
Эмбэддэд Системийг Монголд Нэвтрүүлэх, Хөгжүүлэх Боломж 

 

Ердөө 50 гаран жилийн түүхтэй анх цэрэг зэвсгийн системүүдэд зориулагдан 

хийгдэж байсан эмбэддэд систем буюу суурилуулсан системүүд орчин үед бүх төрлийн 

салбарт эрчимтэй ашиглагдах боллоо. Хамгийн наад захын жишээ гэхэд л бидний өдөр 

тутмын хэрэглээний гар утас, машин, ухаалаг толь бичиг, телевиз, хөгжим 

тоглуулагч, талхны машин, угаалгын машин гээд бүгд эмбэддэд систем агуулдаг. 

Жилд шинээр 6 тэр бум микропроцессор эмбэддэд системд зориулан бүтээгдэж байна. 

Эмбэддэд системийн тоо болон төрөл цааш хурдацтай өсөх хандлагатай бөгөөд 

ингэснээр шинээр олон сонирхолтой зах зээлийн боломжууд нээгдэж, олон нээгдээгүй 

оюуны уурхайд тулгуурлах бүтээгдэхүүн үүсэх болно. Энэхүү хэлэлцүүлэгт эмбеддэд 

системийн хөгжлийн түүх, чиг хандлага, Монголын зах зээлд болон олон улсын зах 

зээлд өрсөлдөх чадвартай эмбэддэд системүүд, гадны толгой болон нийлүүлэгч 

компаниудтай Монголын судалгаа шинжилгээний болон хувийн хэвшлийн компаниуд 

хамтран ажиллах боломжууд зэргийн талаар илтгэж, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх болно.  

 

Танилцуулга 

Эмбэддэд буюу суурилсан систем нь тодорхой зорилгод хэрэглэхээр бүтээсэн 

компьютерийн систем юм. Цэрэг зэвсгийн зориулалтаар анхлан бүтээгдэж байсан бөгөөд 

ердөө 50 гаран жилийн түүхтэй. Компьютер, холбоо харилцааны технологийн хөгжлийн 

явцад эмбэддэд систем нь бусад зах зээлд эрчимтэй нэвтрэн орж амжсан төдийгүй 

цаашид улам тэлж байна. Хамгийн энгийн жишээ гэхэд л бидний өдөр тутмын хэрэглээний 

электрон төхөөрөмжүүд болох гар утас, телевиз, хөгжим тоглуулагч, угаалгын машин, 

автомашин гээд бүгд эмбэддэд систем агуулдаг. Эмбэддэд системд зориулан жилд 

ойролцоогоор 6 тэрбум микропроцессор шинээр үйлдвэрлэгддэг бол өргөн хэрэглээний 

компьютерт (personal computer) зориулагдан ердөө 100 сая микропроцессор 

үйлдвэрлэгддэг. Эмбэддэд системийн тоо болон төрөл цааш хурдацтай өсөх хандлагатай 

бөгөөд ингэснээр шинээр олон сонирхолтой зах зээлийн боломжууд үүсээд байна.  

 



 
Зураг 1. Автомашины электроникс. (Эх сурвалж: BMW). 

 

Эмбэддэд системийн хэрэглээний гол салбаруудад өргөн хэрэглээний цахилгаан 

бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн электрон төхөөрөмж, барилга байгууламжийн автоматжуулалт, 

үйлдвэрийн процессийн автоматжуулалт, автомашины цахилгаан хэрэгсэл, бүтээгдэхүүн, 

цэрэг зэвсэг болон сансар судлалын систем, харилцаа холбооны төхөөрөмж, системүүд 

болон бусад автомат тоног төхөөрөмжүүдүүд орохоос гадна энд дурьдаагүй бусад 

салбарууд мөн нэмэгдэх төлөвтэй байна. 



 
Зураг 2. Эмбэддэд системийн хэрэглээний салбарын жишээнүүд 

 

Эмбэддэд системийг цааш гүнзгийрүүлэн интелигент систем (intelligent system) болгон 

хөгжүүлэх хандлага хөгжилтэй орнуудад хэдийн тавигдсан байна. Зураг 3-т үзүүлсэнээр 

2010 оны байдлаар интелигент системээс 520 тэрбум долларын орлого олсон бол 2015 он 

гэхэд энэ хэмжээ 1.2 их наяд тэрбум долларт хүрнэ хэмээн тооцолж байна. Эмбэддэд 

болон интелигент системийн хэрэгжүүлэхэд харьцангуй хялбар системийн жишээ бол 

утасгүй сенсорт сүлжээ (wireless sensor network) юм. Энэхүү системийг Монголд бага 

зардалаар хөгжүүлэхэд боломжтой тул бид энэхүү илтгэлд жишээ болгон хэлэлцэх болно. 

 
Зураг 3. 2005-2015 оны интелигент системийн орлогын чиг. (Эх сурвалж: IDC). 

 

Утасгүй сенсорт сүлжээ 



Илтгэлийн энэ хэсэгт эмбэддэд системийн нэгэн төрөл болон хөгжиж байгаа утасгүй 

сенсорт сүлжээ (УСС) болон түүнийг тойрсон судалгаа, инженерчлэлийн ажлуудаас 

Монгол улсын нөхцөлд, үндэсний мэргэжилтнүүдийн чадварт тулгуурлан хийж гүйцэтгэх 

боломжийг дурьдах болно. 

УСС нь хэдийгээр шинэлэг зүйл биш боловч эмбэддэд систем, түүний дизайны 

хязгаарыг шинэ боломжуудаар тэлж, хагас дамжуулагч, электроник, програм хангамж, 

харилцаа холбооны салбарын судлаач, зохион бүтээгч мэргэжилтнүүдийн ур чадвараа 

сорих нэгэн талбарт тооцогдох болсон. 

Энэ сүлжээг бүрдүүлэгч эмбэддэд төхөөрөмж нь төрөл бүрийн сенсор, актуатор, радио 

трансиверээр тоноглогдсон, микроконтроллѐрын удирдлагатай төхөөрөмж юм. 

Сенсоруудад гэрэл, дулаан, чийг зэрэг орчны физик хэмжигдхүүнийг мэдрэх сенсороос 

авахуулаад микрофон, камер зэрэг мултимедиад зориулагдсан сенсорууд хүртэл багтана. 

Сенсорт төхөөрөмжүүд нь хоорондоо ZigBee, GSM, IP зэрэг радио болон харилцаа 

холбооны техник, технологийг ашиглан холбогдож, мэдээллээ харилцан түгээнэ 

[Culler2004]. 

УСС-тэй холбоотой судалгаа, туршилтын төслүүд сүүлийн арваад жилийн хугацаанд 

идэвхтэй хийгдэж, эхнээсээ үр дүнгээ өгч, зарим сенсорт төхөөрөмжүүд нь арилжааны 

зориулалтаар үйлдвэрлэгдэн борлуулагдах болсон. Үүнд АНУ-н Беркли дэх Калифорнийн 

Их Сургуульд зохион бүтээгдэж, улмаар Crossbow компанийн бүтээгдэхүүн болон 

үйлдвэрлэгдсэн Mica2 хэмээх сенсорт төхөөрөмжийг дурьдаж болно. Түүнчлэн мөн энэ их 

сургуулийн судалгааны явцад зохион бүтээгдсэн nesC гэгдэх программчлалын хэл, энэ 

хэл дээр бүтээгдсэн TinyOS гэсэн сенсорт төхөөрөмжийн үйлдлийн системийг дурьдаж 

болно. Энэхүү төхөөрөмж болон программ хэрэгсэл нь сенсорт төхөөрөмжийн дизайны 

жишгийг тогтоосон төдийгүй эдгээрийг бусад их дээд сургууль, судалгааны институт, 

компаниуд өөрсдийн туршилт судалгаа, бизнесийн ажилдаа өргөн ашиглах болсон 

[Hill2004]. 

 УСС-г голчлон хүний оролцоо, хяналт шаардлагатай боловч хүн ажиллах боломжгүй, 

эсвэл удаан ажиллахад хүндрэлтэй орчин нөхцөлд хэрэглэдэг. Тухайлбал алсын буюу 

телеметрийн хяналт, удирдлагын системд УСС ашиглах оролдлого, туршилтууд сүүлийн 

үед идэвхтэй хийгдэх болсон. Эдгээрээс Монгол улсын нөхцөлд судалгааны ажлын 

чиглэлээр үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэж боломжит ажлуудаас жишээлэн дурьдая. 

Африкийн зэрлэг тахь болох судалт тахийн биологийн судалгаанд УСС-г ашиглах 

туршилтыг АНУ-н Принстоний Их Сургуулиас 2002-2004 оны хооронд хийж гүйцэтгэжээ. 

Үүнд Кени улсын Мпала дархан газарын судалт тахийг сенсорт төхөөрөмжөөр хүзүүвчлэн, 

тэдгээрийн хөдөлгөөний хэв маягийг бүртгэсэн байна. Уг туршилтанд зориулан бага 

чадлын микроконтроллѐр, флэш санах ой, GPS хүлээн авагч, радио трансивер зэрэгтэй, 

батерейгаар ажиллах төхөөрөмжийн хэд хэдэн хувилбар, төхөөрөмжийн болон 

симуляцийн программ, сүлжээний хэд хэдэн протоколыг зохион бүтээн, амжилттай 

туршсан байна [Zhang2004]. 

Дээрх туршилттай зэрэгцэн далайн шувуудын арал дээрх амьдрах орчны биоэкологийн 

судалгаанд УСС-г ашигласан туршилтыг мөн АНУ-н хэд хэдэн судалгааны институт 

хамтран 2002-2004 оны хооронд хийж гүйцэтгэжээ. Өмнөх жишээнээс ялгаатай нь Mica2 

сенсорт төхөөрөмжийг шууд ашигласан, төхөөрөмжийг шувууны үүрний ойролцоо 



байрлуулсан, арал дээрх төхөөрөмжийн мэдээллийг Интернетийн сүлжээгээр дамжуулан 

судалгааны төвдөө илгээсэн зэрэг болно [Mainwaring2002]. 

Зэрлэг амьтад, шувуудын биологийн судалгаанаас гадна суурин мал аж ахуй, газар 

тариаланд УСС-г ашигласан оролдлого, туршилтуудаас мөн дурьдах нь зүйтэй. 

Ийм нэг амжилттай туршилтын жишээ нь Hogthrob төсөл юм. Дани улсын Копенхагений 

Их Сургуулиас гүйцэтгэсэн энэ төслийн зорилго нь гахайн аж ахуйд хэрэглэж болох 

сенсорт чипний  зохион бүтээлтийг турших, үнэлэх явдал байв [Hogtrhob]. 

Мөн Австрали улсын CSIRO институт нь УСС-г мал аж ахуй, хүрээлэн буй орчны 

хяналтад ашиглах зорилгоор 2005 оноос хойш төрөл бүрийн туршилт, төслүүдийг 

хэрэгжүүлж, үр дүнг нь мөн нээлттэй нийтлэдэг [Corke2010]. Тухайлбал үхрийн фермд 

зориулан үхэр сүргийн идээшлэх байрлалыг хянах, хөрсний чийгийг хэмжих замаар 

бэлчээрийн чанарыг хянах системийг туршсан байна [Wark2007]. 

Усалгаат усан үзмийн талбайд УСС-г ашиглан ургацын хэмжээ, чанарыг сайжруулах 

туршилтыг АНУ-н Camalie Vineyard-д 2003-2007 оны хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Туршилтыг 

энэ удаад ямар нэгэн судалгааны институт биш харин уг тариаланг эрхлэгчид өөрсдөө 

удирдан хийжээ. Үүнд Mica бүлийн сенсорт төхөөрөмжүүдээс шууд хэрэглэсэн нь уг 

төхөөрөмжийн хийц, ажиллагааг давхар шалгасан туршилт болсон байна [Camalie]. 

Эдгээр жишээнүүд нь эмбэддэд системийн судалгаа, хөгжүүлэлтийг УСС-д 

тулгуурласан орчны алсын хяналт, тандалтын янз бүрийн системийн хувьд зохион 

бүтээлтийн олон төрөл, төвшинд Монгол орны нөхцөлд хийж, турших боломжтойг харуулж 

байна. Тухайлбал: 

● Сенсорт төхөөрөмжид зориулагдсан микроархитектурын зохион бүтээлт (энэ нь чип 

дизайны судалгаа уруу хөтөлнө) 

● Электрон системийн зохион бүтээлт (энэ нь электроникийн дизайн автоматжуулалт 

уруу хөтөлнө) 

● Эмбэддэд төхөөрөмжийн программчлалын хэл, симуляц туршилтын хэрэгслийн 

зохион бүтээлт 

● Харилцаа, холбооны сүлжээний протокол, механизмын зохион бүтээлт зэрэг байж 

болно. 

 УСС-ний хэрэглээний олон төрөл дотроос инженерчлэлийн шийдэл илүү ихээр 

шаардсан нэг чиглэл нь хот, суурингийн дэд бүтцийн хяналт, удирдлагын систем юм. Үүнд: 

● Хот, суурингийн агаар, орчны бохирдол 

● Нийтийн тээврийн урсгал, хөдөлгөөн, автомашины зогсоол 

● Нийтийн ус түгээгүүр, хог хаягдал 

● Зам, гүүр, туннел, барилга, байгууламж 

Эдгээр хяналтын системийг УСС-д тулгуурлан хэрэгжүүлж, тэдгээрт үндэслэн ”ухаалаг 

хот” байгуулах ажлуудыг дурьдаж болно. Автомашины зогсоолын сул чөлөөтэй байдлыг 

онлайнаар шууд мэдээллэх мобайл үйлчилгээг УСС-д түшиглэн амжилттай хэрэгжүүлсэн  

Streetline компанийг (АНУ) энэ хэрэглээний бодит бөгөөд шинэлэг жишээгээр дурьдаж 

болно [Streetline]. 

УСС-р зөвхөн хязгаарлагдахгүйгээр эмбэддэд системийн инженерчлэлийн шийдлийг 

эрчимтэй нэвтрүүлэх боломжтой нэгэн хэрэглээ нь барилга, байгууламжийн 

автоматжуулалт юм. Үүнийг нарийвчлан задлан авч үзвэл: 

● Барилгын техник (гадаад, дотоод гэрэлтүүлэлт, халаалт, агааржуулалт) 



● Барилгын аюулгүй байдал (гал түймэр, хаалга, цонх, цахилгаан шатны дохиолол) 

● Хэрэглээний хяналт (ус, цахилгаан, дулааны тоолуур, смарт метеринг) 

● Нэвтрэх систем (тоот, орц, гарааш, хашаагаар нэвтрэх) 

● Ахуйн хэрэгслийн ухаалаг удирдлага (орчин, нөхцөлдөө тааран автоматаар гэрэл, 

цахилгаан зуух, угаалгын машин зэргийг унтраах, асаах) гэх мэтийн янз бүрийн 

системийн шийдлүүд орно. 

Эдгээр систем нь бусад автомат удирдлагатай, эмбэддэд системүүдтэй харьцуулахад 

харьцангуй шинэ бөгөөд эхэн үедээ гол төлөв үйлдвэр, үйлчилгээний томоохон 

байгууламжид голлон суурилуулагддаг байсан. Энэ байдал Интернет технологийн 

хөгжлийн ачаар эрс өөрчлөгдөж, барилга, байгууламжийг зориулалт, хэмжээнээс нь тэр 

бүр хамаарахгүйгээр автоматжуулж, улмаар “ухаалаг гэр”, “ухаалаг байшин” бүтээх 

хэмжээнд хүрээд байна. Тиймээс ч эдгээр системүүдэд зориулсан түгээмэл стандарт 

нормууд нь  ихэнхдээ Интернет технологийн стандартад тулгуурлагдах болсон. Нөгөө 

талаас Интернет протоколд тулгуурласан харилцаа, холбооны протоколууд эмбэддэд 

системүүдэд ч түлхүү хэрэглэгдэх болсон. 

Барилга, байгууламжийн автоматжуулалтанд эмбэддэд төхөөрөмжийг шинэлэг 

байдлаар ашиглаж байгаа нэгэн сонирхолтой жишээгээр илтгэлийн энэ хэсгийг төгсгөе. 

Энэ нь Австралийн Ninja Blocks хэмээх гарааны компаниас бүтээсэн, орчноо мэдрэх 

төдийгүй удирдах чадвартай ухаалаг эмбэддэд төхөөрөмжүүд юм [Ninjablocks]. 

Хэрэглэгчийн интерфейсийг смарт утас, компьютерт зориулан Интернет болон мобайл 

технологид тулгуурлан бүтээсэн. Энэ төхөөрөмжүүд нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон 

дүрмийн дагуу орчноо хянах бөгөөд уг дүрэмд харш нөхцөл байдлыг хэрэглэгчид 

мэдээллэж, хэрэглэгчийн өгсөн хариуны дагуу уг үйлдэл хийнэ. Жишээ нь ахуйн цахилгаан 

хэрэгслээ залгаатай үлдээгээд гарах, түлхүүрээ үлдээгээд гарах зэрэгт оптик болон 

акустик дохиолол үүсгэж, мэдээллийг хэрэглэгчийн гар утас, компьютерт илгээнэ. Энэ 

жишээг авсан шалтгаан нь эдгээр төхөөрөмжүүдийг зохион бүтээхдээ эмбэддэд систем 

хөгжүүлэлтийн түгээмэл хавтан болох BeagleBone (~46 €), Arduino (~33€) зэргийг 

ашигласан, нээлттэй кодын зарчмын дагуу программчлалаа нийтэд нээлттэй байлгасан, 

түүнчлэн бүтээгдэхүүний туршилт, үйлдвэрлэлд шаардлагатай хөрөнгөө нээлттэй 

хэлбэрээр олон нийтээс шууд босгож чадсан [kickstarter] зэрэгт оршино. 

 

Дүгнэлт 

Эцэст нь дүгнэхэд мэдээлэл, холбооны технологийн эрчимтэй хөгжлийн дүнд эмбэддэд 

системийн оролцоог шаардсан төрөл бүрийн шинэ, шинэлэг хэрэглээ олноор үүсэх нь 

гарцаагүй юм. Гагцхүү энэ чиг хандлагыг соргогоор мэдэрч, үндэсний брэнд бүтээгдэхүүн 

зохион бүтээх, үйлдвэрлэх хэмжээнд хүрэхэд та бидний нээлттэй, шуурхай, хамтын 

ажиллагаа нэн чухал төдийгүй зайлшгүй шаардлагатай болж байна. 
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Европ дахь Мэдээлэл Xарилцаа Xолбооны Технологийн Cалбарын Монгол 

Мэргэжилтэнүүдийн Баг 

 

 Европ дахь МХХТ-н салбарын Монгол мэргэжилтэнүүдийн баг нь 2013 онд дараах 

зорилготойгоор үүсгэн байгуулагдсан: 

● Дэлхийн өнцөг булан бүрт буй Монгол мэргэжилтэнүүдээ нэгтгэн мэдлэг, туршлага 

харилцан солилцох 

● Монгол Улсын их дээд сургуулиуд, судалгааны байгууллагууд, төрийн болон 

бизнесийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

● Өндөр хөгжилтэй орны технологийн тулгарч буй асуудал, дэвшил, хэтийн төлөвийг 

мэдээллэх 

● Монголд хийгдсэн өндөр технологийн салбарын бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд 

гаргах, үүнд дэмжлэг үзүүлэх 

 Энэхүү баг нь Европийн улс орнуудад эрдмийн зэрэг хамгаалсан, олон улсын корпораци, 

судалгааны байгууллагуудад 5-аас дээш жил ажилласан туршлагатай инженер, 

судлаачдаас бүрддэг. Багийн гишүүд олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд судалгааны 

ажлаа нийтлүүлдэг, зарим нь олон улсын патент бүртгүүлсэн. Өмнө нь Монголдоо дээд 

сургуульд суралцсан, мөн тэнд дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний болон бизнесийн 

байгуулагуудад ажиллаж байсан туршлагатай тул монголын нөхцөл байдлыг тодорхой 

хүрээнд мэддэг.  

  Өнгөрсөн хугацаанд тус баг нь мэдээлэл, харилцаа холбооны чиглэлээр Монголд болон 

гадаадын орнуудад суралцагчид, судалгаа хийж байгаа монгол мэргэжилтнүүдтэй 

хамтран онлайн хурал, хэлэлцүүлгийг 2 удаа амжилттай зохион байгуулсан болно. Тухайн 

хурлууд дээр тавигдсан илтгэл, хэлцэгдсэн асуудлуудын талаарх мэдээллийг манай 

багийн цахим хуудаснаас авах боломжтой.  

  Цаашид тус баг нь дэлхийн өнцөг булан бүрт буй монгол мэргэжил нэгтнүүдтэйгээ 

хамтран ажиллаж, зорилгодоо хүрэхийг эрмэлзэж буй тул бидэнтэй нээлттэй холбогдож, 

хамтран ажиллахыг урьж байна.  

Багийн вэб сайт: http://mongolian-high-tech-group.webnode.com/ 

 

 

http://mongolian-high-tech-group.webnode.com/

