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Doskona³y przewodnik dla administratorów 

� Jak optymalnie skonfigurowaæ sprzêt i oprogramowanie? 
� W jaki sposób dobraæ urz¹dzenia pamiêci masowej? 
� Jak zdiagnozowaæ i usun¹æ usterkê serwera? 

Serwery sieciowe, które jeszcze do niedawna kojarzone by³y z potê¿nymi maszynami, 
kosztuj¹cymi ogromne pieni¹dze, dzi� � dziêki szybkiemu rozwojowi technologii � s¹ 
coraz popularniejsze i tañsze. W amatorskich sieciach komputerowych, biurach, 
urzêdach i profesjonalnych serwerowniach, obok markowych maszyn czêsto mo¿emy 
spotkaæ serwery zmontowane z komponentów dostêpnych w sklepach i hurtowniach 
komputerowych. Stale powiêkszaj¹ca siê oferta czê�ci do serwerów powoduje, ¿e 
administratorzy sieci mog¹ rozbudowywaæ swoje maszyny, zwiêkszaæ dostêpn¹ 
przestrzeñ dyskow¹, pamiêæ i wykonywaæ inne modernizacje oraz naprawy. 

Ksi¹¿ka �Rozbudowa i naprawa serwerów� to podrêcznik dla administratorów 
wszystkich sieci komputerowych � zarówno amatorskich, jak i tych, z których 
korzystaj¹ pracownicy du¿ych korporacji. Znajdziesz w niej wyczerpuj¹ce informacje 
dotycz¹ce procesorów i platform serwerowych, konfigurowania serwerów, 
rozbudowywania pamiêci i przestrzeni dyskowej oraz monta¿u innego typu pamiêci 
masowych. Przeczytasz o interfejsach sieciowych, protoko³ach i diagnozowaniu oraz 
usuwaniu problemów zwi¹zanych z funkcjonowaniem sieci. Dowiesz siê tak¿e, jak 
zorganizowaæ serwerowniê i wdro¿yæ nowe urz¹dzenia. 

� Mikroprocesory i chipsety serwerowe 
� P³yty g³ówne i BIOS-y stosowane w serwerach 
� Dobór i konfiguracja pamiêci 
� Dyski twarde i pamiêci masowe 
� Urz¹dzenia wej�cia i wyj�cia 
� Konfiguracja interfejsów sieciowych i macierzy dyskowych 
� Zabezpieczanie serwerów przed awariami zasilania i ³¹cza sieciowego 
� Instalacja serwerów w szafach 
� Serwerowe systemy operacyjne 
� Testowanie i konfiguracja serwerów 

Zbuduj i skonfiguruj serwer o optymalnej wydajno�ci i cenie!
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Historia współczesnych serwerów to nie tylko dzieje coraz nowszych procesorów — w równej mierze to historia
kolejnych, coraz bardziej rozbudowanych płyt głównych i ich układów sterujących, zwanych chipsetami. Pod
pojęciem chipsetu będziemy rozumieli układ albo, częściej, zestaw układów zintegrowanych z płytą główną
i przeznaczonych do obsługi jej komponentów. O płycie głównej decyduje właśnie chipset, więc dwa serwery
z płytami głównymi o identycznych chipsetach są funkcjonalnie równoważne, chyba że producent jednego z nich
rozbuduje swoją konstrukcję poza wymagania chipsetu albo odwrotnie — pominie implementację niektórych cech.

Niekiedy płyty główne posiadają identyczny chipset, a różnią się zintegrowanymi funkcjami. Otóż produ-
cenci mogą dodawać do płyt głównych rozmaite elementy, np. kartę interfejsu sieciowego Ethernet,
Fast Ethernet czy nawet Gigabit Ethernet. Producent płyty głównej może też zdecydować się na pomi-
nięcie implementacji niektórych cech charakterystycznych dla danego chipsetu.

Przegląd chipsetów serwerowych
Chipset typowo zawiera w sobie interfejs magistrali procesora (zwanej FSB — ang. Front-Side Bus), kontrolery
pamięci, magistrali i urządzeń wejścia-wyjścia. Wszystkie układy scalone płyty głównej znajdują się w chipsecie.
Jeśli porównamy procesor do silnika w samochodzie, to chipset będzie odpowiadał podwoziu. Chipset jest w pew-
nym sensie ramą, na której jest zawieszony silnik oraz przewody łączące go z otoczeniem. W skład chipsetu
należy zaliczyć ramę, zawieszenie, układ kierowniczy, koła i opony, skrzynię biegów, wał napędowy, mechanizm
różnicowy i hamulce. Podwozie samochodu jest odpowiedzialne za jego jazdę, ruszanie, zatrzymywanie i skręcanie.

W typowym serwerze chipset reprezentuje połączenie pomiędzy procesorem a wszystkimi innymi komponentami.
W większości przypadków procesor nie jest w stanie komunikować się z pamięcią, kartami rozszerzeń i podłączo-
nymi urządzeniami bez pośrednictwa chipsetu.

Procesory Opteron firmy AMD, przeznaczone dla serwerów i stacji roboczych, zawierają własne,
wbudowane kontrolery pamięci — z tego względu chipsety dla Opteronów nie zawierają osobnych
kontrolerów, a procesor komunikuje się z pamięcią bezpośrednio.

Ze względu na to, że chipset nadzoruje interfejsy i połączenia występujące pomiędzy procesorem i pozostałymi
komponentami systemu, od niego zależy, jaki typ procesora można zastosować, z jaką częstotliwością będzie pra-
cował procesor i magistrale, jakiego typu, o jakiej pojemności i o jakim czasie dostępu pamięć operacyjna może
zostać użyta.

Tak naprawdę chipset prawdopodobnie jest najważniejszym pojedynczym komponentem komputera, chyba nawet
ważniejszym od procesora. Systemy wyposażone w szybsze procesory mogą osiągać gorszą wydajność od kom-
puterów opartych na wolniejszym modelu, lecz za to lepszym chipsecie. Można tutaj użyć analogii samochodu
z silnikiem o mniejszej mocy, który dzięki lepszym hamulcom, lepiej dobranym przełożeniom (przyspieszeniu)
i wyższym umiejętnościom kierowcy może zająć pierwsze miejsce w wyścigu. Jeśli planuję zakup serwera klasy
x86 (czy to gotowego, czy to montowanego z ogólnodostępnych komponentów), najpierw dobieram odpowiedni
typ chipsetu, ponieważ od niego jest uzależniony dobór procesora, pamięci oraz kart rozszerzeń i urządzeń
wejścia-wyjścia.

Chipsety systemów serwerowych wykonują co prawda te same zadania co chipsety dla komputerów osobistych,
ale zestaw funkcji typowego chipsetu serwerowego jest projektowany głównie pod kątem stabilności, nawet kosz-
tem wydajności, która z kolei jest priorytetem w systemach osobistych. W chipsetach serwerowych stosuje się więc
pamięć z układami wykrywania i korygowania błędów (ECC), zaawansowane mechanizmy korekcji błędów
odczytu z pamięci, funkcje zaawansowanego zarządzania; próżno natomiast szukać tu opcji przetaktowywania
procesora, typowych dla popularnych konstrukcji dla komputerów osobistych — choćby to pokazuje większe
przywiązanie do stabilności niż do maksymalizacji osiągów.
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W serwerach stosuje się procesory x86, Itanium i rozmaite konstrukcje klasy RISC, ale w tym rozdziale skupimy
się na chipsetach wykorzystywanych z procesorami klasy x86 i Itanium. Ma to swoje uzasadnienie; otóż decy-
dując się na serwer oparty na procesorze z rodziny x86 czy Itanium, masz do dyspozycji pokaźny wybór płyt
głównych dla takich procesorów; płyty te wykorzystują rozmaite chipsety, różniące się między sobą wydajnością
i zestawami funkcji. Wielu producentów płyt głównych korzysta z chipsetów z oferty firm trzecich, co daje sporą
elastyczność w zakresie ostatecznej konfiguracji systemu. Tymczasem w przypadku serwerów z procesorami
RISC jesteśmy w praktycznie każdym przypadku skazani na płyty główne i chipsety produkowane przez produ-
centa danego serwera; do tego zdarza się, że każdy model serwera wykorzystuje inny, specjalizowany dla niego
chipset. Różnorodność oferty chipsetów w serwerach RISC-owych jest więc znacznie mniejsza niż w przypadku
konstrukcji opartych na popularnych x86 i Itanium; konfiguracja systemu RISC-owego sprowadza się często do
wyboru liczby procesorów, pojemności pamięci i typu obudowy.

Historia chipsetów serwerowych
W chwili, gdy firma IBM wprowadziła na rynek swoje pierwsze płyty główne przeznaczone dla komputerów
osobistych, były one złożone z kilku oddzielnych układów scalonych. W celu stworzenia w pełni funkcjonalnego
systemu oprócz procesora i opcjonalnego koprocesora wymaganych było wiele innych komponentów, z których
każdy stanowił osobny układ.

W tabeli 3.1 zebrano wszystkie podstawowe komponenty zastosowane na oryginalnych płytach głównych
PC/XT i AT.

Tabela 3.1. Podstawowe komponenty płyt głównych PC/XT i AT

Komponent Płyta PC/XT Płyta AT

Procesor 8088 80286

Koprocesor (jednostka zmiennoprzecinkowa) 8087 80287

Generator zegara 8284 82284

Kontroler magistrali 8288 82288

Zegar systemowy 8253 8254

Kontroler przerwań Low-Order 8259 8259

Kontroler przerwań High-Order — 8259

Kontroler DMA Low-Order 8237 8237

Kontroler DMA High-Order — 8237

Układ CMOS RAM i zegara czasu rzeczywistego — MC146818

Kontroler klawiatury 8255 8042

W przypadku oryginalnych systemów PC i XT oprócz procesora i koprocesora na płycie głównej umieszczono
zestaw składający się z sześciu podstawowych układów scalonych. W późniejszym okresie, w systemie AT i now-
szych, firma IBM poszerzyła zestaw do dziewięciu układów, wśród których znalazły się kontrolery przerwań
i DMA oraz układ nielotnej pamięci CMOS RAM i zegara czasu rzeczywistego.

Wszystkie komponenty płyty głównej, poza układem CMOS i zegara pochodzącego z fabryk Motoroli, były wytwa-
rzane przez firmę Intel i innych producentów, którym Intel udzielił licencji. Aby zbudować kopię lub klon jednego
z systemów firmy IBM, konieczne było zastosowanie wszystkich wymienionych wcześniej komponentów oraz
ponad 100 innych niezależnych układów scalonych, które służyły do wykonania kompletnej płyty głównej. Taka
liczba układów spowodowała zwiększenie kosztów produkcji płyt głównych i dodatkowo sprawiała, że na płycie
pozostało niewiele wolnego miejsca pozwalającego na dodawanie innych elementów.
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Chipset integruje funkcje wielu oddzielnych układów scalonych w pojedynczym, zintegrowanym układzie. Pierw-
szym chipsetem dla komputerów PC był układ opracowany przez Chips and Technologies w roku 1986.

Układ Chips and Technologies 82C206 zawierał wszystkie funkcje, które w płytach głównych systemów AT
były realizowane przez kilka głównych układów scalonych. Z układem 82C206 zintegrowano takie funkcje jak
generator zegara 82284, kontroler magistrali 82288, zegar systemowy 8254, podwójny kontroler przerwań 8259,
podwójny kontroler DMA 8237, a nawet układ MC146818 zawierający CMOS i zegar czasu rzeczywistego. Poza
procesorem możliwe było zastąpienie jednym układem scalonym niemal wszystkich podstawowych komponentów
znajdujących się na płycie głównej komputera PC. Oprócz układu 82C206 na płycie głównej umieszczono jeszcze
cztery inne układy scalone pełniące rolę bufora i kontrolera pamięci. W sumie te pięć układów scalonych tworzyło
niemalże całą płytę główną. W późniejszym okresie cztery dodatkowe układy scalone uzupełniające układ 82C206
zostały zastąpione przez nowy zestaw składający się tylko z trzech układów. Cały zestaw został nazwany chipsetem
New Enhanced AT (NEAT) CS8221. Jego następcą był chipset 82C836 Single Chip AT (SCAT), w którym
ostatecznie zintegrowano wszystkie układy scalone poprzedniego zestawu, uzyskując jeden pojedynczy układ.

Firma Intel omijała branżę zintegrowanych układów płyt głównych dla komputerów osobistych i serwerów aż do
roku 1994, w którym powstał pierwszy procesor odpowiedni do zastosowań serwerowych — Pentium. Co prawda
ówczesne sieciowe systemy operacyjne, takie jak Novell NetWare i podobne, działały na najróżniejszych popu-
larnych procesorach, od 8088 po 486, ale systemy te nie implementowały pracy wieloprocesorowej ani innych
zdobyczy współczesnej architektury serwerów. Dopiero z procesorem Pentium i specjalizowanymi chipsetami
firmy Intel i innych producentów można było skutecznie konstruować serwery wieloprocesorowe.

W branży chipsetów dla komputerów osobistych Intel miał kilku konkurentów, ale żaden z nich (a wymienić można
firmy VIA Technologies, AcerLabs/ALi, SiS, nVidia czy ATI) nie stanowi znaczącej konkurencji w dziedzinie
chipsetów serwerowych dla procesorów firmy Intel. Nie znaczy to jednak, że Intel to jedyny producent chipsetów
serwerowych dla swoich procesorów. Od 1997 roku firma ServerWorks (spółka Broadcom znana wcześniej pod
nazwą Reliance Computer Corporation) zaprezentowała swój pierwszy zintegrowany układ dla serwerowej płyty
głównej z procesorem Intel. Obecnie ServerWorks to drugi pod względem znaczenia dostawca chipsetów
serwerowych dla tych procesorów — pierwsze miejsce trzyma oczywiście firma Intel.

Firma Advanced Micro Devices (AMD) parała się produkcją procesorów dla komputerów osobistych od wielu
lat, ale w branży serwerowej zaczęła się liczyć dopiero po opracowaniu procesora Athlon MP — pierwszego proce-
sora tej firmy przystosowanego do działania równoległego w trybie SMP. Obecnie firma AMD produkuje także
procesory Opteron, przeznaczone do użytku w serwerach wieloprocesorowych (do czterech procesorów), wytwarza
też oczywiście chipsety serwerowe dla obu rodzin procesorów. Producenci zewnętrzni produkują zaś chipsety dla
procesorów Opteron, pozwalające na konstruowanie serwerów ośmioprocesorowych.

Firma Sun Microsystems stosuje w swoich serwerach dwie odmienne architektury. W linii serwerów opartych na
swoich własnych procesorach SPARC wykorzystuje własną architekturę płyty głównej; z kolei w serwerach
bazujących na procesorach Opteron (Sun Fire X, V40z i inne) korzysta z chipsetów AMD 8000.

►► Więcej informacji o serwerach firmy Sun z procesorami SPARC w rozdziale 19., „Serwery firmy Sun Microsystems”.

Różnice pomiędzy chipsetami serwerowymi
a chipsetami dla komputerów osobistych
Istnieją zintegrowane układy płyty głównej stosowane na równi w serwerach i w popularnych komputerach klasy
PC, jest też spora kategoria chipsetów stosowanych z powodzeniem w serwerach i w stacjach roboczych. Mimo
to chipset serwerowy różni się od chipsetu komputera osobistego w sposób zasadniczy, a to przynajmniej w kilku
aspektach.

Chipsety serwerowe implementują zazwyczaj poniższe mechanizmy, nieznane w komputerach osobistych:
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 Wsparcie dla systemowego oprogramowania zarządzającego — oprogramowanie zarządzające, takie
jak IBM Tivoli czy CA Unicenter TNG, pozwala administratorowi na określenie bieżącego stanu serwera
i odpowiednie zareagowanie na ewentualne przekroczenie dopuszczalnych parametrów pracy albo wręcz
uszkodzenie pamięci, procesora czy innych ważnych komponentów systemu.

 Obsługa detekcji i korekcji błędów — możliwość wykrywania i korygowania niektórych kategorii
błędów i przekłamań odwołań do pamięci to zasadnicza cecha każdego chipsetu serwerowego. W zależności
od chipsetu funkcja ta może sprowadzać się do obsługi pamięci ze sprzętowymi układami ECC, sprzętowego
mechanizmu memory scrubbing (weryfikacja danych zapisywanych do pamięci), chipkill (odłączanie
pamięci) czy implementacji ECC dla mostka południowego bądź północnego.

Sprzętowy mechanizm memory scrubbing weryfikuje niezawodność podsystemu pamięci w okresach
zmniejszonego obciążenia (bezczynności systemu) i informuje systemowe oprogramowanie zarządza-
jące o ewentualnych modułach pamięci, w których wykryto niezdatne do korekcji błędy zapisu danych.
Z kolei mechanizm chipkill implementuje korekcję błędów w zakresie do 4 bitów na moduł pamięci
i ewentualnie odłącza od systemu te moduły, które cechują się nadmierną ilością błędów — system
nie musi być zatrzymywany i automatycznie porzuca korzystanie z problematycznej pamięci, wykorzy-
stując pozostałe moduły. Ponadto pamięć podręczna serwerowych procesorów również często obsłu-
guje korekcję ECC (więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale 2., „Mikroprocesory serwerowe”).

 Obsługa pamięci buforowanej (ang. registered) — pamięć buforowana, określana też mianem pamięci
typu registered, zawiera dodatkowy rejestr buforujący, mający zwiększyć niezawodność odwołań
do pamięci. Jest za to wolniejsza niż pamięć niebuforowana, a także od niej droższa.

 Obsługa wieloprocesorowości — w niektórych serwerach z dolnej półki stosuje się pojedyncze procesory
bez możliwości rozbudowy, ale większość serwerów może być jednak uzupełniona o następny albo jeszcze
kolejne procesory.

 Obsługa 64-bitowych i 66-megahercowych złączy magistrali PCI — większość serwerów posiada
obok typowych 32-bitowych złączy PCI taktowanych częstotliwością 33 MHz także złącza 64-bitowe
i 66-megahercowe, przeznaczone do montowania kontrolerów SCSI i iSCSI oraz gigabitowych kart
sieciowych Ethernet.

 Obsługa złączy PCI-X — wiele współczesnych chipsetów serwerowych obsługuje złącza PCI i PCI-X.
Owe złącza o wysokiej przepustowości (do 133 MHz, 64-bitowe) nadają się szczególnie dobrze
do obsadzania kontrolerami wysokowydajnych macierzy SCSI RAID i kart sieciowych standardu Gigabit
Ethernet, a także cechują się zgodnością wstecz ze zwyczajnymi kartami PCI. W zależności od konstrukcji
chipsetu serwerowego, obsługę PCI-X implementuje się za pośrednictwem dodatkowego układu albo
integruje się ją z układem mostka południowego (czyli kontrolera wejścia-wyjścia — I/O Controller
Hub [ICH]). Złącza PCI-X są zgodne wstecz ze złączami PCI.

 Obsługa złączy PCI-Express — PCI-Express to najnowsza i najszybsza odmiana magistrali PCI,
obsługiwana w najnowszych konstrukcjach serwerowych. Sposób grupowania linii magistrali jest
różny w różnych chipsetach. Zazwyczaj obsługa PCI-Express oznacza tryby ×1 i ×4, a w niektórych
konstrukcjach również ×8. Każda linia PCI-Express (×) to przepustowość rzędu 250 MB/s. Złącze
PCI-Express ×4 ma więc łączną przepustowość 1 GB/s, czyli porównywalną z przepustowością
133-megahercowego, 64-bitowego złącza PCI-X.

Zintegrowane układy płyt głównych przeznaczone do serwerów mają zazwyczaj liczne cechy nieobecne w ukła-
dach dla komputerów osobistych, z drugiej strony brakuje im niektórych funkcji czy mechanizmów charaktery-
stycznych dla tych ostatnich. Weźmy choćby zintegrowane układy dźwięku i grafiki, które w serwerach są zbędne;
nic dziwnego, że w wielu chipsetach serwerowych nie ma śladu po wbudowanej karcie dźwiękowej, obsłudze kart
graficznych AGP czy PCI-Express; można się też spodziewać braku układowego wsparcia dla interfejsu progra-
mistycznego gier DirectX (to typowe dla niektórych chipsetów produkcji ServerWorks).

Co prawda serwerowe płyty główne często oferują zintegrowane kontrolery SCSI oraz mało wydajne układy gra-
ficzne PCI bądź AGP, jednak nie są to zwykle układy implementowane bezpośrednio w chipsecie, a raczej osobne
układy montowane przez producenta płyty głównej (ilustrację typowej konstrukcji płyty głównej ze zintegrowanym
kontrolerem SCSI i kartą VGA znajdziesz na rysunku 3.1, w dalszej części rozdziału).
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Mostek północny i południowy
Większość starszych chipsetów wyprodukowanych przez firmę Intel i do niedawna prawie wszystkie chipsety
innych producentów wykorzystują architekturę opartą na trzech następujących omówionych poniżej kom-
ponentach:

 Mostek północny (ang. North Bridge). Nazwa mostka północnego wzięła się stąd, że stanowi połączenie
pomiędzy szybką magistralą procesora (taktowaną częstotliwością od zaledwie 66 MHz w starszych
konstrukcjach do nawet 1066 MHz we współczesnych) oraz wolniejszymi magistralami AGP, PCI,
PCI-X czy PCI-Express. Oznaczenie chipsetu jest tworzone na podstawie numeru układu mostka
północnego, co oznacza, że, na przykład oznaczenie chipsetu E7505 jest takie, a nie inne, ponieważ
należący do niego układ mostka północnego ma przypisany numer E7505. Liczni producenci stosują
inną nomenklaturę; w użyciu jest np. intelowski termin „ośrodka kontrolera pamięci” — memory controller
hub (MCH).

 Mostek południowy (ang. South Bridge). Mostek południowy był pierwotnie połączeniem magistrali
PCI (66/33 MHz) i jeszcze wolniejszej magistrali ISA (8 MHz). W starszych systemach rolę magistrali
pomiędzy mostkiem północnym a południowym pełniła magistrala PCI, ale we współczesnych
konstrukcjach stosuje się do tego specjalizowane magistrale, jak Accelerated Hub Architecture firmy
Intel czy HyperTransport opracowaną w firmie AMD. Zauważ, że układ mostka południowego także
bywa ostatnio nazywany zupełnie inaczej — na przykład firma Intel stosuje konsekwentnie nazwę
„ośrodek kontrolera wejścia-wyjścia” — I/O controller hub (ICH).

 Kontroler Super I/O. Jest to niezależny układ scalony połączony z magistralą ISA. Właściwie nie jest
uważany za część chipsetu płyty głównej i często jest produkowany przez inne firmy, takie jak National
Semiconductor lub Standard MicroSystems Corp. (SMC). Układ Super I/O integruje obsługę klasycznych
portów komputera: port klawiatury, myszy PS/2, porty szeregowe i równoległy — wszystkie są obsługiwane
za pośrednictwem pojedynczego, wspólnego układu kontrolera. Warto zauważyć, że nowsze układy
mostka południowego realizują również funkcje układu Super I/O (nazywa się je układami Super-South
Bridge). W związku z tym większość nowszych płyt głównych nie zawiera już oddzielnego kontrolera
Super I/O.

Na rysunku 3.1 została pokazana typowa płyta główna wyposażona w parę gniazd Socket 370 z architekturą
mostka południowego i północnego implementowaną w układzie ServerWorks Super P3TDL3; na rysunku
zaznaczono położenie wszystkich ważniejszych układów scalonych i odpowiednio oznaczono poszczególne
komponenty.

Układ mostka północnego często jest określany symbolem PAC (ang. PCI/AGP Controller). Tak naprawdę jest
to główny komponent płyty głównej i, poza procesorem, jest jedynym jej układem scalonym, który standardowo
jest taktowany pełną częstotliwością płyty (magistrali procesora). Chociaż większość nowszych chipsetów
wykorzystuje układ North Bridge w postaci jednego modułu, to jednak niektóre starsze wersje chipsetów
w rzeczywistości składały się z trzech oddzielnych układów scalonych tworzących razem mostek północny.

Układ mostka południowego jest wolniejszą częścią chipsetu, dlatego też zawsze miał postać niezależnego
modułu. Jest on w pewnym stopniu uniwersalny, ponieważ jest łączony z mostkiem północnym w wielu różnych
chipsetach. Modułowa budowa chipsetu pozwala zmniejszyć koszty jego wytwarzania i zaoferować producen-
tom płyt głównych większą elastyczność. Z tych samych powodów wielu producentów wytwarza kilka wersji
układu mostka południowego o takiej samej liczbie końcówek, oferujących różne funkcje. Układ mostka połu-
dniowego jest połączony z magistralą PCI taktowaną zegarem 33 MHz i zawiera interfejs lub mostek do
magistrali ISA pracującej z częstotliwością 8 MHz (jeśli istnieje). Zazwyczaj jest również wyposażony w podwójny
interfejs kontrolera dysków twardych ATA/IDE, jeden lub dwa interfejsy USB, a w nowszych wersjach nawet
w układy CMOS RAM i czasu rzeczywistego. W starszych konstrukcjach South Bridge układ takiego mostka
zawierał wszystkie elementy składowe magistrali ISA, włączając w to kontrolery przerwań i DMA.

Trzeci komponent chipsetu płyty głównej — kontroler Super I/O — jest połączony z magistralą ISA lub LPC
(ang. lower pin count) i integruje w sobie wszystkie podstawowe, tradycyjne porty wejścia-wyjścia obecne na
płycie głównej. Na przykład większość układów Super I/O zawiera porty szeregowe, równoległy, kontroler
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Rysunek 3.1. Typowa płyta główna wyposażona w parę gniazd Socket 370 (dla procesorów Pentium III)
z zaznaczoną lokalizacją jej komponentów

napędu dyskietek oraz interfejs klawiatury i myszy. Opcjonalnie może również obejmować kontrolery dysków
twardych IDE, układ CMOS RAM i zegara czasu rzeczywistego oraz interfejs portu joysticka. W przypadku
systemów wyposażonych w porty IDEE-1394 lub SCSI do ich obsługi są używane niezależne układy scalone
(jak na rysunku 3.1).

Większość nowych płyt głównych z chipsetem opartym na architekturze mostka północnego i południowego
zawiera układ Super-South Bridge, który integruje układ mostka południowego z kontrolerem Super I/O do
postaci jednego modułu. Dodatkowe układy, takie jak zintegrowany z płytą kontroler SCSI i karta VGA widoczne
na rysunku 3.1, są już implementowane w osobnych układach, poza chipsetem. Kontrolery SCSI stosowane na
płytach serwerowych są zazwyczaj kontrolerami o wysokiej przepustowości SCSI (Ultra160 albo Ultra320) i mogą
też obsługiwać macierze SCSI RAID, za to karty VGA, jeśli już są, to zazwyczaj maksymalnie uproszczone.
Na przykład karta ATI Rage XL wykorzystana na płycie głównej z rysunku 3.1 obsługuje zaledwie 8 MB pamięci
wideo i jest całkowicie pozbawiona zaawansowanych funkcji akceleracji grafiki 3D. Ponieważ jednak układ
graficzny w serwerach wykorzystywany jest jedynie do monitorowania i diagnostyki serwera, zaawansowane
i rozbudowane karty graficzne są zupełnie zbędne.

Na rysunku 3.2 prezentowany jest schemat blokowy płyty głównej z rysunku 3.1. Zauważ, że jako łącze pomiędzy
północnym i południowym mostkiem występuje tu 33-megahercowa, 32-bitowa magistrala PCI, która obsługuje
też złącza rozszerzeń PCI. Do tego zastosowane w tej konstrukcji porty USB 1.1 są dość powolne (maksymalnie
1,5 MB/s) i nadają się jedynie do obsługi klasycznych urządzeń wejściowych, jak klawiatury i myszy.
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Rysunek 3.2.
Architektura mostka
południowego
i północnego
na przykładzie
płyty głównej
z rysunku 3.1

Architektura kontrolerów (Intel)
W przypadku nowszych chipsetów serwerowych 8xx, 9xx, 72xx, 73xx, 85xx oraz E75xx została zastosowana
architektura kontrolerów, która charakteryzuje się tym, że dotąd używany układ mostka północnego nosi nazwę
ośrodka kontrolera pamięci MCH (ang. Memory Controller Hub), natomiast mostek południowy został przemia-
nowany na ośrodek kontrolera układów wejścia-wyjścia ICH (ang. I/O Controller Hub). Zamiast do ich połączenia
wykorzystywać magistralę PCI, tak jak w przypadku architektury North/South Bridge, użyto dedykowanego,
znacznie od niej szybszego interfejsu.

Architektura ta w porównaniu z tradycyjną architekturą mostków północnego i południowego oferuje dwojakie
korzyści:

 Znacznie większą przepustowość — od 266 MB/s do 2 GB/s (w zależności od implementacji),
w porównaniu do przepustowości 133 MB/s typowej dla magistrali PCI.

 Zmniejszone obciążenie magistrali PCI — interfejs koncentratora jest niezależny od magistrali PCI,
a ponadto nie współdzieli lub nie zmniejsza jej przepustowości dostępnej dla danych przesyłanych
do chipsetu lub do układu Super I/O. Dzięki temu, że magistrala PCI nie jest zaangażowana w tego typu
transakcje, zwiększona jest również wydajność wszystkich innych urządzeń do niej podłączonych.

Układ MCH stanowi interfejs pomiędzy bardzo szybką magistralą procesora (1066/800/533/400 MHz) a magi-
stralami grafiki, takimi jak AGP (do 533MHz) czy PCI-Express ×8 (do 2 GB/s) albo nawet ×16 (do 4 GB/s),
jeśli takowe są obecne na płycie. W niektórych systemach do magistrali PCI-Express ×8 przyłączany jest
kontroler PCI-X (133 MHz). ICH stanowi z kolei interfejs pomiędzy portami ATA (IDE) (66/100 MHz),
portami SATA (150 MB/s i więcej) a magistralą PCI (33MHz). Jeśli w systemie znajdują się złącza PCI-Express
×1 (250 MB/s), zazwyczaj również są przyłączone do ICH. W niektórych systemach do ICH łączy się również
złącza PCI-X (100/133 MHz).

Układ ICH jest również wyposażony w magistralę LPC (ang. low-pin-count), która właściwie jest zubożoną
4-bitową wersją magistrali PCI, przeznaczoną głównie do obsługi układów ROM BIOS i Super I/O znajdujących
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się na płycie głównej. Dzięki zastosowaniu do przesyłania danych, adresowania i wykonywania poleceń sterujących
tych samych 4 sygnałów do pełnej implementacji magistrali wymaganych jest tylko jeszcze 9 dodatkowych sy-
gnałów, co w sumie daje 13 sygnałów. Tak niewielka ilość sygnałów pozwala w znaczącym stopniu zmniejszyć
liczbę ścieżek sygnałowych doprowadzonych do układów ROM BIOS i Super I/O. Dla porównania — w przy-
padku starszych chipsetów, opartych na architekturze mostków: północnego i południowego, jako interfejs pomię-
dzy tymi układami wykorzystywano magistralę ISA zawierającą 98 ścieżek sygnałowych. Magistrala LPC
charakteryzuje się maksymalną przepustowością wynoszącą 16,67 MB/s, czyli znacznie większą od magistrali
ISA i znacznie przekraczającą wymagania obsługiwanych urządzeń, takich jak układy ROM BIOS i Super I/O.

Chipsety serwerowe firmy Intel dla procesorów Pentium 4, Xeon i Itanium korzystają z dwóch różnych odmian
architektury:

 Hub Interface 1.5 (HI 1.5),
 Direct Media Interface (DMI lub HI 2.0).

HI 1.5 zakłada pomiędzy układami MCH a ICH połączenie o przepustowości 266 MB/s, podczas gdy DMI obsłu-
guje połączenie o przepustowości 1 GB/s w obu kierunkach. HI 1.5 to zmodernizowana wersja pierwotnej archi-
tektury Accelerated Hub Architecture (AHA) firmy Intel, opracowanej na potrzeby pierwszych chipsetów serii
8xx dla procesorów Pentium III.

Tabela 3.2 zestawia architektury kontrolerów i układy chipsetów dla serwerowych płyt głównych pod procesory
firmy Intel.

Tabela 3.2. Architektury i układy chipsetów firmy Intel

Architektura Maksymalna przepustowość Chipsety

Hub Interface 1.5 266 MB/s E7210, E7320, E7520, E7525, E8500

Direct Media Interface (Hub Interface 2.0) 2 GB/s1 E7500, E7501, E7505, E8870
1 W obu kierunkach; DMI obsługuje równoczesną komunikację dwukierunkową (ang. full-duplex).

Rysunek 3.3 pokazuje typową serwerową płytę główną dla procesorów firmy Intel, korzystającą z architektury
kontrolerów; tu jest to płyta SE7320SP2.

Kolejny rysunek (3.4) przedstawia zaś schemat blokowy płyty głównej z rysunku 3.3. Porównanie do schematu
z rysunku 3.2 ujawnia, że tutaj magistrale PCI i PCI-X są podłączone do kontrolera wejścia-wyjścia (ICH).

VIA V-Link
V-Link to magistrala opracowana przez firmę VIA Technologies, która ma konkurować z intelowską Hub
Architecture. Firma VIA Technologies zaprojektowała architekturę V-Link jako łącznik pomiędzy układami
mostka północnego i południowego osiągający przepustowość wyższą niż Intel Hub Architecture, za pośrednic-
twem 8-bitowej dedykowanej szyby danych. Obecnie magistrala ta jest implementowana w trzech wersjach:

 ×4 V-Link — w wersji ×4 V-Link dane są przesyłane z szybkością 266 MB/s (4×66 MHz), czyli dwa
razy szybciej od magistrali PCI i tak samo jak w przypadku architektur koncentratora HI 1.5 firmy Intel.
Magistralę ×4 V-Link wykorzystano w chipsecie Apollo Pro266, obsługującym parę procesorów Intel
Pentium III.

 ×8 V-Link — wersja ×8 V-Link oferuje przepustowość 533 MB/s (4×133 MHz), czyli dwukrotnie
większą niż architektura koncentratora HI 1.5 Intela.

 Ultra V-Link — w wersji Ultra V-Link dane są przesyłane z szybkością 1 GB/s, czyli czterokrotnie
szybciej niż w architekturze HI 1.5 Intela i o połowę wolniej niż w architekturze DMI (również firmy Intel).

►► Zobacz podrozdział „Chipsety VIA Technologies dla serwerowych procesorów firmy Intel” na stronie 221.

Wszystkie układy mostka południowego firmy VIA zastosowane w chipsetach z serii VT82xx obsługują tech-
nologię V-Link. Chipsety firmy VIA z serii 266, przeznaczone dla procesorów Pentium III/4 i Athlon, były
pierwszymi, w których zastosowano architekturę V-Link. Jest ona używana również w noszych chipsetach VIA.
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Rysunek 3.3. Typowa dwuprocesorowa serwerowa płyta Socket 6040 (Xeon) z oznaczeniami położenia
poszczególnych komponentów

Co prawda firma VIA jest bardziej znana z konstrukcji chipsetów dla komputerów osobistych i przenośnych,
ale niektóre z jej konstrukcji są stosowane z powodzeniem w serwerowych płytach głównych pod procesory
Athlon.

ServerWorks Inter Module Bus (IMB)
Większość współczesnych chipsetów firmy ServerWorks dla procesorów serwerowych firmy Intel korzysta
z wyjątkowej magistrali o wysokiej przepustowości, łączącej mostek północny z 64-bitowym mostkiem kontrolera
PCI. To połączenie, ochrzczone mianem Inter Module Bus (IMB), to bardzo szybkie łącze szeregowe. Przepu-
stowości łącza IMB zależą od zastosowanego chipsetu — widać to w tabeli 3.3.

Nawet minimalna przepustowość IMB chipsetów Champion, rzędu 1 GB/s, jest wystarczająca do skutecznej
obsługi procesorów Pentium III Xeon, które mają magistralę FSB o częstotliwości 100/133 MHz i korzystają
z buforowanej pamięci PC100/PC133. Ale już dla szybszych Xeonów, opartych na rdzeniu procesora Pentium
4, potrzeba znacznie szybszego połączenia. Chipsety GC-SL oraz GC-LE Grand Champion obsługują procesory
Xeon z magistralą 400 MHz bądź 533 MHz. Większa przepustowość modelu GC-LE predestynuje go do stoso-
wania w tych systemach, w których zastosowanie znajdują 64-bitowe karty PCI. Z kolei chipset GC-HE Grand
Champion obsługuje aż cztery procesory (inne odmiany Grand Champion obsługują po dwa procesory). Ale
ponieważ magistrale tych czterech procesorów są taktowane częstotliwością 400 MHz, szyna o przepustowości
4,8 GB/s jest wystarczająca do takiej konfiguracji.

►► Zobacz podrozdział „Chipsety ServerWorks firmy Broadcom dla procesorów Intel” na stronie 216.
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Rysunek 3.4. Architektura kontrolerów według implementacji na płycie z rysunku 3.3

Tabela 3.3. Osiągi magistrali ServerWorks IMB uporządkowane według chipsetów

Chipset Typ procesorów
Maksymalna
liczba
procesorów

Przepustowość
wejścia-wyjścia
(na kanał)

Liczba
kanałów

Łączna
przepustowość

HE-SL Champion Pentium III Xeon Dwa 1 GB/s Jeden 1 GB/s

HE Champion Pentium III Xeon Cztery 1 GB/s Jeden 1 GB/s

GC-SL Grand Champion Xeon Dwa 3,2 GB/s Jeden 3,2 GB/s

GC-LE Grand Champion Xeon Dwa 3,2 GB/s Dwa 6,4 GB/s

GC-HE Grand Champion Xeon Cztery 1,6 GB/s Trzy 4,8 GB/s

HyperTransport
Procesory Opteron i inne 64-bitowe procesory firmy AMD (Athlon 64, Athlon 64 X2, Turion i Sempron dla
gniazda Socket 754) wykorzystują jako łącznik pomiędzy procesorem a chipsetem magistralę o nazwie Hyper-
Transport. Magistrala HyperTransport jest wykorzystywana w większości chipsetów dla tych procesorów
również w roli łącznika pomiędzy poszczególnym komponentami chipsetu.

Niekiedy zamiast zwyczajnego HyperTransport stosuje się nazwę „AMD HyperTransport”, ale firma AMD,
która opracowała magistralę, w 2001 przekazała projekt konsorcjum HyperTransport Consortium (http://www.
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hypertransport.org). Poza AMD do konsorcjum tego należą takie firmy jak Sun Microsystems, Apple Computer,
Broadcom (firma-matka ServerWorks), Cisco Systems, NVIDIA i Transmeta. Teraz rozwojem i opracowaniami
zmodernizowanych wersji HyperTransport dla chipsetów serwerowych i do komputerów osobistych zajmuje się
właśnie konsorcjum, połączonymi siłami wszystkich zaangażowanych stron.

Działanie magistrali HyperTransport

HyperTransport korzysta z niskonapięciowych sygnałów różnicowych (LVDS, od ang. Low-Voltage Differential
Signaling) w szybkich połączeniach szeregowych typu punkt-punkt o rozmaitych szerokościach magistrali. Hyper-
Transport to komunikacja w pełni dwukierunkowa (ang. full-duplex), a więc z równoczesną komunikacją pomiędzy
połączonymi układami. Magistrala HyperTransport obsługuje połączenia asymetryczne, pozwalając przydzielać
pasmo o szerokości odpowiedniej dla danego układu. Na przykład procesor Opteron korzysta z 16-bitowego połą-
czenia HyperTransport A z układem mostka HyperTransport, który obsługuje magistrale PCI, PCI-X i PCI-Express.
Ale sam układ mostka może wykorzystywać węższe, 8-bitowe łącze do komunikacji z koncentratorem Hyper-
Transport do obsługi portów USB i innych portów komputera o stosunkowo niewielkiej przepustowości.

Połączenia HyperTransport z procesorem noszą nazwę połączeń strony A. Połączenia z następnymi
układami chipsetu są określane mianem połączeń strony B. Przepustowość magistrali HyperTransport
będziemy podawać w megatransferach (MT) na sekundę.

Tunele, mostki i koncentratory

Układy wykorzystywane pomiędzy procesorem a koncentratorem (odpowiednikiem mostka południowego) noszą
miano układów tunelujących, ponieważ służą do przekazywania sygnałów HyperTransport do następnych urzą-
dzeń. Układ tunelujący może zapewniać bezpośrednie połączenie z urządzeniem docelowym, jak w przypadku
tunelu graficznego AMD-8151 AGP 3.0, albo realizować mostki do magistrali pośredniczących w komunikacji
z urządzeniami docelowymi (PCI, PCI-X czy PCI-Express). Urządzenia HyperTransport korzystają z niezależ-
nych strumieni danych przenoszonych pomiędzy procesorem, układami tunelującymi i koncentratorem. Kiedy
układ otrzyma strumień takich danych, sprawdza, czy jest ich adresatem; jeśli nie jest, transmituje dane dalej, do
następnego układu.

Rysunek 3.5 przedstawia schemat blokowy typowej konfiguracji serwerowej wykorzystującej komponenty chip-
setu AMD-8000. Zauważmy, że układ AMD-8000 nie obejmuje w sobie mostka północnego. Procesory AMD
Opteron zawierają bowiem własne kontrolery pamięci i nie polegają na kontrolerach zewnętrznych, składających
się tradycyjnie na mostek północny chipsetu.

Rysunek 3.5. Typowa implementacja HyperTransport w serwerowej płycie głównej dla procesora AMD Opteron



Rozdział 3.  Chipsety serwerowe 177

Chipsety dla serwerów cztero- i ośmioprocesorowych
Zintegrowane układy płyt głównych przystosowane do potrzeb serwerów jedno- i dwuprocesorowych są w wielu
względach podobne do chipsetów przeznaczonych dla komputerów osobistych; ale już przy cztero- i ośmiopro-
cesorowych systemach opartych na procesorach firmy Intel złożoność konstrukcji rośnie tak, że uniwersalne
mostki północne i południowe (MCH i ICH) zdatne do systemów jedno- i dwuprocesorowych przestają się
sprawdzać.

Chipset projektowany pod kątem serwera czteroprocesorowego albo ośmioprocesorowego korzysta zazwyczaj
z kilku układów kontrolujących dostępy do pamięci, pełniących rolę pojedynczego mostka północnego z prost-
szych konstrukcji. Tak samo w miejsce klasycznego mostka południowego kontrolującego dostęp do magistrali
PCI pojawia się typowo kilka układów kontrolujących.

►► Zobacz „Intel 450NX” na stronie 193.

►► Zobacz „Chipset Profusion (Intel/Corollary)” na stronie 195.

►► Zobacz „Chipsety ServerWorks firmy Broadcom dla procesorów Intel” na stronie 216.

►► Zobacz „Chipsety IBM dla serwerowych procesorów firmy Intel” na stronie 223.

►► Zobacz „Chipsety serwerowe Hewlett-Packard dla procesorów firmy Intel” na stronie 228.

Wyróżniki chipsetów serwerowych
Przyjrzyjmy się chipsetom stosowanym chętnie w systemach serwerowych, począwszy od serwerów opartych na
Pentium Pro po chipsety dla nieco nowszych Xeonów, Itanium, Athlonów MP i Opteronów.

W najbliższych podrozdziałach zajmiemy się analizą chipsetów serwerowych pod kątem następujących kryteriów
takich chipsetów:

 Chipsety opracowane dla procesorów serwerowych innych niż Pentium 4, Pentium D i Pentium Extreme
Edition (które nie działają w trybie symetrycznej wieloprocesorowości [SMP]) powinny implementować
obsługę SMP (czyli współdziałanie dwóch i więcej procesorów).

 Wszystkie chipsety powinny co najmniej obsługiwać pamięć z kontrolą parzystości albo (lepiej) z kontrolą
i korekcją ECC. Niektórzy producenci oferują co prawda płyty główne i serwery budowane na bazie
chipsetów pozbawionych kontroli parzystości pamięci, ale trudno takie konstrukcje uznać za serwery
z prawdziwego zdarzenia. Ponieważ serwer z definicji ma pełnić służbę niezawodnie, a często stanowić
element infrastruktury kluczowej dla ciągłości działalności organizacji, trzeba w nim koniecznie korzystać
z technologii zwiększających niezawodność dostępu do danych.

 Omawiane będą zarówno chipsety dla serwerów, jak i te przeznaczone dla stacji roboczych, ponieważ obie
kategorie są wykorzystywane jeśli nie w zaawansowanych systemach, to przynajmniej w instalacjach
serwerowych z dolnej półki.

Oto najprostsze podsumowanie tego, co czyni chipset chipsetem serwerowym: mianowicie powinien on (1)
nadawać się na chipset serwerowy i (2) być wykorzystywany w takiej roli przez producentów płyt głównych
i serwerów.

Porównanie osiągów magistrali systemowych i układowych
Chipset płyty głównej pełni rolę dyrygenta, który kieruje „orkiestrą” komponentów systemowych, dzięki czemu
każdy z nich uzyskuje dostęp do odpowiedniej magistrali. W tabeli 3.4 zebrano dane dotyczące szerokości,
szybkości, cykli i ogólnej przepustowości prawie wszystkich magistrali stosowanych w komputerach PC.
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Tabela 3.4. Przepustowość i porównanie parametrów większości magistrali i interfejsów stosowanych
w komputerach PC1

Typ magistrali Szerokość
magistrali (bity)

Szybkość
magistrali (MHz)

Ilość transmisji
na cykl zegarowy

Przepustowość
(MB/s)

Klasyczne magistrale PC/XT/AT

8-bitowa ISA (PC/XT) 8 4,77 1/2 2,39

8-bitowa ISA (AT) 8 8,33 1/2 4,17

16-bitowa ISA (AT Bus) 16 8,33 1/2 8,33

EISA 32 8,33 1 33

VL-Bus 32 33 1 133

Magistrale MCA (ang. Micro Channel Architecture)

MCA-16 16 5 1 10

MCA-32 32 5 1 20

MCA-16 Streaming 16 10 1 20

MCA-32 Streaming 32 10 1 40

MCA-64 Streaming 64 10 1 80

MCA-64 Streaming 64 20 1 160

Interfejsy stacji dyskietek

Interfejs DD Floppy 1 0,25 1 0,03125

Interfejs HD Floppy 1 0,5 1 0,0625

Interfejs ED Floppy 1 1 1 0,125

Magistrale pomocnicze komputerów przenośnych

PC-Card (PCMCIA) 16 10 1 20

CardBus 32 33 1 133

Magistrale PCI i pochodne

LPC 4 33 1 16,67

PCI 32 33 1 133

PCI 66 MHz 32 66 1 266

PCI 64-bitowa 64 33 1 266

PCI66 MHz/64-bitowa 64 66 1 533

PCI-X 66 64 66 1 533

PCI-X 133 64 133 1 1066

PCI-X 266 64 266 1 2133

PCI-X 533 64 533 1 4266

1-torowa PCI-Express 1.0 1 2500 0,8 250

4-torowa PCI-Express 1.0 4 2500 0,8 1000

16-torowa PCI-Express 1.0 16 2500 0,8 4000

32-torowa PCI-Express 1.0 32 2500 0,8 8000
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Tabela 3.4. Przepustowość i porównanie parametrów większości magistrali i interfejsów stosowanych
w komputerach PC1 — ciąg dalszy

Typ magistrali Szerokość
magistrali (bity)

Szybkość
magistrali (MHz)

Ilość transmisji
na cykl zegarowy

Przepustowość
(MB/s)

Magistrale chipsetów

Intel Hub Interface (HI 1.5) 8 66 4 266

Intel Direct Media Interface (HI 2.0) 8 266 4 2000

AMD HyperTransport 2×2 2 200 2 100

AMD HyperTransport 4×2 4 200 2 200

AMD HyperTransport 8×2 8 200 2 400

AMD HyperTransport 16×2 16 200 2 800

AMD HyperTransport 32×2 32 200 2 1600

AMD HyperTransport 2×4 2 400 2 200

AMD HyperTransport 4×4 4 400 2 400

AMD HyperTransport 8×4 8 400 2 800

AMD HyperTransport 16×4 16 400 2 1600

AMD HyperTransport 32×4 32 400 2 3200

AMD HyperTransport 2×8 2 800 2 400

AMD HyperTransport 4×8 4 800 2 800

AMD HyperTransport 8×8 8 800 2 1600

AMD HyperTransport 16×8 16 800 2 3200

AMD HyperTransport 10×8 2.0 16 1000 2 4000

AMD HyperTransport 32×8 32 800 2 6400

ATI A-Link 16 66 2 266

SiS MuTIOL 16 133 2 533

SiS MuTIOL 1G 16 266 2 1066

VIA V-Link ×4 8 66 4 266

VIA V-Link ×8 8 66 8 533

VIA Ultra V-Link 8 66 16 1066

Warianty magistrali AGP (ang. Accelerated Graphics Port)

AGP ×1 32 66 1 266

AGP ×2 32 66 2 533

AGP ×4 32 66 4 1066

AGP ×8 32 66 8 2133

Klasyczne porty wejścia-wyjścia

RS-232 Serial 1 0,1152 1/10 0,01152

RS-232 Serial HS 1 0,2304 1/10 0,02304

IEEE-1284 Parallel 8 8,33 1/6 1,38

IEEE-1284 EPP/ECP 8 8,33 1/3 2,77
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Tabela 3.4. Przepustowość i porównanie parametrów większości magistrali i interfejsów stosowanych
w komputerach PC1 — ciąg dalszy

Typ magistrali Szerokość
magistrali (bity)

Szybkość
magistrali (MHz)

Ilość transmisji
na cykl zegarowy

Przepustowość
(MB/s)

Porty USB

USB 1.1/2.0 (mała szybkość) 1 1,5 1 0,1875

USB 1.1/2.0 (pełna szybkość) 1 12 1 1,5

USB 2.0 (duża szybkość) 1 480 1 60

Porty IEEE-1394 (FireWire)

IEEE-1394a S100 1 100 1 12,5

IEEE-1394a 5200 1 200 1 25

IEEE-1394a S400 1 400 1 50

IEEE-1394b S800 1 800 1 100

IEEE-1394b S1600 1 1600 1 200

Porty ATA/IDE

ATA PIO-4 16 8,33 1 16,67

ATA-UDMA/33 16 8,33 2 33

ATA-UDMA/66 16 16,67 2 66

ATA-UDMA/100 16 25 2 100

ATA-UDMA/133 16 33 2 133

Porty Serial ATA (SATA)

SATA-150 1 750 2 150

SATA-300 1 1500 2 300

SATA-600 1 3000 2 600

Interfejsy SCSI

SCSI 8 5 1 5

SCSI Wide 16 5 1 10

SCSI Fast 8 10 1 10

SCSI Fast/Wide 16 10 1 20

SCSI Ultra 8 20 1 20

SCSI Ultra/Wide 16 20 1 40

SCSI Ultra2 8 40 1 40

SCSI Ultra2/Wide 16 40 1 80

SCSI Ultra3 (Ultra160) 16 40 2 160

SCSI Ultra4 (Ultra320) 16 80 2 320

Pamięci DRAM

FPM DRAM 64 22 1 177

EDO DRAM 64 33 1 266

Pamięci SDRAM (ang. Synchronous DRAM)

PC66 SDRAM DIMM 64 66 1 533

PC100 SDRAM DIMM 64 100 1 800

PC133 SDRAM DIMM 64 133 1 1066
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Tabela 3.4. Przepustowość i porównanie parametrów większości magistrali i interfejsów stosowanych
w komputerach PC1 — ciąg dalszy

Typ magistrali Szerokość
magistrali (bity)

Szybkość
magistrali (MHz)

Ilość transmisji
na cykl zegarowy

Przepustowość
(MB/s)

Pamięci DDR (ang. Double-Data Rate) SDRAM

PC1600 DDR-SDRAM DIMM
(DDR200)

64 100 2 1600

PC2100 DDR-SDRAM DIMM
(DDR266)

64 133 2 2133

PC2700 DDR-SDRAM DIMM
(DDR333)

64 167 2 2666

PC3200 DDR-SDRAM DIMM
(DDR400)

64 200 2 3200

PC3500 DDR (DDR433) 64 216 2 3466

PC3700 DDR (DDR466) 64 233 2 3733

Pamięci DDR2 SDRAM

PC2-3200 DDR2 (DDR2-400) 64 200 2 3200

PC2-4300 DDR2 (DDR2-533) 64 267 2 4266

PC2-5400 DDR2 (DDR2-667) 64 333 2 5333

PC2-6400 DDR2 (DDR2-800) 64 400 2 6400

Pamięci RDRAM (ang. Rambus DirectRAM)

RIMM1200 RDRAM (PC600) 16 300 2 1200

RIMM1400 RDRAM (PC700) 16 350 2 1400

RIMM1600 RDRAM (PC800) 16 400 2 1600

RIMM2100 RDRAM (PC1066) 16 533 2 2133

RIMM2400 RDRAM (PC1200) 16 600 2 2400

RIMM3200 RDRAM (PC800) 32 400 2 3200

RIMM4200 RDRAM (PC1066) 32 533 2 4266

RIMM4800 RDRAM (PC1200) 32 600 2 4800

Magistrale procesora (FSB)

66 MHz Pentium Pro/II/III/Xeon
FSB

64 66 1 533

100 MHz Pentium Pro/II/III/Xeon
FSB

64 100 1 800

133 MHz Pentium III/Xeon FSB 64 133 2 1066

200 MHz Athlon FSB 64 100 2 1600

266 MHz Athlon FSB 64 133 2 2133

333 MHz Athlon FSB 64 167 2 2666

400 MHz Athlon FSB 64 200 2 3200

533 MHz Athlon FSB 64 267 2 4266

400 MHz Pentium 4/Xeon FSB 64 100 4 3200

533 MHz Pentium 4/Xeon FSB 64 133 4 4266

800 MHz Pentium 4/Xeon FSB 64 200 4 6400
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Tabela 3.4. Przepustowość i porównanie parametrów większości magistrali i interfejsów stosowanych
w komputerach PC1 — ciąg dalszy

Typ magistrali Szerokość
magistrali (bity)

Szybkość
magistrali (MHz)

Ilość transmisji
na cykl zegarowy

Przepustowość
(MB/s)

1066 MHz Pentium 4 FSB 64 267 4 8533

266 MHz Itanium FSB 64 133 2 2133

400 MHz Itanium 2 FSB 128 100 4 6400
1 Legenda: magistrale ISA, EISA, VL-Bus i MCA w nowszych płytach głównych nie są już stosowane; ISA = Industry Standard

Architecture, standard znany również jako PC/XT (8-bitowy) lub AT-Bus (16-bitowy); LPC = magistrala Low Pin Count;
DD Floppy = Double-Density (360/720 kB) Floppy; HD Floppy = High-Density (1,2/1,44 MB) Floppy; ED Floppy =
Extra-high Density (2,88 MB) Floppy; EISA = Extended Industry Standard Architecture (32-bitowa ISA); VL-Bus = VESA
(ang. Video Electronics Standards Association) Local Bus (rozszerzona ISA); MCA = MicroChannel Architecture (systemy
IBM PS/2); PC-Card = 16-bitowy interfejs PCMCIA (ang. Personal Computer Memory Card International Association);
CardBus = 32-bitowa magistrala PC-Card; Hub Interface = magistrala chipsetów Intel z serii 8xx; HyperTransport =
magistrala chipsetów firmy AMD; V-Link = magistrala chipsetów firmy VIA Technologies; MuTIOL = magistrala chipsetów
firmy Silicon Integrated System; PCI = Peripheral Component Interconnect; AGP = Accelerated Graphics Port; RS-232
= standardowy port szeregowy, 115,2 kb/s; RS-232 HS = port szeregowy o wyższej prędkości (High-Speed), 230,4 kb/s;
IEEE 1284 Parallel = standardowy dwukierunkowy port równoległy; IEEE 1284 EPP/ECP = Enhanced Parallel Port/Extended
Capabilities Port; USB = Universal Serial Bus; ATA PIO = AT Attachment (znany też jako IDE) Programmed I/O; ATA-
-UDMA = AT Attachment Ultra DMA; SCSI = Small Computer System Interface; FPM = Fast Page Mode, ustawienie
taktowania X-3-3-3 (maks. 1/3), tryb burst, magistrala 66 MHz; EDO = Extended Data Out, ustawienie taktowania X-2-
2-2 (maks. 1/2), tryb burst, magistrala 66 MHz; SDRAM = Synchronous Dynamic RAM; RDRAM = Rambus Dynamic RAM;
DDR = Double-Data Rate SDRAM; DDR2 = Pamięć DDR następnej generacji; CPU FSB = Processor Front-Side Bus.

Należy zauważyć, że w celu osiągnięcia wyższej wydajności wiele magistrali w ciągu jednego cyklu zegarowego
wykonuje kilka transmisji danych. W związku z tym ilość przesyłanych danych jest większa, niż mogłaby na to
wskazywać częstotliwość zegara. Dzięki temu w prosty sposób można przyspieszyć magistralę, która nadal
zachowuje kompatybilność wstecz.

Magistrala procesora

Magistrala procesora (określana również jako FSB — od ang. Front-Side Bus) pełni rolę ścieżki komunikacyjnej
łączącej procesor z chipsetem płyty głównej (ściślej mówiąc, z jego układem North Bridge lub MCH). Magistrala
pracuje z pełną szybkością płyty głównej, która w nowszych systemach, w zależności od modelu płyty i typu
chipsetu, zawiera się w przedziale od 200 do 8001 MHz.

Większość współczesnych serwerów jedno- i dwuprocesorowych korzysta z układów magistrali podobnych
do tych z rysunków 3.5 i 3.6. Na rysunku 3.6 przedstawiony jest typowy układ magistrali dla dwuprocesorowego
serwera z procesorami Xeon z 800-megahercową magistralą procesora i na bazie chipsetu E7525.

System oparty na procesorach AMD Opteron cechuje się nieco innym projektem magistrali międzyukładowych:
 Procesory Opteron korzystają ze zintegrowanego z procesorem dwukanałowego kontrolera pamięci, a nie

z pośrednictwa kontrolera w mostku północnym (MCH), jak na rysunku 3.6.
 Procesory Opteron wykorzystują trzy tunele HyperTransport do komunikacji pomiędzy procesorem

a chipsetem. Różnicę tę najlepiej ujawnia bezpośrednie porównanie schematów z rysunków 3.5 i 3.6.

Ze względu na to, że zadaniem magistrali FSB jest jak najszybsze przesyłanie danych z i do procesora, zazwyczaj
pracuje ona z większą częstotliwością niż pozostałe magistrale systemowe. Magistrala jest złożona z obwodów
elektronicznych odpowiedzialnych za przesyłanie danych, adresowanie (magistrala adresowa zostanie omówiona
w dalszej części rozdziału) i sterowanie. Od czasów oryginalnej wersji układu Pentium większość procesorów jest
wyposażona w 64-bitową magistralę danych, która umożliwia przesłanie jednocześnie 64 bitów (8 bajtów) danych.

                                                          
1 Efektywnie.
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Rysunek 3.6.
Schemat blokowy
typowego
współczesnego
serwera
dwuprocesorowego
z procesorami
Intel Xeon

Magistrala procesora jest taktowana zegarem o częstotliwości równej zewnętrznej częstotliwości procesora.
Może to być niezrozumiałe, ponieważ większość obecnie produkowanych procesorów pracuje z częstotliwością
wewnętrzną, która jest znacznie wyższa od jego częstotliwości zewnętrznej. Na przykład procesor AMD Athlon
64 3800+ charakteryzuje się wewnętrzną częstotliwością wynoszącą 2,4 GHz, natomiast częstotliwość zewnętrzna
wynosi tylko 400 MHz. W przypadku procesora Pentium 4 3,4 GHz jest to odpowiednio 3,4 GHz i 800 MHz.
W nowszych komputerach rzeczywista szybkość procesora jest wielokrotnością częstotliwości (mnożniki ×2,
×2,5, ×3 i wyższe) jego magistrali.

Częstotliwości magistrali procesora są determinowane głównie częstotliwościami pracy układów pamięci. Co
prawda od czasów pierwszego komputera PC x86 sprzed 25 lat wydajność pamięci zwiększyła się wielokrot-
nie, ale wewnętrzna częstotliwość taktowania procesorów wzrosła znacznie bardziej — pamięć wciąż stanowi
wąskie gardło.

◄◄ Zajrzyj do punktu „Szybkość procesorów x86” znajdującego się na stronie 78.

►► Zajrzyj do punktu „Przegląd typów pamięci” ze strony 378.

Magistrala procesora komunikuje się z nim za pośrednictwem zewnętrznych końcówek i w ciągu każdego cyklu
przez każdą ścieżkę danych jest w stanie przesłać 1 bit. Większość nowszych procesorów potrafi przesłać jedno-
cześnie 64 bity (8 bajtów) danych.

Aby określić ilość przesyłanych danych przez magistralę FSB, należy pomnożyć jej szerokość (w przypadku
procesorów Pentium III/4/Xeon lub Athlon MP/Athlon 64 są to 64 bity lub 8 bajtów) przez częstotliwość (odpo-
wiada zewnętrznej częstotliwości procesora). Jeśli przykładowo jesteś posiadaczem systemu wyposażonego
w procesor Xeon taktowany zegarem 3,6 GHz i magistralę FSB pracującą z częstotliwością 800 MHz, zmierzona
wartość chwilowa maksymalnej jego przepustowości wynosi w przybliżeniu 6400 MB/s. Wartość ta wynika
z poniższego wzoru:

800 MHz×8 bajtów (64 bity) = 6400 MB/s

W przypadku wolniejszych wersji procesora Xeon będzie to:
533,33 MHz×8 bajtów (64 bity) = 4266 MB/s

lub:
400 MHz×8 bajtów (64 bity) = 3200 MB/s
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W przypadku procesora Athlon XP (gniazdo Socket A) będzie to:
333,33 MHz×8 bajtów (64 bity) = 2667 MB/s

lub:
266,66 MHz×8 bajtów (64 bity) = 2133 MB/s

lub:
200 MHz×8 bajtów (64 bity) = 1600 MB/s.

W przypadku procesora Pentium III Xeon (złącze Slot 2) będzie to:
133,33 MHz×8 bajtów (64 bity) = 1066 MB/s

lub:
100 MHz×8 bajtów (64 bity) = 800 MB/s.

Zmierzona ilość przesyłanych danych jest często określana jako przepustowość (ang. bandwidth) magistrali
procesora i określa maksymalną szybkość, z jaką dane mogą być przekazywane dalej. Aby uzyskać pełną listę
przepustowości magistrali różnych procesorów, należy zapoznać się z zawartością tabeli 3.4.

Magistrala pamięci

Zadaniem magistrali pamięci jest przesyłanie danych pomiędzy procesorem a pamięcią systemową (RAM).
W większości systemów serwerowych magistrala jest połączona z układem mostka północnego lub MCH chipsetu
(wyjątkiem są rzecz jasna procesory AMD Opteron z własnymi kontrolerami pamięci). W zależności od typu
użytej pamięci operacyjnej musi być zastosowany współpracujący z nią chipset, a tym samym płyta główna, której
układ North Bridge będzie kompatybilny z magistralą pamięci pracującą z różnymi częstotliwościami. Najbardziej
optymalna konfiguracja zawiera magistralę pamięci i procesora o jednakowej szybkości. Przykładem systemu
o takiej konfiguracji jest komputer wyposażony w pamięć PC133 SDRAM oferującą przepustowość 1066 MB/s,
która odpowiada możliwościom magistrali procesora taktowanej zegarem 133 MHz. Systemy z zainstalowanym
procesorem Pentium 4 czy Xeon i magistralą FSB taktowaną zegarem 533 MHz umożliwiają zastosowanie
modułów 2-kanałowej pamięci PC2100 lub PC2700 DDR oferującej przepustowość 4266 MB/s, równą przepu-
stowości magistrali procesora lub przekraczającą ją.

Zastosowanie pamięci operacyjnej pracującej z częstotliwością magistrali procesora eliminuje konieczność umiesz-
czania na płycie głównej pamięci podręcznej.

Magistrala pamięci operacyjnej zawsze ma taką samą szerokość jak magistrala procesora. Szerokość
magistrali pamięci jest nierozerwalnie związana z pojęciem banku pamięci (wyjątkiem są moduły
RDRAM). Banki pamięci i ich powiązanie z szerokością magistrali procesora zostały omówione w punkcie
„Banki pamięci” znajdującym się w rozdziale 5., „Pamięć”.

Magistrala SCSI

Mało który komputer klasy PC posiada wbudowany kontroler SCSI, ale w przypadku serwerów jest to akurat
norma — większość posiada przynajmniej jedno złącze kontrolera SCSI. Nazwa tego interfejsu jest skrótem słów
Small Computer System Interface, które oznaczają interfejs dla małych systemów komputerowych. Jest to interfejs
ogólnego przeznaczenia, używany do przyłączania różnych typów urządzeń do komputera PC. Interfejs ten wywo-
dzi się od interfejsu SASI (ang. Shugart Associates System Interface) i jest stosowany najczęściej do przyłączania
szybkich napędów dysków do komputerów PC o dużej wydajności, takich jak stacje robocze lub serwery sieciowe.
Interfejs SCSI jest bardzo elastyczny; może być używany nie tylko jako interfejs dysków, ale również jako
interfejs systemowy, pozwalający na przyłączanie za jego pośrednictwem różnych typów urządzeń. Magistrala
SCSI obsługuje 7 lub 15 urządzeń. Istnieją również interfejsy wielokanałowe, obsługujące po 7 lub 15 urządzeń
w każdym kanale.

►► Więcej informacji o urządzeniach SCSI i ich konfiguracji znajdziesz w rozdziale 7., „Magistrala SCSI”.
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Chipsety firmy Intel
W dzisiejszych czasach nie można rozpocząć rozmowy na temat chipsetów serwerowych bez wspomnienia
o firmie Intel, do której aktualnie należy większość rynku chipsetów dla serwerowych procesorów Intel. Godne
uwagi jest to, że za taki stan rzeczy przede wszystkim należy najpierw podziękować firmie Compaq (przejętej
jakiś czas temu przez Hewlett-Packard), która miała duży wpływ na pojawienie się firmy Intel w branży chipsetów!

Tak naprawdę cała historia rozpoczęła się, gdy w 1989 r. firma Compaq zaprezentowała magistralę EISA. W tam-
tym okresie, w celu spopularyzowania na rynku magistrali EISA, firma Compaq była zmuszona do udostępniania
jej specyfikacji innym producentom. Zachowała jednak dla siebie specyfikację chipsetu magistrali EISA, stano-
wiącego zestaw układów scalonych wymaganych do zastosowania magistrali na płycie głównej.

Firma Intel postanowiła wypełnić lukę, dostarczając chipsety, na które oczekiwali producenci komputerów
osobistych opartych na magistrali EISA. Jak już dobrze wiadomo, magistrala EISA istniała na rynku stosunkowo
krótko, znajdując swoją niszę w systemach serwerowych początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, ale
ostatecznie nie można jej uznać za sukces rynkowy. Stanowiła jednak dla firmy Intel furtkę do branży chipsetów,
w której firma ta operuje po dziś dzień.

Po wprowadzeniu procesorów 286 i 386 zaczęła się niecierpliwić i zastanawiać, ile jeszcze czasu upłynie, zanim
inne firmy produkujące chipsety opracują modele obsługujące jej nowe układy. Na przykład pierwsze płyty główne
przystosowane do współpracy z procesorem 286 zostały wprowadzone do sprzedaży po ponad dwóch latach od
premiery samego procesora. W przypadku płyt głównych przeznaczonych dla procesora 386 był to już trochę
więcej niż rok. Dopóki inni producenci nie opracowali odpowiednich płyt głównych, firma Intel nie mogła rozpo-
cząć sprzedaży większej liczby swoich procesorów. W związku z tym jej przedstawiciele doszli do wniosku, że
firma mogłaby rozpocząć, równolegle z projektowaniem nowych procesorów, opracowywanie projektów współ-
pracujących z nimi chipsetów, a przy okazji zaznaczyć swoją obecność na rynku płyt głównych, wprowadzając
gotowe chipsety, które mogły być wykorzystane przez producentów płyt głównych.

Po wprowadzeniu w kwietniu 1989 r. — wraz ze swoim nowym procesorem 486 — kilku chipsetów z serii 420
Intel zdał sobie sprawę, że jest producentem zarówno procesorów, jak i chipsetów, które razem stanowią 90%
standardowej płyty głównej. Czy jest jakiś lepszy sposób zagwarantowania dostępności płyt głównych obsługu-
jących procesor Pentium, który firma Intel miała wprowadzić do sprzedaży, od opracowania własnego projektu
odpowiednich płyt i, co więcej, wprowadzenia ich na rynek jeszcze przed premierą nowego procesora?

W momencie, gdy w 1993 r. został zaprezentowany pierwszy procesor Pentium, wraz z nim swoją premierę miał
również chipset 430LX oraz współpracująca z nim kompletna płyta główna wyprodukowana przez firmę Intel.
Teraz oprócz producentów chipsetów również firmy wytwarzające płyty główne miały wiele powodów do zmar-
twienia. Firma Intel stała się nie tylko głównym dostawcą komponentów (procesorów i chipsetów) wymaganych
do produkcji płyt głównych, ale też zajmowała się ich wytwarzaniem i sprzedażą. W roku 1994 Intel zdominował
rynek procesorów i chipsetów dla komputerów osobistych. Do końca lat dziewięćdziesiątych dzięki kombinacji
chipsetów własnej konstrukcji i zręcznym przejęciom (żeby wymienić jedynie przejęcie firmy Corollary, pierwot-
nego producenta ośmioprocesorowego chipsetu Profusion) firma Intel zdominowała rynek procesorów i chipsetów
w branży serwerowej, przynajmniej w zakresie tzw. entry-level, to jest serwerów dwu-, a maksymalnie cztero-
procesorowych.

W chwili obecnej Intel jednocześnie projektuje nowe procesory, chipsety i płyty główne, co oznacza, że mogą one
być prezentowane i wprowadzane do sprzedaży w tym samym czasie. Tym sposobem zostają wyeliminowane
opóźnienia tak częste w pierwszych latach tworzenia się przemysłu komputerowego, występujące między premierą
nowych procesorów a wprowadzeniem do sprzedaży współpracujących z nimi płyt głównych i systemów.

Wraz z pojawieniem się w 1989 r. procesora 486, firma Intel rozpoczęła posługiwać się oznaczeniami chipsetów
przedstawionymi w tabeli 3.5.

Wymienione w tabeli 3.5 oznaczenia chipsetów są skrótami kompletnych numerów umieszczonych na poszcze-
gólnych układach. Na przykład chipset 945G obsługuje procesory Pentium D i Pentium 4, a składa się z dwóch
zasadniczych części: układu 82945G Graphics MCH (GMCH, zastępującego mostek północny i zintegrowany
kontroler grafiki) oraz układu 82801GR ICH (ICH7R, realizującego zadania mostka południowego).
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Tabela 3.5. Oznaczenia modeli chipsetów firmy Intel

Oznaczenie chipsetu Rodzina procesorów

420xx P4 (486)

430xx P5 (Pentium)

440xx P6 (Pentium Pro/II/III)

8xx P6/P7 (Pentium II/III/4) z architekturą kontrolerów

9xx P7 (Pentium 4) z magistralą PCI-Express

450xx P6 — serwery (Pentium Pro/Pentium II/III Xeon)

460xx Xeon MP — serwery

E72xx Xeon — stacje robocze z architekturą kontrolerów

E73xx Xeon DP — serwery z architekturą kontrolerów

E75xx Xeon — serwery z architekturą kontrolerów

E85xx Xeon MP — serwery z architekturą kontrolerów i magistralą PCI-Express

460xx Itanium

E88xx Itanium 2 z architekturą koncentratora

W wielu przypadkach mostek północny lub układ GMCH bądź MCH, znajdujący się na nowszych płytach
głównych, zawiera co najmniej radiator albo kompletny, aktywny system chłodzenia. W niektórych pły-
tach w radiator wyposażony jest też mostek południowy lub układ ICH. W celu zidentyfikowania chipsetu
użytego w tego typu płytach można obserwować informacje go dotyczące, wyświetlane przez niektóre
komputery w trakcie inicjalizacji. Alternatywnie można skorzystać z programu generującego dane na
temat urządzeń komputera, takiego jak SiSoftware Sandra (http://www.sisoftware.co.uk).

Chipsety serwerowe dla procesorów
Intel Pentium Pro/II/III
Firma Intel zdecydowanie przewodziła branży chipsetów dla swoich procesorów z rodziny P6, obejmującej
Pentium Pro, Pentium II oraz Pentium III. W tabeli 3.6 zestawiono intelowskie chipsety przeznaczone dla płyt
głównych współpracujących z procesorem Pentium Pro. Wszystkie chipsety z tabeli 3.6 były przeznaczone do
użytku serwerowego. Z wiadomych względów większość systemów korzystających z tych układów zakończyła
już swoją służbę.

Standard PCI 2.1 obsługuje równolegle wykonywane operacje magistrali PCI.

W tabelach 3.7 oraz 3.8 zestawiono chipsety z serii 4xx firmy Intel, zaprojektowane z myślą o płytach głównych
współpracujących z procesorami Pentium II/III. Tego typu chipsety są oparte na architekturze North/South
Bridge (tabela 3.7), natomiast nowsze chipsety z serii 8xx wykorzystują nowszą i szybszą architekturę koncentra-
tora. Chipsety współpracujące z procesorami klasy P6/P7, takimi jak Pentium III, Pentium 4 i Xeon, oparte na
architekturze koncentratora, zostały zestawione w tabeli 3.8.

W przypadku procesorów Pentium Pro, Celeron i Pentium II/III pamięć podręczna L2 zintegrowana jest
z nimi w jednej obudowie. W związku z tym parametry pracy pamięci Cache L2 zależne są nie od chip-
setu, ale od procesora.



Rozdział 3.  Chipsety serwerowe 187

Tabela 3.6. Chipsety (realizacje mostka północnego) przeznaczone dla płyt głównych współpracujących
z procesorem Intel Pentium Pro1

Cecha 450KX 450GX 440FX

Nazwa kodowa Mars Orion Natoma2

Data wprowadzenia Listopad 1995 Listopad 1995 Maj 1996

Częstotliwość magistrali 66 MHz 66 MHz 66 MHz

SMP (dwa procesory) Tak Tak
(cztery procesory) 3

Tak

Typ pamięci RAM FPM FPM FPM/EDO/BEDO

Kontrola parzystości/ECC Tak Tak Tak

Maksymalna pojemność pamięci RAM 1 GB 4 GB 1 GB

Typ pamięci Cache L2 Zintegrowana
z procesorem

Zintegrowana
z procesorem

Zintegrowana
z procesorem

Maksymalna buforowana pojemność pamięci RAM 1 GB 1 GB 1 GB

Obsługa standardu PCI 2.0 2.0 2.1

Obsługa standardu AGP Nie Nie Nie

Szybkość magistrali AGP Brak danych Brak danych Brak danych

Układ South Bridge PIIX3 PIIX3 PIIX3
1 Legenda: AGP = Accelerated Graphics Port; BEDO = Burst EDO; EDO = Extended Data Out; FPM = Fast Page Mode;

Pburst = Pipeline burst (synchroniczny); PCI = Peripheral Component Interconnect; PlIX = PCI ISA IDE Xcelerator;
SDRAM = Synchronous Dynamic RAM; SIO = System I/O; SMP = Symmetric Multiprocessing (dwa procesory).

2 Obsługuje również procesory Pentium II.
3 Niektórzy producenci, jak ALR (Revolution 6x6), wykorzystywali 2-bitowe adresowanie procesora implementowane w chipsecie

do konstruowania serwerów sześcioprocesorowych (z dwoma zestawami po trzy procesory w zestawie).

Większość ostatnio wprowadzonych chipsetów firmy Intel dla serwerów jednoprocesorowych i dwuprocesorowych
została zaprojektowana jako rozwiązania złożone z dwóch komponentów — mostka północnego (układ MCH lub
GMCH w przypadku architektury koncentratora) i południowego (układ ICH w przypadku architektury koncen-
tratora). Często zdarza się, że ten sam układ South Bridge lub ICH współpracuje z kilkoma różnymi układami
North Bridge lub MCH/GMCH. W tabeli 3.9 została przedstawiona lista wszystkich układów mostka południowego
firmy Intel przeznaczonych dla procesorów klasy P6 wraz z ich parametrami. Układu ICH2 użyto też w niektórych
pierwszych modelach chipsetów siódmej generacji firmy Intel, obsługujących procesory Pentium 4.

W dalszej części rozdziału zostaną omówione chipsety serwerowe współpracujące z procesorami klasy P6, w tym
z układami Pentium III.

Intel 450KX/GX (Mars i Orion)
Chipsety 450KX/GX należą do pierwszych układów współpracujących z procesorem Pentium Pro. Oba są
powszechnie rozpoznawane pod nazwą Orion, ale układ 450KX został pierwotnie ochrzczony mianem Mars.
Chipset 450KX został zaprojektowany z myślą o autonomicznych stacjach roboczych podłączonych do sieci
i nadaje się również do prostszych serwerów; bardziej rozbudowany 450GX został zaprojektowany już wyłącznie
pod kątem serwerów. Chipset GX jest szczególnie zalecany do zastosowań w serwerach wieloprocesorowych
(SMP — ang. Symmetric Multiprocesing), ponieważ pozwala na zainstalowanie maksymalnie czterech procesorów
Pentium Pro oraz do 8 GB pamięci RAM wyposażonej w funkcje kontroli parzystości i kodu korekcji błędów
(ECC), charakteryzującej się 4-ścieżkowym dostępem przeplatanym. Ponadto chipset obsługuje dwie połączone
ze sobą magistrale PCI. Niektórzy producenci, w tym ALR ze swoim Revolution 6x6, zaprojektowali na
bazie chipsetu GX systemy obsługujące do sześciu procesorów. 450KX był jego wariantem dla niewymagających
serwerów i stacji roboczych i jako taki obsługiwał najwyżej dwa procesory i najwyżej 1 GB pamięci RAM.
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Tabela 3.7. Chipsety współpracujące z procesorami klasy P6, oparte na architekturze North/South Bridge

Cecha 440FX 440LX 440BX 440GX 450NX

Nazwa kodowa Natoma Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych

Data wprowadzenia Maj 1996 Sierpień 1997 Kwiecień 1998 Czerwiec 1998 Czerwiec 1998

Oznaczenia układów 82441FX,
82442FX

82443LX 82443BX 82443GX 82451NX,
82452NX,
82453NX,
82454NX

Częstotliwość magistrali 66 MHz 66 MHz 66/100 MHz 100 MHz 100 MHz

Obsługiwane procesory Pentium II Pentium II Pentium II/III1 Pentium II/III,
Xeon

Pentium II/III,
Xeon

Maksymalna liczba procesorów Dwa Dwa Dwa Dwa Cztery

Obsługiwane pamięci RAM FPM/EDO/
BEDO

FPM/EDO/
SDRAM

SDRAM SDRAM FPM/EDO

Kontrola parzystości/ECC Obie funkcje Obie funkcje Obie funkcje Obie funkcje Obie funkcje

Maksymalna objętość pamięci RAM 1 GB 1 GB EDO/
512MB SDRAM

1 GB 2 GB 8 GB

Liczba banków pamięci 4 4 4 4 4

Obsługa standardu PCI 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Obsługa standardu AGP Nie AGP ×2 AGP ×2 AGP ×2 Nie

Układ South Bridge 82371SB
(PIIX3)

82371AB (PIIX4) 82371EB
(PIIX4E)

82371EB
(PIIX4E)

82371EB
(PIIX4E)

1 Ten chipset obsługiwał również procesory Celeron.

Tabela 3.8. Chipsety współpracujące z procesorami serwerowymi klasy P6/P7 (Pentium III),
oparte na architekturze kontrolerów (xCH)

Cecha 820 820E 840

Nazwa kodowa Camino Camino Carmel

Data wprowadzenia Listopad 1999 Czerwiec 2000 Październik 1999

Oznaczenie układu 82820 82820 82840

Częstotliwość magistrali 66/100/133 MHz 66/100/133 MHz 66/100/133 MHz

Obsługiwane procesory Pentium II/III, Celeron Pentium II/III, Celeron Pentium III, Xeon

SMP (dwa procesory) Tak Tak Tak

Typ pamięci RAM RDRAM RDRAM RDRAM

Szybkość pamięci PC800 PC800 PC800, 2 kanały

Kontrola parzystości/ECC Obie funkcje Obie funkcje Obie funkcje

Maksymalna pojemność pamięci 1 GB 1 GB 4 GB

Liczba banków pamięci 2 2 3×2

Magistrala PCI 2.2 2.2 2.2

Parametry magistrali PCI 33 MHz, 32 bity 33 MHz, 32 bity 33 MHz, 32 bity

Gniazdo AGP AGP ×4 AGP ×4 AGP ×4

Zintegrowana karta graficzna Nie Nie Nie

Układ South Bridge (ICH) 82801AA (ICH) 82801BA (ICH2) 82801AA (ICH)
1 Legenda: AGP = Accelerated Graphics Port; ICH = I/O Controller Hub; Pburst = Pipeline burst (synchroniczny);

PCI = Peripheral Component Interconnect; RDRAM = Rambus Direct RAM.
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Tabela 3.9. Układy mostka południowego (obecnie ICH) dla procesorów rodziny P61

Cecha SIO PIIX PIIX3 PIIX4 PIIX4E ICHO ICH ICH2

Oznaczenie 82378IB/ZB 82371FB 82371SB 82371 AB 82371EB 82801 AB 82801 AA 82801 BA

Obsługa
interfejsu IDE

Brak BMIDE BMIDE UDMA-33 UDMA-33 UDMA-33 UDMA-66 UDMA-100

Obsługa
interfejsu USB

Brak Brak 1C/2P 1C/2P 1C/2P 1C/2P 1C/2P 2C/4P

CMOS/RTC Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak

Obsługa
magistrali ISA

Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie

Obsługa
interfejsu LPC

Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak Tak

Zarządzanie
energią

SMM SMM SMM SMM SMM/
ACPI

SMM/
ACPI

SMM/
ACPI

SMM/
ACPI

1 Legenda: SIO = System I/O; PIIX = PCI ISA IDE (ATA) Xcelerator; ICH = I/O Controller Hub; USB = Universal Serial
Bus; 1C/2P = 1 Controller, 2 Ports (1 kontroler/2 porty); 2C/4P = 2 Controllers, 4 Ports (2 kontrolery/4 porty); IDE =
Integrated Drive Electronics [ATA = (AT Attachment)]; BMIDE = Busmaster IDE (ATA); UDMA = Ultra-DMA IDE (ATA);
ISA = magistrala Industry Standard Architecture; LPC = magistrala Low Pin Count; SMM = System Management Mode;
ACPI = Advanced Configuration and Power Interface.

Ze względu na zastosowanie w stacjach roboczych i serwerach oba chipsety 450KX/GX są wyposażone w funk-
cję kodu korekcji błędów pamięci (ECC).

◄◄ Zajrzyj do punktu „Procesory Pentium Pro” na stronie 109.

Część North Bridge chipsetów 450KX/GX jest złożona z czterech oddzielnych komponentów — mostka magistrali
PCI 82454KX/GX, układu DP (ang. Data Path) 82542KX/GX, kontrolera DC (ang. Data Controller) 82453KX/
GX i kontrolera interfejsu pamięci MIC (ang. Memory Interface Controller) 82451KX/GX. Układy DP i 82454KX/
GX są umieszczone w obudowie QFP lub BGA. Obudowa BGA zajmuje mniejszą powierzchnię płyty głównej.

QFP (ang. Quad Flat Pack — prostokątna obudowa płaska) to technologia stosowana w powierzchnio-
wym montażu układów na płytach. Układy wykorzystujące obudowy QFP mają wyprowadzenia kontakto-
we na czterech krawędziach obudowy. Z kolei układy w obudowach BGA (ang. Ball Grid Array —
siatka złączy kulkowych) mają wyprowadzenia na spodniej stronie płaskiej obudowy (same wyprowa-
dzenia mają postać kulek stopu lutowniczego).

Wysoka stabilność chipsetów 450KX/GX wynika z zastosowania funkcji kodu korekcji błędów (ECC) obsługującej
dane przesyłane pomiędzy magistralą procesora Pentium Pro i pamięcią. Dodatkowo jest ona zwiększona dzięki
użyciu kontroli poprawności danych przesyłanych przez magistralę procesora, magistralę sterującą i przez
wszystkie karty obsługiwane przez magistralę PCI. Oprócz tego zastosowano korekcję błędów pamięci na
poziomie pojedynczych bitów, wskutek czego wyeliminowano konieczność wyłączania serwera spowodowaną
nieoczekiwanymi błędami pamięci będącymi efektem działania promieniowania kosmicznego.

►► Zajrzyj do podrozdziału „Kontrola parzystości i kod korekcji błędów ECC” na stronie 408.

Aż do momentu pojawienia się następnego układu 440FX, chipsety 450KX/GX były prawie wyłącznie stosowane
w serwerach plików. Po wprowadzeniu na rynek układu 440FX oba starsze chipsety (Mars i Orion) były już zbyt
złożone i drogie, dlatego też zaprzestano ich stosowania.

Intel 440FX (Natoma)
440FX (nazwa kodowa Natoma) był pierwszym chipsetem przeznaczonym dla płyt głównych współpracujących
z procesorami klasy P6 (Pentium Pro i Pentium II), który zyskał dużą popularność. Firma Intel zaprojektowała
chipset 440FX jako tańszy i bardziej wydajny układ, który zastąpi swojego poprzednika 450KX stosowanego
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w stacjach roboczych. Choć układ 440FX był projektowany właśnie jako chipset dla stacji roboczych, przez licz-
nych producentów był także wykorzystywany w mniej wymagających serwerach. Chipset 440FX, dzięki obsłudze
pamięci EDO, z którą nie współpracował poprzedni układ 450KX, pozwalał na osiągnięcie lepszej wydajności
pamięci RAM.

►► Zobacz podrozdział „Pamięci RAM wczesnych serwerów: DRAM, EDO DRAM i SDRAM” na stronie 379.

W porównaniu z układem 450KX, chipset 440FX jest złożony z dwukrotnie mniejszej liczby komponentów.
Dodatkowo jest zgodny ze standardem PCI 2.1 umożliwiającym równoległe wykonywanie operacji przez magistralę
PCI i obsługuje interfejs USB 1.1. Poza tym, dzięki zastosowaniu funkcji kodu korekcji błędów (ECC) pamięci,
chipset 440FX charakteryzuje się większą stabilnością.

Architektura magistrali PCI pozwalająca na równoległe wykonywanie operacji wpływa na zwiększenie wydajności
systemu, co jest wynikiem jednoczesnej pracy magistrali procesora, PCI i ISA. Tego typu architektura wpływa
na zwiększenie dostępnej przepustowości wykorzystywanej przez akcelerator grafiki 2D/3D, kartę dźwiękową
i urządzenia współpracujące z magistralą systemową. Zaimplementowanie funkcji kodu korekcji błędów (ECC)
powoduje wzrost stabilności wymaganej przez systemy stosowane w biznesie.

Do podstawowych właściwości chipsetu 440FX należą:
 obsługa pamięci EDO o maksymalnej pojemności 1 GB,
 buforowanie 1 GB pamięci RAM (operacja jest realizowana przez zintegrowaną z procesorem

pamięć Cache L2 i moduły TAG RAM),
 obsługa standardu USB 1.1,
 obsługa interfejsu Busmaster IDE,
 obsługa funkcji kontroli parzystości i ECC.

Część chipsetu 440FX realizująca mostek północny jest złożona z dwóch układów. Głównym komponentem jest
układ 8244FX pełniący rolę kontrolera pamięci i mostka połączonego z magistralą PCI. Dodatkowy układ 82442FX
Data Bus Accelerator przyspiesza wymianę danych w magistrali PCI. Chipset 440FX jest również wyposażony
w układ mostka południowego PIIX3 82371SB, który obsługuje bardzo wydajny interfejs Bus Master DMA IDE
oraz interfejs USB. Poza tym pełni rolę mostka pomiędzy magistralą PCI i ISA. Rysunek 3.7 przedstawia schemat
blokowy chipsetu 440FX.

Należy zauważyć, że 440FX jest pierwszym chipsetem współpracującym z procesorami klasy P6, który obsługuje
pamięć EDO, ale nie pamięć SDRAM. Poza tym układ PIIX3, będący częścią chipsetu, nie obsługuje szybszego
interfejsu Ultra DMA współpracującego z dyskami twardymi IDE.

Chipset 440FX był pierwszym układem przeznaczonym dla płyt głównych umożliwiających instalację procesorów
Pentium II i charakteryzujących się tą samą podstawową architekturą co płyty współpracujące z procesorem
Pentium Pro. Procesor Pentium II miał swoją premierę kilka miesięcy przed wprowadzeniem na rynek chipsetu
440FX, dlatego też przypuszczalnie w tym okresie dopiero go projektowano. W związku z tym nowsze płyty główne
przeznaczone dla procesorów Pentium II były wyposażone w starszy chipset 440FX. Niemniej jednak chipset
440FX nigdy nie był tworzony z myślą o procesorze Pentium II, natomiast nowszy układ 440LX został zoptymali-
zowany tak, aby w pełni wykorzystać możliwości jego architektury. Wkrótce po wprowadzeniu na rynek chipsetu
440LX jego poprzednik został szybko zapomniany.

Intel 440LX
Chipset 440LX po debiucie w sierpniu 1997 r. dość szybko zdobył dominującą pozycję na rynku. Nowy układ
był pierwszym, który w pełni wykorzystywał możliwości procesora Pentium II. Układ 440LX był pierwszym
chipsetem dla Pentium II, który wykorzystywał jednoukładową, zintegrowaną implementację całego mostka
północnego, ustanawiając tym samym nowy ówczesny standard projektowy. Mostek północny 82443LX reali-
zował komplet funkcji rozdzielanych we wcześniejszych konstrukcjach (440 BX) na dwa osobne układy, a do tego
dołączał obsługę dwóch nowych wówczas technologii: magistrali AGP i 66-megahercowej synchronicznej pamięci
DRAM (SDRAM). Mostek południowy chipsetu 440LX, układ PIIX4, również stanowił nową konstrukcję; obsłu-
giwał napędy ATA/IDE Ultra DMA 33.
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Rysunek 3.7.
Schemat blokowy
systemu z chipsetem
Intel 440FX

◄◄ Zobacz punkt „Procesory Pentium II” ze strony 111.

Do najważniejszych cech chipsetu 440LX można zaliczyć:
 jednoukładową konstrukcję mostka północnego (układ 82443LX),
 obsługę (wówczas nowość) magistrali kart graficznych AGP,
 obsługę pamięci SDRAM 66MHz,
 obsługę interfejsu ATA/IDE Ultra DMA (UDMA/33),
 obsługę portów USB 1.1.

Projekt chipsetu 440LX był na tyle elastyczny, że nadawał się do stosowania we wszystkich systemach z proce-
sorami Pentium II — od komputerów osobistych po dwuprocesorowe serwery. Nic dziwnego, że w okresie od
końca 1997 r. do początku 1998 r. był najpopularniejszym układem przeznaczonym dla płyt głównych współpra-
cujących z procesorem Pentium II.

Intel 440BX
Chipset 440BX został zaprezentowany w kwietniu 1998 r. i był pierwszym, który współpracował z magistralą
procesora taktowaną z częstotliwością 100 MHz (określaną też skrótem FSB — od ang. Front-Side Bus). Nowy
chipset został zaprojektowany pod kątem współpracy z tańszymi procesorami Pentium II i III, pracującymi
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z częstotliwością przekraczającą 350 MHz. W porównaniu z poprzednim układem, 440LX, chipset 440BX różni
się większą wydajnością osiągniętą dzięki poszerzeniu przepustowości magistrali procesora z 66 do 100 MHz.
Ze względu na to, że chipset 440BX jest w stanie pracować zarówno z częstotliwością 66, jak i 100 MHz,
w efekcie płyta główna na nim oparta może współpracować z procesorami Pentium II i III, które bazują na
magistrali taktowanej zegarem 66 lub 100 MHz.

Do podstawowych funkcji chipsetu 440BX zalicza się:
 obsługę pamięci SDRAM taktowanej częstotliwością 100 MHz (PC100), aktualnie dostępna wersja PC133

może być zainstalowana, ale będzie pracować z częstotliwością tylko 100 MHz,
 obsługę magistrali procesora i pamięci taktowanych zegarem 66 i 100 MHz,
 obsługę pamięci RAM o maksymalnej pojemności 1 GB instalowanej w czterech bankach (moduły DIMM),
 obsługę funkcji kodu korekcji błędów (ECC),
 obsługę funkcji zarządzania energią ACPI.

◄◄ Zobacz „Procesory Pentium III” na stronie 113.

►► Zobacz „ACPI” na stronie 307.

Chipset 440BX jest złożony z komponentu 82443BX Host Bridge/Controller pełniącego rolę mostka południowego
oraz nowego mostka południowego 82371EB PCI-ISA/IDE Xcelerator (PIIX4E). Układ mostka południowego
tego chipsetu jest odpowiednikiem swojego poprzednika, PIIX4, uzupełnionego o zgodność z ACPI 1.0. Na rysun-
ku 3.8 pokazany został schemat blokowy przykładowego systemu opartego na chipsecie 440BX.

Rysunek 3.8.
Schemat blokowy
systemu opartego
na chipsecie
Intel 440BX

440BX jako chipset jedno- i dwuprocesorowych serwerów był popularny w okresie od 1998 r. do 1999 r.
Charakteryzował się znakomitą wydajnością oraz, dzięki funkcji kodu korekcji błędów (ECC) pamięci
SDRAM i DIMM, również wysoką niezawodnością.
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Intel 440GX
Intel 440GX AGP był pierwszym chipsetem zoptymalizowanym pod kątem stacji roboczych średniej klasy i tań-
szych serwerów, był też pierwszym chipsetem firmy Intel, który obsługiwał serwerowe (bądź przeznaczone dla
stacji roboczych) odmiany procesorów Pentium II — Pentium II Xeon. Chipset 440GX obsługiwał też procesory
Pentium III Xeon. Nowy chipset jest właściwie wersją układu 440BX poszerzoną o obsługę procesorów Pentium
II/III Xeon instalowanych w gnieździe Slot 2 (zwanym również SC330). Niezależnie od tego chipset 440GX
nadal współpracuje z gniazdem Slot 1. Ponadto obsługuje pamięć RAM o maksymalnej pojemności 2 GB, czyli
dwukrotnie większej niż w przypadku chipsetu 440BX. Poza tym układ 440GX jest taki sam jak jego poprzednik.
Ze względu na kompatybilność rdzeni obu chipsetów producenci płyt głównych mogą w łatwy i szybki sposób
zmodyfikować już istniejące płyty oparte na układzie 440BX i gnieździe Slot 1, tak aby mogły współpracować
z układem 440GX i gniazdem Slot 1 lub Slot 2.

Do głównych funkcji chipsetu 440GX zalicza się:
 obsługę gniazda Slot 1 i Slot 2,
 obsługę magistrali systemowej taktowanej zegarem 100 MHz,
 obsługę pamięci SDRAM o maksymalnej pojemności 2 GB.

Chipset 440GX może być wykorzystany w tańszych, ale wydajnych stacjach roboczych i serwerach, które oparte
są na procesorze Xeon instalowanym w gnieździe Slot 2.

◄◄ Zobacz „Pentium II Xeon” na stronie 113.

◄◄ Zajrzyj do „Pentium III Xeon” na stronie 114.

Intel 450NX
Chipset 450NX (pierwotnie znany jako 440NX) był projektowany z myślą o systemach wieloprocesorowych
i typowych serwerach o dużej pojemności, opartych na procesorach Pentium II lub III Xeon. Nowy chipset firmy
Intel jest złożony z czterech komponentów — układu 82454NX PXB (ang. PCI Expander Bridge), układu
82451NX MIOC (ang. Memory and I/O Bridge Controller), 82452NX RCG (ang. RAS/CAS Generator) i 82453NX
MUX (ang. Data Path Multiplexor). Zgodnie z tabelą 3.10 w pełnej implementacji 450NX wykorzystywał dwa
lub więcej układów PXB, RCG i MUX.

Tabela 3.10. Szczegóły implementacji chipsetu 450NX

Oznaczenie
układu

Nazwa układu Zastosowanie Liczba układów
w chipsecie

82451NX Kontroler pamięci
i wejścia-wyjścia (MIOC)

Steruje przesyłaniem danych (i buforuje dane) pomiędzy
magistralą systemową, magistralą PCI a pamięcią.

1

82454NX Mostek PCI do kontrolera
(PXB)

Implementuje interfejs pomiędzy MIOC a magistralą
PCI.

2

82452NX Generator sygnałów
RAS/CAS (RCG)

Zamienia odwołania do pamięci z MIOC na sygnały
do odpowiednich banków pamięci DRAM.

2

82453NX Multiplekser szyny
danych (MUX)

Obsługuje przeplatanie pamięci i implementuje pomost
pomiędzy pamięcią a MIOC.

4

82371EB PIIX4E Występuje w roli mostka południowego. 1

Chipset 450NX obsługuje maksymalnie cztery procesory Pentium II lub III Xeon taktowane zegarem 100 MHz.
Dwa dedykowane mostki PXB (ang. PCI Expander Bridge) są połączone za pomocą magistrali Expander Bus.
Każdy mostek PXB jest wyposażony w dwie niezależne od siebie 32-bitowe magistrale PCI pracujące z często-
tliwością 33 MHz, przy czym istnieje możliwość ich połączenia w jedną 64-bitową magistralę.

Na rysunku 3.9 został przedstawiony schemat blokowy typowego serwera opartego na chipsecie 450NX.
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Rysunek 3.9. Schemat blokowy zaawansowanego serwera opartego na chipsecie Intel 450NX

Chipset 450NX obsługuje jedną lub dwie karty pamięci. Każda taka karta — oprócz modułów pamięci
DIMM — jest wyposażona w układ RCG oraz dwa układy MUX. Chipset współpracuje z pamięcią o łącznej
pojemności 8 GB.

Do podstawowych funkcji chipsetu 450NX zalicza się:
 obsługę gniazda Slot 2 (SC330) współpracującego z magistralą procesora taktowaną zegarem 100 MHz,
 obsługę maksymalnie 4 procesorów,
 obsługę dwóch dedykowanych mostków PCI Expander Bridge,
 obsługę maksymalnie czterech 32-bitowych magistrali PCI i dwóch 64-bitowych magistrali PCI.

Chipset 450NX nie obsługuje standardu AGP, ponieważ w przypadku sieciowych serwerów plików zaawansowane
karty graficzne nie mają większego zastosowania.

Możliwości 450NX zostały wykorzystane także przez firmę Fujitsu w jej serwerach z serii TeamServer M800i.
Owe ośmioprocesorowe serwery korzystały z pary chipsetów 450NX połączonych za pośrednictwem opracowanej
przez Fujitsu technologii Synfinity z architekturą dostępu do pamięci NUMA — w efekcie powstał mocno
zintegrowany klaster w pojedynczej obudowie.

◄◄ Zobacz „Wieloprocesorowość NUMA” na stronie 61.
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Chipset Profusion (Intel/Corollary)
Chipset Profusion, obsługujący ośmioprocesorowe serwery z procesorami Pentium III Xeon, bardzo różni się od
większości innych chipsetów serwerowych firmy Intel. Przekonaliśmy się już, że większość intelowskich ukła-
dów obsługi płyty głównej dla serwerowych procesorów Pentium II/III Xeon realizuje (w taki czy inny sposób)
podział na mostek północny i południowy, kontynuując architekturę wypracowaną pierwotnie dla procesorów 486.
Ale złożoność serwerów cztero- i więcej procesorowych wymusza stosowanie większej liczby specjalizowanych
układów.

Pierwszym intelowskim chipsetem korzystającym z wielu osobnych specjalizowanych układów był chipset
450NX dla czteroprocesorowych serwerów z Pentium II/III Xeon (zajrzyj do punktu „Intel 450NX”). Konstrukcja
Profusion, opracowana pierwotnie przez firmę Corollary we współpracy z firmą Compaq (obecnie Hewlett-
-Packard), jest jeszcze bardziej zaawansowana niż 450NX, a to z racji możliwości obsługi do ośmiu procesorów.
Choć firma Corollary zaczęła opracowywanie chipsetu Profusion w 1996 roku, pierwsze systemy z takim chipsetem
pojawiły się dopiero pod koniec 1999 roku, a więc już grubo po przejęciu Corollary przez Intela (1997); sam chipset
został już pod egidą firmy Intel przekazany producentom serwerów w czerwcu 1998 roku.

Chipset Profusion tworzy pięcioportowy (dwa banki pamięci, dwie magistrale procesora i magistrala wejścia-
-wyjścia), nieblokujący przełącznik krzyżowy z dwoma układami:

 Kontrolerem dostępu do pamięci (MAC, od ang. Memory Access Controller), który stanowi również
trzyprocesorowy mostek magistrali, z obsługą do 32 GB pamięci SDRAM i pamięcią asocjacyjną
TAG SDRAM.

 Buforem interfejsu danych (DIB), który obejmuje także trzy magistrale procesora z obsługą ECC, dwa
porty SDRAM (z ECC) i realizuje współbieżne transmisje danych dla wszystkich portów i 64 linii cache.

Te dwa układy składają się na pięcioportowy przełącznik krzyżowy, który obsługuje transfer danych pomiędzy
procesorami, pamięcią i magistralą wejścia-wyjścia. Połączenie układów MAC i DIB w chipsecie Profusion
eliminuje konieczność stosowania fizycznego przełącznika charakterystycznego dla innych ośmioprocesorowych
architektur SMP, a koniecznych tam do realizacji połączeń poszczególnych procesorów z pamięcią i układami
wejścia-wyjścia, takimi jak złącza PCI czy ISA. Wzajemne powiązania układów MAC i DIB chipsetu Profusion
ilustruje rysunek 3.10.

Do pomniejszych komponentów składowych chipsetu Profusion zalicza się:
 Układy 64-bitowego mostka magistrali PCI — PB64 (również dzieło tandemu Corollary i Compaq),

pełniące rolę ośmiu 33- albo 66-megahercowych, 64-bitowych kontrolerów PCI. Do zapewnienia
nadmiarowości i obsługi mieszanych prędkości magistrali PCI można zestawiać ze sobą do czterech
układów PB64. Zazwyczaj jeden z takich układów jest oddelegowany do obsługi złączy 33-megahercowych,
a pozostałe realizują obsługę złączy 66 MHz.

 Filtry spójności pamięci podręcznej (albo akceleratory cache), służące do polepszania wydajności
pamięci podręcznej procesorów w systemach ośmioprocesorowych; w konfiguracji ośmioprocesorowej
występuje po jednym takim filtrze dla każdej czwórki procesorów. System czteroprocesorowy w ogóle
nie potrzebuje filtra spójności pamięci podręcznej.

 Układ mostka południowego (Intel PXII4E) obsługujący klawiaturę, mysz, magistralę USB oraz porty
szeregowe i równoległy.

Przełącznik krzyżowy oraz obsługa wielu układów mostków PCI pozwalają serwerom wykorzystującym chipset
Profusion obsługiwać błędy pamięci, procesorów, spójności podręcznej i PCI bez zatrzymywania działalności.

Rysunek 3.11 zawiera schemat blokowy typowego ośmioprocesorowego systemu z chipsetem Profusion.

Ok końca roku 1999 do 2001 chipset Profusion był najpopularniejszym chipsetem dla serwerów ośmioproce-
sorowych wykorzystujących procesory firmy Intel. Co prawda Profusion został potem zarzucony, ale firma Compaq
(obecnie Hewlett-Packard) opracowała jego ulepszoną odmianę do stosowania w serwerach z procesorami Xeon MP.
Ten układ, znany pod nazwą Hewlett-Packard F8, zostanie zresztą omówiony nieco dalej (w punkcie „Chipset F8
dla procesorów Xeon MP”).
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Rysunek 3.10. Układy MAC i DIB chipsetu Profusion składają się na pięcioportowy przełącznik krzyżowy

Rysunek 3.11. Schemat blokowy typowego systemu na chipsecie Profusion
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Intel 820 i 820E
Zaprezentowane w roku 1999 intelowskie chipsety z serii 8xx stanowią znaczną modyfikację podejścia stosowanego
wcześniej w chipsetach 4xx przeznaczonych do użytku w serwerach jedno- i dwuprocesorowych. Chipsety 4xx
korzystały z klasycznej architektury mostka północnego i południowego ze 133 MB/s magistralą PCI do przeno-
szenie sygnałów pomiędzy komponentami. W chipsetach serii 8xx mostek północny jest zastępowany układem
kontrolera pamięci (MCH), a rolę mostka południowego przejmuje kontroler wejścia-wyjścia (ICH) — stąd
stosowana w rozdziale nazwa „architektura kontrolerów”. Poza tym w układach Intel 8xx połączenie pomiędzy
komponentami chipsetu jest realizowane poza magistralą PCI, za pośrednictwem osobnej, dedykowanej magi-
strali o przepustowości 266 MB/s, znanej pod nazwą Accelerated Hub Architecture (AHA) albo jeszcze szybszej —
Hub Architecture 1.5.

◄◄ Zobacz „Architektura kontrolerów (Intel)” na stronie 172.

Chipset 820 współpracuje z gniazdami Slot 1 lub Socket 370, które są kompatybilne z takimi procesorami jak
Celeron i Pentium III. Chipset 820 jako pierwszy obsługiwał pamięć RDRAM, magistralę procesora taktowaną
zegarem 133 MHz oraz standard AGP ×4.

Układ 82820 MCH jest wyposażony w interfejs procesora, pamięci i AGP. Dostępne są dwie wersje —
pierwsza, oznaczona jako 82820, współpracuje z jednym procesorem, natomiast druga, o symbolu 82820DP,
obsługuje dwa procesory, czyniąc chipset 820E zdatnym do stosowania w niewymagających, dwuprocesorowych
serwerach. Obie wersje zostały zaprojektowane pod kątem współpracy z tym samym układem 82801 ICH,
który był już stosowany w innych chipsetach z serii 800, takich jak 810 i 840. Chipset 820 zawiera również
układ 82802 (FWH — ang. FirmWare Hub), który jest zintegrowanym układem BIOS-u i generatora liczb
pseudolosowych (RNG).

Chipset 820 został zaprojektowany pod kątem obsługi pamięci RDRAM, charakteryzującej się maksymalną
przepustowością 1,6 GB/s. Poza tym jest kompatybilny z modułami pamięci RDRAM oznaczonymi jako PC600,
PC700 i PC800, które teoretycznie pozwalają osiągnąć maksymalną przepustowość wynoszącą 1,6 GB/s —
w przypadku wersji PC800. Pamięć PC800 RDRAM jest taktowana z częstotliwością 400 MHz (dwie operacje
przesyłu na cykl — efektywnie 800 MHz) i jest w stanie jednocześnie przesyłać 16 bitów danych (2 bajty — 2×400
MHz×2 bajty = 1,6 GB/s). W systemie dostępne są dwa gniazda pamięci RIMM, w których można zainstalować
moduły o maksymalnej pojemności 1 GB.

Chipset 820 dysponuje interfejsem AGP, który umożliwia kartom graficznym uzyskanie dostępu do pamięci
systemowej z szybkością magistrali AGP ×4 odpowiadającej przepustowości 1 GB/s. W porównaniu ze starszą
wersją AGP ×2 jest to dwukrotnie wyższa wartość.

Chipset 820 charakteryzuje się poniżej przedstawionymi właściwościami:
 obsługa jednego bądź dwóch (w wersji 820E) procesorów,
 współpraca z magistralą systemową taktowaną zegarem 100/133 MHz,
 interfejs koncentratora o przepustowości 266 MB/s,
 obsługa pamięci PC800 RDRAM RIMM,
 obsługa AGP ×4,
 obsługa interfejsu ATA-100 (chipset 820E) lub ATA-66,
 generator liczb losowych Intel RNG,
 interfejs LPC,
 kontroler AC97,
 jedna (820) lub dwie (820E) zintegrowane magistrale USB 1.1 dysponujące odpowiednio dwoma

lub czterema portami.

Chipset 820 składa się z trzech głównych komponentów dysponujących kilkoma opcjonalnymi funkcjami.
Podstawowym układem jest 82820 (jeden procesor) lub 82820DP MCH (dwa procesory). Oba układy są umiesz-
czone w 324-końcówkowej obudowie BGA. Połączony z nimi jest układ 82801 ICH zamknięty w 241-koń-
cówkowej obudowie BGA. Ostatni z układów, 82802 FWH, zasadniczo pełni rolę pamięci Flash ROM BIOS-u.
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W przypadku gdy płyta główna jest wyposażona w magistralę ISA, stosowany jest opcjonalny układ 82380AB
PCI-ISA, który pełni rolę mostka łączącego ją z magistralą PCI.

Nowsza wersja 820E zawiera ulepszony układ 82801BA ICH2 obsługujący interfejs ATA-100 i podwójne
kontrolery USB dysponujące w sumie czterema portami. Chociaż wersja 820E obsługuje do dwóch procesorów,
mało który producent (jeśli w ogóle) zdecydował się na zbudowanie dwuprocesorowej płyty głównej na 820E.

Intel 840
Intel 840 był zaawansowanym chipsetem przewidzianym do zastosowań w bardzo wydajnych systemach wielo-
procesorowych opartych na procesorach instalowanych w gniazdach Slot 1, Slot 2 (procesor Xeon) lub Socket 370.
Nowy układ firmy Intel opiera się na tej samej architekturze koncentratora i modułowej budowie, która została
zastosowana w poprzednich chipsetach z rodziny 800. Ponadto dodano kilka dodatkowych komponentów zwięk-
szających wydajność. Na rysunku 3.12 pokazano chipset Intel 840.

Rysunek 3.12.
Chipset Intel 840
i jego komponenty
— 82840 (MCH),
82801 (ICH), 82802
(FWH), 82803
(MRH-R), 82804
(MRH-S) i 82806
(P64H).
(Zdjęcie
wykorzystane
za zgodą firmy
Intel Corporation)

Podobnie jak w przypadku innych chipsetów z serii 800, układ 840 składa się z następujących komponentów:
 Układu kontrolera pamięci 82840 MCH (ang. Memory Controller Hub). Obsługuje standard AGP

×2/×4, dwukanałową pamięć RDRAM i wiele segmentów magistrali PCI zwiększających wydajność
urządzeń wejścia-wyjścia (odpowiednik mostka północnego w starszych konstrukcjach).

 Układu kontrolera wejścia-wyjścia 82801 ICH (ang. I/O Controller Hub). Odpowiada układowi
mostka południowego stosowanego w starszych chipsetach, z tym że jest połączony bezpośrednio
z komponentem MCH za pomocą bardzo szybkiej magistrali IHA (ang. Intel Hub Architrecture).
Układ ICH obsługuje 32-bitowe kontrolery PCI i IDE oraz dwa porty USB 1.1.

 Układu 82802 FWH (ang. Firmware Hub). Jest to właściwie ulepszony układ Flash ROM przechowujący
BIOS systemu i karty graficznej oraz zawierający generator liczb pseudolosowych — tzw. RNG (ang.
Random Number Generator). Układ RNG generuje liczby silnie losowe, wykorzystywane w szyfrowaniu,
cyfrowych podpisach i zabezpieczonych protokołach komunikacyjnych.

Oprócz głównych układów chipsetu dostępne są dodatkowe komponenty mające na celu uzyskanie większej
wydajności i możliwości. Należą do nich widoczne na rysunku 3.12:

 Układ 64-bitowego mostka PCI 82806 Controller Hub (P64H). Obsługuje gniazda 64-bitowej magistrali
PCI taktowanej zegarem 33 lub 66 MHz. Układ P64H jest połączony bezpośrednio z komponentem
MCH za pomocą magistrali IHA, dzięki czemu oferuje dedykowaną ścieżkę przeznaczoną dla bardzo
szybkich urządzeń wejścia-wyjścia. Chipset 840 jest pierwszym tego typu układem, w którym została
zaimplementowana obsługa 64-bitowej magistrali PCI taktowanej zegarem 66 MHz, która jest czterokrotnie
szybsza od standardowej 32-bitowej magistrali pracującej z częstotliwością 33 MHz.
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 Układ rozdzielacza szyny pamięci 82803 MRH-R (ang. Memory Repeater Hub) dla pamięci DRAM.
W celu zwiększenia pojemności pamięci dzieli każdy jej kanał na dwa kanały.

 Układ rozdzielacza szyny pamięci 82804 MRH-S (ang. Memory Repeater Hub) dla pamięci SDRAM.
W celu zwiększenia elastyczności pamięci systemowej dokonuje translacji protokołu wykorzystywanego
przez pamięć RDRAM na protokół pamięci SDRAM. Komponent jest wykorzystywany tylko w systemach
opartych na chipsecie 840 i wyposażonych w gniazda pamięci SDRAM.

Na rysunku 3.13 przedstawiona została architektura chipsetu 840.

Rysunek 3.13.
Architektura chipsetu
Intel 840

Chipset 840 charakteryzuje się następującymi właściwościami:
 obsługa jednego bądź dwóch procesorów Pentium III albo Pentium III Xeon,
 współpraca z magistralą systemową taktowaną zegarem 100/133 MHz,
 obsługa pamięci RDRAM dysponującej dwoma kanałami, które działają jednocześnie, oferując

przepustowość 3,2 GB/s (wymaga układu 82803),
 współpraca z 16-bitową magistralą IHA16 (ang. Intel Hub Architecture) o dużej wydajności umożliwiającej

jednoczesne wykonywanie przez magistralę PCI operacji wejścia-wyjścia i obsługiwanej przez opcjonalny
układ P64H,

 obsługa AGP ×4,
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 zastosowanie unikalnej pamięci podręcznej oferującej wstępne pobieranie danych (ang. prefetch cache),
pozwalającej uzyskać efektywny przepływ danych i maksymalnie zwiększyć współbieżność systemu,

 generator liczb losowych Intel RNG,
 obsługa USB 1.1.

Opcjonalnie istnieje możliwość dodania układów zawierających interfejs karty sieciowej i kontrolera RAID.
Zarówno firma Intel, jak i producenci niezależni z powodzeniem wykorzystywali chipset 840 w konstrukcjach
płyt głównych przeznaczonych dla serwerów dwuprocesorowych.

Chipsety dla Pentium 4 w serwerach
jednoprocesorowych
Co prawda procesory Pentium, Pentium II oraz Pentium III były przystosowane do działania wieloprocesorowego,
a firma Intel produkowała wieloprocesorowe chipsety serwerowe dla wszystkich tych procesorów, ale najważ-
niejszymi platformami serwerowymi, w tym wieloprocesorowymi (dla dwóch i więcej procesorów), były od
zawsze platformy z procesorami z rodziny Xeon:

 Pentium II Xeon,
 Pentium III Xeon,
 Xeon DP (na bazie Pentium 4),
 Xeon MP (na bazie Pentium 4),
 Xeon 3xxx, 5xxx i 7xxx.

Począwszy od Pentium 4, firma Intel zaprzestała implementowania wsparcia dla wieloprocesorowości w proceso-
rach przeznaczonych do komputerów osobistych. Co prawda w chipsetach dla procesorów Pentium 4 nadal reali-
zowano cechy podwyższonej niezawodności i wydajności, takie jak obsługa pamięci z kontrolą i korekcją ECC
i stosunkowo wielkie pojemności pamięci RAM (2 GB i więcej), jednak podstawową platformą serwerową stała
się rodzina Xeon (bazująca pierwotnie na Pentium 4, ale wykorzystująca gniazda Socket 603 i Socket 604 z obsługą
do ośmiu procesorów w odmianie Xeon MP) oraz rodzina Itanium (pierwsza w pełni 64-bitowa rodzina procesorów
firmy Intel). Kto chce dziś skonstruować serwer wieloprocesorowy na bazie procesorów firmy Intel, wybierze
zapewne procesory Xeon albo Itanium 2. Procesory Xeon DP nadają się do konfiguracji jedno- i dwuprocesorowych,
Xeon MP, Xeon 3xxx, 5xxx, 7xxx i Itanium 2 można stosować również w konfiguracjach czteroprocesorowych
i większych.

Jeśli zamierzasz zmontować niskobudżetowy serwer jednoprocesorowy i równocześnie cieszyć się
praktycznie wszystkimi zaletami wieloprocesorowości, możesz skorzystać z popularnych procesorów
dla komputerów osobistych: Core2 (Extreme, Duo czy Quad) bądź pochodnych Pentium D czy Pentium
Extreme Edition.

Co prawda powstało sporo prostych konstrukcji serwerowych z procesorami Pentium 4, opartymi na chipsetach
innych producentów, ale najpopularniejsze w konstrukcjach płyt głównych dla takich systemów okazały się inte-
lowskie chipsety 8xx i 9xx (zobacz tabelę 3.11).

Zauważ, że w porównaniu do średniej i wyższej klasy chipsetów serwerowych opracowanych dla procesorów
Pentium II Xeon i Pentium III Xeon, serwerowym chipsetom 8xxi 9xx brakuje obsługi 64-bitowych złączy
rozszerzeń PCI. Uniemożliwia to konstruowanie na bazie tych chipsetów serwerowych płyt głównych zdolnych
do obsługi wysokowydajnych macierzy Ultra320 SCSI RAID, ponieważ kontrolery takich macierzy wymagają
przepustowości charakterystycznej dla 64-bitowych i 66-megahercowych złączy PCI albo 133-megahercowych
złączy PCI -X. Jeśli do braku wieloprocesorowości typowej dla Pentium 4 dodać brak obsługi 64-bitowych
magistrali PCI w serwerowych chipsetach dla tych procesorów, można śmiało mówić o takich płytach głównych,
że w dziedzinie serwerów mogą stanowić jedynie propozycje z dolnej półki, dla mniej wymagających zastosowań.
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Tabela 3.11. Chipsety 8xx i 9xx firmy Intel (dla Pentium 4) stosowane w serwerach

Cecha 845 845E 875P 925X 955X 975X

Nazwa kodowa Brookdale Brookdale-E Canterwood Alderwood Glenwood Glenwood

Data debiutu Wrzesień 2001
(SDRAM);
styczeń 2002
(DDR)

Maj 2002 Kwiecień 2003 Czerwiec 2004 Kwiecień 2005 Listopad 2005

Oznaczenie układu 82845 82845E 82875 82925X 82955X 82975X

Wieloprocesorowość
(SMP)

Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Częstotliwość
magistrali procesora

400 MHz 533/400 MHz 800/533 MHz 800 MHz 1066/800 MHz 1066/800 MHz

Rodzaje obsługiwanej
pamięci

SDRAM
(PC133),
DDR 200/266

DDR 200/266 DDR 333/400,
dwukanałowa

DDR 2533/400,
dwukanałowa

DDR 2667/533,
dwukanałowa

DDR 2667/533,
dwukanałowa

Obsługa kontroli
parzystości/ECC

ECC ECC ECC ECC ECC ECC

Maksymalna pojemność
pamięci

2 GB (PC2100
DDR);
3 GB (PC133
SDRAM)

2 GB 4 GB 4 GB 8 GB 8 GB

Liczba banków pamięci 2 (PC2100);
3 (PC133)

2 2 2 2 2

Interfejs GigE
(Gigabit Ethernet)1

Brak Brak Tak1 Tak Tak2 Tak2

Wersja PCI 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3

Zakres obsługi PCI 33 MHz, 32 bity 33 MHz, 32 bity 33 MHz, 32 bity 33 MHz, 32 bity 33 MHz, 32 bity 33 MHz, 32 bity

Zakres obsługi
PCI-Express

Brak Brak Brak ×1, ×16 ×1, ×16 ×1, ×16
(podwójna)

Grafika AGP ×4 (1,5 V) AGP ×4 (1,5 V) AGP ×8 ×16 ×16 ×16

Przepustowość szyny
wewnętrznej MCH/ICH

266 MB/s 266 MB/s 2 GB/s 2 GB/s 2 GB/s 2 GB/s

ICH (mostek południowy) ICH2 ICH4 ICH5/ICH5R ICH6R ICH7R ICH7R
1 Interfejs GigE połączony bezpośrednio do układu kontrolera MCH/GMCH, z pominięciem magistrali PCI.

Implementowany za pomocą opcjonalnego układu Intel 82547E1.
2 Interfejs GigE połączony bezpośrednio z kontrolerem ICH.

Bardziej zaawansowane jednoprocesorowe serwery z procesorem Pentium 4 rozmaitych producentów są kon-
struowane w oparciu o chipsety E72xx, łączące charakterystykę serwerową z konstrukcjami zastosowanymi
w chipsetach 8xx i 9xx dla komputerów osobistych. Cechy serwerowych chipsetów Intel E7210, E7221 i E7230
podsumowuje tabela 3.12.

Co prawda chipset E7210 został opracowany na potrzeby procesora Pentium 4, ale niektórzy produ-
cenci wykorzystywali go do konstruowania płyt głównych obsługujących parę procesorów Xeon.

Chipsety 955X oraz 975X z tabeli 3.11 obsługują również dwurdzeniowe Pentium D i Pentium Extreme
Edition. Chipset E7230 z tabeli 3.12 obsługuje zaś ponadto dwurdzeniowe procesory Pentium D.

W tabeli 3.13 porównujemy cechy układów kontrolerów wejścia-wyjścia (ICH) stosowanych w chipsetach poda-
nych w tabelach 3.11 i 3.12.
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Tabela 3.12. Chipsety rodziny E72xx dla serwerów z procesorami Pentium 4

Cecha E7210 E7221 E7230

Obsługa hiperwątkowości (HT Technology) Tak Tak Tak

Częstotliwości magistrali procesora 800/533 MHz 800/533 MHz 1066/800 MHz

Obsługa rozszerzeń EMT64 (dla kodu 64-bitowego) — Tak Tak

Magistrala wewnętrzna MCH-ICH HI 1.5 DMI DMI

Przepustowość magistrali wewnętrznej 266 MB/s 2 GB/s 2 GB/s

Dwukanałowa pamięć DDR 333/400 Tak Tak —

Dwukanałowa pamięć DDR 2 — Tak Tak

Obsługa korekcji i kontroli ECC Tak Tak Tak

Zintegrowany układ graficzny — Tak —

Liczba portów ATA/IDE 1 1 1

SATA i opcjonalnie RAID 0,1 Tak — —

SATA i opcjonalnie RAID 0, 1, 0+1 — Tak Tak

Liczba portów SATA 2 4 4

Obsługiwane przepustowości SATA 150 MB/s 150 MB/s 300 MB/s

Obsługa PCI-Express ×8 — Tak Tak

Obsługa PCI-Express ×1 — Tak Tak

Dynamiczne obsadzanie złączy PCI-X/PCI (hot-swap) — Tak Tak

Mostek PCI-X Tak Tak Tak

Liczba portów USB 2.0 4 8 8

Zintegrowany interfejs GigE (Gigabit Ethernet) Tak — Tak

Typ kontrolera ICH 6300ESB ICH6R ICH7R

Chipsety Intel 845
Chipsety z rodziny 845 są powszechnie stosowane zarówno przez Intela, jak i innych producentów płyt głównych
dla niewymagających serwerów oraz zwykłych komputerów osobistych. Jeśli w okresie od końca 2001 r. do połowy
2003 r. nabyłeś komputer z procesorem Pentium 4, prawdopodobnie znajduje się w nim jedna z wersji chipsetu
845. Ten chipset firmy Intel przeznaczony dla układu Pentium 4, który podczas trwania prac projektowych nosił
nazwę kodową Brookdale, był pierwszym, który zamiast kosztownej pamięci RDRAM obsługiwał tanie moduły
SDRAM. Kolejne wersje chipsetu są zgodne z pamięcią DDR SDRAM o szybkości do 333 MHz, a także z inter-
fejsem ATA/100 i USB 2.0.

Układy z rodziny 845 nadają się do stosowania w konstrukcjach serwerowych — dotyczy to także modeli 845
i 845E. We wszystkich chipsetach należących do rodziny 845 wykorzystywana jest ta sama architektura kontro-
lerów, zaprojektowana dla całej serii 8xx. Dodatkowo wyposażone są w układ audio, a także obsługują kartę CNR
(ang. Communications and Networking Riser), przeznaczoną dla zintegrowanego modemu i karty sieciowej
Ethernet 10/100. Jednak poszczególne modele chipsetów 845 różnią się pod względem obsługi pamięci różnego
typu i pojemności, zintegrowanych układów graficznych, zewnętrznej magistrali AGP i rodzajów układu ICH.

Choć oryginalna wersja chipsetu 845 współpracowała jedynie z pamięcią PC133 SDRAM, tak zwany model
845D (określenie stosowane w witrynach WWW zajmujących się testowaniem i ocenianiem sprzętu, a nie przez
firmę Intel) obsługuje też układy DDR SDRAM o szybkości 200 i 266 MHz. Układ 82845 MCH chipsetu 845
zgodny jest z procesorami Celeron i Pentium 4 opartymi na gnieździe Socket 478, a także może współpracować
z dwoma modułami pamięci DDR SDRAM lub trzema standardowymi modułami SDRAM (zależnie od używanej
płyty głównej). W przypadku użycia pamięci DDR SDRAM chipset 845 obsługuje szybkość 200 (PC2100) lub
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Tabela 3.13. Układy ICH dla serwerowych chipsetów pod Pentium 41

Cecha ICH2 ICH4 ICH5 ICH5R ICH6R 6300ESB ICH7 ICH7R

Oznaczenie
układu

82801BA 82801DB 82801EB 82801ER 82801FR 6300ESB 80801GB 80801GR

Obsługa
ATA

UDMA-100 UDMA-100 UDMA-100 UDMA-100 UDMA-100 UDMA-100 UDMA-100 UDMA-100

Obsługa
SATA

Brak Brak SATA-150 SATA-150 SATA-150 SATA-150 SATA-300 SATA-300

SATA
RAID

Brak Brak Brak RAID 0, 1 RAID 0, 1,
0+1

RAID 0, 1 Brak RAID 0, 1,
0+1

Obsługa
USB

2C/4P 3C/6P 4C/8P 4C/8P 4C/8P 2C/4P 4C/8P 4C/8P

USB 2.0 Brak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Zegar CMOS Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Magistrala
PCI

2.2 2.2 2.3 2.3 2.3,
PCI-Express

2.2, PCI-X 2.3,
PCI-Express

2.3,
PCI-Express

Magistrala
ISA

Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak

Magistrala
LPC

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Brak Brak

Zarządzanie
energią

SMM/
ACPI 1.0

SMM/
ACPI 1.0

SMM 2.0/
ACPI 1.0

SMM 2.0/
ACPI 1.0

SMM 2.0/
ACPI 1.0

SMM 2.0/
ACPI 1.0

SMM 2.0/
ACPI 1.0

SMM 2.0/
ACPI 1.0

Sieć
(Ethernet)

Brak 10/100 10/100 10/100 10/100 Brak GigE (PCI-
-Express ×1)

GigE (PCI-
-Express ×1)

1 Legenda: ICH = kontroler wejścia-wyjścia (ang. I/O Controller Hub); USB = Universal Serial Bus; xC/xP = liczba
kontrolerów/liczba portów; ATA = AT Attachment (IDE); UDMA = Ultra DMA ATA; ISA = klasyczna magistrala, standard
branżowy; LPC = magistrala Low-Pin-Count; SMB = System Management Bus; ACPI = Advanced Configuration and
Power Interface.

266 MHz (PC2700) oraz magistralę FSB pracującą z częstotliwością 400 MHz. Chipset 845 obsługuje również
korekcję błędów ECC, gdy stosowane są moduły pamięci z kontrolą parzystości. Chipset współpracuje ponadto
z gniazdem AGP ×4, ale nie posiada zintegrowanego układu graficznego.

W chipsecie 845 wykorzystywany jest ten sam układ ICH2 (82801-BA), jakiego użyto w chipsetach 850 i 850E,
spotykanych w komputerach z pamięcią firmy Rambus oraz w chipsecie 815EP, umieszczanym w tanich systemach
opartych na pamięci SDRAM. Układ ICH2 obsługuje interfejs dysków twardych ATA/100, podstawowy układ
dźwiękowy AC’97 i cztery porty USB 1.1.

Chipset 845E jest zmodernizowaną wersją modelu 845D, wzbogaconą o korekcję błędów ECC i obsługę magi-
strali FSB o szybkości 533 MHz oraz rozbudowaną o rozszerzony układ kontrolera wejścia-wyjścia ICH4
82801DB, który obsługuje sześć portów USB 2.0 i zintegrowany interfejs sieciowy, a także rozszerzony 20-bitowy
układ audio.

Na rysunku 3.14 porównano diagramy blokowe modeli chipsetów 845 i 845E.

Chipset Intel 875P
Chipset 875P, posiadający podczas trwania prac projektowych nazwę kodową Canterwood, zaprezentowany został
w kwietniu 2003 r. Chipset obsługuje technologię hiperwątkowości Intela (HT Technology), dzięki czemu jest
w pełni zgodny z procesorami Pentium 4 o częstotliwości 3,06 GHz i wyższej (opartymi na nowszym rdzeniu Pre-
scott, wykonanym w technologii 0,09 mikrona).

Aby zaoferować krótszy czas dostępu do pamięci, chipset 875P obsługuje cztery moduły dwukanałowej pamięci
DDR333 lub DDR400 SDRAM w wersji standardowej bądź z korekcją błędów ECC. W celu zwiększenia wydaj-
ności chipset oferuje nowy tryb Turbo, korzystający z szybszego połączenia między pamięcią DDR400 i układem
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Rysunek 3.14. Chipset 845E (po prawej) poszerza architekturę uproszczonego chipsetu 845 (po lewej)
o obsługę szybszej magistrali FSB i pamięci oraz portów USB 2.0

MCH. Ze względu na to, że wiele modułów pamięci nie zawsze posiada jednakową pojemność i jest tego samego
typu, chipset 875P dysponuje również nowym trybem dynamicznym. Jego zadaniem jest optymalizowanie pamięci
systemowej, gdy jednocześnie używane są moduły różnego typu i pojemności. Chipset 875P współpracuje też
z technologiami SATA i RAID, a także korzysta z tego samego ICH5/ICH5R co chipsety z rodziny 865.

Chipset Intel 925X
Chipset 925X, któremu wcześniej nadano nazwę kodową Alderwood, pojawił się w 2004 r. w celu zastąpienia
chipsetu 875P (Canterwood). W przeciwieństwie do swoich poprzedników chipset 925X współpracuje tylko
z pamięcią DDR2 (maksymalnie 4 GB). 925X obsługuje procesory Pentium 4 Extreme Edition oraz Pentium
4 w gnieździe Socket 775.

Chipset 925X obsługuje gniazda magistrali PCI-Express ×1/×16 (obsługa grafiki) i PCI 2.3. Jest zgodny z gniazdem
procesorowym LGA775 i współpracuje z układami Pentium 4 opartymi na rdzeniu Prescott. Zastosowano w nim
układy z nowej rodziny ICH6, zastępujące mostek południowy (więcej informacji na ich temat zawarto w tabeli
3.13). Układ 925X jest powszechnie wykorzystywany w serwerowych płytach głównych dla systemów jednopro-
cesorowych.

Rodzina chipsetów Intel 955X i 975X (Glenwood)
Rodzina chipsetów o nazwie kodowej Glenwood, zaprezentowana w 2005 roku, obejmuje parę układów: 955X
oraz 975X. Chipsety te jako pierwsze obsługiwały nowe dwurdzeniowe procesory Pentium D firmy Intel, nowe
i wydajne jednordzeniowe procesory Pentium Extreme Edition, a także popularne już wówczas procesory Pentium
4 HT Technology dla gniazda Socket 775. Co prawda firma Intel zaszeregowała te chipsety jako przeznaczone
dla prostych stacji roboczych i wydajnych komputerów osobistych, niektórzy producenci z powodzeniem wykorzy-
stywali je na płytach głównych stanowiących podstawę dla jednoprocesorowych stacji roboczych i serwerów.

Choć omawiane tu układy mają numery jakby z innych serii, pod względem większości cech są identyczne. Oba
obsługują magistrale procesora o częstotliwościach 800 MHz i 1066 MHz i do czterech modułów pamięci DDR2
667/533 MHz (dwie pary modułów dwukanałowych), z maksymalną pojemnością pamięci w systemie rzędu 8 GB.
Oba układy obsługują pamięci z korekcją i kontrolą błędów ECC, co jest podstawą w zastosowaniach serwero-
wych; oba także korzystają z kontrolerów wejścia-wyjścia z rodziny ICH7 (zobacz tabelę 3.13).

Chipsety 955X i 975X różnią się od siebie zasadniczo tylko w zakresie obsługi grafiki. Otóż 955X obsługuje
pojedynczą kartę graficzną w złączu PCI-Express ×16, tymczasem 975X radzi sobie z dwoma kartami w złączach
PCI-Express ×8, obsługując np. tandem kart graficznych ATI w trybie CrossFire.
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Serwerowe alternatywy dla chipsetów 955X i 975X

Co prawda chipsety 955X i 975X można stosować w serwerowych płytach głównych, jednak serwery nie potrze-
bują przecież dużej wydajności grafiki. Płyty główne oparte na chipsetach E7230 dają możliwość zastosowania
większej ilości pamięci, opcjonalnej obsługi PCI-X i macierzowych pamięci masowych. A do grafiki można
w nich wykorzystać złącza PCI.

Intel E7210
Układ zintegrowanej obsługi płyty głównej o nazwie Intel E7210 (nazwa kodowa to Canterwood-ES) został
zaprezentowany w lutym 2004 roku. Podobnie jak 875P, chipset E7210 obsługuje procesory Pentium 4 w gniaz-
dach Socket 478, w tym także procesory z intelowską technologią hiperwątkowości (HT) i 800-megahercową magi-
stralą procesora. Radzi sobie zarówno z rdzeniami Northwood (130 nm), jak i Prescott (90 nm) tych procesorów,
z częstotliwościami do 3,4 GHz.

Chipset E7210 pozwala na zastosowanie czterech standardowych modułów pamięci z ECC (łącznie do 4 GB) stan-
dardu DDR400 bądź DDR333, w konfiguracji dwukanałowej. E7210 korzysta z kontrolera 6300ESB ICH, a nie
z rodziny ICH5/ICH5R wykorzystywanej konsekwentnie w chipsetach 8xx (uniwersalnych, bo przeznaczonych
dla serwerów, stacji roboczych i komputerów osobistych). Układ 6300ESB realizuje zintegrowaną obsługę magi-
strali PCI w wersji 2.2 i 66-megahercowych złączy PCI-X. Chipset E7210 obsługuje do dwóch napędów SATA
i dwóch napędów ATA-100 (ATA/IDE), a także cztery porty USB 2.0. Złącza PCI-X mogą być z powodzeniem
wykorzystane do obsługi szybkich kart sieciowych standardu Gigabit Ethernet oraz kontrolerów SCSI RAID.

Rysunek 3.15 ilustruje porównanie architektury chipsetów 875P i E7210.

Rysunek 3.15. Chipset E7210 (po prawej) bazuje na konstrukcji 875P (po lewej), ale uzupełnia ją o obsługę
złączy PCI-X

Intel E7221
Układ Intel E7221 (Copper River), zadebiutował we wrześniu 2004 roku. Chipset E7221 obsługuje procesory
Pentium 4 w gniazdach Socket 775, pozwalając tym samym na stosowanie z nim najbardziej zaawansowanych
procesorów z tej serii. E7221 obsługuje też procesory z 64-bitowym rozszerzeniem Intel Extended Memory
64 Technology (EM64T), pozwalając opartym na nim serwerom uruchamiać 64-bitowe systemy operacyjne, takie
jak Windows Server 2003 x64 Edition czy rozmaite dystrybucje systemu Linux, a przy tym zachować możliwość
uruchamiania 32-bitowych systemów operacyjnych i 32-bitowych aplikacji — z pełną wydajnością procesora.
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Chipset E7210 pozwala na zastosowanie czterech standardowych modułów pamięci z ECC (łącznie do 4 GB)
standardu DDR2-533/400 bądź DDR-400/333, w konfiguracji dwukanałowej. Kontroler MCH chipsetu obsługuje
interfejs PCI-Express ×8. Interfejs ten służy też do obsługi mostka 64-bitowej magistrali PCI 6702PXH. Kiedy
E7221 jest stosowany wraz z układem 6702PXH, wynikowy system obsługuje złącza PCI-X działające w trybach
66 MHz i 133 MHz.

Rolę kontrolera wejścia-wyjścia w E7221 pełni kontroler ICH6R, ten sam, który wykorzystywany jest w chipsetach
Intel 9xx przeznaczonych dla komputerów osobistych. Układ ICH6R implementuje interfejsy SATA, PCI-Express
×1, USB 2.0, PCI i ATA-100, a z kontrolerem pamięci (MCH) łączy się za pośrednictwem interfejsu DMI o wyso-
kiej przepustowości. Zasadniczo chipset E7221 jest więc serwerową (a także przeznaczoną dla stacji roboczych)
odmianą chipsetu 9xx.

Architekturę chipsetu E7221 ilustruje rysunek 3.16.

Rysunek 3.16.
Chipset E7221 bazuje
na układach Intel 9xx
z obsługą PCI-Express

Intel E7230
Chipset Intel E7230, określany w toku opracowywania nazwą kodową Mukilteo, został wprowadzony na rynek
w lipcu 2005 roku. Jego podstawowa konstrukcja jest podobna do konstrukcji układu E7221, z kilkoma uzupeł-
nieniami projektowanymi z myślą o obsłudze najnowszych procesorów i technologii pamięci masowych.

E7230 to pierwszy serwerowy chipset firmy Intel, który obsługuje dwurdzeniowe procesory Pentium D, pozwa-
lając serwerom jednoprocesorowym osiągać wydajność zbliżoną do wydajności serwerów dwuprocesorowych,
za to przy znacznie niższym koszcie. Intel E7230 obsługuje też technologię macierzowych pamięci masowych,
pozwalając na realizację macierzy RAID 0 (striping) i RAID 1 (mirroring) za pomocą zaledwie dwóch napędów
dyskowych; obsługuje też karty PCI-Express ×8, ×4 albo ×1. A za pomocą dodatkowego układu 64-bitowego
mostka PCI-X (6702PXH) w systemach opartych na E7230 można wykorzystywać również karty PCI-X, na
przykład karty sieciowe albo kontrolery SCSI RAID.

Intel E7230 obsługuje montowane w gnieździe Socket 775 procesory Pentium 4 z technologiami HT Technology,
Execute Disable Bit i z 64-bitowym rozszerzeniem Intel Extended Memory 64 Technology (EM64T). E7230
pozwala na stosowanie maksymalnie 8 GB pamięci RAM w postaci modułów DDR2 typu 667/533/400 MHz,
w konfiguracji dwukanałowej.

Chipset E7230 korzysta z kontrolera wejścia-wyjścia ICH7R, takiego samego jak w chipsetach Intel 955X i 975X
przeznaczonych dla komputerów osobistych. Układ ICH7R obsługuje macierze RAID SATA, PCI-Express ×1,
USB 2.0, PCI i interfejsy ATA-100, a z kontrolerem pamięci (MCH) komunikuje się za pośrednictwem magistrali
DMI o wysokiej przepustowości.
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Kontrolery ICH dla chipsetów 9xx i E72xx
Firma Intel na potrzeby swoich chipsetów z serii 8xx, 9xx i E72xx dla procesorów Pentium 4 wykorzystywała
następujące kontrolery wejścia-wyjścia: ICH5, ICH5R, ICH6R, 6300ESB oraz ICH7R. W kolejnych punktach
przybliżone zostaną cechy konstrukcji poszczególnych kontrolerów.

Układy kontrolerów ICH5 i ICH5R

Układy ICH5 i ICH5R (RAID) są kontrolerami wejścia-wyjścia firmy Intel, stworzonymi na potrzeby architektur
koncentratora AHA i HI 1.5. W przypadku tych architektur — po raz pierwszy zastosowanych przez Intela
w chipsetach z serii 800 — układy ICH5 i ICH5R odgrywają rolę mostka południowego.

Układy ICH5 i ICH5R zawierają cztery kontrolery USB 2.0 obsługujące osiem zewnętrznych portów, a także
po dwa porty ATA/100 i SATA/150. Układy ICH5R oferują dla portów SATA jedynie RAID 0 (striping)
i RAID 1 (mirroring). Oba układy zgodne są też ze standardem PCI 2.3 i zawierają zintegrowany kontroler sieci
Ethernet 10/100.

Aby w przypadku płyt głównych wyposażonych w układ ICH5R możliwe było skorzystanie z funkcji
RAID 1 (mirroring), konieczne będzie zainstalowanie najnowszej wersji sterownika Intel Application
Accelerator RAID Edition. W niektórych przypadkach może też być niezbędne wcześniejsze zainstalo-
wanie najnowszej wersji oprogramowania Intel RAID Option ROM. W celu uzyskania dodatkowych
informacji oraz pobrania sterownika i oprogramowania należy zajrzeć na stronę internetową znajdującą
się pod adresem http://support.intel.com/support/chipsets/iaa_raid.

Kontroler 6300ESB

Kontroler wejścia-wyjścia, oznaczony jako 6300ESB, a wykorzystywany z chipsetem E7210, zawiera w sobie
obsługę czterech złączy PCI-X 66 MHz. Do tego obsługuje cztery złącza PCI 2.2, dwa porty SATA-150 (z możli-
wością pracy w trybie macierzy RAID), cztery porty USB 2.0, dwa porty ATA-100, a także zintegrowany układ
audio standardu AC‘97.

Kontroler ICH6R

ICH6R to odmiana kontrolera wejścia-wyjścia wykorzystywanego w chipsetach dla komputerów osobistych (9xx)
oraz w serwerowym (a także przeznaczonym dla stacji roboczych) chipsecie E7221, rozbudowana o kontroler RAID.
Układ ICH6R zawiera w sobie cztery kontrolery USB 2 z ośmioma portami zewnętrznymi, jeden port (złącze)
ATA-100, jeden port sieciowy Ethernet 10/100, cztery złącza PCI-Express ×1 i cztery porty SATA-150. Porty
SATA można wykorzystywać w układach RAID 0, 1 i RAID 10. Układ ICH6R implementuje też zintegrowany
układ dźwiękowy hi-fi.

Układy kontrolerów ICH7 i ICH7R

ICH7 i ICH7R to najnowsze z omawianych odmiany intelowskich kontrolerów wejścia-wyjścia. Bazują na ukła-
dach (odpowiednio) ICH6 i ICH6R, ale zostały uzupełnione o porty Ethernet 10/100/1000 i SATA-300. Wersja
ICH7R pozwala na obsługę macierzowych pamięci masowych z równoczesną obsługą RAID 0 i RAID 1 na dwóch
dyskach twardych oraz z obsługą trybu RAID 0+1 na czterech dyskach.

Chipsety dla procesorów Xeon DP i Xeon MP
Procesory Xeon DP i Xeon MP firmy Intel są przeznaczone do stosowania w stacjach roboczych i serwerach,
a bazują na konstrukcji Pentium 4; korzystają jednak z większych gniazd (Socket 603/604) i odmiennych chipse-
tów — mianowicie z chipsetów z serii E75xx. Chipsety E75xx są ulepszonymi wariantami chipsetu 860, pierw-
szego chipsetu opracowanego na potrzeby procesorów Xeon DP.
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Chipset Intel 860
Intel 860 był bardzo wydajnym chipsetem zaprojektowanym z myślą o obsłudze pierwszych procesorów Xeon
(opartych na układzie Pentium 4) korzystających z gniazda Socket 602 i stosowanych w dwuprocesorowych
stacjach roboczych. Chipset 860 zawiera ten sam układ ICH2, w jaki był wyposażony chipset Intel 850, ale już
inny komponent MCH — 82860, który współpracuje z jednym lub dwoma procesorami Xeon w wersji Socket
602 (Foster). Inne podstawowe funkcje układu 82860 były już obecne w wersji 82850, w tym obsługa dwuka-
nałowej pamięci RDRAM taktowanej zegarem 400 MHz i oferującej przepustowość 3,2 GB/s oraz współpraca
z magistralą systemową pracującą z częstotliwością 400 MHz. Układ 82860 MCH jest również kompatybilny
z kartami graficznymi AGP ×4 (napięcie 1,5 V) charakteryzującymi się przepustowością przekraczającą 1 GB/s.

Chipset 860 oparty jest na budowie modularnej, w której dwa główne komponenty mogą być uzupełnione
o dodatkowy układ 82860AA P64H (PCI Controller Hub) pracujący z częstotliwością 66 MHz i układ 82803AA
MRHR. Układ 82860AA współpracuje z 64-bitowymi gniazdami PCI taktowanymi zegarem 33 lub 66 MHz,
natomiast komponent 82803AA dokonuje zamiany każdego kanału pamięci RDRAM na dwa kanały, a tym samym
podwaja jej pojemność. A zatem to, czy określona płyta główna z chipsetem 860 oferuje gniazda 64-bitowej
magistrali PCI o szybkości 66 MHz lub obsługuje 2-kanałową pamięć RDRAM, zależy od tego, czy uwzględniono
w niej powyższe dodatkowe układy.

W 2002 roku chipset 860 został zastąpiony chipsetem E7500 Plumas.

Chipset Intel E7500
Chipset Intel E7500 (Plumas) pojawił się w marcu 2002 roku. Obsługiwał do dwóch procesorów Xeon z 512 kB
pamięci podręcznej L2 i magistralą procesora o częstotliwości 400 MHz oraz technologię hiperwątkowości
Intel HT Technology. Konstrukcja E7500 była prostsza niż konstrukcja używanego dotychczas chipsetu Intel 860,
a to dlatego, że firma Intel w tymże roku zarzuciła obsługę pamięci RDRAM w nowych konstrukcjach.

Chipset E7500 składa się z kontrolera pamięci MCH i kontrolera wejścia-wyjścia ICH3-S. Do realizacji obsługi
66-megahercowych i 64-bitowych złączy PCI oraz 133-megahercowych złączy PCI-X chipset jest uzupełniany
maksymalnie trzema dodatkowymi układami P64H2 (82870P2) — ulepszonymi odmianami układu P64H wcho-
dzącego opcjonalnie w skład chipsetu Intel 860. Przy tym kontroler pamięci E7500 jest połączony wprost z pamię-
cią główną systemu, bez pośrednictwa układów MRHR charakterystycznych dla 860. Konstrukcja E7500 jest —
jak zaznaczono — prostsza niż konstrukcja chipsetów 860, ponieważ w 2002 roku firma Intel zrezygnowała
z promowania pamięci RDRAM. Chipset E7500 obsługuje do 16 GB dwukanałowej, buforowanej pamięci
DDR200 z ECC (maksymalnie osiem modułów). Zastosowany w nim układ korekcji danych SDDC może korygo-
wać do czterech błędów na moduł pamięci, podnosząc stabilność systemu. Zastosowana w chipsecie magistrala
wewnętrzna Hub Architecture 2.0 daje przepustowość 2 GB/s (dwukierunkowo) pomiędzy kontrolerem pamięci
E7500 MCH a każdym z układów P64H2.

Układ E7500 i bliźniaczy układ E7501 (opisywany w następnym punkcie) znajdowały zastosowanie w licznych
serwerach dwuprocesorowych.

Chipset Intel E7501
Układ Intel E7501 (Plumas 533) został zaprezentowany szerokiej publiczności w listopadzie 2002 roku. Repre-
zentował ulepszoną wersję E7500, różniącą się od niej głównie obsługą większej częstotliwości magistrali proce-
sora Xeon (533 MHz FSB) oraz obsługą dwukanałowych pamięci DDR266. Chipset E7501 korzystał z takich
samych układów P64H2 i kontrolera ICH-3S jak w E7500.

Architekturę chipsetu E7501 ilustruje rysunek 3.17.
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Rysunek 3.17. Chipset Intel E7501 to szybszy wariant E7500; oba obsługują do dwóch procesorów Xeon

Chipset Intel E7505
Chipset Intel E7505, noszący nazwę kodową Placer, pojawił się w listopadzie 2002 roku. Obsługuje do dwóch
procesorów Xeon z pamięcią podręczną L2 o pojemności 512 kB L2, magistralą procesora o częstotliwości 533
MHz oraz z technologią hiperwątkowości Intel HT Technology.

Chipset E7505 obsługuje niskonapięciowe (1,5 V) karty AGP 1x – 8x i AGP Pro (ale nie niestandardowe odmiany
3,5 V AGP sprzedawane przez niektórych producentów) i korzysta z kontrolera wejścia-wyjścia ICH4. Do obsługi
magistrali PCI (66 MHz/64 bity) i PCI-X (133 MHz) można z E7505 zintegrować do trzech opcjonalnych układów
P64H2 (82870P2). Chipset E7505 był i jest wykorzystywany w rozmaitych konstrukcjach dwuprocesorowych,
tak w serwerach, jak i w stacjach roboczych.

Rysunek 3.18 przedstawia architekturę chipsetu E7505.

Chipsety Intel E7520 i E7320
Chipset Intel E7520 (Lindenhurst) wszedł do użycia w sierpniu 2004 roku. W tym samym czasie pojawił się na
rynku opracowywany równolegle E7320 (Lindenhurst VS). Oba chipsety obsługują do dwóch 64-bitowych (EMT64)
procesorów Xeon z pamięciami podręcznymi L2 o pojemności 2 MB, z magistralą procesora o częstotliwości 800
MHz i technologią hiperwątkowości HT, a także procesory Xeon z 1 MB pamięci podręcznej L2 i 800-megahercową
magistralą FSB.

Oba chipsety obsługują dwukanałowe pamięci DDR2-400 albo DDR 333/266 i mogą być łączone z kontrolerami
wejścia-wyjścia ICH5R lub 6300ESB.

Układ E7520 różni się od tańszego E7320 implementacją technologii mirroringu pamięci oraz obsługą DMA
w podsystemie pamięci. Oba chipsety obsługują jednak pamięci z korekcją ECC i X4 SDDC, zwiększając pewność
poprawności odwołań do pamięci.

►► Zajrzyj do podrozdziału „Zaawansowane techniki korekcji błędów” na stronie 411.
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Rysunek 3.18. Chipset E7505 obsługuje złącze AGP ×8, co czyni go zdatnym do stosowania nie tylko
w serwerach, ale również w wydajnych stacjach roboczych

Chipset E7520 obejmuje trzy interfejsy PCI-Express ×8, a E7320 ma jeden taki interfejs. Interfejsy x8 mogą być
konfigurowane jako para interfejsów PCI-Express ×4, które z kolei pełnią rolę mostków opcjonalnych kontrole-
rów 6700 PXH 64-bit PCI, obsługujących złącza PCI-X i PCI z możliwością dynamicznego obsadzania złączy
(ang. hot-plug). Chipset E7520 obsługuje też układ pomocniczy IOP332 I/O (Dobson), wykorzystywany w wyso-
kowydajnych implementacjach kontrolerów RAID. Schemat blokowy typowej płyty głównej z chipsetem
E7520/6300ESB przedstawia rysunek 3.19.

Chipset Intel E8500
Intel E8500 (w toku prac projektowych i konstrukcyjnych nosił nazwę Twin Castle) pojawił się na rynku w kwiet-
niu 2005 roku. Obsługuje do czterech dwurdzeniowych procesorów Xeon MP, a także istniejące procesory
jednordzeniowe. Obsługuje procesory z 64-bitowym rozszerzeniem EM64T, dzięki czemu w systemach konstru-
owanych na jego podstawie można uruchamiać 32-bitowe i 64-bitowe systemy operacyjne. Kiedy w systemie stoso-
wane są dwurdzeniowe procesory Xeon MP, mamy do czynienia z systemem o konfiguracji ośmiojednostkowej.

Układ E8500 obejmuje następujące komponenty:
 mostek północny E8500 North Bridge,
 E8500 XMB,
 mostek PCI 6700PXH 64-bit PCI hub (z obsługą złączy PCI i PCI-X do 133 MHz),
 kontroler ICH5 (odpowiednik mostka południowego).

Mimo zastosowania w oznaczeniu terminu mostka północnego, chipset E8500 wykorzystuje wewnętrznie archi-
tekturę kontrolerów z wewnętrzną dedykowaną magistralą pomiędzy kontrolerem pamięci a kontrolerem ICH5.

Tak zwany mostek północny z E8500 obsługuje magistralę PCI-Express, udostępniając trzy linie x8 i cztery linie x1.
Implementacja magistrali PCI-Express pozwala chipsetowi E8500 obsługiwać obecne oraz dopiero powstające
nowoczesne urządzenia o wysokich wymaganiach odnośnie przepustowości, a więc szybkie karty sieciowe, kon-
trolery macierzy SCSI RAID i inne komponenty serwerowe.



Rozdział 3.  Chipsety serwerowe 211

Rysunek 3.19. Chipset E7520 obsługuje interfejsy PCI-X i PCI-Express, pozwalając na korzystanie
z najnowocześniejszych kontrolerów do szybkich kart sieciowych, macierzy dyskowych i innych wymagających
układów

Chipset E8500 jest przystosowany do pracy z pamięciami DDR266, DDR333 i DDR-2 400, obsługiwanymi
za pośrednictwem jednego bądź wielu szybkich łączy IMI pośredniczących w dostępie do zewnętrznych
mostków pamięci XMB (zobacz rysunek 3.20). Chipset obsługuje także układy pamięci buforowanej z kontrolą
ECC i implementuje funkcje macierzy pamięciowej RAID (na podobieństwo techniki mirroringu pamięci) oraz
techniki aktywnego przeszukiwania pamięci w celu wykrywania i ewentualnego eliminowania problemów
z działaniem układów pamięci. W przypadku napotkania błędu niezdatnego do korekcji lokalizacja błędu jest
oznaczana i nie będzie wykorzystywana w przyszłości. Łącze IMI oferuje przepustowości 2,67 GB/s (transmisja
wchodząca) i 5,33 GB/s (transmisja wychodząca).

Chipset Intel E8501
Ten układ pojawił się w czerwcu 2006 roku. Przy zachowaniu architektury North Bridge i mostków XMB, charak-
terystycznych dla E8500, w stosunku do poprzednika został uzupełniony o obsługę nowszych procesorów z rodziny
Intel: chipset E8501 obsługuje 64-bitowe procesory Xeon MP i dwurdzeniowe serwerowe procesory Xeon
z serii 7000, z magistralami o częstotliwościach 667 MHz i 800 MHz; podobnie jak E8500 implementuje jedną
linię PCI-Express ×4 i trzy linie PCI-Express ×8, a do obsługi urządzeń wejścia-wyjścia wykorzystuje kontroler
ICH5 połączony z mostkiem północnym za pośrednictwem dedykowanej magistrali HI 1.5.

Przepustowość magistrali procesora wynosi 5,3 GB/s przy 677 MHz i 6,4 GB/s przy 800 MHz. Interfejs IMI,
łączący chipset z zewnętrznymi mostkami pamięci XMB, oferuje (jak w modelu E8500) przepustowości 2,67 GB/s
i 5,33 GB/s.
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Rysunek 3.20. Chipset E8500 łączy architekturę wewnętrznej dedykowanej magistrali, charakterystyczną dla
chipsetów serii 8xx, ze specjalizowanym kontrolerem pamięci i układami mostków PCI-Express, tworząc wydajną
architekturę czteroprocesorową

Chipsety dla procesorów Itanium i Itanium 2
Itanium i Itanium 2 to pierwsze intelowskie serwerowe procesory 64-bitowe. 64-bitowa architektura tych proce-
sorów jest zupełnie odmienna od architektury typowej dla 32-bitowej rodziny x86, nie jest także zgodna z 64-nito-
wymi rozszerzeniami tej architektury, opracowanymi najpierw przez firmę AMD (AMD64), a potem Intel (EMT64)
(dla przypomnienia różnic w tych architekturach polecam lekturę rozdziału 2.).

Pierwszym chipsetem firmy Intel obsługującym procesory Itanium był 460GX, zaprezentowany w czerwcu 2001
roku; prezentacja zbiegła się naturalnie z debiutem pierwszego procesora Itanium. Chipset 460GX obejmował aż
10 komponentów, pozwalając za to konstruktorom na dostosowywanie systemów Itanium do specyfiki systemów
serwerowych (z obsługą do czterech procesorów Itanium), jak i wymagań stacji roboczych (to dzięki opcjonalnej
implementacji złącza AGP×4). Procesor Itanium szybko został zastąpiony następnym modelem — Itanium 2; rzecz
w tym, że długi czas opracowywania pierwszego Itanium sprawił, że już w momencie debiutu był to procesor nieco
zapóźniony. Itanium 2 oferuje zaś większe częstotliwości zegara i większe pojemności pamięci podręcznych niż
oryginalny Itanium.

Obecnie dla procesorów Itanium 2 stosuje się chipset E8870, pozwalający na stosowanie konfiguracji wieloproce-
sorowych z maksymalnie czterema procesorami Itanium 2. W połączeniu z przełącznikiem E8870SP chipset E8870
radzi sobie nawet z ośmioma procesorami Itanium 2. Chipset E8870 debiutował w sierpniu 2002 roku.

W następnych punktach przyjrzymy się tym chipsetom bardziej szczegółowo.

Chipset Intel 460GX dla procesora Itanium
Chipset Intel 460GX był pierwszym (i jedynym) chipsetem opracowanym przez firmę Intel dla jej procesorów
z pierwszej generacji Itanium; ciężko w ogóle uznać go za chipset, a przynajmniej za chipset zintegrowany, ponie-
waż zamiast wykorzystywać niewielką liczbę wszechstronnych układów, w Intel 460GX bodaj dla każdej zna-
czącej funkcji zastosowano osobny układ. W efekcie pierwszy i jedyny zespół układów obsługi płyty głównej pod
kątem procesorów Itanium składał się aż z 10 komponentów:
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 82461GX — System Address Controller (SAC) realizujący interfejs adresowy i linie sterujące pomiędzy
pamięcią a procesorami Itanium za pośrednictwem układów MAC.

 82462GX — System Data Path Controller (SDC) realizujący interfejs danych pomiędzy pamięcią
a procesorami Itanium za pośrednictwem układów MDC.

 82463GX — Memory Address Controller (MAC), kontroler adresów podłączony do SAC i pamięci
systemowej.

 82464GX — Memory Data Controller (MDC), kontroler danych podłączony do SDC i pamięci systemowej.
 82465GX — Graphics Expansion Bus (GXB) z interfejsem dla złącza AGP 4× (na użytek stacji roboczych).
 82466GX — Wide and Fast PCI Expansion Bus (WXB) z obsługą dwóch niezależnych 66-megahercowych

i 64-bitowych łączy PCI podłączonych do SAC.
 82467GX — PCI Expander Bridge (PXB) z obsługą dwóch 32-bitowych, 33-megahercowych interfejsów

PCI albo jednego interfejsu zbiorczego, 64-bitowego (również 33 MHz) podłączonego do SAC.
 82468GX — I/O and Firmware Bridge (IFB), mostek obsługi wejścia-wyjścia i firmware z implementacją

mostka PCI-ISA, portami USB, interfejsem FWH, interfejsem układu kontrolera Super I/O i innymi
funkcjami pomocniczymi; podłączony do mostka PXB.

 82802AC — Firmware Hub (FWH) przechowujący oprogramowanie wewnętrzne (BIOS) i implementujący
mechanizmy zabezpieczeń (w tym generator liczb losowych RNG); podłączony do IFB.

 82094AA — Programmable Interrupt Device (PID), czyli kontroler przerwań z możliwością sterowania.
W istocie był to komponent opracowany przez NEC (NEC #UPD66566S1-016).

Architekturę czteroprocesorowego systemu na bazie chipsetu Intel 460GX ilustruje rysunek 3.21.

Serwerów z procesorami Itanium opartych na chipsecie Intel 460GX powstało niewiele. Można jednak tę konstruk-
cję uznać za znaczącą, choćby z racji liczby elementów — to bodaj najbardziej złożony chipset, jaki opuścił deski
kreślarskie konstruktorów firmy Intel.

Chipset Intel E8870 dla procesora Itanium 2
Nie trzeba było długo czekać na zastąpienie procesorów Itanium procesorami Itanium 2, a z powodu znaczących
różnic w konstrukcji obu procesorów pojawiła się od razu potrzeba opracowania nowego chipsetu. Równocześnie
z premierą Itanium 2 miał swój debiut chipset Intel E8870, który po dziś dzień pozostaje pierwszym i jedynym
chipsetem firmy Intel dla tych procesorów (alternatywne konstrukcje chipsetów dla Itanium 2 zaproponowali za
to inni producenci).

Chipset E8870 był opracowywany w okresie, w którym firma Intel zdecydowała się preferować
i promować w swoich systemach pamięci RDRAM. Ale zanim konstrukcja E8870 została dokończona
i zrealizowana, stało się jasne, że pamięci RDRAM jako znacznie droższe niż DDR SDRAM nie stano-
wią dla nich konkurencji, nie oferując podobnego współczynnika wydajności do ceny. Z tego względu
firma Intel zdecydowała się na uzupełnienie konstrukcji E8870 o układ do obsługi pamięci DDR
SDRAM, z konwerterem sygnałów DDR SDRAM na RDRAM na potrzeby wbudowanego kontrolera
pamięci SNC. Spowodowało to co prawda rozbudowanie typowej implementacji chipsetu E8870
o kilka układów, ale dzięki temu serwery bazujące na E8870 mogły korzystać ze znacznie bardziej
przystępnych cenowo pamięci DDR SDRAM zamiast z drogich i słabo dostępnych układów RDRAM.

Inaczej niż w sklecanym z mnóstwa komponentów 460GX, w chipsecie E8870 (znanym też pod nazwą 870)
wykorzystano nowoczesną architekturę ze specjalizowanymi układami pomocniczymi. W skład chipsetu E8870
zaliczają się:

 E8870 — Scalable Node Controller (SNC) z kontrolerem pamięci i usługami interfejsu magistrali
systemowej. Może być podłączony do SPS w celu zmontowania implementacji dwuwęzłowej
(ośmioprocesorowej) albo połączony z układem SIOH w przypadku konstrukcji jednowęzłowych
(czteroprocesorowych i mniejszych). Odbiera sygnały sterujące DDR za pośrednictwem połączeń
z układami DMH.
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Rysunek 3.21. Chipset 460GX obsługujący pierwsze systemy z procesorami Itanium angażował liczne
proste, odrębne układy zamiast typowych układów wysoce zintegrowanych

 E8870DM — DDR Memory Hub (DMH) konwertuje dwa kanały DDR na macierzystą czterokanałową
magistralę Rambus po stronie SNC.

 E8870IO — Server Input/Output Hub (SIOH) zawiera magistralę HI 1.5 (266 MB/s) do kontrolera ICH4
i powielone połączenie HI 2.0 (1 GB/s) z mostkami PCI-X (P64H2).

 82870P2 — 64-bitowy kontroler PCI/PCI-X (P64H2) obsługujący 64-bitowe złącza PCI-X pracujące
z częstotliwością 133 MHz (magistrala PCI-X obsługuje także karty rozszerzeń zgodne z PCI). Można
je wykorzystać na potrzeby układów szybkiego interfejsu sieciowego (Intel Gigabit Ethernet) albo
dodatkowych układów wejścia-wyjścia.

 82801DB — kontroler ICH (ICH4) z obsługą USB 2.0, ATA/IDE i innych klasycznych portów
wejścia-wyjścia.

 80802AC — Firmware Hub (FWH) z BIOS-em i mechanizmami zabezpieczającymi (generator RNG).

Wymienione komponenty są wykorzystywane w implementacjach dla czterech procesorów Itanium; każda cztero-
procesorowa realizacja jest określana mianem zestawu albo węzła (ang. node). Do połączenia dwóch takich węzłów
służy kolejny element, o oznaczeniu E8870SP i nazwie Scalability Port Switch (SPS) — za jego pomocą można
zmontować system ośmioprocesorowy. Układ SPS został przedstawiony jakiś czas po debiucie chipsetu E8870.
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Rysunek 3.22 ilustruje architekturę typowego czteroprocesorowego systemu z Itanium 2 i chipsetem E8870. Rysu-
nek 3.23 pokazuje natomiast sposób użycia przełącznika SPS do konstrukcji systemu ośmioprocesorowego.

Rysunek 3.22. Architektura typowego czteroprocesorowego serwera Itanium z chipsetem E8870

Rysunek 3.23. Architektura systemu ośmioprocesorowego z chipsetem E8870 i przełącznikami SPS łączącymi
dwa węzły systemu. Połączenie pomiędzy dwoma węzłami odbywa się za pośrednictwem pary przełączników
SPS (po jednym dla każdego węzła)
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Chipsety ServerWorks firmy Broadcom
dla procesorów Intel
Począwszy od roku 1997, firma ServerWorks (należąca obecnie do Broadcom, a pierwotnie znana pod nazwą
Reliance Computer Corporation) zaprezentowała swoje pierwsze chipsety serwerowe obsługujące systemy
z procesorami firmy Intel. Obecnie ServerWorks to drugi dostawca chipsetów serwerowych dla systemów opartych
na tych procesorach — wyprzedza go jedynie sam Intel.

Pierwsze chipsety ServerWorks to ServerSet I (znany też pod nazwą Champion 1.0) i ServerSet II. Chipset ServerSet
I obsługiwał zestaw do sześciu procesorów Pentium Pro z 32-bitową magistralą PCI. ServerSet II natomiast obsługi-
wał do czterech procesorów Pentium II Xeon z 64-bitową magistralą PCI. Oba chipsety naturalnie wyszły z produkcji
ładnych kilka lat temu.

Bardziej współczesne chipsety ServerWorks obsługują procesory Pentium III Xeon, Xeon DP i MP (oparte na pro-
cesorach Pentium 4). W konstrukcjach ServerWorks korzysta się z tradycyjnej terminologii dla składowych
chipsetu: mostek północny (ang. north bridge) i mostek południowy (ang. south bridge), ale w nowych konstruk-
cjach wyróżnia się też osobne kontrolery pamięci i mostki wejścia-wyjścia. Chipsety ServerWorks przypominają
więc bardziej intelowską rodzinę E7xxx niż takież rodziny chipsetów 8xx i 9xx.

Chipsety Champion i Grand Champion firmy ServerWorks były i są wykorzystywane przez licznych producentów
wieloprocesorowych płyt głównych i wieloprocesorowych systemów serwerowych (korzystała z nich także
firma Intel).

Więcej informacji o chipsetach ServerWorks znajdziesz na stronach WWW firmy Broadcom pod adresem
http://www.broadcom.com/products/Enterprise-Networking/SystemI-O-Products.

Chipsety ServerWorks dla procesorów Intel Pentium III
ServerWorks oferuje obecnie zestaw trzech chipsetów dla procesorów Pentium III Xeon:

 Champion HE (występujący też pod nazwą Champion Enterprise) — obsługujący do czterech procesorów
z magistralą o częstotliwości 100 MHz; zastosowany w nim układ mostka północnego to NB6536 2.0HE.

 Champion HE-SL (występujący też jako Champion Volume) — z obsługą do dwóch procesorów
na magistrali 133/100 MHz; układ mostka północnego w tym chipsecie to NB6576.

 Champion LE (znany też pod nazwą Champion Entry) — obsługujący maksymalnie parę procesorów
z magistralą o częstotliwości 133/100 MHz; mostek północny w tym chipsecie to układ NB6635 3.0LE.

Pierwotnie cała ta seria chipsetów występowała pod wspólną nazwą serii ServerSet III.

Wszystkie trzy wymienione układy mostków północnych mogą być uzupełniane mostkami południowymi OSB4
albo CSB5 — dopiero w takim komplecie można mówić o pełnym chipsecie. Mostek południowy OSB4 zawiera
kontroler dysków twardych UDMA/33 ATA/IDE, porty USB 1.1 oraz łącze LPC z kontrolerem Super I/O.
Na układ CSB5 składa się zaś zintegrowany kontroler dysków twardych UDMA/100 ATA/IDE, porty USB 1.1
i łącze LPC do obsługi kontrolera Super I/O. Większość płyt głównych wykorzystujących chipsety z rodziny
Champion zamiast kontrolerów ATA wykorzystuje własne kontrolery SCSI, często z kontrolerami macierzy RAID,
więc w praktyce różnica pomiędzy oboma mostkami południowymi jest znikoma.

Tabela 3.14 zawiera przegląd parametrów chipsetów serwerowych Champion dla procesorów Pentium III Xeon.

Chipset Champion LE
Chipset Champion LE to najprostszy z trzech Championów, korzystający wyłącznie z zestawu mostków północnego
i południowego. Dla zapewnienia wymaganej w konstrukcjach serwerowych większej niezawodności systemów
konstruowanych w oparciu o te chipsety w Champion LE (jak zresztą we wszystkich chipsetach ServerWorks)
postawiono na obsługę pamięci buforowanej (ang. registered).
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Tabela 3.14. Chipsety Champion dla procesorów Pentium III Xeon

Oznaczenie
chipsetu

Nazwa
chipsetu

Obsługiwane
procesory

Liczba
procesorów

Układy
mostków
południowych

Układ
kontrolera
pamięci

Układy
mostków
wejścia-wyjścia

HE Champion
Enterprise

PIII Xeon 100
MHz FSB

4 OSB4, CSB5 MADP CIOB-20

HE-SL Champion
Volume

PIII Xeon 133/
100 MHz FSB

2 OSB4, CSB5 — CIOB-20

LE Champion
Entry

PIII Xeon 133/
100 MHz FSB

2 OSB4, CSB5 — —

Chipset Champion LE za pośrednictwem swojego mostka południowego obsługuje dwa 64-bitowe i 66-mega-
hercowe złącza rozszerzeń PCI. Gdyby zaszła potrzeba zastosowania większej liczby złączy, należałoby wybrać
do konstrukcji inny chipset — ten został opracowany i nadaje się najlepiej do stosowania w prostych serwerach
dwuprocesorowych.

Chipset Champion HE-SL
Ten chipset również obsługuje zaledwie dwa procesory, ale w odróżnieniu od Champion LE jest znacznie bardziej
rozbudowany i oferuje konstruktorom systemów znacznie większą elastyczność. Obsługuje złącze grafiki AGP
×2, a dla polepszenia wydajności wymaga instalowania modułów pamięci z ECC, koniecznie parami — dzięki
temu można odwoływać się do nich na przemian (w przeplocie).

Jednak najbardziej znaczącym usprawnieniem Champion HE-SL wobec układu Champion LE jest obsługa 64-bito-
wych złączy PCI w dwóch standardach napięciowych: 3,3 V (66 MHz) i 5 V (33 MHz). Zapewnia to trzeci
komponent chipsetu HE-SL — mostek CIOB20 I/O. Układ CIOB20 (występujący też pod nazwą NB6555 IO
Bridge 2.0) realizuje 64-bitowy mostek magistrali PCI pomiędzy mostkiem północnym a 64-bitowymi złączami
PCI. Połączenie z mostkiem północnym odbywa się za pośrednictwem szybkiej, dedykowanej dla ServerWorks
magistrali Inter Module Bus (IMB). IMB oferuje przepustowość rzędu 1 GB/s, czyli cztery razy większą niż inte-
lowskie Hub Architecture 1.0 i 1.5 czy magistrala V-Link ×4 firmy VIA.

Jeśli w docelowym systemie ma być wykorzystanych kilka różnych kart PCI (33 MHz bądź 66 MHz), chipset
Champion HE-SL sprawdzi się zdecydowanie lepiej niż Champion LE.

Chipset Champion HE
Champion HE to najbardziej rozbudowany z chipsetów rodziny Champion. Obsługuje do czterech procesorów
Pentium III Xeon i wykorzystuje jeszcze jeden komponent autorstwa ServerWorks, a mianowicie układ kontrolera
pamięci MADP. W konfiguracji czteroprocesorowej występują cztery takie kontrolery (zobacz rysunek 3.24);
w dwuprocesorowej wystarczający jest pojedynczy kontroler MADP.

Kontroler pamięci MADP realizuje przeplatany dostęp do pamięci, polepszając tym samym wydajność podsystemu
pamięci, zwłaszcza w konfiguracjach dwu- i czteroprocesorowych.

Chipsety ServerWorks dla procesorów Intel Xeon
Pod marką ServerWorks oferowane były także trzy chipsety dla procesorów Xeon bazujących na Pentium 4:

 Grand Champion HE (występujący także pod nazwą Grand Champion Enterprise) — z obsługą
do czterech procesorów na magistrali 400 MHz; zastosowano w nim North Bridge o oznaczeniu CMIC-HE.

 Grand Champion LE (znany także jako Grand Champion Volume) — z obsługą maksymalnie dwóch
procesorów na magistrali 533 albo 400 MHz; mostkiem północnym jest w nim układ CMIC-LE.

 Grand Champion SL (albo Grand Champion Entry) — obsługujący maksymalnie dwa procesory
na magistrali 533 albo 400 MHz, z mostkiem północnym realizowanym przez układ CMIC-SL.
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Rysunek 3.24. Chipset ServerWorks Champion HE w typowej konfiguracji czteroprocesorowej

Cała seria jest też znana pod nazwą ServerSet IV.

Wszystkie trzy wymienione układy mostków północnych uzupełnia się mostkami południowymi CSB5 albo
CSB6 — dopiero w parze tworzą kompletny chipset. Układ CSB6 jest najbardziej zaawansowanym mostkiem
południowym wykorzystywanym w chipsetach z rodziny ServerWorks. Zawiera w sobie trzyportowy kontroler
ATA-100 ATA/IDE z obsługą trybu macierzowego RAID 0, 1 oraz 5, 64-bitową magistralę PCI, łącze z mostkiem
północnym o przepustowości 400 MB/s oraz zestaw portów USB 1.1.

Tabela 3.15 zawiera przegląd konfiguracji chipsetów z rodziny Grand Champion dla procesorów Xeon.

Tabela 3.15. Chipsety Grand Champion dla procesorów Intel Xeon

Oznaczenie
chipsetu

Nazwa
chipsetu

Obsługiwane
procesory

Liczba
procesorów

Układy
mostków
południowych

Układ
kontrolera
pamięci

Układy mostków
wejścia-wyjścia

GC-HE Grand
Champion
Enterprise

Xeon 400 MHz
FSB

4 CSB5, CSB6 REMC CIOB-E, CIOB-ES,
CIOB-X, CIOB-X2

GC-LE Grand
Champion
Volume

Xeon 533/400 MHz
FSB

2 CSB5, CSB6 — CIOB-E, CIOB-X2

GC-SL Grand
Champion
Entry

Xeon 533/400 MHz
FSB

2 CSB5, CSB6 — CIOB-X2
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Chipset GC-SL (Grand Champion Entry)
Grand Champion SL to najprostszy chipset z rodziny Grand Champion. Jego mostek północny zawiera pojedynczy
interfejs IMB i pojedynczy interfejs Thin-IMB do mostka południowego. Obsługuje maksymalnie 4 GB pamięci
RAM. Zawartość pamięci RAM jest chroniona technologiami ECC (128-bit) i spare memory (automatyczne
przełączanie pamięci zapasowej). Opcjonalny mostek CIOB-E zawiera w sobie gigabitowy interfejs sieci lokalnej,
zaś opcjonalny CIOB-X2 I/O realizuje obsługę 133-megahercowej magistrali PCI-X. W podstawowej konfiguracji
mostka północnego Grand Champion SL nadaje się do prostych konstrukcji serwerowych; przy zastosowaniu
mostka PCI-X w postaci układu CIOB-X2 można już mówić o zdatności do systemów serwerowych klasy średniej.

Chipset GC-LE (Grand Champion LE)
Dwuprocesorowy Grand Champion LE obsługuje cztery razy więcej pamięci niż Grand Champion SL — 16 GB.
Zawiera też w sobie parę mostków PCI-X CIOB-X2, dzięki czemu na płycie głównej z takim chipsetem można
umieścić do sześciu kart PCI-X 100/66 MHz albo do trzech kart PCI-X 133 MHz; można też część złączy przezna-
czyć dla potrzeb urządzeń wbudowanych płyty głównej. Jeśli więc w serwerze ma być kilka kart PCI-X albo na
przykład płyta główna ma zawierać kilka złączy PCI-X i zintegrowany kontroler SCSI oraz zintegrowaną kartę
sieciową Gigabit Ethernet (jak na rysunku 3.25), chipset Grand Champion GC-LE będzie odpowiednim wyborem —
GC-SL nie poradzi sobie z taką konfiguracją.

Rysunek 3.25 przedstawia schemat blokowy typowego serwera wykorzystującego chipset GC-LE.

Rysunek 3.25. Typowa implementacja systemu serwerowego z chipsetem Grand Champion LE

Chipset GC-HE (Grand Champion HE)
Grand Champion HE to najbardziej rozbudowany z chipsetów rodziny Grand Champion. Obsługuje maksymalnie
cztery procesory Xeon MP i zawiera w sobie trzy linie magistrali IMB, co składa się na najszybszy interfejs dostępu
do pamięci we wszystkich konstrukcjach ServerWorks z serii GC. Gniazda pamięci można obsadzić łącznie 64
gigabajtami w modułach z obsługą ECC (128 bitów), technologiami chipkill (wyłączanie uszkodzonych modułów),
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spare memory (przełączanie na moduły zapasowe), z mirroringiem pamięci i możliwością obsadzania gniazd
w czasie pracy systemu (ang. hot-plug). Chipset GC-HE w konfiguracji czteroprocesorowej wykorzystuje pięć
układów kontrolerów pamięci REMC: cztery dla łącza danych i jeden dla obsługi linii adresowych.

Typowe czteroprocesorowe zastosowanie chipsetu GC-HE ilustruje rysunek 3.26.

Rysunek 3.26. Typowa implementacja czteroprocesorowego systemu serwerowego z chipsetem Grand
Champion HE

Układy pomocnicze chipsetów ServerWorks
Wszystkie chipsety spod znaku ServerWorks z serii Champion i Grand Champion wykorzystują układy mostków
południowych, wiele z nich dodatkowo wykorzystuje zaś układy mostków I/O i kontrolerów pamięci. Układy
South Bridge, wykorzystywane w chipsetach ServerWorks, realizują obsługę portów ATA/IDE, złączy PCI i kla-
sycznych portów wejścia-wyjścia. Tabela 3.16 przedstawia dane o układach mostków południowych dla chipsetów
Champion i Grand Champion.

Tabela 3.16. Układy South Bridge dla chipsetów Champion i Grand Champion

Układ Zgodny z ATA/IDE USB PCI Łącze do mostka północnego

OSB4 HE, HE-SL, LE ATA-33 USB 1.1 32-bitowa PCI (33 MHz, 32 bity)

CSB5 GC-HE, GC-LE, GC-SL,
HE, HE-SL, LE

ATA-33 USB 1.1 32-bitowa Champion: PCI (33 MHz, 32 bity);
Grand Champion: Thin IMB
(200 MB/s)

CSB6 GC-HE, GC-LE, GC-SL ATA-100 z ATA
RAID 0, 1, oraz 5

USB 1.1 64-bitowa Thin IMB (400 MB/s)

Dodatkowe mostki wejścia-wyjścia obsługują w chipsetach ServerWorks złącza PCI-X, a w niektórych wersjach
także zintegrowane interfejsy Gigabit Ethernet. Zestawienie informacji o pomocniczych mostkach wejścia-wyjścia
dla chipsetów Champion i Grand Champion znajdziesz w tabeli 3.17.

Najbardziej rozbudowane chipsety, a więc C-HE i GC-HE, wykorzystują dodatkowo kontrolery pamięci realizu-
jące przeplatany dostęp do modułów pamięci, podnoszący wydajność zwłaszcza w systemach wieloprocesorowych.
Tabela 3.18 zawiera zestawienie informacji o zastosowaniu takich kontrolerów w poszczególnych chipsetach.
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Tabela 3.17. Układy pomocnicze wejścia-wyjścia chipsetów Champion i Grand Champion

Układ I/O Zgodny z PCI-X Gigabit Ethernet

CIOB-X GC-HE 2×PCI-X (33/66/100 MHz) —

CIOB-X2 GC-LE, GC-SL 2×PCI-X (33/66/100/133 MHz) —

CIOB-E GC-LE, GC-SL 2×PCI-X (33/66/100/133 MHz) Dual GigE Copper

CIOB-ES GC-LE, GC-SL 2×PCI-X (33/66/100/133 MHz) Dual GigE Copper ze zintegrowanym układem SerDes1

CIOB20 HE, HE-SL 2×PCI-X (33/66 MHz) —
1 Interfejs SerDes (Serializer-Deserializer) służy do konwersji sygnału szeregowego na transmisję równoległą i odwrotnie.

Interfejs SerDes (albo SERDES) jest częścią wielu implementacji kart sieciowych Gigabit Ethernet i innych łączy o wysokiej
przepustowości.

Tabela 3.18. Układy kontrolerów pamięci w chipsetach Champion i Grand Champion

Kontroler
pamięci

Nazwa układu Zgodny z Cechy Konfiguracja

REMC Reliability Enhanced
Memory Controller

GC-HE Odwołania do pamięci
z przeplotem

Cztery układy dla łącza danych; jeden
do obsługi adresów (zwielokrotnia adresy
i sygnały sterujące dla poszczególnych
modułów)

MADP Memory Address
Data Path Controller

HE Odwołania do pamięci
z przeplotem

W systemie czteroprocesorowym
cztery układy; w dwuprocesorowym
— pojedynczy układ

Chipsety innych producentów
dla procesorów Intel
Intel i ServerWorks należą do najbardziej znaczących producentów chipsetów serwerowych dla procesorów firmy
Intel, ale nie znaczy to, że są w tej branży jedynymi graczami.

Chipsety dla systemów serwerowych opartych na procesorach firmy Intel, od Pentium Pro i Pentium II po
Itanium 2, produkują też inne firmy, w tym IBM, Hewlett-Packard i VIA Technologies. Przyjrzymy się propozy-
cjom tych firm.

Chipsety VIA Technologies dla serwerowych procesorów
firmy Intel
Firma VIA Technologies konstruuje i sprzedaje najróżniejsze chipsety dla procesorów z rodziny P6, ale w serwerach
(jedno- i dwuprocesorowych) stosowane były powszechniej tylko dwa wymienione poniżej:

 Apollo Pro 133A z mostkiem północnym VIA 694MP (serwery dwuprocesorowe) albo z VT82694X
(serwery jednoprocesorowe),

 Apollo Pro 266/266T.

Zestawienie podstawowych cech wymienionych chipsetów zawiera tabela 3.19.

Niektóre chipsety firmy VIA, przeznaczone do systemów z procesorami Pentium 4, są zgodne również z proceso-
rami Xeon, ale spory prawne zniechęciły producentów płyt głównych do stosowania tych układów w płytach
głównych przeznaczonych do systemów serwerowych.
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Tabela 3.19. Chipsety serwerowe firmy VIA dla procesorów P6

Cecha Apollo Pro 133A Apollo Pro 266/266T

Oznaczenie VT82694X albo VT82C694MP VT8633

Częstotliwość magistrali 66, 100, 133 MHz 66, 100, 133 MHz

Obsługiwane procesory Pentium II, III Pentium III (Tualatin)

Obsługiwane obudowy Slot 1, Socket 370 Socket 370

Wieloprocesorowość (SMP) Tak (tylko z układem VT82C694MP NB) Tak

Obsługiwane pamięci PC66, 100, 133 SDRAM, EDO PC100, 133 SDRAM, DDR 200, 266

Obsługa parzystości/ECC Tak Nie

Maksymalna ilość pamięci 4 GB 4 GB

Obsługa magistrali PCI 2.2 2.2

Parametry PCI 33 MHz, 32 bity 33 MHz, 32 bity

Złącze AGP ×2, ×4 ×2, ×4

Zintegrowana karta graficzna Nie Nie

Mostek południowy VT82C596B lub VT82C686A VT8233C11

1 Z szybką magistralą wewnętrzną VIA 4x V-Link 266 MHz pomiędzy mostkiem północnym a południowym.

Chipset VIA Technologies Apollo Pro 133A

Chipset VIA Apollo Pro133A był typowym złożeniem komponentów mostka północnego i południowego, zapro-
jektowanym pod kątem obsługi procesorów dla gniazda Socket 370 i złącza Slot 1, a więc procesorów Intel
Pentium III, Intel Celeron oraz VIA Cyrix III. Apollo Pro133A bazuje na poprzedniej wersji Pro133, uzupełnionej
o kilka nowych funkcji. Chipset ten występował w dwóch odmianach. W pierwotnej, która została zaprezentowana
jesienią 1999 roku, obsługiwał systemy jednoprocesorowe i korzystał z mostka północnego VIA 694 North Bridge.
Wiosną 2000 roku firma VIA Technologies opracowała odmianę dwuprocesorową, wykorzystującą mostek pół-
nocny 694MP.

Do najważniejszych cech chipsetu Apollo Pro133A zaliczymy:
 złącze AGP ×4 dla karty grafiki,
 obsługę magistrali procesora z częstotliwościami 133, 100 i 66 MHz,
 interfejs dla pamięci PC-133 SDRAM,
 interfejs UltraATA/66,
 obsługę maksymalnie czterech portów USB 1.1,
 obsługę układu dźwiękowego i modemu AC’97,
 implementację monitoringu sprzętowego,
 funkcje zarządzania energią.

Chipset VIA Apollo Pro133A był typowym dwuelementowym chipsetem, składającym się z kontrolera pamięci,
czyli mostka północnego o oznaczeniu VT82C694X (w wersjach jednoprocesorowych) albo VT82C694MP
(w wersjach dwuprocesorowych); konfiguracja chipsetu obejmowała też jeden z dwóch układów kontrolera
wejścia-wyjścia, to jest mostka południowego: VT82C596B albo VT82C686A.

Zestawienie cech układów mostka południowego, stosowanych w chipsecie Apollo Pro 133A, znajdziesz
w tabeli 3.20.

Na bazie chipsetu Via Apollo Pro 133A rozmaici producenci konstruowali liczne dwuprocesorowe płyty główne
dla systemów serwerowych.
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Tabela 3.20. Układy mostków południowych wykorzystywane w chipsetach VIA Apollo Pro 133A

Układ Liczba portów USB 1.1 Obsługa ATA Zintegrowany
układ dźwiękowy

Zintegrowany
kontroler Super I/O

VT82C586A — ATA-33 Nie Nie

VT82C596B 4 ATA-66 AC‘97 Tak

Chipset VIA Technologies Apollo Pro266

VIA Apollo Pro266 to chipset o wysokiej wydajności, opracowany dla procesorów montowanych w gnieździe
Socket 370, w tym Pentium III. Chipset Apollo Pro266 był pierwszym chipsetem firmy VIA, który w miejsce tra-
dycyjnej magistrali PCI (o przepustowości 133 MB/s) wykorzystywał do połączenia mostka północnego i połu-
dniowego dedykowaną magistralę 4x V-Link opracowaną przez firmę VIA, o przepustowości 266 MB/s. Chipset
Apollo Pro 266 zadebiutował na rynku pod koniec 2000 roku.

Najważniejsze cechy chipsetu VIA Apollo Pro266 to między innymi:
 złącze AGP ×2/×4,
 obsługa magistrali procesora z częstotliwościami 133, 100 i 66 MHz,
 interfejs dla pamięci PC-100/133 SDRAM oraz PC-200/266 DDR SDRAM,
 interfejs ATA-100,
 obsługa maksymalnie sześciu portów USB 1.1,
 zintegrowany sześciokanałowy układ dźwiękowy AC’97,
 zintegrowany modem MC’97,
 zintegrowany interfejs 10/100BASE-T i 1/10 MHz Home PNA,
 implementacja monitoringu sprzętowego,
 funkcje zarządzania energią ACPI/ON Now!,
 wewnętrzna dedykowana magistrala VIA (266 MB/s) ×4 V-Link.

Chipset VIA Apollo Pro266 był konstrukcją dwuelementową, z klasycznym podziałem na mostek północny (kon-
troler pamięci — 552-końcówkowy układ VT8633 w obudowie BGA) oraz mostek południowy (kontroler wejścia-
-wyjścia — 376-końcówkowy układ VT8233 w obudowie BGA). Apollo Pro266T to ulepszona wersja chipsetu,
uzupełniona o obsługę procesorów Pentium III Tualatin. Architekturę chipsetu Apollo Pro266 ilustruje rysunek 3.27.

Obecność szybkiej (o dużej przepustowości) magistrali wewnętrznej V-Link, łączącej mostek południowy z most-
kiem północnym, pozwala na implementację obsługi magistrali PCI w układzie mostka północnego. W podobny
sposób zaimplementowano układy firmy Intel z wewnętrzną magistralą Intel Hub Architecture; tego rodzaju archi-
tektura została utrwalona we wszystkich kolejnych chipsetach firmy VIA, które korzystały z magistrali V-Link.

Chipsety Apollo Pro 266 oraz Apollo Pro 266T (odmiana przystosowana dla procesorów Tualatin) były wyko-
rzystywane przez rozmaitych producentów do konstruowania systemów serwerowych jedno- i dwuprocesorowych
zarówno w postaci wolnostojących komputerów w obudowach ATX, jak i w postaci specjalizowanych konstrukcji
jednopłytowych.

Chipsety IBM dla serwerowych procesorów firmy Intel
Słynny IBM opracował i wyprodukował kilka chipsetów dla swoich własnych serwerów opartych na procesorach
serwerowych firmy Intel:

 XA-32 (Summit) — dla 32-bitowych procesorów z rodziny Xeon,
 XA-32 second-generation — dla 32-bitowych procesorów z rodziny Xeon,
 XA-64 — dla procesorów Itanium 2,
 XA-64e (Hurricane) — dla 64-bitowych procesorów Xeon.
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Rysunek 3.27.
Architektura chipsetu
Apollo Pro266

Poszczególne chipsety zostaną przybliżone w kolejnych punktach.

Chipset XA-32 dla procesorów Xeon MP i DP

IBM-owski chipset XA-32 (nazwa kodowa: Summit) został po raz pierwszy w pełni zaimplementowany w ser-
werach IBM @server xSeries 440, zaprezentowanych we wrześniu 2002 roku. Chipset ten, opracowany przez
oddział IBM Microelectronics Division w Austin w Teksasie, wyróżniają następujące najważniejsze cechy:

 obsługa procesorów Xeon MP (Foster) w konfiguracjach dwuprocesorowych, czteroprocesorowych
i ośmioprocesorowych;

 obsługa procesorów Xeon DP (Prestonia) w konfiguracjach dwuprocesorowych i czteroprocesorowych
(tak, chipset XA-32 umożliwia działanie procesorów Xeon DP w czwórkach, choć firma Intel
zaprojektowała ten procesor pod kątem konfiguracji jedno-, a najwyżej dwuprocesorowych);

 obsługa mirroringu pamięci oraz technologii chipkill i Memory ProteXion;
 obsługa 64-bitowych złączy PCI-X taktowanych częstotliwościami 133 MHz, 100 MHz i 66 MHz.

Najważniejszymi składnikami chipsetu XA-32 są następujące układy:
 Kontroler pamięci Cyclone — każda czteroprocesorowa instalacja wymaga kontrolera pamięci.

Kontroler pamięci jest montowany w module rozszerzającym SMP.
 Kontroler procesora i pamięci podręcznej Twister — każda instalacja ośmioprocesorowa wymaga

zastosowania kontrolera pamięci podręcznej. Układ kontrolera procesora i pamięci podręcznej również
ma postać modułu rozszerzeń SMP.

 Para mostków PCI Winnipeg — mostki PCI są podłączone do kontrolera pamięci Cyclone. Typowo
jeden z nich służy jako interfejs dla złączy PCI-X (133 MHz i 100 MHz), a drugi obsługuje złącza PCI-X
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66 MHz, grafikę, USB, klawiaturę i mysz, SCSI, kartę sieciową Gigabit Ethernet i inne urządzenia
wejścia-wyjścia, wraz z portem Remote Expansion I/O (RXE). Port RXE można połączyć z opcjonalną
obudową RXE-100 z dwunastoma złączami 12 PCI-X.

Rysunki 3.28 i 3.29 przedstawiają najważniejsze komponenty chipsetu XA-32 w konfiguracji (odpowiednio)
czteroprocesorowej (3.28) i ośmioprocesorowej (3.29). Każda instalacja ośmioprocesorowa nosi nazwę węzła;
za pośrednictwem portów rozszerzeń SMP można połączyć ze sobą dwie takie instalacje, tworząc system z szesna-
stoma procesorami.

Rysunek 3.28. Architektura chipsetu XA-32, konfiguracja czteroprocesorowa

Chipset XA-32 Second Generation dla procesorów Xeon MP i DP

Następna generacja IBM-owskiego chipsetu XA-32 została opracowana na potrzeby kolejnych serwerów IBM
xSeries, takich jak x365, x445 czy x455. Od pierwotnej konstrukcji XA-32 różniły je następujące elementy:

 ulepszony kontroler pamięci Cyclone (wersja 3.0) z obniżonymi opóźnieniami odwołań do pamięci
w porównaniu z XA-32;

 ulepszone mostki PCI Winnipeg (wersja 4.0) z obsługą złączy PCI-X 133 MHz;
 obsługa procesorów Xeon MP z rdzeniem Gallatin. Gallatiny mogą być taktowane zegarem o częstotliwości

do 3 GHz.

◄◄ Zajrzyj do punktu „Procesory Xeon” na stronie 124.

Schemat blokowy z rysunku 3.28, ilustrujący architekturę systemów z pierwotną implementacją chipsetu XA-32,
odnosi się również do systemów z poprawionym chipsetem XA-32 SG.
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Rysunek 3.29. Architektura chipsetu XA-32, konfiguracja ośmioprocesorowa

Chipset XA-64 dla procesorów Itanium 2

Chipset XA-64 firmy IBM, oznaczony kodowo mianem Summit, zadebiutował w serwerach xSeries 450, zapre-
zentowanych w połowie 2003 roku. Ten chipset również jest dziełem teksańskiego oddziału IBM Microelectronics
Division. Najważniejsze cechy tej konstrukcji to:

 obsługa od jednego do czterech procesorów Itanium 2 Madison,
 obsługa mirroringu pamięci, technologii chipkill i Memory ProteXion,
 obsługa 64-bitowych złączy PCI-X przy 133 MHz, 100 MHz i 66 MHz.

Na chipset XA-64 składają się następujące elementy:
 Kontroler pamięci Cyclone — kontroler pamięci montowany jest na płytce pamięci.
 Kontroler procesora i pamięci podręcznej Tornado — kontroler jest montowany na płytce procesora.

Jest połączony procesorami oraz z pamięcią podręczną L4 (64 MB), w nomenklaturze firmy IBM
występującą pod nazwą XceL4 Server Accelerator Cache.

 Dwa mostki PCI Winnipeg — mostki PCI są połączone z kontrolerem pamięci Cyclone. Zazwyczaj
jeden z nich służy jako interfejs dla 133- i 100-megahercowych złączy PCI-X, a drugi pełni rolę interfejsu
złączy PCI-X o częstotliwości 55 MHz, układu graficznego, USB, klawiatury i myszy, CSI, karty
sieciowej Gigabit Ethernet i innych urządzeń wejścia-wyjścia, a także portu rozszerzeń RXE. Ten ostatni
może być połączony z opcjonalnym rozszerzeniem RXE-100 z dwunastoma złączami PCI-X.

Najważniejsze elementy składowe chipsetu XA-64 w konfiguracji czteroprocesorowej przedstawia rysunek 3.30.
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Rysunek 3.30. Typowa konfiguracja systemu czteroprocesorowego z chipsetem XA-64 firmy IBM

Chipset XA-64e dla 64-bitowych procesorów Xeon

Kolejne opracowanie firmy IBM, czyli chipset XA-64e (nazwa kodowa: Hurricane), zadebiutowało w serwerach
@server opartych na procesorach Xeon z 64-bitowym rozszerzeniem EM64T— jak serwer xSeries 366. Rzeczony
chipset to kolejny wytwór oddziału IBM Microelectronics Division w Austin w Teksasie. Charakteryzują go nastę-
pujące cechy:

 obsługa od jednego do czterech procesorów Xeon MP Cranford z rozszerzeniem EM64T (intelowskie
wcielenie 64-bitowego rozszerzenia architektury IA-32);

 obsługa mirroringu pamięci (z wymianą modułów w czasie pracy systemu — ang. hot-swap), technologii
chipkill i Memory ProteXion;

 obsługa wymiany i dodawania modułów pamięci w czasie pracy systemu (dodawanie w takim trybie
wymaga wyłączenia mirroringu pamięci);

 obsługa 64-bitowych złączy PCI-X 2.0 Active PCI z częstotliwością 266 MHz.

◄◄ Zobacz punkt „Procesory Xeon MP z technologią EM64T” na stronie 142.

Chipset XA-64e składa się z następujących elementów:
 Kontrolera pamięci i wejścia-wyjścia Hurricane — to jednoukładowy, zintegrowany interfejs pomiędzy

procesorami, pamięcią i układami mostków PCI Winnipeg. Pamięć jest podłączana do systemu w postaci
kart SMI2 (zobacz rysunek 3.31).

 Pary mostków PCI-X 2.0 Calgary — mostki PCI są podłączone do kontrolera pamięci i wejścia-wyjścia
Hurricane. Zazwyczaj jeden z nich służy jako interfejs dla maksymalnie czterech złączy PCI-X 2.0,
a drugi obsługuje następne dwa złącza PCI-X 2.0, grafikę, porty USB 2.0, kontroler RAID, kartę sieciową
Gigabit Ethernet i układy mostka południowego. Magistrala PCI-X 2.0 działa z częstotliwością do 266 MHz.

Najważniejsze komponenty chipsetu XA-64e w konfiguracji czteroprocesorowej pokazuje rysunek 3.31.



228 Rozbudowa i naprawa serwerów

Rysunek 3.31. Typowa czteroprocesorowa konfiguracja z chipsetem XA-64e firmy IBM

Chipsety serwerowe Hewlett-Packard
dla procesorów firmy Intel
Firma Hewlett-Packard jako uznany producent systemów serwerowych nie tylko korzysta z opracowań chipsetów
firm trzecich, ale także projektuje własne. Hewlett-Packard dopracował się dwóch oddzielnych linii chipsetów
dla swoich własnych serwerów:

 F8 (ulepszona wersja chipsetu Profusion dawnej firmy Corollary, później Compaq) z obsługą procesorów
Xeon MP;

 zx1 — pierwszy z linii chipsetów obsługujących serwery Superdome (dawniej Half Dome) Hewlett-Packard
z procesorami PA-RISC bądź Itanium.

Przyjrzyjmy się najważniejszym cechom serwerowych chipsetów tej firmy.
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Chipset F8 dla procesorów Xeon MP

Chipset Hewlett-Packard F8 został opracowany jeszcze przez firmę Compaq, jako następca jej ośmioprocesorowego
chipsetu Profusion (powstałego przy współpracy z Corollary). Hewlett-Packard przejął chipset F8 w ramach wielkiej
fuzji z firmą Compaq. Chipset F8 jest stosowany w ośmioprocesorowych serwerach Hewlett-Packard ProLinea
DL740 i DL760.

Do najważniejszych cech F8 można zaliczyć:
 obsługę nawet ośmiu procesorów Xeon MP,
 obsługę dwukanałowej pamięci PC133 SDRAM,
 obsługę złączy rozszerzeń PCI i PCI-X,
 pamięć hot-plug RAID,
 maksymalnie 64 GB adresowalnej pamięci operacyjnej.

Chipset F8 składa się z następujących elementów:
 Pięciu dwukanałowych kontrolerów pamięci F8 — cztery z nich wykorzystywane są dla łącza danych,

piąty do obsługi informacji i parzystości. Każdy z nich jest podłączony do karty pamięci zawierającej
maksymalnie osiem dwukanałowych modułów DIMM standardu PC133 SDRAM z przeplotem
(polepszającym wydajność odwołań do pamięci). Pamięć może być podłączana i wyjmowana w czasie
pracy systemu, a kontrolery pamięci potrafią korygować jednobitowe przekłamania i wykrywać
przekłamania dwubitowe.

 Przełącznika krzyżowego F8 — przełącznik obsługuje transmisje między procesorami, kontrolerami
pamięci a mostkami PCI, realizując do 400 megatransferów na sekundę. Do obsługi konfiguracji
ośmioprocesorowej wykorzystuje liczne bufory i 128 wierszy pamięci podręcznej.

 Filtra spójności pamięci podręcznej F8 — jest on podłączony do przełącznika krzyżowego, co zapobiega
niepotrzebnym transmisjom pomiędzy pamięciami podręcznymi L2 w różnych procesorach.

 Maksymalnie czterech mostków PCI-X z możliwością obsady w czasie pracy systemu — każdy
mostek obsługuje dwa segmenty 64-bitowej magistrali PCI-X i każdy segment może być z osobna
skonfigurowany do pracy w trybie PCI (33/66 MHz) albo PCI-X (66/100 MHz).

Rysunek 3.32 przedstawia najważniejsze elementy składowe chipsetu F8.

Rysunek 3.32. Chipset F8 obsługuje systemy z ośmioma procesorami MP
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Chipset zx1 dla procesorów Itanium 2 (McKinley)

Kolejny chipset serwerowy firmy Hewlett-Packard, o nazwie zx1 (nazwa kodowa: Pluto), a przeznaczony dla syste-
mów z procesorami Itanium 2, składa się z zaledwie dwóch albo trzech układów, co czyni go najbardziej zinte-
growanym i najprostszym z dostępnych chipsetów dla procesorów Itanium 2. Ponieważ jednak chipset zx1 został
opracowany pod kątem jednoprocesorowych stacji roboczych oraz dwu- i czteroprocesorowych serwerów, nie
obsługuje konfiguracji ośmioprocesorowych.

Chipset zx1 obsługuje także niektóre procesory PA-RISC projektowane przez firmę Hewlett-Packard.
Niektóre serwery Hewlett-Packard można konwertować poprzez zamianę procesorów jednego rodzaju
na procesory innego rodzaju.

W konfiguracji dwuprocesorowej zx1 składa się z następujących elementów:
 Układu kontrolera pamięci i wejścia-wyjścia — układ ten łączy procesory z pamięcią i procesory

pomiędzy sobą. Został od razu przystosowany do obsługi pamięci DDR SDRAM (inaczej niż np.
intelowski chipset E8870, projektowany pod kątem pamięci RDRAM, który korzysta z konwerterów
dla DDR).

 Układu adaptera wejścia-wyjścia — ten układ może pełnić rolę mostka złącza AGP 4x (w stacjach
roboczych), złączy PCI-X (z częstotliwością do 133 MHz) i rozmaitych innych wejść i wyjść, w tym
portów ATA/IDE, USB, sieci oraz SCSI.

W konfiguracji czteroprocesorowej chipset zx1 uzupełnia się o dwa układy adapterów pamięci potrzebne do pod-
łączenia większej liczby banków pamięci oraz opcjonalnie adaptery wejścia-wyjścia, wykorzystywane do obsługi
urządzeń PCI-X (66 MHz). W niektórych serwerach firmy Hewlett-Packard opartych na zx1 wykorzystano pary
procesorów Itanium 2 w podwójnych modułach mx2, co pozwoliło na zestawienie konfiguracji ośmioprocesorowej.

Rysunek 3.33 przedstawia architekturę typowego dwuprocesorowego systemu (serwera albo stacji roboczej)
z chipsetem zx1; rysunek 3.34 przedstawia zaś architekturę serwera czteroprocesorowego z tym samym chipsetem.

Chipset sx1000 (Pinnacles)

Chipset Hewlett-Packard Super-Scalable Processor sx1000, o nazwie kodowej Pinnacles, obsługuje systemy
ośmioprocesorowe i jeszcze większe. Tak jak zx1 może współpracować z płytkami procesorów obsadzonymi
pojedynczo albo parami procesorów. A w porównaniu z innymi chipsetami dla procesorów Itanium wyróżnia się
kilkoma unikatowymi cechami:

 Chipset sx1000 wykorzystuje architekturę komórkową: każda komórka składa się z kontrolera komórki
i ośmiu układów buforów pamięci. Każda komórka może z kolei zawierać do czterech modułów procesorów
i maksymalnie 32 moduły buforowanej pamięci PC133 SDRAM. Układ kontrolera komórki jest połączony
bezpośrednio z adapterem systemowej magistrali PCI-X, a za jego pośrednictwem z układami mostków
PCI-X (zobacz rysunek 3.35).

 Serwery konstruowane w oparciu o chipset sx1000 mogą zawierać 2, 4, 8 albo 16 komórek (każda komórka
z czterema albo ośmioma procesorami, zależnie od obsady płyt modułów procesorowych: pojedynczo
albo parami; zobacz rysunek 3.36).

 Przy połączeniu czterech lub większej liczby komórek w systemie stosuje się co najmniej jeden przełącznik
krzyżowy. Konieczny jest przynajmniej jeden taki przełącznik na każdą grupę czterech komórek (czyli
na każde 16 modułów procesorowych). Na przykład w systemie z 64 modułami procesorowymi trzeba
zastosować cztery przełączniki krzyżowe.

W nomenklaturze firmy Hewlett-Packard pojęcie komórki odnosi się do zespołu składającego się
z procesorów, układów sterujących i modułów pamięci, zamkniętych w łatwo wymienialnym pakiecie.
Architektura komórkowa wykorzystywana w serwerach pozwala na rozbudowywanie i modernizację tych
serwerów, a także konwersję architektury systemu poprzez zamianę procesorów klasy RISC (np.
PA-8700) na procesory Intel Itanium 2 — operacja taka sprowadza się do wymiany komórek.
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Rysunek 3.33.
Chipset Hewlett-
-Packard zx1
w konfiguracji
dwuprocesorowej
(liczba składowych
chipsetu zależy
od liczby
procesorów)

Na rysunku 3.35 widać schemat blokowy komórki sx1000 cztero- albo ośmioprocesorowej (zależnie od obsady
modułów procesorowych). W komórce czteroprocesorowej stosuje się cztery standardowe procesory Itanium 2,
natomiast w komórkach ośmioprocesorowych procesory są montowane parami w modułach uzupełnionych pamię-
cią podręczną L4 o pojemności 32 MB.

Rysunek 3.36 ilustruje natomiast schemat blokowy modułu procesorowego mx2 dla pary procesorów Itanium 2.

Chipset sx1000 został opracowany z myślą o wysokim poziomie skalowalności, dzięki czemu nadaje się do stoso-
wania w serwerach praktycznie dowolnego rozmiaru i dowolnie rozbudowanych.

Chipsety dla procesorów Athlon MP i Opteron
Stosowane pierwotnie dla procesorów Athlon firmy AMD gniazdo procesorowe Slot A nie przyjęło się w kon-
strukcjach serwerowych z dwóch powodów:

 Nigdy nie było certyfikowane dla trybu SMP (wieloprocesorowości, w szczególności dwuprocesorowości).
 Nie istniały chipsety obsługujące ten procesor w układzie podwójnym.

Ale kiedy dla procesora Athlon opracowano gniazdo Socket 462 (znane też pod nazwą Socket A), firma AMD
opracowała także odmianę tego procesora nadającą się do działania w trybie SMP — mowa o procesorze Athlon
MP. Procesor ten był obsługiwany przez chipset AMD-760MP (konstrukcja firmy AMD), który był pierwszym
ważnym dla rynku chipsetem obsługującym pamięci DDR.
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Rysunek 3.34. Chipset Hewlett-Packard zx1 w konfiguracji czteroprocesorowej

Rysunek 3.35. Schemat blokowy komórki chipsetu Hewlett-Packard sx1000
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Rysunek 3.36.
Schemat
blokowy modułu
procesorowego mx2

Mimo to opracowywanie chipsetów serwerowych dla procesorów firmy AMD wykazywało słabą dynamikę aż
do czasu pojawienia się procesora Opteron, pierwszego 64-bitowego procesora zdolnego również do wydajnego
wykonywania kodu 32-bitowego. Dla tego procesora firma AMD i producenci zewnętrzni opracowali szereg
rozmaitych chipsetów. W przeciwieństwie do rozbudowanych konstrukcji charakterystycznych dla procesorów
Intel, stosowanych wyłącznie w prekonfigurowanych serwerach wielkich producentów, tu można mówić o obecności
chipsetów na rynku masowym, ponieważ pojawiły się na nim płyty główne dla procesorów Opteron, pozwalające
każdemu zainteresowanemu zmontować własny, zupełnie niemarkowy serwer.

Przyjrzyjmy się z osobna poszczególnym popularnym chipsetom dla procesorów firmy AMD.

Rodzina chipsetów AMD-760
AMD-760, zaprezentowany w październiku 2000 r., jest uważany za pierwszy chipset, który obsługiwał pamięć
DDR SDRAM. Chipset składa się z kontrolera systemowego (mostka północnego) AMD-761 North Bridge
umieszczonego w 569-końcówkowej obudowie PBGA (ang. Plastic Ball-Grid Array) i kontrolera magistrali
urządzeń wejścia-wyjścia AMD-766 South Bridge, który jest wyposażony w 272-końcówkową obudowę PBGA.

Układ AMD-761 North Bridge zawiera magistralę procesora AMD Athlon, kontroler pamięci systemowej
DDR-SDRAM obsługujący pamięć PC1600 lub PC2100 oraz kontroler AGP ×4 i magistrali PCI. Układ 761
współpracuje z magistralą procesora taktowaną zegarem 200 lub 266 MHz, a ponadto jest zgodny z nowszymi
modelami procesora Athlon, opartymi na magistrali (FSB — ang. Front-Side Bus) pracującej z częstotliwością
266 MHz.

Układ AMD-766 South Bridge jest zintegrowany z kontrolerem USB, podwójnym interfejsem UDMA/100
ATA/IDE i magistralą PLC pełniącą rolę interfejsu dla nowszych układów Super I/O i ROM BIOS.

Chipset AMD-760 charakteryzują następujące właściwości:
 współpraca z magistralą procesora AMD Athlon taktowaną zegarem 200/266 MHz,
 obsługa dwóch procesorów,
 magistrala PCI 2.2 dysponująca maksymalnie sześcioma gniazdami,
 interfejs AGP 2.0 oferujący tryb ×4,
 obsługa pamięci DDR SDRAM PC1600 lub PC2100 z funkcją ECC,
 obsługa pamięci DDR SDRAM o pojemności 2 GB (buforowanej) lub 4 GB (całkowitej),
 funkcja ACPI związana z zarządzaniem energią,
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 kontroler ATA-100,
 kontroler USB,
 obsługa magistrali LPC kompatybilnej z układem Super I/O.

Chipset AMD-760MP, korzystający z mostka północnego AMD-762, jest rozwinięciem podstawowego chipsetu
AMD-760. Może być stosowany w komputerach wyposażonych w dwa procesory Athlon MP. Różni się od stan-
dardowego chipsetu AMD-760 pod następującymi względami:

 Obsługuje dwa procesory Athlon MP korzystające z magistrali FSB o szybkości 200/266 MHz.
 Obsługuje pamięć PC2100 DDR o maksymalnej pojemności 4 GB (moduły buforowane — ang. registered).
 Obsługuje 32- i 64-bitowe gniazda PCI 33 MHz.

W celu umożliwienia współpracy z wieloma procesorami Athlon MP chipset AMD-760MPX korzysta z tego
samego mostka północnego AMD-762 co chipset AMD-760MP, ale dla odmiany używany jest kontroler magistrali
urządzeń peryferyjnych AMD-768 (mostek południowy). Chipset różni się od chipsetu AMD-760MP pod nastę-
pującymi względami:

 Mostek północny AMD-762 stosowany jest w celu obsługi dwóch 32- i 64-bitowych gniazd PCI 66 MHz.
 Mostek południowy AMD-768 stosowany jest w celu obsługi 32-bitowych gniazd PCI 33 MHz.

Chipset AMD-760MPX jest lepszą propozycją dla serwerów, ponieważ obsługuje 64-bitowe gniazda PCI 66
MHz, natomiast model AMD-760MP nadaje się do zastosowania w stacjach roboczych.

Architekturę chipsetu 760MPX ilustruje rysunek 3.37.

Rysunek 3.37. Diagram blokowy chipsetu AMD-760MPX

Chipsety AMD-760MP i AMD-760MPX w dalszym ciągu często są stosowane w stacjach roboczych i serwerach
z procesorami firmy AMD.
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Chipsety dla procesorów Opteron firmy AMD
Procesor Opteron firmy AMD wyróżnia się spośród innych procesorów z rodziny x86 tym, że posiada własny,
wbudowany kontroler pamięci. Systemy wykorzystujące procesory Opteron dają się skutecznie skalować, od postaci
jednoprocesorowej do nawet ośmioprocesorowej, bez konieczności korzystania z jakichkolwiek specjalizowanych
kontrolerów pamięci czy filtrów spójności pamięci podręcznej. Zintegrowany kontroler pamięci Opterona obsługuje
pamięci buforowane DDR, w tym pamięci z kontrolą i korekcją ECC. Przez zintegrowanie kontrolera pamięci
z procesorem firma AMD umożliwiła producentom chipsetów znaczne uproszczenie ich konstrukcji w porównaniu
z chipsetami przeznaczonymi dla poprzednich serwerowych procesorów AMD czy procesorów firmy Intel.

Procesory Opteron realizują też interfejs wewnętrznej magistrali HyperTransport, która służy jako łącznik pomiędzy
składnikami systemu. HyperTransport to szybkie łącze typu punkt-punkt, podobne nieco do omawianej wcześniej
magistrali Intel Hub Architecture.

◄◄ Zobacz punkt „HyperTransport” na stronie 175.

Wbudowanie w procesor Opteron kontrolera pamięci umożliwiło konstruowanie chipsetów serwerowych składa-
jących się zasadniczo wyłącznie z mostka południowego (kontrolera wejścia-wyjścia). Poza tym narzucenie
magistrali HyperTransport pozwala na wykorzystywanie w konstrukcjach układów różnych producentów i tym
samym osiąganie rozmaitych konfiguracji systemów serwerowych i zróżnicowanych płyt głównych dla Optero-
nów. Stąd podział tabeli 3.21 na kategorie według składników chipsetu.

Tabela 3.21. Składowe chipsetów dla serwerów z procesorami Opteron

Model
układu

Kategoria
Grafika
AGP

PCI-
-Express

Mostek
PCI-X

Mostek
PCI-X
2.0

Porty
USB
2.0

Sieć
Ethernet

ATA/
SATA

RAID Dźwięk PCI

AMD
8151 AGP 3.0

Tunnel
×8 — — — — — — — — —

8131 PCI-X
Tunnel

— — Tak — — — — — — Tak

8132 PCI-X 2.0
Tunnel

— — — Tak — — — — — Tak

8111 Kontroler
we-wy
(South
Bridge)

— — — — 6 10/100 ATA-133 — AC‘97
6-kana-
łowy

Tak

NVIDIA
nForce
Professional
2200

Chipset
jedno-
układowy

— 20 linii — — 10 10/100/
1000

ATA-133,
SATA-300

RAID 0,
1, 0+1
(obejmuje
ATA
i SATA)

AC‘97
8-kana-
łowy
HDA

Tak

nForce
Professional
2050

Chipset
jedno-
układowy

— ×16, ×1,
×1, ×1, ×1

— — — 10/100/
1000

ATA-133,
SATA-300

RAID 0,
1, 0+1

— —

ServerWorks (Broadcom)
HT2000 Systemowy

kontroler
we-wy

— 17 linii
(do 4 kon-
trolerów)

Tak — —

(2)

10/100/
1000

— — — —

HT1000 Systemowy
kontroler
we-wy

— — Tak — 4 — ATA-100,
SATA-50

RAID 0,
1, 0+1, 5

— Tak
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System serwerowy z procesorem Opteron może więc stanowić konstrukcję łączącą układy rozmaitych producen-
tów, co daje konstruktorom systemów sporą elastyczność. Na przykład mogą oni w serwerze zastosować jedno-
układowy chipset NVIDIA nForce Professional 2200 z mostkami PCI-X AMD 8131 albo 8132, obsługującymi
karty PCI-Express, PCI-X i PCI.

W zależności od wyposażenia i zaawansowania systemowego kontrolera wejścia-wyjścia już sam ten układ może
wystarczyć do zmontowania płyty głównej. Na przykład układy nForce Professional 2200, AMD 8111 czy Ser-
verWorks HT1000 mogą samodzielnie obsługiwać interfejsy dyskowe, klasyczne porty wejścia-wyjścia i magi-
stralę PCI.

Możliwość mieszania i dopasowywania układów różnych producentów nie jest co prawda jakąś zupełną nowo-
ścią. Już wcześniej byli producenci, tacy jak ULi (dawniej Acer Labs), którzy produkowali układy mostków połu-
dniowych zgodne z mostkami północnymi różnych konstrukcji. Ale tutaj — dzięki narzuceniu w układach magi-
strali wewnętrznej HyperTransport i przeniesieniu kontrolerów pamięci do procesorów Opteron — można mówić
o niezrównanej elastyczności w projektowaniu płyt głównych. Wymieniane tu chipsety AMD-8000, nForce
Professional oraz ServerWorks HT-2000/HT-1000 stanowią więc popularne komponenty serwerów i serwerowych
płyt głównych z procesorami Opteron.

Chipset AMD 8000
AMD 8000 jest pierwszym chipsetem firmy AMD zaprojektowanym dla procesorów Athlon 64 i Opteron. Jego
architektura w znaczący sposób różni się od architektury mostka północnego i południowego oraz architektury
koncentratora, znanych z chipsetów stworzonych z myślą o procesorach Pentium II/III/4, Celeron oraz Athlon,
Duron i Athlon XP.

Chipset AMD 8000 nazywany jest niekiedy AMD-8151, ponieważ układ ten realizuje połączenie między proceso-
rem Athlon 64 lub Opteron i gniazdem AGP. W innych chipsetach zadanie to wykonywane jest zazwyczaj przez
mostek północny (lub kontroler pamięci MCH). Nazwa mostka północnego lub układu MCH przeważnie nadawana
jest też chipsetowi. Jednak firma AMD w stosunku do układu AMD 8151 posługuje się terminem AGP Graphics
Tunnel, ponieważ jego jedynym przeznaczeniem jest oferowanie połączenia o dużej szybkości z gniazdem AGP
płyty głównej. W konsekwencji układ AMD-8151 nie jest zwykle wykorzystywany w serwerowych płytach
głównych dla procesorów Opteron. Pozostałe komponenty tworzące chipset AMD 8000 to układ wejścia-wyjścia
AMD 8111 HyperTransport (mostek południowy), układ AMD 8131 PCI-X Tunnel oraz układ AMD-8132
PCI-X 2.0 Tunnel.

Oto główne funkcje układu AMD 8151 AGP Graphics Tunnel:
 obsługa kart graficznych AGP 2.0/3.0 (od ×1 do ×8),
 16-bitowe dwukierunkowe połączenie HyperTransport z procesorem,
 8-bitowe dwukierunkowe połączenie HyperTransport z układami pobierającymi dane.

Oto podstawowe funkcje układu wejścia-wyjścia AMD 8111 HyperTransport (mostek południowy):
 32-bitowa magistrala PCI 2.2 o szybkości 33 MHz, obsługująca maksymalnie osiem urządzeń,
 6-kanałowy układ audio AC’97 2.2,
 6 portów USB 1.1/2.0 (3 kontrolery),
 dwa kontrolery ATA/IDE obsługujące napędy zgodne z ATA-133,
 układ RTC,
 magistrala LPC (ang. Low Pin Count),
 zintegrowany interfejs sieciowy Ethernet 10/100,
 8-bitowe dwukierunkowe połączenie HyperTransport z układami wysyłającymi dane.

Oto podstawowe funkcje układu AMD 8131 HyperTransport PCI-X Tunnel:
 dwa mostki PCI-X (A i B), z których każdy obsługuje maksymalnie 5 modułów zarządzających

magistralą PCI;
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 obsługa transferów danych mostka PCI-X o maksymalnej szybkości 133 MHz;
 obsługa transferów danych magistrali PCI 2.2 o szybkości 33 i 66 MHz;
 obsługa niezależnych trybów pracy i transferów danych dla każdego mostka;
 8-bitowe dwukierunkowe połączenie HyperTransport z układami wysyłającymi i pobierającymi dane.

Najmłodszy członek rodziny AMD 8000 to układ AMD-8132 PCI-X 2.0, implementujący obsługę magistrali
PCI-X 2.0 z częstotliwością maksymalną 266 MHz. Pozostałe cechy układ odziedziczył po AMD-8131.

Na rysunku 3.38 przedstawiono architekturę chipsetu AMD 8000 w typowej implementacji dla serwera dwu-
procesorowego.

Rysunek 3.38. Schemat blokowy chipsetu AMD 8000 w typowym układzie dwuprocesorowym

Chipsety NVIDIA nForce Professional z serii 2000
Firma NVIDIA nie jest nowicjuszem w dziedzinie chipsetów dla procesorów firmy AMD; chipsety dla Opteronów
i Athlonów 64 nie są jej debiutem w tej dziedzinie: wcześniejsze chipsety nForce 3 dla procesorów AMD Athlon
64 to jedne z najpopularniejszych i najwydajniejszych chipsetów dostępnych dla tych procesorów. Jednakże swój
pierwszy chipset dla serwerowych systemów z Opteronami, ochrzczony mianem nForce Professional 2000,
NVIDIA zaprezentowała dopiero w styczniu 2005 roku.

Tak jak inne młode chipsety nForce, chipsety z serii nForce Professional cechują się wysokim poziomem zinte-
growania — są chipsetami jednoukładowymi. Serię zapoczątkowały układy:

 nForce Professional 2200,
 nForce Professional 2050.

Oba chipsety posiadają zestaw wspólnych cech:
 łącza HyperTransport pomiędzy procesorami Opteron i pozostałymi komponentami systemu,
 PCI-Express,
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 SATA RAID 0, 1 oraz 0+1,
 zintegrowany interfejs sieciowy Gigabit Ethernet ze sprzętową zaporą sieciową,
 obsługa systemów ośmioprocesorowych i większych,
 obsługa dwurdzeniowych procesorów Opteron,
 interfejs SATA drugiej generacji (3 GB/s).

Układ nForce Professional 2200 implementuje dodatkowo obsługę dziesięciu portów USB 2.0, 20 konfiguro-
walnych linii PCI-Express, 8-kanałowy układ dźwiękowy AC‘97, kontroler ATA-133 i interfejs magistrali PCI
(33 MHz, 32 bity). Zastosowana w modelu 2200 realizacja macierzy RAID pozwala ujmować w jednej macierzy
zarówno napędy podłączane do kontrolera ATA/IDE, jak i napędy SATA. Model 2050 jest pozbawiony obsługi
USB, PCI i ATA-133; implementuje za to złącze PCI-Express ×16 i 4 złącza ×1; nie posiada też zintegrowanego
układu dźwiękowego.

Ani układ 2200, ani 2050 nie obsługują samodzielnie ważnych w zastosowaniach serwerowych złączy PCI-X;
obsługują za to połączenia z innymi chipsetami dla Opteronów za pośrednictwem łącza HyperTransport. W efekcie
niektórzy producenci uzupełniają chipsety 2200 i 2050 o układy AMD 8131 bądź 8132, zyskując dzięki nim
konfigurację z obsługą magistrali PCI-X.

Chipsety serwerowe ServerWorks HT
Dział chipsetów serwerowych w firmie Broadcom zaprezentował swoje pierwsze opracowania dla systemów
z procesorami Opteron w kwietniu 2005 roku. Mowa o chipsetach HT-2000 i HT-1000. Kontroler wejścia-wyjścia
HT-2000 zawiera obsługę dwóch złączy PCI-X albo dwóch zintegrowanych urządzeń magistrali PCI-X, dwupor-
towy kontroler Gigabit Ethernet i 17 linii magistrali PCI-Express (z maksymalnie czterema kontrolerami PCIe) —
wszystko w pojedynczym układzie. Układ HT-2000 implementuje 16-krotne łącze HyperTransport (2 GHz)
do procesora i 8-krotne łącze (1,6 GHz) do kontrolera HT-1000 albo innych układów. Pojedynczy układ HT-2000
może samodzielnie obsługiwać dwa procesory Opteron. System czteroprocesorowy wymaga zastosowania dwóch
układów HT-2000, a system ośmioprocesorowy zawiera cztery układy HT-2000. Niezależnie od liczby układów
HT-2000, pozostałe komponenty obsługuje zawsze pojedynczy kontroler HT-1000.

Towarzyszący układ kontrolera wejścia-wyjścia HT-1000 obsługuje dwa złącza PCI-X, a także 32-bitowe złącza
magistrali PCI, porty USB 2.0, jeden port ATA/IDE i do czterech portów SATA, macierze SATA RAID 0, 1, 0+1
i 5 oraz magistralę LPC. Z racji uniwersalności konstrukcji kontroler wejścia-wyjścia HT-1000 może być również
samodzielnym chipsetem dla prostszych, dwuprocesorowych serwerów, ponieważ implementuje 8-krotne łącze
HyperTransport.

Rysunek 3.39 przedstawia zaawansowaną konfigurację dwuprocesorową z układami HT-2000 i HT-1000, a także
prostą konfigurację (również dwuprocesorową) z zaledwie jednym, samowystarczalnym układem HT-1000.

Określanie zgodności sprzętowej
z platformami serwerowymi
Zanim nabędziesz albo zmontujesz samodzielnie serwer, a także zanim dokonasz modernizacji posiadanego sprzętu,
powinieneś koniecznie sprawdzić, czy nowe komponenty są zgodne z następującymi elementami systemu:

 wbudowanym i zewnętrznym sprzętem wykorzystywanym w serwerze,
 systemem operacyjnym (już zainstalowanym albo docelowym) obsługującym serwer.

Sposób określenia poziomu zgodności w wymienionych aspektach zostanie przedstawiony w poniższych
punktach.
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Rysunek 3.39. Schematy blokowe implementacji serwerowego systemu dwuprocesorowego z chipsetami
ServerWorks w wersji prostej (HT-1000; po prawej) i rozbudowanej (HT-2000 i HT-1000; po lewej)

Określanie zgodności systemu operacyjnego
Jeśli nabywasz nowy serwer albo zamierzasz zmontować taki system samodzielnie (obecnie jest to jak najbardziej
możliwe, zwłaszcza jeśli miałby to być system jedno-, dwu- albo najwyżej czteroprocesorowy), powinieneś
koniecznie sprawdzić zgodność komponentów systemu, zwłaszcza płyty głównej, z systemem operacyjnym,
jaki zamierzasz na nim zainstalować.

W przypadku zakupu skonfigurowanego, gotowego serwera sprawa jest zazwyczaj stosunkowo prosta — producent
bądź dostawca, określając proponowane konfiguracje, wskazuje też zazwyczaj obsługujące je systemy operacyjne
(proponując je w komplecie). Jeśli jednak będziesz montował serwer własnoręcznie albo dokonywał modernizacji
posiadanego sprzętu, powinieneś przeprowadzić stosowny wywiad. Metody wywiadu i zasoby informacji o zgod-
ności poszczególnych systemów operacyjnych omówimy w osobnych punktach.

►► Zobacz rozdział „Sieciowe systemy operacyjne dla serwerów” na stronie 766.

Określanie zgodności z systemem Windows

Obecnie w dziedzinie serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows króluje niepodzielnie Windows
Server 2003. Większość producentów sprzętu serwerowego, od płyt głównych po karty PCI-X, wśród zgodnych
systemów operacyjnych deklaruje na swoich stronach WWW system Windows Server 2003. Zgodność wybranych
komponentów sprzętowych można też zweryfikować w katalogu Windows Server Catalog; wystarczy na stronie
pod adresem http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx skorzystać z odnośnika „See the Windows Server
Catalog” albo przejść bezpośrednio do witryny http://www.windowsservercatalog.com/.

Jeśli szukasz sterowników do posiadanego sprzętu, powinieneś najpierw określić, o którą wersję Windows Server
2003 chodzi:

 Standardowa, 32-bitowa wersja Windows Server 2003 wykorzystuje te same sterowniki co system
Windows XP Professional.

 Edycja x64 przystosowana do procesorów Intel z rozszerzeniem EM64T i procesorów AMD Opteron
wymaga specjalnych sterowników 64-bitowych.

 Serwery z procesorami Itanium 2, działające z 64-bitową wersją systemu Windows Server 2003,
wykorzystują jeszcze inne (choć też 64-bitowe) sterowniki, odmienne niż w edycji x64.



240 Rozbudowa i naprawa serwerów

Określanie zgodności z systemem Linux

Liczni producenci sprzętu coraz chętniej udostępniają na swoich stronach WWW sterowniki dla rozmaitych wydań
(dystrybucji) systemu Linux. Tym niemniej zawczasu należałoby odwiedzić witrynę konkretnej dystrybucji i tam
poszukać listy sprzętu certyfikowanego bądź zgodnego z daną dystrybucją.

W niektórych przypadkach obsługa sprzętu odbywa się nie poprzez sterowniki producentów, a za pośrednictwem
sterowników powstałych w łonie społeczności użytkowników Linuksa. W takich przypadkach trzeba sprawdzić
pochodzenie sterownika i koniecznie pilnować wszelkich aktualizacji.

Określanie zgodności z systemem Sun Solaris

Firma Sun prowadzi coś w rodzaju bazy danych sprzętu zgodnego z systemami Sun Solaris 9 i Sun Solaris 10;
lista jest publikowana na stronie WWW firmy Sun — możesz ją przeszukać (odnośnik Search the HCL) pod
adresem http://www.sun.com/bigadmin/hcl/.

Ta sama lista jest pomocna przy poszukiwaniu sterowników do konkretnych urządzeń. Tam wymienia się także
ewentualne problemy odnośnie poszczególnych sterowników.

Integracja z magistralami różnych typów
Ogólnie współczesne serwerowe systemy operacyjne implementują obsługę większości magistrali systemowych
stosowanych w systemach serwerowych, w tym PCI, USB, PCI-X, PCI-Express i AGP. Jak w przypadku wszyst-
kich pozostałych komponentów sprzętowych, skuteczna obsługa którejkolwiek magistrali wymaga zainstalowania
odpowiednich sterowników.

Jeśli dotychczas pracowałeś głównie z komputerami osobistymi, zauważysz pewnie, że w niektórych chipsetach
serwerowych wykorzystuje się starsze mostki południowe (kontrolery wejścia-wyjścia) niż we współczesnych
im chipsetach dla komputerów osobistych. Wiele z nich wykorzystuje też wolniejsze niż w desktopach pamięci.
Przyczyną tego dobrowolnego ograniczenia jest troska o stabilność systemu. Użytkownik komputera osobistego
może sobie pozwolić na utratę niezawodności w zamian za znacznie większą wydajność; serwery muszą być przede
wszystkim stabilne, nawet jeśli oznacza to, że mają korzystać z „zeszłorocznych” technologii.

Wnioski, dokumentacja
i rozwiązywanie ewentualnych problemów
Powodzenie wdrożenia systemu, który będzie zarówno satysfakcjonujący dziś, jak i zdatny do rozbudowy w przy-
szłości, zależy w dużej mierze od wyboru właściwej platformy serwerowej, odpowiedniej dla danego projektu.
Oto metody, które pomogą Ci uniknąć problemów zawczasu i skutecznie je zdiagnozować, kiedy już się pojawią:

 Zdobądź dla swojego systemu dokumentację obejmującą opis zastosowanego chipsetu. W sieci
WWW publikowane są dziesiątki dokumentów producentów chipsetów i serwerów, dostępne zazwyczaj
w formacie HTML i PDF. Warto pobrać ich możliwie dużo, zabezpieczając sobie możliwie dużą ilość
dokumentacji. Warto też zamówić wydruki czy kopie wszelkich proponowanych materiałów niedostępnych
drogą elektroniczną.

 Zapoznaj się z możliwościami i ograniczeniami posiadanej platformy serwerowej. Pamiętaj
— chipset czyni serwer! Jeśli konstrukcja chipsetu nie pozwala na obsługę jakiegoś rodzaju pamięci albo
typu procesora, system nie może być wyposażony w takie komponenty — jeśli to konieczne, trzeba będzie
dokonać wymiany płyty głównej.

 Skorzystaj z zasobów technicznych i diagnostycznych udostępnianych przez producentów sprzętu
i systemów operacyjnych. Niektórzy z nich udostępniają użytkownikom rozmaite programy narzędziowe,
służące np. do sprawdzania zgodności sprzętu albo do przeprowadzania testów diagnostycznych
poszczególnych komponentów systemu.
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 Uaktualniaj posiadane informacje; nie zapominaj o subskrybowaniu albo samodzielnym pobieraniu
tzw. aktualizacji specyfikacji dla systemu i jego chipsetu.

 Jeśli do rozwiązywania problemów zaprzęgasz wyszukiwarkę internetową, powinieneś znalezione
rozwiązania zachowywać lokalnie, żeby mieć do nich wygodny dostęp. Możesz np. skorzystać
z opcji zapisu w formacie PDF w programie Adobe Acrobat 5.0 i nowszych, konwertując tym samym
stronę WWW na dokument PDF. W przypadku przeglądarki Internet Explorer możesz skorzystać
z wygodnej opcji zapisu strony jako „archiwum sieci Web” — całość strony zostanie zapisana
w pojedynczym pliku.




