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Изпитна тема: Компютърна система (вариант 1) 

с процесор Pentium 4. 
 

1.Блокова схема на дънна платка с Chipset Intel 850 за процесор Intel Pentium 4. 
 
 
 
 

Процесор 

Pentium 4 

3.6 GHz 
 

L1       L2 
 

 
 
 
 
 

AGP 8x видео 

 

 
 
 
 
2133 MB/s 
 

AGP 8x 

 
 
 
Socket 478 
 

 
Хъб на 

 
Процесорна шина (FSB) 

800 MHz 6400 MB/s 
 
 
 
 

6400 MB/s 

 
 
 
 
 

 
Памет 

 

CSA за гигабитов Ethernet 
контролера на 

паметта MCH 
 
Шина на 

паметта 

двуканална DDR 

DIMM 

PC-3200 / DDR400 
 

 
Хъбов интерфейс 

66 MHz 266 MB/s 

 

Шина PCI 

33 MHz 133 MB/s                
PCI слотове

 

(бели) 

 
 

4 USB 2,0 

контролера 

8 USB порта 
 

 
6-канален звук 

 
 

Flash 

ROM 

 
Шина USB 

 
 
 

Шина USB 
 

 
Шина LPC 

16.67 MB/s 

 
Хъб на входно- 

изходния 

контролер ICH 
 

 
CMOS RAM 

 

100 MB/s 
 

 
 
150 MB/s 
 

 
10/100 LAN 

Твърди дискове/CD/DVD 

ATA - 100 

 
Твърди дискове/CD/DVD 

SATA - 150 

BIOS 33 MHz 4-бит PS/2 клав.  PS/2 мишка 

 
Firmware Hub  

Супер I/O чип 

(вх/изх контролер) 

 
флопидисково устр. 
 

LPT1 порт 
 

COM1/COM2 портове 
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Intel представят новия си процесор Pentium 4 едновременно с първият поддържащ го чипсет 

- i850  (фиг.3). Той всъщност е и първият, поддържащ NetBurst микроархитектурата, както и е 

напълно съобразен с техническите характеристики на новонавлизащия на пазара процесор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
фиг. 3 Архитектура на чипсет i850 

 

За разлика от  предишните чипсети  от  серията  800,  които се състоят  от  3  компонента, 

чипсетът 850 се състои само от два: 

- Хъб на контролера на паметта  82850  (MCH  -  Memory Controller  Hub)  -    осигурява 

поддръжка на 4х100 MHz процесорна шина, поддържа 4 RIMM модула за PC 800/600 

RDRAM памет с пропускателна способност 3.2GB/s; графичен порт   1.5V AGP 4x с 

пропускателна способност 1066 МВ/s; 

- Хъб на контролера за вход/изход ICH2 -  поддържа 32-битова шина PCI версия 2.2, два 

IDE хост адаптера за UDMA 33/66/100 (ATA-100); 2 контролера за по 2 USB 1.1 порта 

(общо 4 USB порта), 6-канален АС' 97 аудио/модем кодек; вграден LAN контролер; 

FWH (FirmWare Hub – Flash ROM BIOS), поддръжка на шина SMBus1 и събуждане чрез 

LAN мрежата; 

Допълнително могат да се добавят комуникационни чипове Intel 82562ET/82562EM за да се 

осигури мрежова връзка за 10BASE-T и Fast Ethernet. Поддържат се и карти CNR (communications 

and networking riser) за интегрирани аудио, модем и мрежови възможности. 

По-късно е създаден от същата серия е създаден моделът 850Е, който поддържа 533 MHz 

шина. 
 

 

2.Chipset от серията 800хх, архитектура на Chipset (Intel Hub Architekture – IHA). 
 

 
 
 
 

1 SMBus или SMB (System Management Bus- шина за управление на системата) е проста двупроводникова шина, 

използвана за комуникация с нискоскоростни устройства на дънната платка, особено чипове, свързани с енергията 

като подсистемата за презареждане на батерията на лаптопа. Други устройства могат да бъдат сензори за температура, 

напрежение или вентилатор, превключватели за капаци и часовникови чипове. 
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3.RTC/CMOS-RAM памет, батерия на дънната платка. 

 
Първоначалният  IBM-PC  няма  вградена  схема  часовник.  За  да  отпадне 

ръчната настройка на часовника след всяко включване, при този компютър е 

необходима разширителна карта със схема часовник, а най-добре и с допълнителна 

памет. 

Едва при компютрите AT (c процесор 286) се поставя стандартно часовник 

(RTC, Real Time Clock) върху дънната платка, който се комбинира с памет NVRAM 

(NonVolatile [нонволътайл] RAM – непроменлива RAM), в която се съхранява 

конфигурацията на компютъра, за да могат да се правят индивидуалните настройки 

софтуерно, чрез BIOS-Setup, a не както преди това - с джъмпери. Тази памет се 

нарича още CMOS или CMOS-RAM, понеже чипът се изработва по CMOS 

технология (complementary metal-oxide semiconductor – допълващ се метало-оксиден 

полупроводник). Характерно за CMOS конструкцията е много ниската консумация 

на енергия. Специалният RTC/NVRAM чип може да се захранва от батерия в 

продължение на няколко години. 

В паметта на интегралната схема са предвидени 50 байта за съхраняване на 
конфигурацията и 14 байта за функциите на часовника, или общо 64 байта. За да не 

бъде загубено съдържанието на паметта след изключване на захранването на РС, 

върху дънната платка е поставен акумулатор за буфериране на захранването. С 

течение на времето паметта CMOS-RAM, както и нейната функционалност и 

капацитет са разширявани от система към система. 

NVRAM порцията на чипа, от своя страна, има функцията да съхранява 

базовата системна конфигурация, включвайки количеството инсталирана памет, 

типовете дискови устройства, които са инсталирани, конфигурацията на Plug and 

Play устройствата и друга информация. Макар че някои чипове съхраняват до 4 КВ и 

повече NVRAM, повечето чипсети на дънни платки с интегриран RTC/NVRAM 

включват 256 байта NVRAM (сравни с 64 байта на оригиналния чип на Моторола), 
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от които часовникът използва 14 байта. Системата чете тази информация всеки път, 

когато се стартира. 

Особено важно за запазването на данните в CMOS-RAM e правилното 

буфериране на тази памет, докато е изключено захранването на PC. Необходимо е 

допълнително захранване за чипа, за което може да се използва акумулатор или 

батерия. 

В по-старите компютърни системи се използва акумулатор, който се различава 
лесно, тъй като обикновено е в син цвят. В съвременните системи обикновено се 

използват литиеви батерии. Някои системи не използват изобщо батерия. Например 

Hewlett-Packard включва специален кондензатор в някои  свои системи, който се 

зарежда автоматично през цялото време, докато системата е включена. Системата не 

е нужно да работи, за да се зарежда кондензатора, тя само трябва да бъде включена в 

контакта. Ако системата е изключена, кондензаторът захранва RTC/NVRAM чипа в 

продължение на една седмица и повече. 

Обикновено,  в  една  компютърна  система  PC  ще  откриете  батерия  CR. 

Цифрите  след  CR в  обозначението  на  батерията  показват  физическия  й  размер. 

Например, най-често използвания тип батерия в PC е CR2032, което означава, че 

батерията използва катод с манганов диоксид, диаметърът й е 20 мм, а дебелината – 

3.2 мм. Такава батерия лесно може да бъде намерена в магазините за електроника, 

магазините за камери и дори в магазините за дребни стоки. На фиг. 1 е показан 

разрез на литиева батерия CR2032. 
 

 

 
 

 

4.AGP порт, характеристики, режими на работа. 
 

AGP шината е създадена от Intel като нова шина, проектирана специално за 

висококачествена 3D графика в реално време и поддръжка на видео. 

Протоколът AGP има 4 режима на предаване, които се означават с 1х, 2х, 4х и 

8х. 
 

 

Спецификацията AGP 1.0 е публикувана от Intel през юли 1996 година. Тя 

дефинира 66 MHz тактова честота с 1х или 2х предаване на сигнали и използва 3,3V. 

Скоростта на предаване е 66 MHz x 4 байта x 1 трансфер = 266МВ/s, което е два 

пъти повече от пропускателната способност на PCI. При предаване в режим 2х чрез 
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тригер се използват двата фронта на тактовия импулс, при което на всеки такт се 

осъществяват по две прехвърляния, като резултатът е 533МВ/s. 

Версия 2.0 на AGP шината e публикувана през май 1998 година и добавя 

скорост на предаване на сигналите 4х, както и възможност за по-ниско работно 

напрежение от 1,5V. В режим 4х данните се прехвърлят четири пъти за един такт, а 

това се равнява па трансфер на скорост 1066 МВ/s. 

Последната версия AGP 3.0 на AGP спецификацията за РС-та е представена 
през ноември 2000 г. Тя дефинира режима AGP 8х, който е с 8 трансфера на такт и 

осигурява трансферна скорост от 21ЗЗ МВ/s, която е два пъти по-голяма от тази на 

AGP 4х. Дава възможност за по-ниско работно напрежение - 0,8 V. 

В таблица 1 са показани пропускателните способности на различните режими 

на AGP. 
 

 

табл. 1 Режими на AGP 
 

 

Режим 
Честота 

MHz 

Широчина 

на шината 

Брой трансфери 

на данни за такт 

Пропускателна 

способност MB/s 

x1 AGP 66 32 bits 1 266 

x2 AGP 66 32 bits 2 533 

x4 AGP 66 32 bits 4 1 066 

x8 AGP 66 32 bits 8 2 133 

 

5.Характеристики  на  първо  поколение  процесори  Intel  Pentium  4,  работни 
честоти, технология, ядро и цокъл, шина данни, адресна шина и „кеш” памет. 

 
Основните технически характеристики на Intel Pentium 4 включват: 

   Тактови честоти от l,3GHz до 3,8GHz и нагоре. 

   от 42 милиона транзистора, 0,18-микронен процес, кристал с площ 217 

квадратни милиметра до процесори с 188 милиона транзистора, 0,13- 

микронен процес, кристал с площ 81 квадратни милиметра 

 Процесорната (front-side) шина работи на 400MHz, 533MHz, 800MHz 

или 1066MHz.. 
   Ядро - Willamette. 

   Първоначално Pentium 4 използва Socket 423, който има 423 извода в 

39x39 SPGA подредба. 

   Шина данни – 32 bit. 

   Шина адреси – 32 bit. 

   Усъвършенствано предсказване на преходите. 

  8 КВ или 16 КВ L1 кеш за данни плюс 12KB L1 кеш за следене на 

изпълнението 

 256KB, 512KB, 1МВ или 2 МВ интегриран в ядрото 256-битов L2 кеш, 

работещ на пълната честота на ядрото, с осемпосочна асоциативност. 

    L2 кешът може да управлява цялата физическа RAM памет и поддържа 

ЕСС. 
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   При някои версии на Extreme Edition има вграден L3 кеш – 2 МВ 
 

 

6.Динамично  изпълнение  на  инструкциите,  нови  инструкции  при  Pentium  4 
процесорите. 

 

Процесорът Pentium 4 включва в себе си динамичното изпълнение (Dynamic 

Execution), което e уникална разработка за повишаване на производителността. За пръв 

път тази технология се използва в Pentium Pro. Главните характеристики на 

динамичното изпълнение са следните: предсказване на множество преходи - ускорява 

изпълнението чрез предсказване на хода на програмата по няколко различни пътища; 

анализ на потока от данни - анализира и променя реда на изпълнение на инструкциите в 

програмата, за да се изпълняват тези, които имат готовност за това; и спекулативно 

изпълнение, което гледа напред спрямо програмния брояч и изпълнява инструкции, 

които ще потрябват скоро. 
 
Нови SSE (streaming SIMD extensions – поточни разширения на „една инструкция- 

множество данни” - инструкции от типа MMX, предназначени за работа с 

мултимедийни приложения) инструкции за обработка на графика и звук: при 

процесорите Willamette и Northwood – нови 144 инструкции, наречени SSE2, а при 

Prescott към SSE2 са добавени 13 нови инструкции, като новия набор се нарича 

SSE3. 
 

 

7.Процесори на AMD, съвместими с Pentium 4 процесорите. 
 

Willamette, първият Pentium 4, претърпява голямо закъснение в процеса на 

проектиране.   Очаквало   се   Willamette   да   наруши   бариерата   от   1   GHz   до 

представянето си. През Ноември 2000 година, Intel   пуска Willamette Pentium 4, 

изработен по 0.18-микронна (180 нанометра) технология с честота от 1.4 и 1.5 GHz и 

цокъл Socket 423. Забележителна е много бързата за времето си системнa шина 

(FSB) – 400 MHz.. 

Много индустриални експерти разглеждат първоначалното пускане като 

временен продукт, преди да бъде напълно готов. Според тях Willamette бил пуснат 

заради съревнованието с AMD Athlon Thunderbird, който по това време е по-добър 

от „възрастния” Pentium III, който било невъзможно да се подобри. 

Northwood,  пуснат  през  януари  2002  година,  работи  на  2.0  и  2.2  GHz. 

Northwood, изработен е по технология 0.13 микрона, а процесорът работи при 

напрежение от 1.5 V. Изработването на чипа с по-малки транзистори позволява по- 

малко  топлоотделяне  и  по-високи  честоти.  За  нещастие  на  много  потребители 

новото ядро прави ъпгрейдите невъзможни, поради използването на новия цокъл 

Socket 478. С очевидно по-бързия Northwood, Pentium 4 излиза напред в битката с 

AMD (Athlon XP),   особено през лятото на 2002 година, когато се забавя 

преминаването на AMD към 0,13-микронна технология. 
 

 
8.Характеристики на RAM паметта, видове DRAM памет. 
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За да се намали цената на оперативната памет, в 90-те години на XX век вместо 

старите статични ОЗУ на тригери започнали да се исползват динамични ОЗУ 

(DRAM). Принципа на устройството на DRAM е следния: системата метал- 

диелектрик-полупроводник е способна да работи и като кондензатор. Както е 

известно, кондензатора е способен известно време да “задържа” в себе си 

електрически заряд. Ако обозначим “зареденото” състояние като 1 и “незареденото” 

като 0, ние ще получим клетка памет с капацитет 1 бит. Но доколкото заряда на 

кондензатора се разсейва след известен  промеждутък от време (който  зависи от 

качествата на материала и технологията на изготвянето му), то е необходимо 

периодически “заряда” (да се регенерира), прочитане и отново запис в него на 

данните. От тук и възникнало понятието “динамична” за този вид памети. 
 

- SIMM   се разшифрова като Single Inline Memory Module (Модул памет с 

едноразрядно разположение на изводите . Модула памет  SIMM е с  30 pin. 
 

Модулите SIMM могат да имат обем 256 Кбайт, 1, 2, 4, 8, 16 и 32 Мбайт. 
 

- SIMM EDO RAM имат само 72 пина и могат да работят на честота до 50 МHz. 
 

- DIMM  се разшифрова като Dual Inline Memory Module (Модул памет с двойно 

разположение   на   изводите).   В   модула   DIMM   има   168   контакта,   които   са 

расположени от двете страни на платката и изолорани един от друг. Също така са 

изменени и цоклите за DIMM-модулите. 
 

- SDRAM се разшифрова като Synchronic DRAM (динамично ОЗУ с синхроннен 

интерфейс).  По  това  те  се  отличават  от  FPM  и  EDO  DRAM,  работещи  по 

асинхроннен интерфейс. 
 

- ESDRAM -  следващото оригинално решение, увеличаващо работната честота на 

SDRAM, било създаването на кеша SRAM на самия модул динамично ОЗУ. Така се 

появила  спецификацията  Enhanced  SDRAM  (ESDRAM).  Това  позволило  да  се 

повиши работната честота на модула до 200 МHz. 
 

- SDRAM II (или DDR SDRAM) няма пълна съвместимост с SDRAM. Тази 

спецификация позволява увеличението на работната честота на SDRAM да става за 

сметка на работата и на границата на тактовия сигнал, тоест по предния и задния му 

фронт. Също както SDRAM и SDRAM II ползвал същия 168 контактен цокъл DIMM 
 

- RDRAM представлява всъщност спецификация, създадена и патентована от 

фирмата Rambus, Inc. При тази памет се достигат граничнии честоти на работа на 

сигнала с  до около 800 МHz 
 

9.RDRAM памет, видове, параметри, модули памет – RIMM 168 pins. 
 

Памет от Rambus (RDRAM, RIMM). 
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RDRAM представлява всъщност спецификация, създадена и патентована от фирмата 

Rambus, Inc. При тази памет се достигат граничнии честоти на работа на сигнала с 

до около 800 МHz. 
 

Подсистемата памети Direct Rambus включва в себе си следните компоненти . 
 

1.  Direct Rambus Controller. 

2.  Direct Rambus Channel. 

3.  Direct Rambus Connector. 

4.  Direct Rambus RIMM(tm). 

5.  Direct Rambus DRAMs. 
 
1. Контролер Direct Rambus — това е главната шина на подсистемата на паметта. 

Той се намира на чипа с логиката, както и PC-чипсета, микропроцесора, графичния 

контролер. Физически може да се поместят до четири Direct Rambus—контролера на 

един чип логика. Контролера — това е интерфейс между чипа логика и паметта 

Rambus, и в неговите задължения влизат генерирането на прекъсвания, управление 

на потока данни, и ред други функции. 
 

2. Direct Rambus Channel создава електрическите съединения между Rambus 

Controller и чиповете Direct RIMM. Работа на канала е основана на 30-сет сигнала, 

съставляващи високоскоростна шина. Тази шина работи на честота 400 МHz и, 

използвайки предаването на данни по предния и заден фронт на тактовия сигнал, 

позволява предаването на данни на 800 МHz. Два канала с данни ( с ширина един 

байт всеки) позволява да се получи пикова пропускателна способност равна на 1,6 

Гбайт/с. Канала съответства на форм-фактора SDRAM. 
 
3. Конектора Direct Rambus — това е конектор със 168 контакта. Контактите са 

разположени от двете страни на модула, по 84 от всяка страна. Конектора 

представлява всъщност низкоиндуктивен интерфейс между канала на модула RIMM 

и канала на дънната платка. 
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4. Модула RIMM — това е модул памет, който включва в 

себе си един или повече чипове и организира непрекъснатост на канала. По 

същество, RIMM осъществява непрекъсваем канал на пътя от единия конектор към 

другия. Поради тази причина оставянето на свободни конектори е недопустимо 
 

Существуват специални модули,  само с канали, наричани continuity modules. Те не 

съдържат чипове с паметти и са предназначени за запълване на свободните 

конектори. 
 
Модулите RIMM имат размери, сходни с геометричните размери на SDRAM 

DIMMs. Модулите RIMM поддържат SPD, които се исползват и на DIMM'ах 

SDRAM. За разлика от SDRAM DIMM, Direct Rambus могат да съдържат 

неограничено цялое число чипове Direct RDRAM (до максимално възможния). 
 

Един канал Direct Rambus максимум може да поддържа до 32 чипа DRDRAM. На 

дънната платка може да се исползват до три RIMM модула. Използват се 64 Мбит, 

128 Мбит и 256 Мбит устройства. 
 

За да се разшири паметта над 32-е устройства, може да се исползват два чипа 

повторители. С един повторител на канал може да се поддържат 64 устройства с 6 

RIMM модули, а с два — 128 устройства с 12 модула. 
 

Чипове DRDRAM. Чиповете DRDRAM съставляват част от подсистемата Rambus, 

запомнящи данните. Всички устройства в системата са електрически разположени в 

канала между контролера и терминатора. Устройствата Direct Rambus могат само да 

отговарят на заявките на контролера, който прави тяхната шина или подчинена или 

отговаряща. Устройствата включват в себе си статични и динамични ОЗУ. 
 

10.Външни запомнящи устройства, характеристики, видове според принципа 
на запис и четене на информацията. 

 

 

Според принципа си на действие, ВЗУ се разделят на три класа: 

а)оптически; 

б)магнито-оптически; 

в) магнитни. 

Видове ВЗУ според принципа на запис и четене на информацията: 

а)устройства с последователен достъп; 

б)устройства с пряк достъп; 
 

Флаш паметта е електронна памет, която намира широко приложение в редица 

устройства – мемори карти, USB флаш памети, цифрови камери, мобилни телефони, 

цифрови плейъри, PDA устройства, лаптопи и други. Тя е специален тип EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), която се изтрива и 
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програмира на парчета (блокове). Флаш паметта е също известна като Solid State 

памет, тоест не съдържа движещи се части – всичко е електронно вместо механично. 

Друго предимство е че за съхранението на записаната информация не е нужна 

електроенергия, тоест флаш паметта е не-летлива памет. Освен това осигурява бърз 

достъп до записаните данни. Основен елемент във флаш паметта е MOS 

транзисторът. 

 
MOS  Транзисторът с  плаващ  гейт  се  използва  като  запомнящ елемент  във 

флаш паметта. Той запомня един бит информация (логическа единица или логическа 

нула). Електроните в плаващият гейт могат да се съхраняват неограничен период от 

време. Един от недостатъците на еднотранзисторния елемент е че поради високите 

напрежения свързващите проводници трябва да са достатъчно раздалечени и това 

води до неефективно използване на пространството на полупроводниковия кристал 

(върху който се изграждат транзисторите). 

 
Съществуват клетки  за  запис,  в които  може  да  се  запише информация  по- 

голяма от един бит. Те се наричат Multi-level cells или MLC. За разлика от Single- 

level cells (SLC), тук е възможно съхранението на повече от едно ниво на заряда. 

Днес повечето такива клетки имат четири състояния, благодарение на което могат 

да съхраняват два бита информация. Недостатъци на MLC са по-ниската скорост, 

по-високата консумация и по-големия bit error ratio (BER), тоест повече грешки, 

което изисква по-сложен алгоритъм за премахването им. Предимството на тази 

технология е това че се постига до 1,95 пъти по-добра мащабируемост (по-добро 

използване на пространството). 

 
При NAND флаш паметите транзисторите са свързани последователно, което 

спестява много място. Сорсът е свързан към дрейнът на следващия транзистор в 

колоната. Гейтовете на всеки транзистор са свързани към word линията на дадения 

ред. Така при четене на данни безпроблемно протича електричество по цялата серия 

последователо свързани транзистори, до достигане на избрания бит за четене. По 

този начин информацията от избраните битове за четене се появява на bit линията. 
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Предимства на тази архитектура са бързият запис и изтриване на данни и по-добрата 

мащабируемост. 
 

 

11.CD-ROM и DVD-ROM, принципна разлика в механиката на HDD и CD, 
физическа организация на паметта, метод на запис/четене и кодиране на 
информацията, основни характеристики. 

 

През 1980 г. от фирмите Philips и Sony е разработен стандартът "red book" описващ 

конструкцията и начинът на запис върху CD-DA (Compact Disc Digital Audio), или 

още "матричен" диск с цифрова музика. Впоследствие бе установено, че CD освен 

музика, може да съхранява и големи обеми от данни, в стандарта yellow book) 
 
Основата на носителя се изработва от прозрачен поликарбонат, върху който чрез 

пресоване е нанесен релеф-непрекъсната спирална пътечка, състояща се от 

последователност от дупки (pits), започваща от центъра на диска със разстояние 

между 1,2-1 мкм (стандартно 1.6 мкм). Точно чрез последователността от питове 

(pits) и разстоянията между тях (наречени lands) се копира цифровия сигнал записан 

върху CD. Отразяващият слой представлява тънък слой метал (алуминий, сребро, 

злато и др.), напрашен върху релефната част на основата и служи за отразяване на 

сигнала на четящия лазер при "просвирването" на CD. Горният слой - защитният, 

представлява поликарбонат, бой или лак, защитава отразяващия слпй от външни 

въздействия. 
 
Еднократно записваемите дискове CD-R и дисковете за многократен презапис CD- 

RW имат подобна на CD структура: 
 

Между основата и отразяващия слой (злато, сребро или друг метал) е вмъкнат слой 

полимер. При CD-R при нагряването на определени точки от този слой със лазера на 

CD-R устройството (записвачка, печка) тези участъци потъмняват и престават да 

пропускат светлина към отразяващия слой, формирайки участъци, аналогични на 

ритовете. Записът на информация се върху носителя се извършва при една мощност 

на записващия лазер, при което фазовото състояние на регистриращия 

(информационния) слой се променя на кристално и след изстиването на материала 

остават в него. За "изтриването" на носителя (или обратното преминаване от 

кристално към аморфно състояние) се използва друга мощност на лазера, при което 

се развива друга температура, под въздействие на която материала преминава във 

аморфно състояние и остава такова след охлаждането му. 
 
При CD-R върху предварително изработените носители се извършва запис чрез 

въздействие с лазерен лъч върху иначе прозрачен полимер, който потъмнява 

вследствие на въздействието. За да може лазерът да следва точно пътечката в режим 

на запис, по време на производството на носителя върху него се нанася 

предварителен релеф, пътечката на който съдържа маркери на кадрите и 

синхронизиращи сигнали. Тези маркери се записват с понижена амплитуда и биват 
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припокрити вследствие на записаните данни. При CD-RW участъците от слоя от 

органично вещество, върху който въздейства лазера на рекордера, променят своето 

фазово състояние от аморфно на кристалическо. 
 

Освен разлика в слоевете и в използваните материали, двата типа носители се 

отличават и по маркировка (pregroove) нанасяна на CD-R/RW още е в процес на 

производство. Тази маркировка съдържа ATIP (Actual Time In Pregroove) служещ за 

разделяне на носителя на блокове и съдържащ освен това и допълнителна 

информация за носителя-кодове на производителя, типа на използвания използвания 

чуствителен материал, препоръчвани стойности за скоростта на въртене и 

мощността на лазера. Маркерите улесняват намирането на областите от диска, 

предзначени за служебна информация и за записване на данни. 
 

CD-ROM изисква програмната област да започва с LEAD-IN зона с размер 4500 

блока (9 Mb, 1 мин.) и да завършва с LEAD OUT област от 2250 блока (4,5 Mb, 30 

сек.), за да може да прочете записаните в тази сесия данни. Всъщност, точно 

комбинацията (структурата) от LEAD IN, PROGRAM AREA и LEAD OUT се нарича 

сесия, а процесът на запис на LEAD-IN и LEAD-OUT след преключване на един или 

повече етапи по сформирането на данни се нарича "затваряна на сесията". След 

затварянето на сесия тя ще може да бъде прочетена от CD-ROM и от CD-R/RW, а 

при необходимост и възможност към записаната сесия може да бъде добавена друга. 
 

Механиката на HDD: 
 

Запаметяващото устройство на HDD използва набор от една или повече дискови 

плочи (диска) около обща ос в т.нар. дисков пакет. Традиционно плочите са 

изработвани от алуминий, но с нарастване на плътността на запис се правят от 

стъкло. Всяка плоча е покрита с магнитен слой, върху който информацията се 

записва и чете от магнитна глава. Данните се записват върху концентрични 

окръжности, които се наричат „пътечки“ (писти). Пистите се номерират за всяка 

плоча поотделно, като се започва от нулева (най-външната работна) до последната (с 

най-голям номер). Обикновено след нея има и няколко резервни (запасни). 

Целият дисков пакет се върти с постоянна ъглова скорост около оста си, задвижван 

от електродвигател. При старите и големи устройства той е дори мощен трифазен 

електродвигател, свързан чрез ремъчна предавка с шпиндел, на който е фиксиран 

дисковия пакет. В съвременните устройства двигателят за пакета е най-често 

миниатюрен и плосък, куплиран директно към шпиндела, и управляван от 

специализиран контролер, стабилизиращ скоростта му на въртене. 

За двете работни повърхности на всяка плоча има отделна глава (универсална, или 
по-често блок от четяща, изтриваща и записваща). Блокът магнитни глави се 

задвижва чрез рамо, извършвайки операцията позициониране на главите чрез 

радиално преместване. В устройствата със сменяеми дискови пакети главите 

типично позиционират по права линия (радиално; към центъра на шпиндела на 

пакета), задвижвани от линеен двигател. В повечето от съвременните запаметяващи 
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устройства с твърд магнитен диск рамото се върти около ос, разположена извън 

пакета и успоредна на оста му, при което върхът на рамото и главите, закрепени на 

него, извършват движение по дъга от окръжност, ориентирана приблизително по 

радиуса на дисковия пакет. 

Записът става чрез промяна на ориентацията на отделните магнитни домени. До 

края на 20 век записът се извършва надлъжно - ориентацията на домените е по 

протежение на пътечките, срещу или по посоката на въртене. Нуждата от 

повишаване на плътността на запис довежда до напречен запис - с ориентация на 

домените наляво или надясно, напречно на дължината на пистата, както и до 

перпендикулярен запис - перпендикулярно на повърхността, в дълбочината на 

магнитния слой, с ориентация на домените нагоре или надолу. 

От гледна точка на оптимизацията на достъпа до данните върху пакета във 
физическата им организация е въведено понятието цилиндър, обединяващо мислено 

пистите с еднакъв диаметър от всички работни повърхности. Цилиндрите 

съответстват по брой и номерация на пистите по коя да е повърхност. При само една 

работна повърхност (но не плоча, т.к. плочата често използва глава за всяка от двете 

си работни повърхности) понятието цилиндър няма смисъл. Поцилиндровите 

операции от тип търсене, четене или запис на информация често водят до 

съществена икономия във времето на достъп, доколкото в рамките на цилиндъра 

пистите се избират (сменят) чрез много бърза, електронна комутация на работната 

глава, а не се налага бавното препозициониране на друг номер писта (с друг радиус). 
 
Механиката на CD-ROM/DVD-ROM 

 

В най-общия случай едно типично CD-ROM/DVD-ROM устройство се състои от 

платка или платки, на която (които) е разположена електрониката, двигател, 

задвижващ носителя, оптична система и система за зареждане на диска. 
 
Върху платката (платките) са разположени всички схеми, вклчващи интерфейса за 

връзка с компютъра, управляващи системи на устройството, аудио-частта, ЦАП и 

др. 
 
Двигателят служи за придвижване на носителя със постоянна или променлива 

линейна скорост, за която се грижи електрониката. 
 

Оптическата система е съставена от глава с разполежени на нея лазерен диод/и, 

система за фокусиране, фотоприемник и предусилвател. Системата за фокусиране е 

конструирана като подвижна лупа, която се задвижва със механизъм, познат като 

voice coil (звукова макара), който се използва за задвижване на мембраните на 

електромагнитните високоговорители. Промяната на напрежението, преминаващо 

през намотката предизвиква промяна на магнитното поле и промяна на положението 

на оптичната леща (лупа), при което тя променя фокуса на лазерния лъч. Самата 

оптична глава с лещата от своя страна има система за преместване, представляваща 

рейка със зъбчата или друга линейна предавка и собствен стъпков двигател. 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�Â¦Ã�Â¸Ã�
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Системата за зареждане на диска в повечето случаи е реализирана като подвижна 

плоскост (tray), върху която се поставя носителя. Все още се среща и друга система- 

caddy, която представлява подобие на кутия за CD, в която се поставя носителя, а 

след това самото caddy се поставя в устройството. В двата случая отделен двигател 

заедно със специален механизъм за зареждане се грижи за преместването на tray или 

caddy вътре в устройството, за да може носителят да легне върху специалната шайба 

върху оста на шпинделния двигател. След като носителя заеме мястото си, отгорето 

се спуска друга шайба, която го застопорява. Това позволява на повечето устройства 

да работят и във вертикално положение. 
 

За връзка на CD устройствата с компютъра се използват няколко стандарта - за 

вътрешни устройства - SCSI и IDE(ATA), а за външни - USB и Firewire. 
 

12.Видове DVD-ROM дискове според записа. 
 

Стандартът DVD, който първоначално се е наричал Digital Video Disk, а сега е 

прието да се нарича Digital Versatile Disk, е разработен през 1995 г. от консорциум, 

включващ няколко големи фирми, достатъчно добре познати в индустрията (JVC, 

Matshushita, Philips, Mitsubushi, SONY, Pioneer, Toshiba и др.). Върху DVD могат 

освен видео да бъдат записани музика и данни. Обемът им предопредели успеха на 

DVD, в сравнение с отдавна издъхващия CD-R/RW. Ако едно стандартно CD 

съдържа обикновено до 700 MB данни, то върху DVD, в зависимост от вида му 

(едностранно, двустранно, еднослойно, двуслойно) могат да се съберат от 4.7 до 17 

GB. 
 
За да бъде записано върху DVD, видео материалът се транслира в някой от двата 

стандарта (PAL-25 FPS, 720x576 точки, 24-битов цвят, или NTSC-30 FPS, 720x480 

точки, 24-битов цвят), и ако той не бъде компресиран преди това, един двучасов 

филм би изисквал стотици гигабайти обем (30 MB/sec. некомпресиран video stream 

(поток)). Затова бе разработен алгоритъм за компресиране, наречен MPEG2, който е 

позволил чрез премахване на средно около 97% излишна информация без 

практическа видима загуба на качество да се намали размера на файла до около 4 

GB, съответно големината на видеопотока - до 3-4 MB/sec. Обикновено се 

премахват кадрите, които са практически еднакви. 
 

Стандартът позволява върху DVD с видео да бъде записан и звук, като магат да 

бъдат записани максимално 8 звукови пътечки, всяка от тях в някой от форматите, 

например, Windows PCM, MPEG2, DolbyDigital 5.1 или DTS Digital Surround: 
 

 Windows PCM - некомпресиран цифров звук, форматът му е аналогичен на 

записания върху CD, като разликата е в това, че върху CD той се записва при 
44.1 KHz/16 бита, а върху DVD при наличието на няколко канала той може да 

бъде записан при 48.64 или 96 KHz/16, 20, 24 бита. 
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 MPEG2 audio - многоканален цифров звук, поддържащ спецификациите на 

MPEG1 и MPEG2, 48 KHz/18 бита, компресиран с Variable bitrate (променлив 

цифров поток) от 32 кбита/сек до 912 кбита/сек. MPEG1 има ограничение от 

384 кбита/сек. 
 

 Dolby Digital (DD) - многоканален компресиран цифров звук, поддържащ 5+1 

канала (48 KHz/24 бита), Variable bitrate от 64-448 кбита/сек, срадна стойност 

(average) при 5+1 канала около 384 KB/sec, при 2 канала (стерео)-около 192 

KB/sec. 
 

 Digital Theater System (DTS) - многоканален компресиран цифров звук, 5+1 

канала, 20 бита. 
 

Общото между всички формати е това, че те позволяват разделянето на звука на 

няколко независими канала, позволяващи да се създаде изключително реалистична 

звукова картина. 
 
Основни формати DVD: 

 

     DVD-5 - 12 см, едностранно, еднослойно, 4,7 GB 

     DVD-9 - 12 см, едностранно, двуслойно, 8,5 GB 

     DVD-10 - 12 см, двустранно, двуслойно, 9.4 GB 

     DVD-14 - 12 см, двустранно, един слой от едната страна, два слоя от другата, 

13,24 GB 
     DVD-18 - 12 см, двустранно, двуслойно, 17 GB 

 
Съществуват и 8 см. носители, но засега не се използват. 

 

Физическите размери на един DVD носител са същите, както и на CD: диаметър- 12 

см, дебелина- 1.2 мм. 
 

13.Контролери IDE и EIDE за HDD и CD/DVD устройства. 
 

Дискови контролери 
 

ST506 – Първите хард дискове, които бяха разпостранени за PC, бяха разработени 

за контролери от вида ST506. Както подсказва името, тези контролери водят своя 

произход от компанията Seagate, която тогава беше важен производител на хард 

дискове. При стандарта ST506 хард диска и контролера са два отделни 

компоненти. Контролера се намира на отделна карта, която заема един от 

слотовете за разширение. 

ESDI – Enhanced Small Devices Interface. Контролера беше разработен като 

развитие на ST506. За разлика от ST506 контролера ESDI не прехвърля серийно 

всеки flux reversal през шината за данни. Вместо това на хард диска се намира така 

нареченият “разделител на данни”. Той подготвя данните, прочетени от хард 
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диска и обменя с контролера в числов формат само употребяемите. Разделителя на 

данни не е единствения интелигентен компонент на тази система. Хард диск от 

тип ESDI, също така съхранява информация за физическия си формат и адресите 

на дефектните сектори, като може да предаде тази информация на контролера. 

Тогава контролера може да извърши собствен SETUP, което е задача на 

потребителя при устройства от тип ST506. 

IDE или EIDE – Inteligent Drive Electronics. Използването на устройство от тип 

IDE осигурява хард диск и контролер на едно. 

Единичен 40 пинов кабел комбинира функциите на кабел за данни и кабел за 

контрол и свързва IDE устройството директно към системната шина. 

- Integrated Drive Electronics (IDE, интегрирана електроника на устройство) – 

IDЕ обикновенно е по-евтина от другите възможности, а за много потребители тя 
би донесла същата производителност. Само че тя има по-малко възможности и ще 

работи по-бавно на компютър с голямо натоварване на дисковете. Процесорът 

върши повече работа при IDE, отколкото при SCSI, намалявайки сложността на 

адаптера за IDE и по този начин и цената. Поддържат се две устройства на кабел, 

като едното от тях е главно (Master), а другото е подчинено (Slave). Дисковият 

интерфейс IDE е прост, доколкото това е възможно. Той представлява дисков 

контролер (на устройството) с минимален набор от интерфейсна електроника за 

връзка с компютърната шина. Вариантът на интерфейса зависи от шината и 

контролера, което означава, че е необходим специализиран интерфейс за връзка 

между IDE и различните типове шини. Другото име на IDE е АТ Attachment или 

АТА. От 1999 година се появи нов стандарт на режим на работа, наречен ULTRA 

АТА (DМA), позволяващ много високи скорости на предаване. 
 

EIDE устройствата могат да предават данни по два начина: през програмируемият 

вход/изход (PIO Programmed Input/Output) или през контролера за директен достъп 

до паметта (DMA Direct Memory Access). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.Видеосистема. 
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15.LCD монитори, принципно устройство, характеристики, монитори с пасивни 
и активни матрици. 

 
LCD -  монитори с пасивна матрица: 

Течен кристал - материал, способен под въздействието на електрическо поле 

да   изменя   поляризоваността   на   преминаващото   през   него   електромагнитно 

излъчване (например, светлина). 
Между две  стъклени  плочи  се  разполага  слой  от течни  кристали,  които  в 

естествено състояние пропускат светлина. В местата пропускащи светлина, екранът 

е светлосив. В стъклените плочи има електрически проводници, които са така 

подредени, че произвеждат електричество в определени точки. В точките с 

електрическо  поле,  течните  кристали  не  пропускат  светлината  и  на  екрана  се 

появява черна точка . Чрез тези точки се създава изображението. 
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Недостатъци: 
Недостатъчна яркост на изображението и зависимост от  ъгъла на  наблюдение. 

Не  могат  мигновено  да  изменят  състоянието  си.  Необходимо  им  е  време  за 

превключване от едно състояние в друго, поради което динамичните изображения са 

с лошо качество. 

Имат  фиксирана  разделителна  способност.  което  е  неудобство  за  графичните 

дизайнери и CAD специалистите. 
 

 

TFT -  монитори с активна матрица 
Създадени са на базата на транзистори с тънка пластинка (Thin Film Transistor  TFT 

). Използваните транзистори не се различават от обикновените но са с много малка 

дебелина (от 1/10 до 1/100 микрона). Те се произвеждат във вид на матрица: за 

създаване на трицветна матрица с размер 800x600 пиксела са необходими около 1 
440 000 отделни транзистори. 

Тази технология решава проблема с динамичните изображения, както и други 

проблеми на  LCD – време реагиране на матрицата, яркост на изображението, както 

и екранна разделителна способност. 
 

 

dpi (dot pen inch) - количество точки на инч 

Терминът  е  въведен  за  разделителната  способност  на  монитори  и  фактически 

показва какъв е размерът на точката, с която те работят. Колкото е по висока 

разделителната способност - толкова е по-малка точката и следователно по- 

качествено изображението. 
 

 

рpi (pixels pen inch) - количество пиксели на инч 

Минимална  единица  за  изображение,  цвят  и  яркост,  която  може  да  се  зададе 

независимо  от  останалото  изображение.  Терминът  се  използва  за  определяне 
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разделителната  способност  на  изображенията.  Показва  колко  пиксела  /малките 

квадратчета, които формират графиката са необходими за запълване на един инч. 
 

 

16.Сравнителна характеристика между CRT и LCD мониторите. 
 

CRT монитор (Cathode Ray Tube - електронно-лъчева тръба) – предимства 
 

 

1- Неограничен ъгъл на видимост        2- Липса на пикселни грешки 
 

3- Достигане на по-висок контраст     4- По-високо качество на цвета 
 
 

5- Незабележимо време за реакция на пикселите. 
 
 

6- По-ниска цена 
 

 

Недостатъци на CRT 
 
 

1- Големи размери               2- Голямо енергопотребление 
 
 

3- Вредни излъчвания        4- Използване на вредни за околната среда материали 
 

5- Трептене на образа.       6- Влияят се от магнитни полета. 
 

7- Лоша геометрия 
 

 

LCD монитор (Liquid Crystal Display - Течнокристален дисплей) – предимства 
 
 

1- Малки размери и тегло. 
 
 

2- Ниска консумация на ел. енергия 
 
 

3- Липса на вредни излъчвания 
 
 

4- Не се използват вредни вещества за направата им 
 
 

5-Липса на трептене на образа 
 

6- Не се влияят от магнитни полета 
 
 

7- Добра геометрия 
 

 

Недостатъци на LCD 
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1- Ограничен ъгъл на видимост 
 
 

2- Възможност за поява на пикселни грешки 
 
 

3- По-нисък контраст 
 
 

4- По-ниско качество на цветовете 
 
 

5- Високо време за реагиране на пикселите 
 
 

6- По-висока цена 
 
 

17.Видеокарти, функционални блокове. 
 

 

Видеокартата ( video card или  video adapter / capture) има основна  задача да 

генерира сигнал, който мониторът да изведе. Процесорът дава инструкции на 

видеокартата и след като тя извърши необходимите изчисления, генерира 

видеосигнал и го записва в собствената си памет (в кадровия буфер или frame 

buffer). Мониторът получава сигнала и извежда съответния образ. 
 
 
 
 
 

 

Ускорител/акселератор           RAM             RAMDAC 
 

 
 
 
 
 
 
 

18.Стандарт SVGA (Video Graphics Adapter), кратка блокова схема. 
 
 
 

 
Ширина на AGP   32бита 

 
Работна честота  66MHz 

 

Базово ниво на шина AGP : Теоретичнаскорост за трансфер на 
данни  266MB/s 

 
Алтернативни режими  2x/4x 
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Базово ниво за шина PCI : 

Ширина на PCI  32бита 

 
Работна честота  33MHz 

 
Теоретичнаскорост затрансфер 
наданни  133MB/s 

 

 

 Ха ра кт е рис т ики     : 
 

Разделителна способност ( resolution ) 
 

- Определя се от количеството и вида памет на картата. 

- Свързана е сразделителната способност на монитора ( количеството детайли, които 

могат да бъдат изобразени върху монитора ) 

- Мярка за разделителна способност е пиксел ( pixel ) – малки точки съставящи 

изображението върху екрана на монитора. 

Пикселът се явява относителна мярка ( за разлика от dpi ) , тъй като зависи от 

размерите на екрана на монитора (освен  ако не е LCD ) 

- Често срещани разделителни способности : 

640 Х 480 

800 Х 600 

1024 Х 768 

1280 Х 1024 

1600 Х 1200 

1920 Х 1080 
 

- При CRT мониторите разделителната способност не влияе на дей ствителния 

размер наобраза. При различни настройки броят на пикселите не се променя. 

Променя се само размерът им ( т.е. при разделителна способност 640 Х 480 

пикселите са с много по – голям размер от тези при 1024 Х 768 ). Ето защо образът 

изглежда смален въпреки , че вдействителност не е променял размера си. 

При LCD мониторите броят на пикселите е фиксиран и поради това размерът на 

образите се ( променя  в пиксели ) при различните разделителни способности. 

Цветна дълбочина ( color depth ) 
 

Разделителна 
способност 

 

Памет необходима за работа със сигнала 

  
 

8 бита 
( 256 цвята ) 

16 бита 
( 65 536 цвята ) 

Hi Color 

24 бита 
(16 777 216 цвята) 

True Color 

640 Х 480 ( VGA ) 0.29 / 512 KB 0.59 / 1MB 0.88 / 1MB 

800 Х 600 
( SVGA ) 

 

0.45 / 512 KB 
 

0.92 / 1MB 
 

1.37 / 2MB 

1024 Х 768 
( XGA ) 

 

0.75 / 1MB 
 

1.5  / 2MB 
 

2.25 / 4MB 

1280 Х 1024 
( SXGA) 

 

1.25 / 2MB 
 

2.5  / 4MB 
 

3.75 / 4MB 
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 1600 Х 1200 
( UXGA ) 

     

1.83 / 2MB 
 

3.66 / 4MB 
 

5.49 / 8MB  

1920 Х 1080 
( HDTV) 

 

1.98 / 2MB 
 

3.96 / 4MB 
 

5.93 / 8MB 

 

Честота на опресняване 
 

-    Видимата за потребителя честота е честотата на опресняване на монитора, която 

е в пряка връзка с честотата на опресняване на видеокартата. 
 

 

Вид монитор CRT LCD 

Минимална честота на 
опресняване 

75 
Hz 

60 
Hz 

 

-    Честотата на опресняване на аналогова видеокарта  се определя от скоростта на 

цифрово-аналоговия преобразувател (в MHz).Стойността в MHz на RAMDAC 

определя колко често се четат от кадровия буфер на видеокартата и се изпращат 

данни към монитора. 

-    Зависимостта между честотата на RAMDAC , екранната разделителна 

способност и честота на опресняване поддържани от картата се вижда на чертежа, 

т.е.  е право пропорционална. 
 
 
 
 

 

RAMDAC 
Екранна 

разделителна 
способност 

 

Честота на опресняване 
поддържани от картата 

 
 
 
 
 

 

19.Лазерни принтери, принципно устройство, основни параметри, интерфейс. 
 
Лазерните принтери както и LED принтерите са базирани на една и съща 

технология използвана за първи път при копирните машини. Този процес известен 

като електрофотография е изобретен през 1938 и разработен от Xerox и Canon в 

края на 80те. 

В  лазерен  принтер  електрофотографският  процес  включва  шест  основни 

стъпки: 

Фотопроводника се зарежда равномерно със статично електричество посредством 

коронарен разряд. Върху така заредения фотопроводник се експонира изображение 

чрез  светлина  която  го  разрежда  избирателно  и  създава  скрито  или  невидимо 
изображение. 

Проявяването  в принтера  се  извършва  чрез  прехвърляне  на  тонер  върху 

фотопроводника  като  той  полепва  само  по  заредените  площи  и  така  проявява 

http://www.xerox.com/
http://www.canon.com/
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скритото изображение във видимо. Следва прехвърляне на проявеното изображение 

върху хартията по електростатичен път. Чрез натиск и топлинно въздействие тонера 

се изпича и фиксира към хартията. И последната стъпка е почистване на 

фотопроводника от остатъчен тонер и електростатичен заряд с която се подготвя за 

следващ цикъл. 

Лазерните и LED принтери предлагат най-доброто качество на изображението 

респективно най високата разделителна способност. Разлика между двата вида 

принтери е в начина за създаване на скритото изображение. 
 

 

При лазерните принтери скритото изображение се създава точка по точка от 

сканиращия  възел  (сканера).  Процеса  е  аналогичен  на  сканирането  на 

изображението от електронния лъч в телевизионната тръба (кинескопа). Лазерният 

лъч, модулиран с електрически сигнал от контролера на принтера, е насочен през 

колимационен обектив към въртящ се огледален многостен (сканер). Отразеният от 

сканера лъч преминава през сканираща оптична система и попада върху 

фотопроводника. 
 

 
 

 
 
 

Тази система е ключа за осигуряване прецизното фокусиране на лазерния сноп 

и равномерното генериране на точки върху фотопроводника а оттук и по-висока 

разделителна способност. 

LED  принтерите,  разработени  от  Oki  и  Panasonic  използват  матрица  от 

малки светодиоди за формиране на скритото изображение, като по този начин се 

елиминира сложната оптико-механична сканиращата система. Основният проблем 

на метода е интегрирането на около 2400 светодиода (формат А4 с 300 точки/инч) в 

един ред, съвместно с оптика необходима за фокусиране на излъчването им върху 

http://www.oki.com/
http://www.panasonic.com/
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фотопроводника. Метода за изграждане на скритото изображение, подобен на този 

при линейните принтери, е показан по-долу. 
 

Лазерните   и   LED  принтери   са   много   подходящ  избор   за   приложения 

изискващи високачествен и бърз печат на изображение и текст, както  например 

издателските системи. 
 

 

 
Параметри: 

 

Стойности при Лазерните 
принтери 

 

Стойности при LED 
принтерите 

 
Технология: 

 

Електрофотография 

Laser 

 

Електрофотография 

LED 

 
 

Скорост на печат PPM (Страници за 
минута) 

 

4 - 50 PPM 

 
За индустриални принтери 

до 1000 PPM 

 

 
 

10 - 26 PPM 

 

Разделителна способност 
DPI (Точки в инч) 

 
300 - 2400 DPI 

 
300 - 1200 DPI 

 
Копия (Оргинала +) 

 

0 
 

0 

 
 

Месечно натоварване 
PPM (Страници на месец) 

 

6,000 - 300,000 PPM 

 
За индустриални принтери 

до 18 милиона PPM 

 

 
 

6,000 - 100,000 PPM 

 

 
 

Цена [US$] 

 

200 - 8,000 $ 

 
За индустриални принтери 

до 1,000,000 $ 

 

 
 

250 - 8,000 $ 

 
Цена на страница (цента) 

 

1.0 - 8.7 
 

1.0 - 9.0 

 

 

Интерфейса  ползван  от  лазерните  принтери  е  паралелен  (LPT)  при  по-старите 

модели и последователен (USB) при по-новите модели. Разбира се има и такива с 

вграден (IR), за работа до разтояние 1.5 – 2.0 метра без интерфейсен кабел, и такива 

с Wi-Fi. 
 

20.Мрежови   устройства-мостове   (Bridges)   и   превключватели      (Switches), 
основни функции. 

 
Устройства за разделяне на сегменти и подмрежи Те са най-сложните от всички мрежови 

устройства за свързване. Това са: 
• Мостове; 

• Комутатори; 

• Маршрутизатори. 
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Мостове 
Традиционният  мост  (bridge)  е  устройство,  което  свързва  два  сегмента  от  една  локална 

мрежа. Неговата основна задача е да филтрира трафика между двата сегмента, с цел да се намали 

претоварването при  една по-голяма локална мрежа.  Мостовете могат  да  бъдат  самостоятелни 

устройства или да се реализират като хардуер и софтуер в един компютър. След разделяне на 

голямата мрежа на две по-малки, трафиците на сегментите ще бъдат изолирани и няма да  си 

влияят взаимно. Мостовете работят с физически MAC адреси. В моста се изгражда таблица с 

адреси на компютрите от двата сегмента като се изпълняват следните стъпки: 1. Когато в моста 

постъпи пакет с информация, се извършва проверка за адреса източник и адреса местоназначение. 

В таблицата е записано в кой сегмент е разположен всеки адрес. 2. Ако адресът местоназначение 

липса в таблицата, пакетът се изпраща и до двата сегмента. Ако липсва адреса източник, мостът го 

добавя  в  таблицата.  3.  Ако  адресът  местоназначение  е  записан  в  таблицата,  тогава  мостът 

препраща пакета  към  съответния сегмент.  4.  В  случай,  че  двата  адреса  –  на източника и  на 

местоназначението  са  в  един  сегмент,  мостът  не  препраща  пакета  към  другия  сегмент.  5. 

Мостовете са „невидими” за компютрите включени в мрежата. Две локални мрежи, свързани чрез 

мост са физически отделни, но логически образуват една мрежа. Мостовете работят в каналния 

слой на мрежовия модел OSI – на ниво пакети от данни. Те не променят структурата и размера на 

пакетите. Прочитат MAC адреса на получателя и 03-5 определят към кой порт да пренасочат 

пакета.  Времезакъснението за препредаване е много малко  –  съответно производителността  – 

много голяма. Мостовете се използват: 1. При  мрежи изградени с хъбове за ограничаване на 

паразитно пренасяната информация или за свързване на две отдалечени локални мрежи в една; 2. 

При свързване на различни Ethernet мрежи;. 3. При свързване на отдалечени локални мрежи. 

 
Комутатори 

Комутаторът (на английски switch, суич), е най-масово използваното устройство за свързване 

на компютри в мрежа с топология „звезда”. Комутаторът увеличава скоростта на мрежата и е 

сравнително  евтино  устройство.  Много  прилича  на  активния  хъб,  но  е  по-  интелигентно 

устройство от него. Докато при хъба полученият сигнал се препраща до всички портове, то при 

комутатора информацията се филтрира и изпраща само до устройството за което е предназначена. 

Комутаторът е многопортов мост. Фиг. 3-6. Комутатор Комутаторът работи по следния начин: 

При получаване на един пакет на даден порт от комутатора, той прави проверка за това дали 

пакетът е коректно получен, след което проверява в собствената си таблица дали има направен 

запис за MAC-адреса на получателя. Възможните варианти са два: 1. Няма запис на MAC адреса. 

В този случай комутаторът изпраща пакета към всичките си портове, след което получава отговор 

от устройството за което е предназначен пакета. Тогава той записва в таблицата си на кой изходен 

порт отговаря този MAC- адрес. Всички следващи пакети с този адрес се препращат директн о на 

съответния порт. 2. Съществува запис на MAC адреса. Комутаторът препраща пакета директно 

към съответния порт. Съществуват три вида адреси на получателя – broadcast, multicast, unicast. 

При broadcast адрес пакетът се изпраща на всички портове. При multicast адрес пакетът се изпраща 

на предварително определени портове – multicast се използва за Video on demand, Conference call, 

Video conference. При unicast адрес, пакетът се изпраща само към едно устройство (един порт). В 

резултат на това се формира виртуална връзка между подател и получател, никой друг възел (с 

изключение на свързващите устройства по пътя на пакета) не вижда информацията, обменяна 

между получател и подател. Този механизъм на работа повишава сигурността на мрежата и 

капацитета й. Комутаторите са няколко типа. Те се категоризират на базата на слоя в OSI модела, 

на който работят. Стандартните комутатори работят в слой 2 от OSI модела. Съществуват обаче и 

подобрени комутатори, които работят в слой 3 или 4. Това са маршрутизатори, но от специален 

03-6 тип, които изпълняват ролята и на комутатори. При тях обикновено е възможно да се 

лимитира връзка до един MAC адрес, да се ограничи скоростта на трансфер за връзка и др. 
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22.Основни ергономични изисквания към работните места за работа с 
видеодисплей. 

 

Изисквания към оборудването – да не предизвиква рискове за лицата, работещи 

с видеодисплей: 

Екран: 

-   знаците върху екрана да са добре и ясно оформени 

-   изображението на екрана да е стабилно 

- яркоста  и/или  контрастът  между  знаците  и  фона  да  могат  да  се 

регулират 

-   да може лесно и свободно да се накланя, повдига или върти 

-   да няма отражения или отразен блясък 

Клавиатура: 

- да може да се накланя и да е отделена от монитора, за да не предизвиква 

умора на ръцете и китките 

- пространството пред клавиатурата да е достатъчно и да дава възможност 

за опора на ръцете и китките на лицето 

-   да е с матова повърхност 

-   знаците върху клавишите да са контрастни и четливи 

Работна маса и работна повърхност: 

- работната  маса  или  повърхност  да  са  достатъчно  широки,  с  ниска 

отразима способност 

-   държателят на документи да е стабилен, да се регулира 

-   работното място да осигурява достатъчно пространство, за работа 

Работен стол: 

- да е стабилен и да позволява, свобода на движението и удобна работна 

поза 

-   седалката да се регулира на височина 

-   облегалката на стола да се регулира на височина и наклон 

- да  има  възможност  за  поставяне  на  опора  за  краката  на  лицето, 

работещо с видеодисплей 
 

23.Казус. Опишете  основните  стъпки  от  методиката  за  откриване  и 
отстраняване на хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система. 
Асемблирали   сте   нова   компютърна   система.Включвате   я   и   виждате,   че 
светодиодът на HDD свети постоянно и се изписва съобщението ”HDD Error”.Каква 
е причината. 
Основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни 
проблеми и дефекти в компютърна система са: 
Хардуерната диагностика зависи от симптоматиката на проблема. 

При стартирането си компютърът прави тест- самодиагностика (POST-power-on self- 

test), дали отговаря на необходимите системни изисквания и дали всички хардуерни 

компоненти са правилно свързани, преди началото на останалата част от процеса на 

зареждане. Ако компютърът премине успешно теста, ще издаде един звуков сигнал / 

при някои компютри звуковият сигнал е два пъти/ и ще стартира нормално. Ако 

няма никакъв звук и не сте чували досега да издава такъв, може да проверите дали е 
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свързан кабелът/излиза от предния панел, заедно с други, които са от стартовия 

бутон/ за звук към платката. Ако компютърът се провали на POST или няма да 

бипне изобщо, или ще генерира сигнален код, който съобщава, за източника на 

проблема. 

Съобщения  за грешки 
 

 

BIOS ROM checksum error — System halted   Контролната сума на BIOS е грешна. 

Нужда от подновяване на BIOS. 
 

 

CMOS battery failed   Контролната сума на CMOS е грешна, компютърът ще се 

презареди с обичайни настройки, възможно е грешката да се появява, заради 

изхабена батерия на дънната платка. 
 

 

CPU at nnnn  Съобщение, показващо честотата на процесора. 
 

 

Display switch is set incorrectly   Съобщението излиза, ако положението на ключа на 

дънната платка не съответства на настройките в БИОС  и трябва да  го поставите в 

съответствие с настройките на видеото. 
 

 

Press ESC to skip memory test При включването на компютъра автоматично започва 

тестване на рам-паметта, ако желаете можете да го пропуснете с ESC бутона. 
 

 

Floppy disk (s) fail  Грешка при инициализацията на контролера на флопито или при 

свързването му с конектора. 
 

 

HARD DISK initializing Please wait a moment   Някои твърди дискове изискват 

повече време за инициализация, изчакайте докато съобщението не изчезне от екрана 

на монитора. 
 

 

HARD DISK INSTALL FAILURE  Грешка при инициализация на контролера на 

твърдия диск или на операционната система, проверете дали контролерът е настроен 

коректно, ако твърдият диск не е свързан или има проблем с него излиза съобщение 

NONE/MISSING HARD DISK 
 

 

Hard disk(s) diagnostics fail  Ако има проблем с твърдия диск, при включване на 

компютъра се прави автоматична диагностика, проверка или ако е зададена от вас 

със chkdsk. Ако ви се появи това съобщение то по някаква причина диагностиката 

му е проблем и не може да бъде извършена. 
 

 

Keyboard error or no keyboard present  Инициализацията на клавиатурата е 

невъзможна, затова би следвало да проверите дали е свързана или има проблем с usb 

или ps/2 портовете, в който от двата е включена. При наличието на безжична 

клавиатура, то ви липсват драйвери, по-старият хардуер прави проблем с по-новия и 

http://computerspc.ucoz.com/forum/3-74-1
http://computerspc.ucoz.com/forum/3-74-1
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невинаги особено, ако сте с Windows XP компютърът си ги инсталира сам, както 

при Windows 7, нужна е вашата помощ. Моят съвет е при безжична клавиатура да си 

стартирате компютъра със старата - с кабел и предварително да си инсталирате 

драйверите за новата, чак след това го рестартирайте с безжичната. 
Друг вариант е да влезете в BIOS Setup в настройките за клавиатура в HALT ON 

изберете ALL, BUT KEYBOARD. 
 

 

Memory Test Съобщение за тестване на ram. 
 

 

Memory test fail  Съобщението излиза, ако при тестване на рам-паметта се прояви 

грешка. След това съобщение излиза допълнителна информация за установената 

грешка. 
 

 

Override enabled — Defaults loaded  Ако системата не може да се зареди с 

използваните настройки на CMOS, BIOS ги презапишете като използвате настройки 

по подразбиране. 
 

 

Press TAB to show POST screen  Някои OEM /original equipment manufacturer/системи 

заменят стандартния екран на  Award BIOS със своя, за да го превключите натиснете 

клавиша TAB. 
 

 

Primary master hard disk fail    По време на теста на твърдия диск /master/ е 

възникнала грешка. 
 

 

Primary slave hard disk fail   По време на теста на твърдия диск /slave/ е възникнала 

грешка. 
 

 

Resuming from disk, Press TAB to show POST screen  Това съобщение е характерно за 

преносимите компютри, нужното за да заредите настройките от дискета е да 

натиснете клавиша TAB, след това ще видите и допълнителните инструкции. 
 

 

Secondary master hard disk fail  По време на теста на втория master твърд диск е 

възникнала грешка. 
 

 

Secondary slave hard disk fail  По време на теста на втория slave твърд диск е 

възникнала грешка. 
 

 

1.  Проверете дали: Захранващият кабел на компютъра е включен в компютъра и в 
работещ електрически контакт. 

2.  Ако компютърът ви има вторичен ключ за захранването на гърба на компютъра, 
проверете дали е включен. Проверете индикатора на захранването на предната 
част на компютъра, за да се убедите, че е включен. 

3.  Проверяват се напреженията на захранващия блок. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
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Свързва се към дънната платка „зумер“ и в зависимост от призводителя на 

BIOS(примерно Звукови кодове AMI BIOS(American Megatrends) 
 

 
 

4.  Ако е RAM подменяме я с работеща. 

5.  И пак тестваме 

6.  Ако е видеоакта: 

-подменяме я с работеща, ако е външна 

- ако е вградена 
-поставяме външна на разширителен слот (примерно на PCI Express или AGP ) 

7.И пак тестваме 
8. Ако е процесор подменяме го с работещ 
9. И пак тестваме. 

 
Възможната причина може да е: 

 
* Недостиг на мощност на захранващия блок. 

 
* Неправилно конфигурирани с джъмпери или интерфейсен кабел при IDE. Например CD е 

свързано като MASTER, харддиска като SLAVЕ. 


