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1.Блокова схема на дънна платка с Chipset Intel 865 за процесор Intel Pentium 4. 
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Компютърните системи  с процесори  Pentium 4  използват  хъбова архитектура.  Основно 

различие на конструкцията от тази на системите с Pentium ІІІ е високата ефективна честота на 

системната шина. Шината работи реално с 100MHz/133MHz/200MHz/266MHz тактова честота, но 

прехвърля данни четири пъти за един такт, което означава, че ефективната й честота е 400 MHz, 

533 MHz, 800 MHz или 1066 MHz. Тъй като тя е широка 64 бита (8 байта), пропускателната й 

способност е 3200МВ/s, 4266МВ/s, 6400 МВ/s или 8533 МВ/s. 

За да съответства на тази висока пропускателна способност, се използва памет с все по- 

високи скорости. Винаги е най-добре, когато пропускателната способност на шината на паметта 

съответства на тази на процесорната шина. 

В първите системи с чипсет 850 и системна шина 400 MHz се използва двуканална PC800 

RDRAM  памет  (4  модула)  с обща пропускателна способност  3200МВ/s,  която съответства на 

пропускателната   способност   на   процесора.   За   по-бързите   системи   с   шина   533   MHz   и 

пропускателна способност 4266 МВ/s се използват RIMM-4200 модули, чиято тактова честота е 

1066 MHz, а общата им пропускателна способност – 4266МВ/s. 

Поради високата цена на RDRAM паметта и под натиска на конкуренцията, Интел 

преминават към поддръжка на PC 133 SDRAM, а скоро след това – към DDR памет. Процесорите с 

533MHz шина могат  да използват  двойка модули  PC2100  (DDR266)  или  PC2700 (DDR333) в 

двуканален режим, за да осигурят пропускателна способност 4266 МВ/s 

В показания пример е използвана двуканална памет PC3200 (DDR400), която осигурява 

пропускателна способност 2х3200 МВ/s = 6400 МВ/s, съответстваща на пропускателната 

способност на 800 MHz процесорна шина. 

Пропускателната способност на видеосистемата също нараства с увеличаване на 

бързодействието на системата като цяло. В първите системи с чипсети от сериите 850 и 845 се 

използва ускорен графичен порт AGP 4x с 1066 МВ/s, а в системите с чипсети 865, 848,   875P и 

първите чипсети от серията 915 - AGP 8x с 2133 МВ/s. По-късно, в системите с чипсети i915P 

Express, 925X/XE Express, серията 945х и следващи, за свързване на видеокартата вместо AGP се 

внедрява PCI Express 16x с пропускателна способност 8 GB/s, 4 пъти по-голяма от тази на AGP 8x. 

Освен  повишаване на скоростите на  свързаните с него шини  на процесора,  паметта и 

видеокартата, хъбът на контролера на паметта MCH претърпява и други изменения в различните 

системи, като например вграждане на видеоконтролера в евтините системи или поддръжката на 

CSA (Communications Streaming Architecture – Архитектура за поточни комуникации), която 

осигурява  специално  предназначена  връзка  за  вградения  мрежов  контролер  и  поддръжка  на 

Gigabit Ethernet. 

Хъбът на входно-изходния контролер също претърпява еволюция в различните системи с 

процесори Pentium 4. От сравнително бавната версия на шината USB1.1 със скорост 12 Mb/s се 

преминава на високоскоростната USB2.0 – до 480 Mb/s. Броят на USB контролерите и съответно 

на външните USB портове също нараства: 4, 6, 8 порта. Интерфейсът за дискови устройства в 

първите системи е два паралелни АТА-100 порта, впоследствие се появяват два SATA 150 порта, 

съществуващи заедно с двата паралелни АТА-100 порта. В по-късните системи паралелните 

портове  за  дискове  отпадат,  а  SATA  портовете  се  увеличават  на  4.  В  някои  от  системите  е 

осигурена поддръжка на RAID1  технологията. В чипсетите от серията 900х се поддържа Matrix 

 
1 RAID (redundant array of independent (или inexpensive) disks) – система от множество евтини дискове, работещи в 

ансамбъл, за да осигурят повишаване на обема, производителността и/или сигурността на записване на данните. 

Специфицирани са 7 нива на RAID, описващи горните характеристики или комбинации между тях. 



 

  

 

 

 
Storage технология на Intel, предоставяща едно по-високо ниво на защита и работа на твърдите 

дискови устройства 

В ICH хъба се вграждат също  6-канални звукови контролери и мрежови контролери, а в по- 

късните системи започва преход към PCI Express 1x  като алтернатива на PCI слотовете. 

В част от системите във Flash ROM BIOS, наречен FirmWare Hub (FWH) се вгражда 

поддръжка на хипернишковата технология. 

В чипсетите от сериите 8хх се използва връзка между хъбовете  AHA (Accelerated Hub 

Architecture – ускорена хъбова архитектура), който е с пропускателна способност 266 MB/s. 

В чипсетите от сериите 9хх, използващи хъб на контролера за вход/изход ICH6 и следващи 

версии се въвежда високоскоростна връзка с пропускателна способност до 2 GB/s DMI (Direct 

Media Interface), която е изменена версия на PCI Express x4. 

Особеностите  в  архитектурата  на  различните  компютърни  системи  за  процесор  Intel 

Pentium 4 са дискутирани по-подробно в следващата точка „Чипсети за компютърни системи с 

процесор Intel Pentium 4”. 

Поредният чипсет за седмо поколение процесори на Intel носи име с по висок номер - i865G, 

за който може да се каже, че наистина е нов продукт, а не upgrade на друг чипсет. Въпреки че 

повечето му характеристики съвпадат с тези на i845 GV, новите му възможности са: 800/533/400 

MHz , 2 модула DIMM за двуканална DDR 400/333/266, AGP 8x. Освен това към MCH/GMCH се 

свързва опционен Intel 82547 контролер върху дънната платка. 

Всички членове на семейството 865 използват хъб на контролера за вход/изход ICH5 или 

ICH5R (RAID), които са предназначени за новата AHA и HI 1.5 хъб базирана архитектура на 

чипсетите. Те поддържат PCI 2.3, два ATA/100 порта и два SATA 150 порта, 4 USB  2.0 контролера 

с 8 външни USB 2.0 порта и вграден 10/100 Ethernet LAN контролер. 

Не след дълго излизат още две версии на този чипсет – i865Р и i865РЕ, които се различават 

от предишния по липсата на поддръжка на Intel® Extreme Graphics, както и че i865Р има 

възможност за комуникация с процесора само през 533/400 MHz шина. 

2.  Chipset-и от серията 800хх, архитектура на Chipset. 



 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  USB шина и спецификации, управление, основни характеристики. 
 

 

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. 
 разширяемост   -   поддържа   свързване   на   до   127   устройства   и   използва 

йерархично-звездна топология (tiered2  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.Тактови честоти на дънната платка, схеми за генериране на тактови честоти, 
кварцов генератор, настройка. 

На всяка дънна платка са необходими различни тактови честоти, с чиято помощ таймерът и 

останалата електроника върху платката, както и графичната карта и другите разширителни карти 

се снабдяват с "работните" си тактови сигнали. 

Тяхното познаване е необходимо за правилната им настройка, какго и за осъществяване на 

т.нар. overclocking (овърклокинг), който може да се дефинира като работа на компоненти или на 

цялата система с по-висока работна тактова честота от честотата, за която са проектирани от 

производителя. Овърклокингът обикновено се използва при процесорите, но може да се приложи 

и при други компоненти на системата като паметта, видеокартите, шините и др. 
 

1.1       Такт. Тактови честоти 

Един такт (на англ. cycle) е времето, за което един сигнал извършва преход от един преден 

фронт до следващия преден фронт (фиг. 1). В компютърните системи тактът е най-малкият 

интервал от време за процесора. Всяко действие изисква поне един такт, но обикновено са 

необходими няколко такта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 Променливотоков сигнал, показващ тактуването на генератора 
 

 

Тактовата честота (на англ. clock speed) на една компютърна система се измерва като брой 

тактове за една секунда. Мерната единица за тактова честота е херц (Hz), наречена на името на 

германския физик Хайнрих Рудолф Херц. Един херц е равен на 1 такт за секунда. Тъй като една 

компютърна система изпълнява милиони тактове за секунда, се използват производни единици на 

херца: килохерц (1KHz=1000 Hz), мегахерц (1MHz=1 милион Hz), гигахерц (1GHz=1 милиард Hz). 
 

1.2       Кварцов генератор 

Основният компонент, който управлява скоростта на компютъра е кварцовият генератор. 

Главният елемент в неговата конструкция е кварцов кристал. Кварцът е силициев диоксид (SiO2) в 

кристална форма. Представлява твърд прозрачен материал, крехък, но притежаващ малка 

еластичност, която е много полезно негово свойство. 

В  кристална форма кварцът  може да се използва за да генерира импулси  с постоянна 

честота, които регулират електронните схеми, подобно на метронома, използван за регулиране на 

музика.  Той  се  използва  поради  ценното  си  свойство  пиезоелектричност,  която  означава 



 

  

 

 

 
 

 
 

 
генериране  на  електрическо  напрежение  под  влияние  на  механично  напрежение,  както  и 

обратното – създаване на механична деформация под действието на електрическо поле. Когато 

под  действие  на  електрическо  поле  кварцовият  кристал  се  деформира,  в  него  се  създават 

еластични сили, които се стремят да го върнат обратно в началното му състояние. След това 

еластичните  сили  действат  в  обратна  посока,  създавайки  трептения  с  естествена  резонансна 

честота, която зависи от размера и формата на кристала. 

На  фиг.2  е  показан  външния  вид  на  кварцови  генератори,  а  на  фиг.  3  -  схема  на 

устройството на кварцов генератор с дисков резонатор. 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2 Кварцови генератори 

 

 
 

 

Фиг. 3 Устройство на кварцов генератор с дисков резонатор 

Кварцовият диск има метални електроди от двете си страни, позволяващи да се приложи 

напрежение към диска. 

В персоналните компютри се използват кварцови генератори, които могат да бъдат 

кварцови резонатори или кварцови осцилатори. Разликата се състои в това, че при използване 

на кварцов  резонатор  са необходими  допълнителни  елементи  (най-малко два кондензатора)  и 

кварцовият резонатор е само част от схемата за получаване на тактова честота. За работата на 

осцилатора не са необходими допълнителни елементи. При прилагането на напрежение 5 V той 

генерира честотата самостоятелно и я подава на определен изход. 

Съвременния РС има поне два кварцови генератора: главен, с честота 14,31818 MHz, който 

управлява скоростта на дънната платка и схемите, свързани с нея и генератор  за часовника (RTC- 

real time clock), който е с честота 32.768 KHz. 

 
Защо 14,31818 MHz? 
Честотата 14,31818 MHz е наследена от първите IBM PC, които са използвали честота 4.77 

MHz, произлизаща от 14,31818 MHz, делена на 3. Програмируемият таймер е ползвал от своя 

страна честотата 14,31818 MHz, делена на 12. С честота 14,31818, но разделена на 4, е свързан и 

цветния NTSC видео сигнал. 
 

1.3       Генериране на необходимите тактови честоти 

Сърцето на всяка дънна платка са различните шини, които пренасят сигнали между 

компонентите. Всяко устройство в компютърната система е свързано към една от шините. В едно 

РС има йерархия от няколко шини с различни скорости, като всяка по-бавна шина е свързана с по- 

бързата от нея. Използваните в съвременните компютърни системи тактови честоти са следните: 



 

  

 

 

 
 

 

    Системната (процесорната) шина работи с някоя от стандартните честоти: 66 MHz, 100 

MHz, 133 MHz, 200 MHz, 266 MHz, 400 MHz, 533 MHz, 1066 MHz. 

    AGP шината работи на 66 MHz, 133 MHz, 266 MHz или 533 MHz. 

    PCI шината работи на 33 MHz или 66 MHz (за работни станции и сървъри). 

    ISA шината (16-бита) работи на 8,33 MHz. 

    Шината на паметта работи на 22 MHz при FPM, 33 MHz при EDO, 67-100-133 MHz при 

SDRAM, 100 до 400 MHz при DDR, 300 до 1066 MHz при RDRAM. 

 Честотите  на  процесорите  варират  от  4.77  MHz  за  8088/8086  до  близо  4  GHz  за 

съвременните процесори. Честотите на процесорите след 486DX2 се получават чрез 

умножение на тактовата честота на системната шина, за да работят на по-висока честота 

от тази на дънната платка. Множителят се задава чрез превключватели, джъмпери или 

чрез настройка в BIOS Setup. 

От направения преглед на тактовите честоти в компютърните системи се вижда, че те 

варират в широк диапазон от стойности, които значително се различават от 14.318 MHz. Тогава 

как кварцовият генератор управлява тези честоти? Как се получава това голямо разнообразие от 

честоти, което е различно за различните системи? Отговорът е, че има специален чип, наречен 

честотен генератор (frequency timing generator - FTG) или честотен синтезатор, който се 

използва  заедно  с  кварцовия  генератор,  за  да  произведе  необходимите  честоти.  На  фиг.  4  е 

показана част от дънна платка с FTG чип и 14.318 MHz кристал под него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 4 Честотен синтезатор с 14.318 MHz кристал 
 

RTC използва собствен отделен 32.768 KHz кристал, за да брои времето независимо от 

скоростта на системата. Фиг. 5 показва кристала 32.768 KHz близо до южния мост на чипсета или 

I/O управляващия хъб, който съдържа схемата RTC и CMOS RAM. 

 



 

  

 

 

 

Фиг. 5 Южен мост на чипсета (I/O управляващ хъб), с вграден RTC до 32.768 KHz кристал 
 

 

Повечето чипове честотни синтезатори, използвани в дънните платки на РС, се изработват 

от Integrated Circuit Systems (Интъгрейтид съркит систъмс) (www.icst.com) или Cypress 

Semiconductor (Сайприс семикъндактъ  - www.cypress.com),  преди  International Microcircuits  Inc 

[IMI]). Тези чипове използват схемата PLL (phased locked loop) за да генерират синхронизирани 

времеви сигнали за процесора, PCI, AGP и други шини, които произлизат от единичния 14.318 

MHz кристал. Кристалът и честотният синтезатор обикновено са разположени близо до процесора 

и главния компонент на чипсета. 

Забележителното за тези чипове е, че повечето от тях са програмируеми и настройваеми, 

така че те могат да променят техните изходни честоти чрез софтуер, което води до работа на 

системата с различни скорости. Тъй като всички процесори са базирани на скоростта на 

процесорната шина, когато се промени скоростта на шината, генерирана от честотния синтезатор, 

се променя и скоростта на процесора. Със същия процент се променя и скоростта на PCI, AGP и 

шината на паметта, тъй като обикновено те са синхронизирани с процесорната шина. Софтуерът, 

изпълняващ това, е вграден в менюто на BIOS Setup на повечето съвременни дънни платки. 
 

1.4       Настройки на тактовите честоти. Овърклокване. 

Овърклокване (издуване, изпържване) се нарича работата на определен компонент или 

цялата система със скорост, по-голяма от посочената, осигуряваща по-висока производителност, 

обикновено в рамките на 10-20%. Това е възможно поради осигуряване от производителите на т. 

нар.  коефициент  на сигурност,  при  което за гарантиране на стабилна и  безотказна работа на 

компонента, в характеристиките му се посочват по-ниски режими на работа от максимално 

допустимите. 

Овърклокването възниква почти едновременно със създаването на компютрите. Например, 

Скот Мюлер описва овърклокване на IBM AT чрез замяна на кварцовия кристал, който в тези 

системи е на цокъл с кристал с по-висока честота. Обичайно в тези системи са се използвали 

кристали 12 MHz или 16 MHz, които чрез делене на честотата на две са осигурявали на процесора 

скорост 6 MHz или 8 MHz. Чрез замяна с кристали 18 MHz или 20 MHz е можело да се постигнат 

скорости   9 MHz или 10 MHz. Някои компании, като XCELX, създават по-късно променливи 

честотни  осцилатори,  които могат  чрез  превключвател  да  избират  между няколко  фиксирани 

честоти и така да променят скоростта на системата. 

Повечето  съвременни  дънни  платки  автоматично  четат  процесора  и  паметта,  за  да 

определят  тяхната  правилна скорост,  времена  и  настройки  на  напрежението.  Първоначално  в 

платките за 486 и Pentium тези настройки се управляват чрез джъмпери и превключватели, но в 

повечето съвременни дънни платки тези настройки могат да се правят чрез BIOS Setup. Отначало 

се задава настройките да се извършват ръчно   (manual),  след което стават  достъпни опции в 

менюто за промяна на скоростта. 

Повечето системи са проектирани да заредят в BIOS Setup по подразбиране ниска скорост, 

която да осигури стабилна работа на системата. Настройките се правят чрез постепенно 

увеличаване на скоростта на процесора, паметта и шините докато системата стане нестабилна. 

След това се намаляват, докато системата стане отново стабилна. Този процес е индивидуален за 

всяка система, тъй като няма абсолютно еднакви компоненти, дори и да са маркирани с едни и 

същи стойности. 

http://www.icst.com/
http://www.cypress.com/


 

  

 

 

 
При производството на процесори, от една матрица с диаметър 300 мм, чрез разрязване се 

получават няколкостотин процесора (напр. при Pentium 4 Prescott до 631 чипа). По-голямата част 

от тези чипове се тестват след производството и се сортират по скорост, като им се поставя 

съответната маркировка. Отначало чиповете с високи скорости са по-малко и съответно са по- 

скъпи. С усъвършенстване на производствения процес те се увеличават, но поради изискванията 

на пазара за по-голям брой нискоскоростни и съответно по-евтини чипове, които са продаваеми, 

производителите са принудени да маркират част от високоскоростните чипове като такива с по- 

ниска скорост, за да запълнят пазарната ниша. С други думи при закупуване на нискоскоростна 

евтина версия на процесор има голяма вероятност той да работи при значително по-високи 

скорости, докато при високоскоростните версии този запас е значително по-малък и там 

възможностите за овърклокване са доста ограничени. 

Посочената възможност за овърклокване звучи доста обещаващо, но има един немаловажен 

проблем. На повечето процесори на Intel и AMD след Pentium II множителят им се заключва, 

преди   да  излязат   от   производствената  линия.  При   това  положение  всякакви   промени   в 

настройките за умножаване, налични на дънната платка, просто се игнорират от чипа. Въпреки че 

първоначалния  замисъл  на  тези  мерки  е  да  се  попречи  на  мошениците  да  премаркират 

процесорите, това е удар срещу любителите на високите скорости. В този случай единствената 

алтернатива за промяна на скоростта е да се промени настройката на тактовата честота на 

процесорната шина, наричана още предна шина (front side bus FSB). Много дънни платки 

позволяват промени в скоростта до 50% или повече, но процесорът рядко поддържа скорости, 

които са далеч над  определените без  заключване или  проваляне.  При  това  трябва  да се има 

предвид,  че  увеличаването  на  скоростта  на  процесорната  шина  води  до  увеличаване  и  на 

скоростите на шината за памет, PCI шината и AGP шината със същия процент. Следователно, ако 

паметта е нестабилна при по-висока скорост, системата ще се проваля, дори и процесора да е в 

състояние да поддържа тази скорост. Системата ще се влияе от най-слабото звено, което означава 

че тя ще работи бързо само ако всички компоненти могат да поемат предизвикателството. Затова 

за овърклокване са подходящи дънни платки, позволяващи междини честоти с малки нараствания. 

В общия случай успешно е нарастване от 10 до 20%. 

В  заключение трябва се има предвид,  че при  овърклокване компонентите работят  при 

повишени температури и затова трябва да се вземат мерки за допълнително охлаждане чрез 

поставяне на подходящи радиатори, по-мощни вентилатори на процесора и видеокартата, 

допълнителни вентилатори в кутията, и дори водно охлаждане. 

 
5.Характеристики на второ поколение процесори Intel Pentium 4. 

 

 

Вътрешно  Pentium 4  представя  нова  архитектура,  която  от Intel наричат с 

търговското име NetBurst микроархитектура. Тя включва: хипер-конвейерна 

технология,  машина  за  бързо  изпълнение,  високоскоростна  системна  шина  (400 

MHz, 533 MHz, 800 MHz или 1066 MHz) и кеш за следене на изпълнението. 
 
 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. 

   Машината  за  бързо  изпълнение  (rapid  execution  engine)  позволява  на  две 
целочислени  аритметични  логически  устройства  да  работят  на  два  пъти  по- 

висока честота от тази на ядрото на процесора, т.е. инструкциите могат да се 

изпълняват за половин такт. 

   Високоскоростната               системна               шина               работи               на 

100MHz/133MHz/200MHz/266MHz тактова честота, прехвърляйки данни четири 

пъти за един такт. Това означава, че ефективната й честота е 400 MHz, 533 MHz, 

800 MHz или 1066 MHz. Тъй като тя е широка 64 бита (8 байта), пропускателната 

й способност е 3200МВ/s, 4266МВ/s, 6400 МВ/s или 8533 МВ/s. 
 Кешът  за  проследяване  на  изпълнението  е  високопроизводителен  кеш  от 

първо ниво (L1), който съхранява приблизително 12КВ декодирани 

микрооперации. Това премахва декодера на инструкции от главния конвейер за 

изпълнение, повишавайки производителността. 

 Хипернишковата  технология  (Hyper-Threading  Technology  -  HTT)  е  друго 

важно  архитектурно  подобрение,  което  може  да  бъде  открито  при  всички 

Pentium 4 процесори с над 2.4GHz с 800 MHz шина и при всички процесори с 

над 3.06 GHz и 533 MHz шина. Тя позволява един единичен процесор да работи с 

две нишки едновременно, действайки все едно че има два процесора. 
 

6. Работни честоти, технология, ядро, цокъл, шина данни, адресна шина и 
„кеш” памет, HT (Hyper Threading Technology) технология. 

 

 

Intel Pentium 4 32-bit 
 

Кодово название      Willamette                     Northwood                        Prescott 

Архитектура            32 бита                           32 бита                             32 бита 

Шина данни             64 бита                          64 бита                             64 бита 

Шина адреси            32 бита                          32 бита                             32 бита 
 

Макс. обем на 

паметта 

 

4 Гбайт                           4 Гбайт                             4 Гбайт 

 

Кеш L1                     8 кбайт + 12 Kµops      8 кбайт + 12 Kµops         16 кбайт + 12 Kµops 
 

 

Кеш L2                     256 кбайт                      512 кбайт                         1024 кбайт 
 

Тактова честота       1,3-2 GHz                       1,8-3,4 GHz                      2,4-3,8 GHz 
 

FSB                          400 МHz QDR                  400, 533, 800 МHz QDR      533, 800 МHz QDR 
 

 

SMT/SMP                  Не                                   Hyper-Threading (някои 

версии) 

Hyper-Threading 



 

  

 

 

 

Тех.процес              180 nm                           130 nm                             90 nm 

Брой транзистори     42 млн.                           55 млн.                             125 млн. 

Енергопотребление  66-100 W                        54-137 W                          94-151 W 

Напрeжение             1,7 V                              1,55 V                               1,25-1,5 V 

Площ на кристала    217 mm²                         146 mm²                           112 mm² 

Сокет                       Socket 423/ 478            Socket 478                       Socket 478/LGA775 

 

7. Конвейерна обработка на данните, нови инструкции. 
 

Най-съществената разлика на процесора Pentium, от предходните, е , че 

включва два конвейера за данни, което му позволява да изпълнява две инструкции 

едновременно.  486  процесорите  и  техните  предшественици  могат  да  изпълняват 

само по една инструкция в даден период от време. Способността да се изпълняват 

по две инструкции по едно и също време Intel наричат суперскаларна архитектура. 

Тази технология осигурява допълнителна производителност спрямо 486 процесора. 

Двата  конвейера  за  инструкции  се  наричат  u-конвейер  и  v-конвейер.  U- 

конвейерът, който е главният, може да изпълнява всички целочислени инструкции и 

инструкции с плаваща запетая. V-конвейерът е вторичен конвейер, който може да 

изпълнява само прости целочислени инструкции и конкретни инструкции с плаваща 

запетая. Процесът на изпълняване на две инструкции едновременно се нарича 

съединяване по двойки (pairing). He всички последователни инструкции могат да 

бъдат изпълнявани две по две, и когато това не е възможно, се използва само u- 

конвейерът. За да се оптимизира работата на Pentium процесора, софтуерът може да 

се прекомпилира така, че повече двойки инструкции да бъдат изпълнявани 

едновременно. 

Нови  SSE3    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. 
 

8. Характеристики на RAM паметта, видове RAM памет. 
 

-  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. „Кеш” памет, нива. 
 

Кеш-памет (от англ. cache memory), е спомагателна памет за ускоряване обмена на 

данни между различните нива в йерархията на паметта. Ускоряването се постига 

чрез поддържане на копия от избрани части от данните върху носител с бързо 

действие. Може да постигне различни степени на ускорение в зависимост от вида на 

обменяните данни, от алгоритъма за избор на данните за копиране и от 

съвместимостта помежду им. В зависимост от физическото разположение на кеша, 

той може да се намира в процесора или дънната платка. В зависимост от 

поколението на процесора той представлява йерархична стуктура от L1, L2 или L3 

ниво. 
 
SRAM - Static Random Access Memory: статична памет с произволен достъп за запис 

и четене. Това е полупроводникова памет, изградена с основна клетка памет - 

тригер. Използва се в свръхбързодействащи буферни памети - Cache-памети, като 

част от оперативната памет на РС; 
 

10. DDR SDRAM памет, параметри, модули памети – DIMM 184 pins. 
 

V-DATA DDR333 – е модул DDR SDRAM памет, работещ на 333MHz. Паметта е 

изградена от 8 чипа памет, в корпус DIMM с 184 pins. За разлика от A-DATA 

маркираните типове памети, при тези памети означенията по самите чипове дават 

малко "разпиляна" информация относно по-важни характеристики на чипа. 



 

  

 

 

 

Спецификациите  на паметта, т.е. капацитетите в които се предлагат са: 256MB и 

512MB. 
 
A-DATA DDR400 - При DDR400 моделите и нагоре продуктовата гама е изцяло 

предоставена на A-DATA марката, като се предлагат модули с 256MB , 512MB и 
1Gb капацитет. Разликата между тях е само тази, че 256MB е едностранно попълнен 

с чипове модул, докато при 512MB и 1Gb имаме чипове и от двете страни на PCB-то 

- общо 16 чипа 32Mx8. За разлика от V-DATA DDR333 модула, тук съвсем ясно е 

различимо "-5B" означение - използвано при 5ns чипове, което точно отговаря на 

слецификацията за 200MHz ( DDR400 ). Това обаче в доста случаи не значи 

абсолютно нищо и всичко опира до качеството на чипа и PCB-то. Интересно е да се 

спомене, че освен със собствени чипове, A-DATA предлагат DDR400 памети и с 

чипове на Winbond, добре познатите BH-5. 
 
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. SRAM e по-скъпа и се използва главно за кеш памети. Основната разлика 

между тях е, че информацията в DRAM трябва да бъде опреснявана периодично 

(няколко хиляди пъти в секунда) - поради елементите, от които е изградена, тя има 

свойството да “забравя” информацията, съдържаща се в нея. Също така, 

прочитането на нещо от паметта води до неговото “забравяне” , което налага 

допълнително презареждане. Тази операция (презареждане) нормално се извършва 

от един чип, наречен контролер на паметта. 



 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAM чипове 
 

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. 
 

11. 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 

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. 

 
12. CD-R и DVD-R, физическа организация на паметта при CD-R и DVD-R, 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 

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. 
 
В най-общия случай едно типично 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 кото 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. 
 
Първоначално, през 1995 г, когато за първи път бе обявен новият стандарт, носещ 

името DVD (Digital Video Disk), впоследствие, поради пригодността му за 

съхраняване и на друг вид данни, освен видео, променен на Digital Versatile Disk, 

форматите се изчерпваха само с три, предназначени за прочитане на информацията 

от тях: 
 

 DVD-ROM: използва матричен носител, върху който могат да бъдат записани 

данни, както и мултимедийни такива, които могат да бъдат възпроизведени и 

прочетени. 

 DVD-VIDEO: този формат предполага запис на видеоинформация, която след 

това може да бъде възпроизведена от домашна DVD-система или от 

компютърен DVD-ROM. 

 DVD-AUDIO: предназначен да съхранява многоканално аудио с най-високо 

качество. 
 

Впоследствие, след като участниците в DVD Forum-a, организация, в която 

членуват около двеста фирми и организации, занимаваща се с разработването и 

стандартизацията на някои DVD формати доразвиваха и усъвършенстваха 

техологията на запис върху DVD, се появиха допълнителни спецификации, 

позволяващи да се записва на носители, които ги поддържат. По същото време се 

появиха и няколко независими разработки, направени от фирми и организации, 

членуващи в DVD-форума, но отстояващи и своите собствени технологии. По този 

начин се обособиха 3 отделни групи разработчици, поддържащи трите основни 

(засега) формати за презаписваеми DVD-та: 
 

     DVD-RW 



 

  

 

 

 

     DVD+RW 

     DVD-RAM 
 

Отделно от тях съществуват трите споменати по-горе формата DVD, предназначени 

само за четене: DVD-ROM, DVD-VIDEO и DVD-AUDIO, в допълнение към 

формата за видеозапис DVD-VR и двата формата за еднократен запис на DVD: 

DVD-R(G) и DVD-R(A). Последните два са варианти на DVD-R формата, 

използващи за запис различна дължина на лазера, което е възможно само с помощта 
на специализирано оборудване. 

 

Форматите DVD+RW, DVD-RAM и DVD-RW, макар и да имат общи черти, имат 

повече разлики. Единствено най-късно появилия се DVD+RW е проектиран за 

съвместимост с наличните DVD-ROM и стационарни DVD-Video плейъри на 

физическо и логическо ниво. 
 
 
 

 
 

Най-често устройствата, предназначени за единия формат не могат нито да четат, 

нито да записват носители от друг формат. Някои производители на устройства, 

особено произведени през последните месеци включват в изделията си поддръжката 

на повече от един DVD формат (например, Toshiba DVD-ROM SD-M1502 може да 

чете освен DVD-ROM (DVD-Video), и DVD+RW носители), а Toshiba SD-M1612 - и 

DVD-RAM и DVD-RW в добавък. Случва се производителите да не декларират 

възможността на устройствата им да четат DVD+RW, но, благодарение на усилията 

на разработчиците на формата, това да е възможно. Другите два формата имат 

проблеми от различно естество със съвместимостта с някои модели устройства, за 

което по разбираеми причини производителите не обичат да споменават в 

рекламите. Налице е донякъде и желанието на фирмите да лансират формати, зад 

"гърба" на които стоят повече фирми (какъвто е случаят с DVD-RW), или с 

появилия се доста отдавна и вече разпространен DVD-RAM. 
 
Сега разпространените DVD+RW и DVD-RW носители използват за изграждането 

на информационния слой специален материал AVAST, разработен от компанията 

TDK, позволяващ поне 1000 цикъла на презапис. DVD-RAM технологията 

предполага коренно различен подход при организирането на данните върху 



 

  

 

 

 

носителите, като информационният им слой има друга, различна от конкурентите, 

структура, и, поне на теория, е по-пригоден за многократен презапис и 

дълговременно съхранение на данни. 
 
 
 
 
 

 

13. Видеосистема. 

 

 
 
 

 

14. 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. 

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. 
 

15. 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 
 
 

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 
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16. Видеокарти, функционални блокове, характеристики. 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 

VGA (абревиатура от английски: Video Graphics Array — видео графичен масив) е 

видео стандарт с аналогов изходен видеосигнал. Стандартът е разработен през 1987 

г. от IBM. 
 
 
 

 
     Режими с 16 цвята и 256 цвята 

 Цветна палитра с 262 144 възможни стойности (по шест бита за червен, зелен 

и син цвят) 

     Избираема тактова честота 25 MHz или 28 MHz 

     720 пиксела максимална хоризонтална разделителна способност 

     Максимум 480 линии 

     Опреснителни честоти до 70 Hz 

     Режим на пакетирани пиксели (на англ. packed-pixel), също наричен Mode 13h: 

256 цвята 

     Поддръжка на хардуерно скролиране 

     Еднотактови побитови отмествания 

     Поддръжка на разделянето на екрана 

     Възможност за програмно задаване на шрифта в текстов режим 
 
Освен собствените стандартни режими, VGA поддържа и графичните режими на 

предшествениците си (EGA, CGA и MDA). 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=EGA&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=MDA&action=edit&redlink=1


 

  

 

 

 

 
 

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

контролер. 
 
 
 
 

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 
 

- 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 
способност 

 

Честота на опресняване 
поддържани от картата 



 

  

 

 

 

18. Скенери, видове според технологията, характеристики, интерфейс. 
 

 

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. 



 

  

 

 

 

 
 

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. 
 

20. CIS (Contact Image Censor) скенери, принцип на действие. 

 
Тази технология на сканиране е по-нова и се среща по-рядко от CCD. Тя се 

използва от Canon при - CanoScan FB630U скенера. При този тип скенери сложната 

оптическа система е заменена с ред от сензори, които се намират на няколко 

милиметра под стъклената повърхност. Осветяването се извършва от ред зелени, 

червени и сини светодиоди (LEDs), разположени един до друг, за да образуват бяла 

светлина. Отразената от изображението светлина попада върху фоточувствителните 

елементи на сензора. С помоща на филтри светлината се разделя на трите основни 

цвята. Вградения в чипа аналого-цифров преобразувател конвертира информацията 

от сензора в двоичен вид. 

Отсъствието на оптична система прави този тип скенери много леки и тънки, а 

използването на светодиоди за източник на светлина намалява консумацията. 



 

  

 

 

 
 

 

Повечето съвременни скенери се основават на CCD сензори. Само два участника - 

един на Canon и един на Mustek - са CIS (Contact Image Sensor) скенери. За да бъде 

произведена бяла светлина, CIS скенерите използват редици от червени, сини и 

зелени светодиоди, за разлика от огледалата и лещите, използвани при CCD 

скенерите. При тях отделните редици от тези светодиодни сензори са поставени 

изключително близо до изходното изображение. 

Разликата в качеството на тези два типа скенери се обсъжда отдавна, като CCD 
скенерите винаги са имали малко предимство. Резултатите обаче показват, че новите 

CIS скенери са точно толкова добри, колкото и CCD скенерите по отношение на 

качеството на изображението. Един от недостатъците им е малкото поле на 

фокусиране, което затруднява сканирането на дебели книги откъм полетата, докато 

предимствата им са доста привлекателни. Тъй като източникът на светлина, 

сензорите за изображението и оптичният възел са обединени в една-единствена 

сканираща глава, CIS скенерите са много по-компактни и консумират много по- 

малко енергия. Това обаче може да доведе и до по-високо отношение сигнал/шум. 

Програмата за оптично разпознаване на символи (OCR) Abbi FineReader замени 

тежката OmniPage Pro като по-добър и преобладаващ комплектоуващ OCR пакет. 
 
21. OSI модел, преминаване на данните през слоевете на OSI модела, полета на 
пакета с данни, изпращан по мрежата. 

Мрежовият модел OSI (Open System Interconnect) е абстрактен модел, който описва начина 

на комуникация в компютърните мрежи. Разработен е от Международната организация по 

стандартизация (ISO). OSI моделът позволява на различни системи да комуникират безпроблемно 

помежду  си.  Той  е  стандарт,  който  производителите  на  мрежово  оборудване  използват  при 
проектиране на хардуер, операционни системи и протоколи. Моделът се използва, само когато се 

пакетират данни за предаване на данни по мрежата, и не се използва, когато се осъществява 

локален достъп до данните на собствената компютърна система. 

Структура на OSI модела 
Той включва 7 слоя, всеки от които е една стъпка в процеса на комуникация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всеки слой има точно определени функции – предоставя интерфейс и услуги към горния си 

слой, като също така получава услуги от слоя под него. Преди да се изпратят данните по мрежата 

те преминават  последователно през  отделните слоеве,  като всеки  слой  добавя своя собствена 

информация към оригиналната информация. Информацията по мрежата се предава във вид на 

пакети. При достигане на получаващия компютър, пакетите преминават през отделните слоеве по 

възходящ ред като всеки слой отстранява допълнителната информация добавена от едноименния 

слой при изпращането й. По този начин след преминаване през всички слоеве информацията 

трябва да бъде сглобена, така че да се получи оригиналното съобщение. 

Приложен слой 



 

  

 

 

 

Слой 7 или Приложен слой е най-горният слой в модела. Той служи като посредник между 

софтуерните  приложения  и  мрежовите  услуги.  В  този  слой  работят  протоколите  HTTP,  FTP, 

Telnet, SMTP, POP3, IMAP4, SNMP. 11-2 Задачата на слоя е да управлява общия мрежов достъп, 

контрола на потоците от данни и поправката на грешки. 

Представителен слой 
Слой 6 или Представителен слой определя използвания формат за обмен на данните. Тук 

получените от приложния слой данни се представят във вид на пакети („универсален” формат за 

пренос). При получателя става обратно преобразуване на данните от „универсален" във формат, 

използван от приложния слой на получаващия компютър. Този слой отговаря за преобразуването 
на данните: • компресиране – намаляване на техния размер; • криптиране – кодиране с цел защита 

от неоторизиран достъп; • транслация на протоколи – с цел пренасяне между различни хардуерни 

платформи и операционни системи. Тук работи софтуерът за споделяне на файлове и принтери – 

редиректор (redirector). Той определя дали заявка за вход/изход до файл се обработва от локалния 

компютър или от мрежово устройство чрез пренасочване на заявките. 

Сесиен слой 
Слой 5 или Сесиен слой отговаря за изграждане на канал за връзка – сесия – между два 

компютъра  в  мрежата.  Подобно  на  телефонен  разговор,  в  сесията  програмите  „разговарят” 

помежду си. Сесиите могат да бъдат в режим на пълен дуплекс (full duplex) или полу-дуплекс (half 

duplex). И двата режима позволяват двупосочна комуникация. В режим на пълен дуплекс двете 

страни могат да изпращат и получават данни едновременно, а при полу-дуплекс – последователно. 
Протоколите от сесийния слой включват: Network Basic Input/Output System (NetBIOS) интерфейс 

– позволява компютрите от мрежата да осъществяват двупосочна връзка, обработка на големи 

съобщения,  откриване  на  грешки  и  тяхното  коригиране;  Berkeley  UNIX  sockets  (Sockets) 

интерфейс – базов приложен интерфейс (API) за използване на TCP/IP. Част от операционните 

системи UNIX/Linux, позволяват изграждането на TCP и UDP връзки. Windows Sockets (Winsock) 

– версията на Socket за Microsoft Windows. Освен базовите функции включва разширение, 

позволяващо по-строг контрол на връзките. 

Транспортен слой 
Слой 4 или Транспортен слой отговаря за транспортирането на пакетите с данни без грешки, 

в точна последователност и без загуби. Той може да оптимизира трафика чрез обединяване на 

непълни съседни пакети. При получаващия компютър транспортният слой разопакова пакетите и 

ги подрежда в първоначалния им вид, след което изпраща потвърждение за получаването им. Този 

слой осигурява контрол на потока и обработката на грешки при преноса на пакетите. 

Транспортните протоколи TCP, UDP от TCP/IP и услугата за преобразуване на имена – Domain 

Name System (DNS) работят в този слой. 

Мрежови слой 
Слой 3 или Мрежов слой отговаря за адресирането на съобщенията и за определянето на 

маршрут, по който да преминат данните от компютъра – източник до компютъра – получател. 

Слоят следи и за проблеми при трафика. Също така управлява приоритета на данните – Quality of 

Service  (QoS)  –  гарантиране  на  мрежов  ресурс  (пропускателна  способност)  за  интерактивни 

приложения като аудио и видео разговори. Протоколът IP от TCP/IP работи в този слой. Тук 

работят маршрутизаторите. 

Канален слой 
Слой 2 или Канален слой изпраща кадрите с данни от мрежовия слой към физическия слой. 

Той включва два подслоя: Контрол за достъп до преносната среда – Media Access Control (MAC); 

Контрол на логическите връзки – Logical Link Control (LLC); MAC подслоят разпределя достъпа 

на компютрите до физическата преносна среда. Той дефинира MAC адресите. (Виж: Тема 2) В 

LLC  подслоя  се  дефинира  логическата  топология.  Тя  може  да  не  съвпада  с  физическата.  В 

каналния слой работят устройствата мост и суич. 



 

  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Път на данните в OSI модела 

 
Данните пътуват по мрежата във вид на фреймове (frames). Всеки фрейм (кадър) се състои от 

няколко елемента: • Идентификатор на получателя (Destination ID) – адресът на компютъра, към 

който се изпращат данните; • Идентификатор на подателя (Sender ID) – адресът на компютъра, 

изпращащ данните; • Контролна информация – определя типа на фрейма, маршрута и 

сегментирането; • Пакет данни – същинската информация, предавана по мрежата; • Циклична 

проверка на контролната сума (Cyclical Redundancy Checks – CRC) – информация за проверка и 

корекция на грешките. След изпращането на всеки фрейм обратно се изпраща потвърждение за 

пристигането му. Фреймовете, за които не се получи потвърждение или са повредени, се изпращат 

повторно. 

Физически слой 
Слой 1 или Физически слой предава потока от битове (единици и нули) от мрежовата карта 

към преносната среда.  Битовете  са кодирани  като  електрически  или  светлинни импулси  (при 

безжичните системи  са електромагнитни вълни). Този  слой определя типа на връзката между 

мрежовата  карта  и  кабела,  както  и  техниката  на  предаване  на  информацията  по  мрежата. 

Устройствата,  които  работят  на  това  ниво  са  мрежови  карти,  повторители,  хъбове,  медиа 

конвертори. 

22. Последователност на действията при оказване на първа помощ при токов 
удар. 

 

- бързо изключване на източника на напрежение 

- при невъзможност, отстраняване на пострадалия от източника чрез дървен 

предмет 

- сърдечен масаж, дишане „уста в уста”, ако е необходимо 

- зарвяне на пострадалия в пясък или почва 

- обаждане на компетентните медицински лица 
 

 

23.    Ка зу с:   Опишете   основните   стъпки   от   методиката   за   откриване    
и отстраняване   на   софтуерни   проблеми   и   дефекти   в   компютърна    
система. Използвате   на   вашия   компютър   операционната   система   WINDOWS   
XP.   При стартиране се изписва съобщението “Boot Failure”. Посочете поне две  
възможни 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. 



 

  

 

 

 

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. 
 

 
 

Използвате на вашия компютър операционната система WINDOWS XP. При 
стартиране се изписва съобщението “Boot Failure”. Посочете поне две възможни 
причини. 

 

 

Съобщението Boot Failure означава, че компютъра не зарежда от правилният дисков 

носител. Ако в BIOS е настроено да бутва от дискета и във флопито няма такава, 
това е прничината. Или има дискетата, но не е стартова и не може от нея да зареди. 

Ако е настроен да зарежда от CD/DVD и в оптичното устройство има не стартиращ 

диск - той е причината. Възможен вариант е и харда да е разделен на две и да е 

посочен за стартиращ дяла, на който не е ОС. Възможен вариант е проблем с кабели 



 

  

 

 

 

с конектора master да не е свързан към HDD с ОС.Или джъмперите не са поставени 

на Master на харда с ОС. 


