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Микропроцессорлық жүйелерді зерттеу әдістері мен құралдары 

 
1.1 Микропроцессорлық жүйелердің құрылыстары және олардың жұмыс 

тәртібі 
 
Микропроцессорлық жүйелердідің (МПЖ) дамуының екі негізгі бағыты бар - 

өнімділігі жоғары МПЖ-ді жарыққа шығару және қызмет көрсету сапасын 
жақсарту. Біріншісінің аясында аппараттық құралдарды жасап шығару 
технологиясы үнемі жетілдіріледі, сондай-ақ параллель өңдеудің түрлі тәсілдері 
қолданылады. Қолданушыға қызмет көрсету сапасын жақсарту ең жаңа ақпараттық 
технологиялардың және түрлі деңгейдегі жүйелер арқасында іске асырылады. 
Айтылған жағдайлар микропроцессорлық жүйелердің және олардың жұмыс 
тәртіптерінің құрылым типтерінің кең ауқымды түрлілігіне алып келді. 

МПЖ типтерінің классификациясы 1.1 суретте берілген. 
 

 
1.1 сүрет - МПЖ классификациясы 

 
Тарихи бірінші және осы кезге дейін кең таралған болып дәстүрлі 

бірпроцессорлы құрылымды жалғыз ЭЕМ базасына негізделген бірмашиналы 
жүйелер табылады. Қазіргі уақытта осындай МПЖ-ді пайдалануды жобалауға 
айтарлықтай тәжірибе жиналды. ЭЕМ өндірушілігі мен беріктілігін жоғарылату 
негізінен элементті-технологиялық базаны жақсарту арқасында болады. 

Ертедегі көпмашиналы кешендерде ЭЕМ арасындағы байланыс сыртқы сақтау 
құрылғылар – магнитті дисктердегі (МДЖ) немесе магнитті таспалардағы 
жинақтауыштар (МТЖ) – көмегімен іске асылыратын, яғни деректердің жалпы 
жинағына қолжетімділік есебінен. 
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Мұндай байланыс жанама деп аталады және элекрондық есептеуші 
машиналар (ЭЕМ) сирек әрекеттескен жағдайда ғана нәтижелі болады. ЭЕМ-дің 
одан жедел әрекеттесуі екі ЭЕМ енгізу-шығару арналары арасында дерек алмасуды 
жүзеге асыратын адаптер арқылы тікелей байланыс арқылы іске асады. Жедел жады 
және шеткері құрылғылары ортақ болатын бірнеше процессорларға ие 
микропроцессорлы кешен көппроцессорлы деп аталады. Мұндай кешендердің 
құрылым қағидаты 1.2-суретте көрсетілген.  

 
1.2 сүрет  - Көппроцессорлы кешен 

 
Шеткері құрылғылар (ШҚ) қосылған процессорлар, жедел жад модульдері 

(ЖМ) және енгізу-шығару арналары әрбір процессордың кез келген жедел жад 
модуліне және енгізу-шығару каналына қолжетімділік беретін, сондай-ақ соңғылар 
арасында дерек алмасуға мүмкіндік беретін байланыс желісі көмегімен біртұтас 
кешенге бірігеді. Көппроцессорлы кешенде жеке құрылғылардың тоқтап қалуы 
көпмашиналыға қарағанда МПЖ-нің жұмысқа қабілеттілігіне аз деңгейде әсер етеді, 
я көппроцессорлы кешендер тоқтап қалуға көбірек тұрақты болып келеді. Әрбір 
процессор жалпы жедел жадта сақталатын МПЖ деректеріне және шеткері 
құрылғыларға қолжетімді, бұл оған тауелсіз шарттарды параллель өңдеууге ғана 
емес, сонымен қатар бір шарттың блоктарын өңдеуге мүмкіндік береді. 

Байланыс арналарымен берілетін деректерді өңдеуге арналған жүйелер 
деректерді телеөңдеу жүйелері (ДТМПЖ) деп аталады. 

Бұндай МПЖ-нің жалпы құрылымы 1.3-суретте көрсетілген.  
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Қолданушылар 
 
1.3 сүрет - Деректерді телеөңдеу жүйесі 

 
Қолданушылар (абоненттер) жүйемен деректерді өңдеу құрылғыларына – 

ЭЕМ немесе микропроцессорлы кешенге – байланыс арналары арқылы қосылатын 
терминалдар (абоненттік пунттер) көмегімен әрекеттеседі. Деректер байланыс 
арналары арқылы хабарлама түрінде беріледі.  

Телеөңдеу қолданушыларға ақпараттық қызмет көрсету жеделдігін 
айтарлықтай жоғарылатады және осымен қатар деректерге және оларды өңдеу 
жосықтарына қолданушылардың кең тобына қолжетімділік қамтамасыз ететін ірі 
ауқымды жүйелер жасауға мүмкіндік береді. 

Микропроцессорлы желінің жалпы құрылымы 1.4-суретте берілген. 
Түйін юолып арналардан және байланыс тораптарынан (БТ) тұратын 

деректерді табыстаудың базалық желісі табылады. Байланыс тораптары ақпаратты 
қабылдап, абонентке жеткізуді мақұлдайтын бағытта жібереді. Деректерді 
табыстаудың желісімен жиылған ЭЕМ жиынтығы компьютерлік желіні құрайды. 
ЭЕМ-ге тура немесе байланыс арналары арқылы терминалдар қосылады. Осылайша, 
микропроцессорлы желі желілер композициясы болады: деретерді табыстау, ЭЕМ 
және терминалды. Мұндай желі ғаламдық немесе үлестірілген делінеді. 
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1.4 сүрет - Микропроцессорлы желі 

 
Микропроцессорлы желілер – ірі ауқымды МПЖ-ны құраудың ең нәтижелі 

тәсіл. 
Ауқымы бойынша желілерді келесідей бөлеміз: 
- жергілікті; 
- кампусты; 
- мегаполисті; 
- ғаламдық. 
Жергілікті микропроцессорлы желі (ЖМПЖ) – Local Area Networks (LAN) – 

жақын орналасөан ЭВМ-дер жиынтығы, олар өзара бірізді интерфейстермен 
байланысқан және түрлі қолданушылардың үрдістері арасындағы ақпараттық 
қатынасты қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдармен жабдықталған. ЖМПЖ-
ның ең қарапайым құрылымы 1.5-суретте бейнеленген.  

Компьютерлер MPSCOM үшін деректер беру арнасы үшін бір арнаны - моно 
арна арқылы қосылған.. Беріліс ортасы ретінде  кең қолданылатыны екі шалыс сым, 
коаксиалды кабель немесе талшықты-оптикалық байланысы. Заманауи жергілікті 
желілер әр алуан топологияға ие бола алады: құрсымдық, жұлдыз тәрізді, тұзақша 
және басқалар. 
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1.5 сүрет - Жергілікті микропроцессорлы желі 
 
Кампусты желі - CAN (Campus-AreaNetwork). Жақын орналасқан 

ғимараттардағы ЖМПЖ-ны байланыстырады. 
Қалалық желілер (немесе мегаполисті желілер) – MetropolitanAreaNetworks 

(MAN) – ірі қала – мегаполис – аймағына қызмет етуге арналған. Жергілікті желілер 
қысқа қашықтықтағы және тарату ауқымы кең берілімдердегі қорларды бөлуге ең 
жақсы түрде келсе, ал ғаламдық желілер шектеулі жылдамдықпен және 
қызметтердің аз мөлшерімен болса да, алшақ арақашықтықтағы жұмысты 
қамтамасыз етсе, мегаполис желілері кейбір аралық жағдайды алады. Олар сандық 
магистралды байланыс жолдарын қолданады, жиірек оптикалық-талшықты 
кабельдер, жылдамдықтары 45 Мбит/с. 

Ғаламдық желілер – Wide Area Networks (WAN) – әр түрлі қалалар мен 
мемлекеттерде болатын аумақ бойынша бытырап орналасқан компьютерледі 
біріктіреді. Жоғары сапалы байланыс жолдарын үлкен қашықтыққа төсеу өте 
қымбат болғандықтан, ғаламдық желілерде әлдеқашан бар жолдар жиі 
қолданылады, олар түпкісінде МПЖ-ға өзге мақсаттарға тағайындалған болатын.  
Ғаламдық желілердегі осындай арналардың төмен жылдамдығынан (секундына 
бірнеше ондық килобит) көрсетілетін қызметтер жиынтығы файлдар жіберумен 
шектеулі, әсіресе жедел емес, бедерсіз режимде, электрондық поштаны қолдана 
отырып. 

Деректерді өңдеу режимі – тапсырмалар арасында жүйе қорларын үлестіру 
тәртібімен сипатталатын тапсырмаларды орындау тәсілі. Ол операциялық жүйенің 
басқарушы бағдарламаларымен қамтамасыз етіледі. Алдында аталмыш МПЖ-ң кез 
келгені екі режимнің бірінде жұмыс атқара алады: бір- немесе 
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мультибағдарламалау. Бірінші МПЖ-да ЭЕМ қорлары бір бағдарламаға берілген. 
Келесі бағдарламаны орындау тек алдынғысынын толық орындалуымен болады. 

Бірнеше тапсырма қатарынан орындала алатын өңдеу режимі 
мультибағдарламалау деп аталады. Мультибағдарламалаудың мақсаты – МПЖ 
өндірімділігін жоғарылату. Жүйеде болатын тапсырмалар саны 
мультибағдарламалау деңгейі деп, ал бір уақытта орындалатын бағдарламалар 
мөлшері мультибағдарламалау коэффициенті деп аталады. 

Түйдектерді параллельді өңдеуді жүзеге асыру мүмкіндігіне сүйене отырып, 
МПЖ жүйелерін үлкен төрт класқа бөлу ескеріледі. 

1. Бір түйдекті пәрмендер және бір түйдекті деректер (БПБД). 
2. Көп түйдекті пәрмендер және бір түйдекті деректер (КПБД). 
3. Бір түйдекті пәрмендер және көп түйдекті деректер (БПКД). 
4. Көп түйдекті пәрмендер және көп түйдекті деректер (КПКД). 
БПБД класының жүйелері – қалыпты бірпроцессорлық ЭЕМ-дер, олар 1.6, а)-

суретте көрсетілген құрылымға ие, өздеріне пәрмендерге және деректерге арналған 
сақтау құрылғысын (СҚ) (ол МПЖ-дан жиірек жалпы болады) және 
арифметикалық-логикалық құрылғысы (АЛҚ) мен басқару құрылғысы (БҚ) бар бір 
процессор иемденген.  

КПБД класының жүйелері 1.6, б)-суретінде көрсетілген құрылымға ие: 
бірнеше түйдек пәрмендер бір түйдекті деректерге әсер етеді. Бұндай тәсіл 
мультитредалық жүйелерді іске асырылған. 

 

 
1.6 сурет БПБД (а), КПБД (б, в), БПКД (г), КПКД (д) жүйелері 
Д – деректер; К – пәрмендер; Р – нәтиже 

 
1.6, в)-сурет сызбасында пәрмендердің бір түйдегі К басқару құрылғысымен 

бірнеше микроамалдар түйдектеріне бөлінген, оның әрқайсысы арнайы құрылғымен 
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іске асырылады.  Деректер түйдегі арнайы АЛҚ-ның МПЖ-сынан дәйекті түрде 
өтеді. Осындай класты жүйелерді конвейерлі немесе ақпаратты магистральді өңдеу 
жүйелері деп атау ескерулі. 

БПКД класының жүйелері 1.6, г)-суретте көрсетілгендей жалпылама 
құрылымға ие. Бұл жүйеде бір және сол (немесе бір және ұқсас) бағдарлама 
бойынша бірнеше деректер түйдегі өңделеді. Осы түйдектердің әрқайсысы ортақ 
басқару астында жұмыс жасайтын өз АЛҚ-сымен өңделеді, осының арқасында 
жүйенің жоғары өңдірушілігі іске асырылады.  

КПКД класының жүйелері екі әдіспен құрылуы мүмкін: 1.6, а)-сурет типті 
қарапайым жүйелердің жиынтығы ретінде және 1.6, д)-суретте көрсетілген сызба 
бойынша. Бірінші әдіс көпмашиналы, ал екіншісінде көппроцессорлы кешендерге 
алып келеді. 

Көпмашиналы жүйелер тәуелсіз тапсырмалар түйдегін орындауға жоғары 
деңгейде бағытталған. Бұл кезде бірнеше ЭЕМ-ді жүйеге біріктіру оның өндірушілін 
жоғарылатады. Көппроцессорлы кешендер әмбебап болып келеді және параллелизм 
түріндегі МПЖ-ны қолдану кезіндегі өндірушілікті қамтамасыз етеді, алайда, ең 
алдымен, тәуелсіз салалардың параллелизмімен сипатталатын міндеттерге қол 
жеткізуге болады. 

Қаралған МПЖ-лардан орындалатын  тапсырмалар класына қатысты ең 
әмбебап болатыны КПКД жүйелері. Олардың бағдарламалық жабдықтамасы белгілі 
бір ғана тапсырмалар класын орындауға бағытталмаған.  

Осылайша, микропроцесоорлы техниканың дамуында екі негізгі бағыт бар: 
өндірушілігі жоғары МПЖ жасау және қызмет көрсету сапасын көтеру. Жүйенің 
өндірушілігін көтеру үшін кеңістікте және уақытта, я көппроцессорлы және 
конвейерлі микропроцессорлы жүйелерде, іске асырылатын парллель өңдеу әдісі 
қолданылады. Бұл жүйелер мультибағдарламалық режимде жұмыс жасайды. Қазіргі 
кезде қолданушыларға қызмет көрсету сапасын көтерудің негізгі құралдарының бірі 
болып түрлі микропроцессорлы жүйелер табылады. 

 
1.2 Микропроцессорлы жүйелерді зерттеу тапсырмалары 

 
МПЖ-ны проектілеу кезінде жүйенің өз бағытына толық сәйкестік 

болатындай етіп жасау тырысылады. Осы сәйкестік деңгейі жүйенің нәтижелілігі 
(сапалылығы). Күрделі жүйелер үшін, мысалы МПЖ, нәтижелілікті бір шамамен 
онықтау мүмкін емес. Сондықтан ол сипаттама деп аталатын шамалар жиынтығы 
етіп көрсетіледі. МПЖ-ның негізгі сипаттамалары болып өндірушілік, жауап 
уақыты, дәйектілік және баға табылады. Оған қосымша габариттер, масса, 
қолданылатын қуаттылық, жұмыс температурасының диапозоны, жөндеуге 
жарамдылық және басқалар қолданылады.  

Сипаттамалар жүйені ұйымдастырудан тәуелді – құрылымнан, бағдарламалық 
жасақтамадан, жүйенің жұмыс істеу режимінен және тағы басқа. Ұйымдастыру 
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параметрлері түрінде құрылғылардың саны мен тезәрекеттігін, жад сыйымдылығын, 
жұмыс жүктемесін және т.б. анықтайтын шамалар қолданылады.  

МПЖ өндірушілігі – уақыттың бір бірлігінде орындалатын 
микропроцессорлық жұмыстың мөлшерін анықтайтын жүйенің микропроцессорлы 
қуаттылығының сипаттамасы. Өндірушілікті бағалау үшін құрылғылардың кесімді, 
кешенді және жүйелі өндірушілігі, сондай-ақ тапсырмалардың тестілі 
жиынтығындағы жүйенің өндірушілігі сияқты көрсеткіштердің кең тізбектемесі 
қолданылады. 

Жауап уақыты – бұл тапсырманың МПЖ-ға түсу мезетінен оны орындлып 
болған мезетіне дейінгі уақыт ұзақтығы. Жалпылай алғанда жауап уақыты – 
кездейсоқ шама, ол келесі факторлармен шартталған: 

1) бастапқы деректердің енгізу, деректерді өңдеу және шығару амалдарының 
санына әсері және бастапқы деректердің мәндерінің болжанбайтыны; 

2) бір уақытты жүйеде болатын тапсырмалар қоспа құрамына әсері және 
тапсырмалар өндеуге түскен мезетінің кездейсоқтығынан қоспа құрамының 
болжанбанбайтыны. 

Инженериялық тәжірибеде оны орта шамамен сипаттау ескерулі. 
Дәйектілік – жүйенің оған қойылған функцияларды берілген жұмыс 

жағдайында берілген сапа көрсеткіштерімен орындау қасиеті: нәтижелердің 
деректілігімен, жеткізу қабілеттілігімен, жауап уақытымен және т.б. Жүйенің не 
оның бөліктерінің жұмысқа қабілеттілігі аппаратуралардың тоқтап қалуынан 
бұзылады – элементтердің немесе қосылулардың істен шығуынан. 

Дәйектіліктің ең маңызды сипаттамалары болып тоқтап қалу қарқындылығы, 
тоқтап қалуға орташа атқарым және даярлық коэффициенті табылады. 
 Микропроцессорлы жүйелердің негізгі мәселелері: 
 - талдау; 
 - даму; 
 - синтез. 
 Микропроцессорлы жүйелерді талдау – жүйеге немесе жүйелер класына 
тиесілі қасиеттерді анықтау. Жалпы жағдайда талдау мәселесі келесі түрде 
қалыптасқан. Зерттеу мақсатына сүйенсек, нысанның ол өзі анықталатын 
сипаттамалар жиынтығы Y = {y1,…,yM} және дәлдік Δ = {δ1,…, δM} белгіленеді. Δ 
дәлдігі берілген бұл амал негізінде Y объектісі сипаттамасы бағалау амалын табу 
керек. 
Жобаланайын деп жатқан жүйелердің анализы кезінде У сипаттамасын бағалау үшін  
Ф моделі болуы қажет  

Y сипаттамаларды бағалау үшiн жобаланатын жүйелердi талдауда F X (X ) Y = 
F сипаттамалардың оның кескiнi, қызмет етудiң режiмi, жұмыс жүктеме анықтайтын 
жүйелердiң параметрлерiнен тәуелдiлiк орнататын үлгi керек орналасу. Осы 
жағдайда мiндеттiң шешiмi ынталандыратын сұрақтарға жауап беруге рұқсат 
беретiн эксперименттердi үлгiде жүргiзуге келтiрiледi. Жобаланатын жүйенiң 
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сипаттамалары бағалау дәлдiк үлгiнiң баламалылығынан бағынышты болады және 
параметр өлшеулер қателiгi X.  

Аппаратты МПСтың бiр бөлiгiнiң жаңғырту даму -, сонымен бiрге жаңа 
ақпараттық технологияларға жүйенiң пайдалануын процесс атқарылатын өткелдер. 
Мұндай шараларды зардаптарды бағалау үшiн үлгiнi пайдалан талдаудың 
мiндеттерiн шешiм дайындалатын. Функционалдық модельдердiң сапасында әр 
түрлi математикалық жүйелер пайдалана алады - дифференциалды және алгебралық 
теңдеулер, жаппай қызмет етудiң желiсi тағы басқалар, теңбе-тең таныстыратын 
зерттелетiн аспектiлер. Яғни, егер үлгi жүйе адекватты болса, онда ол болжау үшiн 
пайдалан (X ) Y = F, жүйенiң X параметрлерiнiң тиiстi жаңа мағыналары 
сипаттамаларды есептеу үшiн МПС өзiне тәнген.  

Синтез - микропроцессорлық жүйенiң жасауын процесс, өз тағайындауға 
соответству ең жақсы түрмен. Синтездiң мiндетiнде бастапқы жүйенiң тағайындау 
мiнездейтiн келесi мәлiметтердi болып көрiнедi: 1 ) (шешiлетiн мiндеттердi сынып) 
жүйенiң функциясы; 2 ) жүйе сипаттамада шектеу; 3 ) жүйе сапасын бағалаудың 
тәсiлi негiзiнен орнататын тиiмдiлiк критерий.  

Микропроцессорлық жүйенiң синтезiн математикалық мiндет төмендегiше 
тұжырымдалады. Мейлi ме? = ма?1,..., ?Q )- мiндеттердi сынып мiнездейтiн 
параметрлердi вектор ал, шешiм - торых жүйенiң функциясын болып көрiнедi; s1 S 
=,..., sp )- параметрлердi вектор, мiнездейтiн Конфи - жүйенi (құрылымды ) 
гурацияны; c1 C =,..., cR )- өңдеудi режiмнiң параметрлердi вектор; y1 Y =,..., yM )- 
кескiн S мiндет 0 параметрлерге қатысты жүйе сипаттамаларды векторы және Y =-
шы тәуелдiлiгiмен өңдеудiң режiмi ме?,S, C ); {Si } S = - көп шағын - процессорлық 
жүйелердiң кескiндерi мүмкiн; {Сj } = - көп өңдеудiң режiмдерi мүмкiн. Хаоға 
шектеуi - рактеристики және жүйе z параметрлерi ме?,..., z?ғ (YUX ) z түрiнде 
көрсетемiз бе?ғz?*,..., z?ғz? z * ма?*,..., z?* - тиiстi сипаттама рауалы мән облыс 
және параметрлер. Кри - онының параметрлерiмен Y = өз кезегiнде алдын ала 
анықтаған жүйе (Y ) E = Ф, харакке байланысты берiлген функция жүйелерiн 
тиiмдiлiгiн терийi өзiн таныстырады ма?,S, C). Установлеге maxE = maxФ(Y) 

Sєs,Cєc 
zαєzα

*,…, zωєzω
 *. 

Айтпақшы, микропроцессорлық жүйелерді талдай отырып, міндет - талдау, 
әзірлеу және жобалау. Осы себептен модель микропроцессорлық процессорлар мен 
кодектерді пайдаланады, олар өздерінің сипаттамаларын анықтауға мүмкіндік 
береді. 

1.3. MPS зерттеу әдістері 
Теориясы, микропроцессорлық жүйелер өндіру және пайдалану модельдер ең 

көрнекті үлгілері саралау және сенімділік жүйелерін өндіру және пайдалану үшін 
талаптар болып табылады. Анықталған проблемалар үшін сыныптың үш әдісі 
қолданылады: 

- аналитикалық; 
- имитациялық; 
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- эксперименталды. 
Зерттеудің Аналитикалық әдістер математикалық модельдер бірге 

математикалық операциялар болып табылады математикалық объектілердің 
физикалық қасиеттерін және олардың арасындағы қарым-қатынастарды, көрсетеді 
генерациялау. Осы әдістерді F пайдаланған кезде, Y = F (X) параметрін нысан 
параметр және математикалық эквиваленттік ұсынылған объектінің тән болып 
табылады. Әдістермен енгізілген модельдер аналитикалық деп аталады. Осы 
үлгілерде, тән параметрлері және көрсеткіштері нақты аналитикалық түрінде 
ұсынылуы мүмкін - суреттер Ю.М. = FM (x1, ..., Xn), тек қана түзетілген 
жылдамдығы байланысты немесе жанама F (Y, X) = 0 теңдеулер сияқты , 
конъюгациялық қасиеттері мен параметрлері. 

 
Аналитикалық модельдер пайдаланылған кезде тиісті математикалық аппарат 

пайдаланылады. , Комбинациясы қалай шынайы, және жүйенің элементтерін 
элементтері олар объектілерін сипаттамасында сипатталған қасиеттері анықталған 
жоқ болса белгісіз бір фактор :., аналитикалық түрінде ұсынылған, бірақ сызықтық 
бірі, және кейбір басқа да факторлар, өзара дәрежесі, т.б. D. Санкт көп жағынан бар 
шынайы нысандағы артық модельдер, бұл MODs үлкен қатаңдықпен модельденеді. 

Теория мен практикаға арналған аналитикалық әдістердің және үлгілердің 
жарамдылығы мынадай себептерге ұшырайды. Алғашқы, сарқылмас, жартылай 
шөлді, олар, әрине, таңқаларлық. Олар өздерінің ең жақсы стандарттарында 
қолданылады және нәтижелер басқа әдістермен алынған нәтижелермен 
салыстырылады. Кейбір аналитикалық тәуелді қасиеттер әдетте микропроцессорлық 
жүйенің негізгі қасиеттерін көрсететін заңдылықтарда қолданылады және 
пайдаланылады. Ортасында аналитикалық модельдер өте көп. Сәйкес сипаттар 
параметрлік мәндер үшін MPS өрісі арқылы анықталады. аналитикалық модельдер 
негізінде және сипаттамаларының мәндері шектейтін нақты әбден жақсы өлшенеді 
және параметр өзгерістер әсерін өлшенеді. Үшіншіден, аналитикалық модель төмен 
бағалау деңгейімен сипатталады. Бұл мәселе синтез болған кезде өте маңызды, 
себебі оңтайландыру түрлі параметрлердегі көп өлшемді параметрлерді есептеуге 
байланысты. 

Аналитикалық әдістер мен модельдер микропроцессорлық жүйелер мен 
есептеу теориясы негізгі микропроцессорлық жүйелердің негізгі қасиеттері 
көрсетеді. 

Simulation әдістері модельдеу (алгоритмдік) моделі деп аталады алгоритм 
алгоритм функционалдық жүйелерінің, ұғымында негізделген. Қолайлы 
бағдарламалық қамтамасыз типтік процестер мен симуляциялық жүйелер үшін 
қажетті деректер элементтерін үшін имитациялық моделін тіркеу тәртібі мен 
өңдеуді қамтиды. 

Модельдеу модельдерін құру кезінде жиынтық тәсіл кеңінен қолданылады. 
жүйелерін айтылмыш сыныптың МО-модельдеу үшін агрегаттары F1 ... FQ- 
элементтері (объект) моделін жиынтығын жасайды. Бірліктер жадтайтын, кіріс-



 14  

шығыс арналары мен сияқты-аспектілерде олардың жұмыс істеуі анықталған басқа 
жаңғыртылып 3ustroystvam, мұндай процессорлар ретінде жүйелерінің 
элементтерін, сәйкес мүмкін. Шын мәнінде, бірлік - аспектілерінде нысанның 
функциясының сипаттамасы тиісті модельдеу мақсаттары (тиімділігін бағалау, 
сенімділік, т.б. ...). Функция бірлігі ~ Q, Q = 1, ..., Q, алгоритмдік нысанда 
ұсынылған - рәсімін ретінде ~ Q = ~ Q (a1, ..., А.К., b1, ..., BL, С1, ..., см), онда 
параметрлері a1, ..., Ak - оның жұмыс істеуі режимі және c1, ..., см - - мемлекеттік 
элементі шығу элементі кірістері, b1, ..., BL, күйін анықтайды. Алайда күрделі 
функциясы болуы ~ Q, моделі бірлігі элементі (сур. 1.7) ұқсайды, параметрлері Бк = 
жұмысын орнатуға берілген режимі үшін үйлесімділігімен {b1, ..., BL} және енгізу 
экспозицияны Aq = {А1, ..., Ақ} жылы түрлендіреді еді де шығыс жағдайы Cq 
функциясы блок ~ Q құндылықтар Бк және параметрлері сәйкес = {c1, ..., см}. әр 
түрлі көптеген модульдерді {F1, ...,} класс жүйелер берілген модельдеу ~ Q негізі 
болып табылады. 

Суретте көрсетілгендей жүйесінің имитациялық моделі, кейбір басқа да бірлік 
кіріс шығу қосылу арқылы бірлік жиналды. 1.8. 

 
1.7 сүрет - Құрылғыны модель элементі ретінде 

 
Түрі мен і сән-до жиынтық реттік санын - мәнерлеп ω Fω бірлік (і), 

белгіленген. Фа (1) және Фа (2) - генераторлар, В1 және В2 параметрлеріне сәйкес 
әрекет жасайды. агрегаттар, құрылымы мен параметрлері бірлік В1 жиындарының 
арасында қарым-қатынастардың құрамы, ..., В6 алды шығу моделі. Модельдеу 
процесі Φα (1), ..., Φδ (6) процедураларын қажетті тәртіпте жүзеге асырудан тұрады. 
шығыс бірлік жинақталатын құндылықтар, Z1 және Z2 есептік мәндерін, 
нәтижесінде ілеспе элементтер кіріс беріледі. 

Simulation модельдері процесі жұмысын жаңғырту және жүйелердің 
қасиеттері априори белгілі қасиеттері негізінде, оқыған - зерттелген жүйеге сәйкес 
құрылымында модель элементтерін сабақтастыра, және олардың өзара іс-қимыл 
олардың операция элементтерін модельдеу арқылы. 
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1.8 сүрет - Агрегаттардың моделі 

 
Микропроцессорлық жүйелерді зерттеу арқылы бірнеше кезеңдерден тұрады 
1. Үлгіні құру принциптерін анықтау. Бұл кезеңнің мақсаты модельдің жалпы 

жобасын қалыптастыру болып табылады. симуляциялық жүйесінің қасиеттері 
туралы гипотезаны Сонымен қатар, ескере отырып, тиісті математикалық әдістерін 
бекітілген және моделін жүзеге асырылады эксперименттер тар болып табылады. 

2. Үлгіні дамыту. Сахнаның мақсаты - компьютерлік модельдеу 
бағдарламасын жасау. Бұл жағдайда жалпы идея нақты алгоритмдік сипаттамаға 
айналады. Сахна модельдің жұмыс істеу қабілеттілігі мен сәйкестігін тексеру 
арқылы аяқталады. 

3. Компьютерлік модельдеу. бұл қадамның мақсаты - жүйе өнімділігін 
оңтайландыру және алдын ала белгіленген шектеу-шахталарды қанағаттандыру 
үшін алдын ала белгіленген параметрлерін таңдау - моделі деректерді пайдаланып 
алу Алынған мәліметтерді өңдеу, және синтез, зерттелген жүйесін басқарады. 

Имитациялық модельдеу әдісінің ең маңызды қасиеті әмбебап болып 
табылады, төменде көрсетілген. Біріншіден, әдіс кез-келген күрделілік деңгейін 
зерттеуге мүмкіндік береді. МО-дель деректер енгізу көлемінің ұлғаюына, және 
уақыт компьютерлік модельдеу үшін жетекші зерттеу объектісінің күрделілігі 
артып, бірақ құрылыс модельдер принциптері өзгеріссіз қалады. Екіншіден, 
модельдеу әдісі үлгілердегі егжей-тегжейлі деңгейді шектемейді. алгоритмдерді 
пайдалану жүйесінің элементтері және пайдалану процестеріне арасындағы кез 
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келген өз бетiнше тән қарым-қатынас ойната алады. жүйесін ұйымдастыру және 
жұмыс істеу егжей-тегжейлі тұсаукесері алгоритмдік моделі сипаттамасы және 
модельдеу уақыт шығындарының тек көлемін әсер етеді. Жоғары қателіктерге 
байланысты аналитикалық әдістер қолданылмайтын жағдайларда имитациялық 
модельдер қолданылады. Үшіншіден, модельдеу моделі - тергеу жүргізілген 
жүйенің мінез-құлқы туралы шексіз деректер көзі. Модельдегі жаңа эксперименттер 
МЭА туралы қосымша ақпарат алуға мүмкіндік береді. Осыған байланысты, 
сипаттамалардың толық бағалануы, тұтастай жүйенің және оның құрамдас 
бөліктерінің жұмыс істеуі кепілдендіріледі. Үлгілер бойынша эксперименттердің 
ұзақтығын арттыру немесе эксперименттердің саны жоғары нақтылық нәтижелеріне 
қол жеткізе алады. 
Модельдеу әдістерінің кемшіліктері - модельдеуге және алынған нәтижелердің 
ерекше сипатына арналған үлкен уақыттық шығындар. 
Осы кемшіліктерге қарамастан, олардың әмбебаптығына негізделген модельдеу 
әдістері теориялық зерттеулер мен микропроцессорлық жүйелерді жобалауда 
кеңінен қолданылады. Сәйкес модельдер зерттеушіге және әзірлеушіге жүйенің 
қасиеттері туралы идеяларды қалыптастыруға, сондай-ақ жүйенің үлгісі арқылы 
жүйеленген дизайн шешімдерін қабылдауды тануға мүмкіндік береді. 
 

Эксперименттік әдістер жұмыс істеу сапасын бағалау және МЭА және 
олардың компоненттерінің қасиеттерін сипаттайтын тәуелділіктерді анықтау 
мақсатында нақты немесе арнайы құрылған жағдайларда микропроцессорлық 
жүйелердің жұмыс істеуі туралы деректер алуға негізделеді. Тәжірибелік әдістермен 
шешілетін типтік тапсырмалар жүйенің өнімділігі мен сенімділігін бағалау, жүктеме 
жүктемесіне байланысты жүйенің жүктемесінің құрамын және сандық 
көрсеткіштерін анықтау және т.б. болып табылады. 

Эксперименттік зерттеулер келесі тәртіпте жүргізіледі: 
1. Зерттеудің мақсаты тұжырымдалған. 
2. Зерттеу әдіснамасы таңдалған немесе әзірленген, ол зерттелетін объектінің 

үлгісін белгілейді; өлшеу әдістері мен әдісі; өлшеу нәтижелерін өңдеу әдісі мен 
құралдары, сондай-ақ өлшеу нәтижелерін түсіндіру. 

Нақты немесе арнайы құрылған жағдайларда объектінің жұмыс істеу процесін 
өлшеу жүргізіледі. 

4. Өлшеу деректері сәйкес өңделеді және түсіндіріледі. 
Эксперименттік әдістер микропроцессорлық жүйелер бойынша ең сенімді 

деректерді қамтамасыз етеді, бұл олардың аналитикалық және имитациялық 
салыстырғанда артықшылығы болып табылады. Көптеген жағдайларда осы әдістер 
МЭА функциясы мен қасиеттері туралы ақпараттың жалғыз көзі болып табылады. 
операциялық проблемаларды эксперименттік әдісін шешу әсіресе үлкен 
маңыздылығы, жүйелер режимінде конфигурациясын және жұмысын жақсарту 
сияқты жүйесін, атап айтқанда, еңбек жағдайларын білдіретін өлшеу деректерін 
пайдалану мүмкін емес, сондықтан. эксперименттік әдістерін кемшіліктері - үлкен 
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еңбек және уақыт эксперименттік зерттеулер жүргізу үшін қажетті, және 
нәтижелерінің жеке сипаты, жұмыс әр түрлі конфигурациясы және режимінде 
жүйесінде бөлу өте күрделі операцияны талап етеді. 
Осылайша, микропроцессорлық жүйелер теориясында аналитикалық, имитациялық 
және эксперименталды зерттеу әдістері пайдаланылады. Біріншісі қарапайым, бірақ 
жоғары қателіктермен сипатталады. Эксперименттік әдістер - бұл көп уақытты 
қажет ететін және нәтижелердің ерекше сипаты. Имитациялық әдістердің 
артықшылығы әмбебаптық болып табылады. Олар кез-келген күрделіліктің 
жүйелерін параметрлердің кез келген деңгейімен сипаттауға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, әртүрлі құрылғылар мен жүйелердің мінез-құлқын зерттеуге және 
оларды пайдаланудың оңтайлы режимдерін таңдауға болады. 
 
2 Компьютерлік жүйелердің орталық бөлігінің симуляциялық үлгілері 
 
2.1 Қазіргі заманғы процессорлардың құрылымы және олардың жұмыс режимдері 
 

Қазіргі уақытта микропроцессорлардың көптеген түрлері бар, олардың 
құрылымы мен жұмыс ерекшеліктері бар. Жетекші өндірушілер - Intel және AMD. 

Intel процессорларының типтік үлгілері: 
1) Pentium III (Pentium Pro); 
2) Pentium 4; 
3) итан. 
Pentium III процессорының қақ ортасында P6 архитектурасы - Intel 

компаниясы әзірлеген суперскалярлық суперконвейер. x86-үйлесімді процессорлар 
айырмашылығы бар CISC-ядролы процессор сәулет Р6 алдыңғы ұрпақ депозиттері 
алдындағы қарапайым ішкі UOP оларды кодтан, жанама жылы-құрылыс саласында 
x86 RISC-ядролы орындау күрделі болып табылады. 

Pentium III процессорының функционалдық диаграммасы күріш. 2.1. 
P6 архитектурасының процессорлары төрт негізгі ішкі жүйеден тұрады: 

1) (In-OrderFrontEnd, IOFE) алдын-ала емдеу тапсырыс - бағдарлама белгіленген 
тәртіппен Сіз-борк және декодтау нұсқаулар алу үшін жауапты, және көшу 
болжайды; 

2) өзгерістер орындау реттілігі (тыс OrderCore, О2с) 2) ядролары - оңтайлы түрде 
microoperations орындалуына жауапты және атқарушы құрылғылардың өзара іс-
қимылды ұйымдастырады; 

3) OrderRetirement, IOR) (толық тапсырыс - бағдарлама белгіленген тәртіппен орындау 
нәтижелер береді. 

4) жады (memorysubsystem) - процессордың RAM-пен өзара әрекеттесуін қамтамасыз 
етеді. 

5) Тапсырысты алдын-ала өңдеудің кіші жүйесі келесі құрылғыларды қамтиды: 
Unit және салалық болжау буферлік (BranchTargetBuffer, BTB) - NE-Попутный үстел 
түрлендіру тарихын болжауға және сақтау. Болжау үшін динамикалық және 
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статикалық әдістер қолданылады. Соңғысы динамикалық болжау мүмкін болмаса 
(конверсия кестесінде ақпарат болмаса) қолданылады. 

 
 

 
2.1 сүрет PentiumIII процессорының функционалдық диаграммасы 

 
Нұсқаулық декодер (InstructionDecoder) - x86 орындалатын процессоры RISC-

microoperations дәйектілігі ішіне нұсқауларды CISC-түрлендіреді. Ол қарапайым 
нұсқауларды (Қарапайым), бір UOP орындалуы мүмкін механикалық өңдеу 
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пәрмендері, және кешенді нұсқаулық декодер (кешенді), (төрт дейін) Бірнеше қажет 
өңдеу пәрмендері микро-операциялар екі құрылғыларды қамтиды. 
Микрокодтардың тізбектілігін жоспарлаушы (Microcodesequencer) - х86 нұсқауларын 
кешенді шешу кезінде пайдаланылатын тізбектерді сақтайды. 
 

Келесі IP құрылғысы үзу туралы ақпаратқа және шарлау кестесіне негізделген 
келесі өңдеуге болатын нұсқау мекенжайын (IP) есептеп береді. 

Нұсқаулық блок (InstructionFetchUnit, ҚТН) алып - Tualatin ядросында келесі 
есептеу бөлігі instruktsii.Protsessory мекен-жайы бойынша дайындалған мекенжайлар 
бойынша жадтан қосымша нұсқаулар көшу кестеге негізделген алдын ала 
нұсқауларды орындайды нұсқаулық Prefetch блок (Prefetcher), тұрады алады. 

Ол, нәтиже өзгертеді емес қосалқы бірлікке сұрау неғұрлым оңтайлы бөлу 
есебінен жұмыстарды тездетуге, және олардың бос тұруды азайту етіп өзгерістер, 
тапсырмалар балама орындау реттілік өзгеруіне өнімділігі негізгі. Тізбекті өзгерту 
арқылы орындауды ұйымдастыруға арналған құрылғылар: 

Кесте мақсаты регистрлер (RegisterAliasTable) - сәулет тізілімдері x86 / IA32 
(IntelArchitecture 32 биттік) және микро-операцияларды орындау кезінде 
пайдаланылатын ішкі тізілімдер арасындағы салыстыруды көрсетеді. 

буферлік microoperations (ReorderBuffer) ретін өзгерту - өнімділігі тұрғысынан 
оңтайлы ретпен microoperations қамтамасыз етеді. 

Станция-танк (ReservationStation) - жетектерге жіберілген нұсқаулар бар. 
Ядро мынадай атқарушы құралдарды қамтиды: 
Арифметикалық логикалық құрылғылар, ALU (ArithmeticLogicUnit, ALU) - 

бүтін операцияларды орындайды. 
Қалқымалы нүктелі арифметикалық блогы (FloatingPointUnit, FPU) - 

қалқымалы нүктесі сандар бойынша операцияларды орындайды. Pentium III және 
одан жоғары процессорларда SSE нұсқауларын орындайтын құрылғы (SIMD FPU) 
бар. 

Мекенжай ұрпақ бірлігі (AddressGenerationUnit, AGU) -, мекен-жайы, 
деректерді есептейді болып-polzuemyh нұсқаулар және осы деректерді түсіру / 
жүктеу үшін кэш сұрау жасайды. 

Тапсырыстың аяқталуының ішкі жүйесі келесі құрылғыларды қамтиды. 
RegisterFile - операциялардың нәтижелерін сақтайды (орындалатын нұсқаулар 

үшін IA32 тізілімінің күйі). 
Буферлік жад (MemoryReorderBuffer) ретін өзгерту - (тапсырмаларын орындау 

мақсатында өзгеруіне байланысты дұрыс деректерді алдын жазу) жадында деректер 
жазу тәртібін бақылайды. 

Аяқталу блогы (RetirementUnit) - тапсырмалардың орындалу нәтижелерін олар 
орындалатын кезекпен береді. 

Жад ішкі жүйесі негізгі жадымен әрекеттеседі және келесі құрылғыларды 
қамтиды. 
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деректер үшін бірінші деңгейдегі кэш (1-деңгей DataCache, L1D) - (жаңа 
процессорлар үшін) 8-томдық (PentiumPro үшін) құрылыс ерітіндісінде немесе 16 
қысқа уақыт жады килобайт, Nye деректерді сақтау үшін арналған. 

нұсқаулар алу үшін, бірінші деңгейдегі кэш (1-деңгей InstructionCache, L1I) - 
VRE жад шағын-қуаты қол Ильяда 8 (PentiumPro) немесе 16 килобайт бар 
нұсқауларды сақтауға арналған. 
2 деңгейлі кэш (2 деңгейлі кэш, L2). 128, 256, 512, 1024 немесе 2048 килобайтқа 
қысқа уақытта кіру мүмкіндігі бар жады. L2 автобусының ені 64 немесе 256 болып 
табылады (Coppermine ядросындағы және одан жоғары) процессорлар үшін. Екінші 
деңгейлі кэштегі Covington ядросында Celeron процессорлары жоқ. 

Автобус интерфейсі (BusInterfaceUnit) - жүйелік шинаны басқарады. 
Pentium4 процессорының қайнар көзі - NetBurst архитектурасы - Intel 

әзірлеген суперссалар гиперзвукциясы. Бұл P6 архитектурасының дамуы емес, бірақ 
барлық предшественникпен салыстырғанда негізінен жаңа. 

 
NetBurst архитектурасы төрт негізгі блоктан тұрады: 
1) нұсқаулықтардың орындалуын жүзеге асыратын атқарушы құрылғылар 

(ағылшын нұсқасы), сондай-ақ атқарушы құрылғылардың өзара әрекеттесуін 
қамтамасыз ету құралдары; 

2) деректерді алдын-ала басып шығаруға, нұсқауларды салуға және декодтауға 
жауап беретін кіріс блогы (фронт); 

3) микро операцияларды орындаудың оңтайлы тәртібін қамтамасыз ететін 
жеделдетілмейтін құрылғылар (кез-келген тапсырыс берушілік); 

4) процессордың жад кіші жүйесімен өзара байланысын қамтамасыз ететін 
құрылғылар тобы болып табылатын жады интерфейсі (жады ішкі жүйесі). 

Активаторларға келесі қондырғылар кіреді. 
AI блоктарының (IntegerRegisterFile / BypassNetwork) арасында тікелей 

деректерді беруді қамтамасыз ететін бүтін тіркеуші файл мен логика. Registro  
 
 

№1 зертханалық жұмыс 
Конвейерді өңдеу принциптерін зерттеу 

Қысқаша теория 
 
Жұмыс мақсаты. Қарапайым модельдеу үлгісін қолдану арқылы құбырларды өңдеу 
принциптерін зерттеу. 
 

Қазіргі заманғы процессорлар мен компьютерлердің ең жоғары өнімділігі ең 
алдымен тиісті электронды схемалар арқылы сигнал тарату уақытын шектейтін 
тиісті технологияның даму деңгейі бойынша анықталады. Архитектуралық 
шешімдердің арқасында өнімділікті одан әрі арттыру мүмкін. Жоғары өнімді 
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жүйелерді құрудың негізгі жолдарының бірі - параллелизм. Параллельді өңдеу екі 
жолмен жүзеге асырылады: 

* уақытында және 
* кеңістікте. 
Бірінші әдіс конвейер, екіншісі матрица деп аталады. Екі жағдайда да 

параллельді процестердің ең көп санын анықтайтын бірнеше қайта өңдеу 
құрылғысын қолдану қажет. 

Типтік арифметикалық пәрменді мынадай микро операцияларды бөлуге 
болады: 

1) жадтан нұсқаулықты таңдау (командалық есептегіштің мекенжайы 
бойынша); 

2) операциялық кодын декодтау; 
3) регистрлерден операндаларды таңдау; 
4) АЭА-да операцияны жүргізу; 
5) нәтижені тізілімде сақтау. 

Егер жүйе 5 өңдеу құрылғысы болса, олардың әрқайсысы аталған 
микроперекциялардың біреуінің орындалуын қамтамасыз етсе, онда құбыр 
өткізілімін жүзеге асыруға болады. Құрылғылар мамандандырылған болуы керек. 
Олар әртүрлі командалардың жеке микро-операцияларын орындауды біріктіруге 
және жалпы өңдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік беретін стандартты командадағы 
микро-операциялар тәртібімен ұйымдастырылуы керек. 

Әрбір микро-операция компьютер уақытының бір циклін қабылдайтынын 
ескере отырып, 1-суретте тізбектің түрінде бірнеше қабаттағы бірнеше (мысалы, үш) 
нұсқауларды орындау ұсынылуы мүмкін. Суретте бірінші топтың нәтижесі 5-ші 
бардан кейін, екіншісі - 6-шы, үшіншіден - 7-ші орыннан кейін алынады. Осылайша, 
үш командалардың қатарын орындаудың орташа уақыты сағаттық циклдардың 2,33 
құрайды. Біртіндеп өсу ұзақтығымен бұл уақыт азаяды және лимитте 1 сағаттық 
цикл үрдісі байқалады. Мұндай әсер микро-операциялардың ұзақтығы үшін ғана 
байқалады. Егер бұл ұзақтықтар ерекшеленсе, кейбір құрылғылар жұмыс істемейді 
және команданың орташа жұмыс уақыты көбейеді. Буферизация осы сияқты 
жағдайларда құрылғылардың жұмысына сәйкес келеді. 
 

 (1) (2) (3) (4) (5)   
 (1) (2) (3) (4) (5)  
  (1) (2) (3) (4) (5) 

 
2 . 2  сүрет - Микро-операциялардың үш нұсқада орындалуы мүмкін ықтимал комби-
нациясы (жақшаларда - микро операциялардың саны) 
 

Еркін құбырдың тиімділігі оның ішіндегі пәрменді орындауға арналған орта-
ша уақыт пен уақыттың арасындағы айырмашылықпен анықталады. Ұсынылған 
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зертханалық жұмыстың мақсаты нұсқаулықтың реттік ұзындығының әсері мен же-
келеген микро операциялардың ұзақтығын конвейердің тиімділігіне қатысты зер-
ттеу. 

 
Зертханалық қондырғының сипаттамасы 
 

Зертханалық жұмыс Windows ортасында жұмыс істейтін IBM түріндегі компь-
ютерде орындалады. Бағдарламалық жасақтама тренажер бағдарламасы Delphi 6.0 
тілінде жазылған және келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді: 

Командалардың саны 3-тен 10-ға дейінгі кезекпен өзгереді (әдепкі 3). 
1-ден 30 аралығындағы кез келген микро-операциялардың циклдарының санын 

өзгертіңіз. Әдепкі бойынша, бұл мәндер біреуіне тең. 
Екі модельдеу режимінің бірін орнатыңыз: үздіксіз немесе циклдар. Әдепкі бойын-
ша, модельдеу үздіксіз режимде жүзеге асырылады. 
 

Модельдеу үлгісінде команданың микро-операциялардың ретін (сәйкес 
құрылғылардың жұмысын) әртүрлі түстерде 1.2 суретте көрсетілгендей және 
қарапайым құрылғы (келесі команданың келуін күту) үшін қара түспен көрсетіледі. 
Командалар мен микро-операциялардың параметрлерін өзгерту экранда көрсетілетін 
схемадағы сәйкес өзгерістермен бірге жүреді. Микро операцияның параметрлері 
өзгерген кезде, тізбектегі өрісінің ені өзгереді. 

Зерттелетін модуль Labcv деп аталады және 1-лабораторияда орналасқан, ол 
дәстүрлі жолмен іске қосылады. Іске қосылғаннан кейін экранда негізгі терезе пайда 
болады, ол модель параметрлерін және модельдеу режимін орнатуға мүмкіндік 
береді. Барлық саналған мәндер мен режимдер Windows 95 және одан жоғары 
нұсқада орындалғандай сәйкес түймешіктерді пайдаланып орнатылады. Егер модель 
сағат режимінде іске қосылса, әр операцияны жалғастыру үшін «Келесі өлшеу» ба-
тырмасын басқан сайын.  

 
Пәрмен 
таңдау (1) 

КҚК декод-
тау (2) 

Операндарды 
таңдау (3) 

Операцияны 
орындау (4) 

Жазу 
нәтижесі (5) 

сары көкшіл көк қызыл ақшыл-
жасыл 

 
1.2 сүрет - Микроперациялардың дәйектілігін 

үлгі пәрменін модельдеу кезінде 
 

Бағдарлама екі режимде жұмыс істеп тұрғанда, экрандағы экранда ұсынылады, 
осы сәтте аяқталған циклдардың саны, командаларды орындаудың орташа уақыты 
және циклдардағы қарапайым құрылғылардың жалпы саны көрсетіледі. Көрсетілген 
тізбектің барлық командалары орындалған жағдайда, үлгі жұмысын тоқтатады. Бұл 
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жағдайда бағдарлама жұмысын автоматты түрде аяқтайды және барлық сипаттама-
ларды есептейді және көрсетеді: 

• • бір пәрменді орындаудың орташа уақыты, 
• • жүйеде құрылғылардың жалпы күту уақыты,  
• • командаларды орындауға арналған тапсырманың санына және командадағы бес 

микро-операциялардың әрқайсысының ұзақтығына қарсы орташа уақыттың кестесі, 
• • Командадағы бес микро операцияның кез-келген ұзақтығы бойынша әрбір өңдеу 

құрылғысының орташа күту уақытының бес графикасы. 
Аталған кестелер тиісті терезелердегі «Диаграммалар» батырмасын басқаннан 

кейін көрсетіледі, ол тиісті пернелерді басу арқылы кез-келген тәртіппен 
каскадталған болуы мүмкін және көрінуі мүмкін. 

 
Зертханалық жұмыстарды орындау тәртібі 
Жұмысқа даярлық 
1. Оқулықтың барлық бөлімдеріне кіріспе. 
2. Құбырды командалық ағынның әртүрлі параметрлерімен зерттеу үшін 
нұсқаулықтан алынған тапсырма. 
3. Берілген транспортерді зерттеу. 
4. Есепті дайындау. 
Зертханалық жұмысты орындау реттілігі 
 

Зертханалық жұмыста конвейерлік кооперацияның мынадай жұмыс 
режимдерін зерттеу қажет: 

a) Нұсқаулар мен сол микро-операциялардың ұзақтығы бірдей. Барлық 
командалардың ішінде 1-ден 5 (30) -ке дейін өзгеруі - мұғалімнің нұсқаулары 
бойынша. Бір қатардағы командалардың саны мұғалім тарапынан да белгіленеді. 

b) нұсқаулардың ауыспалы санын және микро-операциялардың ұзақтығын 
көрсете отырып. Нұсқаулардың саны 1-ден 10-ға дейін өзгереді (мұғалімнің 
нұсқауларына сәйкес). Микроорганизмдердің ұзақтығы мұғаліммен белгіленеді. 

c) Соңғы микро-пәрменнің ұзақтығы өзгереді. Микрокредиттің ұзақтығы 
оқытушымен белгіленеді. Қалған микро-пәрмендер тұрақты болып қалады. 

г) Бірінші микроинструкцияның ұзақтығы өзгерген кезде. 
Микрокомандалардың ұзақтығы оқытушымен белгіленеді. Қалған 
микроинтермалардың ұзындығы тұрақты болып қалады. 

e) орташа микро-командалардың бірінің ұзақтығы өзгерген кезде. Ұстаздың 
ұзақтығы мен микро-пәрменінің түрін оқытушы белгілейді. Қалған 
микроинтермалардың ұзындығы тұрақты болып қалады. 
Жасалған жұмыс бойынша есеп мазмұны  
 

Есепте келесі болуы керек: 
1. Жұмыс атауы мен мақсаты 
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2. Ішкі деректер 
3. ЭЕМ арқылы алынған тәуелділік графигі (мұғалім көрсетуі бойынша)  
4. Выводы об эффективных режимах работы конвейера. 

 
Бақылау сұрақтары? 
 

1. Қазіргі заманғы есептегіш жүйелердің өңдірістілігін жоғарылатудың негізгі 
әдістерін ата. 

2. Конвейер жұмысын ұйымдастыру үшін өндеуші құрылғылардың қанша саны қажет?  
3. Конвейер жұмысының тиімділігіне пәрмендер саны қалай  әсер етеді? 
4. Конвейер жұмысының тиімділігіне микрооперациялар жүйелігінің ұзақтығының 

өзгеруі қалай  әсер етеді? 
5. Микрооперациялар ұзақтығының қандай қатынасында конвейер жұмысы тиімді? 
6. Конвейер жұмысының тиімділігіне бірінші микрооперация  жүйелігінің 

ұзақтығының өзгеруі қалай  әсер етеді? 
7. Конвейер жұмысының тиімділігіне кез келген соңғы  микрооперация  жүйелігінің 

ұзақтығының өзгеруі қалай  әсер етеді? 
8. Конвейер жұмысының тиімділігіне кез келген бір микрооперация  жүйелігінің 

ұзақтығының өзгеруі қалай  әсер етеді? 
9. Конвейер құрылғылар жұмысының жылдамдығын келістіру үшін қаңдай негізгі 

амал қолданылады? 
10. Конвейер жұмысын оңтайлы ұйымдастыру үшін  сіз ұсынған бағдарлар 

қолданылған сөйлем қалыптастырыныз.  
 
 
 
Зертханалық жұмыс  №2 
Конвейер жұмысы кезіндегі қиындықтарды зерттеу  
 
Қысқаша теория 
 

Жұмыс мақсаты.  Өндеу конвейерлерінің тиімділігіне әр түрлі 
қиындықтардың әсері.  

 
Жоғары өнімді жүйелерді құрудың негізгі жолдарының бірі, белгілі болғандай, 

құбырларды өңдеуде пайдаланылатын процестердің параллельділігі. Зертханалық 
жұмыстарда ұсынылған типтік арифметикалық нұсқаулық келесі микро 
операцияларды бөлуге болады: 

1) жадтан нұсқаулықты таңдау (командалық есептегіштің мекенжайы 
бойынша); 

2) операциялық кодын декодтау; 
3) регистрлерден операндаларды таңдау; 
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4) АЭА-да операцияны жүргізу; 
5) нәтижені тізілімде сақтау. 
Егер жүйе 5 өңдеу құрылғысы болса, олардың әрқайсысы аталған 

микроперекциялардың біреуінің орындалуын қамтамасыз етсе, онда құбыр 
өткізілімін жүзеге асыруға болады. Белгілі болғандай, конвейердің жұмыс істеу 
режимі ең тиімді болып табылады 

• Барлық микро-пәрмендер бірдей ұзақтығы бар; 
• өңдеуші құрылғылар микро-пәрмендерді орындау тәртібіне сәйкес реттеледі. 
Егер осы жағдайлардың біреуі бұзылған болса, кейбір құрылғылар жұмыс 

істемейді және тиімділік төмендейді. Басқа команданың бұл мақсатқа сай келуіне 
жол бермейтін жағдайлар құбырдағы қақтығыстар деп аталады. Конфликттер 
конвейердің өнімділігін төмендетеді. Жанжалдардың үш түрі бар: 

1) жекелеген ресурстарды пайдалану есебінен туындайтын құрылымдық 
(аппараттық құралдар командалардың орнын басатын режимде орындалуын 
қолдамаса); 

2) Егер бір пәрменді орындау бұрынғы нәтижеге байланысты болса, пайда бо-
латын деректердегі қақтығыстар; 

3) Басқару командалары мен командалық есептегіш мәнін өзгертетін басқа 
командалар бар болғанда басқару қақтығыстары. 

Барлық қақтығыстар олар пайда болған командалардың орындалуын 
тоқтатады (құбыр желісі), сондай-ақ, кейіннен келесілер құбырдың соңына дейін. 
Бұл жағдай «құбырлы көпіршігі» деп аталады. Көпіршік ешқандай жұмысты орын-
дамай, конвейер арқылы өтеді. 

Құрылымдық қақтығыстың мысалы - бұл кэш жіберілу кезінде пайда болатын 
соқтығысу және тізілім файлының екі немесе одан да көп тізіліміне бір машина 
сағаттары циклында жазу қажет болса. Осындай жағдай жеке микро-
операциялардың циклдарының әр түрлі ұзақтығы үшін орын алады. 

Деректердегі қақтығыстар бағдарламалардағы пәрмендерді дәйекті орын-
дауымен байланысты. Мысалы, мына фрагментте: 

Add R1,R2 
Sub R3,R1 
And R4,R1 
Or   R5,R1 
Xor R6,R1 

қосу (Тіркелу R1 орналасады) нәтиже пайдалануға және оның соңғы микро-МАС 
аяқталуын күту керек мынадай барлық командалар. Деректер бойынша қақтығыстар 
командалар арасында байланыс болған жерде мүмкін және олар бір-біріне жақын 
орналасады. Сонымен қатар, бұл жағдайлар ALU регистрлерімен жұмыс істеу 
кезінде ғана емес, сол жад ұяшығына кіргенде де пайда болуы мүмкін. 

Басқарудағы қақтығыстар құбырдағы өнімділіктің жоғалуына байланысты ең 
ауыр болуы мүмкін. Шартты тармақ орындалғанда, құбырдың басындағы барлық 
бұйрықтар тізбегі бос еді. Мұнай құбыры жаңа мекен-жайы (секіру адресі) бар ко-
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мандалар басталғанға дейін тоқталды. Алайда, қақтығыс әсері қарсы құны (өтпелі 
орын алған кезде) екі жағдайда ғана НҚ-префектура өзгереді деп есептей азайтылуы 
мүмкін. 

Нақты жүйелерде жоғарыда аталған қақтығыстарға қарсы күрес бойынша түрлі 
шаралар қабылданды. Мысалы, құрылымдық қақтығыстар сол микро-rooperatsy 
орындау циклдарының ұзақтығы жеке нұсқауды және деректер жады және басқа да 
құралдарын пайдаланады, онда деп аталатын-Mykh «менюімен конвейерлік бірлік» 
жасау арқылы жойылуы мүмкін. конвейер ұзындығы қарағанда үлкен қашықтықта 
оған орналастырылған деректерінен бағдарламаға пәрмендердің ретін өзгертуге 
құрастырушылар немесе аппараттық процессорлар оңтайландыру арқылы жойылды, 
сондықтан байланысты еді пәрмендерді сәйкес қақтығыстар. Осы қақтығыстар 
жоюға тағы бір жолы, атап айтқанда Тіркелу және кэш жады кеңейту, уақыт-Най 
ұяшыққа деректерді жазады онда Тіркелу файл құру болып табылады. басқару 
қақтығыстар салдарынан филиалдарының қайталануын алып тасталады, сондай-ақ 
кейінге қалдырылған деп аталатын немесе жобаланған көшу IP-пайдаланады. 

 
Зертханалық қондырғының сипаттамасы 
 

Зертханалық жұмыс Windows 95/98 / NT жүйесінде жұмыс істейтін IBM-дан 
кейінгі компьютерде орындалады. Ол 1-мысалдағыдай симуляциялық модельдеу 
бағдарламасын қолданады. Ол келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді: 

Командалардың саны 3-тен 10-ға дейінгі кезекпен өзгереді (әдепкі 3). 
1-ден 30 аралығындағы кез келген микро-операциялардың циклдарының санын 

өзгертіңіз. Әдепкі бойынша, бұл мәндер біреуіне тең. 
Құбырдағы «көпіршігі» координатын көрсетіңіз. Бұл конвейердің жұмыс 

істемейтін командасының нөміріне сәйкес келеді. 
Екі модельдеу режимінің бірін орнатыңыз: үздіксіз немесе циклдар. Әдепкі 

бойынша, модельдеу үздіксіз режимде жүзеге асырылады. 
Бірінші модельдегідей, симуляциялық модельде, анықтығы бойынша 

командадағы микро операциялардың тізбегі күріште көрсетілгендей түрлі түстерде 
бейнеленген. 1.2 және құбырдың жұмысын кідіртуге әкелетін «көпіршігі» қара 
түспен пайда болады (фон түсі). 

Зерттелетін бағдарлама Labcv деп аталады және Lab 2 папкасында орналасқан, 
ол дәстүрлі түрде іске қосылады. Іске қосылғаннан кейін экранда негізгі терезе пай-
да болады, ол модель параметрлерін және модельдеу режимін орнатуға мүмкіндік 
береді. Барлық саналған мәндер мен режимдер тиісті түймелер арқылы орнатылады. 
Егер модель сағат режимінде іске қосылса, әр операцияны жалғастыру үшін «Келесі 
өлшеу» батырмасын басқан сайын. 

Бағдарлама екі режимде жұмыс істеп тұрғанда, экрандағы экранда ұсынылады, 
осы сәтте аяқталған циклдардың саны, командаларды орындаудың орташа уақыты 
және циклдардағы қарапайым құрылғылардың жалпы саны көрсетіледі. Көрсетілген 
тізбектің барлық пәрмендері тоқтатылған жағдайда, үлгі жұмысын тоқтатады. 
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Бағдарлама жұмысын автоматты түрде тоқтатады және төмендегі сипаттамаларды 
есептейді және көрсетеді: 

• бір команданың орташа орындау уақыты, 
• жүйеде құрылғылардың жалпы күту уақыты, 
• командаларды командадағы орындаудың орташа уақытының кестелері және 

командадағы бес микробағдарламаның әрқайсысының ұзақтығы, 
• Командадағы бес микро операцияның кез-келген ұзақтығы бойынша әрбір 

өңдеу құрылғысының орташа күту уақытының бес графикасы. 
Тізімде көрсетілген кесте, 1-бөлімдегідей, тиісті терезелердегі «Диаграммалар» 

батырмасын басқаннан кейін көрсетіледі, ол қажетті кнопканы таңдау арқылы кез-
келген ретпен каскадталған болуы мүмкін. 

 
Зертханалық жұмыстарды орындау тәртібі 
Жұмысқа дайындық 

1. Оқулықтың барлық бөлімдеріне кіріспе. 
2. Нұсқаушыдан командалардың ағымының әртүрлі параметрлерімен және 

ондағы «көпіршігі» координатымен құбырды зерттеу міндеті. 
3. Берілген транспортерді зерттеу. 
4. Есепті дайындау. 

 
Зертханалық жұмысты орындау кезегі 
 
Зертханалық жұмыста құбырлар жұмысының келесі режимдерін зерттеу қажет: 

a) бірдей нұсқаулармен микроперапияның ұзақтығы мен газ құбырындағы «көпіршігі» 
басталатын өзгеру күйі. «Көпіршікті» басталуы мұғалім белгілеген шектерде 
өзгереді. Микроэлемент циклдарының реті мен ұзақтығы бойынша нұсқаулардың 
саны нұсқаушымен белгіленеді; 

b) бірдей нұсқаулармен, бірінші микро операцияның ұзақтығы мен құбырдағы 
«көпіршігі» басталуының тұрақты күйі. Бірінші микро-операцияның ұзақтығы мен 
барлық басқа параметрлерді оқытушы белгілейді; 

c) бірдей нұсқаулармен, соңғы микро операцияның ұзақтығы және құбырдағы 
көпіршіктің тұрақты күйі. Соңғы микро-операцияның ұзақтығы мен барлық басқа 
параметрлерді оқытушы белгілейді. 

d) орташа микропереялардың бірінің ұзақтығын және құбырдағы «көпіршігі» 
басталуының тұрақты жағдайын өзгерткен нұсқаулардың бірдей саны. Орташа 
микро-операцияның ұзақтығындағы өзгерістердің саны мен лимиттері, сондай-ақ 
барлық басқа параметрлерді мұғалім белгілейді. 

 
Орындалған жұмыс туралы есеп мазмұны 
 

Баяндамада келесілер болуы тиіс: 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты. 
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2. Бастапқы деректер. 
3. Компьютерде алған тәуелділіктердің графиктері (мұғалімнің нұсқауы 

бойынша). 
4. Конвейердің тиімді жұмыс режимдері туралы және «көпіршігі» 

позициясының және ұзақтығының конвейердің өнімділігіне әсері туралы 
тұжырымдар. 
 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Конвейерді басқару үшін қанша өңдеу құрылғысы қажет? 
2. Сіз құбырдағы қайшылықтарды білесіз бе?? 

3. Құбырдағы құрылымдық қақтығыстар қалай шешілді? 
4. Деректер туралы жанжалдарды шешу әдістерін білесіз бе? 
5. Нұсқаулықтардың саны газ құбырының тиімділігіне қалай әсер етеді? 
6. Конфликттерді басқарудың қайшылықтары қалай шешілді? 
7. «Көпіршіктің» болуы конвейердің жұмысына қалай әсер етеді? 
8. «көпіршігі» позициясының өзгеруі конвейердің тиімділігіне қалай әсер етеді? 
9. «Көпіршікті» басталатын тұрақты орналасуы бар микро-операциялардың 

ұзақтығы конвейердің жұмысына қалай әсер етеді? 
10. Конвейерді сіз ұсынған командалар жиынтығымен тиімді ұйымдастыру үшін 

ұсыныстар жасаңыз. 
 

Зертханалық жұмыс №3 
Көпкомпонентті өңдеу принциптерін зерттеу 
Қысқаша теория 
 
Жұмыс мақсаты. Қарапайым имитациялық модельді пайдалана отырып, муль-

тикопты өңдеу принциптерін зерттеу. 
 
Зертханалық жұмыс № 1 және 2 жүргізілген зерттеулер, оған бір команданың 

конвейер Run уақыт тиімділігі-дық ұйым НҚ мерзiмдi шаралар (бір микро-
операциялардың ұзақтығы) ұмтылады деп көрсетеді. орындау одан әрі ұлғайту сал-
дарынан бір сағат цикл бірнеше командалар параллель орындау үшін ғана мүмкін. 
Ол үшін бірнеше параллель құбырлар процессорға қосылуы керек, яғни, 
мультиконвейерлік архитектураны қолданыңыз. Мұндай сәулетшілер барлық зама-
науи MPU-tsessory бар, онда көрсетілген, олар ұзақ және қысқа операциялар немесе 
жад операциялар үшін әр түрлі, бүтін арифметикалық нұсқауларды және жылжыма-
лы үтірлі арифметикалық конвейерлік құрылғыларға ие бейім. 

Тиімділігі ALU операция құрылымы мен саны konveye-транш байланысты, 
сондай-ақ осы класс ALU алгоритмдерін жүзеге асырылуда multikonveyernogo. Осы 
зертханалық жұмыстың мақсаты командалар мен олардың түрлері тізбегінің 
ұзындығы әсерін, және жүйе орындау жөніндегі конвейерлік құрылғылардың 
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түрлерін зерттеу болып табылады. Бұл мақалада Arhitektu-РА, қалыпты 10 (5-қадам) 
және 10 ұзақ (қадам 10) конвейерлердің дейін қамтитын. 

 
Зертханалық қондырғының сипаттамасы 
 

Зертханалық жұмыс Windows 98/2000 және одан жоғары нұсқаларында жұмыс 
істейтін IBM түріндегі компьютерде орындалады. Бағдарлама құбырларын модель-
деу бағдарламасы Delphi 7.0 тілінде жазылған және келесі әрекеттерді орындауға 
мүмкіндік береді: 

1. Нұсқаулардың санын 100-ден 500-ге дейін өзгертіңіз (әдепкі - 100). 
2. Құрылымға қысқа конвейерлерді ғана қосыңыз немесе құрылысқа ұзын 

қосыңыз. Әдепкі бойынша, жүйе бір қысқа конвейерден тұрады. 
3. Екі түрдегі конвейерлердің санын 1-ден 10-ға өзгертіңіз. 
Модельдеу бағдарламасының орындалуы ConvMod деп аталады және Lab 3-де 

орналасқан. Дәстүрлі түрде басталуы мүмкін. Іске қосылғаннан кейін экранда негізгі 
терезе пайда болады, ол модельдер параметрлерін және модельдеу режимін 
көрсетуге мүмкіндік береді. 

Үш модельдеу режимі бар: 
• Үздіксіз; 
• Potaktovy; 
• таймер бойынша. 
Олар Simulation mode мәзірі арқылы таңдалады. 
Үздіксіз режим пайдаланушыға үлгілеудің барысын қадағалауға мүмкіндік 

бермейді. Ол нәтижені жылдам алуы қажет болса, мысалы, команданың орташа 
орындалу уақыты немесе бос тұрған құбырлар циклдарының саны. 

Коммутатор режимі, сондай-ақ алдыңғы жұмыстарда орындалады. Бұл 
жағдайда, ол кэш-Manda, деректер кэш, ЖЖҚ және шығыс кезекте, сондай-ақ дема-
лыс буферінде мазмұнына слайдеры пайдаланып кез келген уақытта көруге болады. 

Таймер режимі модельдеу жылдамдығын өзгертуге мүмкіндік береді. Модель-
деу үздіксіз жүзеге асырылады. Команда мен деректер кэштерінің, RAM және 
шығыс кезектерінің, сондай-ақ шығыс буферінің мазмұны арқылы кез келген 
уақытта айналдыруға болады. Шаралар арасындағы аралықты Файл -> Параметрлер 
-> Басқа мәзірі арқылы орнатуға болады. Әдепкі мәні - 1 секунд. 

Модельдеуді бастамас бұрын бастапқы деректерді көрсетуіңіз керек (үлгісін 
конфигурациялау). Бұл рәсім Файл -> Параметрлер мәзірі арқылы орындалады. Бұл 
элементті таңдасаңыз, бірнеше бетбелгі бар терезе пайда болады. Олардың біреуін 
таңдағанда, модельдің сәйкес параметрлерін орнатуға болады. Осылайша, Команда-
лар қойындысын пайдаланып, симуляция кезіндегі командалардың саны орнатыла-
ды. Естеріңізге сала кетейік, ол 100-ден 500-ге дейін өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ, 
ұзын пәрмендер қатарына қосуға және оларды ауыстыруды көрсетуге мүмкіндік 
беретін түймешік бар. Бұл құрылғылардың саны Құбырлар қойындысын пайдала-
нып орнатылады. Жүйе құрылымында ұзақ конвейерлерді қосуға болады және 
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олардың санын анықтауға болады. Осы зертханалық жұмыста қалған параметрлер 
пайдаланылмайды және кейінірек қарастырылады. 

Үлгідегі командалардың тізбектілігін моделдеу Файл -> Бастау мәзірінің 
тармағын таңдап, таңдағаннан кейін басталады. Бұл жағдайда командалық нөмірлер 
кэшінен шығыс буферіне және кезекке құбырларды өңдеу құрылғылары арқылы 
жылжытылады. Барлық пәрмендер кезек кезегінде болғанда, модельдеу аяқталады. 
Нәтижелер орындалатын циклдардың жалпы саны және бір команда үшін 
циклдердің орташа саны түрінде ұсынылған. 

Жоғарыда айтылғандай, модель арқылы модельдеу бағдарламасы, немесе қысқа 
және ұзақ нұсқаулар қоспасын-ұзындығы басыңыз әдеттегі операцияны болуы 
мүмкін, жетпе-қара бидай тиісті конвейерлердегі өңделуі мүмкін. Ұзақ пәрмендер 
кіріс және шығыс кезектерінде, сондай-ақ шығыс буферінде әдеттегіден үлкенірек 
көрсетіледі. Құбырлар берілсе, барлық операциялар бірдей өлшемде болады. 

 
Зертханалық жұмыстарды орындау тәртібі 
Жұмысқа дайындық 
1. Оқулықтың барлық бөлімдеріне кіріспе. 
2. Мұғалімнен командалық ағынның түрлі параметрлері мен құбырлар типтері 
бар жүйені зерттеу үшін тапсырма алу. 
3. Мультиконвейерлік құрылымды зерттеу. 
4. Есепті дайындау. 
 

Зертханалық жұмысты орындау кезегі 
 

Зертханалық жұмыста мультиконвейерлік архитектураның келесі жұмыс 
режимдерін зерттеу қажет: 

a) ең қарапайым - қысқа конвейермен және олардың саны 100, 500 және 300 
болатын тиісті командалармен; 

b) нұсқаушының нұсқауларына сәйкес қысқа конвейерлердің саны бірдей 
жағдайларда 2-ден 5-ке дейін өзгереді; 

c) бір ұзын және бір қысқа құбырды және әрбір қысқа уақыттан кейін ұзын 
командасы бар операциялар тізбегін орнатыңыз; операциялардың жалпы саны - 100, 
500 және 300; 

d) бірнеше (оқытушының нұсқауы бойынша) konveye-орнатыңыз қысқа 
және бір ұзақ-тармақ с сияқты операцияларды бірдей ретін орындайды) құрылымын 
зерттеу .; 

e) Пункт с сияқты операцияларды бірдей ретін орындайды), оқытушының 
нұсқауы бойынша (бірнеше ұзақ konveye-орнату және қысқа бір) құрылымын зер-
ттеу .; 

f) екі үш т.б. кейін ұзақ тұрып командасымен онда нұсқаушы сипаттамасы 
бірнеше ұзақ және бірнеше қысқа konveye-жиынтығы () бар құрылымын зерттеу 
(мұғалімнің нұсқаулары бойынша) қысқа. 
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Орындалған жұмыс туралы есеп мазмұны 
 

Баяндамада келесілер болуы тиіс: 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты. 
2. Бастапқы деректер. 
3. Осы мақалада зерттелген мультиконвейерлік жүйенің жалпы құрылымы. 
4. Пәрменнің орташа ұзақтығының бағдарламаның ұзақтығына тәуелділігі. 
5. Әр типтегі магистральдық құбырлар саны бойынша команданы орындау үшін 

орташа уақыт тәуелділігінің графиктерінің отбасы. 
6. Тәуелділік отбасы бағдарламаның ұзын пәрмендері арасындағы алшақтық 

ұзындығынан командалардың орташа ұзақтығын жоспарлайды. 
7. Жүйенің оңтайлы архитектурасы және тиімді жұмыс режимдері және олардың 

орындалатын бағдарлама құрылымына тәуелділігі туралы қорытынды. 
 
Сынақ сұрақтары 
 
1. Бірыңғай газ құбыры арқылы орындалатын бұйрықтың ең аз уақыты қандай және 
қандай жағдайда? 
2. Конвейерлік құрылғылардың саны жүйенің жұмысына қалай әсер етеді? 
3. Түрлі типтегі конвейерлік құрылғыларды пайдалану жүйенің жұмысына қалай 
әсер етеді? 
4. Ұзақ транспортерлерді пайдалану деген не? 
5. Бағдарламаның ұзақтығы жүйенің өнімділігіне қалай әсер етеді? 
6. Жүйенің өнімділігі бағдарлама пәрмендерінің түрлеріне байланысты бола ма? 
7. Ұзақ және қысқа пәрмендердің ауысуы жүйенің жұмысына қалай әсер етеді? 
8. Сіз зерттеген жүйе бағдарламаның қандай құрылымын ең қарапайым түрде іске 
асырады? 
9. Белгілі процессор түрлерінің қайсысында зертханалық жұмыста оқығандарға 
ұқсас құбырлар бар ма? 
10. Сіз ұсынған командалар жиынтығымен көпқабатты жүйені тиімді ұйымдастыру 
бойынша ұсыныстарды қалыптастырыңыз. 
 
№4 зертханалық жұмыс 
Көпконфликтті жүйелерде қақтығыстарды зерттеу 
 
Қысқаша теория 
 

Жұмыс мақсаты. жұмыс істейтін тиімді, Bani multikonveyera түрлі 
қақтығыстар әсерін зерттеу. 
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Алдыңғы жұмыста қазіргі заманғы микропроцессорлар әдетте ұзын және қысқа 
операциялар немесе жад операциялар үшін әр түрлі, бүтін арифметикалық 
нұсқауларды және жылжымалы үтірлі арифметикалық бірнеше конвейерлік 
құрылғыларға ие екенін атап өтті. Мұндай multikonveyernogo ALU тиімділігі 
құрылымы мен саны konveye-транш байланысты, сондай-ақ осы класс ALU 
алгоритмдерін жүзеге асырылуда. 

Пайдалануға, конвейерлердің кез келген саны олардың өнімділігін азайтады 
қақтығыстар болуы мүмкін. Жоғарыда айтылғандай, қақтығыстар үш түрі бар: 

1) Пәрменді орындау алдыңғы нәтижесінде байланысты болған пайда 
ақпаратына сәйкес; 

2) құрылымдық (машина-WIDE құралы тіркеу режимінде операцияларды 
орындау қолдау мүмкін емес кезде); 

3) салалық нұсқау және қарсы мәні өзгертуге өзге де операцияларды кезде 
пайда басқару. 

Барлық қақтығыстар ол пайда болатын команда орындау тоқтата тұру әкелуі, 
және барлық конвейер соңына оны келесі. жүйесі өнімділігі ML-конвейерге олардың 
әсер, ол зертханалық жұмыс саны 2 зерттелген. 

Бұл мақалада біз алғашқы екі түрін орын тең реттегішті қақтығыстардың ALU 
multikonveyernogo мінез-тергеу ұсынамын. командалар мен бір-біріне жеткілікті 
жақын орналасқан арасындағы қарым-қатынас бар жерде пайда белгілі қақтығыстар 
деректер. Сонымен қатар, осы жағдайлар тіркелімдер жұмыс істеу кезінде, ALU 
және кэш сол ұяшыққа сілтеме арқылы туындайды. құрылымдық қақтығыстар 
мысал кэште аруы, және қажет болған жағдайда екі немесе бір машина цикл BO-Ли 
Тіркелу файлда жазбаларды орындау кезінде туындауы қақтығыстар болып 
табылады. 

Нақты жүйелерінде, қақтығыстар, Кене жылы stvuyuschee қашықтықты 
байланысты командалар тиісінше бір-бірінен бөлініп шықты, сондықтан 
бағдарламасы Run-лық тапсырмасы тәртібін өзгертуге құрастырушылар немесе 
аппараттық процессорлар оңтайландыру арқылы жойылды сәйкес. Тағы бір осы 
жоюға жол, сондай-ақ құрылымдық қақтығыстар, атап айтқанда, жылы Тіркелу 
файл құру Әр түрлі ұяшықтарда деректер жазады, тіркелімі және кэш жады кеңейту 
болып табылады. 

Бұл мақалада, ол бағдарламаның екі көрші командаларға сәйкес қақтығысты 
ойнатуға болады, түйінімен деп аталады. моделі vyde-lyayutsya қызыл Мұндай 
операциялар. қатпарлану, командалар қалыпты, және ұзақ екі қамтуы мүмкін. 
Кейбір құбырының операциялардың байламы бір кірсе, бір минутқа кіріс кезекте 
екінші күтетінін, бірінші құбыры арқылы өтеді, және шығыс буфер түсіп емес. Осы 
уақытта, кіріс құбырларды толтыру үшін келесі командалар таңдалады кезекке. 

Келесі нұсқаулық операндтар кэшінде жоқ кезде моделі, сондай-ақ 
құрылымдық қақтығыс ойнатуға болады. бағдарламасы Мұндай операциялар қайта 
BBC / жадтан оқу команда бордюрлерді деп аталады. операциялар оқу артық болып 
саналады және ұзақ конвейерлер өңделеді жазу. деректер жоқ кэш жадында келесі 
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нұсқауларды жүзеге асыру болса, ол кіріс буферінде күтуде. Осы уақытта, келесі 
командалар таңдалады кезегінен құбырларын толтыру. 

 
Зертханалық қондырғының сипаттамасы 
 

Зертханалық жұмыс Windows 98/2000 және одан жоғары нұсқаларында жұмыс 
істейтін IBM түріндегі компьютерде орындалады. Ол №3 лабораториялық 
жұмысына ұқсас модельдеу бағдарламасын қолданады. Ол келесі әрекеттерді 
орындауға мүмкіндік береді: 

1. Нұсқаулардың санын 100-ден 500-ге дейін өзгертіңіз (әдепкі - 100). 
2. Құрылымға қысқа конвейерлерді ғана қосыңыз немесе құрылысқа ұзын 

қосыңыз. Әдепкі бойынша, жүйе бір қысқа конвейерден тұрады. 
3. Екі түрдегі конвейерлердің санын 1-ден 10-ға өзгертіңіз. 
4. Ұзақ, деректермен байланысты, сондай-ақ жадпен жұмыс жасайтын 

командалар қатарын қосыңыз. 
Модельдеу модулінің орындалуы ConvMod деп аталады және зертханалық 4 

қалтасында орналасқан, ол дәстүрлі жолмен іске қосылады. Іске қосылғаннан кейін, 
экранда негізгі терезе пайда болады, ол модель параметрлерін және үш модельдеу 
режимінің біреуін: үздіксіз, картоп және таймерді орнатуға мүмкіндік береді. 
Олардың таңдауы, өткен жұмыс сияқты, мәзір модельдеу режимі арқылы жүзеге 
асырылады. 

Бастапқыда сіз бастапқы деректерді көрсетуіңіз керек (үлгісін 
конфигурациялаңыз). Бұл іс рәсімі, алдыңғы жұмыс сияқты, File -> Settings мәзірі 
арқылы орындалады. Бұл элементті таңдасаңыз, бірнеше бетбелгі бар терезе пайда 
болады. Командалар қойындысын командалардың санын симуляция кезіндегі (100-
ден 500-ге дейін) орнату үшін пайдаланыңыз. Мұнда ұзын операциялардың 
кезектілігіне қосуға және оларды ауыстыруды көрсетуге мүмкіндік беретін 
түймешік бар. 

Ол жанжалдарды екі түрлердің біріне жүйесі орындау бойынша әсерін зерттеу 
болады: емдеу немесе кэш жады сәйкес. Бірінші жағдайда, «Қосыл ан п рмендерді 
осу» белгісі белгіленеді ж не сілтемелерді ж не бас а командаларды (бір б лігі 
бойынша) згерту к рсетіледі. 

кэш жанжалды өңдеу жүйесін сипаттамаларына әсерін зерттеу үшін «еске 
командасын қосу», сондай-ақ олардың кезектесуі өзге де операцияларды (бірі 
әдепкі) беріледі таңдайды. Сонымен қатар, оны жазып шаршап пайызын салу және 
(- оқу 10% жазады және 90% қоспасы әдепкіде) бірге пәрмендерді оқуға болады. 
Осы операциялардың бірінің пайыздық үлесінің ұлғаюы басқа пайыздық үлестің 
тиісті төмендеуіне әкеліп соғады, сондықтан жалпы пайызы әрқашан 100 болады. 

Бұл құрылғылардың саны Құбырлар қойындысын пайдаланып орнатылады. 
Осы зертханалық жұмыста жүйенің құрылымында ұзын құбырларды қосу керек 
және олардың нөмірін көрсету керек (әдепкі бойынша бұл 1). 
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Модельдегі пәрмендердің реттілігін, алдыңғы жұмыстан кейінгідей, File (Файл) 
-> Start (Бастау) мәзір тармағын таңдап, таңдағаннан кейін басталады. Бұл жағдайда 
командалық нөмірлер кэшінен шығыс буферіне және кезекке құбырларды өңдеу 
құрылғылары арқылы жылжытылады. Барлық пәрмендер кезек кезегінде болғанда, 
модельдеу аяқталады. нәтижелері аяқталды циклдарының жалпы санының, команда 
үшін циклдерінің орташа саны және кэш қатынау жақын түсірмеу саны сияқты 
ұсынылған. 

Жоғарыда айтылғандай, модельдің көмегімен іске асырылатын бағдарлама 
тиісті құбыржолдарында өңделетін қысқа және ұзақ командалардың қоспасы болуы 
мүмкін. Ұзақ пәрмендер кіріс және шығыс кезектерінде, сондай-ақ шығыс 
буферінде әдеттегіден үлкенірек көрсетіледі. Құбырлар берілсе, барлық операциялар 
бірдей өлшемде болады. Сонымен қатар, командалардың тізбегі немесе буып 
(деректермен байланысқан жұп операциялар) немесе жадпен жұмыс болуы мүмкін. 
Тізімдегі операциялар келесі түстермен көрсетіледі: топтама қызыл, оқылым жасыл, 
ал түсі сары болады. жаза командасының оқу артық болып саналады, және ұзақ 
конвейерлер өңделеді. 

 
Зертханалық жұмыстарды орындау тәртібі 
Жұмысқа дайындық 
 
1. Оқулықтың барлық бөлімдеріне кіріспе. 
2. Мұғалімнен командалардың ағыны, құбырлар түрлері мен қақтығыстардың түрлі 
параметрлері бар жүйені зерделеу міндетін алу. 
3. Мультиконвейерлік құрылымды зерттеу. 
4. Есепті дайындау. 
 

Зертханалық жұмысты орындау кезегі 
Зертханалық жұмыста мультиконвейерлік архитектураның келесі 

қақтығыстары мен жұмыс режимдерін зерттеу қажет: 
1) Ең қарапайым бір қысқа конвейермен және тиісті командалармен, олардың 

саны 100, 500 және 300, сондай-ақ,: 
a) 1 пәрмен; 
b) 5 пәрмен; 
c) 10 пәрмен; 
2) бірнеше қысқа құбырлар мен тиісті командалар, олардың саны 100, 500 және 

300, сондай-ақ,: 
a) 1 пәрмен; 
b) 5 пәрмен; 
c) 10 пәрмен; 
3) ұзын және бір қысқа конвейермен және ұзын команда әрбір қысқадан кейін 

тұрып жатқан операциялардың кезектілігімен, операциялардың жалпы саны 100, 500 
және 300 болып табылады, ал арқылы өтетін қатпарлар бар: 
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a) 1 пәрмен; 
b) 5 пәрмен; 
c) 10 пәрмен; 
4) Бірнеше ұзын және бір қысқа конвейерлермен (саны алдын ала қолдау 

көрсететін адаммен белгіленеді) және ұзын команда әр қысқа болғаннан кейінгі 
операциялардың кезектілігімен, операциялардың жалпы саны 100, 500 және 300, ал 
кейінгі жолақтар бар: 

a) 1 пәрмен; 
b) 5 пәрмен; 
c) 10 пәрмен; 
5) Бірнеше ұзын және қысқа құбырлармен (саны нұсқаушымен белгіленеді) 

және ұзын команда қысқа нөмірден кейін (нұсқаушы берген) операциялардың ретін, 
операциялардың жалпы саны 100, 500 және 300 құрайды, ал кейінгі жолақтар бар: 

a) 1 пәрмен; 
b) 5 пәрмен; 
c) 10 пәрмен; 
6) Бір ұзын және бір қысқа конвейермен және 10% жазу әрекеттерімен коман-

даларды жадыға қосу операциялары тізбегі бар болса, нұсқаулардың жалпы саны 
100, 500 және 300, ал жадыдағы операциялар арқылы орындалады: 

a) 1 пәрмен; 
b) 5 пәрмен; 
c) 10 пәрмен; 
7) Бір ұзын және бір қысқа конвейер және командаларды жадымен қамтуға 

болатын 50% жазу операциялары және 50% оқитын операциялар тізбегі бар, 
нұсқаулардың жалпы саны 100, 500 және 300 және жады операциялары арқылы 
орындалады.: 

a) 1 команду; 
b) 5 команд; 
c) 10 команд; 
8) Бір ұзын және бір қысқа құбыр және операциялық жүйе, онда командаларды 

жадпен қамтуға болады, 90% жазу операциялары және 10% оқылады, 
командалардың жалпы саны - 100, 500 және 300, ал жады: 

a) 1 пәрмен; 
b) 5 пәрмен; 
c) 10 пәрмен; 
9) Бірнеше ұзын және қысқа құбырлармен (саны оқытушымен белгіленеді) 

және командаларды жадымен қамтуға, жазбаша операцияларды 90% -ға, оқу-10% -
ға, командалардың жалпы саны 100, 500 және 300-ге дейін, есте сақтау арқылы: 

a) 1 пәрмен; 
b) 5 пәрмен; 
c) 10 пәрмен. 
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Орындалған жұмыстың есеп беру мазмұны 
 

 
Есеп беру келесіні қамтамасыз етуі керек: 

1. Жұмыстың тақырыбы және мақсаты. 
2. Бастапқы мәліметтер. 
3. Мультиконвейерлік жүйе жұмысы зерттеуінің ортақ құрылымын. 
4. Семейство графиков зависимостей среднего времени выполнения команды 

от количества операций, между которыми находятся связки, для одного и несколь-
ких коротких конвейеров. Операциялар саны бойынша орындалуы орташа 
уақытылы командалар арасында тізбектер орналасқан тәуелділік графиктері отбасы, 
бір және бірнеше қысқа конвейерлерге арналған. 

5. Операциялар саны бойынша орындалуы орташа уақытылы командалар 
арасында тізбектер орналасқан тәуелділік графиктері отбасы, бір қысқа және   бір 
ұзын конвейерлерге арналған. 

6. Операциялар саны бойынша орындалуы орташа уақытылы командалар 
арасында жадымен жұмыс операциялары орналасқан тәуелділік графиктері отбасы, 
бір және бірнеше қысқа конвейерлерге арналған. 

7. Операциялар саны бойынша орындалуы орташа уақытылы командалар 
арасында жадымен жұмыс операциялары орналасқан тәуелділік графиктері отбасы, 
бір қысқа және бір ұзын конвейерлерге, оқу және жазу командаларының әртүрлі 
проценттік қатынастарына арналған. 

8. Оңтайлы архитектура және жұмыс жүйесінің тиімді тәртібі және олардың 
жасалынған бағдарламалар құрылымынан тәуелділігі қорытындысы. 
 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Конвейердегі шиеленістердің (конфликт) қандай түрлерін білесіз? 
2. Конвейердегі құрылымдық шиеленістерді қалай жояды? 
3. Мәліметтер бойынша шиеленістерді жоюдың қандай тәсілдерін білесіз? 
4. Жүйелілі командалар мөлшері конвейер жұмысының тиімділігіне қалай әсер 

етеді? 
5. Мәліметтер бойынша шиеленістер бір қысқа конвейер жұмысының 

тиімділігіне қалай әсер етеді? 
6. Мәліметтер бойынша шиеленістер бірнеше қысқа конвейерлер жұмысының 

тиімділігіне қалай әсер етеді? 
7. Байланысқан командалардың жүру тәртібі бір қысқа конвейер жұмысының 

тиімділігіне қалай әсер етеді? 
8. Байланысқан командалардың жүру тәртібі бірнеше қысқа конвейерлер 

жұмысының тиімділігіне қалай әсер етеді? 
9. Байланысқан командалардың жүру тәртібі қысқа және ұзын конвейерлер 

жүйесінің жұмыс тиімділігіне қалай әсер етеді? 
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10. Жадымен жұмыс жасау командаларының жүру тәртібі жұмыс жүйесінің 
тиімділігіне қалай әсер етеді? 

11. Оқу және жазу командаларының проценттік қатынасы жұмыс жүйесінің 
тиімділігіне қалай әсер етеді? 

12. Сізге ұсынылған командалар жиынымен конвейер жұмысын 
ұйымдастырудың неғұрлым тиімді ұсынысын құрастырыңыз. 
 
№5 Зертханалық жұмыс  
 Суперскалярлық микропроцессорлардың  
жұмыс ерекшеліктерін зерттеу 
Қысқаша теория 
 

Жұмыс мақсаты.  Типтік микропроцессор жұмысының ерекшеліктерін 
қарастыру 

 
Қазіргі кезде мультиконвейерлік өңдеуден басқа, конвейер сатысының санын 

көбейтетін  суперконвейризация кеңінен пайдаланылады. Бұл ретте әр бөлек саты 
азырақ жұмыс атқарады, сондықтан аппараттық логиканы аз мөлшерде қаматамасыз 
етеді. Логика күрделілігінің төмендеуі белгі таратылуының кідірісін қысқартады. 
Нәтижесінде тактілік жиіліктің жоғарылауы мүмкін болады. Алайда, бұл тәсіл 
жүйенің жұмыс жасауы процесінде пайда болатын және алдыңғы жұмыстарда 
қарастырылған шиеленістердің бетін алмайды. 

Шиеленістерді жоюдың негізгі тәсілі бір мезгілде орындалатын командалар 
пакетін қалыптастыру болып табылады. Пакет тұрақсыз немесе белгіленген 
ұзындыққа ие бола алады. Бірінші амал суперскалялық процессорларда, ал екіншісі 
– ұзақ командалық сөзден (VLIW) тұратын машиналарда пайдаланылады.  

Суперскалярлық архитектура қазіргі кезде өте кең таралған. Процессорда бір 
такт ішінде бірден аса командаларға жұмыс жасауға мүмкіндік беретін екі және 
одан да көп конвейерлер бар. Суперскалярлық процессорлардың негізгі кемшілігі – 
программа жұмысы процесінің басқару ауырлығы болып табылады. Себебі, пакет 
қалыптастыру мен шиеленістерді жою динамикалық түрде жүзеге асырылады. 

Суперскалярлық процессордың әдеттегі үлгісі болып, құрылымы 5.1. суретінде 
көрсетілген Intel фирмасының Р6 моделі болып табылады.  Үш блокқа бөлінген, 14 
қатар жұмыс жасайтын сатыдан тұратын бұндай процессордың төрт каналды ядросы 
өте күрделі құрылғы болып табылады.  

Қайта кодтау мен командаларды өңдеуге жауап беретін ретке келтірілген 
өңдеулердің (IOFE) кіру бөлімі сегіз сатыдан тұрады. Командалар орындалуы 
жүзеге асатын, реттілік (O2C) өзгеруімен атқарылатын блок ядросы үш сатыдан 
тұрады. Конвейердің (IOR) реттілік командаларының енгізу-шығарылуы да үш 
сатыдан тұрады. Ретке келтірілген өңдеулер блогі және жүйелілігі өзгерген 
өңдеулер микрокомандалар буфері – резервуар-станция (RS) арқылы бөлінген.  
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Код таңдауы мен оны микрокомандаға трансляциясы Р6 конвейерінің алғашқы 
алты сатысында жүзеге асырылады.  Процесс (IFU) команда іріктеу блогі 64 байт 
кодты (екі тармақ) бастапқы кэш командаларынан (BTB) сәйкес ауысу адресінің 
буфер құрамын есептеу барысында басталады. Алғашқы команданы табу үшін, 
іріктеу блогі ағымдағы көрсеткішті пайдаланады, содан кейін 16 байтты осы жады 
ұяшығынан бастап есептейді, оларды тегістеп үш қатарлас шифрды қайта жазуға 
айналдырушыға (дешифратор) жібереді.  

 
5.1. сурет.  Р6 микропроцессорының архитектурасы 

 AGU (Address Generation Unit) –  адрес генерациясының блогы;  
 BTB (Branch Target Buffer) – мақсатқа ауысу буфері;  
 BUI (Bus Interface Unit) – шиналық интерфейс блогы;  
 DCache (Data Cache) – деректер кэші;  
 EU (Execution Unit) – атқарушы блок;  
 FEU (Floating Point EU) – қалқыма нүктесі бар операциялар атқару блогы;  
 ICache (Instruction Cache) – нұсқаулықтар кэші;  
 ID (Instruction Decoder) – командалар шифрын жай жазуға айналдырушы;  
 IEU (Integer EU) – бүтін (целочисленный) операциялар орындау блогы;  
 IFU (Instruction Fetch Unit) – команда таңдауы блогы;  
 IOFE (In-Order Front End) – ретке келтірілген өңдеулердің кіру блогы;  
 IOR (In-Orded Retirement) –жүйелілік командаларының енгізу-шығарылу 
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конвейері;  
 JEU (Jump EU) – ауысулар жасау блогы;  
 MEM IF (MEMory InterFace) – жады шиналарының интерфейсі;  
 MIS (Microcode Instruction Sequencer) – ПЗУ тәрізді, алдын ала 

бағдарламаланған қарапайым операциялардың реттілігі;  
 MIU (Memory Interface Unit) – жады интерфейсінің блогы;  
 MOB (Memory Order Buffer) – жадыдағы операцияларды реттеу буфері ;  
 O2C (Out-of-Orded Core) – реттілік өзгеруімен орындалу ядросының  блогы;  
 RAT (Register Alias Table) – тіркелім (регистр) өзгертілу (псевдоним)  тізімі ;  
 RRF (Retirement Register File) – мәліметтер қайтарылымының тіркелімі;  
 ROB (ReOrder Buffer) – қайта ретке келтіру буфері;  
 RS (Reservation Station) – резервуар - станция;  
 UNIP (Next_IP Unit) – іздеу индексін тағайындау блогы. 

Шифрды қайта жазуға айналдырушы процессор командаларын 
микрокомандаларға айналдырады. Р6-да  үш қатарлас шифрды қайта жазуға 
айналдырушы бар – олардың екеуі «карапайым», ал үшіншісі «күрделі». Қарапайым 
шифрды қайта жазуға айналдырушылар жалғыз микрокомандаға тарайтын 
командаларды өңдейді. Күрделі шифрды қайта жазуға айналдырушылар бірден 
төртке  дейінгі микрокомандалардан тұратын командалармен жұмыс жасайды. 
Егерде қарапайым шифрды қайта жазуға айналдырушы таратуға көнбейтін 
микрокомандаға тап болса, ол оны күрделі шифрды қайта жазуға айналдырушыға 
жібереді. Егерде қарапайым және күрделі командалар кіршіксіз реттелген болса,  
шифрды қайта жазуға айналдырушылар бір такт кезінде жалпы алғанда алты 
микрокомандаларды түрлендіре алады. Неғұрлым қарапайым жағдайда барлық 
шифрды қайта жазуға айналдырушылардан бір такт ішінде үш микрокоманда 
шығарылып тұрады. Таким образом, реализуется трехпотоковый суперскалярный 
механизм. Осылайша, орташа есеппен алғанда, процессордың үш командасынан 
азырағы үш микрокомандаға сәйкес келеді.    

Командалар қайта кодталып, микрокомандаларға өзгертілгеннен кейін, 
конвейердің жетінші сатысы оларды регистрлер көрсетілімі үшін, тіркелім (регистр) 
өзгертілу тізіміне жібереді. Бұл ретте, бағдарламалық сілтеулер архитектуралық 
регистрлердегі физикалық регистрлердің (тіркеуде көрсетілген файл) үлкен 
жиынына сілтеу өзгерісі жүзеге асырылады. Шын мәнінде, процессор «клондау» 
арқылы бағдарламаландырылатын, архитектіралық регистрлердің шектелген санын 
ғана көбейте алады, және қандай клондар неғұрлым кеш мағынадан тұратынын 
қадағалайды. Бұл кері жағдайда регистрлерге қарасты шиеленіскен жүгініштердің 
нәтижесінде, қате өзаратәуелділіктердің командалар өңдеу процесіне енгізілген 
жағдайда туындайтын кідірістердің бетін алады. 

Регистрлерді айқындағаннан кейін, микрокомандалар қайт ретке келтіру 
буферіне (ROB) жіберіледі, және шифрды қайта жазуға айналдыру мен орындау 
сатылары арасында орналасқан арнайы  резервуар-станция (RS) буферінде кезекке 
тұрғызылады. Резервуар ретінде жұмыс атқаратын буфер, шифрды қайта жазушы 
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«қатып қалған» жағдайда да атқарушы блоктар өз жұмысын жалғастыру үшін,  
қайта кодталған командалар тобын сақтайды. Және керісінше, атқарушы құралдары 
бос болмаған жағдайда, резервуар-станция шифрды қайта жазуға 
айналдырушыларға жұмысын жалғастыруға мүмкіндік береді. Сирек жағдайларда, 
яғни, егерде резервуар-станция толып кетсе, шифрды қайта жазуға айналдырушы 
блогы өз жұмысын тоқтатуы мүмкін.  

Резервуар-станцияда жиырмаға дейін микрооперациялар (mop) сақталына 
алады. Ол Р6-ның барлық он бір атқарушы блогымен тікелей байланысады. Бұл 
ретте, бір такт кезінде тек бес микрокомандаға дейін жіберу мүмкіндігі бар. Алайда, 
жоғарыда айтылып кеткендей, әдеттегідей жүйелілік командаларымен жұмыс 
кезінде, қарқындылығы бір такт кезінде үш микрокомандаға дейін жіберілетін 
шексіз қарқын неғұрлым мүмкін.  

ROB  буферімен үйлесе жұмыс атқаратын RS блогы дегеніміз, – бұл, 
командалық бірізділігі өзгертілген бағдарламаларды процессорге атқаруға 
мүмкіндік беретін механизм.  Процессор өз кезегін күтіп тұрған бірнеше 
микрокомандаларды қарастырып, олардың қайсысы дәл қазіргі сәтте жұмыс 
атқаруға неғұрлым тиімді түрде келетінін қарастырады. Қабылданған шешім 
операнд қолжетімділігі, қажетті атқарушы блогтардың бос болмаушылығы және 
өзаратәуелділіктерді жою сияқты факторлар негізінде жүзеге асады.  

«Реттелмеген» қорытындылар кристалдарда орналасқан уақытша буферлерде 
есептелініп, сақталынады. Одан кейін, олар  архитектуралық регистр мен жүйелік 
жадыға бағдарламада келісілгендей жазылады. Бұл кезекте, маңызды рөлді әрі қарай 
қарастырылатын конвейер жою сатылары (RESTs – REtirement STages) ойнайды.  

Процессор қандай микрокомандаларды операндылар қабылдап, қайсысы 
атқарушы блогтарға жіберілуі мүмкін екендігін анықтау үшін, ақпарат ағынының 
талдауын жасайды. Резервуар-станциядан бөлек ақпарат ағынын басқарудағы негізгі 
рөлді, әрқайсысы көлемі 254 байттық қырық эелементтерден тұратын және 
микрокоманданы, оған қатысты екі операндыны, нәтижесін және жағдайдың 
бірнеше битін сақтай алатын, қайта ретке келтіру буфері (ROB) атқарады. ROB-та 
айғақтай да, бүтін сандық түрлердің микрокомандалары орналаса алады.  

Командалар бағдарламамен жазылған реттілікті ұстанбаса, оларды ақыр 
соңында дұрыс реттілікпен орналастыру қажет. Кері жағдайда, процессор дұрыс 
нәтижелерді қабылдай алмайды. ROB атқару жағдайы (статус) мен әр 
микрокоманданың нәтижелерін сақтап отырады.  Микрокомандалар нәтижелері 
архитектуралық регистрлер мен жадыға тек алдыңғы микрокомандалар 
аяқталғандығы белгілі болған кезде ғана енгізіліп, шығарылады.   Реттілік үрдісінің 
жүйелілігі микрокомандалар тәртібін жүйелілік өзгертілуімен бірге қалпына келтіру 
үшін өте маңызды. Ол орындалу аяқталғаннан кейін, архитектуралық регистрлер 
мен жады ұяшығына тиесілі жаңартылуларды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 
ROB командалардың бағдарламалық жүйелілігін қадағаласа, RS оларды буферде 
сақтайды және белгілі микрокоманданың тиісті атқару құрылғысына жіберілуге 
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дайын сәтін анықтайды. Өз алдына, микрокомандалар жіберілуге тек олардың 
барлық операндысы белгілі болған кезде ғана дайын.  

Р6-дағы басқаруға қатысты шиеленістердің алдын алу үшін командалар 
орындалуының жүйелілігінің өзгеруіне ісерін жоққа шығаратын ауысулардың 
(переход) алдын ала болжайтын күрделі сызбанұсқа жүзеге асырылған. 
Ауысулардың екі түрі бар екені мәлім: шартсыз (жаңа берілген мекен-жай бойынша 
басқару әрқашан беріледі) және шартты (бағдарлама жұмысының тәртібі белгілі бір 
шарт немесе салыстыру нәтижесіне байланысты ауысады немесе ауыспайды). 
Егерде шартты ауысым орындалмайтын болса, бағдарлама келесі реттегі 
команданың жүзеге асырылуын жалғастырады.   

Әдеттегі бағдарлама 10%-ға дейін операциялар шартсыз ауысымдар бола 
алады, және тағы да 10–20% өз алдына шартты ауысымды ұсынады. Шартсыз 
ауысымдар мәселе туындатпайды. Шартты ауысымдардың командалары одан да 
үлкен қиындықтарды туындатады. Себебі, команда конвейердің атқарушы сатысын 
өтпейінше, процессор ауысым жасалынатыны немесе жасалынбайтыны туралы 
«біле алмайды». Алайда бұл оқиғаны күту көптеген командаларды өңдеу мен таңдау 
мүмкіндіктерінен бас тарту дегенді білдіреді. Процессорге ауысым жасалынатыны 
немесе жасалынбайтыны туралы  «болжауға» мүмкіндік беретін алгоритм қажет. 
Егерде болжам дұрыс болатын болса, орындалу аз немесе мүлдем тоқтаусыз 
жалғасады. Егерде болжам қате болатын болса, жартылай орындалған 
командаларды конвейерден өшіру қажет, ал жаңаларын дұрыс мекен-жай жадысы 
аймағынан таңдап, қайтадан кодтап, орындау қажет. Бұл өз алдына сансыз терең 
конвейерлері бар, Р6 сияқты процессорларда айқын байқалынатын өнімділіктің 
төмендеуіне әжептеуір әсер етеді. Егер Р6 ауысым болжауында қателесетін болса, 
төрттен он беске дейінгі такт жоғалтуы мүмкін.  

Ауысымдарды болжаудың екі негізгі тәсілі бар: статикалық (Static) және 
динамикалық (Dynamic). Статикалық тәсіл өте оңай; олар ауысымдардың белгілі 
түрлерін орындауға немесе орындамауға белгілек береді. Неғұрлым нәтижелі 
шешімді алдыңғы уақыт аралығындағы ауысым кезіндегі командалар тәртібін 
бағалайтын динамикалық болжам тармақтар алгоритмі береді. Әдетте, бір ауысым 
бір емес бірнеше рет жүзеге асырылады, мысалы циклде. Алдын ала мәліметтердің 
арқасында болашақ тармақтарды болжау өте нақты болып жасалына алады.  

Р6 статикалық тәсілдерді ауысым командалары алғаш рет жүзеге асырылатын 
тәртібін болжау үшін пайдаланылады. Сонымен бірге, жүзеге асыру немесе ауысым 
жоқтығы теңықтималды болып табылады. Болжам нәтижесі ауысым мекен-
жайының буферіне жазылады. Бұл буферді пайдалану арқылы процессор, алдыңғы 
бит мағыналарын қарастыратын болжам тәсілдерін қолданады. Тармақтарды болжау 
өте нақты түрде іске асырылады: дұрыс нәтижелер 93% дейін жетеді. Бұдан басқа, 
Р6-да алдыңғы жағдайларды тек тізімге тіркеп, белгілі ауысымдарды болжап қана 
емес, сонымен қатар ауысым командалары группалары жүрісін алдын ала білетін, 
тарихи бейімделген екісатылы алгоритм пайдаланылған. Егерде ауысымдардың 
қайсы бірі қате болжанған болса, процессор барлық жүзеге асырылған, тармақтар 
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нүктелерінен кейін жүретін командаларды дұрыс жоятын мүмкіндікке ие болуы 
керек. Бұл үшін процессор ROB-ы болжам бойынша жүзеге асырылған 
командаларды өшірілмес бұрын лақтырады. Р6 бірден көп командалардың арнаулы 
ағысын болжап, қадағалайтын бірнеше сатылы болжамдарға жол бере алады.  

Осылайша, суперскалярлық процессор жұмысын басқару алгоритмі мен 
сызбанұсқасы өте күрделі. Конвейер саны мен олардың сатыларының мөлшері 
санымен күрделілік жоғарылай түседі. Бұл ретте, басқару сызбанұсқасының жұмыс 
уақыты команда орындалу уақытымен салыстырмалы бола алады, ол өз алдына 
жүйе функционалдылығының тиімділігінің төмендеуіне алып келеді. Кейінгі кезде 
VLIW-өңдеу мен суперскалярлық қағадаларын үйлестіре алатын, айқын 
бейнеленген параллелизм (EPIC) структураларын құрастыруға ауысым 
байқалынады. Олардағы деректер және құрылымдық бөлім шиеленістері 
компиляция кезеңінде жойылады, ал басқару коллизиясы мен кэшке айналдырудағы 
қателіктер динамикалық түрде жойылады.  Бұндай амал есептеу басқарылымының 
сызбанұсқасы мен механизмі жұмысын жеңілдетеді. Бұл рәсімге (процедура) 
таратылатын уақыт азаяды, ал жүйе тиімділігі артады.  

 
Зертханалық  орнату сипаттамасы 

Зертханалық жұмыс Windows 7 және жоғары ортада жұмыс жасайтын IBM 
түрінің ПЭЕМ-да орындалады. Еліктеушілік (имитация) үлгі бағдарламасы Delphi 
7.0 тілінде құрастырылған. Онда келесі негізгі блоктардан тұратын, P6 типті 
микропроцессор архитектурасының жеңілдетілген үлгісі көрсетілген: 

• бірінші деңгейлік кэш-жады; 
• іріктеу блогы; 
• шифрды қайта жазуға айналдырушы (дешифрациялық) блок; 
• резервуар – станция; 
• функционалдық блоктар; 
• реттілікті қалпына келтіру буфері. 

Бұл үлгі әр түрлі типті командалары бар микропроцессорлардың жұмысын және 
әдеттегі суперскалярлық архитектурадағы осы командалардың реттілігі 
орындалуының ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік береді, 

Бағдарлама келесіні орындауға мүмкіндік береді: 
1. Командалар көлемін 100-ден  500-ге дейін реттілігімен түрлендіруге (әдеттегі 

көлемі 100); 
2. Үлгілі реттіліктегі түрлі типтік командалардың пайыздық өзарақатынасын 

беред; 
3. Резервуар-станция мөлшерін 40-тан 100 микрокомандаға дейін түрлендіреді; 
4. Жүйелілікті қалпына келтіру буферіне  40-тан 100 командалар көлемінде 

өлшем береді; 
5. Дұрыс болжам мүмкіндігінің ауысымын 80 пайыздан 100 пайызға дейін 

түрлендіреді. 
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Модельдеу бағдарламаларының атқарушы модулі Superscalar деп аталады 
және Lab 5 папкасында орналасады. Оның қосылуы дәстүрлі тәсіл арқылы жүзеге 
асырылады. Қосылғаннан кейін экранда модель параметрлерін енгізуге мүмкіндік 
беретін негізгі терезе және үш модельдеу режимі туындайды: үздіксіз, тактілі және 
таймерлік. Оларды таңдау, алдыңғы жұмыстардағыдай Модельдеу режимі (Режим 
моделирования) менюі арқылы іске асырылады.   

Ең алдымен бастапқы мәліметтерді енгізу керек (модель баптауын 
(настройкаларын) жасау). Бұл процедура, алдыңғы жұмыстардағылардай, Файл –> 
Настройка меню көмегімен жасалынады.  Берілген пунктті таңдаған кезде бірнеше 
бетбелгіден (закладка) тұратын терезе пайда болады. Команды бетбелгісі көмегімен 
жүйелі модельдеу командаларының (100 ден 500 дейін) мөлшері белгіленеді.  Осы 
жерде жүйелі модельдеудің түрлі типті командалардың пайыздық өзарақатынасын 
енгізуге мүмкіндік беретін батырмалар (кнопкалар) орналасады. Жұмыста 
зерттелінетін бағдарламаға төрт типті командаларды қосуға мүмкіндік бар: 

1) Бүтін сандылар; 
2) Қалқымалы нүктемен; 
3) Шартты ауысымдар; 
4) Жадымен жұмыс. 

Алғашқы екі типтің максималды операциялар көлемі 40% тең , шартты ауысым - 
20%, ал жадымен жұмыс операциялары алғашқы үшеуі белгіленгеннен кейін 
анықталып, оларды 100% дейінгі суммаға дейін толықтырады.  

Сонымен қатар, шартты құрылым денесіндегі командалар мөлшерін беру керек, 
яғни шартты ауысым орындалған кездегі команда мекен-жайының есептеуіші 
өзгеретін операциялар саны. Әдетте ол 2-ге тең болады, алайда 4-ке дейін көбеюі 
мүмкін.  

Модельдегі берілген командалар бірізділігінің орындалу имитациясы алдыңғы 
жұмыстағылардай, баптау мен меню пунктін Файл –> Пуск таңдағаннан кейін 
басталады. Сонымен қатар, олардың кэшынан командалар номері, 
микропроцессордың барлық құралдары арқылы, бірізділікті қайта ретке келтіру 
буферіне ауысуы жүзеге асырылады.  Барлық номерлер осы буферде орналасқан 
кезде модельдеу аяқталады. Нәтижелер орындалған тактілер мөлшерінің ортақ түрі 
ретінде, командалық тактілердің ортақ саны ретінде және қате болжамданған 
ауысымдар мөлшері ретінде көрсетіледі.  

Жоғарыда көрсетілгендей, іске асырылуы модель арқылы имитацияланатын 
бағдарлама, өз алдына төрт түрті командалардың қосындысы ретінде ұсыныла 
алады.  Олардың кезектілігі кездейсоқ түрде құрастырылады, сонымен бірге 
берілген пайыздық өзарақатынас сақталады. Қалқыма нүкте мен жадымен жұмысы 
бар бүтін сандық арифметика командалары сәйкесінше конвейерлерде жүзеге 
асырылады. Басқа құралдар арқылы өткен кезде олар осы конвейерлер түсімен 
көрсетіледі. Шартты ауысым орындаған кезде өткізілетін командалар құрамына 
кіретін микрооперациялар нөмірлері асты сызылып көрсетіледі. Бағдарлама 
операцияларының жүйелілігін қайта қалпына келтірілуін ұйымдастыратын және 
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сәйкес буферден жойылуға дайын микрокомандалар бұл буферде бағыт 
сызықтарымен белгіленеді.  
Зертханалық жұмыстың орындалу тәртібі 
Жұмысқа дайындық  

1. Басшылықтың барлық бөлімдерімен танысу. 
2. Оқытушыдан әртүрлі параметрлі командалар ағыны бар процессорларды 

зерттеуге тапсырма алу. 
3. Берілген мультиконвейерлік құрылымды зерттеу. 
4. Есептемені рәсімдеу.  

Зертханалық жұмыстың орындалу реттілігі 
 
Зертханалық жұмыста суперскалярлық микропроцессорлардың келесі 

көрсетілген қосынды командалармен  жұмыс ерекшеліктерін зерттеу қажет:  
1. Стандартты, берілген әдеттегі қалпы бойынша; реттіліктегі операциялардың 

100-ден 500-ге дейін әр 100 қадаммен өзгеретін ортақ көлемі бойынша. 
2. Бағдарламалы, 4-ке тең шартты құрылым денесіндегі командалар санының 

әдеттегі берілген қалпынан өзге; реттіліктегі операциялардың 100-ден 500-ге дейін 
әр 100 қадаммен өзгеретін ортақ көлемі бойынша. 

3. Қоспалы, (FPU) қалқыма нүктесі 40% дейін болатын командалармен,  30% - 
бүтін сандық (ALU), ал қалғаны (жадымен жұмыс (LSU) - 20%, шартты ауысымдар - 
10%) тұратын; реттіліктегі операциялардың 100-ден 500-ге дейін әр 100 қадаммен 
өзгеретін ортақ көлемі бойынша. 

4. Бағдарламалы, жадымен жұмыс (LSU) командасының 40% және 30% - бүтін 
сандық (ALU), ал қалғаны (қалқыма нүктемен (FPU) - 20%, шартты ауысымдар - 
10%) тұратын; реттіліктегі операциялардың 100-ден 500-ге дейін әр 100 қадаммен 
өзгеретін ортақ көлемі бойынша. 

5. Қоспалы, шартты ауысымдар командасының 20% және 40% - бүтін сандық 
(ALU), ал қалғаны (қалқыма нүктемен (FPU) - 20%, жадымен жұмыс (LSU) - 20%) 
тұрады; реттіліктегі операциялардың 100-ден 500-ге дейін әр 100 қадаммен 
өзгеретін ортақ көлемі бойынша. 

6. Бағдарламалы, берілген микропроцессордың құрылымына оқытушымен 
берілген немесе зерттеушілердің пікірінше оптималды болып табылатын 
командалар қосындысын қарастырады.  
 
Жасалынған жұмыс туралы есептеменің мазмұны 
 

Есептеме келесілерден тұруы қажет:  
1. Жұмыстың тақырыбы мен мақсаты.  
2. Бастапқы деректер. 
3. Суперскалярлық процессор жұмысы зерттеуінің ортақ құрылымы. 
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4. Түрлі құрамды зерттелген қоспалар үшін ортақ операциялар санынан 
туындайтын орташа уақытылы командалар жасалынатын тәуелділік графиктерінің 
отбасы. 

5. Шартты құрылым денесіндегі түрлі командалар саны үшін ортақ 
операциялар санынан туындайтын орташа уақытылы командалар жасалынатын 
тәуелділік графиктерінің отбасы. 

6. Суперскалярлы процессорлар мен олардың жасалынып жатқан бағдарлама 
құрылымына қатысты тәуелділігі жұмысының тиімді режимдері туралы 
тұжырымдамалар.  
Бақылау сұрақтары 
 

1. Заманауи микропроцессорлар құрылымының қандай түрлері бар және 
олардың қандай айырмашылықтары бар? 

2. Суперскалярлы микропроцессор құрамына қандай негізгі құрылғылар кіреді? 
3. Резервуар-станция қандай функцияны атқарады? 
4. Регистрлер атының өзгертілуі не үшін жасалынады? 
5. Реттілікті қалпына келтіру буфері не үшін қажет? 
6. Конвейердегі құрылымдық шиеленістер қалай жойылады? 
7. Шиеленістерді жоюдың қандай тәсілдерін білесіз? 
8. Конвейерді басқаруға байланысты шиеленістер қалай жойылады? 
9. Ортақ қоспада қалқыма нүктесі бар командалар санының көбеюі қандай 

жағдайға ұшыратады? 
10. Ортақ қоспада бүтін сандық арифметитка командалар санының көбеюі 

кандай жағдайға ұшыратады? 
11. Ортақ қоспада шартты ауысым командалар  санының көбеюі кандай 

жағдайға ұшыратады? 
12. Шартты ауысым денесіндегі командалар  санының көбеюі кандай жағдайға 

ұшыратады? 
13. Сіздің ойыңызша, бағдарламаның қандай структурасы сіз зерттеп жатқан 

микропроцессорге оптималды болып табылады? 
 
 
№6 Зертханалық жұмыс 
Типтік кэш-жады  
құрылысын зерттеу  
Қысқаша теория 

Жұмыс мақсаты. Заманауи есептеу жүйесінің жедел жадысы мен кэшінің 
өзарақатынасы ерекшеліктері мен типтік құрылымын қарапайым имитациялық 
моделдер көмегімен зерттеу.  

Жады дегеніміз – ақпараттарды орталық процессорге немесе компьютердің 
сыртқы ортасына  ақпараттарды  қабылдау, сақтау және ұсыну үшін жұмыс 
жасайтын құрылғылар жиынтығы. Жадымен орындалатын негізгі операциялар – 
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жазу және оқу. Жады құрылымы өте ауыр мінезге (характер) ие және иерархиялық 
қағида (принцип) бойынша құрылады. Бұндай иерархияның негізгі идеясы – 
операциялық құрылғылар, яғни ең алдымен сақтау құрылғылары бар процессорлар, 
жұмысының жылдамдықтарын үйлестіру. Типтік жады құрылымы 6.1. суретінде 
көрсетілген. Бұл суретте заманауи компьютерлерге арналған жады құрылғылары 
өндірімділігі мен сыйымдылық мәндерінің диапазондары көрсетілген.  

 

 

Процессор 
Регистровая память 

Кэш- память 1-го уровня 

Кэш- память 2-го уровня 

ОЗУ (RAM) ПЗУ (ROM) 

НОД НМД 

Массовая память. 
Архивная память 

Быстродействие Емкость памяти 

Рис. 6.1. Иерархическая 
организация памяти 

Внутренняя 
память 

Внешняя 
память 

64 Байт- 4 Кбайт 

32 – 128 Кбайт 

128-256 Кбайт 

500 Мбайт-
2 Гбайт 

10 –100 
Гбайт 

Терабайты 

≤ 10 нс 

5-10 нс 

15-30 нс 

10-40 мкс 

10-50 мс 

Секунды -
минуты 
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Регистрлік жады немесе регистрлік файл процессоор кристалында ұқсас 
технология арқылы жасалады және процессордың операциялық элементтері сияқты 
тезәрекеттілікке ие. Бірінші деңгей кэш-жадысы да процессордың ішінде жүзеге 
асырылуы, командалар мен деректерге процессор жұмысының тактілік жиілігімен 
жүгінуге мүмкіндік береді. Процессорлардың заманауи үлгілерінің көбінде  екінші 
деңгейлі кэш-жады процессор ядросына немесе оның картриджіне интегралданған.  
Бұл жағдайда, үшінші деңгейлі кэш-жадының ұйымдастырылуы бөлек 
тезәрекеттілігі жоғары микросхемада жасалынуы мүмкін. 

 
Кэш-жадының құрылымы 
Кэш-жадының негізгі міндеті – жылдам процессор мен баяу негізгі жадының 

жұмыстарын үйлестіру болып табылады. Кэш-жады ЖЖ (ОП) мен процессоор 
арасындағы буфер ролін атақарады (6.2. сурет). Кэш-жадыны пайдалану «сілтемелер 
жергіліктілігі қағидасы» бойынша негізделеді. Бұл дегеніміз, келесі ретте 
бағдарламадағы жадыға жүгіну дәл қазіргі сәтте кэш-жадыда орналасқан деректер 
блогына түсуі неғұрлым мүмкін.  
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Кэш-жады, динамикалық жадыға жолдау циклінің бір стандартты пакетіне сай, 
бір тармаққа 32 байт болып бөлінеді. Осындай тармақтарға негізгі жады беттері де 
шартты түрде бөлінеді. Олардың арасындағы ақпараттар алмасуы тармақтар 
бойынша жүзеге асады, тек бір байтті ғана алмастыру қажет болғанның өзінде де. 

Процессор команда орындау кезінде кеңістіктегі мекен-жайдағы кейбір мекен-
жай бойынша операндыға тапсырып береді. Кэш-контроллер кэш-жадыда 
тапсырылып отырған мекен-жайға сійкес келетін деректер тармағы бар-жоғын 
тексереді. Бұндай тармақ бар болған жағдайда бұл жайт кэш-тигізу (кэш-попадание) 

аталады. Егерде тармақ кэш-жадыда жоқ болса, кэш-қателік (кэш-промах) болады. 
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Бұндай жағдайда кэш-контроллер ЖЖ негізгі жадысына, одан қажет тармақты кэш-
жадыға көшіру үшін, ұсынысқа бастамашылық жасайды (инициировать).  

Осыған байланысты, кэштегі қандай да бір тармақты ЖЖ-дан көшірілген жаңа 
тармақты алмастыру шиеленісі туындайды. Бұл үшін арнайы тармақтар алмастыруы 
қағидасын пайдаланады. Бұл міндеттерді кэш-контроллер атқарады.  

Заманауи есепту жұйелерінде кэш-жадыны ұйымдастырудың үш түрі 
пайдаланылады: 
- тікелей бейнелеумен; 
- толық ассоциативті; 
- көп ассоциативті. 

1. Тікелей бейнелеулі кэш-жады 
 
 
. Кэш-жадының әр тармағы тек қана белгілі ішкіжиынтық мекен-жайдан 

тұратын негізгі жады тармақтарынан тұрады, айта кететіні бұл ішкіжиынтықтар бір 
бірімен қиылыспайды.  Іздеу келесі қадамдардан тұрады: 

a) процессор арқылы шығарылған мекен-жай тармағы негізгі жадының 
көптеген ішкіжиынтық мекен-жайларының қайсысына түсетінін анықтау; 
 

b) Жалғыз сәкес келетін тармаққа жүгіну және бұл тармақ ізделініп отырған 
болып табыла ма жоқ па анықтау үшін, оның тегін орталық процессор мекен-
жайымен салыстыру. 
 
 

 

Кэш-память L1 

    Процессор 

Кэш-память L2 Кэш-контроллер    ОП 

Системная шина 

Рис. 6.2. Структура системы с кэш-памятью 
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6.3. сур. тікелей бейнелеумен кэш-жады құрылымының мысалы көрсетілген. 

Оңайылық үшін, 16 деректер тармағынан тұратын ЖЖ құрылымы және төрт тармақ 
көлемді кэш-жады берілген. Бірдей кіші S разрядтан тұратын негізгі жадының 
барлық тармақтары осы разрядтар кодына тең келетін индексі бар тармақтарты 
кэште көрсетілетін ішкіжиынтықтарға бірігеді. Біздің мысалда индекс екі кіші 
разрядты құрайды. Сәйкесінше, мысалы, 1, 5, 9 және 13 тармақтар кэште тек 01 
индексі бар тармақта ғана кездесе алады және басқа ешқайсысында кездеспейді. 

Жалпылай айтқанда, егер ЖЖ мекен-жайының разрядтылығы N-ге , ал индекс 
разрядтылығы – n тең болса, мекен-жайлық тегтер мекен-жай тармақтарының 
қалған  N-n разрядынан тұрады.  

Сипатталынып отырған кэш-жадының басымдылығы – құрылым 
қарапайымдылығы мен төмен бағасында. Негізгі кемшілігі – кэш-қателік 
пайызының көтерілуіне әкелетін кэштегі тармақтар амалдарының (комбинация) 
шектеулі саны. Мысалы, 5 және 9 тармақтары бір уақытта кэш-жадыда орналаса 
алмайды,  басқа индекстерге бос орындар бар болған жайдайдын өзінде де.  

2. Толық ассоциативті кэш-жады 
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Рис. 6.3. Полностью ассоциативная кэш-память  
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Бұндай жадыда ЖЖ кез келген тармағы кэш-жадының кез келген жерінде 
орналаса алады, және кез келген басқа тармақтар амалдарында. СС1 - СС4 
салыстырудың амалдық сызбанұсқасы, дәл қазіргі сәтте кэште орналасқан тармақтар 
тегін бір уақытта талдап, процессордағы мекен-жай шинасынан түскен мекен-
жайлармен салыстырады. Кэш-тигізу болған жағдайда тармақ деректер шинасына 
(ДШ) жазылады. Кэш-қателік болған жағдайда кэш-жадыдағы тармақ ЖЖ-дағы 
талап етілген тармаққа ауыстырылады.  

Берілген жадының басымдылығы – оқу жылдамдығының жоғарылығы. 
Кемшілігі – аппараттық жүзеге асырудың қиындылығы. Сондықтан толық 
ассоциативті кэш-жады көбінесе мамандандырылған буферлерде, мысалы шағын 
көлемді тармақты бағытталған мекен-жай ауысымы сияқты буферлерде 
қолданылады.  

 
3. Көп ассоциативті кэш-жады 
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Бұл жады түрі жоғарыда қарастырылған екі жадының арасындағы аралық 
болып табылады. Бұл жадыда тура бейнеленген кэштің қарапайымдылығы мен 
ассоциативті іздеудің жылдамдығы үйлескен. эш-жады бір бірімен қиылыспайтын 
ішкіжиынтық (блок) тармақтарға бөлінеді. Негізгі жадының әр тармағы тек бір 
ішкіжады кэшіне түсе алады. Блоктарды табу үшін тура бейнелеу пайдаланылады, 
ал ішкіжиынтықтың ішінде табу үшін – толық ассоциативті іздеу пайдаланылады. 
Ішкіжиынтық кэш тармаұтарының саны сол кэштің кіру (порт) сандарын 
анықтайды. 

Егер 2n кэш тармағы  2S қиылыспайтын ішкіжиынтықтарға бөлінетін болса, 
жедел жадының S кіші разрядтары қай ішкіжинтықта (индекс)  ассоациативті іздеу 
жүргізілуі қажет екенін көрсетеді. Негізгі жады мекен-жайының үлкен N-S 
разрядтары тег болып табылады.  

Егер S=0 болса, тек бір ғана ішкіжиынтыққа ие боламыз, бұл толық 
ассоциативті кэш-жадыға сәйкес келеді. Егер S=n болса, 2n ішкіжиынтыққа ие 
боламыз (яғни, бір тармақ – бір іщкіжиынтық). Бұл тура бейнеленген кэш-жады. 
Егер 1≤ S ≤ n-1 болса, көп ассоциативті кэш-жадыға ие боламыз.  

6.4. суретінде S=1, яғни кэш-жадының екі ішкіжиынтығы бар кэш мысалы 
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көрсетілген. Процессор арқылы өңделген 0111 физикалық мекен-жай кіші разрядқа 
және 011 тегіне тең индекс 1-ге бөлінеді. Индекс бойынша кэш-жадыдағы 
тармақтардың екінші ішкіжиынтығы таңдалынады, содан кейін таңдалған 
ішкіжиынтық тармақтарының тегі  арасында ассоциативті іздеу жүргізіледі. 
Табылған  7 тармағы 011 тегімен деректер шинасы (ДШ) жіберіледі. Ассоциативті 
іздеу СС1 және СС2 салыстыру амалдық сызбанұсқалары көмегімен, барлық тегте 
бір уақытта жүргізіледі.  

Заманауи процессорларда 4-тік және 8-дік кіріс кэш-жадылар пайдаланылады. 
Оның кіріс сандарының көбеюі, тегтердің ассоциативті іздеуіне жауап беретін кэш 
бөліміндегі аппараттық жүзеге асырудың қиындығының  қарқынды өсуіне алып 
келеді.  

 
Кэш-жадыдағы деректердің жазылуы мен орналасу ерекшеліктері 
Кэш-жады когеренттілігі 

 
Оқу бойынша жолдауды бірден КЭШте де, жедел жадыда да бастауға болады. 

Бұл жағдайда, егер КЭШте деректер жоқ болған жағдайда, бұл дерек белгілі болған 
уақытқа дейін ЖЖҚға қарасты жолдау циклі әлдеқашан дайын болады. Бұл 
өнімділікті арттыырады. Егер деректер КЭШте бар болса, жедел жадыға жіберілген 
жолдауды  тоқтатуға болады.  

Жазба бойынша жолдауда екі тәсіл пайдаланылады: жазба не тек қана КЭШте 
жүргізіледі, немесе бірден КЭШ-те де, ЖЖҚ-да да. Бұл тәсілдер сәйкесінше кері 
WB (Write Back) және өтпелі жазба WT (Write Through) алгоритмдер атауына ие 
болды. Екінші түр неғұрлым қарапайым болғанымен баяу болып келеді. Бұл тәсіл 
бір деректің көшірмелері КЭШ пен жедел жадыдағы жазуларға сәйкес келетініне 
кепілдік береді. Ертеректегі Intel процессорларының көбі дәл осы алгоритмді 
ұстанады.  

Кері жазба WB алгоритмі неғұрлым жылдам. ЖЖҚ-ға ақпараттар аударылымы 
тек КЭШ-тің берілген тармағының орнына ЖЖ-ның басқа бетіндеғы тармақ 
жіберілген кезде немесе КЭШ құрамының жаңару командасы жүргізілген кезде ғана 
жүзеге асырылады. Бұл алгоритм неғұрлым мұқият басқарылымды қажет етеді, 
себебі бір ақпарат көшірмесі КЭШ пен ЖЖ-да әртүрлі болатын сәттер кездесуі 
мүмкін. Сонымен қатар, КЭШ-те болған уақытта тармақтардың барлығы өзгеріле 
қоймайды. Егер өзгертілімдер болмаса, тармақты қайтадан жедел жадыға көшірудің 
қажеті жоқ. Әдетте, тэг жадысында М (modified – өзгертілген) жалаушасы 
пайдаланылады. Ол  тармақты КЭШке алғашқы рет жүктеу кезінде “0” дейін 
түсіріліп тасталынады және оған ақпарат жазылған кезде “1”-ге өзгертіледі. КЭШ-
тен тармақты түсіру кезінде ЖЖ-дағы жазу тек M жалаушасының жеке 
мағынасында ғана жасалынады.  
                          Рис. 6.4. Двухвходовая множественно- ассоциативная кэш-память  
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Қателік туындау барысында кэш-жады контроллері ауыстырылымға сай келетін 
тармақты таңдауы ттиіс. Тура бейнелеуден бастап аппараттық шешімдер неғұрлым 
қарапайым болып келеді. Тап болуға тек бір тармақ қана тексеріледі және сол 
тармақ қана ауыстырылуы мүмкін. Толық ассоциативті немесе көп ассоциативті 
құрылымдарда қателік туындаған жағдайда таңдауға болатын кэш-жадының 
бірнеше тармақтары бар. Бұл мәселені шешу үшін алмастыру алгоритмі деп 
аталатын, келесі арнайы ережелер пайдаланылады.  

1) FIFO (First In First Out – бірінше келген – бірінші шығарылады); 
2) LRU (Least Recently Used –басқаларынан ұзық пайдаланылмайтын); 
3) LFU (Least Frequently Used –басқаларынан сирек пайдаланылатын); 
4) Кездеймоқ (random). 

Бірінші және соңғы тәсілдер жүзеге асырылуы оңай болып табылады, бірақ 
олар бұл немесе басқа КЭШ-жады тармақтарының ұаншалықты жиі 
пайдаланылатынын ескермейді. Солайша, таяу арада жолдау жасалынатын тармақ 
жойылуы мүмкін. Көрсетілген тәсілдердің қателесу ықтималдығы екінші және 
төртінші тәсілдерге қарағанда неғұрлым жоғары.  

FIFO алгоритмінде ауыстырылымға КЭШ-ке ең алғаш болып түскен тармақ 
таңдалынады. КЭШ-ке қайта жүктелетін тармақ осы кезектің соңына тіркеледі. 
Алгоритм оның нақты пайдаланылуын ескермейді. Мысалы, алғаш болып 
жүктелген тармақтар бүкіл жұмыс бойы қажет етілетін деректерден тұруы мүмкін. 
Бұл жаңа ғана ауыстырылған тармаққа дерей қайта оралуға алып келеді.  

LRU алгоритмі жойылуға басқаларынан ұзақ пайдаланылмаған тармақты 
таңдау қажет екендігін қарастырады. Тармаққа жүгінген сайын оның уақыттық 
белгісі өзгертіліп отырады. Бұл айтарлықтай шығындармен түйіндесуі мүмкін. 
Алайда, LRU алгоритмі іс-тәжірибеде өте жиі пайдаланылады.  Оның кемшілігі, 
егер бағдарлама көптеген тармақтарды қамтитын үлкен циклді жүргізіп жатса, ұзақ 
уақыт бойы жолдау жіберілмеген тармақ келесі пайдаланылатын тармақ болып 
қалуы мүмкін. 

LRU-ге ең жақын алгоритм LFU болып табылады. Оған сәйкес ең жиі 
қолданылатын тармақ жойылады. Бұл сәтте, әр тармаққа жіберілетін жолдамалар 
мөлшерін санап, бақылап отыру қажет. КЭШ-жадыға жаңа ғана жазылған және оған 
тек бір рет қана жолданған (сол арада басқа тармақтарға көбірек жолданған) тармақ 
ең аз қарқынмен пайдаланылатын тармақ болып қалуы мүмкін. Ол жойылуы 
мүмкін, бұл LFU алгоритмінің кемшілігі болып табылады.  

 
Кэш-жадының құрамы процессор басқаруымен өзгеріледі. Бұл ретте, негізгі 

жады өзгеріссіз қалуы мүмкін. Басқа жағынан, сыртқы құрылғылар ЖЖ деректерін 
тікелей қатынау режимінде өзгертуі мүмкін. Бқл орайда, кэш-жады өз ақпараттарын 
өзгертпейді. Бұл жағдай мультипроцессорлық жүйелерде неғұрлым қиынырақ. 
Бірнеше процессорлар негізгі жадыға жүгінген кезде, кэш-жадының когеренттілік 
мәселесі пайда болады. 
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Егер, басқа құрылғы арқылы жасалған мекен-жай бойынша оқудың әрбір 
операциясы, осы адрес бойынша жасалған көшірменің мағынасын, олардың 
қайсысы жазуды соңғы болып жүзеге асырғанына қарамастан, қайтаратын болса - 
есептеу жүйесі когерентті жадыға ие болады. Қайтарымды көшірілім жүйелеріне 
когеренттілік мәселесі неғұрлым маңызды болып табылады. Оларда арнайы 
хаттамалар пайдаланылады, ал әрбір тегке түрлендіру және дерек шынайылылығы 
жалаушасы қосылады. Бұл жалаушалар деректерге қолжетімділікке рұқсат береді 
немесе тыйым салады.  
Зертханалық қондырғының сипаттамасы 
 

Зертханалық жұмыс Windows 98/2000 және жоғары ортада жұмыс жасайтын 
IBM түрінің ПЭЕМ-да орындалады. Еліктеушілік (имитация) үлгі бағдарламасы 
Delphi 7.0 тілінде құрастырылған. Онда «Жедел жады – КЭШ» қосалқы жүйенің 
жеңілдетілген түрі көрсетілген. Сонымен қатар, онда микропроцессор деректері мен 
мекен-жай шиналары көрсетілген.  

Еліктеушілік үлгі жадыға қарасты (оқу және жазу) жолдаулар командаларының 
орындалу үрдісін көрсетеді. Негізгі назар қосалқы жүйе құрылғыларының 
өзарақатынасы үрдістерінің визуалдауына бөлінген. КЭШ блоктарының 
архитектуралық шешімдері мен ауыстырылымдар алгоритмдерін салыстыру 
мүмкіндігі бар.  

Үлгілеуге арналған алғашқы деректер болып табылады: 
− жадыға жолданған командалар көлемі; 
− реттіліктегі оқу командаларының бөлігі; 
− ортақ қосындыдағы жазу командаларының бөлігі; 
− жедел жадының көлемі (тармақтармен саналады); 
− КЭШ-жады көлемі (тармақтармен саналады); 
− КЭШ-жады жұмысын ұйымдастыру тәсілдері: 
a) толық ассоциативті; 
b) көп ассоциативті; 
c) тікелей бейнелеумен; 
− көп ассоциативті жадыға КЭШ-тегі ішкіжиынтық көлемі беріледі; 
− жады когеренттілігін қамтамасыздандыратын тәсіл; 
− КЭШ-жадыдағы тармақтар ауыстырылымы тәсілі; 
− КЭШ-жадыға оқу және жазу уақыттары (такті бойынша есептелінеді); 
− ) жедел жадыға оқу және жазу уақыттары (такті бойынша есептелінеді. 

Үлгілеу нәтижелері көрсетіледі: 
− орындалған командалар саны; 
− орындалған тактілер саны; 
− команда орындалуының орташа уақыты; 
− КЭШ-жадыға жүгінген кездегі қателіктер көлемі. 
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Модельдеу бағдарламаларының атқарушы модулі Memory деп аталады және 
Lab 6 папкасында орналасады. Оның қосылуы дәстүрлі тәсіл арқылы жүзеге 
асырылады. Қосылғаннан кейін экранда модель параметрлерін енгізуге мүмкіндік 
беретін негізгі терезе және үш модельдеу режимі туындайды: үздіксіз, тактілі және 
таймерлік. Оларды таңдау, алдыңғы жұмыстардағыдай Модельдеу режимі (Режим 
моделирования) менюі арқылы іске асырылады.   

Ең алдымен бастапқы мәліметтерді енгізу керек (модель баптауын 
(настройкаларын) жасау). Бұл процедура, алдыңғы жұмыстардағылардай, Пуск –> 
Настройка менюі көмегімен жасалынады.  Берілген пунктті таңдаған кезде бірнеше 
бетбелгіден (закладка) тұратын терезе пайда болады. 

КЭШ бетбелгісі КЭШ-жады түрін таңдауға мүмкіндік береді: толық 
ассоциативті, көп ассоциатитвті немесе тікелей бейнелеумен. Көп ассоциативті 
жадыны таңдаған орайда, КЭШ ішкіжиынтық көлемін мына қатардағылардан: 2, 4, 8 
бекітуге болады. Көп ассоциативті жады немесе КЭШ үлгісіндегі тікелей 
бейнелеуде Тег өрісі Индекс өрісімен толықтырылады. Бұл қосымша парақта КЭШ-
жадыдағы тармақтар ауысымы тәсілін таңдайға болады: LRU, FIFO, LFU немесе 
кездейсоқ. 

Өзара әрекет (Взаимодействие) қосымша парақша жады когеренттілігі 
тәсілін: кері немесе өтпелі жазба таңдауға мүмкіндік береді. Кері жазба тәсілін 
таңдау барысында КЭШ үлгісіне әр тармақтың бит түрлендірілуінің жағдайын 
көрсететін, ТБ– түрлендірілген бит өрісі қосылады. Осы қосымша парақшада КЭШ 
пен негізгі жадыға қарасты жолдамаларға (оқу/жазу) уақыт тағайындауға болады.  

Пәрмендер (Команды) қосымша парақшасы жадымен жұмыс жасайтын 
командалардың ортақ көлемін (1000-нан 10000 дейін) енгізуге мүмкіндік береді. 
Осы парақша көмегімен оқу және жазу командаларының пайыздық өзарақатынас 
көлемін енгізуге болады.  

Жады көлемі (Объемы памяти) қосымша парақшасы негізгі (256 – 1024) және 
КЭШ-жадының (16 – 64) тармақтар бойынша көлемін енгізуге мүмкіндік береді. 
Басқалар (Другие) қосымша парақшасы таймер бойынша модельдеу режиміне 
арналған таймер интервалын енгізуді қарастырады.  

Барлық қажет баптауларды орындағаннан кейін зерттеулерге көшуге болады.  
Модельдеу кезінде мекен-жай шинасына, жадыдан оқып немесе қайта жазуды 

қажет ететін тармақтар мекен-жайы жүйелі түрде түсіп отырады. Мекен-жайлар 
кездейсоқ сандар генераторы көмегімен құрастырылады. КЭШ-жады 
контроллеріндегі салыстыру және таңдау блогы оларды талдап, КЭШ-те берілген 
мекен-жай бойынша тармақ бар жоғын анықтайды. Егер тармақ бар болса, ол не 
деректер шинасына түседі, не Егер тармақ жоқ болса (КЭШ-қателік), негізгі жадыға 
жолдама жіберіледі. Осындан кейін, ізделініп отырған тармақ не деректер шинасына 
жіберіледі, не одан оқытылып, қайта жүктеледі.Осылайша, бағдарламада жады 
бойынша шиеленіс (КЭШ-қателік) жағдайы да қарастырылады.  

Тармақ атының басындағы жақшадағы екі сан құрамындағы нұсқа номерін 
көрсетеді. Қызыл бағыттауыштар деректерді табыстау бағытын көрсетеді. Негізгі 
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және КЭШ-жады арасындағы екі бағытты бағыттауыштар такті кезінде деректер 
табысы ең алдымен негізгі жадыдан КЭШ-ке, содан кейні КЭШ-тен негізгі жадыға 
жүргізілгенін көрсетеді.  

Модельдеу бағдарламасының шығыс деректері орындалған такттер және 
командалар көлемі, тактідегі командалар орындалуының орташа уақыты және 
КЭШ-қателіктер көлемі болып табылады.   

 
Зертханалық жұмыстың орындалу тәртібі 
 
Жұмысқа дайындық 

1. Басшылықтың барлық бөлімдерімен танысу. 
2. Оқытушыдан КЭШ-жады архитектурасын, ауысым алгоритмдерін және 

когеренттілік қамтамасыздылығын зерттеуге тапсырма алу. 
3. Берілген КЭШ-жады архитектурасын зерттеу. 
4. Есептемені рәсімдеу.  

 
Зертханалық жұмыстың орындалу реттілігі 

 
Зертханалық жұмыста «Жедел жады – КЭШ» қосалқы жүйенің жұмыс істеу 

ерекшеліктерін келесі құрылым параметрлері мен жұмыс режимі зерттеу қажет.  
1. Жедел және КЭШ-жадылардың (әдепкі қалпы бойынша берілген) бірдей 

көлемдерінде, командалар модельдеуінің жүйелілігінің тұрақты ұзындығы мен 
құрылымы архитектура үш типі үшін: 

a) Тікелей бейнелеумен; 
b) Толық ассоциативті; 
c) Көп ассоциативті (КЭШ каналдар санының 2 түрі). 

2. 1 пункттегідей бірге, жедел жады жәнне КЭШ-жадының 2 және 4 есе 
үлкейтілген көлемінде, командалар модельдеуінің жүйелілігінің тұрақты ұзындығы 
мен құрылымы архитектура үш типі үшін: 

a) Тікелей бейнелеумен; 
b) Толық ассоциативті; 
c) Көп ассоциативті (1 пункттегідей, КЭШ каналдар санының 2 түрі). 

3. 1 пункттегідей бастапқы деректер бойынша, оқытушы тапсырмасы бойынша 
модельденген жүйеліліктегі оқу және жазу командаларының өзарақатынасын 
өзгерту. 

4. 3 пункттегідей бастапқы деректер бойынша, әр тип жадысының жазу 
уақытын 2 есе көбейту, содан кейіналғашқы жазу уақыты мағынасы бойынша жады 
типтерінің екеуінің де оқу уақытын 2 есе көбейту.  

5. 1 пункттегідей бастапқы деректер бойынша,толық және көп ассоциативті 
КЭШ-жады үшін тармақтар ауысымының барлық мүмкін тәсілдерді орнату. 
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Жасалынған жұмыс туралы есептеменің мазмұны 
 

Есептеме келесілерден тұруы қажет:  
1. Жұмыстың тақырыбы мен мақсаты.  
2. Бастапқы деректер. 
3.  «Жедел жады – КЭШ» қосалқы жүйе жұмысының ортақ құрылымының 

зерттеуі. 
4. Командалар орындалуының орташа уақытының тәуелділік отбасы графиктері 

және параметрлер жұмысындағы кэш-қателіктердің түрлендірілгендерден көлемі. 
5.  «Жедел жады – КЭШ» қосалқы жүйе жұмысының нәтижелі режимдері 

туралы тұжырымдамалар. 
 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Заманауи есептеу жүйеслері жадысы қандай құрылымнан тұрады? 
2. КЭШ-жадының қандай типтерін білесіз? 
3. КЭШ-қателік деген не? 
4. Кэшке ақпарат жазудың қандай тәсілдері бар? 
5. Кэш тармақтар ауысым алгоритмдерін білесіз? 
6. КЭШ-жады когеренттілігі деген не? 
7. КЭШ-жады көлемі қосалқы жүйе жұмысы сипаттамасына қалай әсер етеді? 
8. Көп ассоциативті КЭШ-жады каналдар саны қосалқы жүйе жұмысы 

сипаттамасына қалай әсер етеді? 
9. Оқу және жазу операцияларының орындалу уақыты қосалқы жүйе жұмысы 

сипаттамасына қалай әсер етеді? 
10. Орындалып жатқан бағдарламадағы оқу және жазу операцияларының 

пайыздық үлесі қосалқы жүйе жұмысы сипаттамасына қалай әсер етеді? 
11. Сіз зерттеген КЭШ-жады түрлерінің қайсысы ең жақсы сипаттамаға ие? 
12. Сіз зерттеген ауысым тәсілдерінің қайсысы ең жақсы сипаттамаға ие? 

 
№7 Зертханалық жұмыс 
Көппроцессорлы жүйелер жадысының  
типтік құрылымының зерттеу 
Қысқаша теория 
 

Жұмыс мақсаты. Түрлі деңгейлі заманауи көппроцессорлы есептеу 
жүйелерінің жады өзарақатынастарының ерекшеліктері мен типтік құрылымдарын 
қарапайым имитациялық модельдер көмегімен зерттеу 

 
Жады құрылымының тәсілі бойынша, барлық көпмашиналы және 

көппроцессорлы есептеу жүйелері екі классқа бөлінеді: 
a) ортақ жадымен (SH – shared memory); 
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b) бөлінген жадымен (DM – distributed memory). 
Ортақ жадылы жүйелерде әр процессор барлық мекен-жай кеңістігінде толық 

қолжетімділікке ие. Жады ортақ ресурс болып табылады. Бұндай жүйе мықтап 
байланысқан деп аталынады.  

Бөлінген жадылы есептеу жүйелерінде әр прооцессор өзінің жергілікті 
жадысына ие. Процессорлар желіге біріктіріліп, хабарлама түрінде деректермен 
алмасады. Бұндай жүйелер осау байланысқандар деп аталады. 

Көппроцессорлы және көпмашиналы ЕЖ жадыға қолжеткізу ортақ 
классификациясы 7.1. суретінде бейнеленген. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жадыға қолжеткізу бірқалыпты және бірдей уақытпен жүргізілетін ортақ 

жадылы ЕЖ-лерді жадыға қолжетімділігі біртектес жүйелер деп атап,  UMA 
(Uniform Memory Access) деп белгілейді. Бұндай ЕЖ-ға барлық процессорлары 
шина арқылы немесе жоғары жылдамдықты желі арқылы байланысқан, және бірегей 
виртуалды және физикалық мекен-жай кеңістігінде жұмыс жасайтын SMP 
симметриялық мультипроцессорлық жүйелері жатады. SMP типті жадылы ЕЖ-нің 
басқа класы болып PVP векторлі-конвейерлік мультипроцессорлық жүйелері 
жатады. Оларға, ең алдымен Cray отбасының суперкомпьютерлері жатады.  

UMA архитектурасының кемшілігі болып – масштабтау ауырлығы болып 
табылады, яғни процессорлар мен жады құрылғылар санының көбеюі.  

Ортақ жадылы ЕЖ-ның басқа типі – NUMA (Non-Uniform Memory 
Access)жадыға қолжетімділігі әртекті жүйелер. Бұнда, әр процессор озінің жергілікті 
жадысына ие, мысалы кэш. Барлық процессорлар бірегей мекен-жай кеңістігінде 
жұмыс жасайды.  

NUMA класының ішінде жады құрылымының түрлері бар: COMA, CC-NUMA, 
NCC-NUMA. 

Многопроцессорные и многомашинные ВС 

COMA 

Многомашинные ВС 

NORMA 

Кластеры MPP 

Мультипроцессорные ВС 

NUMA UMA 

CC-NUMA SMP PVP 

Рис. 7. 1. Классификация ВС по способам организации памяти 
 

NCC-NUMA 
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COMA - архитектурасы тек қана кэш-жадыдан ғана тұрады. Әр процессордың 
жергілікті жадысы үлкен кэш сияқты құрастырылған. Барлық процессорлардың 
кэш-жадылары қосылған кезде ғаламдық жүйе жадысы болып табылады. Дәректер 
белгілі бір жады модульіне тіркелмеген және соңғы болып жолдама жіберген 
процессор кэшіне көшіріледі. Кэштегі деректер элементінің соңғы көшірмесі  
ешқашан өшірілмейді. Деректерді бір кэштен екіншісіне ауыстыруда операциялық 
жүйе жұмыс жасаймайды, тек кэш каталогтері пайдаланылады.  

CC-NUMA –әртекті жадыға деген кэш-когерентті қолжетімділік архитектурасы. 
CC-NUMA жүйесінде кэш емес, қарапайым физикалық үлестірілген жады 
пайдаланылады. Онда деректер көшірімі жасалынбайды. Жады бөліктері бір бірімен 
кабель бойынша физикалық канал арқылы байланысқан. Кэш-когеренттілік 
аппараттық құралдар арқылы іске асырылады. Сонымен қатар, жергілікті жады 
модульдеріне қолжетімділік түрлі процессорлық түйіндерде бір уақытта жүргізілуі 
мүмкін, бұған қосы қашықтағы модульдерге қарағанда жылдам жүзеге асырылады.  

NCC – әртекті жадыға кэш-когерентті емес қолжетімділік архитектурасы. 
Жүйеде біріңғай мекен-жай кеңістігі пайдаланылады, бірақ аппараттық деңгейде 
ғаламдық деректердің келісімділігін қарастырмайды. Ғаламдық деректер 
пайдалануын басқару және келісімділікті қамтамасыз ету компилятор және 
бағдарламалық қосымшалар арқылы іске асырылады.  

Классификацияның басқа тармағы болып, қашықтағы жадыға тікелей 
қатынаусыз архитектура пайдаланылатын, NORMA (No Remote Memory Access)  
көпмашиналық немесе мультикомпьютерлік жүйелер мен кешендер болып 
табылады.  Бұндай ұйым кластерлік есептеу жүйелерінде (Clusters of Workstations - 
COW) және массалық параллель өңдеу MPP жүйелерінде қолданылады.  

 
Түрлі жады құрылғыларындағы деректер когеренттілігі мәселесі әсіресе 

бөлшектенген жадылы мультипроцессорлық жүйелерде өте өткір. 7.2. сур. 
жергілікті кэшті  процессорлардан тұраттын  ЕЖ-нің құрылымы көрсетілген, 
сонымен қатар жоғары жылдамдықты жады арқылы басқа процессорлардан 
қолжетімділігі мүмкін, жергілікті негізгі жады. 
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Әр процессордың кэш-жадысы 2 түрлі деректерден тұруы мүмкін: жеке және 

бөлшектенген. Жеке деректер тек бір процессор арқылы пайдаланылады, ал 
бөлшектен – бірнеше процессорлар арқылы және бірнеше кэшке бірден 
жүктелінетін болып табылады.  

Негізгі жады мен кэштегі деректер сәйкес келсе, олар когерентті деп айтылады. 
Бұл ерекшеліктің жоғалуы деректерді бөлшектенген блокка процессор арқылы жазу 
барысында іске асырылады. Когеренттіліктілікті қамтамасыз ету бөлшектенген 
деректерге қатысты кез келген процессор арқылы жіберілген жолдама, оларға 
жазылған соңғы ақпараттарды оқуы тиіс екенін білдіреді. Егер бірнеше процессор 
жазуларды өздерінің КЭШ-іне жазатын болса, сәйкес мағыналарды үйлестіру қажет.   

Когеренттілікті келесі шарттарды орындаған жағдайларда қамтамасыз етуге 
болады:  

1) егер бір жады ұяшығындағы жазу және оқу бір бірінен уақыт бойынша 
бөлінген болса ; 

2) егер бір жады ұяшығындағы бірнеше жазу операциялары қатаң тәртіппен 
орындалса. 

 
7.2. сурет - Үлестендірілген жадылы мультипроцессорлық ЕЖ 
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Бұл шарттар жүйелік хаттамалар арқылы регламенттеледі және қолдауданады. 
Бұндай хаттамалар кэш-жады когеренттілігі хаттамалары деп аталады. 
Хаттамалардың екі класы бар: 

1) бақылау; 
2) анықтамалар негізінде. 
Бақылау хаттамалары заманауи жүйелерде неғұрлым таралған болып 

табылады, себебі олар заманауи ЭЕМ архитектурасына ұқсас құрылымды 
пайдаланады: ортақ жедел жадымен шина (торап) арқылы байланысқан кэш-жады 
процессорлары. 

Әр кэш деректер тармағы мен оның жағдайы (белгі (признак)) туралы 
ақпаратты сақтайды: 

a) бөлінетін немесе бөлінбейтін; 
b) түрлендірілген не жоқ; 
c) ЖЖ блогының кэштегі бар болуы. 

Кэштер ортақ (бөлінетін) шиналарда орналасады. Әр жергілікті жадының 
контроллері жазу операцияларын қадағалайтын жүйелік шинаны қарайтын аңду 
блогынан тұрады. Кейбір кэштерде деректер жаңартуы қажет болған жағдайда, 
оның процессоры шинаны қамтып, ол арқылы мекен-жай тармағын жібереді. Қалған 
басқа процессорлар бұл  мекен-жайды талдап, ол бойынша мекен-жай тармағы бар 
жоғын тексереді. Егер ол бар болса, өз ақпаратын түзету қажет. Шинаға 
қолжетімділік өте қатаң жүйелі, сондықтан барлық операциялар реттілі түрде 
орындалады.  

Қарастырылған жүйелер жұмысындағы неғұрлым көп әсер екі-деңгейлі кэш 
пайдаланылған кезде байқалады. Шина қадағалау екінші кэш арқылы жүзеге 
асырылады, ал процессор негізінен алғашқы кэшпен жұмыс жасайды. Бұндай тәсіл 
жады өткізу жолағына қатысты талаптарды төмендетуге жол береді.  

Кез келген жүйеде негізгі мәселе бөлшектенген тармаққа жазу барысында 
пайда болады. Бұл операция екі тәсілдің (хаттамалар) біреуі арқылы орындала 
алады: 

1) күші жойылған жазба (аннулированная); 
2) жаңартылған жазба (обновленный). 
 
1. Күші жойылған жазба 
Егер кез келген процессор өзінің жергілікті жадысының бір тармағына 

өзгертулер енгізсе, басқа жергілікті блоктардағы бұл тармақтың көшірмелері 
шынайы емес деп белгіленеді немесе күйші жойылады (нақтылық биті нөлденеді). 
Егер басқа процессор бұндай тармаққа жүгінетін болса, кэш-қателік болады да, 
деректер түрлендіруі жүргізілген жергілікті жадыдағы дұрыс мағынаға ауысу жүзеге 
асырылады. 

 
2. Жаңартылған жазба. 
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Жергілікті жадыдағы кез келген жазба, өзгертілген тармақ көшірмелері бар 
басқа жергілікті блоктарға көшіріледі. Бұл ретте, негізгі жадыға көшіру уақытша 
шегерілуі мүмкін. Бұл тәсіл желі бойынша тарату ауқымы кең деректер табыстауын 
қажет етеді.  

Қарастырылған тәсілдер келесі басымдылықтар мен кемшіліктерге ие. 
Бұлардың біріншісі жағдайда процессорлар жұмысын шиеленістуындаған 
тоқтатады, ал екіншісі – жадының өткізу жолағын көбейтуді талап етеді. Соңғы 
жағдайда сәйкес келетін тармақ белгісін («бөлінетін» немесе «бөлінбейтін») 
пайдалану арқылы ауысым қарқындылығын төмендетуге болады.  Күші жойылған 
жазба бойынша бұндай белгінің бар болуы жүйе жұмысын жеделдетеді (егер тармақ 
бөлінетін болса, күшін жойы қажеті жоқ).  

Бағдарлама жүргізілу барысында тармақ мәртебесі (статус) өзегрілуі мүмкін. 
Егер процессорлардың біреуі, басқасының өз кэшіндегі (жедел жады мекен-жайы 
сәйкесі бойынша) бөлінбейтін тармаққа жолдамасын байқайтын болса, блок белгісі 
«бөлінетін» дегенге өзгертіледі.  
 Анықтама негізіндегі хаттамалар ірі ауқымды мультипроцессорлық 
жүйелерде пайдаланылады. Оларда физикалық жады блогының жағдайы туралы 
мағлұматтар арнайы анықтамада көрсетіледі (7.3. сур.). Анықтама бір түйінде 
немесе барлық түйіндер арасында бөлінген болуы мүмкін. Ол әр негізгі жадының 
тармағы туралы ақпаратты сақтайды: қандай кэштерде тармақ орналасады, олардың 
белгі мағыналары, т.б. Анықтама көлемі ЖЖ тармақтары мөлшеріне өлшемдес. 
Процессорлар мен кэштердің көп көлемінде анықтама тиісінше көлемдерге ие 
болады, әсіресе оның көшірмелері әр түйінде сақталса. Жүйе жұмысының 
жылдамдығы үшін оны жергілікті жады түйіндеріне орналастырылатын 
бөлшектерге бөледі. Бұл анықтаманың басқа бөлшектеріне қатарлас уақытта 
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жолдауға мүмкіндің беерді. Анықтамасы бар жүйелердің негізгі құндылығы болып, 
кез келген блок күйі туралы ақпараттар бір орында ғана орналасады. Бұл  онымен 
жұмыс жасауды неғқрлым жеңілдетеді. 
 
 
 
Рис. 7.3. Общая структура крупномасштабной мультипроцессорной ВС с протоко-
лами обмена на основе справочников 
 
Зертханалық қондырғының сипаттамасы 
 
 

Зертханалық жұмыс Windows 98/2000 және жоғары ортада жұмыс жасайтын 
IBM түрінің ПЭЕМ-да орындалады. Еліктеушілік (имитация) үлгі бағдарламасы 
Delphi 7.0 тілінде құрастырылған. Ол негізгі (жедел), жергілікті және КЭШ-жадыдан 
тұратын SMP  шиндік ұйымды UMA типінің көппроцессорлы есептеу жүйесінің 
архитектурасын зерттеуге мүмкіндік береді.  

Memory бағдарламасындағы сияқты, үлгіде (модель) микропроцессор мекен-
жайларының шинасы және жүйелік шина көрсетілген. Еліктеушілік үлгі жадыға 
жолдама жүргізілуін көрсетеді. Түрлі архитектуралық шешімдер мен олардың 
жұмыс режимдерін салыстыру мүмкіндігі бар.  

Үлгілеуге арналған алғашқы деректер болып табылады: 
− жүйедегі процессорлар көлемі; 
− жадыға қарасты жолдама командалар көлемі; 
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− ортақ жиынтықтағы жадыға қарасты командалар бөлігі; 
− жүйеліліктегі оқу командаларының бөлігі; 
− ортақ жиынтықтағы жазу командаларының бөлігі; 
− есептеу кешенінің көппроцессорлы конфигурациясы; 
− жедел жады көлемі (тармақтар бойынша есептеледі); 
− КЭШ-жады көлемі (тармақтар бойынша есептеледі); 
− жергілікті жады көлемі (тармақтар бойынша есептеледі); 
− жергілікті жады құрылғыларының конфигурациялары үшін – олар мен 

негізгі жадыға қатысты жолдамалар мүмкіндігі; 
− жедел жадыда оқу және жазу уақыттары (такті бойынша есептеледі); 
− КЭШ-тегі оқу және жазу уақыттары (такті бойынша есептеледі); 
− жергілікті жадыға оқу және жазу уақыттары (такті бойынша есептеледі). 

Модельдеу нәтижелері көрсетіледі: 
− орындалған командалар көлемі; 
− орындалған тактілер ортақ көлемі; 
− бір командіге қатысты такттер орта саны; 
− жүйелік шина орта жүктемесі.  
− жадымен операциялар аяқталуын күту немесе жүйелік шинаның босатылуы 

барысындағы әр процессордың тоқтап тұру такті көлемі; 
− әр проессордың КЭШ-қателік көлемі. 

Модельдеу бағдарламаларының атқарушы модулі MultMem деп аталады және 
Lab 7 папкасында орналасады. Оның қосылуы дәстүрлі тәсіл арқылы жүзеге 
асырылады. Қосылғаннан кейін экранда модель параметрлерін енгізуге мүмкіндік 
беретін негізгі терезе және үш модельдеу режимі туындайды: үздіксіз, тактілі және 
таймерлік. Оларды таңдау, алдыңғы жұмыстардағыдай Модельдеу режимі (Режим 
моделирования) менюі арқылы іске асырылады.   

Ең алдымен бастапқы мәліметтерді енгізу керек. Бұл процедура, алдыңғы 
жұмыстардағылардай, Пуск –> Настройка менюі көмегімен жасалынады.  Берілген 
пунктті таңдаған кезде бірнеше бетбелгіден (закладка) тұратын терезе пайда болады. 

Бұл пункт арқылы ашылатын диалогтік терезе төрт қосымша парақшадан 
тұрады.  

Негізгі (Главные) қосымша парақшасы мүмкіндік береді: 
a) 2 санының деңгейі ретінен (2-64)  процессор көлемін таңдауға; 
b) ортақ қоспадағы жады командаларының пайыздық бөлігін көрсетуге (бұл 

параметр жүйе арқылы шешілетін міндеттерді бейнелейдң және шинаның орта 
жүктеуін есептеуге пайдаланылады) ; 

c) жадыға қарасты жолдама командалар көлемін белгілеуге; 
d) оқу және жазу командаларының пайызды өзарақатынасын белгілеуге. 
Жады (Память) қосымша парақшасы SMP шиндік құрылымның UMA 

архитектурасының негізіндегі көппроцессорлы есептеу кешенінің 
конфигурацияларын таңдауға мүмкіндік береді: 
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a) Кэш-жадысыз; 
b) КЭШ-жадымен; 
c) КЭШ-жадымен және жергілікті жадылармен. 

Бұл қосымша парақшада барлық типті жады көлемдерін белгілеуге болады.  
Өзарақатынас (Взаимодействие) қосымша парақшасы КЭШ-ке, жергілікті 

және негізгі жадыға қатысты жолдамалардың (оқу/жазу) уақытын белгілеуге 
болады, ал Басқалар (Другие) қосымша парақшасы таймер бойынша модельдеу 
режимінің таймер интервалын белгілеуге мүмкіндік береді..  

Барлық қажет баптауларды орындағаннан кейін зерттеулерге көшуге болады.  
Жүйе құрамына кіретін процессор мекен-жайлары бойынша шиндік модельдеу 

барысында, жадыға оқып немесе қайта жазуды қажет ететін жады тармақтары 
жүйелі түрде түсіп отырады. Ең алдымен бұл тармақтар КЭШ-те ізделінеді. Егер 
тармақтар жоқ болса (КЭШ-қателік), не жергілікті жадыға, не ортақ жадыға 
жолдама жіберіледі. Модель баптауларына сәйкесінше шығарылатын өзарақатынас 
сеансынан кейін, ізделініп жатқан тармақтың оқытылуы (жазба) жүзеге асырылады. 
Атының алдындағы жақшадағы екі сан құрамының нұсқа номерін көрсетеді.  

Жоғарыда айтылғандай, бағдарлама жұмысының нәтижелері орындалған 
тактілер мен командалар, тактідегі орындалған командалар орта уақыты, жүйелік 
шина орта жүктеуі және  жүйе процессорының әр тоқтауы мен КЭШ -қателіктер 
көлемі болып табылады. 

 
Зертханалық жұмыстың орындалу тәртібі 
 
Жұмысқа дайындық 

1. Басшылықтың барлық бөлімдерімен танысу. 
2. Оқытушыдан КЭШ-жады архитектурасын, ауысым алгоритмдерін және 

когеренттілік қамтамасыздылығын зерттеуге тапсырма алу. 
3. Берілген КЭШ-жады архитектурасын зерттеу. 
4. Есептемені рәсімдеу.  

Зертханалық жұмыстың орындалу реттілігі 
 
Зертханалық жұмыста көппроцессорлы жүйе жадысының функционалдық 

қосалқы жүйе ерекшеліктерін келесі көрсетілген құрылым параметрлері мен жұмыс 
режимі негізінде зерттеу қажет. 

1. Кэш-жады режимінде модельденген бағдарламаның минималды 
ұзындығына процессор көлемі (оқытушы тапсырмасы бойынша – 2, 4, 8 және т.б.) 
ғана өзгеше бірнеше нұсқалар үшін негізгі жүйе сипаттамаларын (характеристика) 
анықтау. 

2. Кэш-жады режимін қондыру. Кэш және жедел жадының (сәйкесінше 16 
және 256 Кбайт) минималды көлемін бекіту. 1 пунктте көрсетілгендей, процессор 
санын өзерту. Сипаттау жүйесін алдыңғы режимдермен салыстыру. 
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3. 2 пунктте жазылған шарттар бойынша, жады көлемін екі типте де 2 және 4 
есе көбейту.  

4. 2 пунктте жазылған шарттар бойынша, жады жұмысы командаларының 
пайыздың құрылымын өзгерту (екі нұсқа), содан кейін – оқу және жазу 
командаларының жасалу уақытын (екі нұсқада). Алынған сипаттамаларды 
салыстыру.  

5. Кэш және жергілікті жады режимдерін қондыру. Барлық типті жадыларға 
минималды көлем белгілеу (сәйкесінше 16, 64 және 256 Кбайт). 1 пунктте 
көрсетілгендей, процессор санын өзерту. Сипаттау жүйесін алдыңғы режимдермен 
салыстыру. 

6. 5 пунктте жазылған шарттар бойынша, әр типті жады көлемін 2 және 4 есе 
көбейту.  

7. 5 пунктте жазылған шарттар бойынша, жады жұмысы командаларының 
пайыздың құрылымын өзгерту (екі нұсқа), содан кейін – оқу және жазу 
командаларының жасалу уақытын (екі нұсқада). Алынған сипаттамаларды 
салыстыру. 

8. Барлық типті жадылар көлемін 2 және 4 есе көбейтіп, 1 – 7 пункттері 
бойынша зерттеу жүргізу (көлемдер сәйкестігін оқытушымен ақылдасу). Алынған 
сипаттамаларды алдыңғы режимдермен салыстыру. 
 
Жасалынған жұмыс туралы есептеменің мазмұны 
 

Есептеме келесілерден тұруы қажет:  
1. Жұмыстың тақырыбы мен мақсаты.  
2. Бастапқы деректер. 
3. Жұмыста зерттелген көппроцессорлы жүйе жұмысының ортақ құрылымын зерттеу 
4. Командалар орындалуының орташа уақытының тәуелділік отбасы графиктері, шина 

жүктелімінің кэффициенті және параметрлер жұмысындағы кэш-қателіктердің 
түрлендірілгендерден көлемі. 

5. Көппроцессорлы жүйе жұмысының тиімді режимдері туралы тұжырымдамалар. 
 
 
Бақылау сұрақтары 
 

1. Жады құрылымы тәсілі бойынша есептеу жүйелері қандай класстарғға 
бөлінеді? 

2. Көппроцессорлы жүйелерде жады когеренттілігі қалай 
қамтамасыздандырылады? 

3. Бақылау хаттамалары дегеніміз не? 
4. Процессорлар саны көппроцессорлы жүйенің өнімділігіне қалай әсер етеді? 
5. Кэш-жады мен оның көлемі көппроцессорлы жүйенің өнімділігіне қалай әсер 

етеді? 
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6. Жергілікті жады мен оның көлемі көппроцессорлы жүйенің өнімділігіне 
қалай әсер етеді? 

7. Бағдарламадағы жадыға қарасты жолдамалар командасының көлемі 
көппроцессорлы жүйенің сипаттамасына (характеристика) қалай әсер етеді? 

8. Бағдарламадағы жадыға қарасты командалардың орындалу уақыты 
көппроцессорлы жүйенің сипаттамасына қалай әсер етеді? 

9. Кэш және жедел жадының қандай параметрлері жұмыста зерттелген 
құрылымдарға ең оптималды болып  келеді? 

10. Кэш және жергілікті жадының қандай параметрлері жұмыста зерттелген 
құрылымдарға ең оптималды болып  келеді? 

11. Жадының барлық үш түрінің қандай параметрлері жұмыста зерттелген 
құрылымдарға ең оптималды болып  келеді? 

12. Процессорлар саны мен жадының барлық үш түрінің қандай параметрлері 
жұмыста зерттелген құрылымдарға ең оптималды болып  келеді? 
 

 
№8 Зертханалық жұмыс 
Көппроцессорлы жүйе жұмысының 
 шиеленістерін зерттеу 
Қысқаша теория 
 

Жұмыс мақсаты. Көппроцессорлы есептеу жүйелерінің орталық бөлігінде 
пайда болатын түрлі шиеленістерді қарапайым имитациялық үлгі көмегімен талдау 
және бұл шиеленістердің тапсырма өңделуі уақытына әсерін бағалау. 

 
Көппроцессорлы есептеу жүйелері әдетте бірдей құрылғылар негізінде 

құрылады: ортақ жедел жадының басқарылымымен жұмыс жасайтын - 
процессорлер, ЖЖҚ модульдері, ЕЖҚ және т.б. Бұндай жүйелердің орталық бөлігі, 
желілер қатынасы арқылы байланысқан, бірнеше процессор мен жады 
модульдерінен тұрады (8.1. сур. көрсетілгендей). Қазіргі кезде желілер 
қатынасының түрлі құрылымдары жасалынған. Зертханалық жұмыста құрылымның 
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ең қарапайым түрі қарастырылады: «әр қайсысының әр қайсысымен» байланысы. 
Көппроцессорлы есептеу жүйелерінің ең маңызды мәселесі болып, бір жады 

модуліне қарасты екі немесе одан да көп процессорлардың жолдамалары кезінде 
туындайтын, орталық бөліктегі шиеленістер болып табылады. Бұндай жолдамалар 
ЖЖҚ-дағы деректердің бұрмалануына алып келеді және деректердегі қателіктерді 
айқындайға алып келу мүмкін екені айқын. Олардың жою үшін, қорғаныстың 
смафорлы қағидалары пайдаланылады. Ең алғашқы болып қарасқан процессор оны 
игеріп, бос еместік жалаушасын  орнатады. Қалған басқа процессорлар 
жолдамалары кезекке тұрғызылады. Кезек қызмет көрсетілуі белгілі дисциплиналар 
көмегімен жүргізіледі: басым емес (FIFO, LIFO) және басым. Жүйенің көз қарасы 
бойынша, шиеленістер жалпы айтқанда, тапсырма шешу уақытының көбеюі мен 
өнімділіктің төмендеуіне, сонымен қатар босатылу ресурстарының күтілімі (ЖЖҚ) 
ретіндегі процессорлар жүктеліміне әкеледі. 
 
Зертханалық қондырғының сипаттамасы 
 

Зертханалық жұмыс Windows 95/98/NT жұмыс жасайтын IBM түрінің ПЭЕМ-
да орындалады. Онда мультибағдарламалық режимде жұмыс жасайтын, 
көппроцессорлы жүйенің орталық бөлігінің еліктеушілік моделінің бағдарламасы 
пайдаланылады. Бағдарлама  Delphi 3.0 тілінде құрастырылған. Ол келесілерді 
орындауға мүмкіндік береді: 

1. Жүйе арқылы шешілетін тапсырмалар көлемін 3-тен 10-ға дейін түрлендіруге; 
2. ЖЖҚ-ға жолдау мен есептеу кезеңдерінің ұзақтығының өзарақатынасын барлық 

тапсырмаға бірдей немесе әрқайсысына бөлек өзгерту. 
3. Процессорлардың ЖЖҚ-ға қатыста жолдамаларына түрлі реттілік енгізу. 

Модельдеудің екі режимінің біреуін қондыру: үздіксіз немесе такті бойынша.  
Әдепкі қалпы бойынша, модельдеу үздіксіз режимде жүргізіледі.  

Модельдеуде үш процессор мен үш жады модулінен тұратын жүйе зерттеледі. 
Бұл бір уаұытта үш түрлі тапсырманы қарастыруға мүмкіндік береді. Модельде 
тапсырма қарастырылуымен бос емес бағдарламалар көк түсті бояумен көрсетілген. 
ЖЖҚ-ға қарасты жолдама кезінде, процессор мен жады жасылға боялады, ал ЖЖҚ 
босауын күту уақытында қызыл түске боялады.  

Модельдеу бағдарламаларының атқарушы модулі Main_pj деп аталады және 
Lab 8 папкасында орналасады. Оның қосылуы дәстүрлі тәсіл арқылы жүзеге 
асырылады. Қосылғаннан кейін экранда жоғарғы жағында модельдеуші жүйенің 
құрылымы крөрсетілген негізгі терезе пайда болады. Бұл ретте сәйкес келетін 
батырмалар көмегімен модель параметрлерін және модельдеу режимін енгізу 
мүмкіндігі пайда болады. Егер модель қосылымы тактілік режимде жүзеге 
асырылған болса, «Такті бойынша орындау» («Выполнять по тактам») жалаушасы 
қондырылады. Модельдеу «Бастау» («Начать») батырмасын басқаннан кейін 
басталады. Сонымен қатар, келесі такт орындалуы үшін «Такт» батырмасын басу 
қажет.  
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Жоғарыда айтылғандай, тапсырма параметрлері әр тапсырмаға бөлек 
тапсырылуы мүмкін. Бұл үшін «Характеристика» батырмасы пайдаланылады. Оны 
басқаннан кейін, оған тапсырма нөмері мен оның параметрлерін енгізуге мүкіндік 
беретін диалогтік терезе ашылады. Бұл терезенің төменгі жағында сәйкесінше 
мағыналар енгізілетін «Санау этапының ұзақтылығы» («Длительность этапа счёта») 
жолағы орналасады. Бағдарлама тапсырманың санау этапы ұзақтылығының келесі 
қатынастарын таңдауға мүмкіндік береді (ЖЖҚ-ға қарасты жолдамалар мен 
санаулар): 

*  ЖЖҚ-ға қарасты санау уақыты жолдама уақытына қарағанда 2, 5, 10 рет көп; 
*  ЖЖҚ-ға қарасты санау уақыты жолдама уақыты бірдей (тең);  
* ЖЖҚ-ға қарасты санау уақыты жолдама уақытына қарағанда 1.5, 2, 3 рет 

төмен.. 
Осыған қоса «ЖЖҚ-ға қарасты жолдамалар уақыты» («Время обращения к ОЗУ») 
жолағының мағынасы динамикалы түрде өзгереді.  

Парамметрлер енгізуін аяқтағаннан кейін, олар модельдеу уақытына 
сақталынады, бірақ қажеттілік туындаған кезде дәл сот реттілікпен жаңалары 
ауыстырылады.  

Процессорлардың ЖЖҚ-ға қарасты жолдамаларының реттілігі бір процессорды 
тышқанның сол жақ батырмасын екі рет басу арқылы орнатуға болады. 
Алдыңғыларға қарағанда, бұл терезеде сәйкес батырмалар арқылы қолдану немесе 
қондырғыны жою қарастырылған. Бағдарлама, ЖЖҚ-ға қарасты процессор 
жолдамаларының екі режимін зерттеуге мүмкіндік береді: 

*  әр процессор тек өзінің ЖЖҚ-мен жұмыс жасайды; 
*  әр процессор барлық ЖЖҚ-ға белгілі реттілікпен қарасады. Бұл ретте, 

дилогтік терезеде ашылатын ұсынылған тізімдердің ішінен осындан қызмет етудің 6 
нұсқасының біреуін таңдауға мүмкіндік бар.  

Бағдарлама жұмысы кезінде экранның төменгі тұсында процессорлар мен 
ЖЖҚ бос еместілігінің уақыттық диаграммасы шығарылады. Сонымен қоса, 
құрылғылар бос еместігі мағынасында пайдаланылатын түстер қолданылады: 

*  егер тиісінше процессор бос болмаса, диаграммада көк түсті баған суреті 
салынады; 

*  сли он обращается к ОЗУ, то столбик светло зелёный егер ол ЖЖҚ-ға 
қарасып жатса, бағана ашық жасыл түсті болады; 

*  егер процессор ЖЖҚ босауын күтіп, бос тұрып қалса, баған қызыл түске боя-
лады.  
Экранның ең төмен тұсында төрт негізгі сипаттамалар көрсетіледі: процессор 
күтілімі мен бос еместілігі уақыты, олардың жүктемелері коэффициенті және 
шиеленістердің ортақ көлемі. 

Бағдарлама тізімдегі соңғы тапсырма қызмет көрсетілетін кезде тоқтатылады. 
 
 
Зертханалық жұмыстарды орындау тәртібі 
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Жұмысқа дайындық 
 
1. Оқулықтың барлық бөлімдеріне кіріспе. 
2. Оқу орнынан әртүрлі құрылғы параметрлері, тапсырмалар ағымы және 

оларды ұстау режимдері бар жүйені зерделеу үшін тапсырма алу. 
3. Берілген жүйені зерттеу. 
Многопроцессорлық жүйелер және олардың шетел фирмалары әзірлеген 

үлгілері туралы ақпарат алу үшін Интернеттен іздеңіз. 
Есепті дайындау. 
 
 

Зертханалық жұмысты орындау кезегі 
 

Зертханалық жұмыста многопроцессорлық жүйенің мынадай жұмыс 
режимдерін зерттеу қажет: 

1) Барлық қолдау көрсетілетін жадқа кіру режимдері үшін бірдей тапсырма 
параметрлерімен (есептік ұзақтығы мен ЖЖҚ-ға қол жеткізудің барлық ықтимал 
коэффициенттері): 

а) әрбір процессор тек өзінің ЖЖҚ-мен жұмыс істейді; 
b) әр процессор 6 ұсынылған баламалы нұсқалардың кез-келген ЖЖҚ-ға қол 

жеткізеді. 
Барлық тапсырмалардағы есептік уақыт нұсқаушымен белгіленген шектеулерге 
байланысты болады. Міндеттер саны мұғалім тарапынан белгіленеді. 

2) Үш есе арасында қайталанатын әрбір үшбұрышта әртүрлі тапсырмалар 
параметрлері және жадыға қол жеткізудің барлық қолдайтын режимдері үшін санау 
уақытының барлық мүмкіндіктері мен ЖЖҚ-ға қатынасы: 

а) әрбір процессор тек өзінің ЖЖҚ-мен жұмыс істейді; 
b) әр процессор 6 ұсынылған баламалы нұсқалардың кез-келген ЖЖҚ-ға қол 

жеткізеді. 
Барлық тапсырмалардағы есептік уақыт нұсқаушымен белгіленген шектеулерге 
байланысты болады. Міндеттер саны мұғалім тарапынан белгіленеді. 

3) Есептік жазбаның әртүрлі параметрлерімен және барлық мүмкін болатын 
коэффициенттермен және ЖЖҚ қол жетімді барлық режимдері үшін ЖЖҚ-ға қол 
жеткізу: 

а) әрбір процессор тек өзінің ЖЖҚ-мен жұмыс істейді; 
b) әр процессор 6 ұсынылған баламалы нұсқалардың кез-келген ЖЖҚ-ға қол 

жеткізеді. 
Барлық тапсырмалардағы есептік уақыт нұсқаушымен белгіленген 

шектеулерге байланысты болады. Міндеттер саны мұғалім тарапынан белгіленеді. 
 

Орындалған жұмыс туралы есеп мазмұны 
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Баяндамада келесілер болуы тиіс: 
1. Жұмыстың атауы мен мақсаты. Бастапқы деректер. 
2. Тәуелділік кестесі: 
1) режим 1, а) - жалпы жүктеме коэффициентінің міндеттер санына 

тәуелділігі; 
2) b-тәуелділігі үшін 
а) жұмыс жасайтын және процессорлар үшін күтудің жалпы уақыты; 
б) жалпы жүктеме коэффициенті және 
в) жанжалдардың саны 
Есептеу кезеңдерінің ұзақтығы мен ЖЖҚ-ға қатынасы: 
• міндеттердің бір түрі үшін - міндеттер класы үшін; 
• топтағы тапсырмалардың әртүрлі сипаттамалары үшін - топтың әрбір тап-

сырмасы үшін; 
• барлық тапсырмалардың әртүрлі сипаттамалары үшін - жеке тапсырмалар 

үшін (нұсқаушының нұсқауы бойынша). 
 

3. Зерттелетін жүйенің тиімді жұмыс режимдері туралы қорытынды. 
4. Интернеттегі ақпаратты іздеу нәтижелері. 

 
Сынақ сұрақтары 
 
1. Қазіргі заманғы компьютерлік жүйелердің өнімділігін арттырудың негізгі 

әдістері қандай? 
2. Мультипроцессорлық жүйені ұйымдастыру үшін қанша құрылғы және 

қандай сипаттамалар қажет? 
3. Бір мезгілде бірнеше процессорларды бір RAM-ке пайдалану кезінде 

қателерді болдырмау үшін қандай негізгі қабылдау қолданылады? 
4. Жүйеліктің сипаттамаларына қатардағы тапсырмалар саны қалай әсер етеді? 
5. Есептеу кезеңдерінің ұзақтығы мен RAM қатынасына қатынасы 

многопроцессорлық жүйенің сипаттамаларына қалай әсер етеді? 
6. Есептеу сатыларының ұзақтығы мен ЖЖҚ-ға кіру қатынасы көп 

процессорлық жүйенің жұмысы неғұрлым тиімді ме? 
7. ЖЖҚ процессорларының өңдеу режимі жүйенің сипаттамаларына қалай әсер 

етеді? 
8. Жүйенің өнімділігі топтағы тапсырмалардың параметрлерін қалай өзгертеді? 

Ондағы процессорлар сияқты көптеген тапсырмалар бар. 
9. Міндеттердің біреуінің немесе ерікті санының параметрлерін өзгерту 

жүйенің сипаттамаларына қалай әсер етеді? 
10. Многопроцессорлық жүйеде жанжалдарды шешу үшін ұсынылған 

тапсырмалардың жиынтығы бойынша ұсыныстар жасаңыз. 
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	2.1 сүрет PentiumIII процессорының функционалдық диаграммасы
	Нұсқаулық декодер (InstructionDecoder) - x86 орындалатын процессоры RISC-microoperations дәйектілігі ішіне нұсқауларды CISC-түрлендіреді. Ол қарапайым нұсқауларды (Қарапайым), бір UOP орындалуы мүмкін механикалық өңдеу пәрмендері, және кешенді нұсқаул...
	Микрокодтардың тізбектілігін жоспарлаушы (Microcodesequencer) - х86 нұсқауларын кешенді шешу кезінде пайдаланылатын тізбектерді сақтайды.
	Келесі IP құрылғысы үзу туралы ақпаратқа және шарлау кестесіне негізделген келесі өңдеуге болатын нұсқау мекенжайын (IP) есептеп береді.
	Нұсқаулық блок (InstructionFetchUnit, ҚТН) алып - Tualatin ядросында келесі есептеу бөлігі instruktsii.Protsessory мекен-жайы бойынша дайындалған мекенжайлар бойынша жадтан қосымша нұсқаулар көшу кестеге негізделген алдын ала нұсқауларды орындайды нұс...
	Ол, нәтиже өзгертеді емес қосалқы бірлікке сұрау неғұрлым оңтайлы бөлу есебінен жұмыстарды тездетуге, және олардың бос тұруды азайту етіп өзгерістер, тапсырмалар балама орындау реттілік өзгеруіне өнімділігі негізгі. Тізбекті өзгерту арқылы орындауды ұ...
	Кесте мақсаты регистрлер (RegisterAliasTable) - сәулет тізілімдері x86 / IA32 (IntelArchitecture 32 биттік) және микро-операцияларды орындау кезінде пайдаланылатын ішкі тізілімдер арасындағы салыстыруды көрсетеді.
	буферлік microoperations (ReorderBuffer) ретін өзгерту - өнімділігі тұрғысынан оңтайлы ретпен microoperations қамтамасыз етеді.
	Станция-танк (ReservationStation) - жетектерге жіберілген нұсқаулар бар.
	Ядро мынадай атқарушы құралдарды қамтиды:
	Арифметикалық логикалық құрылғылар, ALU (ArithmeticLogicUnit, ALU) - бүтін операцияларды орындайды.
	Қалқымалы нүктелі арифметикалық блогы (FloatingPointUnit, FPU) - қалқымалы нүктесі сандар бойынша операцияларды орындайды. Pentium III және одан жоғары процессорларда SSE нұсқауларын орындайтын құрылғы (SIMD FPU) бар.
	Мекенжай ұрпақ бірлігі (AddressGenerationUnit, AGU) -, мекен-жайы, деректерді есептейді болып-polzuemyh нұсқаулар және осы деректерді түсіру / жүктеу үшін кэш сұрау жасайды.
	Тапсырыстың аяқталуының ішкі жүйесі келесі құрылғыларды қамтиды.
	RegisterFile - операциялардың нәтижелерін сақтайды (орындалатын нұсқаулар үшін IA32 тізілімінің күйі).
	Буферлік жад (MemoryReorderBuffer) ретін өзгерту - (тапсырмаларын орындау мақсатында өзгеруіне байланысты дұрыс деректерді алдын жазу) жадында деректер жазу тәртібін бақылайды.
	Аяқталу блогы (RetirementUnit) - тапсырмалардың орындалу нәтижелерін олар орындалатын кезекпен береді.
	Жад ішкі жүйесі негізгі жадымен әрекеттеседі және келесі құрылғыларды қамтиды.
	деректер үшін бірінші деңгейдегі кэш (1-деңгей DataCache, L1D) - (жаңа процессорлар үшін) 8-томдық (PentiumPro үшін) құрылыс ерітіндісінде немесе 16 қысқа уақыт жады килобайт, Nye деректерді сақтау үшін арналған.
	нұсқаулар алу үшін, бірінші деңгейдегі кэш (1-деңгей InstructionCache, L1I) - VRE жад шағын-қуаты қол Ильяда 8 (PentiumPro) немесе 16 килобайт бар нұсқауларды сақтауға арналған. 2 деңгейлі кэш (2 деңгейлі кэш, L2). 128, 256, 512, 1024 немесе 2048 кило...
	Автобус интерфейсі (BusInterfaceUnit) - жүйелік шинаны басқарады.
	Pentium4 процессорының қайнар көзі - NetBurst архитектурасы - Intel әзірлеген суперссалар гиперзвукциясы. Бұл P6 архитектурасының дамуы емес, бірақ барлық предшественникпен салыстырғанда негізінен жаңа.
	NetBurst архитектурасы төрт негізгі блоктан тұрады:
	1) нұсқаулықтардың орындалуын жүзеге асыратын атқарушы құрылғылар (ағылшын нұсқасы), сондай-ақ атқарушы құрылғылардың өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету құралдары;
	2) деректерді алдын-ала басып шығаруға, нұсқауларды салуға және декодтауға жауап беретін кіріс блогы (фронт);
	3) микро операцияларды орындаудың оңтайлы тәртібін қамтамасыз ететін жеделдетілмейтін құрылғылар (кез-келген тапсырыс берушілік);
	4) процессордың жад кіші жүйесімен өзара байланысын қамтамасыз ететін құрылғылар тобы болып табылатын жады интерфейсі (жады ішкі жүйесі).
	Активаторларға келесі қондырғылар кіреді.
	AI блоктарының (IntegerRegisterFile / BypassNetwork) арасында тікелей деректерді беруді қамтамасыз ететін бүтін тіркеуші файл мен логика. Registro
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