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Магистрала или сабирница (bus) је подсистем који преноси податке између компоненти
рачунарског система или између рачунара.

Магистрала је скуп паралелних проводника (водова) који проводе сигнале између
компоненти у рачунару.

Ширина магистрале је број линија (бита) у магистрали.

Основна подела:

 Интерне (локалне) – повезују микропроцесор, меморију и компоненте на
матичној плочи

 Екстерне (магистрале за проширење) – обезбеђују прикључивање
екстерних (спољних) уређаја на рачунар

Типови магистрала у савременим рачунарима:

 EISA (Extended Industry Standard Architecture)
 PCI (Peripheral Component Interconnect)
 USB (Universal Serial Bus)
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Принцип магистрала у рачунару

Процесор

Утичнице магистрале Магистрала

Матична плоча Картица

Утичница ЧиповиЧипови
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ISA и PCI Магистрале

ISA (Industry Standard Architecture) : IBM 1981, PC AT
 20 битна адресна магистрала
 8/16 битна магистрала података
 8,33 MHz такт магистрале, 2 бајта по циклусу (16,7MB/s)

EISA (Extended Industry Standard Architecture)
 32 битна магистрала
 4 бајта по циклусу (33,3 MB/s)

ПРОБЛЕМИ са ISA магистралама:
 Конфигурисање уређаја је захтевало добро познавање рада
 Лоша подршка за технику Plug-n-Play
 Споро !

PCI (Peripheral Component Interconnect) , Интел предао у јавно власништво
 PCI 1.0 (1990) 32 бита по циклусу, 33MHz (33,3 MB/s)
 PCI 2.0 (1993)
 PCI 2.1 (1995)
 PCI 2.2 (1995) погодан за преносиве рачунаре (штедња батерија)
 PCI 2.X - 32 бита по циклусу, 66MHz (528 MB/s)

Проблеми са PCI магистралама:
 споро за меморијску магистралу
 компатибилност са ISA картицама
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Архитектура са више различитих магистрала

Када у рачунарском систему постоји више типова магистрала, потребно је да
постоји и уређај који врши прилагођавање сигнала између тих магистрала, тј.
врши премошћавање између различитих подсистема. Такав уређај се назива
МОСТ (BRIDGE) .

Кључни део архитектуре су два моста:

 PCI мост – веза процесора и меморије са PCI магистралом

 ISA мост – повезује PCI магистралу са ISA магистралом

Предности овакве архитектуре (користи се код пентијума):

 Велика брзина комуникације процесора са главном меморијом

 PCI магистрала обезбеђује велики пропусни опсег за брзе периферне
уређаја

 ISA магистрала обезбеђује повезивање споријих уређаја
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Архитектура система са процесором Пентијум

PCI
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Архитектура система са процесором Пентијум 4

USB 2
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Елементи савремене архитектуре система

Кључни део архитектуре је ЧИП ЗА ПРЕМОШЋАВАЊЕ
 Повезује пет основних подсистема
 Спори уређаји су везани на PCI магистралу
 Интерно има два дела:

 меморијски мост (процесор, меморија, графичка картица)
 улазно излазни мост (ATAPI контролер)

PCI магистрала
 64-битне адресе
 64-битни пренос података

AGP (Accelerated Graphics Port) – брза магистрала за графички подсистем
 32-битна магистрала
 AGP 1.0 - брзина до 264 МB/s  (1x)
 AGP 3.0 - брзина до 2,1GB/s (8x)

ATAPI (AT Attachment Packet Interface)
 Стандардни IDE/ATA хардверски интерфејс за CD, DVD и остале уређаје који се могу

уклонити из рачунарског система.
 Користи SCSI команде (нпр. за проверу да ли је медијум убачен)
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Прикључнице на матичној плочи пентијума
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Арбитрирање PCI магистрале

Уређај мора да преузме PCI магистралу да би је користио. Арбитар је уграђен у чип
за премошћавање, и то је централизован уређај који дозвољава употребу PCI
магистрале.

Сваки уређај који се повезује на PCI магистралу има две линије са специфичном
наменом:
 REQ# - уређај захтева приступ магистрали
 GNT# - уређај прима дозволу за приступ магистрали
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PCI Express магистрала

Проблеми који се појављују са стандардном PCI магистралом:

 У/И уређаји који су сувише брзи за PCI магистралу

 Картице за PCI магистралу су велике за преносиве рачунаре

PCI Express магистралa је суштински различита о PCI магистрале, и она заправо не
функциоише као стандардна PCI магистрала.

Архитектура целог система је измењена у односу системе са ISA/EISA/PCI
магистралама, тако да концептуално више личи на Ethernet мрежу.

PCI Express магистралa је у суштини СКРЕТНИЦА опште намене (switch):

Микропроцесор и главна меморија су на исти начин повезани преко чипа
за премошћавање

 Остали уређаји су повезани помоћу посвећених линија које се састоје од два
једносмерна канала
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Систем базиран на PCI Express магистрали

Чип за
премошћавањеПроцесор

Кеш меморија
другог
нивоа

Главна
меморија

Скретница

USB 2МрежаДискГрафика Остало

Упарене
серијске везе
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Комуникација на PCI Express магистрали

Пакет - јединица која се користи у комуникацији
 Заглавље (header) – садржи управљачке информације
 Корисни подаци (payload) – подаци које користи софтвер

Протоколи - скуп правила за комуникацију између уређаја
 протоколи распоређени по мрежним слојевима
 протоколи дефинишу формат пакета који се шаље магистралом

Физички слој: пренос бита
Слој везе: пренос пакета и исправљање грешака
Слој трансакција: активности на магистрали
Слој софтвера: повезује магистралу са оперативним системом
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трансакција

Слој
везе
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Заглавље Корисни подациРедни број CRCОквир Оквир



Универзална серијска магистрала

Проблеми са магистралама који су довели до појаве универзалне серијске
магистрале (Universal Serial Bus, USB):
 PCI Express магистралa је скупа за споре У/И уређаје (тастстура, миш)
 Повезивање и конфигурисање уређаја на ISA/PCI је компликовано
 Ограничен број ISA/PCI прикључака
 Корисник мора да отвара рачунар да би прикључио уређај на ISA/PCI

Предности USB магистрале:
 Нема отварања кућишта
 Нема подешавања прекидача и краткоспојника на хардверу
 Постоји само једна врста кабла за прикључивање
 У/И уређаји се напајају преко истог кабла
 Прикључење до 127 уређаја
 Подршка за уређаје који раде у реалном времену
 Уређаји се могу инсталирати док рачунар ради
 Није потребно рестартовати рачунар након инсталације уређаја
 ЈЕФТИНО !
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Топологија система на бази USB магистрале

USB систем се може посматрати као скуп веза између главног чвора повезаног са рачунаром
и спољних уређаја који се прикључују на рачунар:

 Главни чвор (root hub) – прикључује  се на главну магистралу рачунара и има
утичнице за прикључење спољних уређаја

 Чвор (hub) – чвор који омогућује повезивање других чворова
Функционални чвор/уређај (node)

Главни чвор
РАЧУНАР

Чвор 1

Чвор 2 Уређај Уређај

Чвор 3 Чвор 4 Уређај Уређај

Уређај Уређај Уређај

Главни
контролер

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

Ниво 4
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Главни чвор
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Стандардни USB конектор
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Пин Опис Боја кабла
1 Плус пол напајања +5 V црвена
2 Подаци- (Data-) бела
3 Подаци+ (Data+) зелена
4 Минус пол напајања црна



Типови USB конектора

Различити типови USB конектора су уведени да би се омогућило прикључивање
различитих типова уређаја на рачунарски систем.
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