылар буферлерді басқарудың арнайы ішкі 

тетігінің көмегімен бүркемеленеді. 

 UNIX-те аппаратты-тәуелсіз бөлік бөлектетілгендігінің 

арқасында бұл жиынтықтың операциялық жүйелері аз шығын 

шығара отырып, жаңа аппараттық тұғырнамаға ауыстырыла 

алады.  

UNIX операциялық жүйесінің ядросы көптапсырмалы, 

көппайдаланушылық операциялық жүйе үшін классикалық 

болып табылатындығы көрініп тұр, сондықтан ол тек қана 

өнеркәсіптік пайдаланылуда емес, сондай-ақ жүйелік 

бағдарламалау мен операциялық жүйелер теориясын оқытуда да 

кең көлемде қолданылады.  
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12-сурет. UNIX операциялық жүйесінің ядросы 

 

2.4. UNIX файлдық жүйесі 

 
Файлдық жүйе термині тарихи себептер бойынша 

каталогтар мен файлдарға қол жетімділікті басқаратын ядроның 

бөлігі мен каталогтар мен файлдардың бір уақытта сатылануын 

білдіреді.   

Файлдық жүйенің ерекшеліктері. Файлдық жүйені ұйым-

дастыру бұл терминнің бірінші мағынасында деректерді 

тасымалдаушыларындағы файлдар ұйымдастырылуы мүмкін 

болатын құрылымдарды қарастыруды білдіреді. Мұндай 

құрылымдардың бірнеше маңызды түрлері бар: сызықтық, бұтақ 

түрлес, нысандық және басқалары, бірақ қазіргі кезде тек қана 

бұтақ түрлес құрылымдар ғана кеңінен таралған (13-сурет).  
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13-сурет. UNIX индексті файлдық жүйесі 

 

Бұтақ түрлес құрылымдағы әрбір файл белгілі бір файл 

сақтаушылар – каталогта орналасқан, әрбір каталог өз кезегінде 

қандай да бір каталогта орналасқан. Осылайша, файлдық жүйе 

элементтерін (файлдар мен каталогтар) бір-бірінің ішіне салу 

ұстанымы бойынша төбелері бос емес каталогтар болып 

табылатын, ал жапырақтары – файлдар мен бос каталогтар 

болып табылатын бұтақ құрылады. Мұндай бұтақтың түбірі 

түбірлік каталог деп аталады және қандай да бір арнайы 

таңбамен немесе таңбалар тобымен белгіленеді (мысалы, 

Windows операциялық жүйесінде "С" немесе UNIX операциялық 

жүйесінде «/»). Әрбір файлға файлдық жүйенің бұтағындағы 

өзінің орнын анықтайтын қандай да бір атау сәйкес келеді. 

Файлдың толық атауы файлдық жүйе бұтағының барлық 

төбелерінің атауларынан тұрады, осы атаулар арқылы оларды 

солдан оңға қарай жазып және арнайы бөлгіш-таңбалармен бөле 

отырып, түбірден бастап берілген файлға дейін өтуге болады.    
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Қазіргі кезде әрқайсысы белгілі бір мақсаттарға арналып 

пайдаланылатын көптеген файлдық жүйелер бар: оларға тез қол 

жеткізу, жүйенің жұмысы дұрыс болмаған кезде деректердің 

толықтығын қамтамасыз ету, жүзеге асу қарапайымдылығы, 

деректерді ықшамдап сақтау үшін, т.с.с. Алайда файлдық 

жүйелер жиынтығының ішінде ұқсас белгілер қатарына ие 

болатын түрлерін атап көрсетуге болады. 

Файлдар мен каталогтарда бірнеше теңестіргіштер болады: 

пайдаланушылар әдетте жұмыс істейтін атаулардан басқа, әрбір 

файлға файлдық жүйе аумағында бірегей нөмір сәйкес келеді. 

Бұл файл индексі деп аталатын нөмір индекстік түйінге сәйкес 

келеді (i-node) – файл туралы қызметтік ақпарат ("метадеректер" 

деп аталады) сақталатын дискідегі құрылым: дискіде файл 

деректерінің орналасуы, файл ұзындығы, файлдың иесі, қол 

жетімділік құқығы, т.с.с.    

Осылайша, әрбір файл бір i-node арқылы сипатталады, 

бірақ бірнеше атаулармен байланысуы мүмкін – бұл UNIX-те 

қатаң сілтеме деп аталады (14-сурет). Мұндай сұлба кезінде 

файлды тасымалдаушыдан физикалық түрде жою осы файлға 

қатаң сілтемелердің соңғысы өшірілген кезде ғана мүмкін 

болады.  
 

 
14-сурет. Қатаң сілтеме мысалы 

 

Мұндай файлдық жүйелердің маңызды ерекшелігі файлдың 

атаулары регистрге тәуелді екендігі болып табылады, басқаша 

айтқанда, test.txt және TEST.txt файлдары бір-бірінен ерекшеленеді 

(яғни, бір каталогта орналасуы мүмкін және сол кезде әртүрлі 

файлдар болады).  
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Физикалық мәлімет тасушылардың белгілі бір блоктары – 

суперблокта орналасқан. Суперблоктың тасымалдағыштағы 

орналасу орны файлдық жүйені құру кезінде анықталады. 

Суперблок – бұл құрамында файлдық жүйе жұмысына толығымен 

қажетті ақпараты бар және оны идентификациялауға арналған 

файлдық жүйенің ең жауапкершілік аймағы. Суперблокта 

"сиқырлы сан" – файлдық жүйені басқа файлдық жүйелерден 

ерекшелендіретін идентификатор, бос блоктардың тізімі, бос 

индекстік түйіндер (i-node) тізімі және қандай да бір басқа 

қызметтік ақпарат орналасқан. 

Ақпаратты сақтауға арналған қарапайым файлдар мен 

каталогтардан басқа файлдық жүйенің құрамында файлдың 

келесі түрлері болуы мүмкін:  

– құрылғының арнайы файлы. Физикалық құрылғыға 

қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Мұндай құрылғыны құру 

кезінде құрылғының типі көрсетіледі (блоктық немесе 

таңбалық), үлкен нөмір – операциялық жүйенің драйверлер 

кестесіндегі драйвер индексі және кіші нөмір – қандай "қосалқы 

құрылғы" туралы айтылып жатқандығын нақтылауға (мысалы, 

бірнеше IDE-құрылғылардың немесе COM- порттардың 

қайсысы туралы екендігі) арналған бірнеше құрылғыны 

қолдайтын драйверге берілетін параметр. 

– аталымды арна. Үрдістер арасында деректері тарату 

үшін пайдаланылады, екібағытты кезек (FIFO) ұстанымы 

бойынша жұмыс жасайды. Ажыратылған үрдістер арасындағы 

деректер алмасу тәсілдерінің бірі болып табылады.  

– таңбалық сілтеме. Құрамында деректер емес, басқа бір 

файлдың атауы бар файлдың ерекше түрі (15-сурет). 

Пайдаланушылар үшін мұндай файл көптеген жағдайларда өзі 

сілтемеленетін файлдан бөлінбейтін болып табылады: оқу, жазу, 

т.б. операциялары таңбалық сілтеме кезінде олар сілтеме 

көрсететін файлда тікелей жүзеге асатындай жұмыс істейді. 

Таңбалық сілтемелер сондай-ақ каталогты да көрсетуі мүмкін: 

бұл жағдайда олар каталогтар сияқты "жұмыс істейді". 

Таңбалық сілтемеде қатаң сілтемеге қарағанда бірнеше 

артықшылықтары бар: ол түрлі файлдық жүйелердегі 

файлдарды байланыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін (өйткені 
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индекстік түйіндердің нөмірлері тек қана бір файлдық жүйенің 

көлемінде ғана жарамды). Сонымен қатар сілтеме – файлдың 

бар болуы өзі сілтемеленетін файлдың бар болуына мүлдем 

тәуелді емес, себебі сілтемеде мақсаттағы файлдың атауы ғана 

сақталады және идекстік түйінге ешқандай қатысы болмайды. 

Сондықтан файл мен сілтемені бір-бірінен тәуелсіз жоюға 

болады: арнайы файл жойылған жағдайда таңбалық сілтеме бар 

болуын жалғастырады, бірақ ешқандай файлдың өтуіне 

мүмкіндік бермейтін болып қалады. 

– сокет. Үрдістер арасындағы арнайы API, ұқсас TCP/IP-

сокеттер арқылы өзара әрекеттесуге арналған. Осындай жолмен 

құрылған файлдық жүйелер түпнұсқалық UNIX ерекшеліктерін 

иеленіп қалады. Оларға, мысалы, мыналар жатады: s5 (UNIX 

System V нұсқаларында пайдаланылады), ufs (BSD UNIX), ext2, 

ext3, reiserfs (Linux), qnxfs (QNX). Бұл файлдық жүйелердің 

барлығы ішкі құрылымдарының пішімдерімен ерекшеленеді, 

бірақ негізгі тұжырымдамаларға сәйкес келеді.   

 

 
 

15-сурет. Таңбалық сілтеме мысалы 
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2.4.1. Ауани файлдық жүйе 
 

Файлдық жүйе терминінің екінші мағынасын қарастырсақ, 

түрлі тасымалдағыштардағы файлдарға қолжетімділікті жүзеге 

асыратын алдын ала белгіленген үрдістер жиынтығына алып 

келеді (16-сурет).   
 

 
 

16-сурет. Ауани файлдық жүйе 

 

UNIX операциялық жүйесінің файлдық ішкі жүйесінде 

сұраныстарды файлдарға өңдеуге арналған абстракцияның 

арнайы деңгейі бар – файлдық жүйелерді қайта қосқыштар 

немесе ауани файлдық жүйе (VFS). VFS пайдаланушыға 

файлдардың орналасу орны мен түрлі файлдық жүйелерге 

жататындығына қарамастан файлдармен жұмыс жасауға 

арналған функциялардың (интерфейс) стандартты жиынын 

ұсынады.  

Пайдаланушылық бағдарламада операциялық жүйеге 

сәйкес келетін жүйеде тасымалдайтын жүйелік шақырулардың 

(мысалы, файлды ашу, деректерді оқу, файлды жою) стандартты 

жиынтығы болады. Осылайша, қосымшалар нақты файлдық 

жүйелерді жүзеге асырудан тәуелсіз бола бастайды. Сол кезде 

файлдық жүйеге қолжетімділікті ұсынатын модуль ретінде 

ауани файлдық жүйенің қатаң түрде анықталған сыртқы 

интерфейсіне сәйкес жазылуы тиіс.  
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UNIX стандарттарының әлемінде файлдық жүйенің бірегей 

бұтағының түбірлік каталогының атауы файлдың толық атауын 

құру кезіндегі бөлгіш-таңба сияқты болуы керектігі анықталған. 

Сонда файлдың толық атауы, мысалы, 

 /usr/share/doc/bzip2/README болуы мүмкін. VFS міндеті – 

файлдың толық атауы бойынша файлдық жүйе бұтағының 

орналасу орнын табу, бұтақтың сол орнындағы оның типін 

анықтап, "қайта қосу", яғни нақты файлдық жүйе драйверіне әрі 

қарай өңдеу үшін файлды жіберу керек. Мұндай әдіс бір 

операциялық жүйенің басқаруындағы бір компьютерде түрлі 

файлдық жүйелердің шексіз санын іс жүзінде пайдалануға 

мүмкіндік береді, ал пайдаланушы файлдар түрлі ақпарат 

тасымалдағыштарда орналасқандығын білмейді.   

 

2.4.2. Каталогтар бұтағы 

 

UNIX  жиынтығының операциялық жүйелерінің ерекшелігі 

файлдық жүйенің бірдей немесе әртүрлі типтері бар деректерді 

тасымалдағыштардың кез келген саны үшін файлдық жүйені бір 

тұтас бұтаққа біріктіру болып табылады. Бұл құрастыру 

жолымен жүзеге асады – бұтақтың бір файлдық жүйесінің 

каталогының орнына басқа файлдық жүйенің каталогын 

уақытша алмастырып қою. Нәтижесінде бастапқыда бір-бірімен 

байланыспайтын бұтақтардың орнына бірегей түбірлік каталогы 

бар тармақталған үлкен бұтақ пайда болады (17-сурет). 

 Негізгі файлдардың жалпы қабылданған атаулары мен 

каталогтардың құрылымын пайдалану операциялық жүйенің 

жұмысын, оның әкімшілік етуімен ауысымдылығын 

айтарлықтай жеңілдетеді. Іс жүзінде файлдық жүйенің 

сатылануына (File system Hierarchy Standart) арналған арнайы 

стандартпен сипатталатын жүйенің негізгі каталогтарын 

қысқаша суреттейміз. Стандарт жүйенің негізгі каталогтарының 

атауларын ғана емес, оларда орналасқан деректерді де ретке 

келтіреді (орындалатын бағдарламалар, кітапханалар, 

пайдаланушы файлдары, уақытша жүйелік деректер, т.б.). Ең 

тізбектілігі сақталатын басты ұстаным – файлдық жүйенің бір 

аймағындағы бір типті деректерді топтастыру (жоғары деңгейлі 
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каталог пен қосымша каталогтарды). Мысалы, барлық 

каталогтарды 2 топқа бөлуге болады: статикалық (аз өзгеретін) 

деректер – /bin, /usr  үшін және динамикалық – /var, /tmp (жиі 

өзгеретін) деректер үшін. Осыдан әкімшілер осы каталогтардың 

әрқайсысын өзінің тасымалдағышына орналастыра алады, олар 

сәйкесінше келесі сипаттамаларға ие: қолжетімділік 

жылдамдығы, көлем, сенімділік, т.б.  

 

 
 

17-сурет. UNIX файлдық жүйесіндегі стандартты каталогтар 

 

Түбірлік каталог. Түбірлік каталог кез келген UNIX 

файлдық жүйесінің негізі болып табылады. Қалған барлық 

каталогтар мен файлдар физикалық орналасу орнынан тәуелсіз 

түбірлік каталог тудырған құрылым (бұтақ) шеңберінде 

орналасады.   

/bin – бұл каталогта жиі қолданылатын командалар мен 

жалпы қолданыс жүйесінің утилиттері орналасқан. Мұнда тек 

түбірлік файлдық жүйе ғана құрылған кезде де қол жетімді 

болатын базалық командалар кіреді. Мұндай утилиттердің 

мысалы келесілер болып табылады: ls, cp, sh, т.б. 

/boot – каталогтың құрамында операциялық жүйені жүктеу 

үрдісіне қажетті барлық бағдарламалар бар: жүктеуші-

бағдарлама, операциялық жүйе ядросының бейнесі, т.б. 
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/dev – каталогтың құрамында солардың көмегімен шалғай 

құрылғыларға қолжетімділік жүзеге асатын құрылғының арнайы 

файлдары бар. Мұндай каталогтың болуы құрылғының арнайы 

файлдарын басқа жерде құру мүмкін еместігін білдірмейді, жай 

ғана мұндай типті барлық файлдарға арналған бір қолайлы 

каталог болғаны жеткілікті.   

/etc – бұл каталогта жүйелік конфигурациялық файлдар 

орналасқан. Мысал ретінде құрамында жергілікті DNS – 

сұраныстарын құру ережелерін орнататын /etc/resolv.conf-пен 

құрылатын файлдық жүйелер тізімі бар /etc/fstab файлдарын 

келтіруге болады. Ең маңызды файлдардың ішінде – 

инициализациялау скрипті және жүйенің тоқтауы. UNIX System 

V ерекшеліктерін ие болып қалған жүйелерде олар үшін 

 /etc/rc0.d по /etc/rc6.d  каталогтары және барлығына ортақ 

/etc/inittab суреттеу файлы келтірілген. Құру мысалы 18-суретте 

көрсетілген. 

/home (міндетті емес) – каталогтың құрамында 

пайдаланушылардың үй каталогтары бар. Оның түбірлік 

каталогта болуы міндетті емес, ал құрамы UNIX түрлес нақты 

операциялық жүйенің ерекшеліктеріне тәуелді.  
 

 
 

18-сурет. Бастапқы файлдық жүйедегі файл атауы: /dir/b.txt.  

 

Монтаждаудан кейінгі файл атауы: /media/floppy/dir/b.txt 

/lib – /bin  және /sbin каталогтарында орналасқан 

бағдарламаларды іске қосу үшін қажетті статикалық және 

динамикалық кітапханаларға арналған каталог. 

/media –  файлдық жүйелерді уақытша құруға арналған 

стандартты каталог – мысалы, қолайлы флэш-дикскілер, 

компакт-дискілер, т.б. 
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/opt – жүйеде орнатылатын қосымша ақпараттық 

қамтамасыз етуге арналған каталог. Әдетте бұл каталогқа негізгі 

дистрибутивке кірмейтін бағдарламалар орнатылады.  

/root (міндетті емес) – суперпайдаланушының үй каталогы. 

Оның түбірлік каталогта болуы міндетті емес.  

/sbin – бұл каталогта жүйелік әкімшіге арналған утилиттер 

мен командалар орналасқан. Мұндай командалардың 

мысалдары: route, halt, init, т.с.с. Ұқсас мақсаттар үшін 

/usr/sbin және /usr/local/sbin каталогтары қолданылады.  

/usr – бұл каталог түбірлік каталогтың құрылымын 

қайталайды – құрамында ұқсас мақсаттар үшін қызмет ететін 

/usr/bin, /usr/lib, /usr/sbin каталогтары бар. /usr/include  

каталогының құрамында жүйеде орналасқан барлық мүмкін 

болатын кітапханаларға арналған С тілінің тақырыптық 

файлдары бар. /usr/local каталогы – түбірлік каталогта 

орналасқан деректер құрылымын толығымен іске қосуға 

болатын тағы бір деңгей. Әдетте бұл каталог операциялық 

жүйенің стандартты қойылымына қосымша ретінде әкімші 

орнатқан бағдарламаларды орналастыру қызметін атқарады. 

/usr/share каталогы орнатылған бағдарламаларға арналған 

өзгермейтін деректерді сақтайды. Барлық орнатылған 

бағдарламаларға құжаттандыру қосылатын /usr/share/doc 

каталогы еркше қызығушылық тудырады.  

/var, /tmp – жүйелік (/var)  және пайдаланушылық (/tmp)  

үрдістердің уақытша деректерін сақтау үшін пайдаланылады. 

Әдетте /var каталогының құрамында жиі өзгеретін жүйелік 

файлдар бар, мысалы /var/log  каталогында жүйелік журналдар 

орналасады.  

 

2.5. Құрылғылар мен драйверлер 

 

Санашық сыртқы құрылғылармен құрсымдар арқылы өзара 

әрекеттеседі. Жүйелік құрсымға (PCI құрсымына  немесе USB) 

қосылған кез келген құрылғы, хабарламалар, деректермен 

алмасу жүргізілетін белгілі бір интерфейске (алдын ала белгілі 

идентификаторлар, енгізу және шығару порттарының 

нөмірлері) ие болады. Осылайша, бірінші кезекте операциялық 
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жүйеде DMA, үзілістерді, құрсымдарды басқаруды жүзеге 

асыратын модульдер болуы керек. Әдетте бұл модульдер жүйе 

іске қосылған кезде жүктеледі. Сыртқы құрылғылардың өздері 

оларға қолжетімділік типі бойынша бірнеше тәсілмен жіктелуі 

мүмкін: 

1) таңбалық – деректерді оқу мен жазу байт арқылы жүзеге 

асады (мысалы, COM- порт); 

2) блоктық – деректерді оқу мен жазу блоктар арқылы 

жүзеге асады (мысалы, қатты дискіден секторлармен); 

3) тізбекті қатынас құру – деректерді оқу мен жазу тізбекті 

ғана болуы мүмкін (мысалы, коммуникациялық арналар);  

4) ерікті қатынас құру – деректерге индекс арқылы 

қатынас болуы мүмкін (дискілер); 

5) синхронды – деректерді тек команда бойынша таратады 

(мысалы, принтер); 

6) асинхронды – деректерді алдын ала нұсқаусыз тарата 

алады (мысалы, желілік карта). 

Құрылғының белгіленген түрлерінің әрқайсысымен жұмыс 

істеу үшін ядродағы сәйкес келетін бағдарлама қажет – тек сол 

ғана пайдаланушылық деректер құрсым сигналдарына қалайша 

конверсиялау керектігін және керісінше қалай болатындығын 

біледі. Ядроның (әдетте қарапайым модуль түрінде көрсетіледі) 

мұндай қосалқы бағдарламасы драйвер деп аталады. UNIX-та 

құрылғылардың (сәйкес драйверлердің) бірнеше түрін атап 

көрсетуге болады, олардың негізгілері: блоктық құрылғылар 

(блоктық, ерікті қолжетімділік), таңбалық құрылғылар 

(таңбалық, тізбекті қолжетімділік), желілік құрылғылар 

(блоктық, тізбекті қолжетімділік, асинхронды). Блоктық 

құрылғылардың қызықты ерекшелігі олармен жұмыс істеу 

кезінде соңғы сұраныстардың деректері бүркемеленетін буферді 

пайдалануға болатындығына негізделген. Желілік құрылғылар 

жүйеде желілік интерфейс түрінде көрсетілген. UNIX 

операциялық жүйесінде сыртқы құрылғылардың көпшілігі 

пайдаланушылық бағдарламаларға арнайы файлдар түрінде 

қолжетімді болады. Бұл файлдар сәйкесінше екі типті – 

таңбалық және блоктық болуы мүмкін. Құрылғылардың барлық 

файлдары /dev каталогында орналасып, құрылғының міндетіне 
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сәйкес келетін атаулары болады. Мысалы, Linux операциялық 

жүйесінде терминал құрылғылары реттік санның артуы 

бойынша /dev/tty0, /dev/tty2, т.с.с. ретінде, ал қатты диск – 

/dev/sda, порт – /dev/psaux ретінде белгіленеді (19-сурет).  

Әдетте бір типті құрылғылардың атаулары бүтін санмен 

ерекшеленеді. Бағдарламалар құрылғылар файлына қарапайым 

файл сияқты деректерді ашып, оқып және жаза алады, сонымен 

қатар операциялық жүйе пайдаланушы сұраныстарын сәйкес 

келетін құрылғының драйверіне тасымалдайды. 

Осылайша, құрылғының файлы үрдістердің 

құрылғылармен өзара әрекеттесу интерфейстерінің бірі болып 

табылады. Құрылғының әрбір файлында екі нөмір болады – 

үлкен және кіші. Осы нөмірлер бойынша операциялық жүйе осы 

файлмен жұмыс жасау кезінде қандай драйвер пайдаланылуы 

керек екендігін анықтайды. 
 

 
 

19-сурет. Құрылғымен файл арқылы өзара әрекеттесу 

 

UNIX операциялық жүйесінде құрылғы драйверлерінің көп 

бөлігі ядро модульдері түрінде орындалған. Алайда, кейбір 

драйверлер арасында пайдаланушы режимінде орындалады 

(мысалы, бейнекарталар X Windows графикалық қосалқы жүйе-

нің шамасында). Сыртқы құрылғыларға сәйкес келетін 

файлдардан басқа UNIX-те ауани құрылғылардың бірнеше 

стандартты файлдары бар. Бұл файлдар пайдаланушылық 

үрдістерден арнайы деректерді қабылдап және тарата алады, 

мысалы, /dev/zero  таңбалық құрылғысынан үрдіс осы файлдан 

деректерді қаншалықты оқыса да, тек қана нөлдерді оқуға 

болады. Неғұрлым кеңінен таралған ауани құрылғылар тізімі: 
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/dev/console – құрылғы сол сәттегі белсенді терминалдық 

желілерге сәйкес келеді (ауани консоль); 

/dev/null – «қара ойық» – бұл файлға жазылған кез келген 

ақпарат біржола жойылады, әдетте бағдарламалардың қажетсіз 

қорытындыларын қосып алу үшін пайладанылады; 

/dev/random және /dev/urandom – сәйкес келетін кездейсоқ 

және жалған кездейсоқ деректерді генерациялайтын 

құрылғылар; 

/dev/stdin, /dev/stdout және /dev/stderr – жүйенің әрбір үрдісі 

үшін енгізу-шығарудың үш стандартты ағынына сәйкес келетін 

құрылғылар; 

/dev/zero – құрылғы нөлдерді генерациялайды – бұл 

құрылғыдан көп мөлшерде нөлдік байттарды оқуға болады. 

Құрылғыға тәуелді бүтін код құрылғының драйверіне 

жазылады. Әрбір драйвер бір типке не бір класқа жатқызылатын 

құрылғыларды басқарады. Операциялық жүйеде қандай да бір 

құрылғының нақты қасиеттері жөніндегі ақпаратты тек құрылғы 

драйвері ғана біледі. 

 

2.6. Жадыны басқару 

 
Үрдістермен UNIX ядросының бірнеше маңызды 

компоненттері байланысты, бұл – жадыны басқару, үрдістерді 

жоспарлаушы үрдіс аралық әрекеттесуді қамтамасыз ету.  

Жоғарыда айтылғандай, UNIX-те үрдістердің ауани 

жадысы жүзеге асқан. Әр үрдіс өзінің мекендік кеңістігінде 

орындалады және басқа санашықтардың жадысымен тікелей 

байланыса алмайды. Үрдістерді бір-бірінен мұндай ажырату 

операциялық жүйенің тетіктері арқылы қамтамасыз етіледі және 

қазіргі заманғы санашықтарының аппаратуралық деңгейінде 

қолданады.  

Жеке үрдістердің ауани жадыларын бөлу қауіпсіздік 

мақсатында қажет – үрдістерде өз қалауы бойынша басқа 

үрдістердің деректерін өзгерту мүмкіндігі болмауы керек – тек 

қана қаскүнемдердің потенциалдық мүмкіндіктері үшін ғана 

емес, бағдарламалар қателік жасауы да мүмкін, және бір 
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үрдістің апатты түрде аяқталуы басқа үрдістердің жұмыс 

барысына толығымен операциялық жүйеге әсер етпеуі керек. 

UNIX-ң қазіргі заманғы жүзеге асыруларында аппаратты 

сәулеттердің көпшілігінде ауани жадының бетті 

ұйымдастырылуы пайдаланылады. Бұл кезде үрдістің барлық 

мекендік кеңістігі бірдей өлшемді (бет) қатысушыларға 

бөлшектенеді, ұқсас түрде барлық физикалық жады 

бөлшектенеді. Санашықтың мекендік кеңістігінің әрбір беті 

физикалық жадының қандай да бір бетіне әсер етуі мүмкін. Бұл 

операциялық жүйе байсалды күйде қолдайтын мекендерді 

түрлендірудің арнайы кестесімен қамтамасыз етіледі. Осылайша, 

физикалық жады үрдістер жиынтығының арасында бөлінеді, 

оның ішінде үрдістердің әрқайсысында тек "өз" беттеріне 

қатынас құру мүмкіндігі бар, бұл санашықтың аппараттық 

мүмкіндіктеріне операциялық жүйеге кепілдік береді.    

32-разрядты сәулетте үрдістің мекендік кеңістігінің көлемі 

4 Гб-қа тең. Жүйедегі үрдістер саны потенциалдық 

шектелмейтіндіктен, барлық үрдістерге қажетті мекеннің 

қосынды көлемі физикалық жадының көлемінен асып кетуі 

әбден мүмкін. Әрине, бағдарламалардың көп бөлігі жадының аз 

мөлшерімен сүйенеді. Алайда, беттік түрлендіру физикалық 

жадының жетіспеуі мәселесін шешуге мүмкіндік береді: 

пайдаланылмайтын беттер физикалық жадыдан дискіге арнайы 

тербелу аймағына көшіріле алады және ол жерде үрдісті түзету 

үшін қажет болған уақытқа дейін сақтала алады. Беттік 

түрлендіру нәтижесінде мүмкін болған тағы да бір қуатты тетік 

– бұл  жадыға енетін файлдар. Үрдіс файлды өзінің ауани 

мекендік кеңістігіне "қоса алады". Бұл файлмен байланыс 

кезінде немесе олардағы деректерді өзгерткенде операциялық 

жүйе үрдіс жадысының бетінде файл құрамының бейнесін 

автоматты түрде орындайды және керісінше. Іс жүзінде 

операциялық жүйе ауани жадының сәйкес келетін мекенімен 

байланыс кезінде деректер сыртқы тасымалдағыштан жадыға 

орналасқанда тербеліс аймағымен жұмыс кезінде қолданған 

тетікті пайдаланады. Жадыда бейнеленетін файлдар уақыт 

шығынын азайта отырып, файл құрамын көп рет түрлендіру 

қажет болғанда пайдаланылады, мысалы, деректер қоры немесе 



Операциялық жүйелердің ұйымдастырылуы  
 

43 

 

редакторларда. 20-суретте ауани жадының беттерін мүмкін 

болатын орналастыру жағдайлары көрсетілген – физикалық 

жадыда, тербеліс аймағында, файлда.  
 

 
 

20-сурет. Ауани жадыны бетті орналастыру 

 

Сонымен физикалық жады бұл есептеу нәтижелерін енгізіп 

санашықпен жұмыс істейтін жады. Ол реттелмеген код 

ұяшықтардан тұрады және оларға оның реттік нөмірін көрсетіп 

назар аудармауға болады. Ұяшықтар саны шектеулі және тірке-

лген. Жедел жады физикалық мекен деп аталатын өзінің ерекше 

мекеніне ие байттар түрінде көрсетіледі. Үрдістің мекендік 

кеңістігі физикалық жедел жадының мекендік кеңістігінен ере-

кшеленеді. Егерде үрдістің мекендік кеңістігі жедел жадыда 

көрінсе, яғни үрдісте қолданылатын мекен физикалық мекен 

болып табылса, онда бұл кейбір проблемаларға алып келеді. 

Осы барлық мәселелер ауани жады көмегімен шешіледі. Ауани 

мекен аппараттық деңгейде көрсетіледі.  

 

2.7. Үрдісті басқару   

 

Барлық операциялық жүйе белгілі бір мәліметтермен 

жұмыс жасайды, олар басқару әдістерімен бірігіп олардың 

қасиетін сипаттайды.  
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Үрдіс ұғымы – бұл барлық ОЖ-де орындалатын 

бағдарламалардың көрінісі. Үрдіс – қорларды меншіктеуге 

құқығы бар бағдарлама.  

Үрдістерді басқару: 

–  орталық санашықтың уақытын қолдану арқылы; 

– енгізу буфері және аударыстыру арқылы; 

– бөлінетін қорлар арқылы. 

Үрдісті басқарудың негізгі мәселелері. Біріншіден, 

орталық санашықтың (ОС) уақытын қолдану арқылы басқару 

немесе бұл мәселені ОС жобалау деп атайды, яғни қандай 

уақытта қай есеп немесе қай үрдіс ОС басқарады (қандай 

үрдісте ОС жұмыс істейді). 

Екіншіден, енгізу буфері және аударыстыру арқылы 

басқару. Мысалы, бірнеше адам, бір курс студенттері 

компьютердің  алдында отыр және барлығы бір уақытта бір 

есепті үрдіс түрінде іске қосты делік. Жүйеде көп есеп пайда 

болады (жүзден аса). Ал барлық есептеу жүйесі жүз есеппен 

мультибағдарламалық режимде жұмыс істеуді қабылдай 

алмайды, ол өте ауыр. Бұл жағдайда есепті енгізу буфері, яғни 

үрдістер буферде санашық арқылы өзінің өңделіп босатылуын 

күтетін үрдістер түзеледі. Осы буферде өңдеуді бастау үшін 

үрдістердің орындалу кезегін таңдау мәселесі туындайды. Бұл 

мәселе буфердің жоспарлануы болып табылады.  

Енді жоспарлау аударыстыру есебін қарастырамыз. 

Санашық арқылы бірнеше үрдістер өңделеді және бізге нақты 

жедел жадыны басқа да есептер үшін босату мәселесі 

туындайды. Бұл жағдайда өңделген есептердің кейбірін ішкі 

есте сақтау құрылғысына жіберу қажеттілігі туындайды. Қандай 

алгоритм арқылы бұл есептерді жібере аламыз? Жіберудің 

бағыт-бағдары қандай болады? Мысалы, әр жұп есептерді 

жіберуге болады. Үрдістерді жіберуді ұйымдастырудың 

қайсысы тиімді – бұл негізгі мәселе. 

Үшіншіден – бөлінетін қорларды басқару. Қорлар жиынына 

қатынас құру белгілі бір уақытта әртүрлі үрдістер атынан 

ұйымдастырылады. Бұл баспа құрылғысының қақтығысы 

сияқты. Функциялар көбінде ОЖ-нің қасиеттерін анықтайды, 

бұл функ-ция үрдістердің қарым-қатынасын ұйымдастыруды 



Операциялық жүйелердің ұйымдастырылуы  
 

45 

 

және ортақ қорларды қолдануды қатамасыз етеді. Мысалдағы 

баспа құрылғысының мәселесі тез шешіледі, ал егер екі 

бағдарламаның жедел жадыда ортақ үзіндісі болса онда 

бөлінетін қорларды басқару – күрделі есеп. 

UNIX операциялық жүйесінде мультибағдарламалаудың 

классикалық жүйесі дәстүрлі түрде сақталған. Жүйе бір уақытта 

бірнеше қолданбалы бағдарламалардың орындалуына мүмкіндік 

береді. Осындай әрбір орындалуға операциялық жүйенің үрдісі 

сәйкес келеді. 

 

2.7.1. Үрдіс мәнмәтіні  

 

Әрбір үрдіске өзі орындалып жатқан мәнмәтін сәйкес 

келеді. Бұл мәнмәтін құрамында аппараттық регистр – 

регистрлік мәнмәтіні (команданың санағыш регистрі, санашық 

қалып-күйінің регистрі, стекті нұсқағыш регистрі және жалпы 

тағайындалу регистрлері) бар қолданбалы мәнмәтіннен (яғни 

ауани мекен-жайлық кеңістіктің, бағдарламалық код 

сегменттерінің, құжаттардың, стектің, бөлінетін сегменттердің 

және ауани жадыда көрініс табатын файл сегменттерінің 

құрамынан), сонымен қатар осы үрдіспен байланысты ядро 

құрамының (жүйелік деңгей мәнмәтіні) құрылымынан тұрады. 

UNIX ОЖ-де жүйелік деңгейде үрдістің мәнмәтіні «статикалық» 

және «динамикалық» бөліктерден тұрады. Әрбір үрдісте 

жүйелік деңгейдегі мәнмәтіннің бір статикалық бөлігі және 

динамикалық бөліктердің ауыспалы саны болады. 

Жүйелік деңгейдің үрдіс мәнмәтінінің статикалық бөлігі 

келесілерден тұрады: 

Үрдіс идентификаторы (Process Identification). Үрдісті 

идентификациялайтын ерекше мән. Негізінен, бұл үрдістер 

кестесіндегі мән – үрдістер туралы ақпараттарды сақтайтын 

операциялық жүйе ядросының арнайы ішкі құрылымы. 

Кез келген уақытта ешқандай екі үрдістер мәні сәйкес 

келмейді, дегенмен үрдіс аяқталғаннан кейін оның нөмірі 

босайды және болашақта кез келген қайта іске қосылған үрдіс 

идентификациясы үшін қолданылуы мүмкін. 
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Аталық үрдіс идентификаторы (Parent Process Identifi-

cation). UNIX операциялық жүйесінде үрдістер иерархияға 

түзіледі – жаңа үрдіс бар үрдістердің ішіндегі аталық ретінде 

қызмет атқаратын біреуінен ғана құрылады.  

Мұндай сызбада ерекше статусы бар бір ғана үрдіс болу 

керегі анық: ол операциялық жүйе ядросынан пайда болуы 

керек және жүйедегі барлық басқа үрдістер үшін аталық болып 

табылады. UNIX-те мұндай үрдістің жеке атауы бар – init.   

Үрдіс  қалып-күйі. Әрбір үрдіс кез келген уақытта 

бірнеше нақты қалып-күйлердің бірінде болады: инициализация, 

орындау, тоқтату, енгізу-шығаруды күту, аяқталу, т.с.с. (21-

сурет).  

 

 
 

21-сурет. UNIX ОЖ-гі үрдістің қалып-күйлері 

 
 

2.7.2. Пайдаланушы идентификаторлары 

 

Үрдісті орындайтын пайдаланушы және топ 

идентификаторы операциялық жүйеде үрдістің қатынас құру 

аумағын анықтау үшін қолданылады. 

Үрдіс артықшылығы. Операциялық жүйеде үрдістің 

орындалуын жоспарлау барысында қолданылатын сан. UNIX 
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операциялық жүйесінің дәстүрлі шешімі динамикалы түрде 

өзгеретін артықшылықтарды пайдаланудан тұрады. Әрбір 

үрдістің құрылу кезінде оған кейбір жүйелер орнататын 

болашақта жүйелік шақыру көмегімен өзгеретін статикалық 

артықшылық қойылады. Жоспарлаудың нақты критерийі 

ретінде динамикалық артықшылық алынған, статикалық 

артықшылық үрдістің динамикалық артықшылықтың бастапқы 

мағынасының негізін құрады. Динамикалық артықшылығы бар 

барлық үрдістер санашық үшін бәсекелестерде қатысады. 

Үрдістерді жоспарлау. Кез келген операциялық жүйеде 

көппайдаланушы режимінде ұйымның негізгі мәселесі ретінде 

бірнеше үрдістердің «параллельді» орындалуын жоспарлау 

ұйымы болып табылады. Операциялық жүйеде үрдісті орындауға 

қайсысы дайынын және санашық қорын қашан көрсету керек 

екенін анықтау үшін нақты критерийлері болуы керек. 

Уақытты бөлу жүйелерінде жоспарлаудың ең көп таралған 

алгоритмі болып сақиналық режим (Round Robin) табылады. 

Алгоритмнің басты мағынасы – санашық уақыты бекітілген 

өлшемдегі кванттарға бөлінеді, ал орындалуға дайын үрдістер 

сақиналық кезекке тізіледі (22-сурет).  
 

 
 

22-сурет. Сақиналық кезекпен жоспарлау сызбасы 

 

Бұл кезектің екі нұсқағышы бар – басы және соңы. 

Санашықта орындалатын үрдіс санашықтық уақыт квантын 

бітірген кезде ол санашықтан алынады, кезек соңына 

тұрғызылады, ал санашық қорлары кезек басында орналасқан 

үрдіске беріледі. Егер санашықта орындалатын үрдіс өз квантын 

бітіргенше кейін орындалуға қалса (мысалы, кейбір сыртқы 

құрылғының ауысу себебімен), онда қайта белсенділеуден кейін 

Орындалып 

жатқан үрдіс 
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ол кезек соңына тұрады (жұмысын аяқтап үлгермесе – жүйенің 

қателігінен емес). Барлық үрдістер бір уақытта жедел жадыға 

орналасқан жағдайдағы уақытты бөлудің керемет сызбасы 

болып табылады.  

Дегенмен UNIX операциялық жүйесі әрдайым басты 

жадыда бір уақытта көбірек үрдістерді орындауға бейімделген. 

Басқаша айтқанда, орындалуға дайын үрдістердің кейбір бөлігі 

сыртқы жадыда орналасқан. Бұл жағдайда жұмыстың 

дұрыстығы үшін санашық қорларын бөлу барысында 

қолданатын одан да мықты жоспарлау сызбасы қажет. 

Нәтижесінде артықшылық түсінігі енгізілді (23-сурет). UNIX 

операциялық жүйесінде үрдіс артықшылық мағынасының 

негізінде келесілер анықталады: біріншіден, үрдістің негізгі 

жадыда болуы және теңдей түрде санашық үшін бәсекеге қатыса 

алу мүмкіншілігі. Екіншіден, үрдіс артықшылығы түсінігі өз 

кезегіне жету кезінде санашықта жұмыс істеу үшін үрдіске 

берілетін уақытша кванттың өлшеміне тәуелді. Үшіншіден, 

артықшылық түсінігі үрдістердің жалпы кезегінде үрдістің 

орнына әсер етеді.  

 

 
 

23-сурет. Сақиналық кезек және артықшылықпен жоспарлау сызбасы 
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2.7.3. Жаңа үрдістерді құру 

 

Жаңа үрдістердің пайда болу тетігі әртүрлі операциялық 

жүйелерде ерекшеленеді. UNIX-тің барлық операциялық 

жүйелерінде жүйедегі жаңа үрдістер «белгісіз жерден» пайда 

болмайды, ал жүйеде бар үрдістерден туады. 

Жаңа үрдістің (C) құрылу қажеттілігі туғанда ағымдағы 

үрдіс (P) fork() жүйелік шақыруын орындайды (24-сурет). 

Онымен қоса ағымдағы үрдіс көшірмесі мен оның мәнмәтінінен 

тұратын жаңа үрдіс пайда болады.  

Жаңа үрдіс басқа үрдіс идентификатордың (PID) болуымен 

ерекшеленеді және оның аталығы іске қосылған (P) үрдіс болып 

табылады. Туынды (ағын) үрдіс (C) exec() жүйелік шақыруы 

көмегімен өз коды мен деректерін қайта инициализациялап 

өзінің орнына басқа бағдарламаны іске қосады. 

 

 
 

24-сурет. Жаңа үрдістің құрылуы 

 

Балалық және аталық үрдістер арасында кері байланыс та 

бар. Аталық үрдіс (P) wait арнайы жүйелік шақыру көмегімен 

үрдістің аяқталуымен (туынды үрдістің аяқталуын күту) өз 

қызметін синхрондай алады. 

Үрдістер мен ағындар. UNIX операциялық жүйесінің 

заманауи нұсқаларында үрдістерден басқа тағы орындалу ағыны 

түсінігі де бар. Үрдіс аумағында бірнеше ағындар болуы мүмкін, 

С (pid=44) 
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олардың әрқайсысы тәуелсіз қызмет атқарады, бірақ олардың 

барлығы жалпы ауани мекендік кеңістікпен біріккен. Барлық 

үрдістер үнсіз түрде бір ғана ағынмен орындалады деп айтуға 

болады, бірақ қажет жағдайда жаңа ағындар құрылуы мүмкін. 

UNIX-тің бірегей сәулетінде ағындар болмады және 

ағындар арасындағы орындалу мәнмәтініне ауысуға қарағанда 

үрдістер арасындағы орындалу мәнмәтініне ауысу көбірек 

уақыт алатын дербес компьютерлердің заманауи сәулетінің 

ықпалымен қосылды. Бірақ ағындар арасындағы ауысудың 

тиімділігі бір үрдіс аумағындағы (бір ағындағы критикалық 

қателік бүкіл үрдістің аяқталуына алып келеді) ағындардың 

қатты әсері, сондықтан UNIX жүйелерінде ағындар дәстүрлі 

түрде сирек қолданылады. 

Үрдісаралық өзара әрекеттесу. Операциялық жүйеде 

үрдістердің толық ажырауы мағынасыз, себебі жұмыс 

барысында олар деректермен алмасып отыруы қажет. 

Сондықтан операциялық жүйенің маңызды мәселелерінің бірі – 

үрдістердің бақыланатын өзара әрекеттесулерін қамтамасыз ету. 

UNIX операциялық жүйесінде үрдіс аралық өзара әрекеттесу 

мәселесін шешу үшін арнайы құрылғылар қаптамасы: енгізу-

шығару ағыны, ауыспалы қоршаулар, арналар мен сокеттер, 

бөлінетін жады және сигнал бар. Үрдіс аралық өзара 

әрекеттесудің осы тетіктерін нақтырақ қарастырайық. 

Бөлінетін жады. Үрдістердің ауани кеңістіктерін бөлуді 

«айналып өтудің» ең қарапайым тәсілі – бөлінетін жадыны 

пайдалану. Бұл арнайы тетік, ол операциялық жүйе құралдарын 

қолданып екі үрдіске өздерінің мекендік кеңістігі арқылы ортақ 

физикалық жады аймағына қатынас құруға мүмкіндік береді (25-

сурет).   

Операциялық жүйе үшін бұл тәсіл ең қарапайым болып 

табылады – кез келген жағдайда үрдістердің ауани жадысының 

барлық беттері физикалық жадының кейбір аймағына 

жобаланады емес пе? Ендеше сол аймаққа басқа үрдістің 

мекендік кеңістігінің бөлігін неге жобаламасқа? Ең бастысы, 

осындай өзара әрекеттесу қосалқы шығынды талап етпейді, 

жадыға айналыс жылдамдығымен үрдістер ақпаратпен 

алмасады. 
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Дегенмен үрдіс аралық өзара әрекеттесудің мұндай тәсілі 

пайдаланушы үшін қолжетімділігі қиын болып табылады. 

Біріншіден, осы әдіспен әрекеттесетін бағдарламалар басынан 

бастап сәйкес кодтан тұруы керек. Арнайы жүйелік шақыру 

көмегімен екі бағдарлама да ақпарат алмасуға арналған өз 

мекендік кеңістігінің аймағын анықтауы керек. Бұдан басқа 

қиыншылығы – бөлінетін жадыда синхрондау құралдары 

болмайды, деректерді бұзып алмасу үшін бағдарламалар 

келісіммен жадының ортақ аймағын ауыстыруы тиіс. Әдетте 

осы мақсатта жолшамдар және синхрондаудыңүйлестік тетігі 

қолданылады. 

 

 
 

25-сурет. Бөлінетін жады 

 

Сонымен бөлінетін жады – алмасудың кең қолданыста 

қажеттілігі аз ең жылдам тәсіл. Бөлінетін жадыны қолданудың 

кәдімгі саласы – арнайы жоғары өнімді бағдарламалар. 

Орта айнымалылары. Әрбір іске қосылған үрдіс қандай 

да бір осы үрдіс өзгерте алатын ақпараттық кеңістікпен 

басылады. Осы кеңістікті пайдаланудың ережелері қарапайым: 

онда кез келген мәтіндік ақпарат (орта айнымалылары түсінігін 

иемдену) жазуға болатын деректердің атаулық қоймасын (орта 

айнымалылары) тағайындауға  және соңында осы ақпаратты 

оқуға болады. 
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UNIX-те туынды (ағын) үрдіс аталықтың нағыз көшірмесі 

сияқты етіп құрылады, сондықтан оның айналасы – дәл сондай 

аталықтың көшірмесі. Туынды үрдістің кейбір 

айнымалыларының мәнін қолданатыны туралы белгілі болса, 

онда аталық үрдіс ауыспалылардың айналасында 

көшірілетіндердің ішінен қайсысының мәнін өзгерту керек 

екенін алдын ала көрсете алады (26-сурет). Бірдей қолдану 

кезінде, өзгертілген ортадағы сол бір бағдарлама әртүрлі 

нәтижелер бере алады. Мысалы, айнымалы ортасынан 

бағдарлама интерфейсінің тілі немесе қолданылып отырған 

деректердің пішімі тәуелді болуы мүмкін. 

 

 
 

26-сурет. Орта айнымалыларының мұрасы 

 

Әрине айнымалы орталар – үрдіс аралық өзара 

әрекеттесудің өте шектеулі құралы. Біріншіден, олардың әрекеті 

бір бағытты сондықтан ағын (туынды)  аталық үрдістің ортасын 

өзгерте алмайды. Одан басқа, аталық үрдіс туынды үрдістің 

ортасындағы ақпаратты пайдалана алмайды. Екіншіден, іске 

қосылған үрдістің ортасын өзгертуге болмайды. Үшіншіден, 

айнымалы орталар арқылы тек кіші көлемдегі мәтіндік 

деректерді ғана жіберуге болады. Сондықтан айнымалы орталар 

негізінен бағдарламаны іске қосу шартындағы мәселелер үшін 

пайдаланылады: интерфейс және жәй параметрлерді талап 

ететін конфигурациондық файлдар ережелері. 

 

2.8. Сигналдар 
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Сигналдар – UNIX-гі үрдіс аралық өзара әрекеттесу 

дәстүрлі құралдарының бірі. Сигнал үрдіске операциялық жүйе 

немесе басқа үрдіс арқылы жіберіледі. Операциялық жүйе 

сигналдарды үрдіске қателік және жұмыстың дұрыс емес тәртібі 

туралы хабар беру үшін пайдаланады. 

Сигналды алғанда үрдістің орындалуы тоқтатылады және 

арнайы – сигналды қайта өңдеуші кіші бағдарламасы іске 

қосылады. Сигналдарды қайта өңдеуші орындалған 

бағдарламаның бастапқы мәтінде түсінікті түрде анықталады, ал 

егер олар болмаса, сонымен қатар кейбір ерекше жағдайларда 

операциялық жүйе анықтаған стандартты қайта өңдеуші 

қолданылады. 

Сигналда ақпаратты таситын тек бір сипаттама бар – оның 

нөмірі (бүтін сан). Басқаша айтқанда сигналдар – бұл алдын ала 

анықталған және нөмірленген мәліметтер тізімі. Пайдаланудың 

ыңғайлылығы үшін әрбір сигналдың қысқартылған әріптік аты 

бар. Сигналдар мен олардың атауларының тізімі стандартталған 

және UNIX-тің түрлі нұсқаларында ерекшеленбейді. Үрдістерге 

сигнал жіберу үшін kill арнайы жүйелік шақыруы және оған бір 

атаулы қолданбалы утилитасы қолданылады. Негізгі 

сигналдарға келесілер жатады: 

SIGALRM (14) – үрдіс abort арнайы жүйелік шақыруы 

көмегімен оған міндетті түрде сигнал жіберуі тиіс уақыт бере 

алады. Белгіленген уақыт аралығы арқылы операциялық жүйе 

SIGALRM сигналын үрдіске жеткізеді. Әдетте бұл тәсіл 

таймауттар беру үшін пайдаланылады. Егер үрдіс осы 

сигналдың қайта өңдеушісін тіркемесе, онда қайта өңдеуші 

үнсіз түрде үрдісті аяқтайды. 

SIGCHLD – туынды үрдіс аяқталған жағдайда сигнал 

аталық үрдіске жіберіледі. Үнсіз түрде сигнал болмайды. 

SIGCONT – тоқтаудан кейін бағдарлама орындалуының 

жалғасу сигналы. Үнсіз түрдегі қайта өңдеуші жоқ. 

SIGFPE (8) – жүзуші нүктемен есептеулердегі қателік 

туралы сигнал. Бағдарламаның дұрыс емес жұмысы кезінде 

операциялық жүйе арқылы жіберіледі. Қайта өңдеуші үнсіз 

түрде үрдісті аяқтайды. 
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SIGHUP (1) – нақты үрдіспен байланысқан терминалдың 

жабылуы туралы сигнал. Әдетте пайдаланушының жұмыс 

уақыты біткен кезде командалық тізбектен іске қосылған 

үрдістерге операциялық жүйе арқылы жіберіледі. Қайта өңдеуші 

үнсіз түрде үрдісті аяқтайды. 

SIGILL (4) – қате инструкциясы туралы сигнал. 

Бағдарламаның жұмыс істеу барысында санашықтың қате 

инструкциясы кездескен жағдайда үрдіске операциялық жүйе 

арқылы жіберіледі. Қайта өңдеуші үнсіз түрде үрдісті аяқтайды. 

SIGKILL – үрдістің қатемен аяқталуы туралы сигнал. Осы 

сигнал арқылы үрдіс қорларды босатусыз тез арада аяқталады. 

Бұл сигналды қағып алу, бұғаттау немесе сол үрдіспен қайта 

анықталуы мүмкін емес, әрдайым операциялық жүйені 

стандартты түрде қайта өңдеуші қолданылады. Бұл сигнал 

үрдістің  кепілденген аяқталуы үшін қолданылады. 

SIGPIPE (13) – сигнал деректерді қарсы жақтан жабылған 

арнаға жіберуге тырысып жатқан үрдіске жіберіледі. Мұндай 

жағдай өзара әрекеттегі үрдістердің біреуі апатты түрде 

аяқталған кезде тууы мүмкін. 

SIGSEGV (11) – сигнал жадымен дұрыс емес операция 

орындалған жағдайда үрдіске операциялық жүйе арқылы 

жіберіледі. Қайта өңдеуші үнсіз түрде үрдісті аяқтайды. 

SIGSTOP – үрдіс жұмысының тоқтатылуы туралы сигнал. 

Бұл сигналды қағып алу, бұғаттау немесе сол үрдіспен қайта 

анықталуы мүмкін емес. Үрдістің толық қалпының сақталуы 

мен оның қайта жаңару мүмкіндіктерімен бірге осы үрдіс 

жұмысының кепілді тоқтатылуы үшін қолданылады.  

SIGTERM (15) – үрдістің аяқталуы туралы сигнал, оның 

жұмысының дұрыс аяқталғанын хабарлайды. Сигналды қолдану 

мысалы 27-суретте көрсетілген. 

SIGUSR1, SIGUSR2 – «Қолданбалы» сигналдар – барлық 

мүмкін хабарлағыштар үшін үрдістермен қолданылады. Қайта 

өңдеуші үнсіз түрде үрдісті аяқтайды.  

Сигнал үрдіс аралық алмасудың шектеулі тәсілі болып 

табылады. Олар хабарлағыш ретінде жұмыс атқарады, бірақ 

үрдістер арасында ақпарат жіберу үшін пайдаланылмайды. 
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27-сурет. SIGTERM сигналын қолдану мысалы 

 

Сигнал қандай да бір қосалқы деректерсіз жіберіледі, 

сондықтан олар әдетте алмасудың басқа тәсілдерімен 

біріктіріледі. Үрдіс аралық алмасу барысында сигналдарды 

қолдану – мұнда үрдістер арасындағы мәліметтер ортақ файлда 

сақталады, ал сигнал жаңа мәлімет келіп түскенін хабарлау үшін 

қызмет атқарады (28-сурет).   

 

 
 

28-сурет. Үрдіс аралық алмасу барысында сигналдарды қолдану 

 

 

 

2.9. Арна. Аталымсыз және аталымды арналар 
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Арна – интерфейс, үйлестік оқылу немесе файлға жазуы бар 

екі немесе бірнеше үрдістер арасындағы деректер ағыны. 

Арналар бір және екі бағытты болады. UNIX-те көптеген басқа 

жүйелік объектілер сияқты арналар да файлдар түрінде 

көрсетілген. Олармен жұмыс істеу базалық файлдық интерфейс 

арқылы жүзеге асады – файлдың ашылуы және жабылуы, 

деректерді оқу және жазу, т.с.с. Арналарды ақпаратты 

сақтамайтын кезек түзе отырып, тек оны арнадан басқа үрдіс 

арқылы оқудың келесі операциясына дейін жинайтын арнайы 

файлдар түрінде көрсетуге болады. 

Үнсіз UNIX-те әрбір үрдіске іске қосу барысында сәйкес 

үш ашық файл қойылады: стандартты енгізу, стандартты 

шығару және қателіктер үшін стандартты шығару. Командалық 

тізбек тәсілдері көмегімен әртүрлі үрдістер үшін мұндай 

ағындар біріктіріле алады, мысалы бір үрдістің шешімі 

басқасының енгізілуіне жіберіледі (29-суретте екі үрдіс 

арасындағы аталымсыз арна). Яғни үрдіс үш деректер ағынымен 

жай файл немесе арна екеніне қарамастан бірдей жұмыс істейді. 

Жалпы мағынада мұндай ағындарды аталымсыз арналар деп 

атайды. Арна сұраныс бойынша құрылады және екі үрдіс 

жұмысы кезінде ғана болады, жүйедегі басқа үрдістер бұл 

арнаға байланысты жұмыс жасай алмайды. Егер үрдіс 

арналардың бір жағынан аяқталып арнаны жауып тастаса, онда 

басқа үрдіске арнайы сигнал жіберіледі – SIGPIPE.  
 

 
 

 

29-сурет. Екі үрдіс арасындағы аталымсыз арна 
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UNIX-тегі арналардың басқа түрі – аталымды арналар – 

файлдардың ерекше түрі. Бұл файлдар файлдық жүйеде 

орналасқан және кез келген үрдіспен ашылады. Бір үрдіс 

деректерді арналарға жазады, ал басқалары – одан оқиды, 

деректер кезек ретімен (FIFO) арна бойынша жылжиды. 

Арналар UNIX-те командалық тізбекте бағдарламаларды 

іске қосқандағы сияқты, жүйелік үрдістердің өзара 

әрекеттесуінде де кеңінен қолданылады. Арналардың басты 

қасиеті – әдеттегі файлдық интерфейсті қолданудың 

қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы. 

Басқа жағынан, арналардағы деректер бір бағытта және 

арналарды қолдану саласын шектейтіндей тізбекті түрде 

беріледі. 

 

 

2.9.1. Сокеттер 

 

Сокеттер – бір жүйе аумағында секілді желіде түрлі 

машиналарда іске қосылған үрдістер арасында деректермен 

алмасудың альтеративті интерфейсі. 

Сокеттер интерфейсі екі үрдістің өзара әрекеттесуінде 

серверлік және клиенттік бөлігін анық бөлуге мүмкіндік береді 

(30-сурет). 

Серверлік үрдіс сокетті инициализациялайды және басқа 

үрдістерден келіп түскен байланыстыруларды күтеді. Клиенттік 

үрдіс байланыстыруды орнатады және осы мезеттен бастап 

құрылған арна бойынша екі жаққа да деректер ағынын жіберуге 

болады. Мұндай сокеттер ағындық деп аталады. Сокеттердің 

басқа түрі – датаграммды – берілген сокетке қосылған үрдістер 

арасында мәліметтер (ұзындығы 64 кбайт-тан көп емес) 

жіберуге мүмкіндік береді.  

Сокеттер интерфейсі алғаш рет BSD операциялық 

жүйесінде пайда болды және TCP және UDP хаттамалары 

бойынша Internet желісі арқылы компьтерлерді байланыстыру 

үшін қолданылды. Бұл туралы UNIX желісі бөлімінде анығырақ 

жазылған. Бұл сокеттердің басты қолданысы қазірге дейін олар 

желідегі үрдістердің өзара әрекеттесуінің стандартты құралы 
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болып табылады. Одан басқа сокеттер арқылы әрекеттесудің 

деректермен алмасу файлдық жүйеде орналасқан, арнайы 

файлдар арқылы жүзеге асатын жергілікті нұсқасы да бар. 

 

 
 

30-сурет. Датаграммды және ағындық сокеттер 

 

Үрдістер үнемі бір бірімен байланыста болуы керек. 

Мысалы, ядро конвейерінде бірінші үрдістен шығу мәліметтері 

екінші үрдіске берілуі керек, т.с.с. тізбек бойынша. Осы себепті 

үрдістер арасындағы байланысты мүмкіндігінше үзуді 

қолданбай дұрыс орнату керек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. UNIX сәулетінің  ерекшелігі неге негізделген? 

2. Демон деп қандай бағдарламаларды айтады? Мысалдар 

келтіріңіз. 

3. UNIX ядросы қандай бөліктерден тұрады? 

4. UNIX файлдық жүйесі қандай ерекше өзгешеліктерге ие? 
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5. UNIX файл типтерін атаңыз. Олардың ұқсастығы неде, 

айырмашылықтары қандай? 

6. Қатаң сілтемелер таңбалық сілтемеден несімен 

ерекшеленеді? Таңбалық сілтемелер қандай артықшылықтарға 

ие? 

7. Ауани файлдық жүйе деген не? Ол құру түсінігімен 

қалай байланысады? 

8. UNIX қандай каталогтар стандартталған? Әдетте 

олардың әрқайсысында не сақталады? 

9. Түрлі сыртқы құрылғыларды қалай жіктеуге болады? 

UNIX-те оларға қандай нысандар сәйкес келеді? 

10. UNIX-те қандай ауани құрылғылар бар? Олар 

қарапайым құрылғылардан несімен ерекшеленеді? 

11. Үрдіс мәнмәтіні дегеніміз не? UNIX-те үрдіс мәнмәтіні 

нелерден құралған? 

12. Үрдістерді жоспарлау және диспетчерлеу дегеніміз не? 

UNIX-те қандай жоспарлау алгоритмі қолданылады? 

13. UNIX-те жаңа үрдістерді құру тетігі қандай? 

14. UNIX-те үрдіс аралық алмасудың қандай тәсілдері бар? 

15. Операциялық жүйеде қандай негізгі сигналдар бар? 

Олар қандай жағдайда қолданылады? 

16. Аталымды және аталымсыз арналар қалай 

ажыратылады? 

17. Сокет дегеніміз не? 
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3. UNIX ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ.  

UNIX ҚАУІПСІЗДІГІ 

 
Бұл тарауда UNIX-ті күнделікті пайдалану қарастырылады: 

командалық жолмен танысу, жүйе қауіпсіздігі және желіде 
жұмыс істеу. 

Терминал және командалық жол. Пайдаланушының өзара 
әрекеттесуінің UNIX операциялық жүйесімен оның барлық 
модификацияларындағы негізгі интерфейсі ретінде командалық 

жол болған және бола береді. Бұл интерфейстің мағынасы – 

жүйемен мәтіндердің алмасуы болып табылады: пайдаланушы 
мәтіндік командаларды тереді, ал операциялық жүйе сондай 
мәтінді түрде оған ақпаратты қайтарады. Заманауи UNIX 
жүйелерінде графикалық қолданбалы интерфейстер 
пайдалануына қарамастан, командалық жол жүйе әкімшісінің 
негізгі жұмысқа жарамды аспабы болып қала бермек. Мұның 
себебі әкімшінің ерекше талғамына байланысты емес, себебі 
мынада: UNIX-ке ұқсас жүйелерде командалық жол жүйемен 
басқару интерфейсінің тапсырмаларын жақсы орындайды, ол 

тиімді және ыңғайлы – осының себебінен барлығы оны 

пайдаланады. Мұны былай түсіндіруге болады – командалық жол 

әкімшіге графикалық интерфейске және тышқанға қарағанда көп 
әрекет қолданбай осы жүйемен басқаруға мүмкіндік береді. 

Терминал. Жұмыстың жүйемен мәтіндік принципі компьютердің 
пернетақта және монитормен бірге видеокарта сияқты нақты бөліктерінен 
көңілін бөлуге көмектеседі, ал жүйе пайдаланушыға қажетті 
деректер мен мәліметтерді шығарады. Мұндай құрылғы 

терминал деп аталады. Жалпы жағдайда терминал – бұл 

мәтіндік ақпарат жіберетін қабілеті бар пайдаланушының 
жүйеге кіру нүктесі. 

Бұл құрылғының прототипі – телетайп, 1950 ж.  
компьютерде деректермен алмасу құралы ретінде пайдалана 
бастаған. Заманауи компьютерлерде командалық жолдың 
интерфейсін ұйымдастыру үшін мәтіндік режимде жұмыс 
істейтін пернетақта мен монитор экраны қолданылады. 
Компьютерге порт арқылы қосылатын, деректерді тізбекті түрде 
жіберетін жеке сыртқы құрылғы («СОМ-порт») терминал бола 
алады. 
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Заманауи UNIX жүйелер командалық жолда жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін графикалық қолданбалы интерфейсті 

ұсынады. Бұл мүмкіндікке мәтіндік терминалды графикалық 

терезеде эмуляциялайтын графикалық терминалдар  деп 

аталатын арнайы бағдарламалар көмегімен жетуге болады. 

Терминалдың рөлін UNIX жүйесімен байланысты 

жойылған компьютерде қанша болсын орындайтын бағдарлама 

да, мысалы, Интернет желісі арқылы жақсы орындай алады. 

Заманауи тәжірибиеде мұндай қолжетудің тәсілі жойылған 

жұмыс үшін, әсіресе арнайы кеңістіктерде орнатылатын және 

қолжетімділігіне тыйым салынған серверлерді әкімшілік ету 

үшін кең түрде пайдаланылады. 

Басқаратын символдар. Тек мәтінді жіберетін терминал 

қасиеті (басқаша айтқанда символдардың тізбектілігі) арнайы 

символдарды кодтайтын мәтінді енгізу және шығаруды басқару 

бойынша операцияның қажеттілігіне әкеледі: қате енгізілген 

символдарды жою, жүйеге енгізілген мәтінді жіберу командасы, 

жол ауысымы, шығарылған мәтінді графикалық түрде белгілеу, 

т.б. мұндай символдар басқаратын символдар түсінігімен 

біріктіріледі. 

Басқаратын символдардың бір бөлігі мәтінді енгізуді 

басқару үшін қарастырылған, Backspace және Enter сияқты 

арнайы пернелермен енгізіледі. Басқаратын символдар 

пернетақтадағы мәтіндік емес пернелерге қарағанда көбірек 

болуы мүмкін. Бұл жағдайда оларды қандай да бір пернелік 

модификатор көмегімен шығарып алу керек, мысалы, Ctrl. 

Түрлі басқаратын символдар саны шектелген және 

терминалға қажет командалар санынан азырақ. Бұл жағдайда 

командаларды жіберу үшін басқаратын символдан басталатын 

басқарылатын тізбектіліктер пайдаланылады. 

Арнайы басқаратын символдар үрдіс аралық өзара 

әрекеттесу командалары (символдарды жіберу) үшін алдын ала 

резервке қойыла алады. Командалық жолды аяқтау үшін Ctrl-D 

енгізудің соңы символын қолдануға болады. Сонымен қатар ол 

кейбір басқа басқаратын символдарды (мысалы, Ctrl-C– «үзу» 

немесе Ctrl-Z – «ұйқыға кету») сәйкес сигналдарға 

айналдырады. 
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Терминалдың пайдалы ерекшеліктерінің бірі – Shift-PgUp 

және Shift-PgDn пернелерінің көмегімен оны «жылжыту» 

мүмкіндігі. Егер бағдарламаны шығару экран өлшеміне қарағанда 

үлкен көлемге ие болса, онда бұл пайдалы бола алады. 

Терминалдың қызметін атқаратын әрбір құрылғы немесе 

бағдарлама ақпаратты енгізу және шығару бойынша өзінің 

мүмкіншіліктеріне ие. Мұндай мүмкіншіліктердің мысалы 

ретінде мыналар бола алады: көрініс түстерінің саны, курсорды 

жылжыту және экран өлшемін өзгерту қасиеті, басқаратын 

символдарды таңдау, т.с.с. Бұған қоса операциялық жүйе үшін 

кез келген терминалмен бірдей тәсілмен жұмыс істеу 

мүмкіншілігі маңызды. Бұл үшін операциялық жүйелерде UNIX 

жүйесіне терминал типі түсінігі енгізілген: әрбір тип арнайы 

конфигурациялық файлда регламенттелген мүмкіндіктер 

таңдауына әкеледі. Барлық терминал типтері туралы ақпарат 

арнайы дерекқорда (terminfo немесе termcap) сақталған. 

Типтерге мысал: tty (телетайп) немесе xterm (графикалық 

терминал). 

Жүйеге біруақытты қолжетімділік. UNIX – 
көппайдаланушылық және көптапсырмалы жүйе болғаны тек 

қолжетімділікке рұқсаттың шектелуінде ғана емес, сонымен 

бірге жұмыс орнының ұйымдарында да көрінеді: операциялық 

жүйеге біруақытта бірнеше терминалдар санын қосуға ештеңе 

кедергі бола алмайды, әсіресе егер терминал қызметін 

бағдарлама орындаса. Осының арқасында UNIX жұмыс істеп 

тұрған әрбір компьютер біруақытта бірнеше терминалдан 

жүйеге тіркелуге және кіруге рұқсат алуға мүмкіншілік 

туғызады. Барлық пайдаланушылардың қарамағында бір ғана 

монитор және бір жүйелік пернетақта болса, бұл мүмкіншілік 

жарамсыз емес: бірнеше терминалда бір уақытта жүйеге тіркелу 

тапсырмаларды әркез сайын аяқтауды және қайтадан жаңартуды 

талап етпей-ақ бірнеше тапсырмалармен кезекпен жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. 

Ұйым пайдаланушыларының параллельді жұмысы үшін 

UNIX-тің заманауи нұсқасына сипатты тәсіл – ауани 

консольдар. Ауани консольдар (virtual console) – бұл 

операциялық жүйе арқылы пайдаланушыларға жүйеге мәтіндік 
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режимде тіркелуге мүмкіндік беретін және командалық жолға 

рұқсат беретін бірнеше параллель орындалып жатқан 

бағдарламалар (31-сурет). 
 

 
 

31-сурет. Ауани және графикалық консольдер 

 

Linux операциялық жүйесінде мәтіндік режимде ауани 

консольдар арасындағы қосылу Alt-F1, Alt-F2, т.с.с. пернелер 

жиынтығы арқылы іске асырылады. Мұнымен қоса әрбір ауани 

консоль арнайы атаулармен аталады: «tty1», «tty2»,  т.б. Үнсіз 

жүйеде бір-бірімен Alt пернесінің (F1-F6) функционалды 

пернелердің бірімен қиыстыруы арқылы ауысуға болатын 6-дан 

кем емес ауани консольдар болады. Әрбір қиыстыру ауани 

консольдың нөмірімен сәйкес. Ауани консольдар «ttyN» арқылы 

белгіленеді, мұндағы N – ауани консоль нөмірі. Негізінде, осындай 

консольдардың әрқайсысы сәйкес атауы бар (мысалы, /dev/tty1) 

құрылғы файлымен сипатталатын өз терминалымен байланысты. 

Сонымен қатар бірнеше графикалық жүйе асты жүйелерді 

іске қосу мүмкіншілігіне ие. Ол кезде олардың арасындағы 

қосылу ауани консольдер арасында қосылуға аналогты түрде 

жүзеге асады – Ctrl-Alt-F1 пернелер жиынтығынан.  

 

3.1. Командалық жол 

 

UNIX-пен өзара әрекеттесудің негізгі ортасы – командалық 

жол. Оның мағынасы – жүйеге пайдаланушыдан берілетін оның 
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әрбір жолы – бұл сіз орындауға тиіс команда болып табылады. 

Enter пернесі басылмағанға дейін жолды өзгертуге болады, 

сонан соң жүйеге қайта жіберіледі. 

Командалық қоршам. Пайдаланушы енгізген команда 

командалық қоршам (ағылшын тілінде «shell») атты арнайы 

бағдарламамен орындалады. Командалық қоршам арқылы 

қолданбалы үрдістерді басқарады, бұл үшін жоғарыда айтылған 

үрдіс аралық алмасудың құралдары пайдаланылады. 

Командалық қоршам арқылы енгізу және шығару 

тізбектілікпен және пайдаланушыдан мәтінді алуды және керісінше 

басқаратын жіберу жүзеге асатын терминалмен тікелей байланысты. 

Командалық жол интерфейсі командалық жолмен жұмыс істеу 

кезінде пайдаланушының жүйемен өзара әрекеттерінің жалпы 

сызбасы төмендегі суретте көрсетілген (32-сурет). 

 

 

 
32-сурет. Командалық жол интерфейсі 

 

3.1.1. Шақыру 

 

Пайдаланушының жұмысына ыңғайлылық үшін 

командалық жол шақыру түрінде реттеледі, команданы орындау 

мысалы 33-суретте көрсетілген. Шақыру – командалық қоршам 

терминалға кезекті команданы қабылдауға дайын екенін 

білдіретін белгі ретінде шығаратын арнайы символдар реті. 

Командалық жолды шақыру ауани ұйымдастырылады және 

пайдаланушы интерфейсі мақсатына қызмет етеді: ең алдымен, 

ол пайдаланушы енгізген команда көрінетін экран аймағына 

нұсқайды, бұдан басқа, шақыруда командалық қоршамның 

кейбір ағымдағы қасиеттері туралы ақпаратты кіргізуге болады 
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– мұндай ақпарат интерфейске қатынас құруды жеңілдететін 

пайдаланушыға «көмек» рөлін атқарады.  

 

 
 

33-сурет. Команданы орындау мысалы 

 

Мұнда шақырушы user@desktop жолы болып табылады. 

Бұл жол құрамында бар: командалық қоршамды орындауға 

құқығы бар пайдаланушының аты (user), компьютер аты 

(desktop), ағымдағы каталог аты (~, бұл символмен UNIX 

командалық қоршамдарында пайдаланушының үй каталогы 

белгіленеді). Шақыру енгізудің басы ($) символымен  

аяқталады, бұл символ шақырудың жалғыз маңызды элементі 

және командалық қоршамның команданы енгізуге дайындығын 

көрсетеді. Енгізудің басқы символы ретінде түрлі символдар 

бола алады, бірақ көбінесе әдеттегі пайдаланушының 

командалық қоршамын белгілеу үшін ($) символы және 

суперпайдаланушының (root) командалық қоршамын белгілеу 

үшін (#) символы қолданылады. Пайдаланушыда командалық 

жолдың шақыруының пішімін өзгерту мүмкіндігі бар. 

 

3.1.2. Командалар 

 

Жоғарыда көрсетілген мысал тек команда атынан тұратын 

қарапайым команданы анықтайды: date. Бұл команданы 

орындау үшін командалық қоршам оның аты команда атымен 

сәйкес келген бағдарламаны табады және іске қосады. Берілген 

мысалда пайдаланушыға терминалда ағымдағы мерзім мен 

уақытты шығаратын date утилитасы. Кейбір командалар 

(мысалы, echo) командалық қоршам үшін құрылған болып 

табылады және олардың орындалуы үшін бағдарлама емес 

қоршамның ішкі функциясы шақырылады. 
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Сыртқы команда мен құрылған функциядан басқа, 

команданың аты ретінде тағы псевдоним (alias) де бола алады. 

Псевдонимдер – пайдаланушымен анықталатын, жиі 

қолданылатын ұзақ командаларды алмастыратын қысқартулар. 

Пайдаланушының командалық интерпретаторының 

конфигурациялық файлдарында бірнеше қысқартулар 

анықталған. Олардың тізімін alias командасының көмегімен, 

параметрлерсіз көруге болады (3-сурет): 

 

 
 

34-сурет. alias командасын қолданумен мысал 

 

Мысалы, ls командасы бойынша bin/ls bash утилитінің 

орнына ls –color=auto командасына айналатын қысқарту – 

командасын іске қосады. Командада қайта пайда болған «ls» 

жолағын мәңгілік циклды болдырмау үшін интерпретатор 

өңдемейді. Мысалы, ls-al командасы нәтижеде ls -color=auto -al 

айналады. Қысқартулар қоршауға алынбайды. 

 

3.1.3. Параметрлер 
 

Дегенмен, UNIX командалары сыртқы бағдарламаны 

орындап қана емес, сонымен қатар оған оның жұмысын 

модификациялау үшін қандай да бір қосымша ақпарат жіберу 

керек болған кезде бұдан да қиын жолдардан құралуы мүмкін. 

Бұл жағдайда тәртіп модификаторы команда атынан кейін 

командалық жолға енгізіледі – бұл команда параметрлері. 

Параметрлердің саны әртүрлі болуы мүмкін, параметрлер бір 
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бірінен бос орынмен бөлінеді. Параметрлер бағдарламаға 

командалық жолда көрсетілген ретпен беріледі (35-сурет). 

Командалық қоршам сыртқы бағдарламаға оның параметр-

лерін пайдаланушы енгізгендей бір жол ретінде емес, реттелген 

тізім (бірінші параметр, екінші параметр ...) түрінде жібереді. 

Бұл үшін командалық жолды жеке «сөздерге» бөлу керек. 

Сөздерге бөлу кезінде командалық жол бөлуші (delimiter) 

түсінігін пайдаланады. Бөлуші – бұл сөздерді бөлетін символ; 

осылай командалық жол – бұл (мағынасы бар) сөздер және 

(мағынасы жоқ) бөлушілер реті. 

 

 
 

35-сурет. Команданың параметрмен орындалу мысалы 

 

Командалық қоршам үшін бос орын, табуляция және 

жолды аудару символдары бөлуші болады. Екі көршілес сөздер 

арасындағы бөлушілер санының символдары әртүрлі бола 

береді. Егер құрамында бөлуші символдары бар жолды 

параметр түрінде жіберу керек болса, онда бұл жолды бірлік 

немесе екілік тырнақшалармен алған жөн (36-сурет). 

 

 
 

36-сурет. Мысал  

 

Командаға жіберіле алатын параметрлер екі түрге бөлінеді: 

біріншісі – бұл шақырылатын команда жұмыс істеуі тиіс сыртқы 

объектілер (мысалы, файлдар аты, сандар), екіншісі – 
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бағдарлама қабылдайтын тәртіп модификаторы. Командалық 

жолдағы реттілік әдетте мынадай: 

команда аты_модификаторлар_объект(лер), мұнда 

модификаторлар да, объектілер де міндетті емес. 

UNIX үшін бағдарламаларда параметр-модификаторларды 

кілт деп атайды (сонымен қатар опция және кейде ту деп те 

атайды). Кілттер пішіміне нақты стандарт жоқ, дегенмен 

белгіленгендерді бұзбау қабылданған келісушілік бар. Бір 

әріптік кілттер (–һ сияқты) «–» символынан басталуы керек, 

мұндай кілттерді біріктіруге болады: du –s және –h du –sh 

эквивалентті. Кілттердің басқа түрі – толықсөзді,  екі «–» 

символынан басталады (мысалы, – – help көбінесе көмек береді). 

Кілттердің ерекше түрі – параметрлік, ол өз параметрлерін 

қабылдайды; мысалы, grep – f access.log – n test командасында 

файл аты access.log – параметр бөлігі –f. 

Егер «–» символынан кілт емес параметр, мысалы файл аты 

басталса, мәселе туындайды. Бұл жағдайда команда параметрді 

кілт ретінде қабылдауы мүмкін, бұл қате жағдай. Осы 

жағдайдан шығу үшін кілттер тізімі біткенін көрсетіп, кезекті 

жолдар параметр ретінде қабылдауға болатын  «– –» арнайы 

конструкциясы қолданылады (37-сурет): 

 

 
 

37-сурет. «–» символын қолдануға мысал 

 
3.1.4. Үлгілер 
 

Егер бірнеше объектілермен бір мезетте жұмыс істеу керек 
болса, мысалы, файлдар тобын басқа каталогқа ауыстыру, 
олардың бәрін параметр ретінде есептеу, онда ауыстыру 
командасы тиімді болмайды. Бұл үшін файлдар тобына команда 
жұмыс істейтін бір «ортақ» ат қою керек. Көптеген жағдайларда 
оны үлгі көмегімен істеуге болады. 
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Үлгіде  символдар қарапайым және арнайы деп бөлінеді. 
Қарапайым символдар жолдағы символдарға ұқсайды, ал 

арнайы символдар – ерекше түрмен өңделеді: 

–  қарапайым символдардан тұратын үлгіге сол 
символдардан және сол ретпен орналасқан символдардан 
тұратын бір ғана жол сәйкес келеді. Мысалы, «abc» үлгісіне abc 
жолы сәйкес келеді, бірақ барлық aBc немесе ABC емес, себебі 
үлкен және кіші әріптер өзгешеленеді; 

–  «*» жалғыз арнайы символынан тұратын үлгіге кез 

келген ұзындықтағы кез келген жол (бос жол да) сәйкес келеді; 

–  «?» жалғыз арнайы символынан тұратын үлгіге бір 

символды ұзындықтағы кез келген жол сәйкес келеді, мысалы, 
а, + немесе @ , бірақ ab немесе 8888 емес; 

–  «[» және «]» тік жақшаларына алынған кез келген 

символдардан тұратын үлгіге ұзындығы бір символдан тұратын 
жол сәйкес келеді, бұл символ жақшада алынғандардың ішінде 
кездесу керек. Мысалы, «[bar]» үлгісіне тек a, b және r 
символдары сәйкес, бірақ c, B, bar немес ab емес. Жақша 
ішіндегі символдарды толығымен есептемеуге де болады, тек 
басында ең аз ASCII-кодымен, содан соң, ең үлкен ASCII-
кодымен тұрған символ диапазонын беруге болады. Мысалы, 
«[0-9a- fA-F]» үлгісіне он алтылық цифр сәйкес (айталық, 5, 
немесе С). Егер «[» кейін үлгіде «!» тұрса, онда оған жақшалар 
арасында болмаған бір символдан тұратын жол сәйкес; 

–  бірнеше бөліктен тұратын символға сонша бөлікке (бос 
болуы да мүмкін) бөлуге болатын жол сәйкес келеді, бірінші 
жол үлгінің бірінші бөлігіне, екіншісі-екіншісіне және т.с.с. 
жауап береді. Мысалы, «a*b?c» үлгісіне ab@c («*» бос жол 
сәйкес), a+b=c және aaabbc жолдары сәйкес келеді, бірақ abc 
(«?» с жолы сәйкес, ал «с» сәйкестік жоқ), @ab@c («а» сәйкестік 

жоқ) немесе aaabbbc (үш b үшін бірінші «b», еікінші – «?» 

сәйкес, ал үшіншісі «с» -ға келеді) сәйкес емес. 
Үлгілер shell-дің бірнеше конструкцияларында 

қолданылады. Олардың басты пайдалану орны – командалық 

жол. Егер қоршам командалық жолда үлгіні «көрсе», ол оны 
аттары сәйкес келетін файлдар тізімімен алмастырады. Сосын 
шақырылатын команда параметрлер ретінде үлгілерсіз файлдар 
тізімін алады. 
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3.2. Енгізу мен шығаруды бағыттау 
 

Үнсіз түрде командалық жолда орындалатын әрбір 
команданы енгізу және шығару пайдаланушы жұмыс істеп 
отырған терминалмен байланысты. Дегенмен командалық 
қоршам команданы енгізу және шығарудың бағыттау тәсілдерін 
қарастырады. Маңызды жағдайлардың бірі – файлдан файлға 
енгізу мен шығаруды бағыттау болып табылады. Бұл үшін 
командалық жолда >, >> және < арнайы символдары 
қолданылады (38-сурет).  

 

 
 

38-сурет. Командалық жолда енгізу және шығарудың бағыттау 
 символдарын қолдану 

 
Бағыттау символдары командалық жолда команданың 

барлық параметрлерінен кейін көрсетіледі, бағыттау 
символынан кейін деректерді қабылдайтын немесе жіберетін 
файл аты болу керек. 

Date командасын шығару мысалында /tmp/date файлына 
бағытталады, сосын cat командасына осы файл құрамы 
бағытталады. Назар аударыңыз, мұнда cat командасы 
параметрсіз орындалады, ол стандартты енгізудің қатысуынсыз 
/tmp/date файлының құрамын алады. Файл мен жіберуге қатынас 
құруды бұл жағдайда командалық қоршам орындайды. 

Заманауи қоршамдар, сонымен бірге bash та бағыттаудың 

ерекше жағдайлары үшін арнайы символдарды қарастырады. 

Мысалы, >> файлға деструктивті емес бағыттау үшін немесе &> 

екі ағындағы бір файлға: стандартты енгізу және қателерді 

стандарты шығару бағыттау үшін қызмет етеді. 
 

3.2.1. Бағдарламалық орта 
 

Командалық қоршамда қоршам үрдісіне сәйкес орта 

айнымалыларын қарауға немесе өзгертуге болады. 
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Бағдарламалардың орта айнымалыларының мәніне байланысты 

әртүрлі орындала алады (39-сурет): 
 

 
 

39-сурет. Бағдарламалардың  орта айнымалыларын қолдану 

 

Соңғы мысалда пайдаланушы командалық жолда команда 

атының алдында орта айнымалыларының кейбір мәнін иемденді. 

Командалық интерпретатор командалық жолдың бірінші сөзінің 

ішінен «=» көргенде, бұл –  команда аты емес, иемдену 

операциясы деген шешімге келеді және кейін орындалатын 

команда ортасын қалай өзгерту керек екенін есте сақтайды. 

LC_TIME орта айнымалысы мерзім мен уақытты шығару 

барысында белгілі бір тілді пайдалануды ұсынады, ал «С» мәні 

стандартты жүйелік тілге сәйкес (көбінесе – ағылшын тілі). 

Орта айнымалысының мәнін алу үшін «$» символын 

қолданған жөн (40-сурет): 

 

 
 

40-сурет. «$» символын қолдану 

 

3.2.2. Стандартты орта айнымалылары 

 

UNIX – жүйелердің көбісінде жүйенің барлық үрдістерін 

жетелейтін орта айнымалыларының таңдауы бар. Командалық 

қоршамның бастау барысында көптеген жүйелік айнымалылар 

инициализацияланады. Оны env командасының көмегімен 

қарауға болады. Олардың ішіндегі бірнешеуі жүйе 

пайдаланушысы үшін ерекше қызығушылық танытады: 

DISPLAY – бұл айнымалыны X11 графикалық жүйесі 

пайдаланады және Х-сервердің мекені мен қолданып жатқан 

экран нөмірін көрсетеді; 
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EDITOR – қандай да бір утилит файлды өзгертуді талап 

етсе, онда орнатылған редакторды жазу мен пайдаланудың 

орнына осы файлдық жолы EDITOR айнымалысында сақталған 

бағдарламаға өзгертуге жіберуге болады; 

HOME – бұл айнымалы ағымдағы пайдаланушының үй 

каталогының атынан құрылған; 

LANG және LC_... – интерфейс тілін және бағдарламаны 

локализациялаудың басқа да параметрлерін беретін 

айнымалылар; 

PATH – орта  айнымалысы «:» символымен бөлінген 

директория тізімінен тұрады. Бұл тізім команданы қосқан сайын 

қаралады – мұнда команданың атымен сәйкес файлдардың 

орындалып жатқандарын іздеу өндіріледі. Орта айнымалысы 

мәнінің мысалы «/bin:/usr/bin:/usr/local/bin» бола алады. Бұл 

айнымалының мәні қарапайым пайдаланушы мен әкімшінің 

жұмыс құралдарын ажырату үшін оларға ерекшеленеді; 

SHELL – ағымдағы бағдарлама қоршамының аты; 

TERM – осы уақытта қолданыстағы терминал типі. Бұл 

айнымалы бағдарламалармен талданады; 

USER – ағымдағы пайдаланушының аты; 

_ (сызудың бірлік символы) – командалық қоршамда 

орындалған соңғы команда. 

 

3.2.3. Қызметтік символдар 
 

Алдыңғы тараулардан кейбір символдар командалық 

қоршамда команда есебінде пайдаланылатыны көрініп тұр, 

мысалы, енгізу/шығаруды бағыттау символдары – қызметтік 

символдар. Қызметтік символдар командалық қоршамға 

мекенделгендіктен, командалық қоршамды өңдеу кезінде олар 

одан «шығарылады» және орындалып жатқан командаға 

берілмейді. Командаға қызметтік символдары бар параметр жіберу 

үшін оларды кез келген тәсілмен экрандау керек. Экрандау 

тәсілдерінің бір түрі – параметрлерді бірлік немесе екілік жақшаға 

алу – бөлу – символдары бар параметрлер туралы айтқанда 
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бұрындары соқтығысқанбыз. Басқа белгілі тәсілі – қызметтік 

символ алдында қисық сызықшамен (\) символды қою. 

Командалық қоршамның қызметтік символдарының негізгі 

топтарын қарастырайық: 

Бөлу-символдары. Команда немесе бірнеше 

командаларды бөліктерге бөлу үшін қолданылады. Олар: бос 

орын, табуляция. Үнсіз түрде командалар жолды түсіру 

символымен бөлінеді. 

Жол символы. Жол элементтерін бөлу үшін қолданылады. 

Мұнда түбір символын («/») және үй каталогы символын («~») 

кіргізуге болады. Командалық жолда ол автоматты түрде үй 

каталогына толық жолмен ауыстырылады. 

Командалар символы. Бірнеше командаларды бөлу үшін, 

артқы фонда үрдістерді іске қосу үшін, т.с.с. командалар 

аргументінде қолданылады. Мұндай символдарға мыналарды 

жатқызуға болады: «*», «&», «<», «>», «;», «(», «)», «|», «"». 

Айнымалылармен басқару символдары. Айнымалы 

ортаның мәнін беру үшін («=») және орналастыру үшін 

қолданылады. Бұл символдарды қолданған кезде файлдар 

атында кері сызық («\») белгісімен белгілеу керек. 

ESC-символдары. Жоғарыда келтірілген арнайы 

символдарды файлдар атында қолдану үшін олардың алдында 

кері сызық белгісін пайдалану керек: «\&», «\;» және т.с.с. Осы 

топқа мәтінді шығару командасы үшін резервтелген арнайы 

ASCII- символдары жатады, мысалы, табуляция («\n» және «\t» 

сәйкес). 

 

3.3. Команданың орындалу үрдісі 

 

Командалық қоршам – UNIX операциялық жүйесіндегі 

қарапайым үрдіс. Қоршам арқылы команданы іске қосу 41-

суретте бейнеленген.  
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41-сурет. Қоршам арқылы команданы іске қосу 

 
Пайдаланушы команданы енгізген кезде (мысалы, Enter 

пернесін басқанда) командалық қоршамға келесі әрекеттерді 
орындайды: 

– команда сипаттамасы: атын, параметрлерді және 

аргументтерді бөлу; 

– егер бұл қысқарту (alias) болса, онда ол ашылады және 

команда сараптамасы жалғасады; 

– егер бұл құрылған команда болса, онда ол үшін өңдеуші-

функция шақырылады; 

– егер бұл сыртқы команда болса, онда: 

а) сәйкес аты бар бағдарламаны іздейді; 
b) қоршамның балалық үрдісі құрылады (fork жүйелік 

шақыруы); 
с) балалық (туынды) үрдісте параметрлері және 

аргументтері керішифрланған керекті бағдарлама іске қосылады 
(exec жүйелік шақыруы); 

d) қоршам балалық үрдістің орындалуын бақылайды, оған 
сигналдар мен пайдаланушының енгізуін жібереді, оның 
аяқталуын күтеді (wait жүйелік шақыруы); 

 – жұмыс нәтижесі пайдаланушыға қайтарылады, шақыру 

көрінеді. Ол келесі команданы енгізе алады. 
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3.3.1. Қайтатарылатын мән 

 

Аяқталу кезінде әрбір үрдіс өзінің аталық үрдісіне 

бағдараламаның аяқталуының арнайы кодын қайтарады, бұл код 

бағдарламаның орындалуының нәтижесін алу үшін және оның 

орындалуының нақтылығын тексеру үшін қолданылады. 

UNIX үшін бағдарламаның сәтті орындалуы жағдайында 

(сонымен қатар көптеген жүйелік функциялар) 0 мәнін 

қайтарады. Басқа мәндер (0-ден басқаларының бәрі) қатенің бір 

түрін белгілейді. Бағдарламалар қатені шығарудың арнайы 

ағындары арқылы қате жайында (stderr) ақпарат 

шығарғандықтан, қайтарылатын мәндер тек екі мән қабылдай 

алады: «нөл» және «нөл емес». 

С тілінде қарапайым мысал 42-суретте  қарастырылған: 

 

 
 

42-сурет. С тіліндегі бағдарламада қайтарылатын мән 

 

Мұнда бағдарламалар негізгі функцияның (main) 

қайтарылатын мәні арқылы (main) немесе exit функциясының 

параметрі ретінде аяқталу кодын жібереді. 

Командалық жолда бағдарламаның орындалу нәтижесін 

($?) арнайы айнымалы арқылы талдауға болады (43-сурет): 

 

 
 

43-сурет. Командалық жолда бағдарламаның орындалу  

нәтижесін  арнайы айнымалы арқылы талдау 
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3.3.2. Командалық жолды тиімді пайдалану 

 

Командалық жол бірінші танысу кезінде қиын және 

ыңғайсыз интерфейс ретінде көзқарас қалдыруы мүмкін. 

Тереңірек зерттеу және қолдану нәтижесінде бұл интерфейстің 

құрылу принципінде тиімді және ыңғайлы жұмыс ортасын 

орнатуға мүмкіндік беретін ішкі қорлары бар екені анықталады. 

Тиімділікке жетудің екі принципті тәсілін қысқаша түрде 

қарастырамыз. 

Біріншіден командалық жол UNIX типті операциялық 

жүйелерде жүйемен өзара әрекеттесудің негізгі интерфейсі 

болғандықтан, пайдаланушы уақыттың көп бөлігінде 

командалық жолмен жұмыс істейді. Сондықтан пайдаланушы 

үшін интерфейс сандарын минимумға дейін азайтатын күшті 

экономдау құралдары маңызды. UNIX  жүйелерінің заманауи 

командалық қоршамдарына басуды экономдауға арналған 

құралдар қатары жатады, негізгілерін  төменде келтіреміз. 

Командалық жолды тиімді пайдаланудың екінші жолы – 

интерфейс ретінде командалық тілдің табиғатында жатыр. 

Сонымен, UNIX-тің кез келген командалық қоршамының тілі 

командалық жолда бірнеше бағдарламалардың бір команда 

түрінде өзара әрекеттесуінің логикасын бағдарламалауға 

көмектесетін командаларды біріктірудің иілгіш құралдарын 

ұсынады. UNIX-тің қосымша ерекшелігі түрлі командалардың 

енгізу-шығаруын біріктіретін мүмкіндіктері болып табылады. 

Айтарлықтай қиын көпсатылы әрекеттер бір команда арқылы 

сипатталуы мүмкін. Демек, бір команда жүздеген бір типті 

әрекеттердің монотонды қайталануларын алмастыра алады. 

Негізінен команда интеграциясының барлық құралдары – 

цикл операторлары, шарт операторлары, айнымалыларды 

иемдену жиынтықта интерпретаторы командалық қоршам 

болып табылатын бағдарламалаудың толыққанды тілін 

құрастырады. Ал жүйедегі барлық утилиттерді оның операторы 

деп есептеуге болады. Сонымен, белгіленген ережелерді ұстану 

кезінде файлға жазылған shell командаларының кезектілігі 

командалық сценарий атты орындалуға дайын бағдарламасын 

ұсынады. 
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Командалық  жолды редакциялау. Енгізілетін команданы 

Backspace және Delete пернелері көмегімен редакциялауға  

болады. Редакциялау кезінде Ctrl-W – курсор алдындағы сөзді 

өшіру және Ctrl-U – түгел жолды өшіру функциялары пайдалы. 

Командалар тарихы. Екі бағытты  жоғары және төмен 

пернелерімен командалардың тарихының жұмысын bash тетігі 

атқарады. Пайдаланушы таңдаған барлық командаларды 

командалық қоршамда есте сақтайды. Жоғарыға бағыты 

бойынша алынған командалар тізімі соңғысынан біріншісіне 

«оралады», ал төменге бағыты бойынша – керісінше. Оған сәйкес 

команда командалық жолда көрінеді. 

Командалар тарихы пайдаланушы жұмысы сеанстарының 

арасында сақталуы үшін bash оны пайдаланушының үй 

каталогында орналасқан .bash_history файлына жазады. Бұл 

қоршамның аяқталу кезінде: жұмыс уақытында жиналған тарих 

осы файлдың соңына жазылады. Командалық қоршамды келесі 

рет қосқанда .bash_history-ды толығымен оқиды. Тарих мәңгіге 

сақталмайды, .bash_history-дағы сақталынатын командалар саны 

шектеулі (әдетте 500 команда сақталады, бірақ оны түзетсе де 

болады). 

Автотолықтыру. Автотолықтыру командалар және 

файлдар атын жылдам теруге мүмкіндік береді. Команда немесе 

файл атын теру кезінде пайдаланушыға Tab пернесін басуға 

болады, және командалық қоршам берілген команданы немесе 

файлды «толықтыруға» тырысады: мүмкін нұсқаларды ұсынады 

немесе атын толықтырады. 

 

3.3.3. Командаларды біріктіру тәсілдері 

 

Бірнеше командаларды бір командалық жолға біріктіретін 

мүмкіндік бар. Мұны бірнеше тәсілмен орындауға болады: 

Кезекті орындалу. Командалар орындалу нәтижесіне 

тәуелсіз бірінен соң бірі орындалады. Бөлуші ретінде нүктелі 

үтір символы («;») қатысады. Мысал ретінде алдымен /tmp/test 

каталогын құрып, сосын оны ағымдық ететін mkdir /tmp/test; cd 

/tmp/test құрамдық командасын қарастыруға болады. 
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Шартты орындалу (ЖӘНЕ). Бірінші бағдарламаның 

аяқталу коды тексеріледі, егер ол нөлге тең болса, онда екінші 

бағдарламаның орындалуы жүзеге асады және осылай жалғаса 

береді. Осындай әдіспен соңғы команда барлық алдынғылардың 

сәтті аяқталған жағдайында орындалады. Бөлуші ретінде екі 

амперсанд («&&») қатысады. Мысалы, mkdir /tmp/test && cd 

/tmp/test командасы /tmp/test каталогын құрады, бірақ бұл 

каталогқа өту бірінші бөлікті орындау барысында қате болмаған 

жағдайда ғана (мысалы, каталог бұрыннан бар болуы мүмкін 

және оны құру мүмкін емес болады) жүзеге асады. 

Шартты орындалу (НЕМЕСЕ). Бірінші бағдарламаның 

аяқталу коды тексеріледі, егер де тең болмаса, онда екінші 

бағдарламаның орындалуы жүзеге асады, және осылай жалғаса 

береді. Соңғы команда алдыңғылардың бірде біреуі сәтті 

аяқталмаған болса іске қосылады, бөлуші ретінде екі тік сызық  

(«||») қатысады. Мысал ретінде /tmp/test каталогының болуын 

тексеретін және ол болмаса, оны құратын test – d /tmp/test || 

mkdir /tmp/test құрамдық командасын қарастыруға болады 

Конвейер. Конвейерге біріктірілген командалар тізімін 

орындау барысында команданы стандартты шығару, конвейерге 

тікелей өзінен кейінгіні стандарты енгізуге бағытталады. 

Жіберілген деректер мәтіндік ретінде қарастырылады, жөнелту 

жол бойынша жүзеге асады. Осылайша конвейер секілді 

бірнеше командалардан кезекпен өтетін деректер ағыны пайда 

болады. Бұл тетік UNIX-тің маңызды ерекшеліктерінің бірі 

болып табылады және командалық жолда жұмыс істеу кезінде 

кеңінен қолданылады. 

Барлық бағдарламалар сызықшасы арқылы деректердің өту 

барысында шығару интерактивтілігін қамтамасыз ету үшін бір 

уақытта іске қосылуы мүмкін. Егер конвейер сызықшасындағы 

бағдарламалардың бірі аяқталса (мысалы, қате жағдайында), 

қалғандарына (SIGPIPE) арнайы сигналы жіберіледі. 

Командаларды бөлуші ретінде конвейерде тік сызықша 

(«|») қолданылады. 

file.txt файлының құрамын оқитын, қайталанатын 

жолдарды өшіретін және қалған жолдарды алфавит бойынша 
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сұрыптайтын cat file.txt | uniq | sort командасының мысалын 

қарастырайық. Нәтиже экранға шығарылады. 

Заманауи командалық қоршамдар орындалып жатқан 

командалардан бұдан да басқа шартты орындалуларды құруға 

(жақшаны және терістеу белгілерінің көмегімен) мүмкіндік 

береді. 

 

3.4. Анықтамалық бағыныңқы жүйе 

 

Құжаттамаға қарамай операциялық жүйемен жұмыс істеу 

айтарлықтай қиын. UNIX-те бұл қиындық туғызбайды, себебі 

операциялық жүйенің барлық аймағы құжатталған. Барлық 

пайдаланушыларға жұмысты бастай отырып бүкіл қолжетімді 

жетекшіліктермен қолдану ұсынылады. Құжаттаманың тарихи 

бірінші және негізгі тәсілі барлық нұсқаларда жетекшілік 

беттері (manual pages) болып табылады. Бұл жайлы төменде 

қарастырамыз. 

Көптеген жағдайларда құжаттама қарапайым ағылшын 

тілінде жазылады. Егер ағылшын тілі – құжаттама авторының 

туған тілі болмаса, ол оңайланады. Ағылшынша жазу дәстүрі 

АҚШ-тың жалпы компьютерлік ғылымға және жеке алғанда 

UNIX-ке қосқан үлкен үлесінің нәтижесінде келеді. Бұдан басқа, 

ағылшын тілі тек компьютерлік ортада емес, сонымен қатар 

барлық аймақтарында халықаралық тілдесу тілі болып барады. 

Пайдаланушылардың көбіне қандай да бір дәрежеде түсінікті 

болатын бұл тілде жазу қажеттілігі UNIX-тің үздіксіз дамуымен 

түсіндіріледі.  

UNIX-те құжаттама маңызды рөл атқарады. Кез келген 

мәселенің шешімі жетекшілікті зертеуден басталуы тиіс. Бұған 

уақытты аяудың қажеті жоқ. Шешімін мүмкін білетін UNIX-тің 

тәжірибелі пайдаланушысы болғанның өзінде оны алаңдатудың 

қажеті жоқ. Мүмкін не істеу керек екенін біле тұра, ол қалай 

жасау керек екенін ұмытып қалуы мүмкін. Сондықтан да 

(сонымен қатар ол тәжірибелі пайдаланушы болғандықтан) ол 

жетекшілікті зерттеуден бастайды. Бұл – өзінің жеке атауы бар 

заң: RTFM, яғни «Read That Fine Manual».  
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3.4.1. Жетекшілік беті 
 

Пайдалы ақпараттар жетекшілік беттерінде бар. Қысқаша 

біз оны «жетекшілік» дейміз. Әрбір бет жүйенің бір объектісіне 

арналған. Жетекшілік бетін қарап шығу үшін жүйеге man 

командасын беру керек (44-сурет): 

Жетекшілік беті экранның бірден көп бетін алады. Оқу 

ыңғайлы болу үшін man мәтінді беттік қарау бағдарламасын – 

less іске қосады. Less бағдарламасымен басқару оп-оңай: беттер 

бос орын пернесімен ауыстырылады, оқудан жалыққан кезде q 

(Quit) пернесін басу керек. Беттерді Page Up/Page Down 

пернелерінің көмегімен де алмастыруға да болады. Бір жолға 

алға жылжыту үшін Enter-ді немесе төменге бағытын, ал бір 

жолға артқа-жоғарыға бағытын қолдануға болады. Мәтін басы 

мен соңына өту сәйкесінше g және G (Go) командалары 

бойынша орындалады. Less-те мәтінмен жасауға болатын толық 

тізім h (help) командасы бойынша шығарылады. Қызықтыратын 

түсінікті іздеу үшін / командасын қолдануға болады, символ 

соңынан сізді қызықтыратын терминді жазу тиіс, Enter пернесін 

басқанда курсор ақшыл түспен тұрған терминнің бірінші 

түсінігіне барады. Кейін / және Enter пернесін басқанда 

құжаттан сөзді іздеу жұмыстарының жалғасуына әкеледі. 

Жетекшілік беті түрлі жақтарынан қызықтыратын объектіні 

сипаттайтын стандартты бөлімдер өрістерінен тұрады, мысалы, 

cal командасы. NAME өрісінде объектінің қысқаша сипаттамасы 

бар. SYNOPSIS өрісінде объектіні қолданудың пішінделген 

сипаттамасы беріледі. Бұл өрісте тік жақшаға команданың 

міндетті емес параметрлері алынады. Мысалы, «[[month] year]» 

жолы параметрлердің командалық жолында мүлдем болмауы да 

мүмкін екенін білдіреді, тек жыл немесе жыл және ай көрсетілуі 

мүмкін. Сонымен, DESCRIPTION өрісіндегі мәтін-объектінің 

пайдаланушы үшін жеткілікті түрде мағынасы ашылған 

сипаттамасы. 
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44-сурет. Man командасын қолдану 

 

Жетекшіліктің ең маңызды өрістерінің бірі мәтін соңында 

кездеседі. Егер NAME немесе DESCRIPTION оқу үрдісінде 

пайдаланушы жетекшілікте іздегенін таппағанын түсінсе, ол сол 

тақырып бойынша басқа жетекшіліктер немесе басқа ақпарат 

көздері бар ма екенін көргісі келеді. Мұндай көздердің тізімі 

SEE ALSO өрісінде бар (45-сурет): 

 

 
 

45-сурет. SEE ALSO өрісі 

 

Анықтамалық жетекшіліктер сипатталатын объект типіне 

байланысты бөлімдерге бөлінеді. Егер бір термин бірнеше 

бөлімдерде сипатталса, олардың қайсысын пайдалануды анық 

біліп алған жөн, мысалы, man 3 printf жетекшіліктің 3-ші 

бөлімінде. 

Жетекшіліктің барлығы 8 бөлімнен тұрады:  

1. Қолданбалы утилиттер және басқа құралдар; 

2. Жүйелік шақырулар; 

3. Кітапханалық функциялар; 

4. Сыртқы құрылғылар (және олардың жүйедегі орны); 
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5. Пішімдер және кестелер (файлдар түрі, хаттамалар, т.б.); 

6. Ойындар және «қажет емес» утилиттер; 

7. «Басқалар», яғни басқа бөлімдерге жатпайтындар; 

8. Командалар және жүйелік әкімшіліктің құралдары. 

Жетекшілік бойынша іздеу жұмыстары. Жоғарыдағы 

мысалда SEE ALSO өрісінде less, groff (жетекшілік бетін 

пішімдеу бағдарламасы), man үшін конфигурациялық файлдың 

құрылымы бойынша, сонымен қатар «apropos» және «whatis» 

атаулы екі сәйкес команда бойынша жетекшіліктерге сілтемелер 

табылды. Apropos командасы сияқты whatis да кейбір 

дерекқордан NAME кірісінен құралған жолды іздейді. Олардың 

арасындағы айырмашылық:  

Whatis – тек объектілер арасында ғана, ал apropos – барлық 

дерекқор бойынша. Нәтижесінде whatis-та ізделген сөз аты бар 

объектілердің қысқа сипаттамалары, ал apropos-та осы сөз 

қолданылатын тізім алынады. Оны білу үшін құжаттаманы бір 

рет оқып шыққан жөн. 

Whatis немесе apropos шығаратын объектілердің 

сипаттамасы жақшадағы санмен ерекшеленеді, мұндағы сан – 

бөлім нөмірі, мысал 46-суретте көрсетілген: 

 

 
 

46-сурет. Whatis іздеу командасын қолдануға мысал 

 
3.4.2. Info бағдарламасы 
 

UNIX және оның бағдарламаларын құратындар туралы 

басқа ақпарат көзін – info анықтамалық жүйесімен табуға 

болады. Жетекшілік беті түрлі типтегі сілтемелерге қарамастан, 
тек логикалық болып құрылған «сызықтық» мәтін болып 

қалады. Info құжаты топологиялық түрде құрылған – бұл 

көптеген кішігірім беттер бұтаққа біріктірілген нағыз 
гипермәтін. Info құжатының әрбір бөлімінде әрдайым басты 
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тақырыбы болады. Бұдан басқа info-құжатты үздіксіз мәтін 
ретінде де оқуға болады, сондықтан әрбір бөлімде алдыңғы 
және кейінгі бөлімдерге сілтеме бар. Info бағдарламасы бүкіл 
экранды қамтиды: үлкен бөлігінде ол құжат мәтінін, ал бірінші 
және соңғы екі жолдары оның құрылымында көрсетіледі. 

Бос орын немесе Page Up/Page Down пернелерімен беттерін 
ауыстыруға болатын бір немесе бірнеше беттер – бұлар түйіндер 
(node). Түйін қарапайым мәтіннен және мәзірден (menu) тұрады 

– бұтақта ең төменгі деңгейде жатқан басқа түйіндерге сілтеме 

тізімдері. Құжат ішіндегі сілтемелер «* түйін_аты::» түрінде 
белгіленеді және оның үстінен курсорды Tab пернесі арқылы, ал 

таңдалған түйінді қарауға өту үшін – Enter пернесі арқылы 

орындауға болады. Алдында қаралған түйінге қайту l («Last») 
пернесін басу арқылы орындалады. Және, бастысы, info 
бағдарламасынан q («Quit»)-ды басу арқылы шығуға болады. 
Info бағдарламасымен басқару туралы нақтырақ ақпаратты кез 
келген уақытта info-ның өзінен ? басу арқылы алуға болады. 

Құжаттаманың аралас жүйелері. UNIX-тің заманауи еркін 
нұсқаларында мақсаты XML негізінде құжаттаманы жүйелендіру 
және бірегіейлендіру жобалары бар. Олардың ішіндегі ең 

атақтысы – бүкіл құжаттаманы біріктіретін және қарапайым 

браузер көмегімен қарауға болатын Scrollkeeper жобасы. 
Дегенмен құжаттаманың мұндай тәсілдері аз қолданылады. 

UNIX-жүйесіндегі құжаттаманың басты көзінің рөлі бұрынғыдай 
жетекшінің бетін сақтайды. Мұның себебі жетекшіліктің 
«бөлінген» табиғатында: жүйенің барлық жетекшіліктері тұрған 
ортақ орын жоқ. Керісінше әрбір жетекшілік жүйенің белгілі бір 
объектісіне арналған, нақты жағдайда қажетті және кез келген 
командалық жолда қолжетімді нақты мәліметтер береді. 

 

3.5. UNIX қауiпсiздігіне кiрiспе 

 

Өзінiң пайда болуымен UNIX басқару жүйесi көп 

пайдаланушы басқару жүйесi сияқты ойланып қалғандығы, оған 

файл жүйесiнiң файлдарына әртүрлi пайдаланушылардың 

қатынас құрудың бөлiнуiнiң өзектi мiндетi әрдайым болды. 

UNIX операциялық жүйесінде қолданылған қатынас құру 

құқығының шектеу сұлбасы, оңайлықты және түбегейлi 
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иiлгiштiктi тiркестiредi, соның арқасында қазiргi заманауи 

көппайдаланушы операциялық жүйелерінің стандарты болды.  

Қауiпсiздiктiң саясаты – бұл ұйымның ақпаратты қалай 

өңдейтін, қорғайтын және тарататыны туралы ережелердің 

жиындары. Бұл пайда болатын қауіптердің талдауын және 

оларға қарсы әрекет шараларынан тұратын қорғаудың белсенді 

компоненті. 

Қауiпсiздiктер саясаттың маңызды элементi қатынас 

құруды басқару болып табылады: қатынас құруға болмайтын 

ақпаратқа және бағдарламалық құралдарға қолжетімділікті 

шектеу. Сонымен бiрге негiзгi ұғымдар қолданылады: жүйенiң 

объекті және субъектi. Бiз жүйелер объектісі деп оның кез 

келген белгiленетiн қорын атаймыз (мысалы, файл немесе 

құрылғы). Объектінің үстінде қандай да бір берілген 

операцияның (мысалы, оқу немесе жазу) орындалуын – объект 

жүйесіне қатынас құру дейміз. Жүйенің нақты субъектісі 

дегеніміз ол объектілерге әрекет орындай алатын кез келген 

болмыс. Мұндай абстракция номиналды субъект деп аталады. 

47-суретте объект және субъект қауіпсіздігі көрсетілген. 

 

 
 

47-сурет. Объект және субъект қауіпсіздігі 

 

Қауiпсiздiк саясаты толық болуы, қайшылық емес және 

оның объектілерiне жүйе субъектілерiнiң қатынас құрудың 
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барлық мүмкiндiгiн қарау керек. Тек қана барлық үш қағиданың 

орындалуына кепiлдiк беріледi, қойылған ережелерді жүйелiк 

құралдармен бұзу мүмкiн емес. Егер шамаланған қаскүнем 

қандай болмасын жүйеден тыс құралмен пайдаланса және оған 

қатысы жоқ номиналды субъектінiң мәртебесiн ала алса, 

ешқандай да кепiлдiктер болуы мүмкiн емес. 

Қауiпсiздiк саясатының толықтығы – онда барлық белгілі 

қатынас құрулар болуы керек. 

Нақты субъектінің нақты объектіге қатынас құруға рұқсат 

алуы және алмау шешімі жүйеге қандай жолмен келгеніне 

тәуелді болмауы тиіс. Қауiпсiздiк саясаты техникалық, 

ұйымдастыру және заңға сүйенген тұрғылардан тұрады, бұл 

бөлімде тек қана техникалық тұрғылар қарастырылады. 

 

3.6. Қатынас құруды басқару 

 

Қатынас құруды басқарудың бiрнеше сұлбалары бар, олар 

қатынас құрудың үлгiлерi деп аталады. Олардың iшiнен 

белгілілерін қарастырамыз: 

Қатынас құрудың мандаттық үлгiсi. Жүйенiң 

объектілеріне және субъекттерiне қауiпсiздiктiң таңбасы немесе 

мандат қойылады (мысалы, құпиялық грифi). Субъектінiң 

қауiпсiздiктерi бұл таңбада оның сенiмдiлiгiн сипаттайды, ал 

объектінiң қауiпсiздiк таңбасы – ақпарат жабығының дәрежесi. 

Объектіге тек қана субъектілерге тиiстi немесе күштi таңбадан 

астам қатынас құруға  рұқсат берiлген.  

Мұндай сұлбаның жетіспеушіліктеріне бөйтекі құқықтарды 

бөлу, қатынас құрудың дәрежелерiн енгiзу, т.б. санауға болады. 

Сонымен қатар бұл қатынас құру үлгісіне маңызды 

құжаттардың құпиялығын төмендететін тетікті жүзеге асыру өте 

маңызды.  

Аутентификация және авторландыру. Авторландыру – 

бұл үрдіс кейбiр субъектiнің кейбiр объектіге қолжетімділігін 

анықтайды. 

Авторландыру. Статикалық объектіге қатынас құру 

туралы сұрақ бір рет қана қатынас құру белгілерінде немесе 
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өзгергенде анықталады, сонымен қатар пайдаланушыға бір 

жүйенің номиналды субъектiсі сәйкес қойылады. 

Динамикалық қатынас құру туралы шешiм объектіге әр 

қатынас құру болғанда орындалады, көбінесе ол 

пайдаланушының жады көлемі және дискілік кеңістік 

жұмыстарының уақыты сияқты мүмкіндіктерге шектеу сипатын 

білдіреді. Авторландыру үрдісінде аутентификация үрдісi 

әрдайым алдында болуы керек. Аутентификация – бұл кейбiр 

номиналды субъектіге жүйенiң жұмыс iстейтiн пайдаланушысын 

салыстыру тетігі. Әдеттегiдей, бұл жағдайда пайдаланушы құпия 

сөзін енгiзуi тиіс немесе құпия кiлт беру керек. 

 

3.7. UNIX жүйесі қауiпсiздiгiнiң тұжырымдамалары 

 

UNIX жүйесiнде субъект үлгісі статикалық авторландыруға 

негізделген. UNIX заманауи версияларында жалпы сұлбадан 

басқа қатынас құру тiзiмдердiн пайдалануға болады. 

 

3.7.1. Пайдаланушылар және топтар 

 

UNIX-те қауiпсiздiктiң номиналды субъектiсінiң рөлiн 

пайдаланушы атқарады. Әрбiр пайдаланушыға кiретiн (login) ат 

(әдетте – бiр) беріледі. Әр кiретiн атқа, пайдаланушының 

идентификаторына (User IDentifier, UID) бір мән сәйкес болады. 

Бұл мән субъектінің таңбашасы болып табылады және оны 

жүйе, қатынас құру құқығын анықтау үшiн пайдаланады. 

Әрбiр пайдаланушы бiр немесе бірнеше топтарға кiредi. 

Топ – өз идентификаторына ие (Group IDentifier, GID) жүйе 

пайдаланушыларының тiзiмi. Топ жүйенің бірнеше 

пайдаланушыларын бірлестірген соң, қауіпсіздік саясаты 

терминдерінде ол көптік субъект ұғымына сәйкес келеді. Демек, 

GID – бұл номиналды субъектіде бiрнеше бола алатын көптiк 

субъектінiң таңбашасы. Сонымен, бiр UID-ге GID-дiң тiзiмi 

сәйкес келедi. 

Нақты субъектінiң рөлiн (объектілермен жұмыс iстейтiн) 

үрдіс атқарады. Әрбiр үрдіс жалғыз UID-ге ие: бұл үрдісті іске 
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қосқан номиналды субъект идентиикаторы. Үрдіс – 

пайдаланушының кейбiр үрдісінен туған үрдіс, оның UID-iн 

мұра етедi. Сонымен, іске қосылатын барлық үрдістер, 

пайдаланушы  тiлегiмен, оның идентификаторларына ие 

болады, мысалы бір үрдістен басқа үрдіске сигнал жіберілгенде 

UID есепке алынады. Жалпы сигналдарды тек «өзінің» 

үрдістеріне жіберуге болады. 

 

3.7.2. Қатынас құру құқығы 
 

UNIX-те қатынас құрудың негiзгi объектiсінiң рөлiн файл 

жүйесiнiң объектілерi атқарады. UNIX сәулетінде файл 

жүйесінде деректері бар кәдiмгi файлдарға ғана емес, онда 

құрылымдардың арнайы файлдары, арналар, сокеттер, т.б. үшiн 

сипатталған. Осының арасында файлдарға қатынас құруды 

басқару көптеген қатынас құрумен байланысты жағдайларды 

шешуге мүмкіндік береді және UNIX-те қатынас құру саясатын 

ұйымдастыруының негiзгi құралы болып қызмет көрсетедi.  

Субъект-субъектілі үлгіге сәйкес әрбiр файл таңбашаға ие, 

онда нақты файлға қатынас құру құқығы бар номиналды 

субъектілердiң идентификаторлары сақталады. UNIX жүйесінде 

– бұл пайдаланушының идентификаторы (UID) және топтың 

идентификаторы (GID). Көңiл аударыңыз, файл бiр-ақ топқа 

жата алады, ал пайдаланушы бірнеше топтарға кiре алады. 

UNIX-те файлдық жүйе деңгейінде үш қатынас құрудың 

түрлерi анықталады: (read, r) оқу, (write, w) жазу және 

(execution, x) қолдану. Файлдан ақпарат оқу оның ішіндегі 

ақпаратқа қатынас құру құқығын береді, ал жазуға құқық – оны 

өзгертуге мүмкiндiк береді. Қолдану құқығы файл типіне 

байланысты әртүрлі сипатталады. Кәдiмгi файл жағдайында ол 

файлды орындау мүмкiндiгін бiлдiредi (бағдарламаны iске 

қосу). Каталог үшiн қолдану – сол каталогтағы файлдарға 

қатынас құру мүмкіндігі (файлдардың атрибуттарына). 

Әр файлдың өзінің таңбашасы бар, онда оған қатысты 

қатынас құру құқықтары анықталған. Қатынас құру құқығы 

тоғыз пункттен тұрады, үш топ үшін қатынас құрудың үш түрі 
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бар: пайдаланушы-иемденуші, иемденушілер-тобы және т.б. 

(48-сурет).  

 

 
 

48-сурет. UNIX жүйесінде  қол жеткiзу құқығының негiзi 

 

Бұл тізімдегі әр пунктке рұқсат бар немесе рұқсат жоқ 

болуы мүмкін (0 немесе 1-ге тең болады). Сонымен осы қатынас 

құру құқығы жайында ақпаратты сақтау үшін 9 бит жеткiлiктi. 

Үрдіс файлға қатынас құру кезінде жүйе үрдістің иесі және 

файл иесінің идентификаторына сәйкестігін тексереді және 

нәтижесіне байланысты қатынас құру құқығын қолданады (49-

сурет).  

 
 

49-сурет. UNIX-те қатынас құруды тексерудегі тiзбек 

 

Файл "alice" пайдаланушысына, "users" тобына  жатады 

және оқу мен жазуға ие пайдаланушысының құқығы бар, топ  
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иелері үшiн тек қана оқуға, ал барлық өзгелер  үшiн қатынас 

құрудың ешқандай түрi рұқсат етiлмейдi.  

Файл келесi атрибуттарға ие: 

 

file.txt   alice:users   rw-  r- -  - - -  

 
50-сурет. Файл атрибуттарын қарау 

 

Файл пайдаланушысы bob үрдісіне сұраныс береді. Bob осы 

файлдың иесі болып табылмайды, бірақ ол [users] тобының 

мүшесi болғандықтан файлды оқуға құқығы бар. Мұнда тек қана 

үрдістің пайдаланушы идентификаторы (UID) емес, 

пайдаланушының орындалушы идентификаторы EUID 

тексеріледі.  

 

3.7.3. Бөлетiн каталогтар 

 

Каталог үшiн жазу құқығы оның ішінде файл құру және 

жою, сонымен қатар атрибуттарын өзгертуге (мысалы, атын 

өзгерту немесе жою) мүмкіндік береді. Бұл жағдайда субъектіге 

файлдар үшiн жазу құқығына ие болу міндетті емес, өйткені 

файлдың атын өзгерту және жою тек қана каталогтың өзiне 

тиесілі. Сонымен пайдаланушы өз каталогынан кез келген 

файлды жойып тастай алады. Көбінесе каталогты бiрігіп 

қолдану жағдайы туады, ол кезде топ иелеріне немесе барлық 

пайдаланушыларға жазуға құқық беру қажет (мысалы, уақытша 

файлдарға арналған жалпы жүйелiк каталог). Егер каталогта 

жазуға барлығына рұқсат берілсе, онда кез келген пайдаланушы 

кез келген файлды жоюға мүмкіндігі бар. Бұл мәселенi шешу 

үшiн sticky bit – арнайы атрибуты қосылады. Бұл атрибут 

орнатылса, каталогқа жазуға ие пайдаланушы тек өзінің 

файлдарын өзгерте алады.  
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3.7.4. Үрдістiң идентификаторын ауыстырып жiберу 

 

UNIX операциялық жүйесінде идентификаторды 

ауыстырып жiберу тетiгі (SetUID) бар, ол пайдаланушыларға 

басқа пайдаланушылардың идентификаторларымен үрдістердi 

iске қосуға мүмкіндік береді. Бұл тетiк үрдіске кейбір 

операцияларды орындау үшін құқықты жоғарылату немесе 

басқа пайдаланушылар құқығы қажет болғанда қолданылады 

(51-сурет). 
 

 
 

51 сурет. Үрдістiң идентификаторын ауыстырып жiберу 

 

Каталогта орнатылған (SetUID және SetGID) 

идентификаторын аустырып жіберу атрибуттары мәнді болады. 

Каталогтар үшін орындалу құқығы қолданылады, бірақ 

орындалатын файлдар үшін басқа мағынасы болады. Каталогта 

орнатылған SetGID атрибуты кез келген үрдіспен бағыныңқы 

каталог ішінде құрылатын файл және бағыныңқы каталог 

сияқты топ идентификаторына ие болады. Бағыныңқы 

каталогтар SetGID атрибуттарын мұраға қалдырады. Мұндай 

тетік топ пайдаланушылардың бірдей шарттармен файлдарға 

қатынас құру мүмкіндігі болуы үшін, жалпы каталогтарды 

ұйымдастыруы үшін қолданылады. Каталогта орнатылған S 

etGID атрибуты жай ғана еленбейді. 

http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch02s02.html#img-suid
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Пайдаланушылар және топ идентификаторларының 

атрибуттарын ауыстырып жіберуді сақтықпен қолдану қажет, 

өйткені ол жүйенің қауіпсіздігіне потенциалды қателер алып 

келеді. 

 

3.8. Қатынас құру үлгісінің негізгі шектеулері және 

       оның кеңейтулері 

 

UNIX жүйесінде қатынас құру құқығы жүйесінің оңайлығы 

кейбір шектеулерге әкеледі. Мысалы, UNIX стандартты 

құралдары келесі жағдайларды болжауы мүмкін емес, 

пайдаланушылардың бір тобы тек қана файлдан оқу мүмкіндігі 

бар, екіншісі – тек оны іске қосуға, ал қалғандарына файлға 

қатынас құруға тиім салынған. Мұндай жағдай өте сирек 

кездеседі. Уақыт өте UNIX версияларында қатынас құру 

құқығының кеңейтулері пайда болды, олар жүйенің бөлек 

объектілеріне қатынас құруды орнату мүмкіндігін берді. 

Алғашында олар жалауша деп аталатын – файлдың атын 

өзгертуге немесе жазу барысында одан ақпаратты жоюға 

мүмкіндік бермейтін (тек ақпарат қосуға болады) файлдың 

қосымша атрибуты. Жалаушалар негізгі кемшілікті жоймайды, 

файлдық жүйені өзгертпей, оңай ұйымдастырады: әр жалауша 1 

бит орын алады. 

UNIX көп заманауи файлдық жүйелерге қатынас құру 

тізімін қолдайды. Ол арқылы әр объект үшін барлық 

субъектілердің қатынас құру құқықтарын орнатуға болады. 

Заманауи UNIX жүйелерінде тағы да бір қосымша атрибут 

бар – SetGID ескерілген топ идентификаторын ауыстырып 

жіберу биті. Бұл тетік пайдаланушының идентификаторын 

аустырып жіберу тетігі сияқты жұмыс жасайды, айырмашылығы 

іске қосылған үрдіс файлдың топ иесі идентификаторының 

SetGID атрибутын файлдан алады, ал UID өзгермейді. SetGID 

қолдану үрдістің қатынас құру құқығын жоғарылату жағдайын 

бақылауға мүмкіндік береді. 

Root  пайдаланушысы (суперпайдаланушы) UID және GID 

мәндері нөлге тең және UNIX сенімді субъектінің рөлін 

атқарады. Ол қатынас құру құқығын басқаратын заңдарға 
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бағынбайды және өз бетінше құқықтарды өзгертуі мүмкін. 

Жүйенің маңызды бөлігінің компоненттері суперпайдаланушы 

ғана модификациялау үшін мүмкін. Алдында айтып өткендей 

UNIX-те ядроға қатынас құру деңгейі және жүйеге қатынас құру 

деңгейі бар. Суперпайдаланушы ядро қатынас құру деңгейінде 

жұмыс жасайды және ол жүйенің ажырамас компоненті болып 

табылады. 

Көп командалар суперпайдаланушының атынан орындалуы 

керек, өйткені оларда аппаратура, қатнас құру құқығы және т.б. 

әрекеттесуге жауап беретін ядроның бөлігімен әрекеттесу 

орындалады. Егерде мұндай командалар жай пайдаланушыларға 

рұқсат берілсе, онда жоғарыда қарастырылған пайдаланушылар 

идентификаторын ауыстырып жіберу тетігі қолданылады.  

UNIX-те әкімшілеу суперпайдаланушының құқықтарын 

талап етеді. Жоғары артықшылықпен жұмыс жасау барысында, 

әсіресе root пайдаланушысы атынан өте абай болу керек: 

команданың қатемен орындалуы жүйенің істен шығуына және 

ақпаратты жоғалтуға әкелуі мүмкін. Сондықтан әкімшілер 

командалық қоршамда суперпайдаланушының құқықтарымен 

жұмыс жасамайды, суперпайдаланушы режиміне тек қана қажет 

болғанда өтеді (su командасы арқылы).  

 

3.9. Пайдаланушылар аутентификациясы 

 

1) UNIX-те пайдаланушының сеансы оның 

аутентификациясынан бастап, оның жүйеден шығуымен 

аяқталады. Жүйеге кіргенде келесі тізбекті әрекет орындалады 

(52-сурет):  

2) getty үрдісі терминалды сызықшалардың бірінде 

пайдаланушының әрекетін күтеді, егер пайдаланушы 

активтелсе, онда пайдаланушыны тіркеу деректерін еңгізуге 

шақырады; 

3) пайдаланушының аты еңгізілген соң пайдаланушының 

шындығын тексеретін login бағдарламасы іске қосылады. 

Стандартты тетік осы пайдаланушы үшін құпия сөзін тексеру 

болып табылады; 
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52-сурет. Жүйедегi пайдаланушының тiркеуi 

 

4) құпия сөз дұрыс еңгізілгеніне күмәні болмаса, онда сол 

пайдаланушыға бекіген UID және GID командалық қоршамды 

login іске қосады. Сонымен осы жұмыс сеансында 

пайдаланушымен жіберілген кез келген үрдістің (нақты субъект) 

қатынас құру құқығы номиналды субъектінің UID+GID 

құқықтарымен анықталады. 

Қашықтағы компьютерде тіркеу жұмысы кезінде getty 

рөлін желілік демон атқарады, мысалы ssh демоны. Заманауи 

UNIX жүйелерінде авторландыру және аутентификация жүйе-

лері бар, олар аутентификация үрдісіне кез келген қосымша 

кеңейту процедураларын еңгізуге мүмкіндік береді. 

 

3.10. Пайдаланушылар және қатынас құру  

         құқықтарын басқару 

 

UNIX пайдаланушылар туралы барлық деректер мәтіндік 

түрде /etc/passwd файлында сақталады. Әрбір пайдаланушы 

аймағына қос нүктелермен бөлінетін бір жол сәйкес келеді: 

Кiретiн аты (login):х:UID:GID:толық аты:үй 

каталогы:бастауы shell. 53-суретте мысал ретінде келтірілген. 
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Әрбір  пайдаланушы топтардың бірімен анық байланған ол – 

пайдаланушының негізгі тобы. Бұл үшін әрбір пайдаланушы ең 

болмаса бір топта тұратындай етіп істелген. Осы 

пайдаланушымен құрылатын барлық жаңа файлдар, топ иесі 

ретінде осы пайдаланушының негізгі тобын алады. Мысалдан 

көрініп тұрғандай, кейбір пайдаланушылар “теріс” командалық 

қоршамға ие, мысалы /bin/false, олармен жұмыс мүмкін емес 

(false командасы тек қатені қайтарып дереу жұмысты аяқтайды). 

Бұл мұндай пайдаланушыға жүйеге кіруге мүмкіндігі болмауы 

үшін әдейі істелген, ал жалған пайдаланушыларға /etc/passwd 

тиiстi есептiк жазулар жатады, олардың атынан кейбiр жүйелiк 

есептердi орындайды және нақты адамдарды пайдаланбайды. 
 

 
 

53-сурет.  /etc/passwd файлының ішіндегі ақпарат 

 

UNIX  жүйесіне кіретін пайдаланушылардың құпия сөздері 

ашық түрде сақталмайды, олар тек ХЭШ түрінде сақталады 

(байт теруі бір бағытты функция арқылы құпия сөзден 

алынады). Көбінесе хэштар арнайы файлда сақталады (мысалы, 

/etc/shadow), тек жүйеге қатынас құруға рұқсат берілген. 

Топтар жайында ақпарат /etc/group файлында сақталады. 

Файлдың әр жолына топ жайында мына ақпараттар сәйкес 

келеді: топ аты, сандық идентификатор және топқа кіретін 

пайдаланушылар тізімі. Операциялық жүйенің заманауи 

версияларында құпия сөздерді сақтау үшін арнайы тетік 

қолданылады. 

Пайдаланушылар жайында ақпаратты өзгертуді, сонымен 

қатар жаңа пайдаланушыны қосуды жоғарыда айтып кеткен 

файлдарды өзгерту арқылы орындауға болады, бір ақ ең дұрысы  

арнайы утилиттерді қолдану болып табылады.   
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3.10.1. Пайдаланушылардың дерекқорын өзгерту 

 

Пайдаланушыларды, топтарды қосу және жою үшін келесі 

арнайы утилиттер теруі бар: useradd, userdel, groupadd, groupdel. 

Бұл утилиттерге тек суперпайдаланушы қатынай алады және 

олар тек бір міндетті параметрге ие: пайдаланушы аты немесе 

топ аты.  

Usermod және groupmod командаларының көмегiмен 

пайдаланушылар мен топтардың дерекқорындағы ақпаратты 

өзгертуге болады.  

Рasswd  командасы жай пайдаланушыға өзінің жүйелік 

құпия сөзін өзгертуге мүмкіндік береді, ал суперпайдаланушы 

кез келген жүйе пайдаланушысының құпия сөзін өзгертуге 

құқығы бар. 

 

3.10.2. Қатынас құру құқығын өзгерту 

 

Файлдың иесі немесе топ иелерін өзгерту үшін chown және 

chgrp командалары қолданылады. Қауіпсіздікті сақтау үшін бұл 

утилиттерге тек суперпайдаланушымен қатынас құруға болады. 

Файлдың иесі chmod утилиті арқылы өзінің файлының қатынас 

құру құқығын өзгерте алады. 

Пайдаланушы сеансын шектеу. UNIX операциялық 

жүйесінің пайдаланушы аутентификациясының үрдісіне және 

онымен іске қосылған бағдарламаларға қойылатын 

динамикалық шектеудің бірқатары бар. Шектеуді келесi 

топтарға бөлуге болады: 

–  жүйеге кiрудiң шектеуi. Жүйеге пайдаланушының кiруі 

терминал түрі, мекен-жайының қашықтығы (жүйеге желілік кіру 

болған жағдайда), жұмыс уақытымен шектелуі мүмкін. Бұл 

шектеулерді орнату үшін кейбiр UNIX жүйелерінде 

/etc/login.access файлы қолданылады. 

– iске қосылатын үрдістердi шектеу. Пайдаланушылар-

дың үрдістері келесi параметрлердiң бiрiмен шектелген бола 

алады: қолданылатын жады көлемі, бiр уақытта ашық файлдар 

саны, iске қосылатын үрдістер саны, т.б. Бұл шектеулерді 
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орнату үшін кейбiр UNIX жүйелерінде /etc/limits файлы  

қолданылады.  

– дискіні қолданудың шектеуi. Дискілік квота жүйесінің 

әр пайдаланушылары үшін қатты дискіні қолданатын 

кеңістігінің көлемін шектеуге мүмкіндік береді. Осы шектеуді 

баптау үшін quota утилиті қажет, ал сонымен бірге таңдаған 

файлдық жүйенің квоталарын қолдау тиіс. Операциялық 

жүйенің ядросы дискіге әрбір жазған кезде нақты субъект үшін 

көлемге және файлдар санына квота тексеруін орындайды. 

Шектеу пайдаланушы жұмысының сеансы уақытында жұмыс 

істейді. 

Қауіпсіздік саясатындағы барлық өзгерістерді қарапайым 

журналға тіркеп отыру, қорғалған операциялық жүйелерді 

пайдалану, компьютерлік жүйенің хакерлік шабуылдардан 

қорғалу деңгейін тексеруге арналған арнайы бағдарламалардың 

көмегімен жиі-жиі тестілеу сияқты шаралар да орынды болады. 

 

Бақылау сұрақтары: 
 

1. Терминал дегеніміз не? Қандай терминалдар болады? 

2. Командалық жол UNIX: қандай бөлімдерден тұрады, 

негізгі бағдарлаушы батырламалары, командалардың мысалдары? 

3. Бағдарламалық орта дегеніміз не? UNIX-те қандай 

стандартты айнымалы орталар бар болады? 

4. Командалық қоршам деген не? Команданы іске қосуында 

не болады? 

5. Командаларды бiрiктiрудiң қандай құралдары бар?  Олар 

нелермен өзгешеленедi? 

5.  UNIX-тiң анықтама жүйесiне не кiредi? 

6.  Номиналды және нақты субъект немен ерекшеленедi? 

Ол қалай қауiпсiздiктiң объектiсiмен арақатынасын белгiлейдi? 

UNIX қауiпсiздiк субъектісі және объектiсi не болады? 

7. Қауiпсiздiк саясаты деген не? Оларға талап қандай 

қатынаста жоғарылайды? 

8. Қандай қатынас құрудың кеңінен таралған сұлбалары 

бар? Олардың арасындағы негiзгi айырмашылықтар неге 
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қосылады? Қандай қатынас құрудың сұлбасы UNIX-те 

қолданылады? 

9. UNIX-тің қандай қатынас құру құқықтары бар? Олар 

қандай директориялар үшiн, ал файлдардың бос тұрулары үшiн 

ерекше болып табылады? 

10. Үрдістiң идентификаторының ауыстырып жiберуi 

деген не?  

11. UNIX  пайдаланушы аутентификациясының үрдісi 

қандай этаптардан тұрады?  

12. Жүйенiң барлық пайдаланушылары туралы ақпарат 

қайда сақталады? 
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4. UNIX ЖЕЛIСІ. UNIX ЖҮЙЕСІНЕ БАЗАЛЫҚ  

ӘКІМШІЛІК ЕТУ 

 

Желiлер заманауи есептеу жүйелерінің ажырамас құралы 

болды. Ақпараттық жүйелер арасындағы өзара әрекеттесу 

технологиялары 1970 ж. бастап UNIX-тiң дамуынан көп озбай 

дамып келеді. UNIX операциялық жүйесi өзінің пайда болуынан 

бастап жергілікті желілермен ұйымдастыру технологияларымен 

байланысуда, оның негiзiнде кейінен бүкіл дүние жүзіне 

таралған Internet  желiсі құрастырылды. 

Желiде құрылғылар мен бағдарламалар арасында 

әрекеттесуді ұйымдастыру күрделі есеп болып табылады. Желі 

түрлі жабдықтарды, түрлі операциялық жүйелерді және 

бағдарламаларды біріктіреді, олардың табысты өзара 

әрекеттесуі белгілі ережелер мен стандарттарды қабылдаусыз 

мүмкін емес болар еді.  

Компьютерлік желілердің аймағында көптеген 

халықаралық және өнеркәсіптік стандарттар бар, олардың 

ішінен OSI (Open Systems Interconnection) халықаралық 

стандартын және IETF (Internet Engineering Task Force) 

стандарттар теруін ерекшелеуге болады. 

Алдыңғы бөлімдер UNIX сәулетінің әртүрлі 

ерекшеліктеріне, жергілікті және желілік жұмыстарда осы 

операциялық жүйені қолдануға, жүйені әкімшілік етудің кейбір 

аспектілеріне арналған болатын. Бұл бөлімде кез келген UNIX 

жүйесі әкімшілігінің алдында тұратын екі негізгі мәселе – 

қызметтерді және бағдарламалық қамтаманы басқару туралы 

айтылады. 

 

4.1. OSI жетi деңгейлi үлгiсі 

 

OSI -  ашық жүйелердің үлгісі. Стандарттар бойынша 

халықаралық ұйыммен құрылған желілік әрекеттесу құралдары 

жеті деңгейге бөлінеді, олар үшін стандартталған аттар мен 

функциялар анықталған (54-сурет). 
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54-сурет. ISO OSI деңгейлері 

 

Әрбір деңгей жоғары жатқан деңгейге жүзеге асыруды 

көрсетпей интерфейсті қамтамасыз етеді. Қандай да бір 

қолданбаның көліктік бағыныңқы жүйесін құрғанда 

қызығушылық танытатын физикалық, арналық және желілік 

деңгейлердің функциялары: желіде қолданылатын 

жабдықтармен байланысты желілік адаптер мен 

шоғырлауыштар, коммутаторлар мен бағдарлауыштар. 

Қолданбалы және сеанс деңгейлерiнiң функциялары, сонымен 

бiрге көрсетілім (ұсыныстар) деңгейі түпкi түйiндердiң басқару 

жүйесi және жүйелiк қосымшаларымен жүзеге асырылады. 

Көлiк деңгейi бұл екi топ арасында делдал рөлін атқарады.  

Ақпаратпен алмасу кезінде желінің әртүрлі түйінінде 

орналасқан үрдістер тек ең жоғарғы деңгеймен әрекеттеседі, 

бірақ деректер желіден жылжығанда бірінші барлық 

деңгейлерді, ең жоғарғысынан төменге бір түйінде, ал содан соң 

кері ретте басқа түйінде өтеді.  

Деңгейлердің тағайындалуын толығырақ қарастырайық: 

Физикалық деңгей. Физикалық деңгей физикалық 

арналардан, мысалы есулі қос өткізгіштер, оптоталшықты 

кабельдер немесе радиотолқындардан биттерді тасымалдауды 

орындайды. Бұл деңгейде деректерді тасымалдайтын физикалық 

орталардың сипаттамалары және электромагнитті сигнал 

параметрлері анықталады. 

Арналық деңгей. Арналық деңгей кез келген желі 

түйіндерінің арасында деректер кадрын тасымалдауды 

қамтамасыз етеді. Арналық деңгей хаттамаларында компьютер 
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арасындағы анықталған байланыс құрылымы және оларды 

мекендеу тәсілдері еңгізілген жергілікті желілерде арналық 

деңгейде қолданылатындар көбінесе MAC-мекендер деп 

аталады (Media Access Control, ортаға қатынас құруды басқару). 

Арналық деңгейдің бөлігі аппараттық жүзеге асуды талап етеді, 

операциялық жүйеде әдетте ол желілік карта драйверімен 

ұсынылған.  

Желілік деңгей. Желілік деңгей ең бірінші келесі есептерді 

шешу құралдарын беру керек: 

– ерікті топологиямен желіге дестелерді жеткізу; 

– трафиктің сенімді локализациялау жолымен желіні 

құрылымдандыру; 

– арналық деңгейдің түрлі хаттамаларының келісулері. 

Желілік деңгей желінің еркін байланысқан түйіндері 

арасында деректерді тасымалдауға мүмкіндік береді (бірақ 

сенімді деректерді тасымалдауды қамтамасыз етпейді).  

Желілік деңгейі хаттамаларының жүзеге асуы желіде 

арнайы құрылғы –  бағдарлаушының бар болуын білдіреді. 

Бағдарлауыштар бөлек желілерді бір жалпы құрамды желіге 

біріктіреді. Әр бағдарлауышқа бірнеше желі жалғануы мүмкін. 

Көлік деңгейі. Көлік деңгейі желінің кез келген түйіні 

арасында қажет сенімді деректерді тасымалдауды қамтамасыз 

етеді. Ол үшін көлік деңгейіне байланысты нөмірлеу, буферлеу 

және дестелерді реттеуді орнату құралдары бар. 

Сеанс деңгейі. Сеанс деңгейі диалогты басқару 

құралдарымен қамтамасыз етеді. Олар әрекеттесу жағының нақты 

уақытта активті болып табылатынын бекітуге мүмкіндігін береді 

және сонымен қатар хабарламалармен алмасу процедураларының 

шеңберінде синхрондау құралдарымен қамтиды. 

Көрсетілім деңгейі. Төменде жатқан деңгейлерге 

қарағанда, олардың мақсаты – сенімді және тиімді жіберушіден 

қабылдаушыға биттерді тасымалдау. Көрсетілім деңгейі 

деректердің сыртқы берілуімен жұмыс істейді. Бұл деңгейде 

деректердің түрлі түрлендірулері орындалуы мүмкін, мысалы 

компрессия, деректерді шифрлеу және керішифрлеу. 

Қолданбалы деңгей. Қолданбалы деңгей – түпкі 

пайдаланушылар мен қолданбаларға берілетін түрлі желілік 
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сервистердің терілуі. Сервистердің мысалы  – файлдарды 

электрондық жәшік арқылы тасымалдау, желі ішінде 

компьютерге қашықтағы терминалды қосу болып табылады. 

Өзара байланысқан хаттамалардың бірнеше тобы бар 

(хаттамалар стегi деп аталатын), олар толық немесе бөлікті OSI 

эталонды үлгiсiнiң деңгейлерiне сәйкес келеді. Бiзге TCP/IP 

хаттамаларының стегi көп қызығушылық білдіреді. 

 

4.2. Internet хаттамалар: TCP/IP 
 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

АҚШ қорғаныс министрлігінің тапсырмасы бойынша 30 жыл 

бұрын ARPAnet эксперементалды желісінің шеңберінде 

байланыс ұйымына құрылған және өзімен түрлі есептеу 

орталарына арналған жалпы хаттамалар теруі болып саналады. 

TCP/IP стегінің бірінші жүзеге асуы Беркли университетінің 

іргесінде Unix операциялық жүйесіне құрылған болатын. Unix 

танымалдығы және TCP/IP ендірілген жақсы идеялары 

халықаралық Internet желісінің пайда болуына және дамуына 

әкелді. TCP/IP тұқымдастарының барлық хаттамалары және 

олармен байланыстылар IETF ұйымында RFC (Request For 

Comment ) – құжаттары арқылы стандарттаудан өтеді. 

TCP/IP кіретін хаттамалар OSI үлгісіне жартылай сәйкес 

келеді (55-суретте OSI үлгiсiнiң TCP/IP стегiне сәйкестiгi 

көрсетілген). TCP/IP стегі төменгі деңгейде физикалық және 

арналық деңгейлердің танымал стандартын қолдайды: Ethernet, 

Token Ring, FDDI, ғаламдықтар үшiн – PPP, ISDN.  

 
7. Қолданбалық деңгей WWW, SMPT,POP,SSH,… 

6. Көрсетілім деңгейі  

5. Сеанстық деңгей  

4. Көліктік деңгей TCP, UDP 

3. Желілік деңгей IP 

2. Арналық деңгей Ethernet, FDDI, PPP, … 

1. Физикалық деңгей UDP, радиоарналар 
 

55-сурет. OSI үлгiсiнiң TCP/IP стегiне сәйкестiгi 
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Стектің негізгі хаттамалары болып табылатындар IP және 
TCP хаттамалары, олар желілік және көлік деңгейіне жатады. IP 
дестенің желіде жылжуын қамтамасыз етеді, ал TCP оның 
сенімді жетуіне кепіл береді. 

TCP/IP стегінің көп жылдар бойы қолдануы қолданбалы 
деңгейінің көптеген хаттамаларымен толықтырылады: FTP, 
SMTP, HTTP, т.б. 

TCP/IP стегі басында ғаламдық желі үшін құрылғандықтан  
басқа хаттамалардың алдында ғаламдық коммуникациялау 
жайында әңгіме болғанда көп артықшылықтарға ие. Бұл – 
дестелердің фрагменттелуі, мекендеу жүйесінің иілгіштігі, 
сұраныстардың кеңтаралымдығының оңайлық мүмкіндігі. 
TCP/IP ең кең таралған есептеу желісінің хаттамасы.  

Unix жүйелері үшін TCP/IP тарихта бірінші болып 
табылады және негізгі желілік хаттама болып қалады. Unix-гі 
TCP/IP негізіндегі желілік байланыстардың әкімшілік етуі қалай 
орындалатынын қарастырайық. 

 

4.3. Unix жүйесіндегі желілік интерфейсі  
 

Unix – негізгі бағыныңқы жүйе болып табылатын желілік 

интерфейс. Желілік интерфейс – Unix желісінде арналық және 

желілік (TCP/IP хаттамалары) деңгейлерін байланыстыратын 
абстракция. 

Желілік интерфейс желілік құрылғы (мысалы, желілік 
карта) драйвері жүктелу уақытында немесе логикалық байланыс 
орнатылғанда құрылады (мысалы, РРР жағдайында). 

Әр желілік интерфейс жүйесінде өзінің бірегей атына ие 

құрылғы типі және нөмірінен тұрады (0 немесе одан да көп бір 

типті құрылғылар үшін). Әртүрлі Unix жүйелерінде құрылғы 

типі ретінде арналық деңгейінің хаттама түрі (Ethenet – eth) 

немесе құрылғы драйверiнiң атауы (Realtek – rl) болуы мүмкін. 

Интерфейс параметрлер теруіне ие, олардың көбісі желілік 
деңгейге кіреді (IP-мекен, желі маскасы, т.б.). Желілік 
интерфейстің негізгі параметрі болып табылатын аппаратты 
мекен (Ethernet жағдайында аппаратты мекен МАС – мекен деп 
аталады және ол 6 байттан тұрады. Оларды 16 разрядты жүйеде 
жазып қос нүктелермен бөлу керек). 
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Желілік интерфестің параметрлерін басқару және қорғау 

үшін Unix-те ifconfig негізгі утилиті қызмет көрсетеді.  

Қазіргі таңда жүйелер қатарында онымен бірге заманауи IP 

утилиті қолданылады, олардың командалық жолда берілетін 

параметрлерінің синтаксисі мен айырмашылығы бар. Төменде 

көрсетілген мысалдарда бүгінгі таңда көп таралған ifconfig 

утилиті қолданылған (56-сурет). Параметрлері командалық 

жолда шақырылатын ifconfig утилиті осы уақытта бапталған 

барлық желілік интерфейстер жайында ақпарат шығарады. 

Нақты интерфейс жайында ақпарат алу үшін, ifconfig параметрі 

ретінде атын көрсету керек.   

Ifconfig утилитінің орындалуы үшін суперпайдаланушының 

немесе арнайы әкімші тобына кіретін пайдаланушының 

құқығын талап етеді (мысалы, netadmin). Интерфейске қатысты 

желілік параметрлердің баптауы ifconfig утилиті арқылы 

орындалады. 
 

 
 

56-сурет. Желілік интерфейстердiң параметрлерiн 

 ifconfig утилиті арқылы көру 
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Арналық деңдейде трафиктің диагностикасы үшін арнайы 

бағдарламалар қолданылады. Unix-те көп таралған болып 

табылатын tcpdump және ethereal. Арнаны таңдағанда бұл 

бағдарламалар берілген желі интерфейсімен әрекеттеседі. 

 

4.4.  IP  желілерін конфигурациялау 

 

4.4.1. Желілік мекен 

 

IP-желілерінде әр желі интерфейсі деректерді тасымалдау 

ортасынан тәуелді болмайтын бүкіл ғаламдық желі үшін бір 

мекен тағайындалады және ол әрқашан бір пішімге ие. 

Мекен пішімі хаттаманың версиясына тәуелді. Көп 

таралған төртінші версиясында ондық жүйеде жазылатын және 

нүктемен бөлінетін 4 байтты мекеннен тұрады. Ал IP 

хаттамасының алтыншы версиясында 16 санау жүйесінде 

жазылатын 16 байттан тұрады.  

Жоғарыда көрсетілген 56-суретте eth0 желілік интерфейсі 

IP-мекені – 192.168.1.5. екінші мысалда l0 – желі интерфейсі 

бұқтырма (loopback) деп аталады, ол компьютердің өзара 

желілік әрекеттесуін ұйымдастыру үшін қолданылады. 

Бұқтырма жіберлген десте сонан келген сияқты тезара өңделеді. 

Бұқтырмаға әдетте 127.0.0.1 мекені тағайындалады. 

Интерфейске IP-мекенді тағайындау үшін, интерфейс 

атынан кейін IP-мекен көрсетіп ifconfig, төмендегі 57-суреттегі 

келтірілген мысалдай орындау жеткілікті.  
 

 
 

57-сурет. Ifconfig утилиті арқылы интерфейске IP-мекенді тағайындау 

 
4.4.2. Бағдарлау  
 

Жоғарыда айтқандай IP-мекен екі бөліктен тұрады: 

бағыныңқы желі мекені және осы бағыныңқы мекен ішінде нақты 

түйін мекені. IP-мекенде қанша битті бағыныңқы желі мекені 

алғанын (қалғаны түйін мекені) бағыныңқы маскасы көрсетеді. 



Операциялық жүйелердің ұйымдастырылуы  
 

105 

 

Сонымен тағайындау түйінінің IP-мекенін және бағыныңқы желі 

маскасын біле отырып, тағайындау түйіні сол бағыныңқы желіге 

кіретінін әрдайым анықтауға болады. Бұл жағдайда дестелер 

тікелей арналық деңгейі бойынша жеткізіледі.  

Егер жергілікті желідегі түйін-жіберушісіне IP-мекен 

жайының түйін мекенжайы кірмейтін болса, онда күрделі сұрақ 

туады. Бұл жағдайда да дестені жергілікті желінің бір 

абонентіне жіберу қажет, ал ол оны әрі қарай қайта жібереді. Ол 

абонент бірнеше желіге қосылған бағдарлауыш, оның қызметі 

белгіленген ережелер бойынша дестелерді олардың арасында 

сілтеп жіберу. Ең оңай жағдайда ондай желілер екеу: “ішкі” – 
оған компьютер жалғанған және “сыртқы” бағдарлауышты бүкіл 

ғаламдық желімен байланыстыратын. Дестелердің бағдарлауын 

басқаратын кестені netstat –r немесе route утилиттері арқылы 

қарауға болады (екі утилит те –n кілтіне ие, ол IP-мекенді 

көрсетеді (58-сурет).  
 

 
 

58-сурет. Бағдарлауыш кестесiнiң қорытындысы 

 

Жергілікті желі және Internet арасында бағдарлауды 

орындайтын компьютер немесе аппаратты құрылғы көмей деп 

аталады. Бағдарлау кестесін өзгерту үшін route утилиті 

қолданылады. Ip утилиті желілік интерфейс және бағдарлау 

кестесінің баптауын біріктіру мүмкіндігіне ие.  

 

4.4.3. ICMP  қызметтiк хаттамасы 
 

IP деңгейінің кейбір хаттамалары бар және олардың әрекеті 
сол деңгеймен шектеледі. Мысалы, қызметтік хаттама ICMP 
(Internet Control Message Protocol) қызметтiк хабарламаларды 
тасымалдауға арналған. Ping утилиті ICMP хаттамасын 
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қолданудың мысалы болып табылады, ол желідегі түйіндердің 
жұмыс қабілетін тексеруге мүмкіндік береді. ICMP басқа 

қолдануы – жiберушiге қабылдаушыға неге дестені жеткізуге 

болмайтынын хабарлау үшін немесе бағдар өзгергені, 
фрагменттеу мүмкіндігі жайында ақпарат жіберу. 

 ICMP хаттамасын қолдану арқылы тағы да бір мәселені  
шешуге болады, ол дестенің жүру бағытын анықтау болып 
табылады. UNIX-те дестенің желiде жүру бағытын болжаммен 
анықтау үшін: traceroute, tracepath, т.с.с. командалар бар. 

Traceroute утилиті қабылдаушыға жеткенше дестенің өткен 
абоненттерінің тізімін және оған кеткен уақытты көрсетеді. 
Бірақ ол тізім жуық шамамен  беріледі (59- сурет). 

 

 
 

59-сурет. Traceroute утилитінің орындауына мысал 

 
4.4.4. Байланыс туралы ақпарат 

 

TCP/IP – көлiк хаттамалары екеу – TCP (Transmission 

Control Protocol, байланысты басқару хаттамасы) және UDP 
(User Datagram Protocol). UDP құрылымы жайлығына 
байланысты деректерді алмасудың жоғары жылдамдығын 
қамтамасыз етеді. Пайдаланушылардың деректері жалғыз 

көліктік дестеге – датаграмма орналасады, онда әдетте көлік 

деңгейі үшін деректер жазылады: жіберілген қабылдаушы 
порттары және мекендері, содан соң десте желіден 
қабылдаушыны іздеп кетеді. Қабылдаушы дестені қабылдады 
ма, жол жөнекей бұзылмады ма, осыны тексеру келесі 
қолданбалы деңгейге беріледі. 

TCP/IP хаттамасы қабылдаушыға жіберілген дестелерді 

бұзылмай, жоғалмай жетуі үшін жағдайлар жасайды. Ол үшін 

келесі әрекеттер қолданылады: 
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–  байланыс орнату; 

–  дұрыс жеткізудің растауын өңдеу; 

–  абоненттер күйін бақылау. 

Netstat командасы арқылы қазіргі уақыттағы барлық 

желілік байланыстарды қарауға болады (60-сурет). 

Internet стандартына сәйкес қолданбалы деңгейдің көп 

хаттамалары үшін стандартталған порттар бар, оларда сәйкес 

қолданбалар байланыстарды қабылдауы тиіс. Мысалы, HTTP 

хаттамасы бойынша байланыс өңдеуiн орындап жатқан веб-

сервер нөмірі 80 портында жұмыс жасауы тиіс. 

 

 
 

60-сурет. Netstat командасының орындалуына мысал 

 

Unix-те қолданбалы деңгей хаттамалары атауының мөлдір 

тетігі бар. /etc/service файлында хаттама атының порт нөміріне 

сәйкес тізімді көруге болады. Бұл файл желілік әрекеттесудің 

базалық жүйелік кітпаханаларын қолданады, сондықтан барлық 

утилиттерді порт нөмірінің орнына сәйкес хаттаманың атын 

белгілеуге болады. 

 

4.5. Жүйенің жүктелу кезінде желіні баптау 

 

Жүйені әр жүктеу кезінде желі интерфейсінің параметрін 

орнату үшін операциялық жүйенің конфигурациялау 

файлдарында желіні баптауды орнату мүмкіндігі бар. Бұл 

жағдайда жүйе іске қосылғанда интерфейсті баптау 
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процедурасы, бағдарлау кестесін толтыру, т.б. орындалады. 

Жұмыс сеансы арасында желі баптауын сақтайтын 

конфигурациялық файлдар сонымен қатар оларды басқару 

құралдары стандартталмаған және Unix операциялық жүйесінің 

әртүрлі версияларында өзгешеленеді. 

 

4.5.1. Internet  қызметтері. Доменді аттар қызметі 

 

IP-мекеніне сәйкес желідегі барлық компьютерлердің 

аттары бір заманда /etc/hosts файлында сақталды. Internet 

пайдаланушылары аз болғанда ол файлдың ішіндегі 

дұрыстығын қолдау қиынға соққан жоқ. Желі кеңейген сәттен 

бастап қиындықтар пайда болды. Қиындық hosts файлының 

ішіндегі ақпарат тез өзгеруіне ғана байланысты болған жоқ, 

аттардың мекенге сәйкестігіне түрлі желілерде әртүрлі адамдар 

мен ұйымдардың берілуі де себеп болды.  

Ғаламдық желіні жіктеуге тек қана топологиялық емес (IP 

және желілік маскалар арқылы) және әкімдік нұсқаумен қандай 

ұйым, қандай мекендер тобына жауап беретіндігіне қажеттілік 

туды. 

Оңайырақ компьютердің өздерінің аттарын жіктеуге болды. 

Барлық желі домендері – жеке мемлекеттердің жауапкершілік 

аймағы («us», «uk», «ru», «it», т.с.с.) немесе жауапкершіліктің 

тәуелсіз аймақтарына бөлінген («com», «org», «net», «edu» және  

сол сияқтылар). Домен барлық абоненттерге ат беретін 

бөлімшенің аты әр бірінші деңгейлі домендердің ішіне кіруі 

керек. Бөлімше hosts файлының орнына қызметті қолдап және 

ұйымдастыруға міндетті: қандай IP-мекен осы доменде, қай 

компьютердің атына сәйкес немесе қандай доменді атқа нақты 

IP-мекен сәйкестігін кез келген пайдаланушы білуге құқығы 

бар. 
Мұндай қызмет домен аттарының қызметi (Domain Name 

Service, DNS) деп аталады. Ол иерархиялық құрылымға ие. Егер 
қандай да болса домен абоненттерiнiң тобына домендерге иесі 
жауап бермесе, онда оған бағыныңқы домен бөлінеді (немесе 
екiншi деңгейдегі домен) және ол «компьютердің_аты. 
бағыныңқыдомен.домен» түрлі аттармен иелік етеді. Сонымен 
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доменді аттардың IP-мекенге сәйкес қысқа жазбаларды 
сақтайтын үлестірілген желілік дерекқор ретінде болып 
табылады. Ең жай жағдай жүйеге қандай доменді аттар серверін 
қолдану керек екендігін айту үшін /etc/resolv.conf файлын 
өзгерту керек. Күрделi жүйелерде өз домендер аттарының 
серверiн баптап орнатуға болады. DNS жүйесiнiң жұмысын 
тексеруi үшiн dig және host утилиттері қолданылады. 

 
4.5.2. Қашықтағы терминал 
 

Қашықтағы машинаға қатынас құру және онымен жай 
монитор және пернетақта сияқты жұмыс жасау ыңғайлы болар 
еді. Әр компьютерге аппаратты терминал алу қажеттілігі және 
бір компьютерге терминал алып, содан соң желімен кез келген 
компьютерге қашықтықтағы терминал арқылы қатынас құруға 
рұқсат етілмейді. Қазіргі жағдайларда Internet желісінің 
тарауына байланысты. Қашықтықтағы терминалды қолдану – 
жүйе әкімшісінің негізгі жұмыс құралы.  

TCP/IP желiлерiнде қашықтықтағы терминал арқылы жүйе-
ге қатынас құруға мүмкіндік беретін бірнеше қолданбалар бар. 
Олардың iшiнен екеуін қарастырайық: telnet және ssh. Екеуі 
бiртұтас клиент – серверлi принцип бойынша құрылған.  

Telnet – TCP/IP әр жүзеге асуында болатын стандартты 

қолданба. Ол әртүрлі операциялық жүйелердің басқаруымен 
жұмыс жасайтын түйiндердiң арасындағы байланыс үшiн 
қолданылуы мүмкін. Telnet жүйесінің екі жағының 
сипаттамаларын анықтау үшін клиент және сервер баптауларының 
келісулерін қолданады.  

Telnet клиенттi терминалдың ар жағындағы пайдаланушы 
және TCP/IP хаттамаларымен әрекеттестіредi. Пайдаланушымен 
пернетақтадан еңгізілген барлық ақпарат TCP – байланысы 
арқылы жіберіледі, ал байланыс арқылы келген барлық ақпарат 
термин арқылы шығарылады. 

UNIX жүйелерінде Telnet сервері әдетте псевдотерминал 

деп аталатын құрылымдарымен әрекеттеседi. Ол оны серверді 

іске қосатын командалық интерпретаторға (shell) ұқсатады. 

Telnet клиенті тағы бiр пайдалы қолданысқа ие. Егер 

тағайындаулар порты ретінде тиісті қолданбаның порты 

көрсетілсе, ол арқылы стандартты желі хаттамасын тестілеуге 
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болады. Telnet келесі жолға тасымалдаудың таңбаларымен 

мәтіндік жолдарды жөнелтеді, бұл оны Internet көп 

хаттамаларымен (SMTP, HTTP тағы сол сияқтылар) бірлесуді 

мүмкін етеді. 

Telnet бағдарламағасы түбегейлi кемшiлiкке ие – барлық 

жіберілетін ақпарат (соның iшiнде пайдаланушы 

аутентификациясы) ашық мәтiнмен жіберіледі. Ғаламдық 

желiнiң қазiргi кезінде ол қауіпті. Бұл мәселенi telnet сияқты 

функционалдықты қамтамасыз ететін, сонымен қатар 

жіберілетін барлық деректерді шифрленген, қорғалған 

байланысты орнататын ssh бағдарламасы шешедi. Қазіргі таңда 

Internet серверлерді қашықтан әкімшілік ету үшін ssh 

қолданылады. 
 

4.5.3. Прокси-серверлері 
 

Прокси-сервер – жергiлiктi желінің барлық түйіндері үшін 

(HTTP, FTP, т.с.с.) қолданбалы деңгейлердің хаттамалары 

арқылы Internetке қатынауды қамтамасыз ететін, Internet 

жергілікті желі арасында орналасқан арнайы қызмет. Мұндай 

сервер пайдаланушы аутентификациясы есепке алу және 

трафиктiң фильтрлеуiн қолдауы мүмкін. Internet қашықтағы 

жүйеге сұраныс жасау үшін жергілікті желідегі клиент прокси-

сервермен анық түрде байланыс орнатуы керек, ол жүйенің 

кемшілігі болады. 

 

4.5.4. Желіаралық экран 

 

UNIX-те қажеті жоқ желілік белсенділіктен арылу, 

деректер ағынымен манипуляциялау және оларға қызмет 

ақпаратын түрлендіру үшін мүмкіндік беретін желілік және 

көліктік дестелер талдауын жасайтын қуатты тетігі бар. Әдетте 

бұл құрал firewall атына ие (fire wall – брандмауэр), белгiлi орыс 

терминi – желіаралық экран. UNIX-тiң әртүрлi версияларында 

желіаралық экранды басқару едәуiр өзгешелене алады. BSD 

операциялық жүйе жанұясында ipfw және pf бағдарламалары 

қолданылады. Linux операциялық жүйесінде желіаралық 

экранды ұйымдастыру үшін iptables қолданбасын қарастырамыз. 
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Iptables тұжырымдамалары. Iptables-тің мәні келесi: 

желілік дестенің жүйемен өңдеуi конвейерлі өңдеу ретінде 

ұсынылады. Дестені желілік интерфейстен немесе жүйелік 

үрдістен алу керек, содан соң дестенің бағытын анықтап, оны 

желілік интерфейс арқылы жіберіп немесе қандай да бір үрдіске 

жіберу керек, егер десте сол компьютерге жіберілген болса. 

Мұнда дестенің үш конвейерлі өңдеуі көрінеді: «қабылдау-

бағыттау-жiберу» (бағдарлауыш әрекеті), «қабылдау–бағыттау–
беру» (дестені үрдіс алған жағдай) және «алу–бағыттау–жiберу» 

(дестені үрдіс жiберген жағдай). Желіаралық экран модулі 

жүйенің осы әр әрекеті арасында орналасады, оны тізбекші деп 

атайды. Тізбекші дестені өңдейді, зерттейді, өзгертеді және 

қажет болса оны жояды. Егер десте жойылмаса ол оны әрі қарай 

конвейермен жібереді. Бұл сұлбада екі ерекшелiк бар.  

Бiрiншiден, Linux-тiң ядросы бағыттау жайында келісім 

қабылдаған соң шығыс дестеге қатынас құруға рұқсат береді, 

сондықтан «алу–бағыттау» тізбегі өңделмей қалады, ал шығыс 

дестелерін өңдейтін (OUTPUT деп атаймыз) тізбекші 

бағыттаудан кейін қойылады. Екiншiден, бізден шықпайтын және 

бізге жіберілмеген бөгде дестелерге шектеулер, шектеулердiң өз 

дестелерінен айтарлықтай айырмашылығы болады, сондықтан 

бағыттаудан кейін өтпелі дестелер тағы бір тізбекшемен өңделеді 

(FORWARD деп аталады). «Қабылдау–бағыттау» байланысына 

қызмет көрсететін тізбекшіні PREROUTING деп атаймыз, 

«бағыттау–беру» байланысына қызмет көрсететін тізбекші – 
INPUT, ал дестені жіберу алдында тұратын тізбекші – 

POSTROUTING деп аталады (61-сурет). 

Әрбір тізбек талдалатын дестеге қолданылатын тізбекті 

ережелердің тізімі болады. Кез келген ереже десте қасиеттерінің 

теруін сипаттайды және сондай қасиеттерге ие дестемен қандай 

әрекет орындау керек екенін көрсетеді. Егер дестенің бірінші 

ережемен берілген қасиеттері болмаса, оған екіншісі 

қолданылады, егер екіншісі болмаса, онда үшінші, солай үнсіз 

барлық дестелерге қолданылатын ережеге дейін. Егер десте 

қасиеті ережеге сәйкес болса, онда ереже бойынша орындалады. 
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61-сурет. Iptables дестесінің  өңдеуi 

 

DROP әрекеті дестені жояды, ал ACCEPT әрекеті оны тез-

арада кестеден шығарады, содан соң десте конвейермен әрі 

қарай жылжиды. Кейбір әрекеттер, мысалы LOG дестенің 

өміріне еш әсер етпейді, олар орындалған соң кестеде қалады: 

оған келесі ережелер ACCEPT немесе DROP, т.б. кездескенше 

қолданылады.  

Желіаралық экранның негізгі функцияларының бірі NAT 

(Network Address Translation) мекендерді ауыстырып жіберу 

және желілік дестелерді модификациялау болып табылады – бұл 

тетік бір-бірінің желілік мекені жайында ақпарат білмейтін 

желілер арасында дестелерді тасымалдауды ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді. Бұл үрдіс бағыттау мен ұқсас Internet 

жергiлiктi желі көмейлерін ұйымдастыруға, желі ішінде бөлек 

машинаның сыртқы байланыстарын таратуға мүмкіндік береді, 

т.с.с.  

Желіаралық экран арқылы неғұрлым көп көліктік 

байланыстар қадағаланатын болса, соғұрлым Linux ядросына 

көп жедел жады қажет және кестедегі өтетін дестелер 

сәйкестігін тексеру процедурасы жай жұмыс істейді.  
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Бірақ заманауи компьютердің қуаттылығы еш кедергісіз 

100 Мбит/с және одан да жоғары өткiзу қабiлетiмен желіге 

мекендерді түрлендіру қызметін көрсетеді. 

Сонымен әкімшіге жүйедегі желілік дестелермен 

әрекеттесетін және желілік байланыстарды орнату үшін бірнеше 

түрлі құралдар қолжетімді: фильтрлеу, мекендерді ауыстырып 

жіберу, дестелердің түрлі параметрлерін өзгерту. 

 

4.6. Қызметтерді басқару. Операциялық жүйенің  

       жүктелуі. Жүйенің жүктелу кезеңдері 

 

UNIX – жүйелерінің жүктелу үрдісі және жүйелік 

қызметтердің іске қосылуы атап өтілген. Олардың кейбіреулері, 

яғни есептерді жоспарлаушы немесе жүйелік журнал сияқтылар 

толығырақ қарастырылған. 

Операциялық жүйенің жүктелуін бірнеше кезеңдерге 

бөлуге болады. Алғашқы кезең компьютерде қандай 

операциялық жүйе орнатылып тұрғанына тәуелді емес, ол ең 

алдымен қолданылып отырған компьютердің сәулетімен 

байланысты. Содан соң жүктеушілер кезеңі басталады, бірақ 

оларда белгілі бір операциялық жүйе типіне жатпауы мүмкін, 

кейін операциялық жүйенің ядросы жүктеледі және тек осы ОЖ 

арналған операциялар орындалады. 

Кезеңдердің келесі дәйекті түріндегі UNIX операциялық 

жүйесінің жүктелуін қарастырайық (62-сурет). 

Жүйеге дейінгі жүктеуші. Әдетте қорек көзін қосқаннан 

кейін бірден ТЕСҚ BIOS бағдарламасы құрылғыны тестілеуді 

жүргізеді, содан соң жүйеге дейінгі жүктеуші іске қосылады. 

Бұл кезеңнің мақсаты – қай құрылғыдан жүктелу 

болатынын анықтап (мүмкін, пайдаланушының көмегімен), сол 

жерден арнайы жүктеуші-бағдарламаны жүктеп оны іске қосу. 

Мысалы, жүктеу құрылғысы – қатқыл диск екеніне көз жеткізіп, 

оның ең бірінші секторын есептеп, басқаруды сол есептелген 

аймақта орналасқан бағдарламаға беру. 

1-деңгейлі жүктеуші. Әдетте дискінің басындағы оның 

жүктемелік жазбасында тек бір секторды ғана алады. Дискінің 

жүктемелік жазбасы (Master Boot Record) – бөлімдер кестесі 
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және жүйелік жүктеушінің коды сақталған дискінің бірінші 

секторы. 

Операциялық жүйе ядросының құрылымы өте күрделі, 

сондықтан, жүктелу тәсілі де оңай емес; ол әжептәуір үлкен 

болуы мүмкін, файлдық жүйенің заңдарына бағына отырып, 

дискінің кез келген аймағында орналасуы мүмкін (мысалы, 

дискі бойынша шашылған бірнеше бөліктерден құралады). 

Мұның бәрін бірінші деңгейлі жүктеуші ескере алмайды, 

сондықтан оның мақсаты – дискінің қай жерінде екінші деңгейлі 

жүктеуші орналасқанын анықтап, оны жадыға жүктеп, содан соң 

басқаруды беру болып табылады. 
 

 
 

62-сурет. UNIX ОЖ жүктелу кезеңдері 

 

2-деңгейлі жүктеуші. Екінші ретті жүктеуші – 

операциялық жүйені немесе ядроның жүктелу параметрлерін 

таңдауға мүмкіндік беретін қолданушы интерфейсі бар 

күрделірек бағдарлама. Жүктелуді жалғастыру үшін ядро 

бейнесі қолжетімді болуы керек, сондықтан көп жағдайда 

жүктеуші кодына файлдық жүйелерді қолдау енгізіледі. Ал 

басқа қарапайым жүктеушілер алдын ала орнату үрдісінде ядро 

бейнесі бар файлы орналасқан дискінің барлық блоктарының 

мекен-жайларын сақтайды.  
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Кез келген жағдайда екінші ретті жүктеуші ядро бейнесін 

белгілі бір жады мекенінде оқиды, содан кейін оған басқаруды 

береді.  

Операциялық жүйелердің көбінде өздерінің меншікті 

бірінші және екінші деңгейлі жүктеушілері бар. Алайда, нақты 

бір операциялық жүйеге тәуелді емес әмбебап жүктеушілер де 

бар, мысалы GRUB.   

Операциялық жүйе ядросын инициализациялау. Біз 

ядроның өте күрделі, әртүрлі құрылғылармен өзара қатынас 

жасайтын бағдарлама екенін білеміз, сол себептен жүйемен 

жұмыс жасамас бұрын ядроны инициализациялау керек. 

Бұл кезең түрлі операциялық жүйелерде ерекшеленеді. 

Осындай UNIX жүйелерде әдетте ретке келтіру сипатындағы 

ядроның жүктелу үрдісі туралы ақпарат көрсетіледі. 

Алдымен ядро компьютердің есептеуші ішкі жүйелерінің 

параметрлерін анықтаумен айналысады: орталық санашықтың 

түрі мен жұмыс жылдамдығы, жедел жады көлемі, кэш-

жадының көлемі мен құрылымын анықтайды; компьютер 

сәулеті жөнінде болжамдар келтіреді, т.б. 

Келесі қадамда ядро компьютердің бүкіл аппараттық 

құрылғыларының құрамы мен сәулетін анықтайды: мәліметтерді 

жіберу құрсымы және оларды басқару құрылғыларының 

(контролерлер) түрі мен параметрлері, құрсымдар бойынша 

қолжетімділік сыртқы құрылғылардың тізімі, бұл 

құрылғылардың орнатылулары – енгізу-шығару порттарының 

диапазоны, ТЕСҚ мекен-жайы, аппараттық үзу, жадыға тікелей 

қолжетімділік арнасының нөмірі, т.б. 

Жүктеушімен берілген параметрлер негізінде ядро, түбірлік 

бөлімді таңдайды – болашақ каталог / және ішкі каталогтар 

орналасқан файлдық жүйе (алғашқы жүйелік жүктемеге келесі 

каталогтар маңызды /etc, /bin, и /sbin). Түбірлік бөлім / негізінде 

орнатылады. Содан кейін ядро бірінші үрдісті – init (қалыпты 

жағдайда, /sbin/init) іске қосады.   

іnit үрдісі. Осы сәттен бастап операциялық жүйе барлық 

орындалып жатқан үрдістерге толық функционалдылықты 

қамтамасыз етеді. UNIX-те ең алғашқы үрдіс init болып 

табылады, бұл келесі бөлімде айтылған. 
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Init үрдісі операциялық жүйенің әдеттегі үрдісі болып 
табылады, алайда оның кейбір ерекшеліктері бар: оның PID әр 
уақытта 1-ге тең және бұл үрдіс жүйе жұмыс істеп тұрғанда 
үзілмей орындалып тұрады (63-сурет). 

UNIX жүйелерінде init екі маңызды рөл атқарады: 

– жүйенің инициализациясын жүргізеді – әдеттегідей 

жұмыс істеу үшін іске қосылған ядро жеткіліксіз, онымен бірге 
барлық файлдық жүйелерді орнатып, қосымша драйверлерді 
жүктеп, демондарды іске қосу қажет, т.б. 

– жүйедегі барлық үрдістерге аналық бола тұрып – бұл 

UNIX-те кез келген үрдіске кез келген уақыт мезетінде аналық 
үрдіс бар болуының кепілдігі. 

 

 
 

63-сурет. UNIX-гі үрдістер иерархиясының мысалы 

 
Бұл UNIX-гі үрдістердің тізбекті бұтақталып пайда 

болуымен қамтамасыз етіледі (жүйелік шақырылуы fork), ал 
бұтақталудың бастапқы нүктесі init болып табылады.  

Әдеттегідей init үрдісі /sbin/init атқарушы файлын іске 
қосады және әртүрлі UNIX жүйелерінде өзіндік 
ерекшеліктерімен жұмыс істейді. UNIX-тің қазіргі уақыттаға 
түрлерінің жіктелуін жүйені инициализациялау тұрғысынан 
қарастырайық. 

Init конфигурациялық файлы. Init үрдісінің 
конфигурациясы /etc/inittab файлында сипатталған.  

Осы файлда көрсетілетін жүктеудің негізгі параметрлері: 

– жүктеудің бастапқы деңгейі (initdefault жолынан) – іске 

қосылған кездегі жүйе өтетін орындалу деңгейінің нөмірі;  

– орындалу деңгейлерін іске қосатын скриптер, әрбір 

деңгейге (0–6) жүйенің осы берілген орындалу деңгейіне өткен 



Операциялық жүйелердің ұйымдастырылуы  
 

117 

 

жағдайда орындалатын  параметрлері бар бағдарлама 
белгіленген; 

– ауани терминалдарды реттеу, жүйенің іске қосылуы 

кезіндегі қанша инициализациялау керек және ол үшін қандай 
бағдарламаны қолдану қажет; 

– Ctrl-Alt-Del – батырмаларын басқанға жауап беруді 

дұрыстау, ол қандай бағдарламаны қолдану қажет; 

– UNIX-тің берілген түріне байланысты басқада өзіндік 

ерекше түзетулер.    
Осындай UNIX жүйелерінің жүктелуіндегі ерекшеліктер 

UNIX-тің тарихи ерекшеліктері екі түрлі жүйеге бөлінеді: нағыз 
UNIX кәсіпорыны AT&T (тіпті System V версиясына дейін) 
және Беркли университетінде жасап шығарылған BSD UNIX. 
Оларда жүйені жүктеудің әртүрлі принциптері қолданылған, 
сондықтан UNIX-тің заманауи түрлерін осы критерийлер 
бойынша келесідей бөлуге болады:  

– System V мирасқорлары – UNIX System Group (USG-

жүйелері): AIX, Solaris, UnixWare, Linux (дистрибутивтері RedHat, 
Mandriva, ALT Linux); 

– BSD мирасқорлары: BSD, Linux (Slackware); 

– Аралас сұлбалар: Linux (Debian, Gentoo). 

System V жүйелерінің мирасқорлары 
<prentation></prentation> 
Бұл жүйелердің негізгі белгісі орындалу деңгейін (run level) 

пайдалану, мүмкін болатын режимдерінің біріндегі жүйенің 
жұмыс істеуі болып табылады. Әрбір орындалу деңгейі 
нөмірленеді (0-ден 6-ға дейін), сандардың бір бөлігі стандартты 
орындалу деңгейлерімен алынып қойған. Кез келген уақыт 
мезетінде жүйе қандай да бір орындалу деңгейінде болуы 
мүмкін, жұмыс режимін өзгерту init үрдісін қажет орындалу 
деңгейінің нөмірін көрсету параметрімен шақырып жүзеге 
асыруға болады.  

0-деңгей 
жүйені тоқтату (halt) – жүйенің жұмысы тоқтатылуы 

тиіс; 
1-деңгей 
бір пайдаланушылық жұмыс режимі – жүйе қызметтердің 

ең қажеттісін ғана инициализациялап, жалғыз пайдаланушыға 
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(яғни суперпайдаланушыға) сәйкестендіруді жүргізбей 
командалық жолды береді. Әдетте бұл режим жүйені қайта 
қалпына келтіру үшін қолданылады.   

2-деңгей 
Көп пайдаланушылық режим – пайдаланушылар әртүрлі 

терминалдарда жұмыс істей алады, жүйеге кіру сәйкестендіру 
үрдісі  арқылы;  

3-деңгей 
Көп пайдаланушылық желілік режим – желінің түзетулерін 

және әртүрлі желі қызметтерін іске қосуға болатын 
көппайдаланушылық режим;  

4-деңгей 
Стандартты түсініктемесі жоқ және іс жүзінде 

қолданылмайды;  
5-деңгей 
графикалық ішкі жүйені іске қосу – 3-деңгейге қосымша 

XІІ графикалық ішкі жүйесі іске қосылады, жүйеге тіркелуде 
графикалық режимде жүзеге асырылады;  

6-деңгей 
жүйені қайта жүктеу – бұл режимді қосқан кезде барлық 

жұмыс істеп тұрған бағдарламалар тоқтатылып, қайта жүктеу 
жүргізіледі. 

Сөйтіп әрбір деңгейге өткен деп осы деңгейде орындалатын 
белгілі бір инициализация процедураларының және белгілі бір 
жүйе қызметтерінің жиынтығын айтады. Осындай процедуралар 
мен қызметтердің тізімін әкімші орнатылуы мүмкін. Әрбір 
деңгей үшін бастапқы скриптер /etc/rc.d каталогында 
орналасқан. 

Іс жүзінде жүйенің іске қосылуы кезінде серверлі 
жүйелерде 3-ші орындалу деңгейі қолданылады, ал үй 
жағдайында – 5-ші. 

 
4.6.1. BSD мұрагер ететін жүйелер 
 

Бұл сұлбаларда дәстүрлі түрде сызықтық сұлбалар 
қолданылады. Сұлбалар қарапайым құрылған (мұндай 
жүйелерді жүктеу өте тез жүреді, әсіресе жылдамдығы төмен 
машиналарда), бірақ әкімшілік ету жағынан күрделірек болып 
келеді.  
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Жүйені инициализациялау тек бір скриптпен жүзеге 

асырылады /etc/rc. Бұл скрипте жүйені инициализациялау, 

жүйелік қызметтерді іске қосу, т.б. процедуралары тізбекті 

түрде орындалады. Әрі қарай операциялық жүйенің аса 

стандартты дистрибутивті желілік әкімшілігімен орнатылған 

барлық жергілікті бағдарламалар мен түзетулерді іске қосу үшін 

қажетті /etc/rc.local скрипті орындалады. Жеке бағдарламаларды 

жаңартқанда немесе олардың түзетулерін өзгерткенде әкішіге 

бастапқы скриптерді қолмен өзгертуге тура келеді. Бұл 

қиындықтар заманауи BSD-жүйелерге әкімшілік етуге жеңіл 

жүктеу сұлбаларын ендіруге әкеп соқты.  

 

4.6.2. Аралас жүктеу сұлбары бар жүйелер 

 
Кейбір заманауи UNIX-жүйелері (Linux-тің көптеген 

дистрибутивтерімен қоса) жоғарыда аталған екі сұлбаның 

құндылықтарын ұштастырған өздерінің меншікті жүйелердің 

жүктелу сұлбаларын ұсынады. 

Мысал ретінде Linux Debian және Gentoo 

дистрибутивтерінде қолданылатын сұлбаларды қарастыруға 

болады. Жүйенің әкімшілігі мен құрылатын және өзгертіле 

алатын бағдарламалық орындалу деңгейлері (software run levels) 

деген ұғым енгізіледі. 

Әрбір орындалу деңгейіне жүйенің осы деңгейіне 

ауысқанда іске қосылатын  жүйелік қызметтер жиынтығы 

сәйкес келеді. Қалыпты жағдайда default – орындалу деңгейі 

қолданылады.   
Қызметтер өзара тәуелділіктермен байланысқан: мысалы, 

желілік файлдық жүйелерді құрастыратын қызмет түзетілген 
желінің бар болуын талап етеді, олай болса, желінің 
конфигурация қызметіне тәуелді. Желіні түзету қызметі өз 
кезегінде ядроның қосымша модульдерін жүктейтін қызметке 
тәуелденеді (масалы, желілік карта драйвері). Сондықтан, 
жүйенің жүктелуі кезінде ең алғашқы болып ядроның қосымша 
модульдерін жүктеу қызметі іске қосылуы керек, одан кейін 
түзетілетін желі, тек осыдан келіп жүйенің желілік файлдарын 
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құрастыру қызметі орындалады. Жүйенің тоқтатылуы кезінде 
берілген қызметтер кері ретпен тоқтатылуы қажет. 

Сөйтіп қызметтердің бір-біріне тәуелділігі бұтағын 
құрастыруға болады. Мұндай бұтақты қолданған кезде жүйелік 
қызметті қайта қосу бұған тәуелді барлық қызметтердің қайта 
қосылуына әкеп соғады. 

Жүктеу деңгейлерін басқару – олардың әрбіреуінде қандай 
бағдарламаларды іске қосу қажет, мысалы System V 
жүйелерінде дәл осылай жүзеге асырылады. 

 

4.7. Жүйелік қызметтер 
 

Жүйелік қызметтер (system services) – жүйе 

қолданушыларына кейбір «қызметтерді» ұсынатын (сервис) 
бағдарлама. Мысал ретінде құрылғыларға қатынас құру кезінде 
қажетті файлдарды динамикалық түрде құрайтын қызмет немесе 
олармен болып жатқан оқиғалар туралы жүйе үрдістерінен 
келетін хаттарды журнал файлдары бойынша іріктейтін жүйелік 
журнал қызметін айтуға болады. Әдетте жүйелік қызметтер 
жүйені жүктегенде іске қосылады. Әрбір жүйелік қызметке 
бастапқы скрипт сәйкес келеді. Ол қызметтің 
функционалдылығын қамтамасыз ететін және демонның немесе 
бағдарламаның іске қосылуы мен тоқтатылуын жүзеге асыратын 
арнайы бағдарлама.   

 
4.7.1. Қызметтерді іске қосу және тоқтату 
 

System V жүйелерінде бастапқы скрипт /etc/init.d 
директориясында орналасады және тек қана бір стандартты 
мысалды қабылдайды: «start», «stop», «restart». Сөйтіп әрбір 
қызмет іске қосылуы, тоқтатылуы немесе қайта қосылуы мүмкін. 

Мысалы: жүйелік журнал қызметін қайта қосу үшін 
/etc/init.d/syslogd restart командасын орындау керек (64-сурет). 

 

 
 

64-сурет. Қызметті қайта қосудың мысалы 
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Әдетте қызметтерді басқару үшін суперпайдаланушының 

құқықтары қажет. 

 

4.7.2. Қызметтердің автоматты түрде жүктелуі 
 

Қызметтер System V жүйелері сияқты жүктеу сұлбаларын 

пайдаланатын UNIX жүйелерінде қолданылады. Сонымен бірге 

әрбір орындалу деңгейіне осы деңгейге ауысқанда іске 

қосылатын сәйкес қызметтер жиынтығы сәйкес келеді.   

/etc/rc.d/ каталогында rc0.d, rc1.d, т.б. ішкі каталогтарын 

әрбір орындалу деңгейіне бір-бірден көруге болады. Бұл 

каталогтарда қызметтердің бастапқы скрипттерге сілтемелері 

орналасқан. Олар сәйкес орындалу деңгейіне ауысқанда іске 

қосылады немесе тоқтатылады.   

Қызметтердің бастапқы скрипттеріне сілтемелер аттары аса 

қызығушылықты тудырады: мысалы, жүйелік журнал 

қызметінің /etc/init.d/crond бір скриптіне нұсқайтын 

/etc/rc.d/rc0.d/K60crond және /etc/rc.d/rc3.d/S40crond. «К-дан» 

басталған сілтеменің аты берілген орындалу деңгейіне өткенде, 

қызметтің тоқтатылу қажеттілігін көрсетеді, ал  «S» – қызметті 

іске қосу. Қызметтің алдында орналасқан сандар каталогтағы 

скриптердің орындалу ретін орнатады. Мысалы, 

/etc/rc.d/rc3.d/S34syslogd скрипті /etc/rc.d/rc3.d/S40crond, ал 

/etc/rc.d/rc3.d/K60crond скрипті  /etc/rc.d/rc3.d/K66syslogd 

скриптіне дейін іске қосылады. Айта кететін жайт «іске 

қосатын» және «тоқтататын» сілтемелер атындағы сандар 

қосындысы бір қызмет үшін 100-ге тең, бұл қызметтердің іске 

қосылуының реті қатаң түрде кері ретпен тоқтатылуын сақтауды 

қамтамасыз етеді. 

Қандай да бір орындалу деңгейінде іске қосылатын 

қызметтер тізімімен басқару үшін, System-V түрлі жүйелерінің 

әкімшісіне арнайы chkconfig утилиті қолжетімді болады. 

 

4.7.3. Қызметтер түрлері 

 

Заманауи UNIX жүйелерінде әртүрлі міндеттерді атқаратын 

көптеген қызметтер бар. Жүйелік қызмет – кем дегенде екі түрлі 
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типті қамтитын әжептәуір жоғары деңгейлі ұғым. Қызметтердің 

бір бөлігі демондарды іске қосуға арналған, соған байланысты 

олар үздіксіз, тіпті қызметтің тоқтатылуына дейін орындалып 

тұрады. Ал қызметтердің екінші бөлігі қызметтің іске қосылуы 

және/немесе тоқтатылуы кезінде орындауды қажет ететін 

процедуралар жиынтығы түрінде көрсетілген. Екінші типті 

қызметтер көп жағдайда операциялық жүйенің қандай да бір 

функцияларын түзетуге қолданылады, мысалы, модульдерді 

жүктеу немесе желіні түзету.  

Ары қарай біз барлық UNIX жүйелерінде кездесетін 

қызметтер мысалын қарастырамыз: 

Cron демоны – есептерді  жүйелік жоспарлаушы, белгілі бір 

бағдарламаларды берілген уақыт интервалымен іске қосады;   

Syslog демоны – жүйелік журнал қызметі, жүйедегі 

оқиғаларды журналдау үшін біріңғай интерфейс; 

Network  демоны – желіні инициализациялау қызметі, желі 

интерфейстерінің, бағдарлау кестелерінің, т.б. автоматты түрде 

түзетулерін жасайды; 

Iptables демоны – Linux-гі желіаралық экранды 

инициализациялау қызметі; 

sshd, xinetd, ftpd демондары – әртүрлі желілік серверлерді 

іске қосатын желі қызметтерінің жиынтығы; 

sendmail демоны – пошталық сервер, SMTP хаттамасы 

бойынша поштаның жіберілуін және жеткізілуін қамтамасыз 

етеді;  

modules демоны – ядроны қосымша модульдерін жүктейтін 

және инициализациялайтын қызмет; 

local демоны – әдетте ең соңғы кезекте іске қосылып, 

жүйені жүктеген кезде әкімшіге қосымша процедураларды 

орындауға мүмкіндік беретін қызмет; 

checkroot демоны – түп-тамырлық файлдық жүйенің 

тексеруін бастайтын қызмет (файлдық жүйе типіне арналған 

утилиттің қолдануымен). 

Бұл қызметтердің кейбіреулерін толығырақ қарастырайық. 

Есептерді жоспарлау қызметі. Әкімшілік етудің кең 

таралған міндеттерінің бірі берілген уақыт аралығында белгілі 
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бір есептерді іске қосу болып табылады. UNIX жүйесінде бұл 

мақсатта cron есептерді жоспарлаушы қызмет атқарады. 

Есептердің кесте бойынша орындалуын crond демоны 

қадағалайды. Кестенің өзі арнайы конфигурациялық файлдарда 

сипатталады. Жалпы жүйелік есептер кестесі –  /etc/crontab, 

және әрбір қолданушыға арналған жеке меншікті кесте – 

crontab. Қай қолданушыларға есептерді кесте бойынша 

орындалуымен пайдалана алатындығын жүйе әкімшілігі 

шешеді. Көп жағдайда ол үшін қолданушыларды арнайы топқа 

кіргізеді (мысалы, cron).  

Есептерді жоспарлаушының конфигурациялары. Әрбір 

есеп келесі параметрлермен сипатталады: 

–  іске қосылуы жүзеге асырылатын апта күні, айы, күні, 

сағаты және минуты; 

–  есептің өзі, орындауға команда. 

Әрбір жол – жеке жоспарланылып отырған есеп. Алғашқы 

бес бағана есептің орындалуының уақыт мезетін тағайындайды, 

ал соңғы бағанада орындалатын команда жазылған. 

Жоспарлаушының конфигурациясын өзгерту үшін осы 

файлды редакциялап, crontab командасын іске қосу керек, бірақ 

бұл команданы – e: crontab – e параметрімен қолданған жөн, 

себебі, файлды жазу кезінде crontab файлы синтаксисінің 

нақтылығы тексеріледі. 

/etc/crontab файлы заманауи UNIX жүйелерінде кездесетін 

/etc/cron.* каталогтарындағы тетіктерін шығарады. Олардың 

әрбіреуінде әрбір есепке арналған айына, аптасына немесе 

күніне бір рет орындалатын скрипттер орналасады. Мұндай 

сұлба әкімшіге белгілі бір уақыт аралығындағы есептерді 

басқаруды жеңілдетеді. Әрбір есеп үшін бөлек жолды енгізіп, 

crontab файлында ерекше орындалу уақытын көрсету қажет 

емес, тек есептің орындалу аралығын анықтап, сәйкес каталогқа 

скриптті қосу жеткілікті.  Мұндай жағдайда егер аралықты 

есептің орындалу уақытын өзгерту керек болуы талап етілсе, 

сrontab-ті редакциялау керек. 

Бағдарламаны іске қосу. Crond демоны белгіленген 

уақытта команданың орындалуын жүзеге асырады. /etc/crontab-

тан келген есептер суперпайдаланушының атынан жүргізіледі, 
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ал өзінің crontab конфигурациялық файлында пайдаланушымен 

анықталған есептер, сәйкес пайдаланушының атынан 

орындалады.  

Жоспарланушының демоны іске қосылған бағдарламаның 

орындалу нәтижесін бақылап отырады және қате болған 

жағдайда пайдаланушыға немесе желі әкімшісіне хат жібере 

алады. 

Түрлі UNIX жүйелерінде есептің жоспарлау қызметінің 

бірнеше жүзеге асыру түрлері бар (мысалы, dcron, fcron, anacron,  

т.б.), бірақ олардың барлығы жоғарыда сипатталған базалық 

функционалдылықты жүзеге асырады.  

 

4.8. Желілік қызметтер 

 

Заманауи UNIX жүйелерінде әртүрлі тапсырмаларды 

шешетін көптеген желілік қызметтер бар. Әкімшімен жиі 

қолданылатын бірнеше қызметтерді атап көрсетуге болады. 

Sshd қызметі – бұл қызмет жүйеге қорғалған алыстатылған 

терминал арқылы қолжетімділікті қамтамасыз ететін sshd 

демонының іске қосылуы мен тоқтатылуына жауап береді. 

Мұндай сервер әдетте әкімшілдеу және пайдаланушылардың 

алыстатылған кіру тағайындалған барлық түйіндерінде 

қосылады. 

sendmail немесе postfix қызметі – ең кең таралған 

пошталық серверлердің бірі. Ол жергілікті машина және де 

Internet арқылы да поштаның жіберілуімен байланысты (бірінші 

кезекте SMTP) Internet-хаттамаларды жүзеге асырады. Тіпті 

түйін пошталық сервер болмаса да, sendmail қызметі жүйе 

пайдаланушыларының арасында хат алмасу қызметін атқарады. 

Кең таралған пошталық қызметтің баламасы postfix 

бағдарламасы болып табылады.  

Inetd қызметі (xinetd) – бұл көптеген желілік қызметтерді 

жинастырған супер-сервер. Шын мәнінде бұл сервер желілік 

қызметтер үшін көліктің рөлін атқарады: берілген портта 

тыңдайды, кіріс байланыс кезінде осы портқа арналған үрдісті 

іске қосады және бағдарламаның стандартты енгізу/шығаруды 

tcp – қатынасқа ауыстырады. Сонымен бірге параллельді 
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байланыс саны бойынша шектеулер, журналдау, т.б. қолжетімді 

ережелері inetd ұйымдастырылады да, оның конфигурациялық 

файлдарында түзетіледі. 

nfs және portmap қызметтері – желілік файлдық жүйесінің 

демоны NFS (Network File System), көптеген UNIX жүйелерінде 

қолдайды. Portmap қызметі NFS жұмысына қажетті 

процедураларды алыстатылған шақыру хаттамасын (RPC) 

пайдалануға мүмкіндік береді.   
Ntpd қызметі – бұл қызмет желідегі нақты уақыттың 

алыстатылған серверлерімен уақыттың сәйкестендірілу 

хаттамасын жүзеге асыратын демонның іске қосылуы мен 

тоқтатылуына жауап береді.   

Samba қызметі – бұл MS Windows желілік файлдық жүйе-

лерінде қолданылатын CIFS хаттамасының негізінде, желілік 

файлдық қойманың ұйымдастыруы бойынша қызметтер 

жиынтығы. UNIX серверлері мен Windows клиенттік 

машиналарының қатынасы кезінде кең қолданылады.  

Cups қызметі – UNIX жүйелеріне арналған баспа сервері. 

Қызмет сәйкес демонның іске қосылуы мен тоқтатылуын жүзеге 

асырады. 

Bind қызметі  (немесе named) – UNIX үшін домендік 

атаулардың ең кең таралған сервері.  
 

4.9. Мониторинг және журналдау 
 

Жүйелiк оқиғалардың журналдауы және олардың 

мониторингі – әкімшінің ең маңызды есебi – жүйенiң қауiпсiздiк 

деңгейiн сүйемелдеумен байланысты ғана емес, қателерді 

талдау үшiн. Журналдау барлық UNIX қызметтерiнің жүйесi 

үшiн норма болып табылады және барлық болжамдарға 

қатысады. Қолданушылардың мониторингі – ұқсас тетiктерді 

журналдаумен сонымен бiрге UNIX жүзеге асырылған әкiмшілік 

етулерге жеке есеп. 
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4.9.1. Жүйелiк журналдың қызметi 
 

Жүйелiк журналдың қызметi келесi компоненттерден 

тұрады:  

 Syslog  жүйелік функциясы. UNIX-та журналдаудың негізгі 

ерекшелігі, қалыпты жағдайда қолданба журналдың файлына 

жазбаны тікелей жасамай арнайы жүйелік функцияны (syslog)  

шақыруы болып табылады, оның сипаттмасы ретінде журналға 

жазуға арналған хабарлама және қосымша мәліметтер: хабарлма 

көзі - бағдарлама, оқиға уақыты, артықшылық және 

хабарламаның сипаттамасы. Syslog() функциясының қажетті 

параметрлер тізімі және рұқсат етілген мәндерді, POSIX  

стандартының бөлігі болып табылатын жүйелік журналдың  API 

құрайды. Бағдарламаның осы API-ді  қолдануы  оның жүйеде 

журнал жүргізу демонының нақты жүзеге асырылуынан тәуелсіз 

етеді, бұл әр түрлі UNIX – жүйелердің арасында 

бағдарламалардың төзу деңгейін көтереді.  

Syslogd демоны. ОЖ- жағынан журналдаудың 

функционалдығын жүзеге асыратын негізгі құрамдас бөлігі 

болып демон (syslogd) табылады, ол қолданбалардан 

хабарламаларды алуды, оларды сүзгілеуді және журнал 

файлдарына жазуды жүзеге асырады. Сүзгілеу ережелері және 

хабарламаларды жіберу мекендері (журнал файлдарының 

атаулары) syslogd конфигурациялық файлында сипатталады  

/etc/ syslogd.conf. 

Барлық хабарламалар орталықтандырылған өңдеуден 

өтентіндігі жүйе  әкімшісіне журналдардың нақты белгілі 

файлдарына хабарламаларды топтауды  және таңдауды  

ыңғайлы басқаруға  мүмкіндік береді. Мысалы, электронды 

поштамен байланысқан барлық хабарламалар үшін maillog ортақ  

файлы қолданылау мүмкін. Тағы бір шешім ретінде жүйенің 

басқа  түйініндегі хабарламаларды сақтауды немесе  оларды 

принтерге автоматтты түрде шығаруды қарастыруға болады.     

Конфигурациондық файл /etc/syslog.conf. Кескiндi файлдың 

синтаксисi бiрнеше жүйеге демон журналдауының UNIX 

болмаған нақты iске асыруына байланысты өзгере алады. 

Кескiндi файл барлық iске асыруларда дегенмен шартты 
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түрлердiң ережелерiнiң тiзiмi бұл қатынастың параметрлерi 

болады. Ережеге қатынастың сәйкестiктерi жағдайында, ол 

ереже бұл көрcетiлген файлға жазып алады.  

Жүйелiк журналдағы әрбiр жазу келесi үйреншiктi 

параметрлерде болады: 

– оқиғаның уақыты; 

– бағдарламаның аты, үрдістiң идентификаторы; 

– мысалы бағдарлама немесе қатынастың түрi: AUTH, 

DAEMON, FTP, т.с.с.; 

– (ALERT, ERR, WARNING, INFO, т.с.с.) қатынастың 

басымдылығы; 

– қатынастың мәтiнi. 

Осы конфигурация ядроның барлық хабарламаларының 

қолданушылардың терминалына шығаруын білдіреді, поштамен 

байланысты хабарламаларды  /var/log/maillog файлына сақтау, 

аутентификациялық хабарламаларды  /var/log/secure файлына 

сақтау, тапсырмаларды жоспарлаушының  хабарламаларын 

/var/log/cron, ал қалған хабарламалар /var/log/messages файлына 

жіберіледі.  

Файлдар журналында хабарламалар жай мәтін түрінде 

барлық параметрлері сақталынып жазылады. Бұл UNIX үшін 

мәтіндік файлдарда үйреншікті іздестіру тетіктерін қолдануға 

мүмкіндік береді және оқиғаларды талдау үрдісін жеңілдетеді 

(мысалы, grep).          

 

4.9.2. Негізгі жүйелік журналдар  

 

UNIX жүйелерінде барлық журнал файлдарын 

/var/log каталогында және қосымша каталогтарда орналастыру 

ұйғарылған. Көптеген UNIX жүйелерінде жүйелік журналдарды 

мынадай тақырыптармен табуға болады:   

Аuthlog / security – бұл файл пайдаланушылардың 

аутентификациясы, жүйеге кіру қателері, рұқсат деңгейінің 

өзгерулері, т.с.с., байланысты хабарламаларды сақтайды. 

Сонымен қатар, AUTH түріндегі хабарламаларды сақтайды;    

Daemon – жүйелік қызмет хабарламаларының файлдарын 

сақтайды.     (DAEMON хабарламаларын сақтау); 
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Dmesg – Linux-жүйесінде файлдарда ядроның 

хабарламалары сақталады;    

Maillog / mail – хаттардың жеткізілуі мен келуі туралы 

хабарламалар сақталады. Бұл журнал әдетте пошталық сервер 

арқылы жүргізіледі (сонымен қатар, MAIL хабарламалары да 

сақталады); 

Messages – бұл файлда басқа журналдар файлына түспеген 

хабарламалар сақталады.  

Xferlog – бұл жерде осы машина арқылы жүктелген барлық 

файлдар туралы жазбалар сақталады (әдетте FTP-серверлері 

үшін). 

Кейбір жүйелік қызметтердің (мысалы, веб-сервер Apache) 

өз журналдар файлдары болады. Олар әдетте қосымша /var/log 

катологтарында болады. Мысалы, /var/log/apache/. 

 

4.9.3. Жүйелік журналдар алмасуы 

 

Файлдар журналы жәй мәтіндік файлдары болып табылады. 

Олардың соңына жаңа түскен хабарламалар тіркеледі. Әдетте, 

әкімшіні сол мезеттегі өткен жағдайлар туралы ақпараттар 

қызықтырады. Соңғы жылдардағы ақпараттарды көпмегебайтты 

журналдан табу оңай емес. Сонымен қатар, файлдар 

журналының көлемін ұлғайту кезінде олар дискінің барлық бос 

орындарын алып қоюуы мүмкін, сондықтан әкімшіге оларды 

жиі-жиі тазартып отыруға тура келеді.   

Бұл мәселелерді шешу үшін журналдар алмасуын 

қолданады: журналдар файлдарын автоматты түрде жаңарту – 

ескі файлдарды мұрағаттау және жою, жаңа файлдар құру.   

Әрбір журналдар файлына мыналарды қолдануға болады:    

– алмасуды қаншалықты жиілікте жүргізу (журналдар 

файлын жаңарту); 

– ескі журналдар файлын қанша уақытқа сақтау; 

– ескі файлдарды сығымдауды жүргізу қажеттігі; 

–  журналды өңдеуде қосымша әрекеттер жүргізу 

қажеттігін анықтау. 

Журнал мерзімі бойынша (мысалы, айына немесе аптасына 

1 рет) немесе көлеміне байланысты (мысалы, 1 Мб-қа жеткенде) 
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жаңартылады. Бұл кезде, ескі файл журналдың атымен 

сақталады 0, ал журналдың бұрынғы нұсқаларының (өткен 

аптадағы, т.с.с.) атауы санды бірлікке ұлғайту арқылы 

өзгертіледі.  

Кейбір қосымшалар журнал файлын жаңартуда нақты 

хабарламалар жасауды қажет етеді. Сондықтан алмасу 

бағдарламасы әдетте жаңарту жүргізудің алдындағы және 

соңындағы жоюды іске қосу мүмкіндігін береді.  

Linux операциялық жүйесіндегі журналдар алмасуы үшін 

logrotate бағдарламасы қолданылады. Басқа UNIX жүйелерінде 

осыған ұқсас (көбінде жанама құралдар), бағдарламалар 

қолданылады. 

 

4.10. Пайдаланушылар мониторингі   

 

Пайдаланушылардың жұмыс сеанстарын есепке алу 

жүйелік журналдар қызметінен тыс жүргізіледі, бірақ та жалпы 

жүйелік журналдарға ұқсас. /var/log каталогының бірнеше 

файлдарында қолданушылардың жұмыс сеанстары туралы 

ақпараттар жазылады. Үйреншікті жүйелік журналдарға 

қарағанда, бұл файлдарда ақпарат мәтіндік түрде емес, екілік 

түрде сақталады.   

Wtmp – пайдаланушының жұмыс сеансы туралы барлық 

ақпараттар сақталады.  Бұл файлдағы ақпаратты оқуға  last 

утилитін қолдануға болады.  

Lastlog – әрбір пайдаланушы үшін жүйеге соңғы ену 

уақыты, сәйкес терминалдың атымен қоса (және  IP- мекен, 

жүйеге желілік ену жағдайында) сақталады. Бұл файлдағы 

ақпаратты оқуға lastlog утилитін қолдануға болады. Әдетте, 

пайдаланушы жүйеге енгеннен кейін оның терминалына осы 

файлда сақталынған жүйеге алдыңғы ену туралы хабарлама 

түседі.  

Faillog – әрбір пайдаланушының жүйеге соңғы сәтсіз енуі 

туралы ақпарат сақталынады. Бұл файлдағы ақпаратты оқуға 

faillog утилитін қолдануға болады. 

Бұл файлдардың барлығына, әдеттегі журналдар файлына 

ұқсас кесте бойынша алмасу жүргізіледі.     
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Компьютерді жүктеу бірнеше кезең бойынша жүргізіледі. 

Олардың бір бөлігі машинаға орнатылған операциялық жүйеге 

бағынышты емес. UNIX операциялық жүйесінің негізгі 

айырмашылығы – ерекше үрдістің (init)  іске қосылуы. Ол жүйенің 

жұмыс тәртібін басқарады (инициализациялау, тоқтау, т.б.). 

Init үрдісінің жұмысын нақтылау UNIX нұсқасына 

байланысты. Іnit UNIX жүйесінің әр түрінің арасынан AT&T 

System V және BSD UNIX екі үлкен класты ажыратады. Негізгі 

өзгешелігі – тек System V класында болатын орындау деңгейі 

ұғымы. 

Жүйе жұмысының арнайы бір режимінде үнемі 

орындалатын немесе режимді ауыстырғанда бір рет 

орындалатын процедуралар жүйелік қызметтер болып 

табылады. Бұл ұғым System V жүйелерінде қолданылады. 

Орындаудың әр деңгейіне байланысты осы деңгейде орындалуы 

қажет қызметтер тізімі анықталады.    

Негізгі қызметтер арасынан есептерді жоспарлаушы (cron), 

әртүрлі желілік қызметтер, жүйелік журнал қызметтерін 

ажыратуға болады.    

UNIX-те жүйелік журналдармен жұмыс нақтыланған: 

қателердің түрлері мен деңгейі, журналардар файлдарының 

орналасуы, т.с.с.  Әкімшілік ету кезінде жүйелік журналдарды 

алмастырудың маңызы зор. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. ISO OSI үлгiлеріне қандай деңгейлер кiредi? Жүзеге 

асатын қазiргi хаттамалармен қандай ұқсастық өткiзуге болады? 

2. UNIX-те желілік интерфейс деген не? Ол не үшiн 

қолданылады және қалайша орнатылады? 

3. UNIX-ті  IP-бағыттаумен қалай басқарады? 

4. UNIX-те домен аттарының қызметi деген не? Ол қалай 

кескiндейдi? 

5. Желіаралық экранды қандай функциялар орындайды? 

Iptables-тiң желіаралық экранды басқару принциптері қандай? 

6. UNIX операциялық жүйесін жүктеу қандай кезеңдерден 

тұрады? 

http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-1
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-1


Операциялық жүйелердің ұйымдастырылуы  
 

131 

 

7. UNIX-гі init үрдісі қандай рөл атқарады? 

8. /etc/inittab файлының қызметі қандай? 

9. Жүйенің орындау деңгейі деген не? UNIX жүйелерінде 

(System V қолданушы) қандай орындау деңгейлері 

қолданылады? 

10. Жүйелік қызметтер деген не? UNIX жүйесінде жүйелік 

қызметтер қалай ұйымдастырылған (UNIX System V жүктеу 

жүйесін қолданушы)? 

11. UNIX-жүйесінде автоматты іске қосу қалай жүргізіледі 

(UNIX System V жүйесін қолданушы)?  

12. Қызметтер мысалын келтіріңіз. Олардың әрқайсысын 

қандай функция атқарады?  

13.  cron жоспарлаушының стандартты қызметінің 

көмегімен міндеттерді іске қосудың  ең үлкен және ең кіші 

кезеңі қандай ? 

14.  UNIX-гі желілік қызметтерге мысал келтір. 

15.  UNIX-гі жүйелік журнал қандай компоненттерден 

тұрады?  Бұлай айыру немен байланысты? 

16. Жүйелік журналдарды алмастыру деген не және ол не 

үшін қажет? 

17. UNIX-те пайдаланушылар істерінің мониторинг 

құралдары бар? Утилиттер және олармен байланысты жүйелік 

журналдардың мысалын келтір.  

http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-2
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-4
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-3
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-3
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-3
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-5
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-5
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-5
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-8
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-8
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-8
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-9
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-10
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03.html#quest-7-10
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5. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ БАСҚАРУ 
 

Заманауи UNIX тәрізді ОЖ әртүрлі компоненттері әртүрлі 

орындарда және тәуелсіз өңделгендігі және өңделетіндігі тарихи 

қалыптасты. Ядро мен жүйені құратын кітапханалардан 

басталып қолданбалы бағдарламалармен аяқталатын жүйенің 

барлық компоненттері тәуелсіз өңделетін Linux ядросының 

негізінде ОЖ айтарлықтай жарқын пайда болады. ОЖ құруға 

мұндай амал барлық деңгейлерде ОЖ UNIX стандарттауының 

арқасында мүмкін болды. Шынында, UNIX компонентті 

сәулетінің арқасында 1990 жж. Linux және FreeBSD секілді 

бірыңғай еркін бағдарламалардан тұратын толық функционалды 

серверлік және үстелдік жүйелер қалыптасты: ешқандай да 

еркін жобаға мұндай толыққанды жүйені құру қолынан келмеді, 

бірақ стандарттардың негізінде біріктірілген жүйені құра 

отырып, көптеген жобалардың күшін біріктіру мүмкін болды.  

Алайда жүйенің компонентті үлгісі өзімен бірге жаңа 

тапсырмаларды да әкеледі. Ең алдымен, мұндай амалдың аясында 

әрбір жаңа бағдарламада сол бір ғана операцияларды жүзеге 

асырмауға, керісінше іске асырылып жатқан компоненттердегі 

қолжетімді орындауларды пайдалануға талпыну сөзсіз пайда 

болады және дамиды. Қайталанатын функционал басқа 

адамдармен қолдау табатын және өңделетін жеке кітапханаларға 

шығарылды. Осылай жүйеде әртүрлі бағдарламалардың арасында 

тәуелділіктер пайда болады, әрі бағдарламаның немесе кітапхана 

нұсқасының шамалы өзгеруі оған тәуелді компоненттердің 

барлығының жаңартылуын қажет етуі мүмкін.  

Сонымен, компонентті жүйеде бағдарламалық қамтамасыз 

етумен басқару тапсырмасына бірінші кезекте жүйенің 

толықтығын сақтау кіреді, яғни жүйе аясындағы әртүрлі 

бағдарламалық қамтамалардың (үнемі және бір-біріне тәуелсіз 

дамитын) нұсқаларын синхрондау. Сонымен қоса, есептерді 

орнатуға мүмкіндігінше жеңілдетіп және бірыңғайлау қажет, 

жүйенің әкімшіге бағдарламалық қамтаманы (БҚ), әртүрлі 

көздерден жүретін барлық компоненттерді жою мен жаңарту 

керек. Бұл берілген бөлім әлемдегі UNIX жүйелерде пайда болған 

осы тапсырмаларды шешудің әртүрлі тәсілдеріне арналған.  
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5.1. Бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару:  

       рөлдері мен тапсырмалары 

  

Бағдарламалық қамтаманы құрудағы және 

пайдаланудағы негізгі рөлдер. Кез-келген бағдарламалық 

қамтамасыз етуді құру мен пайдалану келесі рөлдердің болуын 

болжайды: 

– жасаушы; 

– жүйелік әкімші; 

– пайдаланушы. 

Егер сөз еркін және ашық бағдарламалар жайында жүрсе, 

онда осы үш рөлдер өте жиі қиын ажыратылады, себебі 

пайдаланушылар және жүйелік әкімші сондай-ақ бағдарламаның 

бастапқы мәтіндеріне мүмкіндікке ие және олардың жақсаруына 

қызығушылық таныстады. Сондықтан еркін бағдарламалық 

өнімдердің айналасында қатысушылардың рөлі ресми 

бекітілмеген және олардың қатысу шамасы бойынша ғана 

анықталатын бірлестіктер пайда болады. Еркін БҚ таралуының 

пайда болған заманауи үлгісінде рөлдердің тағы бір тобы 

бөлінді – жасаушы дистрибьюттер, олар өздеріне әртүрлі 

тәуелсіз компоненттерді толық және пайдалануға дайын 

«шешімдерді» біріктіретін интеграторлардың қызметтерін 

алады. Жасаушы дистрибьюторлардың рөлі ең бірінші Linux 

операциялық жүйесінде болды.  

Бағдарламаны пайдалану, орнату және құру үрдісіндегі 

қатысушылардың өзара байланысы мен негізгі рөлдері 65-

суретте көрсетілген. Бұл жеңілдетілген сұлбада бірінші кезекте 

коммерциялық жүйелерге маңызды қолдау қызметі немесе 

дистрибьюттер секілді үрдістің қатысушылары жіберілген, 

ашық өңдеулерге тән қатынастар үзік сызықпен белгіленген.  
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65-сурет. Бағдарламалық қамтаманы құру және пайдалану 

 үрдісіндегі негізгі рөлдер  

 

5.1.1. Бағдарламалық қамтамасыз етумен басқару  

          жүйесінің тапсырмалары 

 

Егер бағдарламалық қамтамасыз етудің пайдалану және 

конфигурациялау сұрағы нақты бағдарламаға қатты тәуелді 

болса (ережеге сай, жүйені пайдаланушыларға құжат 

қолжетімділікті), онда басқарудың жалпы тапсырмалары 

(бағдарламаны орнату, оның жаңартылуы, жойылуы) – 

керісінше, жүйелік әкімшінің жұмысы жеңілдеу үшін 

бірыңғайлауға талпынады.  

Ең болмаса UNIX каталогтарының стандартты 

иерархиясын еске түсірейік. Бағдарламалардың орындалатын 

файлдары әдетте басқа каталогтарда орналасады, кітапханалар – 

басқа, мәліметтері бар файлдар – үшінші каталогта орналасады. 

Бұл пайдалану және конфигурациялау кезінде ыңғайлы, бірақ 

бағдарламаны орнату немесе жою үрдісінде мұны қолмен 

жүргізу өте қиын. Яғни әкімшіге бағдарламаны оңай (лажы 

болса, жартылай автоматты) орнатуға, жаңартуға және жоюға 

мүмкіндік беретін арнайы автоматтандыратын құралдар қажет.  
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Бағдарламалық қамтамасыз етумен басқару жүйесінің басқа 

маңызды қызметі бағдарламаны жасаушылар (немесе 

дистрибьюторлар) мен әкімшінің арасындағы байланысты 

ұйымдастыру болып табылады – бағдарламаның жаңа нұсқасы 

немесе сыни жаңартулардың шығуы жөніндегі ескертулер, 

бағдарламалардың  Интернет арқылы жүктелуі кері 

байланыстың құралы болып табылады.  

 

5.1.2. Бағдарламалық қамтамасыз етудің таралу  

          тәртіптері  

 

Бағдарламаны таратудың ең қарапайым тәсілі орындалатын 

файлды, кітапханалар жинағын және бағдарламаны қосуға 

қажетті басқа файлдардың жиынтығын құрайтын қарапайым 

файлдық мұрағат болып табылады. Бірақ бағдарламалардың 

екілік түрде таралуы келесі мәселелер қатарымен байланысты: 

орындайтын файлдар әртүрлі сәулеттер мен операциялық 

жүйелерге (UNIX тәрізді операциялық жүйелер жүзеге 

асыруларға емес, жалпы стандарттық интерфейстерге ие) 

ажыратылады. Нәтижесінде екілік бағдарлама UNIX үшін, 

әдетте платформалардың өте жіңішке шеңберінде шын мәнінде 

қолданбалы болып табылады (66-сурет). Мұндай бағдарламаның 

қолданбалылығы уақыт ағынымен де екпіндеп түседі: аспаптық 

сәулеттер жылдам ескіреді, жүйені құратын компоненттердің 

жүзеге асырылуы өзгереді, тіптен стандарттар да өзгереді. 

 

 
 

66-сурет. БҚ екілік тәртіпте таралуы 

 

Қазіргі уақытта бағдарламалардың бинарлы түрде таралуы 

UNIX-тің тек проприетарлы нұсқаларына: AIX, HP-UX, MacOS 
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X, Solaris, т.б ғана тиісті. UNIX-тің бұл нұсқалары көбінесе 

аспаптық платформалардың реттелмеген тізімі үшін құрылады.  

UNIX ОЖ бастапқыда нақты аспаптық платформаға 

байланыспаған көшірілмейтін жүйе секілді құрылғандығына 

байланысты, әрбір пайдаланушы бағдарламаны өзінің сәулетіне, 

қажет болған жағдайда бастапқы мәтінге өзгеріс енгізе отырып, 

өз бетімен талдамай біреудікін айтып мазмұндап беруге 

мүмкіндікке ие болатындай UNIX бірлестігінде 

бағдарламаларды бастапқы мәтін түрінде тарату қабылданды. 

Мұндай жағдайда бағдарламаны жасаушыдан әлемдегі жүзеге 

асырылып жатқан аспаптық сәулеттердің әртүрлілігі мен UNIX-

тің жүзеге асырулары жөнінде қамқорлық шындығында 

алынады.  

Сірә, бағдарламаны төзе алушылық бойынша артықшылық 

бұл жағдайда пайдаланушылар жағында шығындардың 

көбеюімен өтеледі: олардан өңдеудің құралдарын меңгеру 

(компиляторлар, т. б.), компиляцияға машиналық қорлар (үлкен 

бағдарламаларға олар тіптен заманауи өлшемдер бойынша да 

айтарлықтай мәнді), ал қажет болған жағдайда бағдарламаны 

өзінің айналасына «бейімдеу» және де операциялық жүйелер 

мен БҚ өңдеуде компетенцияның жоғары деңгейі талап етіледі. 

 

5.2. Бағдарламалық қамтаманы басқару құралдары  

       секілді құрастырма рәсімдер   

 

Бұл кезеңде, UNIX бірлестік бірінші кезекте 

жасаушылардың бірлестігі болды, бастапқы мәтін түрінде 

жасаушылармен таралатын бағдарлама талап етілуі мүмкін кез 

келген UNIX жүйесінде өңдеу құралдары орнатылды деп 

болжанды (67-сурет). Сондықтан бағдарламаны жинақтауға 

(мысалы, make утилитінің) және компиляциялауға 

қолданылатын құралдар жүйелік басшылық аймағындағы 

есептердің шешілуіне де бейімделді: алынған бағдарламаларды 

орнатулар мен жоюлар.  
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67-сурет. БҚ-ның бастапқы мәтіндер тәртібінде таралуы 

 

Нақты түрдің make-файлы қазіргі уақытта көптеген ашық 

жобаларға де-факто стандарты болып табылады. Оның 

көмегімен құрастырылған тілде (ережеге сай бұл C немесе C++) 

бастапқы мәтіндерден бағдарламаға пайдаланылатын дайынын 

алуға болады. Әдетте make-файлда стандартты әрекеттерді 

орындайтын – құрастырылған бағдарламаны жүйеден жою мен 

орнатуға сәйкес, жүйелік басқарудың: install және uninstall 

тапсырмаларына арнайы мақсаттар анықталады. Осыған орай 

бағдарламаны орнату мен бастапқы мәтіндерден компиляциялау 

үшін әкімшіден талап етілетін нәрсе, ол келесі көрсетілген 

командалардың реттілігін орындау (68-сурет): 

 

 
 

      68-сурет. Бағдарламаны make көмегімен жинақтау және орнату 

 

Шын мәнінде, бағдарламаның компиляция үрдісі БҚ 

орнатудың бұл тәсілі ұзақ және ең ыңғайлы емес орындайтын 

ұзақ уақытты алуы мүмкін. Сонымен қоса, жүйеде компилятор 

және кез келген күтпеген жағдайда бағдарламаның 

компиляциясына әкімшінің жоғары біліктілігі қажет етілетін 

жағдайды айтпағанда бағдарламаны жинақтауға қажетті барлық 

кітапханалар болуы керек. 
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Жүйеде (кез келген заманауи жүйе – бұл мыңдаған 

компонент) бағдарлама санының жоғарылауымен мұндай амал 
БҚ басқаруына жүйелік әкімшіге шығындық секілді 
айтарлықтай аз қолданбалы болды.  

Шиеленісудің қосымша көзі бағдарламалардың 
тәуелділіктерін көрсетеді. Ірі заманауи жобалар ондаған басқа 
бағдарламаларды және кітапханаларды пайдалануы мүмкін, 
мысалы веб-сервер apache XML синтаксистік талдауына 
базалық жүйелік кітапхана libc-тан басталып 
expat кітапханасымен аяқтала отырып ондаған басқа жобаларға 
тәуелді. Көптеген жобалардың бір-біріне тәуелсіз дамып және 
айтарлықтай жиі жаңа нұсқаларды шығаруына байланысты, 
тәуелділіктерді бақылау және бағдарламалардың байыпты 
жаңартылуы әкімші үшін нағыз тозаққа айналуы мүмкін.  

Сол бір ғана үлгінің аясында әртүрлі UNIX жүйелерін 
жүзеге асыру кезіндегі тәуелділіктерді бақылауға қатынаста 
әкімші есептерінің ары қарай жеңілденуі құрастырма 

рәсімдердің қатысуымен – autotools, automake және autoconf 

дестесінің бағдарламаларын ұсынады. Бұл құралдар құрастырма 
ортаның ерекшеліктеріне тәуелділікте түзетілуге қабілетті 
бейімделген құрастырма рәсімдерді жүзеге асырады. Олар 
бағдарламалар мен кітапханалар жүйесінде қатысатын талдау, 
аспаптық сәулет пен операциялық жүйенің ерекшеліктері 
негізінде компиляция мен бағдарламаны орнату жүргізілетін 
автоматты түрде make- файлды алуға болады. 

   
5.2.1. Дистрибутивтер  
 

Еркін UNIX жүйелерінің жасаушылардың кәсіпқой 
бірлестігі аясына шығуымен, дистрибутивтердің бағдарламаны 
жасаушылар мен оларды пайдаланушылар арасында пайда 
болуы мен дамуымен тағы бір жасаушылар дистрибутивтердің 
сатысы туындады. Ақырындап дәл солар ғана бастапқы 
мәтіннен бағдарламаларды құрастыру бойынша жұмыстың 
талап етілетін жоғары біліктілігінің үлкен бөлігін және олардың 
нақты жүйеге бейімделуін орындай бастады. Олар бір уақытта 
дистрибутивтерді құрайтын барлық бағдарламалық қамтамасыз 
етуді бірегейлендірумен айналыса бастады.  
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Сөйтіп, жасаушы дистрибутивтердің арқасында әкімшілер 

және дистрибутивтерді соңғы пайдаланушылар БҚ өңдеуге 

компетенцияға қойылатын жоғары талаптардан босатылады. 

Мұндай жағдайда әкімші тек жеке бағдарламалардың немесе 

файлдық мұрағаттардың терминдерінде ғана емес айтарлықтай 

жоғары деңгейдің терминдерінде де: жасаушы 

дистрибутивтермен дайындалған жүйенің функционалды 

компоненттерінде жұмыс істейді. Әртүрлі жүйелерде мұндай 

компоненттер әртүрлі аталуы мүмкін, біз біркелкілік үшін 

оларды әрқашан дестелер деп атаймыз. 

Десте – бағдарламаны немесе бағдарламалар жинағын 

немесе берілген бағдарламаны жүйеге ықпалдау үшін қажетті 

түзетілген ақпаратпен бірге бағдарламаны алу (мысалы, 

Интернеттегі мекен-жай) тәсіліне сілтемені құрайтын арнайы 

файлдық мұрағат. Десте мен бағдарлама арасындағы 

айырмашылық қызмет пен демон арасындағы айырмашылыққа 

ұқсас, әкімші дестемен оның функционалдылығының 

терминдерінде жұмыс істейді. Десте түсінігіне кіріспе мәлімет 

тәуелді дестелердің нұсқаларындағы дестенің метаақпаратын 

сілтей отырып, тәуелділік түсінігін нысандандыруға мүмкіндік 

береді. Осылай, дестені орнату кезінде алдағы уақытта 

айтылатын барлық қажетті компоненттердің жүйеде болуын 

автоматты түрде бақылауға болады.  

  

5.2.2. Бастапқы мәтіндердің бағдарламаларын жинауға  

          негізделген дистрибутивтер  
 

Бастапқыда UNIX жүйесін құратын бағдарламаларды 

жинауды жүйелендіру идеясы BSD жүйелерінде дамыды. Оларда 

(бастапқыда FreeBSD) порт түсінігі енгізілді, өзі бастапқы 

мәтіндерді құрамайды, тек қана олардың орналасу орындарының 

мекен-жайын (ережеге сай, жасаушының сайты) құрайды, бірақ 

білімнің басты «қосымша нүктесін»: дистрибутивтің 

жасаушыларымен енгізілген қосымша өзгерістер және жинақ 

бойынша нысандандырылған құрылымдар құрайды.  

Сонымен бұл сұлбада бағдарламалардың компиляция үрдісі 

жүйенің әкімшісімен тікелей, анағұрлым дәстүрлі үлгідегі 
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секілді орындалады, алайда бұл үрдістен портқа дистрибутив 

жасаушыларымен енгізілген өзгерістерге негізделе анағұрлым 

жағымсыз күтпегендіктер жойылған. Бағдарламаның портымен 

берілетін компиляция үрдісі қалыпты жағдайда адамның 

қатысуынсыз сәтті орындалуы керек.  

Берілген сызбаның логикалық шекке дейін даму үлгісін 

Linux From Scratch жобасы көрсетеді, бағдарламалардың 

ешқандай да мәтінін құрамайды, ядро мен жасау құралдарынан 

бастап жүйенің барлық компоненттерін өз бетімен талдамай 

біреудікін мазмұндап беретіні секілді, әкімшіге тыңғылықты 

құрылымды көрсетеді (69-сурет).  

GNU/Linux кең қолданылатын дистрибутивтерінің 

арасынан бастапқы мәтіндердің жинағында Gentoo негізделді. 

Портеждер (portages) деп аталатын меншікті, жетілдірілген 

порттардың нұсқасы жүйені нақты есеппен және тіптен арнайы 

сәулетпен конфигурациялауға мүмкіндік береді. Бастапқы 

мәтіннен бағдарламаны жинау. 
 

 
  

69-сурет. БҚ порттар/портеждер тәртібінде таралуы 

 

Алайда тапсырмалардың мұндай таралуында (компиляция 

жүйенің әкімші жағында) орнату үрдісінің ұзақтығы және 

жасаудың пайдаланылған құралдарына тәуелділік сақталады, 

тіптен серверде де gcc компиляторын орнатуға тура келеді.  

 

5.2.3. Екілік дестелерге негізделген дистрибутивтер  

 

Басқа жолмен екілік дестелердің таралуына негізделген 

көптеген дистрибутивтердің жасаушылары жүрді. Linux 
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дистрибутивтерінде екілік дестелердің қолданылуының бірінші 

мысалдары дистрибутивтердің Debian, Red Hat және Slackware 

ерте нұсқаларына қатысты. Амалдың негізгі ерекшеліктері 

жүйелік әкімшілерге жүйенің компоненттері бастапқы мәтіндері 

бар дестелер түрінде емес, бағдарламаның екілік, өзі талдамай 

біреудікін айтып беретін нұсқаларды құрайтын дестелер түрінде 

ұсынылатындығымен аяқталады. Осылай жүйенің әкімшісінен 

жасау құралдарына ие болу қажеттілігі (құрастырылған ортаны) 

және бағдарламаларды жинауға уақыт келтіру алынады. 

Сонымен қоса, десте сондай-ақ бағдарламаны орнату/жою 

рәсімдерін құрайтындығына байланысты БҚ басқаруының 

негізгі тапсырмалары арнайы дайындығы жоқ пайдаланушыға 

да толық қолжетімді болады.  

Екілік бағдарламалардың таралуымен байланысты 

жоғарыда суреттелген мәселелер осындай дистрибутивтердің 

логикасында былай шешілген: жасаушылар жабдықтың нақты 

шеңберін қолдайтын және тапсырмалардың нақты класын шешу 

үшін толыққанды жүйені көрсететін дистрибутивті ұсынады. 

Пайдаланушыға тек сәйкес дистрибутивті таңдап және оған 

қажетті компоненттер – дестелерді орнату және жаңарту ғана 

қалды. Берілген аспаптық платформада дестелердің жұмысқа 

қабілеттілігін, олардың жүйеде ықпалдастығын, бақылануын 

дистрибутивтің жасаушылары қамтамасыз етеді. Нақтырақ 

айтқанда, әрбір дестенің дистрибутив аясында дәстүрлі түрде 

сүйемелдеуші (package maintainer) немесе сүйемелдеушілер тобы 

болады. Бұл пайдаланушыны дистрибутивте ұсынылған 

бағдарламалармен шектейді. Кез-келген БҚ басқа көздерден 

орнатылуы жоғарыда келтірілген барлық мәселелер мен жүйелік 

әкімші немесе пайдаланушыға қойлатын талаптарға әсер етеді.   

Бұл жағдайда жұмыстың көп бөлігі дистрибутивті 

құраушыға түсетіні айдан анық. Бұл бастапқы мәтіннен 

жиналатын жүйелерге қарағанда, мұндай жүйелерге 

бағдарламалардың жаңа версияларын орнату баяуырақ өтеді. 
Дестелік  жүйелердің дамуындағы бастапқы кезеңде жүйе 

релизі деген қатаң және міндетті ұғым бар. Ол белгілі бір 
дистрибутив версиясының дестелер жиынтығы. Мұндай 
дестелер жиынтығы компакт-дискілерде және Internet-те 
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таралады. Осыған байланысты, дестелерді жаңарту дистрибутив 
версиясымен бірге кезеңдеп жүргізілетін (70-сурет). Бұл тәсіл 
коммерциялық дистрибутивтерде әлі де кең қолданыста.  

 

 
 

70-сурет. БҚ екілік дестелер пішімінде таралуы 
 

Internetтің дамығаны сайын дестелік жүйелер көпшілікке 

десте репозиториін шығара бастады. Десте репозиториі – 

барлық дестелер жиынтығы және олардың арасындағы 
тәуелділіктерді, жүйенің «ағымдық жағдайын» көрсетілген 
жүйелік дестелер қоры. Репозиторидің қолайлығы оның «тірі» 
жағдайда болуы, яғни, дестелер үнемі дистрибутив 
құраушысымен жаңартылып отырады, және пайдаланушымен 
оңай жүктеліп, орнатыла алады. Әдетте репозиторимен 
жұмысты автоматтандыру және қолайлы қылу үшін (атап 
айтқанда, дестелерді барлық тәуелділіктерін қанағаттандырумен 
орнату) арнайы бағдарлама қолданылады (мысалы, АРТ). 
Internet-ке үздіксіз қолжетімділік бола тұрып, кішігірім 
бастапқы дестелерден базалық жүйе мен репозиторимен жұмыс 
істейтін бағдарламасы бар бүкіл жүйені аша аламыз.  

Айта кететін жайт, мұндай жүйелердегі екілік дестелерге 
маңызды бағдарламалардың бастапқы мәтіні бар дестелері 
сияқты таратуға бөгет жасамайды. Дестелердің сәулеті секілді, 
олармен жұмыс ұстанымында негізгі белгілері, олардың 
бастапқы мәтіндерінен жинауға негізделген дистрибутивтердегі 
порттар мен портеждерге сәйкес келеді.    

Әдетте әртүрлі дистрибутивтермен байланысқан, бірнеше 

кең таралған дестелер пішімі бар. Бірақ пішімдердің әрбіреуінде 

келесі логикалық құраушылар болады (71-сурет). 
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71-сурет. Дестенің негізгі құраушылары 

 

Аты. Дестемен бекітілген (мысалы, basesystem – жүйенің 

негізін құрайтын файлдар және бағдарламалар) функцияның 

немесе бағдарламаның (мысалы,  apache) аты. 

Версиясы. Өндірушілермен тағайындалған бағдарламаның 

версиясы, әдетте дистрибутив аясындағы дестелер версиясымен 

толықтырылады (мысалы, «pciutils- 2.1.11-alt10»). 

Тәуелділіктер. Берілген дестенің орнатылуы мен жұмысына 

қажетті дестелер тізімі. Әдетте дестелер жүйеде тәуелділік 

торын құрайды. 

Автор(лар). Бағдарламаның авторы немесе авторлар 

коллективінің есімдері және байланыс мәліметтер, жобаның үй 

бетінің мекені. 

Сипаттама. Сәйкес бағдарламаға немесе функцияға десте 

туралы қысқаша (немесе қысқа емес) ақпарат.  

Құрамы. Дестелер екілік немесе бастапқы мәтіндермен 

болады. Бірінші жағдайда олар компиляцияланған орындалатын 

және басқа да бағдарлама файлдары, екінші жағдайда бастапқы 

мәтіндер және жинап құрастыру туралы нұсқаулық. 

Қазіргі уақытта Linux дистрибутивтерінің ең кең 

таралғандары – Debian және RedHat, олар екілік дестені 

жүйелерінің мысалдары болады (RedHat үшін rpm және Debian 

үшін deb). Бұл екі түрлі пішімдер сонымен қатар басқа да 

дистрибутивтерде қолданылады Mandriva, ALT Linux, Ubuntu, т.б. 
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5.3. Дестелерді басқару 

 

Дестелердің әрбір пішімдерімен жұмыс істеу үшін арналған 

арнайы дестелер менеджерлері бағдарламалары бар: rpm – 
дестелері жағдайында – rpm, ал deb-дестелер жағдайында – 
dpkg. Әдетте негізгі әкімшілік ету операцияларды осы 

бағдарламалар көмегімен орындауға болады, алайда, әрбір 

дистрибутивте көп жағдайда өздерінің меншікті жүйені 

басқаруға және десте репозиториларымен жұмысқа арналған 

жоғары деңгейлі жүйелері ұсынылады. 

 

5.3.1. Десте менеджерінің міндеттері 

 

Дестелермен жұмыс кезінде жүйенің әкімшісіне келесі 

операцияларды орындауға тура келеді: 

– бағдарламаларды орнату; 

– бағдарламаларды жаңарту (мысалы, оның жаңа 

версиясының шығуына байланысты); 

– бағдарламаларды жою; 

– орнатылған және орнатылмаған дестелер туралы ақпарат алу. 

Сонымен қатар тәуелділіктер және қайшылықтармен 

жұмысты автоматтандыру керек, себебі дестелер саны мен 

олардың арасындағы қатынас заманауи жүйелерде едәуір үлкен 

(мыңдаған және одан да көп). 

Жоғарыда айтылғандай, жүйедегі дестелер бұғатталу мен 

тәуелділіктер торын құрайды. Мысалы, apache  веб-сервері 

көптеген дестелерден тәуелді бола алады, яғни әкімшіге apache 

дестені орнатпас бұрын жаңағылардың барлығын орнатуға тура 

келеді. 72-суретте GNU/Linux дистрибутивтерінің біреуіндегі 

дестелер тәуелділігінің шынайы мысалы көрсетілген.  

Дәл осындай жағдай дестелерді жойған кезде де пайда 

болады: жалпы айтқанда бір тәуелділіктің жойылуы, негізгі 

дестедегі бағдарламалардың тоқтатылуына әкелуі мүмкін. 

Жүйе дестелерінің тәуелділігі келесіге негізделеді: 

– функционалдылық тәуелділік, мысалы, кітапханадағы 

бағдарламалар (мысалы, командалық жолда мәтінді икемді 

енгізу функциясын ұсынатын «libreadline» кітапханасы); 
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72-сурет. Жүйедегі дестелердің тәуелділігінің мысалы 

 

– мәліметтер немесе конфигурациялар жиынының 

тәуелділігі (осылайша, «terminfo» дестесі терминалдардың 

конфигурацияларының жиынтығын ұсынады); 

– орнату кезіндегі тәуелділік берілген дестенің болмауы 

кезінде жүйе өзінен тәуелді дестені ашып, талдау жасай 

алмайды;  

– ауани тәуелділіктер – орнату және жаңарту үшін өте 

ыңғайлы болу мақсатында, дестелерді топтастыру үшін 

қолданылады (мысалы, «glibc» дестесі көптеген «glibc – *» 

дестелер түрінен тәуелді болады, өзінде базалық жүйелік 

кітапхананың жеке компоненттерін қосады).   

Көп жағдайда бір жүйенің аясында орнатуға 

бағдарламаның бірнеше түрлері қолжетімді (олай болса, 

дестеде). Әдетте дестелердің әртүрлі версиялары жүйеде бір 

уақытта бола алмайды. Мұндай жағдай жүйедегі дестелер 

арасындағы қақтығыс деп аталады. Қақтығыстың басқа себебі 

дестелердің бірдей функционалдылығы болуы мүмкін, мысалы 

жүйеде тек бір есептерді жоспарлаушы демоны орнатыла алады, 

алайда оның әртүрлі дестелермен көрсетілген бірнеше іске 

асырулары бар.  
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5.3.2. RPM дестелерінің менеджерлері 

 

RPM (RedHat Package Manager) дестелер менеджері RedHat 

дистрибутиві аясында жасалған және қазіргі уақытта GNU/Linux 

операциялық жүйесінде дестелерді ұйымдастырудың кең 

таралған құралы болып табылады. Дестелер менеджері келесі 

компоненттерден тұрады:  

– дестелерді басқару жүйесіне консольдік интерфейс болып 

табылатын rpm орындалу файлы; 

– /var/lib/rpm  каталогында орналасқан дестелер дерекқоры, 

мұнда орнатылған дестелер, тез іздестіруге арналған индекстер, 

т.б. ақпарат сақталады; 

– арнайы пішімдегі дестелердің өздері (әдетте .rpm 

кеңейтілуімен). Десте метаақпарат (тақырыбы, тәуелділіктер, 

орнатылатын скрипттер) және дестенің құрамынан (орнатылған 

құқықтары бар каталогтары мен файлдар) тұратын архив.  

Әдетте RPM-дестелер файлдары арнайы түрмен құралған 

атаулары бар: 

десте_аты–бағдарлама_версиясы–десте_версиясы.сәулетәі.rpm. 

Десте аты – осы дестеде бекітілген бағдарламаға немесе 

кітапханаға сәйкес келе алады немесе оның мақсатын көрсетеді 

(мысалы, «setup» немесе «initscripts»). 

Бағдарлама версиясы – дестенің негізін құрайтын 

бағдарлама немесе кітапхананың версиясы (мысалы, «automake- 

1.9.2-3» десте жағдайында ол «1.9.2»). 

Дестенің версиясы – әрбір бағдарлама версиясына сәйкес 

дестелердің бірнеше версиялары бар болуы мүмкін, бұл 

GNU/Linux дистрибутивінің құраушылары өздерінің пачтарын 

енгізіп немесе дестенің өзін өзгертіп орнатылатын скриптер, 

сипаттамалар, т.б.  пайдаланып бағдарламаны өзгерте алады. 

Мысалы, «xmms- 1.2.10-9» дестесінің қазір тоғызыншы 

версиясы бар. GNU/Linux кейбір дистрибутивтерінде десте 

версиясына арнайы қосымшаны қояды, мысалы: «pciutils- 

2.1.11- alt10».  

Сәулеті – бағдарламалар әртүрлі аппаратты сәулеттерге 

компиляциялана алады, мысалы Intel x86 санашықтарына «i386» 

немесе IBM-нің POWER-на «ppc». Компиляцияланбаған 
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бағдарламалары немесе кітапханалары бар дестелер (мысалы, 

скрипттер немесе конфигурациялық файлдар) әдетте «noarch» 

түрінде белгіленеді. 

 

5.3.3. Репозиторилі дестелермен жұмыс: APT 

 

GNU/Linux дистрибутивтер арасында дестелерді 

Интернетке дестелер репозиториі деген атаумен орналастыру ең 

кең таралған құбылыс. Әкімші ол жерден дестенің ең соңғы 

нұсқасын жүктеп оны жүйеге орната алады. Репозиторимен 

жұмысты оңайлату үшін Debian APT немесе RedHat yum сияқты 

арнайы бағдарламалар бар.  

Бірақ дестелер менеджерлерінің бағдарламаларды орнату 

немесе жою кезіндегі болатын қайшылықтардың алдын алуға 

мүмкіндігі аз, жүйенің тұтастығының бұзылуын тиімді түрде 

жоя алмайды. Бұл кемшіліктер әсіресе орталықтандырылған 

дестелер репозиториінен жүйені жаңарту кезінде айқын көрінеді 

(соңғылары үнемі жаңарып, ұсақ бөліктерге бөлшектеніп 

отырады). Бұл кемшілік бағдарламалық дестелерді басқару және 

жүйенің біртұтастығын демеу жүйелерін  құруға себепші болды.  

Бұл үрдісті автоматтандыру үшін АРТ (ағылш. Advanced 

Packaging Tool) бағдарламалық дестелерді басқарудың 

жетілдірілген жүйесі қолданылады. Мұндай автаматтандыру бір 

немесе бірнеше сыртқы репозиторилерді құру арқылы іске 

асады. Оларда бағдарламалар дестесі сақталады және жүйеде 

орнатылған дестелерді салыстыру жүргізіледі. Репозиторилер 

дистрибутивтің ресми нұсқасын, сондай-ақ бағдарламалардың 

жаңа нұсқалары шығуына байланысты әзірлеушілермен 

жаңартылған нұсқаларын компанияның өз ішінде жасалған 

дестелерін сақтайды.  

АРТ иелігінде екі деректер қоры бар: біріншісі жүйедегі 

орнатылған дестелерді сипаттайды, екіншісі – сыртқы 

репозиторилер. АРТ орнатылған жүйенің біртұтастығын 

бақылайды, дестелер меншігіндегі қайшылықтар анықталған 

жағдайда шиеленістерді шешу және оларды жоюдың жолдарын 

табу үшін сыртқы репозиторилердің мәліметтерін 

пайдаланылады. Алғашында АРТ Debian GNU/Linux 
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дистрибутивіндегі бағдарламалардағы орнату және жоюды 

басқаруға арналып әзірленген. Әзірлеу кезінде Debian жүйесінде 

қолданылатын dselect бағдарламалық дестелерін таңдау жүйесін 

қолданылуы оңайлатылған интерфейсті мүмкіншіліктері зор 

жаңасына ауыстыру мақсаты қойылған. Бұл бағдарламалық 

дестелер менеджерлері дистрибутивінде қолданылатын 

бағдарламалардың қыр-сырын зерделемей-ақ, орнатылған 

бағдарламаны жаңартуға, орнатуға және күнделікті жұмысты 

істеуге мүмкіндік береді.  

Мұндай мүмкіншіліктер ұзақ уақыт бойы тек 

қолданушыларына ғана қолжетімді еді. Өйткені АРТ тек бір 

ғана дестелер менеджері яғни dpkg дестелер менеджері ғана іске 

қосылатын. Алайда АРТ алғашында жүйеге орнатылған 

дестелермен жұмыстың нақты бір тәсіліне тәуелсіз болмайтын 

етіп құрылған еді. Оның бұл ерекшелігі бразилиялық Conectiva 

компаниясының әзірлеушілеріне RPM дестелер менеджерін 

қолдауды іске қосуға мүмкіндік берді. Осылайша  RPM 

негізделеген дистрибутивті қолданушылар осы қуатты құралды 

қолдану мүмкіндігіне ие болды.  

АРТ жүйесі бірнеше утилиттерден құралған. Аpt-get 

дестелерді басқару утилиті жиі қолданылады. Ол дестелер 

арасындағы тәуелділікті автоматты түрде анықтайды және 

олардың орнату, жою, дестелерді жаңарту операцияларын 

орындауда сақталуын қадағалайды.    

 

5.3.4. Бағдарламалардың шығу көзі  (репозитории) 

 

АРТ жұмыс істейтін репозиториді қарапайым дестелер 

жиынтығынан, дестелер репозиториіндегі индекстер және олар 

туралы мәліметтері бар метаақпараттың болуымен айырады. 

Сондықтан репозитории туралы бүкіл ақпаратты алу үшін, АРТ 

оның индексін алу жеткілікті.  

АРТ бір уақытта кез келген репозитории көлемімен жұмыс 

істей алады және оның құрамындағы барлық дестелер туралы 

біріңғай ақпараттық дерекқор құрады. Дестелерді орнату кезінде 

АРТ оның тек атауы, версиясы және тәуелділігіне қарайды, ал 

оның қандай репозиторииде орналасуына мән бермейді. Қажет 
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болса, дестелер тобын бір орнату операциясының аясында АРТ 

бірнеше репозиторилермен қолдана алады.  

АРТ репозиторимен түрлі қолжетімділік хаттамалар 

көмегімен қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Ең кең 

тарағандары – HTTP және FTP, алайда кейбір қосымша әдістер 

де бар. 

АРТ қандайда бір репозиториді пайдалана алу үшін, ол 

туралы ақпаратты /etc/apt/sources.list
  

файлына орналастыру 

қажет. Репозиторилер туралы ақпарат осы файлға 72-суретте 

көрсетілгендей енгізіледі: 

 

rpm [қолтаңба] әдіс:жол дерекқор аты 

rpm- src [қолтаңба] әдіс: жол дерекқор аты 

 

72-сурет. Репозиторилерді енгізу  

 

rpm немесе rpm -src – репозитории типі (компиляцияланған 

бағдарлама немесе бастапқы мәтіндер); 

қолтаңба – құрастырушыларды электронды қолтаңбасына 

міндетті емес нұсқаушы жол. Бұл өрістің бар болуы, осы 

репозиторидің әрбір дестесі сәйкес электронды қолтаңбамен 

белгіленуі керектігін білдіреді. Қолтаңбалар /etc/apt/vendor.list 

файлында сипатталады; 

әдіс – ftp, http, file, rsh, ssh, cdrom репозиторилеріне 

қолжетімділік әдісі; 

жол – таңдалған әдіс терминдеріндегі репозиториге жол; 

дереққор – репозитории дерекқорына салыстырмалы жол; 

аты – репозитории атауы. 

Sources.list- гі репозиторилер тізімі өзгертілгеннен кейін, 

қолжетімді дестелер туралы АРТ жергілікті дерекқорды жаңарту 

қажет. Бұл apt-get update командасымен орындалады.   

Егер sources.list-ке iшiнде құрамы өзгере алатын 

репозитории қатысса (әдетте кез келген үнемi өндірілетін 

репозиторимен болатын), APT-пен жұмыс iстеуден бұрын, apt-

get update командасымен жергілікті дерекқорды алыстатылған 

сервермен синхрондау керек. Репозиториде өзгерiстер болған 
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сайын жергiлiктi дерекқор әрдайым қайтадан жасалады: 

қосымша, алып тастау немесе дестенiң атын өзгертуi. 

Орнатулар, APT үшiн дестелердi таңдауда оған рұқсат 

барлық түсiнiктi репозиторилер әдiсін тәуелсiз негiзге алады. 

Егер Интернетке шығу мүмкіндігі бар репозиторимен, 

бағдарламаның компакт дискіге қарағанда Интернетте жаңарақ 

версиясы табылса, онда APT Интернеттен осы дестені жүктейдi. 

Сондықтан егер Интернетке қосылу болмаса немесе арнаның 

төмен өткізу қабiлеттiмен немесе жоғары құнмен шектелсе, онда 

Интернет арқылы қолжетімде қорлар туралы айтылған 

/etc/apt/sources-де айтылған жолдарға  жолдары түсініктеме беру 

керек. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 
1. Бағдарламалық қамтаманы басқару жүйелерінің қандай 

функциялары бар?   

2. Бос бағдарламаларды құруды және пайдалануда 

дистрибутив құрастыруышыларының рөлі қандай?  

2. Десте деген не және ол неден тұрады? 

4. Дестелі жүйелердегі қақтығыстар деген не және оларды 

қалай шешуге болады?  

5. Дестелер репозиториінің рөлі қандай? 

http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03s02.html#quest-8-1
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03s02.html#quest-8-1
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03s02.html#quest-8-3
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03s02.html#quest-8-3
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03s02.html#quest-8-2
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03s02.html#quest-8-4
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03s02.html#quest-8-4
http://www.openspin.org/materials/courses/admin/ch03s02.html#quest-8-5
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Unix операциялық жүйесі бірнеше үрдістер мен 

пайдаланушылардың бір уақыттағы жұмыстарын қолдау үшін 

құрылған интерактивті жүйе. Бұл жүйе бағдарламашылармен 

бағдарламалау және оны сол ортада қолдану үшін құрылған. Көп 

жағдайларда бағдарламашылар біріккен жүйені құру үшін белсенді 

қатысады, сондықтан UNIX операциялық жүйесінде 

бағдарламашыларға жалпы ақпаратпен бірігіп жұмыс жасауды 

және басқаруды қамтамасыз ететін құралдар жеткілікті.  

UNIX операциялық жүйесі өзінің өмірін мини-компьютерлер 

үшін уақытты бөлу жүйесі ретінде бастады, ал қазіргі уақытта 

ноутбуктан бастап суперкомпьютерлерге дейін түрлі машиналар 

үшін қолданылады. UNIX операциялық жүйесінде үш интерфейс 

бар: қоршам, С кітапханасы және жүйелік шақырулар. Қоршам 

пайдаланушыларға командаларды енгізуге және оларды орындауға 

мүмкіндік береді. Ол жай командалар, конвейерлер немесе қүрделі 

құрылымдар болуы мүмкін. С кітапханасында жүйелік шақырулар 

бар. Жүйелік шақырулар интерфейсі 100-ге жуық шақырулардан 

тұрады, олардың әрқайысы тек қажет функциялармен қамтылған. 

UNIX операциялық жүйесінің негізгі сұрақтары: үрдісті, 

жадыны басқару, енгізу-шығару жүйесі, файлдық жүйесі, желіні 

басқару және жүйе қауіпсіздігі сияқты мәселелер оқу құралында 

қарастырылған. 
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