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Изпитен билет № 11 
 

Изпитна тема: Компютърна система (вариант 2) 

с процесор Pentium 4. 
 

1.Блокова схема на дънна платка с Chipset Intel 845 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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По късно на пазара  след i850,излиза и наследника на този първи чипсет, който обаче носи 

име с по-малък номер - i845. Той се появява главно като отговор на конкуренцията AMD, които по 

онова време предлагат подобни на Intel-ските решения, но работещи с евтината SDRAM DDR 

200/266 вместо скъпоструващата RDRAM. Разработвайки новия си чипсет Intel просто отговарят 

на конкуренцията, но без да атакуват, вграждайки поддръжката отначало за PC133 SDRAM, а 

впоследствие за DDR 200/266 памети. 

От серията 845 са разработени следните модели: 845; 845GL; 845GV; 845G; 845GE; 845E; 

845PE. Членовете на тази фамилия се различават по поддръжката на различни типове и размери на 

паметта, интегрираната графика, поддръжката на външни AGP карти и какъв ICH чип използват. 

Базовият чипсет 845 поддържа процесори Celeron или Pentium 4 с Socket 478, скорост на 

системната  шина  FSB  400MHz.  и  три  модула  SDRAM  PC133  или  два  модула  DDR  SDRAM 

200MHz (PC2100) или 266MHz (PC2700). Поддържа също ECC (error correction code). Предлага 

AGP 4x слот за видеокарта, но няма вградено видео. Използва същия хъб на контролера за 

вход/изход  ICH2  като  чипсетите  Intel 850/850E  в  Rambus-базираните  системи  и  815EP.  ICH2 

поддържа твърди дискове ATA/100, AC'97 звук и 4 USB 1.1 порта. 

Всички модели, съдържащи буквата G в името си, се характеризират с интегриран 

видеоконтролер Intel Extreme Graphics, който има по-високи скорости от видеоконтролера на 

чипсетите 810 и 815 и добавя тримерна производителност. Поради вградената графика хъбът MCH 

се нарича GMCH. Чипсетите 845G и 845GE поддържат в допълнение AGP 4x видеокарти. Буквата 

Е  в  означението  на  845GE  означава,  че  чипсетът  поддържа  по-високоскоростната  533MHz 

системна шина и памети DDR 266 и 333MHz (фиг. 4). 

Чипсетът i845Е е подобрена версия на 845 с корекция на грешките ECC и поддръжка на 

533MHz системна шина. Моделът 845PE поддържа 533MHz системна шина и памети DDR 266 и 

333MHz, но не поддържа ECC. Всички модели от серията, с изключение на 845 използват 

подобрения хъб на I/O контролера ICH4, който предлага 6 порта USB 2.0. 
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фиг. 4 Архитектура на чипсети i845 и i845GE. 

845GE (отдясно) добавя към основния чипсет  845 поддръжка на по-високи скорости на процесорната 

шина и паметта, интегриран графичен контролер и USB 2.0 
 
 
 
 

 

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

 
 

 

 
3. USB шина и спецификации, управление, основни характеристики. 
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Известни са следните основни спецификации на USB: 

   USB 1.0 (януари 1996) въвежда трансфер с пълна скорост 12 Мb/s (12:8=1,5 

MB/s) и нискоскоростен трансфер 1,5Мb/s   - за периферни устройства, 

изискващи ниска скорост на комуникацията, каквито са мишките, 

посочващите устройства и клавиатурите; 

 USB 1.1 (септември 1998 г.). – подобрява спецификацията USB 1.0 и става 

широко използвана; 
 USB 2.0 – скорост 480 Mb/s (480:8=60 MB/s).   Едно от допълнителните 

преимущества на USB 2.0 шината е способността й да работи с едновременни 

трансфери 

   USB 3.0 (ноември 2008) – SuperSpeed USB - скорост 5 Gb/s 
 

 

USB поддържа 4 типа трансфери на данни: управляващ, изохронен, обемен (bulk) и 

чрез прекъсвания. 

   Управляващите     трансфери     обменят     данни     за     конфигурацията, 

настройките и командите между устройствата и хоста. Коректността на 

пакетите се извършва чрез CRC. 

   Обемните    трансфери    преместват    големи    обеми    данни,    когато 

своевременната   доставка   не   е   критична.   Типични   приложения   са 

принтерите и скенерите. Използват защита на данните чрез CRC. 
 При   трансферите   чрез   прекъсвания   се   запитват   последователно 

устройствата дали имат нужда от обслужване. Използват се от периферните 

устройства, които обменят малки количества данни, които се нуждаят от 

незабавно внимание (например, данни от мишката и клавиатурата). 

 Изохронните трансфери поддържат поточни данни, като тези от аудио 

или  видео  устройствата.  Тъй  като  това  е  чувствителна  към  времето 

информация,  тя  получава  гарантиран  достъп  до  USB  шината.  Не  се 

извършва проверка за грешки, тъй като се допускат случайно повредени 

байтове, но забавянето поради проверката и повторното изпращане на 

сгрешената информация е недопустимо. 
 

 

Основните технически характеристики на USB са следните: 
 

 

 USB е серийна (последователна) шина, което означава, че данните се предават 

последователно  бит  по  бит.  Затова  скоростта  й  се  измерва  в  мегабитове  за 

секунда (Mb/s). 

 поддържа   технологията      Plug   and   Play,   което   означава   че   периферните 

устройства се конфигурират автоматично при закачването им към системата, без 

да  се  налага  да  се  стартира  инсталационна  програма  или  да  се  рестартира 

компютърът. 

 поддържа “горещо включване” –  позволява на потребителите  да свързват и 

махат периферни USB устройства, без да е необходимо преди и след това да 

изключват системата. 
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 разширяемост   -   поддържа   свързване   на   до   127   устройства   и   използва 

йерархично-звездна топология (tiered1  star topology), изградена на базата на 

разширителни хъбове, които могат да се намират в PC-то, във всяко USB 

периферно устройство, както и в самостоятелни кутии. 

 Периферните   устройства   се   самоидентифицират,   което   означава,   че   не   е 

необходимо потребителят да назначава уникални номера или идентификатори за 

всяко от устройствата, а това става автоматично. 

   висока производителност – осигурява ниска скорост 1.5 Mb/s, пълна скорост 12 

Mb/s, висока скорост – до 480 Mb/s и суперскорост – до 5 Gb/s 

   използва ефективна схема за кодиране на данните, наречено NRZI (Non Return 

to Zero Invert - без връщане към нулата с инвертиране). Тя елиминира 

необходимостта от допълнителни синхронизиращи импулси, които в противен 

случай биха прахосали време и пропускателна способност. 

 възможност  устройствата  да  се  захранват  по  интерфейсния  кабел  –  през 

кабела може да се подава ток до 500 mA на устройства без собствено захранване 

и се допуска дори концентратори без захранване да предават ток на такива 

устройства – в такъв случай консумацията не трябва да превишава 100 mA. 4- 

портовият концентратор работи с 2.1 A (500 mA на порт и 100 mA за центъра). 

   уеднаквен конектор и кабел за всички USB устройства 
 

 

4.Характеристики  на  първо  поколение  процесори  Intel  Pentium  4,  работни 
честоти, технология, ядро, 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 
 

 

5.Динамично изпълнение на инструкциите, нови инструкции (Instruction 
pipeline). 

 
Процесорите Pentium 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. 
 

 

Хипер-конвейерната (hyper-pipelined) технология удвоява дълбочината на 

конвейерите за изпълнение на инструкции спрямо тази на конвейерите в Pentium III 

(или Athlon/Athlon 64), което означава, че са необходими повече на брой, но по- 

малки стъпки за изпълнение на инструкциите. Въпреки че може да изглежда по- 

малко ефективно, това   позволява по-лесното постигане на по-високи тактови 

честоти. Използва се 20-етапен или 31-етапен конвейер, а отделните инструкции се 

разбиват на много повече подетапи, отколкото при предишните процесори като 

Pentium III, почти както е при RISC процесорите. За съжаление, броят на тактовете 

за изпълнение на инструкциите може да нарасне, ако тези инструкции не са 

оптимизирани за този процесор. 
 

 

6.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 
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AMD (Athlon XP),   особено през лятото на 2002 година, когато се забавя 

преминаването на AMD към 0,13-микронна технология. 
 

 
7.Характеристики на RAM паметта, видове DRAM памет. 

 

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 
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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 
 

8.DDR SDRAM памет, характеристики, работни честоти, модули памет – DIMM 
184 pins. 

 

DRAM (от англ. Динамична памет с произволен достъп) 
 
При DRAM за съхраняването на информация се използват вътрешни клетки (по един 

транзистор и по една клетка за всеки 1 бит памет). Транзисторът е тип MOSFET, 

който зарежда и разрежда клетките, т.е. извършва или запис, или четене. Клетките 

след време губят заряда си и затова се нуждаят от постоянно обновяване, в противен 

случай записаната единица след време ще се превърне в нула. Поради това при всяко 

четене е нужно електрическо презареждане от страна на системата, за да може 

информацията да бъде запазена (все едно презареждане на една батерия милиони 

пъти в секунда). 
 

DRAM е по-евтината и разпространена, и се използва като основна компютърна 

памет. От своя страна чиповете (D)RAM се комбинират, за да се получи определен 

начин по който да работят съвместно. В известната на всички нас DDR памет се 

комбинират по два чипа към обща шина и от там самото име на паметта DDR 

SDRAM(Double data rate synchronous dynamic random-access memory), или памет с 

възможност да осигурява синхронно динамичен достъп до и от две информационни 

единици(бита) на всеки работен такт. При самото комбиниране и асемблиране  на 

пръчка памет (memory stick), която всъщност е добре известната ни платка: 
 

 
 

 

чиповете се запояват върху печатна платка с определена конфигурация на изводите 

в случая на най-масова настояща употреба на такава от типа “DIMM”: 
 

DIMM - името им (Dual In Line Memory Module) подсказва, че са наследници на 

SIMM-овете. Може да си представите, че това са два SIMM чипа в един корпус; те 

са с около 2,5 см по-дълги от 72 пиновите чипове, имат 168 извода и прехвърлят по 

64 бита. Това е паметта, която се използва в момента. 
 
Всъщност в течение на времето и в зависимост от типа паметови чипове и 

предназначението им има вариянти с цял набор типове и варианти на  DIMM с дори 

големи различия на броят изводи: 
 
контролер на паметта. 
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     184-pin DIMM, използван за DDR SDRAM 
 

Чиповете памет работят на честоти, намиращи се главно в границите между 100 и 

200МХц. Резултатните(ефективни честоти на DDR и  паметите, се получават чрез 

определен начин на конфигуриране на чиповете памет върху печатната платка, на 

която са запоени и събирането на потоците данни от чиповете и прекарването им 

през обща шина. За да стане това възможно, на самата платка рам, има 

допълнителен чип с организиращи функции. 
 

Допълнителен начин на разграничение има и па начина на използуване свободната 

площ на платката и азпълването й с чипове памет. По този признак разделението 

сами говори за себе си: 
 

1.  Едностранни платки 

2.  Друстранни платки, (на които чипове памет има запоени и от двете страни на 

платката). 
 

Освен обикновеният ползуван в (повечето) настолни компютри обикновен DIMM 

вариант, съществува също масово разпространен вариант на компановка наречен 

SO-DIMM, който представлява най-опростено казано скъсен монтаж на елементната 

база, върху съответната по-къса платка, тъй като предназначението на тези памети 
за мобилни компютри налага това, поради изискванията за пестене на пространство. 

 
Основните видове оперативна памет, се делят още и по работно напрежение, 

(ефективна)честота, пропускателна способност, брой канали за които са подбирани 

китовете, (но дали комплекта ще работи със съответният достъп зависи от 

възможностите на контролера на оперативната памет, монтиран до не толкова 

отдавна на дънната платка, а сега вече директно върху кристала на централният 

процесор) и ред други характеристики. 
 

Има два основни типа памети: 
 

1. Небуферирани, използвани във всички любителски компютри. 
 

2. Такива, които са частично или напълно буферирани, предназначени за употреба 

в машини, започващи от обикновени малки сървъри, блейд сървъри на фронта на 

транферните канали на огромните интернет магистрали, до супер компютри и това 

са оперативните памети с корекция на грешките. Разбира се, тъй като тези памети са 

предназначени за професионални машини, се предполага че хората, които се 

занимават с тази дейност са достатъчно начетени и нямат нужда да правя 

описанието по-подробно, а останалите колеги, едва ли някога ще имат досег с тях у 

дома си. 
 

DDR стиковете практически използуват едни и същи чипове памет като технология. 

Разлики има в някакви граници в (собствената)честота на работа на тези чипове, в 
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обема им и технологичният процес на миниатюризация на елементите им с 

използването на който са изготвени. Собствената честота на чиповете е доста ниска, 

обикновено е от порядъка на между 100-200МХц( по-бързите и скъпи памети 

доскоро се водеха в оверклок, но вече в стандарта определен от комисията JEDEC 

има и по-бързи памети, в които са приложе модули, чиповете памет в които, работят 

дори с над 300МХц ). Вече в зависимост от конфигурирането на чиповете и начина 

по който се осъществява връзката т.е. достъпа от/към ползувателите на оперативната 

памет и съответно честотата и пропускателната(евентуално ефективната) 

способност на общата входно-изходна шина паметите се подразделят на видове от 

типа на DDR, DDR2, DDR3 
 

9.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 

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 

http://www.jedec.org/
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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. 

Предимства на тази архитектура са бързият запис и изтриване на данни и по-добрата 

мащабируемост. 

 
10.CD-R и DVD-R, 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 
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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 

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 
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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 

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 

http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�Â�Ã�Â¸Ã�Â�Ã�Âº
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�Â�Ã�
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�Â¡Ã�Â�Ã�Â�Ã�ÂºÃ�
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�Â¡Ã�Â�Ã�Â�Ã�ÂºÃ�
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�ÂªÃ�Â³Ã�
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�Â�Ã�
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�Â
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ã�Â
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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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. 
 

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. 
 

11.SCSI  контролери,  терминиране,  принцип  на  едновременно  свързване  на 
няколко устройства SCSI. 
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Интерфейсът SCSI (Small Computer system Interface) има дълга история, започваща 

още през далечната 1981 г, когато бе създаден първият SCSI -1 интерфейс с 

асинхронен пренос на данни със скорост до 5 MB/сек. През тази година най- 

вероятно ще бъдем свидетели на приключването на разработките на Ultra/320 SCSI, 

позволяващ трансфер на данни от 320 MB/сек. Забележителното е, че принципно 

всички дискове, включително и от по-старите поколения могат да работят заедно на 

един по-нов контролер, тоест е запазена обратна съвместимост със по-старите 

модификации на интерфейса. 
 

От изключителна важност за функционирането на системата от SCSI устройства е 

правилното им терминиране. Според спецификациите устройствата, намиращи се в 

двата края на шината (или в случая, на самия кабел) трябва да са терминирани. При 

SCSI-1 и SCSI-2 устройствата със скорости на трансфер на данните до 10 MB/сек се 

използва пасивно терминиране със съпротивление, което затваря веригата. Другият 

тип терминатори е активен и представлява много по-удобен и по-удачен начин на 

терминиране. При него се използва електрически захранвано съпротивление. При 

LVD терминаторите, използвани днес за терминиране на устройствата, свързани към 

LVD интерфейс, се използва вариант на активното терминиране, при което LVD 

терминаторът в зависимист от сигнала на един от пиновете се самоконфигурира за 

работа в SE (Single Ended) или LVD (Low Voltage Differential) режим. 
 

Към едноканален SCSI контролер могат да се свържат, между 8 и 16 устройства, 

заемащи 1 IRQ, които по време на работа "товарят" централния процесор на 

системата с 3-7% (SCSI контролерът има свой процесор за разлика от IDE 

устройствата, които типично "изяждат между 30 и 60%). Трудно би могъл да бъде 

реализиран IDE RAID масив с корекция на грешки-това е територия на SCSI RAID. 

"Горещото включване" (Hot Plug) също така е възможно само при SCSI интерфейса. 
 

12.Видеосистема. 
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13.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. 
 

 

 
 

 

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. 
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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 

разделителната способност на изображенията. Показва колко пиксела /малките 

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

 

14.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 

javascript:term_vis('%3cp%3e---Ð�Ð¾Ð½Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�---%3c/p%3e%3cp%3eÐ�Ð¾Ð½Ñ�Ñ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð¿Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð°Ð²Ð
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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 
 
 

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 
 
 

15.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 
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16.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 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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- 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 

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 

Честота на опресняване 
поддържани от картата 
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способност 

 
 

 

17.Скенери, видове според технологията. 
 

Предназначение - за въвеждане в компютъра на готово изображение. 
 

Принцип на действие 

Чрез оптико-електронна система се извлича образа точка по точка от оригинала. 
 

Елемент  със  зарядна  свръзка  (CCD-матрица)  -  трансформира  сканираното 

изображение 
 

Аналогово-цифров   преобразувател   -   конвертира   аналоговата   информация   в 

дигитална и я подава за обработка от компютъра. 
 

CCD (Charge Coupled Device) матрица 
При сканиране на цветно изображение, всеки цвят се разделя на трите съставящи - 
синьо, зелено и червено. В съвременните едно стъпкови (single pass) скенери CCD 

матрицата  се  състои  от  три  успоредни  линии  приемащи  датчици  (светлинни 

скенери). 
 

Класификация на скенерите 
 

 
 

 
 

Ръчни скенери 
Правят ръката средство което движи скенера над образа. Скенерът обикновено е Т- 

образен. Сериозен проблем се явява синхронизацията на движението на скенера. 
 

 

Барабанни скенери 
При тях сензорните елементи са в стационарно състояние, а образа се подава от лист 

хартия, навит около барабан. Те са компактни и със средна цена. 

Ограничения - могат да се сканират само образи от обикновена хартия. Поемат се 

само определени размери хартиени листа. 
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Плоски скенери 
Плоска стъклена повърхност, върху която с лицето надолу е поставен образа за 

сканиране.  Сканиращите  сензори  са  монтирани  на  продълговата  лента,  която  се 

движи под стъклото и обхожда цялото изображение. Може да се сканира всичко, 

което може да се постави върху гладката стъклена повърхност. 
 

 

Цветни скенери - разпознават от 256 до 16.7 млн. различни цветови нюанса. 

Разполагат с възможността да оптимизират цветовата гама. 
 

 

Черно-бели /сиво разрядни/ скенери - настройват се да регистрират определен 

брой нюанси на сивото - 2, 16, 64, 256 
 

 

Интерфейс 
 

 

Интерфейсът на скенера с компютъра определя скоростта на трансфер на 

сканираните данни. 
Паралелен интерфейс - сравнително старо решение, при което свързвате принтера 

към един от паралелните портове на компютъра 

SCSI - дават най-висока скорост, паралелно с другите предимства на дози 

интерфейс. Удобен е за професионални решения. 

USB - компенсират по-ниската си скорост със значително по-удобната си 

инсталация. 

Мерни единици: 
 

dpi (dot pen inch) - количество точки на инч 

Терминът  е  въведен  за  разделителната  способност  на  устройствата  скенери  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. 
 

 

18.CCD  (Couple  Charge  Device  )  скенери,  принцип  на  действие,  основни 
параметри, интерфейс. 

 

CCD скенери - по голяма част от скенерите са базирани на тази технология. Този 

тип устройства се характеризират с по-сложна система състояща се от : източник 

насветлина, огледала, лещи, CCD и аналого-цифров преобразувател.  Отразената 

светлина се насочва от система от огледала, след което се фокусира от леща и 

достига до CCD. Той представлява масив от светлочувствителни елементи, които 

преобразуват попадналата върху тях светлина в напрежение. Различните степени на 

светлината дават различен интензитет на цвета. По-високия интензитет води до по - 

високо напрежение върху CCD елемента и по – реалистичен цвят на сканираното 

изображение. Всеки елемент има три филтъра – за червена, зелена и синя светлина. 

Някои CCD скенери извършват три отделни сканирания за всеки един от цветовете. 
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По-новите модели, известни като еднопасови (Single Pass) имат възможност да 

прочетат и трите цвята наведнъж. След като отразената светлина е преобразувана в 

напрежение, то се подава на аналого-цифров преобразовател , който конвертира 

информацията за цвета в двоичен код. 

Сложната оптична система от огледала и лещи води до по-големи размери и 

тегло на скенерите, но засега те продължават да бъдат по-надеждни за постигане на 

добро качество на сканираното изображение. 
В обикновения скенер, светлинните сензори включват линеарни (следователно 

едноизмерни) масиви от CCD(Charged Coupled Devices), натъпкани по 100 на инч в 

тясна лента, която преминава през пълната ширина на най-голямото изображение, 

което може да бъде сканирано. Ширината на всеки елемент от сканирането зависи 

от най-малката област, която самостоятелно може да бъде изследвана, като по такъв 

начин, колкото по-хубава е резолюцията на скенера, толкова повече детайли могат 

да бъдат обхванaти от скенера. Електрическата верига в скенера чете всеки 

“чувствителен” елемент от реда, един по един, като го прави по строго определен 

ред. От тази информация, скенера създава низ от серийна информация, 

представляваща яркостта на всяка точка във всеки самостоятелен ред, който е 

сканиран. След като скенера събере и подреди информацията от всяка точка на реда, 

чувствителния му елемент започва да чете следващия ред. 
 

 

19.Мрежови протоколи. 
 

Мрежов протокол е система от стандартни правила за обмяната на информация 

между процеси или компютри, които са свързани в една компютърна мрежа, и то по 

начин, гарантиращ успешната връзка между два или повече комуникационни 

апарата (крайни устройства). Комуникацията в тази мрежа се базира на множество 

протоколи с различни функции и се осъществява посредством обмяната на 

съобщения (пакети). Описаните в протокола правила дефинират каква информация 

се предоставя в пакетите и в какъв формат, за да се приеме от комуникационните 

партньори. 
 
Най-често използваните протоколи са протоколите за пренасяне на данни през 

мрежа. Съществуват 2 модела за класификация на тези протоколи - OSI и TCP/IP. 
 

20.TCP/IP протокол. 

 

TCP/IP (на английски: Transmission Control Protocol / Internet Protocol) е моделът за 

комуникация между компютрите, който се използва в Internet и в почти всички 

други съвременни компютърни мрежи. Този модел се състои от много протоколи, 

като ключова роля имат протоколите TCP и IP. Моделът TCP/IP е създаден 1980 г. 

заради необходимостта от единен начин за комуникация между компютрите, като по 

този начин предоставя възможност мрежите да бъдат свързвани помежду си. 
В модела TCP/IP информацията се пренася под формата на пакети. Всеки пакет се 

състои от 2 части — заглавна част хедър (от английски header) и данни. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/OSI
http://bg.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/Internet
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/TCP
http://bg.wikipedia.org/wiki/IP
http://bg.wikipedia.org/wiki/1980
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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ТСР (англ. Transmission Control Protocol) е мрежов протокол за управление на 

обмена на информация, един от основните, използвани от Интернет. Използвайки 

TCP, приложенията в мрежата могат да създават връзки (connections) едно с друго и 

чрез тях да обменят данни в пакети. Образно казано информацията, която трябва да 

бъде транспортирана бива разделена на огромно множество от пакети, всеки от 

които съдържа достатъчно информация да бъде пренасочен към точната си 

дестинация. Надеждността на обмена се осигурява от контролни суми и сравнения 

между изпратените и пристигналите данни. Другата важна функция на протокола е 

да провери, че пакетите биват подредени в правилен ред по времето на пристигането 

си. 
 

Протоколът се използва съвместно с IP протокола, като обикновено ги наричат 

TCP/IP комплект от протоколи (от англ. protocol suite). 

TCP/IP комплекта може да бъде използван и в частни интранет и екстранет мрежи. 

TCP/IP използва моделът за клиент и сървър в комуникациите. При този модел 

клиентът (който може да бъде друга програма или потребител) прави заявка и 

получава услуга (например представяне на уеб страница) от друга програма сървър 

по мрежата. 
 

TCP протоколът е проектиран за многозадачен режим на работа — т.е. в един и 

същи момент могат да бъдат стартирани повече от едно TCP приложение на един и 

същи компютър. 
 
Internet Protocol (IP) е протокол за комуникация, който стои в основата на 

Интернет. 
 

Предназначението на протокола е да позволи адресация на информацията, която се 

изпраща по мрежата. На всеки хост в мрежата се дава уникален адрес (наречен IP 

адрес). Когато се изпраща информация през мрежата, тя се разделя на малки пакети, 

наречени IP пакети. Към всеки пакет се прикрепя т. нар. header, който съдържа IP 

адреса на подателя и получателя и други служебни данни. С помощта на тези 

адреси, компютрите, през които минава пакетът, решават какво да правят с него. 
 
Протоколът не гарантира сигурното пристигане на информацията и няма корекция 

на грешки. IP се използва от транспортни протоколи като TCP и UDP. 
 

21.Протоколи за трансфер на данни – IPX/SPX. 
 
IPX работи заедно със SPX, за да осигури маршрутизируеми мрежови комуникации. 

IPX/SPX е разработен от Novell за техните NetWare сървъри и клиенти, но тези 

протоколи могат да се използват и с друг операционни системи (като Microsoft 

Windows). 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8)
http://bg.wikipedia.org/wiki/TCP
http://bg.wikipedia.org/wiki/UDP
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При IPX/SPX конфигурирането е по-лесно и производителността е по-висока в 

сравнение с TCP/IP. IPX/ SPX понякога се използва за вътрешни LAN комуникации 

като част от план за сигурност. „Външните" компютри, осъществяващи достъп до 

LAN мрежата от Интернет, които работят само с TCP/IP, не могат да достигнат LAN 

системите, работещи само с IPX/SPX. 

Microsoft осигурява IPX/SPX-съвместим протоколен стек, наречен NWLink, който е 

включен във всички съвременни Windows операционни системи, въпреки че по 

подразбиране не се инсталира. 
 

 

22.Internet протоколи. 

 

 
 

 

Интермрежа 
Този  слой  е  отговарен  за  фунциите  свързани  с  адресирането,  пакетирането  и 
маршрутизирането на данните. Основните протоколи от този слой са: 

 Address Resolution Protocol (ARP) - транслира логическите адреси в МАС 

адреси. Тази транслация е необходима, защото по-долните слоеве могат да 

обработват само МАС адресите. 

     Internet   Protocol   (IP)   -   изпълнява   задачите   по   маршрутизирането.   IP 

протоколът позволяват това маршрутизиране, като използват IP адреси за да 

идентифициране на мрежовите устройства. Всеки компютър, свързан към 

мрежата принтер, маршрутизатор и други мрежови устройства, притежават 

уникален IP адрес. 
 Internet  Control  Message  Protocol  (ICMP)  -  определя  грешките  и  при 

неуспешно приемане на даден пакет. Той също така предава и друга 

информация, помагаща при по-късното определяне на причините за това. 
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 Internet  Group  Management  Protocol  (IGMP)  -  управлява  IP  мултикаст 

групите. 
 

 

23.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 
 

24. Казус: Напишете методите за разграничаване на хардуерните от софтуерните 
проблеми в компютърна система. Вашият компютър разполага с мощна 
видеокарта, но при по-голямо натоварване образът започва да „насича”. Посочете 
възможните причини. 
 С офту е рни  пр об л е ми  

1.Това са грешки в динамично свързаните библиотеки(DLL) при стартиране и 

зареждане на някое приложение.Оправя се като влезете в Safe mode и с подходящ 

инструмент(примерно DLLSuite) оправяте проблема. 
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2. Друг софтуерен проблем може да бъде заразени и повредени файлове от вируси.С 

подходяща антивирусна програма се премахват вирусите.А файловете с дании се 

архивират периодично. 

3. Използвайте Msconfig.exe за отстраняване на грешки. 
 

 

Msconfig.exe е програма, включена в Windows. Неговите основни функции са 

конфигуриране на системата и промяна опциите за стартиране, за да се подобри 

скоростта на зареждане. Този инструмент е полезен и в разрешаването на причините 

на компютърни проблеми. 
 

 

Отстраняване на проблеми с msconfig.exe включва забраняване и разрешаване на 

стартиране на задачите и услугите. Потребители тестват всеки файл, като дава 

възможност и да ги деактивирате, докато грешката спре да се показва. Това 

означава, че файла с грешки вече е деактивирана. Активирайте тази заподозрян файл 

и да видим, ако грешката ще се покаже отново. Правейки тази процедура стеснява 

системни файлове, които трябва да бъдат отстранени. 
 

 

Msconfig също помага при идентифицирането, ако има активен зловреден софтуер 

работи във фонов режим. Изключване на всички програми за стартиране и 

рестартиране на компютъра. Процесите, които се активира автоматично, са вируси, 

което може да бъде причина за проблеми DLL. 
 

 

4.Различни актуализации могат да бъдат причина за софтуерни грешки. Стари 

драйвери или системни файлове могат да причинят тези несъответствия.Решението 

е актуализиране на файлове чрез изтегляне на нови функции. 
 

 

5.Повредени регистри на Windows.Почиства се регистъра с подходящ инструмент. 

Изтрива се съдържанието на папката Perfetch. 
 

 

6. Почистват се временните файлове и кеша на Browser с инструмента CCleaner. 
 
 
 
 

 
 Ха рду е рни  проб л е ми  

1.Хардуерен проблем имаме, когато компонент от КС не работи както трябва или 

изобщо не работи– процесор,памет, дънна платка,HDD,CD,DVD,видеокарта,LAN 

карата,охлаждащ вентилатор и др.Този компонент трябва да се отремонтира, ако е 

възможно или да бъде заменен с нов работещ. 
 

 

 В а ши ят ко мпютър  ра зп ол а га  с  мощна  в и де ока рта , но  при  по -гол ям о на 
т ов а рв а не  
 об ра зъ т  за почв а  да  „на с и ча ”.  П ос оче те  въз мож ни те  при чи ни .  

1.Недостатъчно  Video RAM. 

2.Лошо охлаждане на видеокартата. 


