
IBM tipli fərdi kompüterlər. Ana modul. Portlar. 

Dünyanın kompüter parkının böyük əksəriyyətini İBM arxitekturalı Fərdi 

Kompüterlər (Personal Computer –PC) təşkil edir. PC-lər Ana Modul və ya Əsas 

Modul  (Mother Board, Main Board) elekrton-çap lövhəsinin bazasında qurulur 

(ədəbiyyatda ana-kard terminindən də istifadə olunur). Kompüterin bütün 

qurğuları bu modulun üzərində çəkilmiş sistem magistralı (elektrik siqnallarını 

ötürmək üçün mis kanallar) vasitəsilə bir-biri ilə informasiya mübadiləsinə 

qoşulur. Bunun üçün magistral üzərində müxtəlif tip portlar yerləşdirilir. Əsas 2 

cür portlardan istifadə olunur: socket ( ayaqdeşik keçidli) və slot (müstəvi-yarıq 

keçidli). 

Ana modullar bir-birindən aşağıdakı əsas 2 parametrinə görə fərqləndirilir: 

1) Birdəfəlik (bir maşın taktında) ötürülə bilən veriləndəki ikilik kodun 

mərtəbələrinin (bitlərin) sayı ( “0” və “1”-lərin sayı) – 8, 16, 32, 64 və s. 

2) Magistralda informasiyanın ötürülmə sürəti (bit/san) – nə qədər çox olarsa, o 

qədər yaxşı sayılır. 

Ana modul üzərindəki əsas portlar aşağıdakılardır: 

1-Prosessor portu; 

2 - Sistem məntiqini realizə edən mikrosxemlər (chipset); 

3 - əməli yaddaş mikrosxemlərinin yerləşdirilməsi üçün slotlar; 

4-AGP şin interfeysi; 

5-PCI şin interfeysi; 

6-Sərt, CD və DVD tipli İnformasiya daşıyıcılarının ana kart ilə birləşdirilməsi 

üçün istifadə olunan interfeyslər: 

7-Daxiletmə və xaricetmə portlarının yerləşdiyi blok; 

8-Qida mənbəyinin birləşdirilməsi üçün istifadə olunan konnektor; 

9-Disk daşıyıcılarının birləşdirilməsi üçün istifadə olunan interfeys. 

Ana modulda mərkəzi prosessor ilə bərabər iki ədəd körpüdən istifadə 

olunur. Chipset mikrosxem topluğu (ing. chipset)— bir neçə mikrosxemdən ibarət 

olub mərkəzi prosessoru operativ yaddaş qurğusu və periferik qurğulann 



kontrollefləri ilə bağlanmasını təmin edir. Müasir sistem məntiqini təmin edən 

chipset, əsasən, «şimal» və «cənub» körpülərindən ibarətdir. 

• Şimal körpü (ing. Northbridge), MCH (Memory controller hub), sistem 

kontrolleri— mərkəzi prosessoru yüksək məhsuldarlığa sahib şinləri istifadə 

edən qurğulara (RAM, qrafik kontroller) birləşdirmək üçün istifadə edilir. 

Mərkəzi prosessoru sistem kontrollerinə birləşdirmək üçün FSB (Front Side 

Bus (FSB) — bu şin x86 dəstəkli mərkəzi prosessor ilə daxili qurğular 

arasında bağlantını təmin edir), HyperTransport ( əvvəllər Lightning Data 

Transport (LDT) kimi tanınılan iki istiqamətli yüksək buraxma qabiliyyətinə 

və kiçik gecikməyə malik olan ardıcıl/paralel kompyuter şinidir. 

HyperTransport Technology konsorsiumu tərəfindən hazırlanmışdır) və SCİ 

(ing. Scalable Coherent Interface (miqyaslaşdırılabilən uzlaşdınlmış qarşılıqlı 

əlaqə və ya interfeys) — komponentlər arasında böyük həcmdə və qısa 

mesajların ötürülməsini təmin edir. Bu mesajlar üçün gecikmə zamanı həll 

edici rol oynayır) şinlərindən istifadə olunur. Adətən, sistem kontrollerinə 

RAM bağlanır. Belə olan halda o həm də yaddaş kontrollerinə də sahibdir. 

Tətbiq olunan sistem kontrollerindən operativ yaddaşının maksimal 

həcmi həm də yaddaş şinin buraxma qabiliyyətindən asılıdır. Son zamanlar 

daxilə quraşdınlmış RAM- lardan istifadə edilməyə başlanmışdır (misal üçün 

daxilə quraşdınlmış yaddaş kontrollerin AMD K8 və İntel Core İ7 tipli 

prosessorlarda istifadə edilmişdir). Bu isə öz növbəsində sistem kontrollerinin 

funksiyasının işini asanlaşdırır və istilik ayrilmalarının miqdannı azaldır. 

Müasir ana kartlarda qrafiki kontrollerin qoşulması üçün PCI Express 

slotlarından istifadə olunur. 

Köhnə ana kartlarda isə ümumi şinlər(İSA, VLB, PCI və AGP) istifadə 

edilirdi. Cənub körpü (ing. Southbridge), ICH (l/O controller hub), periferik 

kontroller - periferik qurğuların kontrollerini, o cümlədən ( sərt disk, 

Ethernet, Audio), PCI və PCI Express şinlərinə qoşulan periferik qurğular 

üçün şin kontrolleri, yüksək buraxma qabiliyyəti tələb etməyən komponentlər 

üçün LPC şinin kontrollerini özündə birləşdirir. Bununla bərabər LPC şini 



yükləyici ROM (BIOS) və multikontrollerin bağlanması üçün də istifadə 

edilir. Multikontroller mikrosxemlərdən ibarət olub məlumatlann ötürülməsi 

üçün istifadə edilən aşağı məhsuldarlığa sahib olan «köhnəlmiş» 

interfeyslərdir (ardıcıl və paralel interfeysləri, maus və klaviatura 

kontrollerləri). Bir qayda olaraq, şimal və cənub körpüləri ayrı-ayrı IC 

(inteqral mikrosxemləri) şəklində realizə olunur. Tək chipset şəklində realizə 

olunan körpülər də vardır. Beləliklə, sistem məntiqini realizə edən chipset ana 

kartın əsas xarakteristikalannı və hansı qurğulann bağlanmasını təyin edir. 

1. Mikroprosessor (MP) portu. Kompüterin əsas funksional ğurgusu olan 

MP bu porta qoşulur. MP- mikroelektron texnologiyalardan istifadə olunmaqla 

bir və ya bir neçə korpusda yerləşdirilmiş milyonlarla məntiq elementindən 

ibarət inteqral mikrosxemdir (mikroçip). MP-yə kompüterdə proqram üzrə 

emal olunan verilənlərin və proqram əmrərinin 2-lik kodları daxil olur. 

Verilənləri emal edən MP hissəsi Hesab Məntiq Qurğusu adlanır. 

2. BİOS (Basic İnput-Output System- Əsas daxiletmə-xaricetmə sistemi) portu. 

Kompüterin ilkin işini (xarici yaddaşdan proqramlar yüklənənə kimi) təşkil 

edən proqramlar və müxtəlif parametrlərini saxlayan daimi yaddaş (ROM – 

Read Only Memory – Yalnız oxumaq üçün yaddaş) mikrosxemi. Setup – 

rejimində bu parametrlərə baxmaq olar. 

3. Əməli yaddaş (RAM – Random Access Memory – iş zamanı dəyişdirilə bilən 

yaddaş) portları (2 və ya 4 port). Bu portlara kompüterin əsas işlək və 

tezişləyən yaddaşı olan əməli yaddaş mikrosxemlərini təşkil edən modullar 

qoşulur. 

4. PCİ (Peripherial Component İnterconnect – Kənar Qurğuların qoşulması) 

portları. Kompüterə qoşulan kənar qurğuları (printer, skaner, modem, 

LANCard, SoundCard vəs.) qoşmaq üşün interfeys və ya adapter portları. 

İnterfeys qurğular arasında informasiyaları bir-birinə uyğunlaşdıran və bu 

mübadiləni təşkil edən elektron moduldur. Bu modullar xarici qurğunu 

qoşmaq üçun kompüterin sistem blokunun xarici səthində əlavə portlar 

yaradir. 



5. AGP (Advanced Graphic Port – təkmilləşdirilmiş qrafiki port). Videomonitora 

informasiyanın ötürülmə sürətini artırmaq üçün xüsusi videoadapter (əsasən 

aralıq yaddaşdan ibarətdir və bu yaddaş nə qədər böyük olarsa videomonotora 

informasiya o qədər yaxşı ötürülür) portu. 

6. Hard Disklərin (Sərt disk-Vinçester), CD və DVD qurğularin qoşulması üçün 

İDE, EİDE və ya SCSİ tipli portlar. 

Bunlardan əlavə Ana Moduldan kompüterin kənar səthinə aşağıdakı standar 

portlar çıxarılır: 

1. LPT-port (Line Print Terminal) – çap qurğularını qoşmaq üçün xüsusi port. 

2. Videmonitor portu. 

3. Klaviatura portu. 

4. Mouse portu. 

5. COMM portlar- Kommunikasiya (şəbəkə) vasitələrini qoşmaq üçün xüsusi 

portlar. 

6. USB – müxtəlif qurğuları qoşmaq imkanı yaradan yeni tip universal portlar. 

Ancaq iki qurğunu bir-birinə bağlayan şin port adlanır. Müasir kompüter 

sistemləri əsas giriş-çıxış portlarla təmin olunur. Bu portlar ardıcıl və paralel 

portlardır. 

Ardıcıl portlar adətən kiçik həcimdə olan informasiyanı (verilənləri) tez bir 

vaxtda ötürən qurğuları qoşmaq üçün istifadə olunurdu. Məsələn, mausu və xarici 

modemi. Paralel portlar isə vaxt məhdudiyyəti qoyulmadan boyük həcimli 

informasiyanı ötürən qurğuları qoşmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn, 

printerləri və ya skanerləri. 

Ana platanın xarici portları: PS/2 (1 - mouse, 2 - klaviatura), şəbəkə RJ- 45 (3), 

USB (4), D-subminiature (COM-portun 9-kontaktlı portu (5), LPT portu (6), VGA 

portu (7), MIDI (8) i 3.5 mm audio giriş-çıxış (9) COM1 … COM4 - (ingil. 

COMmunication) ardıcıl portu olub, vəzifəsi RS-232 interfeysindən istifadə edən 

(məsələn, modemlər) yüksək sürətli, kommunikasiyalı qurğuları qoşmaqdır. 

 

 



LPT1 .. LPT3 paralel portu olub (ingilis. Line Print Terminal), vəzifəsi 

IEEE 1284 interfeysi istifadə edən printerləri qoşmaqdır. Əvəllər, COM və LPT 

portlar anakartın üzərində yerləşmirdilər, onlar əlavə genişlənmə kartı vasitəsilə 

reallaşırdılar, Genişlənmə kartı da anakartında olan İSA-slot genişlənməsinə 

taxılırdılar. 

IEEE 1394 (FireWire) portu 100, 200, 400, 800 və 1600 Mbit/s sürəti ilə 

qurğular arası verilənləri ötürmək üçün nəzərdə tutulub, sərt disklərlə, rəqəmsal 

video-audio qurqularla və başqa yüksək sürətli xarici komponentlərlə rahat iş 

təmin etmək üçün istifadə olunur. 

USB (Universal Serial Bus – Universal Ardıcıl Şin)Portları – USB portu 

hazırda ən çox istifadə olunan xarici portdur. Ən böyük üstünlüyü, sərt disk də 

daxil olmaqla bir çox qurğuları xaricdən kompüterə asanlıqla qoşub istifadə etmə 

imkanının olmasıdır. USB portunu istifadə etməyin digər əsas üstünlüyü, USB 

qurğularını qoşub ayırdıqdan sonra portu və ya qurğunu qorumaq məqsədilə 

kompüteri bağlama məcburiyyətinin olmamasıdır. Anakartlar əsasən 2 USB portu 

və əlavə olaraq 2 kabel alternativi ilə istehsal edilir. 

FireWire da USB kimi ardıcıl şinlərə aiddir. Ardıcıl interfeysin seçilməsi 

ondan irəli gəlir ki, interfeysin işləmə sürətini qaldırmaq üçün onun işləmə 

tezliyini qaldırmaq lazimdır, paralel interfeysində isə siqnalların fazada 

yerdəyişməsi nəticəsində (ləngimə ucbatindan) kabellərin uzunluğuna 

məhdudiyyət qoyulur. 

Bundan başqa, paralel şinlərin kabelinin və portun qabaritləri böyük olur. 

Accelerated Graphics Port (AGP). AGP xüsusən ekran kartları üçün dizayn 

edilmişdir. AGP kompüter dünyasını qrafik kartlarında daha geniş verilənlər şini 

istifadə etməyə məcbur etmişdir. AGP 66 MHz 1x, 133 MHz 2x, 266 MHz 4x 

sürətilə həm olduqca sürətli verilənlər şini, həm də ana yaddaş ilə 

daha sürətli əlaqə saxlayan bir portdur. AGP sadəcə, ekran kartı və mikroprosessor 

ilə istifadə edilməsi və genişlənə bilməsi səbəbilə bir verilənlər şini deyil, daha çox 

port kimi istifadə olunur. 32 bit həcmi olan və PCI 2.1 standartı istifadə edən AGP 

33 MHz yerinə 66 MHz ötürmə sürətinə malikdir. 



PCI (Peripheral Component Interconnect – Xarici Əlaqəli Periferiya 

Komponentləri) Slot məlumat şini Intel tərəfindən inkişaf etdirildi, ancaq sadəcə 

Intel-in istehsal etdiyi mikroprosessorlara deyil, bütün mikroprosessorlara uyğun 

gəlir və anakartlarda mütləq olması vacib olan standart halına gəlmişdir. 

Anakartlar üzərində əsasən 1- dən 6-ya qədər PCI slotları olur. 32 bit verilənlər şini 

olan PCI 33 MHz sürətində işləyir. PCI verilənlər şini əməliyyat sistemlərinin 

avtomatik olaraq qurğunu tanıyaraq yüklədiyi qoş və işlət (plug&play) 

xüsusiyyətini dəstəkləyən bir verilənlər şinidir. 

PCI verilənlər şini səs kartından ekran kartına qədər müxtəlif qurğuların 

istifadə etdikləri verilənlər şinidir. 

Small Computer System Interface (SCSI) Sistemi İnterfeysi) – əsasən 

Windows NT və Unix server kompüterlərində istifadə edilir. Son zamanlarda FK-

da istifadə edilməyə başlanmışdır. Yüksək mübadilə sürətinə malik qurğular və 

informasiya şinləri üçün hazırlanan bir Standarddır. SCSI tipli qurğular üçün ilkin 

informasiya interfeysi olaraq istifadə edilir. 

Əsasən sərt disk, CD-ROM, optik oxuyucularda istifadə edilən bir 

interfeysdir. 

SCSI interfeysləri mikroprosessoru məşğul etmədən SCSI cihazlar arasında SCSI 

şini üzərindən məlumat mübadiləsi aparırlar. Bir SCSI interfeysi 8 bit genişliyində 

informasiya şini istifadə etdiyi və sistem lövhəsində bir biti istifadə etdiyi üçün 

yeddi ədəd qurğunu eyni anda istifadə edə bilir. Genişləndirilmiş şin sayəsində 

hazırda qoşula biləcək qurğuların sayı artmış və 14 qurğuya qədər dəstəkləyə bilən 

SCSI-lər geniş istifadə edilir. 

Industry Standard Architecture (ISA) - ISA slotları köhnə tipli anakartlarda: 

modem, səs, ekran, şəbəkə və başqa kartların qoşulması üçün istifadə edilirdi. ISA 

PCI və AGP-yə nisbətən aşağı sürətlə işləyən bir sistem şinidir. Maksimum 8 MHz 

sürətilə işləyir, ancaq bəzi sistemlərdə əlavə sürətləndiricilər ilə 12 MHz sürətinə 

qədər yüksəldilə bilər. Yeni anakartlarda ya ən sol kənarda tək sökük halında olur, 

ya da heç olmaya bilər. ISA 16 bit məlumat ötürmə şininə malik olub, eyni 

vaxtda 16 bit məlumata müraciət etməyə imkan verir. Extended Industry 



Standard Architecture: 1-EİSA 8Bit, 2-EİSA 16Bit, 3-EİSA 32 Bit 

IDE (Intelligent Drive Electronic – Ağıllı Elektron İdarəetməsi) ən geniş 

istifadə edilən interfeysdir. IDE interfeysi iki ədəd çevik disk qyrğusu və iki ədəd 

sərt disk qurğusunu eyni anda dəstəkləyə bilir. Digər interfeyslər ilə tamamilə 

uyğun olub, birlikdə istifadə oluna bilər. 8 və 16 bit interfeyslə informasiya 

mübadiləsi təmin edilir. Nəzarət dövrələri qurğusu üzərində yerləşir. Buna görə də 

IDE interfeysi tamamilə ötürücü cihaz halına gəlmişdir. AT (ISA) informasiya 

şininə bağlı bir standart olduğu üçün 8 bit əlaqəsində maksimum 4 Mb/san və 16 

bit əlaqəsində maksimum 8 Mb/san məlumat ötürmə sürətinə malikdir. 

Serial ATA (SATA) SATA standartı Paralel ATA standartlarında olduğu kimi 

CD, DVD qurğuları, CD yazanlar, böyük həcmli çevik disk qurğuları və maqnit 

lent backup qurğularının qoşulması üçün istifadə edilir. 


