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თავი 4 

კომპიუტერული სისტემების არქიტექტურა 

 

 
 

ნახ. 4.1.  კომპიუტერული სისტემების არქიტექტურა 

 

კომპიუტერულ სისტემას აქვს მოდულური სტრუქტურა. ყოველი მოწყობილობისთვის 

(მეხსიერება, გარე მოწყობილობები)  სისტემას აქვს სპეციალური მართვის მოწყობილობა 

(სპეციალური პროცესორი), რომელსაც მოწყობილობის კონტროლერი ჰქვია.  ყველა მოდული 

(ცენტრალური პროცესორი, მეხსირება,  და მეხსიერების კონტროლერი, გარე მოწყობილობები 

და მათი კონტროლერები) შეერთებულნი არიან  სისტემური სალტით (system bus), რომლის 

საშუალებითაც ხდება სიგნალების გაცვლა. როგორც უკვე ავღნიშნეთ თითოეული 

კონტროლერის მუშაობას  მართავს დრაივერი. დრაივერი წარმოადგენს სპეციალიზირებულ  

დაბალი დონის პროგრამას, რომელიც შედის ოპერაციული სისტემის შემადგენლობაში. 

თანამედროვე სამაგიდო და პორტატული კომპიუტერული სისტემის  სტრუქტურას აქვს 

ნახ.4.1 წარმოდგენილი სახე. აქვე მითითებულია მოწყობილობათა გავრცელებული ტიპები და 

დისკი დისკი პრინტერი სხვა გარე მოწყობილობები 

დისკის კონ-

ტროლერი 

პრინტერის 

კონტროლე

რი 

გარე მოწყო-

ბილობების 

კონტროლე

რი 

ცენტრალუ

რი პროცე-

სორი 

მეხსიერებისს კონ-

ტროლერი 

სისტემური 

სალტე  

მეხსიერება 
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მათი მახასიათებლები. 

ცენტრალური პროცესორი - ესაა მოწყობილობაა რომელიც ასრულებს ბრძანებებს 

(instructions). თანამედროვე კომპიუტერებში ის არის მრავალბირთვიანი, ე.ი. აქვს თავის 

შემადგენლობაში 2-დან 32 ბირთვამდე, რომლებიც პარალელურად მუშაობენ  საერთო 

მეხსიერებაში ან არის ჰიბრიდული რომელიც შედგება ცენტრალური და გრაფიკული 

პროცესორებისგან. თითოეული ბირთვის მწარმოებლურობაა 3-3.2 გჰც. ამ შემთხვევაში 

მწარმოებლურობაში იგულისხმება პროცესორის (ბირთვის) ტაქტური სიხშირე ესაა ერთი, 

ყველაზე მარტივი მანქანური ბრძანების შესრულების დრო. არსებობს სხვა მნიშვნელოვანი 

ფაქტორებიც, რომლებიც განსაზღვრავენ სისტემის მწარმოებლურობას. ესენია მეხსიერების და 

სისტემური სალტის ტაქტური სიხშირე. ფაქტობრივად სისტემის ჯამური მწარმოებლურობა 

შეიძლება შეფასდეს ამ ნაწილებიდან ყველაზე ნელის მიხედვით (ჩვეულებრივ ესაა სისტემური 

სალტე). ეს მახასიათებლები აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ კომპიუტერის აწყობის და 

ყიდვისას. 

ოპერატიული (ძირითადი) მეხსიერება - ესაა მოწყობილობაა, რომელიც ინახავს 

დასამუშავებელ  მონაცემებს. მეხსიერების მოცულობაა 1-16 გიგაბაიტი ან მეტი, მცირე 

მოცულობიანი მეხსიერების გამოყენება არ არის რეკომენდებული, რადგან ის მნიშვნელოვნად 

ანელებს სისტემის მუშაობას. მეხსიერების ტაქტური სიხშირეა 667 მეგა ჰერციდან – 1.5 

გიგაჰერცამდე. 

სისტემური სალტე - მოწყობილობაა, რომელზეც მიერთებულია კომპიუტერის ყველა 

მოდული, და რომელთა საშუალებითაც ხდება მათ შორის სიგნალების გაცვლა, მაგალითად 

წყვეტების შესახებ. სისტემური სალტის ტაქტური სიხშირეა 1 – 1.5 GHz (ეს არის სისტემის 

ფაქტიური მწარმოებლურობა). ჩვეულებრივ გამოიყენება სალტე PCI (Personal Computer 

Interface). მასზე მიერთებული შეიძლება იყოს პროცესორი, მეხსიერება, დისკები, პრინტერი, 

მოდემი და სხვა გარე მოწყობილობები. 

პორტები ესაა მოწყობილობები გასართებით, რომელთა საშუალებითაც ხდება 

კომპიუტერთან გარე მოწყობილობის მიერთება. ყველა პორტს აქვს თავისი კონტროლერი( და 

შესაბამისად მისი დრაივერიც). 

ყველაზე ხშირად გამოიყენება USB (Universal Serial Bus) პორტი, რომელიც 

ხასიათდება ბრტყელი გასართით, ზომით 1 სმ. ამ პორტზე შეიძლება მიერთდეს მრავალი სახის 

მოწყობილობები. მათ მისაერთებლად არ არის საჭირო კომპიუტერის გამორთვა, ეს კი ძალიან 

მოსახერხებელია. არსებობს USB -ს სხვადასხვა სტანდარტები განსხვავებული სწრაფქმედებით. 
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ყველაზე მეტადაა გავრცელებული USB 2.0, სტანდარტი, რომელიც უზრუნველყოფს პორტის 

სწრაფქმედებას 240 – 260 მეგაბაიტი წამში. USB პორტის შესახებ ინფორმაციის მიღება 

შეიძლება თუ გამოვიტანთ ინფორმაციას მოწყობილობების შესახებ. ვინდოუსში: my 

computer/(მაუსის მარჯვენა ღილაკი) properties. My Computer / (მაუსის მარჯვენა ღილაკი) 

Properties / მოწყობილობები / DeviceManager / USB.  

USB 2.0 კონტროლერი აღნიშნული უნდა იყოს, როგორც გაფართოებული 

(enhanced). თუ ეს ასე არ არის აუცილებლად უნდა მოახდინოთ USB პორტების ან თვით 

კომპიუტერის მოდერნიზაცია , წინააღმდეგ შემთხვევაში ფლეშკაზე გადაწერას დასჭირდება 

გაცილებით დიდი დრო. USB პორტზე შეიძლება მიერთებული იყოს კლავიატურა, მაუსი, 

პრინტერი, სკანერი, გარე ხისტი დისკები, ფლეშკა და TV-ტუნერიც, ესაა მოწყობილობა 

რომელიც გამოიყენება ანტენიდან სატელევიზიო სიგნალის მისაღებად და კომპიუტერზე 

სატელევიზიო გამოსახულების ჩვენებისთვის.  

COM (communication ports) პორტი – გამოიყენება სხვადასხვა საკომუნიკაციო 

მოწყობილობების მისაერთებლად, მაგალითად მოდემის ( მოდემი არის მოწყობილობა, 

რომელიც გამოიყენება ინტერნეტში შესასვლელად და ანალოგური ან ციფრული სატელეფონო 

ხაზით სიგნალის გადასაცემად). ადრე COM-პორტს უწოდებდნენ – RS-232. ადრე 

კომპიუტერებს ამ პორტზე უერთდებოდა მაუსი, (დღეისათვის კი მაუსის მიერთება ხდება  USB 

პორტზე). COM-პორტის გასართებს აქვთ ორი ფორმატი – "დიდი" (25 კონტაქტით - pins) 

და  "მცირე" (9 კონტაქტით). თანამედროვე  კომპიუტერებში COM-პორტის გასართები 

თითქმის აღარ არსებობენ, მაგრამ ოპერაციული სისტემა „ტრადიციულად“ იმიტაციას უკეთებს 

სისტემაში  ვირტუალური COM-პორტს. COM-პორტს სხვაგვარად  უწოდებენ  მიმდევრობით  

(serial port) პორტს, რაც ნიშნავს  რომ ოპერაციული სისტემის  და დრაივერების მხრიდან 

COM-პორტი ესაა მიმდევრობითი მოქმედების სიმბოლური მოწყობილობა. 

LPT პორტი (line printer-დან), ანუ პარალელური პორტი – ეს პორტი გამოიყენებოდა 

ადრე პრინტერის ან სკანერის მისაერთებლად. მათ უერთდებოდათ პრინტერები ბრტყელი 

(განიერი) კაბელებით და ბევრი გასართებით. პრინტერების და სკანერების ახალი მოდელები 

კომპიუტერებს უერთდებიან  USB-პორტით. ხანდახან  საჭიროა ახალ კომპიუტერს მიუერთდეს 

ძველი პრინტერი. თუ კომპიუტერს არ აქვს  LPT-პორტი, მაშინ საჭიროა სპეციალური 

გადამრთველი (ადაპტერი)  რომლის მიერთებაც, მოხდება  USB ან სხვა პორტზე.  LPT-პორტზე 

რაიმე მოწყობილობის მისაერთებლად აუცილებლად უნდა გამოვრთოთ კომპიუტერი და 

მოწყობილობა, რომელსაც ვუერთებთ და მხოლოდ ამის შემდეგ  მოვახდინოთ კომპიუტერთან 
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მიერთება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს მოწყობილობა ან  

კომპიუტერი. LPT-პორტი როგორც წესი გამოიყენება ინფორმაციის შესატანადაც, მაგალითად 

სკანერიდან, ამისთვის საჭიროა დაბალდონიანი უტილიტა  Setup, რომლის გაშვებაც ხდება 

ოპერაციული სისტემის ჩატვირთვისას (ჩვეულებრივ  Del ღილაკით), რომლის საშუალებითაც 

დაყენდება LPT- პორტისთვის მუშაობის სპეციალური რეჟიმი EPP – Extended Parallel 

Port. 

SCSI და SCSI-მოწყობილობების პორტები. SCSI (Small Computer System 

Interface) – ესაა ინტერფეისი, ადაპტერი და პორტები რომლებიც გამოიყენება ფართე 

სპექტრის  გარე მოწყობილობების მისაერთებლად - ხისტი დისკის,  CD-ROM / DVD-ROM, 

სკანერების და ა.შ. SCSI სტანდარტი დამუშავებული იყო  1980-წლების დასაწყისში და 

ფართოდ იყო გავრცელებული, რადგან Sun ფირმა მას ფართოდ გამოიყენებდა მას თავის 

სამუშაო სადგურებში. SCSI  პორტს აქვს შესაძლებლობა მიუერთოს ერთ  SCSI-პორტს ბევრი 

(10-მდე) (ჯაჭვი)  SCSI-მოწყობილობა, თითოეულ მათგანს აქვს უნიკალური  SCSI ID   ამ 

შეერთებისთვის  ესაა რიცხვები 0-დან 9-მდე, რომლებიც დაყენებულია ჩვეულებრივ SCSI -

მოწყობილობების უკანა პანელზე. მაგალითად, ტრადიციულად SCSI ID სკანერისთვის არის 4. 

SCSI-გასართი ჰგავს LPT პორტის გასართს, იმ განსხვავებით, რომ მიერთების მეტი საიმედობისათვის 

მათ აქვთ სპეციალური მეტალური დამჭერები,  SCSI უპირატესობა, გარდა იმისა, რომ მასზე შეიძლება 

მიერთებული იყოს ბევრი მოწყობილობა (ჯაჭვი) არის მისი სწრაფქმედება და საიმედობა ახალ მოდელებს 

ინფორმაციის გაცვლის სიჩქარე აქვთ ,– 240-250 მეგაბიტი წამში. არსებობს SCSI რამდენიმე 

სტანდარტი  (მათ რიცხვში – Wide SCSI, Ultra Wide SCSI). 

VGA (Video Graphic Adapter) პორტი  გამოიყენება იმ მონიტორის (დისპლეის) მისაერთებ-

ლად, რომლებიც იმართება გრაფიკული კონტროლერით (პროცესორით). 

IEEE 1394 (FireWire) – პორტები გამოიყენება ციფრული ვიდეოკამერების ან 

ფოტოაპარატების მისაერთებლად, მათთვის დამახსაიათებელია - არა დიდი ზომის ბრტყელი მბრწყინავი 

გასართი 3-5 მმ (არსებობს მისი ორი სტანდარტი) პორტი მუშაობს დუპლექსურ რეჟიში, საშუალებას 

იძლევა არა მარტო მართოს კამერიდან ინფორმაციის შეტანა, არამედ მართოს თვით კამერის დაყენებაც  

კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით (მაგალითად  Windows Movie Maker). ამ პორტის 

საშუალებით ასევე შეიძლება ჩაირთოს ტელევიზორიც, რომელსაც აქვს ინტერფეისი FireWire . 

თანამედროვე კომპიუტერებისთვის დამახასიათებელია, ის რომ  FireWire პორტები მონტირებულია 

პირდაპირ დედა პლატაზე (motherboard) – (motherboard ეს არის ძირითადი სიტემური პლატა, 

რომელზეც მონტირებულია პროცესორი და მეხსიერება)აქედან ჩანს რამდენად დიდ მნიშვნელობას 

ანიჭებენ კომპიუტერების მწარმოებლები მულტიმედიური ინფორმაციის გაცვლის პორტებს.   -
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კომპიუტერის ტექნიკურ მახასიატებლებში ჩვეულებრივ მითითებულია В "FireWire on board (на 

борту)".  

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – ესაა ინტერფეისი და პორტი, 

საშუალებას იძლევა კომპიუტერს მიუერთდეს ტელევიზორი ან სხვა ვიდეო მოწყობილობა, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ ჩვენების საუკეთესო  ხარისხს. (HD – High Definition). HDMI 

გასართი ჰგავს USB გასართს. HDMI-პორტი შედის თანამედროვე პორტატული კომპიუტერების 

კომპლექტში. 

Bluetooth –(ესაა ინტერფეისი უგამტარო შეერთებისთვის, რადიოკავშირის საშუალებით 

კომპიუტერთან სხვადასხვა მოწყობილობების მისაერთებლად.) ესაა მოწყობილობა რომლის 

საშუალებითაც კომპიუტერს უერთდება მობილური ტელეფონი, ყურსასმენები, ფლეიერი და 

სხვა მოწყობილობები. კავშირი ხორციელდება უგამტარო დ (რადიოკავშირის საშუალებით). 

Bluetooth -ისთვის მოსახერხებელია, ის, რომ  კომპიუტერი და ტელეფონი რჩებიან 

მიერთებული , მაშინაც კი თუ კომპიუტერი და ტელეფონი დაშორდება ერთმანეთს მცირე 

მანძილით (Bluetooth 2.0 10-15 მ)  (მაგალითად, მეორე ოთახში) ახალი Bluetooth 3.0 -

ისთვის ეს მანძილი შეადგენს 200-250 მ. ჩვეულებრივ პორტატულ კომპიუტერებს აქვთ 

ჩაშენებული Bluetooth ადაპტერები ან შეიძლება Bluetooth ადაპტერები მიუერთდნენ USB 

პორტით. Bluetooth-ისთვის უარყოფითია, ის რომ მათ აქვთ ინფორმაციის გადაცემის დაბალი 

სიჩქარე. მაგალითად, კომპიუტერზე Nokia 3230 მობილური ტელეფონიდან Bluetooth-ით 500 

კილობაიტიანი სურათის გადაცემას სჭირდება 10-15 წამი.  

ინფრაწითელი პორტი (IrDA) – ეს პორტი გამოიყენება ნოუთბუკებზე მობილური ტე-

ლეფონის (ან ორი ნოუთბუკის ერთმანეთთან)ნ მისაერთებლად ინფრაწითელი კავშირის საშუა-

ლებით. ამ პორტისთვის უარყოფითია, ის რომ მოწყობილობებს შორის მანძილი შეიძლება იყოს 

20-30 სმ. ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე არის 10-12 მეგაბიტი წამში. თანამედროვე ნოუთ-

ბუკებს აღარ აქვთ  IrDA პორტები.. 

კომპიუტერს ლოკალურ ქსელთან მისაერთებლად აქვს ასევე ქსელური მოწყობილობები -

პორტები და ადაპტერი.. 
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კომპიუტერული სისტემის ფუნქციონირება 

აპარატურის მოდულური მიდგომის უპირატესობა იმაში  მდგომარეობს, რომ   ცენტრა-

ლური პროცესორი, მეხსიერება, და გარე მოწყობილობები ფუნქციონირებენ პარალელურად. 

თითოეული მოწყობილობის ფუნქციონირებას მართავს სპეციალური კონტროლერი. აუცი-

ლებლობის შემთხვევაში შეტანა-გამოტანის ოპერაციების შესრულებისთვის ცენტრალური პრო-

ცესორი გენერირებას უკეთებს წყვეტას.  შედეგად გამოიძახება ოპერაციული სისტემა, რომელიც 

თავის მხრივ წყვეტის პასუხად უშვებს მოწყობილობის დრაივერს, შესაბამისად გააქტიურებულს 

კონტროლერით, მოწყობილობის ყოველ კონტროლერს აქვს ლოკალური ბუფერი. (ბუფერი არის 

სპეციალიზირებული მეხსიერება რომელიც გამოიყენეა კომპიუტერსა და მოწყობილობას შორის 

ინფორმაციის გასაცვლელად). იმისათვის, რომ კონტროლერმა დაიწყოს მოწყობილობაზე ინ-

ფორმაციის გამოტანა, წინასწარ ცენტრალური პროცესორმა (უფრო ზუსტად მასზე გაშვებულმა 

მოწყობილობის დრაივერმა) უნდა გადაგზავნოს ინფორმაცია ოპერატიული მეხსიერების 

მოცემული არიდან მოწყობილობის ბუფერში. შემდეგ კი მოწყობილობის კონტროლერი უკვე 

ასრულებს ინფორმაციის გამოტანას თვით მოწყობილობაზე (მაგალითად, ჩაწერს მას ხისტი 

დისკის მოცემულ უბანზე). ინფორმაციის გაცვლის დამთავრების შემდეგ კონტროლერი 

სისტემურ სალტეზე გენერაციას უკეთებს წყვეტის (interrupt) სიგნალს, ამ სიგნალით 

პროცესორი იგებს, რომ დასრულდა ოპერაცია. იმისათვის, რომ ადგილი არ ჰქონდეს დიდი 

მოცულობის ინფორმაციის მეორედ გადაგზავნას, თანამედროვე კომპიუტერებში გამოიყენება 

DMA  (Direct  Memory  Access). ისინი წარმოადგენენ კონტროლერებს  ოპერატილ მეხსიე-

რებასთან პირდაპირი წვდომისთვის. ასეთი კონტროლერები მოწყობილობებთან ინფორმაციის 

გაცვლისთვის იყენებს არა თავის სპეციალიზირებულ მეხსიერებას, არამედ პირდაპირ 

ოპერატიული მეხსიერების არეს, რომელშიც განთავსებულია გაცვლის ბუფერი.  

წყვეტების დამუშავება 

ოპერაციული სისტემა შეიძლება განვიხილოთ,  როგორც, პროგრამა, რომელიც იმართება 

წყვეტის (interrupt-drivenprogram) საშუალებით. ცენტრალური პროცესორის წყვეტა 

გადასცემს მართვას მოცემული ტიპის წყვეტის დამუშავების ქვეპროგრამას, რომელიც ოპერა-

ციული სისტემის შემადგენლობაში შედის. კომპიუტერების უმრავლესობაში ეს მექანიზმი 

რეალიზებულია წყვეტის ვექტორის საშუალებით  (interrupt  vector). წყვეტის ვექტორი 

ესაა  – ოპერატიულ მეხსიერებაში რეზიდენტული მასივი, რომელშიც შენახულია წყვეტის ნომ-
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რების მიხედვით წყვეტის დამუშავების ქვეპროგრამების  (ოპერაციული სისტემების მოდული) 

მისამართები. წყვეტის დამუშავებისას შეიძლება კვლავ წარმოიქმნას სხვა წყვეტა. ასეთ შემთხვე-

ვაში ხდება ახლად წარმოქმნილი წყვეტის დაყოვნება (disabled), და მის შესახებ ინფორმაცია 

დაიმახსოვრება წყვეტების რიგში (წყვეტის რიგი წარმოადგენს ოპერაციული სისტემის 

სისტემურ სტრუქტურას, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა წარმოქმნილი წყვეტების რიგის 

მიხედვით დამუშავებას).  

აპარატურული წყვეტების გარდა შეიძლება გამოთვლების დროს (მაგალითად, ოპერა-

ტიულ მეხსიერებაში ფურცლის არ არსებობის დროს, პროგრამაში შეცდომის აღმოჩენის შემ-

თხვევაში) შეიძლება ადგილი ჰქონდეს პროგრამულ წყვეტას (trap). ასეთ წყვეტების დროსაც 

ხდება წყვეტების დამუშავების მექანიზმის ამოქმედება, აქედან გამომდინარე ოპერაციული 

სისტემა გამარტივებული თვალსაზრისით შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც წყვეტების 

დამუშავების ნაკრები. 

წყვეტისას ოს ინახავს პროცესორის მდგომარეობას (ეს ნიშნავს, რომ იმახსოვრებს - რეგის-

ტრების და ბრძანებათა  მთვლელის (program counter – PC) მდგომარეობას, შეწყვეტილი 

ბრძანების მისამართებს). ოპერაციულ სისტემაში წყვეტის დამმუშავებელი განსაზღვრავს  

ობიექტური კოდის სეგმენტის შემცველობას, რა ტიპის წყვეტა წარმოიქმნა, და რა მოქმედებაა 

საჭირო  მის დასამუსავებლად.  აღნიშნული წყვეტების ტიპების გარდა არსებობს წყვეტები 

ტაიმერიდან, რომლებიც წარმოიქმნება პერიოდულად განსაზღვრული დროის ქვანტის გასვლის  

შემდეგ (მაგალითად, ოპერაციული სისტემის მიერ გარე მოწყობილობების სხვადასხვა 

პორტების შემოწმებისას, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს დროის განმავლობაში. მაგალითად 

პორტზე მიერთებული იყო ფლეშკა, პრინტერმა დაამთავრა ბეჭვდა და გათავისუფლდა)  

ოპერაციული სისტემა ახორციელებს სისტემის რეკონფიგურაციას და  კორექციას უკეტებს 

სისტემურ ცხრილებს, რომლებშიც ინახება ინფორმაცია მოწყობილობების შესახებ.  
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შეტანა-გამოტანის არქიტექტურა 

სურ 4.2-ზე გამოსახულია შეტანა-გამოტანის შესრულებისას პროცესორის წყვეტების 

დროითი დიაგრამა  

 
 

სურ.. 4.2.  შეტანა-გამოტანის ოპერაციების შესრულების დროს პროცესორის წყვეტის დროითი 

დიაგრამა 

დიაგრამაზე ასახულია პროცესორის და შეტანა-გამოტანის მდგომარეობის შეცვლის მომენ-

ტები:  წყვეტა შეტანა-გამოტანის მოთხოვნით, ამ წყვეტის დამუშავება და ინფორმაციის გადაგ-

ზავნა მეხსიერებიდან მოწყობილობის ბუფერში, დრაივერის და კონტროლერის გამოძახება, 

გაცვლის დასრულება და კონტროლერის წყვეტა, გამოთვლების გაგრძელება.  არსებობს შეტანა-

გამოტანის რეჟიმის ორი სახესხვაობა: სინქრონული და ასინქრონული. 

სინქრონული შეტანა-გამოტანა ეს შეტანა-გამოტანის ისეთი სახეა, რომლის შესრულების 

დროსაც პროგრამა გადადის ლოდინის მდგომარეობაში, სანამ შეტანა-გამოტანის ოპერაცია 

სრულად არ დამთავრდება. აპარატურურულ დონეზე - შეტანა-გამოტანის ბრძანებას გადაჰყავს 

პროცესორი ლოდინის (idle) მდგომარეობაში, შემდეგ წყვეტამდე. ამ რეჟიმში ყოველ მომენტში 

სრულდება არა უმეტეს ერთი ერთი მოთხოვნა შეტანა-გამოტანაზე. ერთდროული შეტანა-

გამოტანა არ არსებობს. 

 ასინქრონული შეტანა-გამოტანა სრულდება ძირითადი პროგრამის შესრულების 

პარალელურად.  მას შემდეგ რაც დაიწყება ასინქრონული შეტანა-გამოტანა , მართვა გადაეცემა 

მომხმარებლის პროგრამას, ისე რომ არ მოხდება შეტანა-გამოტანის  დამთავრება. 
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მოწყობილობების მდგომარეობის ცხრილი 

სისტემურ დონეზე  გაცვლისას ხდება : სრულდება სისტემური გამოძახება ( system call ) 

( ესაა მომხმარებლის პროგრამის მიერ  ოპერაციული სისტემის მოთხოვნა სისტემური 

ქვეპროგრამის გამოძახებით) , ამით მომხმარებელს საშუალება ეძლევა  დაასრულოს სეტანა-

გამოტანის ოპერაცია. 

ოპერაციული სისტემა ინახავს მოწყობილობების მდგომარეობის ცხრილს, რომელშიც 

ყოველ მოწყობილობას შეესაბამება ელემენტი, რომელიც შეიცავს მოწყობილობის ტიპს, მის 

მისამართს და მდგომარეობას. ოპერაციული სისტემა  მოწყობილობის მდგომარეობის 

განსაზღვრის მიზნით ინდექსაციას უკეთებს მოწყობილობათა ცხრილს და ახდენს ცხრილის 

ელემენტის მოდიფიცირებას, რათა ჩართოს მასში ინფორმაცია წყვეტის შესახებ. 

შეტანა-გამოტა სინქრონული (ა )და ასინქრონული (ბ) არქირტექტურის შემთხვევაში  

მოცემულ;ია სურ.4.3. 

 
 

სურ.4.3 შეტანა-გამოტანის სინქრონული და ასინქრონული არქირტექტურა 

სქემიდან ჩანს, რომ სინქრონული გაცვლის განმასხვავებელი მახასიათებელია  

პროცესორის გადასვლა ლოდინის მდგომარეობაში შეტანა-გამოტანის ოპერაციის 

დამთავრებამდე. 

სურ. 4.4-ზე ნაჩვენებია ოპერაციულ სისტემაში შეტანა-გამოტანის ცხრილის  

მდგომარეობის მაგალითი. თითოეული მოწყობილობისთვის ინახება ინფორმაციამისი სახელის 

, მდგომარეობის და მოწყობილობის დაკავებულობის შესახებ.   
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სურ.4.4 შეტანა-გამოტანის მოწყობილობების მდგომარეობის ცხრილის მაგალითი 
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მოწყობილობა  :მოდემი 

მდგომარეობა:თავისუფალი 

მოწყობილობა  :პრინტერი 3 

მდგომარეობა:დაკავებული 

მოწყობილობა : დისკი1 

მდგომარეობა: თავისუფალი 

მოწყობილობა : დისკი2 

მდგომარეობა:თავისუფალი 

მოწყობილობა  : დისკი 3 

მდგომარეობა:თავისუფალი 
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მეხსიერებასთან პირდაპირი შეღწევა Direct Memory Access – 

DMA) 

მეხსიერებასთან პირდაპირი შეღწევა  გაცილებით ეფექტური მეთოდია შეტანა-გამოტანის 

მოწყობილობების კონტროლერებთან სამუშაოდ. იგი გამოიყენება ისეთ მოწყობილობებთან 

სამუშაოდ რომლებსაც შეუძლიათ გადასცენ ინფორმაცია დაახლოებით ისეთი სიჩქარით, 

როგორც მუშაობს მეხსიერება. 

DMA  კონტროლერი მონაცემთა ბლოკს პროცესორის ჩარევის გარეშე  გადასცემს ბუფერუ-

ლი მეხსიერებიდან  უშუალოდ ძირითად მეხსიერებაში. ასეთი მიდგომის უპირატესობა არის 

არა მარტო ის რომ თავიდან ხდება მეხსიერების ერთი უბნიდან მეორეზე მონაცემთა ბლოკის 

გადაგზავნა, არამედ ისიც რომ წყვეტის გენერირება  ხდეება გადასაგზავი მონაცემების ბლოკზე 

(რომელიც ინახება ბუფერში) და არა თითოეულ გადასაგზავნ ბაიტზე, რომელიც ტრადიციულ 

მონაცემთა გადაგზავნის მეთოდს წარმოადგენს.  

 

მეხსიერების სტრუქტურა 

ძირითადი (ოპერატიული) მეხსიერება– ეს არის ერთადერთი დიდი მეხსიერება, 

რომელთანაც პროცესორს აქვს უშუალო წვდომა. როგორც ცნობილია ძირითადი მეხსიერების 

შემცველობა არ ინახება სისტემის გადატვირთვის ან კომპიუტერის გამორთვის შემდეგ. გარე 

მეხსიერება (მეორადი) ეს არის ძირითადი მეხსიერების გაფართოება, რომელიც უზრუნველყოფს 

დიდი მოცულობის ინფორმაციის შენახვას.  მეორად მეხსიერებად ყველაზე ხშირად გამოიყენება 

ხისტი დისკები (hard disks). ფიზიკურად ისინი წარმოადგენენ  მეტალის ან შუშისგან 

დამზადებულ  ფირფიტებს, რომლებიც დაფარულია ჩაწერისთვის მაგნიტური ფენით, დისკის 

ზედაპირი ლოგიკურად დაყოფილია ბილიკებად (tracks), რომლებიც თავის მხრივ იყოფიან 

სექტორებად . დისკის კონტროლერი განსაზღვრავს  მოწყობილობასა და კომპიუტერს შორის 

ურთიერთობის ლოგიკას. 
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ხისტი დისკის სტრუქტურა მოცემულია სურ. 4.5-ზე. 

 
 

სურ. 4.5.  ხისტი დისკი 
 

იმისათვის, რომ ოპერაციულმა სისტემამ დისკზე მუშაობა შეძლოს, დისკი დაყოფილია 

ბილიკებად, მათ ინგლისური ტერმინოლოგიით ტრეკებს ეძახიან (ქართულად ბილიკებს). 

ყოველი ბილიკი წარმოადგენს კონცენტრულ წრეს, დისკის თითოეული ბილიკი დაყოფილია 

რამდენიმე ერთნაირი ზომის ნაწილად. ასეთ ნაწილს სექტორს უწოდებენ და მასში ინახება 

მინიმალური ინფორმაციის რაოდენობა. დღესდღეისობით არსებულ ყველა დისკში  სექტორის 

ზომა 512 ბაიტია., დისკის ფირფიტა ძალიან გავს კომპაქტ დისკს. ამიტომ, ადვილი მისახვედრია, 

რომ გარე ბილიკი უფრო გრძელია, ვიდრე შიდა ბილიკი. შესაბამისადაც არის განლაგებული 

ყოველ ბილიკზე სექტორების რაოდენობა, თუმცა თავიდან დისკების ყოველ ბილიკზე, 

მიუხედავად მისი სიგრძისა, სექტორების ერთნაირი რაოდენობა იყო განთავსებული.  ეს  კი არ 

იყო კორექტული. დისკზე სექტორების რაოდენობა ძალიან ბევრია, ხოლო მათი მისამართების 

ბილიკი t 

სექტორი 

ცილინდრი 

დისკი 

ბრუნვა 

მონაცემთა 

წაკითხვის თავაკი 
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ჩასაწერი ადგილი მხოლოდ გარკვეულ რაოდენობას იტევს, ამიტომ თითოეული სექტორის 

მაგივრად ხდება რამდენიმე სექტორის ერთად დამისამართება. სექტორების გაერთიანებას 

უწოდებენ კლასტერს.  კლასტერში შეიძლება იყოს გაერთიანებული 1–დან ან ათეულ 

სექტორამდე, მაქსიმალური რაოდენობა 128 სექტორია ერთ კლასტერში. ეს რაოდენობა 

განისაზღვრება იმის მიხედვით რა ზომისაა დისკი და რამდენია სექტორია მასზე. მაგალითად, 

თუ დისკზე გაქვთ 16 ათასი სექტორი, ხოლო სარჩევში მხოლოდ 2 ათასი ჩაწერის ადგილი, მაშინ 

თქვენ 8 სექტორის გაერთიანება და მათთვის ერთი მისამართის, ანუ კლასტერის მითითება 

მოგიწევთ. თუ დისკის ზომა უფრო დიდია, მაშინ ერთ კლასტერში უფრო მეტი სექტორის 

გაერთიანება მოგიწევთ და პირიქით.  

როგორც ნახაზიდან ჩანს ცილინდრი ესაა სხვადასხვა მაგნიტურ დისკებზე ერთმანეთის 

თავზე განლაგებული სექტორების ერთობლიობა .  

სწრაფქმედებიდან  ღირებულებიდან და ინფორმაციის შენახვის შესაძლებლობებიდან 

გამომდინარე მეხსიერების სისტემას აქვს იერარქიული ორგანიზაცია.  მეხსიერების ნებისმიერი 

სახის ოპტიმიზაციისთვის გამოიყენება ასოციატიური მეხსიერება (კეში), რომელიც მეხსიერების 

უფრო სწრაფ მეხსიერების სისტემაშია განთავსებული და ინახავს უფრო ნელი მეხსიერების 

ხშირად გამოყენებად ელემენტებს.  ამ თვალსაზრისით ოპერატიული მეხსიერება შეიძლება 

განვიხილოთ, როგორც გარე მეხსიერების კეში. კეშ მეხსიერებათავისი არსის მიხედვით ეს არის 

წყვილების (მისამართი, მნიშვნელობა)  ასოციატიური სიაა, ამიტომ აპარატურული ძიება მასში 

ხორციელდება მისამართით, როგორც გასაღებით. ამიტომ ნელ გარე მეხსიერებასთან 

მიმართვისას თავიდან ხორციელდება ძებნა კეშ მეხსიერებაში მითითებული მისამართის 

მიხედვით, მაგრამ თუ ის იქ არ არმოჩნდა, მაშინ ხდება გარე მეხსიერებასთან სტანდარტული 

მიმართვა. ქეშირების პრინციპი მეტად მნიშვნელოვანია და საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად 

დააჩქაროს მუშაობა გარე მეხსიერებასთან. კეშირება წარმოადგენს მეხსიერების იერარქიაში 

დამატებით დონეს. 
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მეხსიერების მოწყობილობების იერარქია მაჩვენებია სურ.4.6. 

 

 
 

სურ.4.6 მეხსიერების იერარქია 

უფრო სწრაფქმედი  მეხსიერების სახები სქემაზე  განლაგებულია ზევით, უფრო 

ნელამოქმედი- ქვევით.  

გარე მეხსიერებებიდან ხშირად გამოიყენება: 

 ფლეშ მეხსიერება - ეს არის კომპაქტური ზომის გარე მეხსიერება, რომელიც 

უერთდება  USB პორტზე. 

 გარე ხისტი დისკი  მისი მოცულობაა 1 ტერაბაიტამდე, რომელიც ასევე მუშაობს  

USB პორტით. 

 BluRay დისკები კომპაქტ დისკების ახალი სახეობაა, რომელიც ხასიათდება 

დიდი მოცულობიტ ერთგვერდიანი 25 გბაიტი, ორ მხრივი -50 გიგაბაიტი, 

 

 



15 
 

მეხსიერების და პროცესორის აპარატურული დაცვა 

რამდენიმე პროგრამის მიერ სისტემური რესურსების (პროცესორი, მეხსიერება, გარე 

მოწყობილობები ) შეთავსებით გამოყენების მიზნით საჭიროა, აპარატურამ და ოპერაციულმა 

სისტემამ უზრუნველყოს რომ არ მოხდეს მომხმარებლის პროგრამის არაკორექტული 

შესრულება. ამისთვის აუცილებელია, როგორც წესი, პროგრამის შესრულების მინიმუმ ორი 

რეჟიმის აპარატურული მხარდაჭერა მაინც: მომხმარებლის (არაპრივილეგირებული) 

(user mode)  რეჟიმი  - მომხმარებლის პროგრამების შესასრულებლად და სისტემური 

(პრივილეგირებული, ბირთვის რეჟიმი -  - system mode, monitormode) - ოპერაციული 

სისტემის მოდულებისთვის. ორი რეჟიმის იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ოპერაციული 

სისტემის მოდულებმა, რომლებიც სრულდებიან პრივილეგირებულ რეჟიმში შეუძლიათ 

შეასრულონ სისტემური რესურსების განაწილება და გამოყოფა. კერძოდ, დააფორმირონ ახალი 

მისამართები, მომხმარებლის პროგრამებს კი რომლებიც სრულდება ჩვეულებრივ რეჟიმში არ 

შეუძლიათ მიმართვა ოპერაციული სისტემის ან სხვა ამოცანების მეხსიერების არეს, შეცვალონ 

ისინი და ამით დაარღვიონ მათი მთლიანობა. მიმდინარე რეჟიმის განსაზღვრისათვის 

სრულდება ბრძანებები აპარატურაში ბიტ რეჟიმი, რომელიც არის 0-ის ტოლი სისტემური 

რეჟიმისთვის და 1- მომხმარებლის რეჟიმისთვის. წყვეტის ან რაიმე შეფერხების დროს 

აპარატურა ავტომატურად გადაერთვება სისტემურ რეჟიმში.  ზოგიერთი პრივილეგირებული 

ბრძანება, რომელიც სისტემურ რესურსებს ცვლის სრულდება მხოლოდ სისტემურ რეჟიმში 

(მაგალითად, პროცესორის მდგომარეობის რეგისტრი), რაც იცავს სისტემურ რესურსებს 

შემთხვევითი ან წინასწარგამიზნული დაზიანებისაგან, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს 

მომხმარებლის პროგრამების ბრძანებების შესრულებამ. 

შეტანა-გამოტანის დაცვისთვის ყველა შეტანა-გამოტანის ბრძანება ითვლება 

პრივილეგირებულად. აუცილებლად უნდა არსებობდეს იმის გარანტია, რომ მომხმარებლის 

პროგრამას არასოდეს შეეძლოს სისტემურ რეჟიმშინ შეღწვა კერძოდ კი  ვერ ჩაწეროს ახალი 

მისამართი წყვეტის ვექტორში, რომელიც როგორც უკვე ავღნიშნეთ შეიცავს წყვეტების 

დამუშავების ქვეპროგრამების მისამართებს. 

შეტანა-გამოტანისტვის შესასრულბლად სისტემური გამოძახების ილუსტრაცია 

მოცემულია სურ. 4.7-ზე. 
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სურ.4.7. სისტემური გამოძახების გამოყენება შეტანა-გამოტანის ოპერაციის შესასრულებლად  

 

სქემაზე სისტემიური გამოძახება, რომლის ნომერია n იძახებს  პროგრამულ  წტვეტას 

(trap) , რომელიც გამოიძახება ოპერაციული სისტემის მიერ პრივილეგირებულ რეჟიმში, და 

სისტემური გამოძახების ნომრის მიერ განისაზღვრება შეტანა-გამოტანის ოპერაცია, რომელიც 

უნდა შესრულდეს მოცემული წყვეტის მიხედვით. შემდეგ პრივილეგირებულ რეჟიმში 

სრულდება შეტანა-გამოტანის ოპერაცია, რომლის შემდეგაც ადგილი აქვს წყვეტას და 

მომხმარებლის პროგრამა ბრუნდება და შესრულებას აგრძელებს ჩვეულებრივ რეჟიმში. 

მეხსიერების დაცვისთვის აუცილებელია უზრუნველყოფილი იქნას დაცვა, უკიდურეს 

შემთხვევაში წყვეტის ვექტორისთვის და  წყვეტების მომსახურე ქვეპროგრამებისთვის.  

მაგალითად, არ არის ხელმისაწვდომი, რომ  მომხმარებლის პროგრამამ დააფორმიროს 
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ჩვეულებრივ რეჟიმში თავისუფალი მისამართი და მიმართოს მას, რადგან ასეთ დროს შეიძლება 

დარღვეული იქნას მეხსიერების სისტემური არის მთლიანობა. ამის თავიდან ასაცილებლად 

აპარატურაში არსებობს ორი რეგისტრი , რომელიც მოინიშნავენ მომხმარებლის პროგრამისთვის 

გამოყოფილი მეხსიერების დასაშვები არის საზღვრებს.  ესაა საბაზო რეგისტრი (base 

register), , რომელიც შიცავს მომხმარებლის პროგრამისთვის გამოყოფილი მეხსიერების 

დასაწყისის მისამართს და საზღვრის რეგისტრი  (limit register) , რომელიც შეიცავს 

მეხსიერების მომხმარებლის არის ზომას. ამ არის გარეთ მეხსიერება იტვლება დაცულად, ე.ი. 

მომხმარებლის პროგრამას მასზე მიმართვა ეკრძალება (ასეთი მიმართვის მცდელობისას 

წარმოიქმნება წყვეტა). 

საბაზო  რეგისტრის და საზღვრის რეგისტრის  გამოყენება ილუსტრირებულია ნახ. 4.8. 

  

 
 

სურ.4.8 საბაზო რეგისტრის და სასაზღვრო რეგისტრის გამოყენება მეხსიერების დაცვისთვის 
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სქემის მიხედვით დავალება 2-ს გამოეყოფა მეხსიერების არე, რომელიც იწყება  300040 

მისამართიდან (ინახება საბაზო რეგისტრში), ზომა არის  120900 (ინახება სასაზღვრო 

რეგისტრში), ე. ი  420939 ის ჩათვლით. მიმართვა, მაგალითად  420940  მისამართზე 

დავალება 2-დან  მიმართვა იწვევს წყვეტას, როგორც დაუშვებელი. 

მეხსიერების მისამართების აპარატურული დაცვის სქემა ილუსტრირებულია სურ.4.9-ზე 

 
 

 

სურ.4.9 მეხსიერების მისამართის აპარატურული დაცვის სქემა 

 

 


