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Изпитен билет № 13 
 
 

Изпитна тема: Компютърна система (вариант 4) 

с процесор Pentium 4. 
 
 

1.Блокова схема на дънна платка с Chipset Intel 915 за процесор Intel Pentium 4. 
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2.Chipset от серията 900хх, архитектура, процесорна шина (FSB). 

 
Чипсетите на Intel от серията Express са революционно нов продукт на пазара, 

използващи напълно нова вътрешна архитектура, повишаваща значително 

възможностите им. Най-съществената новост е въвеждането на серийната шина PCI 

Express. От една страна тя се използва за свързване на високопроизводителни 

видеоконтролери чрез PCI Express x16 и на по-бавни периферни устройства чрез PCI 

Express x1. От друга страна заменя хъбовия интерфейс AHA (Accelerated Hub 

Architecture – ускорена хъбова архитектура), който е с пропускателна способност 

266 MB/s. Новата връзка между хъбовете се нарича DMI (Direct Media Interface – 

директен интерфейс на средата). Тя е изменена версия на PCI Express x4 и 

представлява серийна двупосочна пълнодуплексна връзка с топология „точка до 

точка”, осигуряваща пропускателна способност до 2 GB/s (по 1 GB/s във всяка 

посока). 

Intel 915. Първият чипсет i915PL от семейството Intel 915 е представен през 

2004 г. Чипсетите от тази серия са предназначени да заместят чипсетите 865. 

Включват следните  членове: 910GL,  915PL, 915P, 915G, 915GV и 915GL. Те са 

първите, които поддържат процесори с цокъл Socket 775. Всички поддържат 90 nm 

Pentium 4 Prescott ядро. 

Моделите 915P, 915G, 915GV, 915GL и 915PL са проектирани да поддържат 

хипернишковата технология (HT Technology), вградена в повечето последни Pentium 

4 процесори и да поддържат скорости на шината до 800 MHz. Всичките пет чипсета 

поддържат двуканална DDR памет до 400MHz и PCI Express x1, както и PCI слотове 

версия 2.3.  915P, 915G и 915GV също поддържат новия DDR2 стандарт за памети 

при скорости до 533MHz. 

915P и 915PL използват PCI Express x16 слот за високоскоростна графика, 

докато 915G е с PCI Express x16 слот, както и интегриран видеоконтролер Intel 

Graphics Media Accelerator 900 (първоначално известен като Extreme Graphics 3). 

915GV, 915GL и 910GL използват интегриран Intel Graphics Media Accelerator 900, 

но не включват PCI Express x16 слот (не може да се поставя отделна видеокарта). 

910GL е нискобюджетния член на семейството, в който липсват поддръжка за 

DDR2 оперативна памет, 800 MHz скорости на шината и PCI Express x16 видео. 

910GL е проектиран да съответства на Intel Celeron или Celeron D процесорите за 

производство на евтини системи. 

Всички чипове MCH / GMCH от 915-серия използват новото семейство на 
южния мост ICH6 (I/O Controller Hub или ICH). При него се поддържат паралелен 

интерфейс за дискове UDMA-100 и 4 устройства SATA-150, 4 USB 2.0 контролера с 

общо 8 порта, 4 PCI x1 слота, вграден 10/100 Ethernet и висококачествено аудио 

(Dolby Pro Logic IIx-съвместимо) с    7.1 канала. Версията ICH6R поддържа 

допълнително RAID масиви за SATA и новата Matrix Storage технология на Intel, 

предоставяща по-високо ниво на защита на данните, производителност и намалена 

консумация  на  енергия  на  твърдите  дискове,  както  за  RAID  масиви,  така  и  за 
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единични дискови устройства. С ICH6 се използва за пръв път новия 

високоскоростен интерфейс DMI (Direct Media Interface) между  MCH и ICH със 

скорост 2 GB/s. 
 

 

3.Процесорна шина FSB. 
 
Процесорна шина (FSB) - е високоскоростна шина използвана главно от процесора за предаване на 

информация. Процесора /CPU/ се състои от две основни части: *Аритметико- 

логическоустройство(ALU); *Контролноустройство– (CU). Тези части обикновенно са свързани с 

електронни връзки, които наричаме шина, която действа като високоскоростна магистрала между 

тях. В днешно време FSB шината служи като основна връзка между процесора и неговия чипсет, 

като се стреми да му осигури максимална пропускателна способност. В общия случай честотата на 

системата шина (FSB) е в пряка зависимост от честотата на паметта, но при последните поколения 

чипсети е възможна асинхронната им работа. 

 
4.PCI-Express шина, характеристики, спецификации. 

 

Основни характеристики. 
 

-   Съвместимост със съществуващите PCI приложения и драйвери 

-   Физическо свързване позволяващо бъдещи схеми за кодиране. 

-   Опростена конструкция на шината. 

- Използва разработената от IBM схема за кодиране "8 бита към 10 бита", която 

позволява самотактуване на сигналите и ще позволи лесното повишаване на 

тактовата честота за в бъдеще. 

- Максимална пропускателна способност за извод, която позволява скорост на 

шината 2,5 GHz за PCIe 1.0,  5 GHz за PCIe 2.0 и 8 GHz за PCIe 3.0 

- Възможности за увеличаване на пропускателната способност. Честотната лента 

(пропускателната  способност  )  нараства   много  лесно  с   увеличаване   на 

тактовата честота и ширината (броя на сигналните линии). 

-   Ниска    латентност,    подходяща    за    приложения,    изискващи    изохронно 

(чувствително спрямо времето) доставяне на данните. 

- Възможности  за  Plug  and  Play,  горещо  включване  (hot  plugging)  и  гореща 

смяна (hot swapping). 

-   Енергоспестяващи функции (функции за управление на енергията). 

- PCI-E използва point to point топология, като всяко устройство има собствена, 

независима връзка (link). За разпределяне на ресурсите между устройствата се 

използва  общ  превключвател  (switch),  който  разбива  потока  от  данни  на 

отделни пакети и ги насочва между комуникиращите устройства. 

Спецификации на PCI Express 
 

 
 

Тип на шината Широчина 

на шината 

(битове) 

Скорост на 

шината (MHz) 
Даннови цикли 

на такт 
Пропуск. 

способн. 

(MB/s) 

PCI Express 1.х 1 2500 0.8 250 
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 PCI Express 1.х 2 2500 0.8 500  

PCI Express 1.х 4 2500 0.8 1000 

PCI Express 1.х 8 2500 0.8 2000 

PCI Express 1.х 16 2500 0.8 4000 

PCI Express 1.х 32 2500 0.8 8000 

PCI Express 2.x 1 5000 0.8 500 

PCI Express 2.x 16 5000 0.8 8000 

PCI Express 2.x 32 5000 0.8 16000 

PCI Express 3.x 1 8000 ~0.98 1000 

PCI Express 3.x 16 8000 ~0.98 16000 

PCI Express 3.x 32 8000 ~0.98 32000 
 

 
 
 
 

5.Характеристики на трето поколение процесори Intel Pentium 4. 
 

   Софтуерна съвместимост с предишните 32-битови процесори на Intel. 

 Някои  версии  поддържат  EM64T  (64-битови  разширения),  XD  Bit 

(Execute Disable Bit - бит за забрана на изпълнението) -  защита срещу 

атаки, основани на препълване на буфера; 

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

или 1066MHz.. 

 Аритметичните  логически  устройства  работят  на  два  пъти  по-висока 

честота от тази на ядрото. 

   Хипер-конвейерна (20-етапна или 31-етапна (Prescott)) технология. 

 Хипер-нишкова технология – за процесори над 2,4 GHz /800 MHz шина 

и процесори над 3,06 GHz /533 MHz шина 

   Много дълбоко неподредено (out-of-order) изпълнение на инструкции. 

   Усъвършенствано предсказване на преходите. 

   SSE2  -  144  нови  SSE2  инструкции  за  обработка  на  графика  и  звук 

(Willamette и Northwood). 

 SSE3- добавя към SSE2 13 нови инструкции за обработка на графика и 

звук (Prescott). 

   Усъвършенстван математически копроцесор. 

   Множество състояния с понижена консумация на енергия. 
 

 

6.Работни честоти, технология, ядро, цокъл, „кеш” памет. 
 

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

 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. 

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

 

Първоначално Pentium 4 използва Socket 423, който има 423 извода в 39x39 

SPGA  подредба.  По-късните  версии  използват  Socket  478,  а  последните  версии 

използват  Socket  T  (LGA775  -  Land  Grid  Array),  чиито  крачета  (пинове)  са  на 

дънната платка, а не на процесора. Цокълът LGA775 има допълнителни изводи за 

поддръжка на нови характеристики като EM64T (64-битови разширения), Execute 

Disable Bit (бит за забрана на изпълнението) -   защита срещу атаки, основани на 

препълване на буфера, виртуализационна технология на Intel и др. подобрения. 

Pentium 4 Extreme Edition е наличен във форм фактори Socket 478 и Socket Т с 

тактови честоти от  3.2GHz to 3.4GHz (Socket 478) и от 3.4GHz до 3.73GHz (Socket 

T). Pentium D и Pentium Extreme Edition използват LGA775. 
 
 

 
7.Matrix Storage и Hyper-Threading технологии. 

 
В чипсетите от серията 900х се поддържа Matrix Storage технология на Intel, 

предоставяща едно по-високо ниво на защита и работа на твърдите дискови 

устройства. Всички чипове MCH / GMCH от 915-серия използват новото семейство 

на южния мост ICH6 (I/O Controller Hub или ICH). При него се поддържат паралелен 

интерфейс за дискове UDMA-100 и 4 устройства SATA-150. Версията ICH6R 

поддържа допълнително RAID масиви за SATA и новата Matrix Storage технология 

на Intel, предоставяща по-високо ниво на защита на данните, производителност и 

намалена консумация на енергия на твърдите дискове, както за RAID масиви, така и 

за единични дискови устройства. С ICH6 се използва за пръв път новия 

високоскоростен интерфейс DMI (Direct Media Interface) между  MCH и ICH със 

скорост 2 GB/s. 
 

 

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



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

Професия „Техник на компютърни системи“ специалност “Компютърна техника и технологии“ 

 

 

 

8.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 
 

- 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 
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pins. 
9.DDR2 SDRAM памет, параметри на DDR2 SDRAM, модули памети – DIMM 240 

 

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. 
 

 
 
 

 
 

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 DDR2  памет се 

комбинират по два чипа към обща шина и от там самото име на паметта DDR2 
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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: 
 

 
 

 

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: 
 

     “72-pin SO-DIMM (различно от 72-pin SIMM), използван за FPM DRAM и 

EDO DRAM 

     100-pin DIMM, used for използван за SDRAM в принтерните устройства 

     144-pin SO-DIMM, използван за SDR SDRAM 

     168-pin DIMM, използван за SDR SDRAM (а по-рядко и за FPM/EDO DRAM 

предназначени за работни станции/сървъри) 

     172-pin MicroDIMM, използван за DDR SDRAM 

     184-pin DIMM, използван за DDR SDRAM 

     200-pin SO-DIMM, използван за DDR SDRAM и DDR2 SDRAM 

     204-pin SO-DIMM, използван за DDR3 SDRAM 

     214-pin MicroDIMM, използван за DDR2 SDRAM 

 240-pin DIMM, използван за DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM и FB-DIMM 

DRAM 

     244-pin MiniDIMM, използван за DDR2 SDRAM” 
 

Разлика в платките DDR2 и DDR3 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/SO-DIMM
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_page_mode
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Data_Out_RAM
http://en.wikipedia.org/wiki/SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/SDRAM#SDR_SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/MicroDIMM
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/Fully_Buffered_DIMM
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Както се вижда различията са и в коппановката на модулите и в начина на 

аранжиране на пиновете, така че да не може да се вложи произволно стик памет, в 

банка предназначена за другия тип. 
 

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

200МHz. Резултатните(ефективни честоти на DDR2 и DDR3 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 RAM, има 

допълнителен чип с организиращи функции. 
 

Допълнителен начин на разграничение има и пo начина на използуване свободната 

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

самио 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 DDR2 и DDR3 паметите 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. 
 

Една от главните особености на оперативните памети е латетността. Това най-общо 

като определение е времето нужно между подаване на заявка към оператирната 

памет и началото на реалното изпълнение във вид на прехвърляне на заявените(от 

процесора) данни. 
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Малко да поговорим и за тъй наречената ефективна честота, какво всъщност 

преставлява в подробности и какво се крие всъщност зад изписване от типа: „ DDR3 

2400” Общо взето е важно да се разгледа по-подробно този въпрос, защото когато се 

избира оперативна памет ни заливат в офертните таблици за оперативни памети 

именно с такива стойности... 
 

Първо, в DDR стиковете практически се използуват едни и същи чипове памет като 

технология. Разлики има в някакви граници в (собствената)честота на работа на тези 

чипове, в 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 100-200МHz ( 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 приложени модули, чиповете памет в които, 

работят дори с над 300МHz ). 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, при последните шината е с най-висока 

честота и подобрен коефициент на полезно действие, защото е способна да пропуска 

и в двете посоки не само по един, а по два бита на всеки такт, т.е. на всеки херц от 

работната си честота, поради което сумарно честотата се удвоява в представянето й, 

от гледна точка на ефективна работа. 
 

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 

http://www.jedec.org/
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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. 
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11.CD-RW и DVD-RW дискове, физическа организация на паметта,  метод на 
запис/четене, кодиране на информацията, 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. 
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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 
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caddy вътре в устройството, за да може носителят да легне върху специалната шайба 

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

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

да работят и във вертикално положение. 
 

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

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

12.SATA kонтролер за HDD, характеристики, спецификации. 
 
Интерфейсът Serial ATA е предназначен за включване на  устройства с интерфейси 

ATA и ATAPI, т.е. твърди дискове, CD, DVD и други. Той използва тънък кабел, 

подобен на този използван за включване аналоговия CD-ROM изход. Система 

"master-slave" повече не се използва, тъй като всяко устройство се включва чрез 

свой кабел (топология "звезда"). Стандартните ATA-дискове се включват към 

SATA-контролера чрез адаптер, и обратно - SATA-диск чрез адаптер се включва 

към стария контролер. 
 

След като през март AMD и Seagate направиха публична демонстрация на новата 

версия на интерфейса Serial ATA, Revision 3.0, не след дълго ги последва и 

консорциумът Serial ATA International Organization (SATA-IO) като най-после обяви 

официално третата итерация на стандарта. Както е известно, SATA Revision 3.0 

удвоява сегашната (теоретична) скорост на трансфер на данни от 3Gb/s на 6Gb/s 

(приблизително 600 мегабайта в секунда - MB/s). Новият стандарт използва 

конектор, който е съвместим със сегашните версии, така че на производителите на 

компоненти (особено доставчиците на дъна) няма да се налага да откриват наново 

топлата вода и да променят дизайните си. Това, според специалистите, ще помогне 

за бързата пазарна адаптация на новия стандарт, така че ще можем да го видим в 

реални продукти съвсем скоро. 
 

Съществуващите спецификации на Serial ATA контролера са: 

Serial ATA Revision 1.0 

Serial ATA Revision 2.0 

Serial ATA Revision 3.0 
 

13.Видеосистема. 

http://pcworld.bg/8627_amd_i_seagate_demonstriraha_nova_versiya_na_interfejsa_sata
http://pcworld.bg/8627_amd_i_seagate_demonstriraha_nova_versiya_na_interfejsa_sata
http://pcworld.bg/8627_amd_i_seagate_demonstriraha_nova_versiya_na_interfejsa_sata
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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. 
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Недостатъци: 
Недостатъчна яркост на изображението и зависимост от ъгъла на  наблюдение. 

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

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

с лошо качество. 

Имат фиксирана разделителна способност. което е неудобство за графичните 

дизайнери и CAD специалистите. 
 

 

TFT -  монитори с активна матрица 
Създадени са на базата на транзистори с тънка пластинка (Thin Film Transistor  TFT 
). Използваните транзистори не се различават от обикновените но са с много малка 

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

създаване на трицветна матрица с размер 800x600 пиксела са необходими около 1 

440 000 отделни транзистори. 

Тази технология решава проблема с динамичните изображения, както и други 

проблеми на  LCD – време реагиране на матрицата, яркост на изображението, както 
и екранна разделителна способност. 

 

 

dpi (dot pen inch) - количество точки на инч 

Терминът  е  въведен  за  разделителната  способност  на  монитори  и  фактически 

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

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

качествено изображението. 
 

 

рpi (pixels pen inch) - количество пиксели на инч 

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

независимо от останалото изображение. Терминът се използва за определяне 

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. 
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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 

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
javascript:term_vis('%3cp%3e---Ð�Ñ�ÐµÐ¼Ðµ%20Ð·Ð°%20Ñ�ÐµÐ°ÐºÑ�Ð¸Ñ�%20Ð½Ð°%20Ð¿Ð¸ÐºÑ�ÐµÐ
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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 
 

 

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 
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     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). 
 

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

 
 
 

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 

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
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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. 
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-    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 

 
 
 
 

През последните две години при производството на видеоадаптерите, се наложи 

технологията на NVIDIA - SLI, както и своевременния отговор на ATi под името 

CrossFire. Тези новости не са нещо по-различно от това да се свържат заедно два 

графични! 
 

Идеята за паралелната работа на повече от един графичен ускорител съществува от 

времето, когато господарите на този бизнес бяха 3Dfx със своите ненадминати 

видеоплатки Voodoo 2. Макар и името SLI да е било същото (въпреки че самото 

съкращение е означавало друго), технологично осъществяването на идеята следва 

коренно различни пътища. Първоначалната технология SLI поделя работата между 

двата ускорителя, като разпределя броя линии на изображението поравно между тях. 

Реалната полза в случая е, че двете карти работят в един вид понижена разделителна 

способност, позволяваща им да се справят със значително по-сложни графични 

сцени. 
 
SLI и NVIDIA 

 

Използваният от NVIDIA принцип на действие е малко по-различен - поделянето на 

работата между двете карти може да става по два начина: Alternative Frame 

Rendering (презкадрово рендериране) и Split Frame Rendering (разделно кадрово 

рендериране). 
 
При първия начин всяка от двете карти се занимава с по един цял кадър - иначе 

казано, едната карта рендерира кадър 5, другата - кадър 6, след което отново първата 

се занимава с кадър 7, втората - с 8, и т.н. 
 

При втория начин кадърът се разделя на две половини по хоризонталата, като всяка 

карта се занимава със своята половина, след което главната (primary) видеокарта 

сглобява сцената. Тук се появяват основните недостатъци на метода. Ако например 

сцената за рендериране представлява плаж на фона на небето, то разделен на две, 

този кадър ще предостави на първата карта, да речем, небето, а на втората - част от 

небето и целия плаж. Очевидно е, че в случая ще имаме неравномерно натоварване 

на двете видеокарти и едната ще приключи работата си значително по-бързо от 
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другата, след което ще стои свободна, обезсмисляйки идеята за SLI. За решаването 

на този проблем е въведено интелигентно поведение на драйвера и при 

възникването на подобна ситуация той разделя кадъра, да речем, в съотношение 

75/25 между двете видеокарти. 
 

Важен фактор, спомогнал за въвеждането на SLI, е наличието на PCI-E шината, 

позволяваща преноса на данни между двете видеокарти със скорост, значително 

надвишаваща оригиналната технология на 3Dfx, при която данните са ограничени от 

тясната PCI шина с пропускателна способност 132 MB/s. Друга основна разлика с 

реализацията на 3Dfx е и наличието на специална шина, свързваща двете карти, 

когато са в SLI конфигурация. За целта се използва специфичен конектор на самите 

видеокарти, както и свързващ ги “мост”. 
 
В заключение 

 

Реалните предимства на тези две технологии на водещите фирми в част от случаите 

са спорни, но за сметка на това в други приложения ползата е повече от значителна - 

за пример могат да бъдат дадени тежки игри, като Oblivion и F.E.A.R., както и 

професионалните продукти за графичен дизайн и чертане. Тъй като при SLI 

адаптивното разпределяне на работата невинаги успява да се справи коректно, има 

приложения, в които дори съществува лек спад в производителността, но все пак не 

бива да се пропуска фактът, че и CrossFire, и SLI все още се развиват и тепърва ще 

показват на какво са способни. Както е известно, при видеокартите подобряването 

на производителността в значителна степен се дължи на добре написаните драйвери 

- област, в която NVIDIA имат преднина. Тези две технологии идват със своите 

предимства и недостатъци - предстои лидерът да бъде избран от потребителите. 
 

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 
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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 
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Интерфейсът на скенера с компютъра определя скоростта на трансфер на 

сканираните данни. 

 Пара ле ле н  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. 
 

 

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

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

 

20.IP и IPX адреси. 

 
Всеки IP адрес се състои от две части. Заедно те идентифицират мрежата, в която се 

намира устройството, и конкретното устройство в тази мрежа. Едната част от IP 

адреса идентифицира мрежата, а втората част - хоста (отделният компютър). 

Напълно възможно е в две различни мрежи да има мрежови устройства с еднакви 

номера (адреси). В същото време няколко мрежови устройства, изграждащи дадена 

мрежа споделят един и същ адрес на мрежа. Но комбинацията от мрежов адрес и 

адрес на хост е уникална за всеки компютър (или по-точно, за всеки мрежов 

интерфейс). Например в IP адреса 192.168.1.4 първите три числа идентифицират 

мрежата. Последното число идентифицира мрежовия интерфейс на индивидуалния 

компютър. Всички компютри в същата подмрежа имат един и същ мрежов 

идентификатор (192.168.1), но всеки има различен идентификатор на хост (т.е. в 

подмрежата може да има само един адрес 4). 

Ако даден компютър изпрати съобщение на IP адрес 192.168.1.4, в който 192.168.1 
представлява мрежата, а 4 представлява хоста, първата стъпка е пакетът да се 

достави до правилната мрежа. След неговото пристигане той се маршрутизира 

вътрешно в самата мрежа до компютъра, представен от идентификатора на хоста 

(който е 4). 

В нашия пример първите три числа идентифицират мрежата. Случаят обаче не 

винаги е такъв. В традиционната схема за IP адресиране, частта от адреса, която 

представлява мрежата, и частта, която представлява хоста, се определя от класа 

(class) на адреса. 

IP адресите, подобно на останалата информация, обработвана от компютрите, са 

изградени всъщност от двоични цифри, или битове. Тъй като работата с дълги 
низове от единици и нули е трудна за повечето хора, ние обикновено обозначаваме 

IP адресите в точково-десетичен (dotted-decimal) формат. Той  представлява 

поредица от четири числа, разделени с точки, като всеки набор представлява октет 

(8 двоични цифри или 8 бита). Четирите октета се обозначават като w.x.y.z като най- 

десният октет се нарича „z" октет, следващият е „у" и т.н. 
Тъй като има по осем бита във всеки от четирите октета, всеки IP адрес е 32-би-тово 

двоично число. Това означава, че съществуват над четири милиарда възможни IP 

адреси (за да бъдем точни, 4 294 967 296, което е 232 ). Един IP адрес обикновено 

изглежда по следния начин: 192.168.1.12. 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА Тук разглеждаме само версия 4 на Интернет протокола (IPv4), 
която масово се използва днес. В момента се тества нов стандарт, IPv6, който 

използва 128-битов адрес и осигурява 2128 използваеми адреси. 
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Знаем, че част от IP адреса идентифицира мрежата, а останалата част идентифицира 

отделното устройство (хоста), но коя част коя е и кое от двете представлява? 

Първоначално това се определяло от класа, към който принадлежи мрежата. По 

настоящем това се определя по един нов метод за адресиране, наречен безкласово 

адресиране (classless addressing). 
 
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). 

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. 
 

 

21.Протоколи, работещи в транспортния слой на OSI модела. 

 

 
 

 

Транспортен слой - (известен също като хост до хос - Host-to-Host ) осигурява 

на приложния слой (от 4-слойния модел) сесийни и дейтаграмни комуникационни 

услуги. Основните протоколи от този слой са: 

 TCP  -  е  връзково-ориентиран  протокол,  установява  сесия  между  двата 

комуникиращи  си  компютъра,  преди  да  започне  да  изпраща  данни.  За 
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установяването  на  сесията  се  използват  съобщения  за  потвърждаване  и 

отговор. След това се извършва проверка за грешки и тяхното коригиране, 

като данните се разделят на пакети. Към всеки пакет се добавя информация за 

последователност, така че отделните части от съобщението да могат да се 

сглобят обратно в правилния ред. Тази информация също така позволява на 

приемащия компютър да открие дали няма липсващи пакети. Това прави TCP 

по-надежден,  но  на  определена  цена:  всички  тези  допълнителни  дейности 

намаляват производителността. 

 UDP е безвръзков. Той не поставя ред на пакетите с данни; това означава, че 

той е по-подходящ за малки съобщения, които могат да се предадат в един 

пакет. UDP също така не следи какво е изпратил. Той обаче осигурява 

контролна сума, за да гарантира, че данните са непокътнати при пристигането 

им. Тъй като не трябва да се занимава с установяване на последователността 

или проверка за грешки, UDP е доста по бърз. 
 

 

22.Обяснете поне 3 задължения на работодателите по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд. 

 
Инструктажи, работно облекло, предпазни средства за работа, указателни табели и 

подходящ микроклимат. 
 

23.    Ка з ус : Опишете    основните    стъпки   от   методиката    за    откриване    
и отстраняване  на  хардуерни  проблеми  и  дефекти  в  компютърна  система.  
При стартиране на компютъра се изписва съобщението „CAS Latency is set to 3. 
Press F1 to continue.” Какво трябва данаправите, за да не се изписва това  
съобщение при всяко стартиране на системата? 
Основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни 
проблеми и дефекти в компютърна система са: 
Хардуерната диагностика зависи от симптоматиката на проблема. 
Хардуерната диагностика зависи от симптоматиката на проблема. 
При стартирането си компютърът прави тест- самодиагностика (POST-power-on self-test), дали отговаря на 

необходимите системни изисквания и дали всички хардуерни компоненти са правилно свързани, преди 

началото на останалата част от процеса на зареждане. Ако компютърът премине успешно теста, ще издаде един 

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

звук и не сте чували досега да издава такъв, може да проверите дали е свързан кабелът/излиза от предния 

панел, заедно с други, които са от стартовия бутон/ за звук към платката. Ако компютърът се провали на POST 

или няма да бипне изобщо, или ще генерира сигнален код, който съобщава, за източника на проблема. 

Съобщения  за грешки 

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

BIOS. 

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

настройки, възможно е грешката да се появява, заради   изхабе на  бат е рия  на дънната платка. 
 

CPU at nnnn  Съобщение, показващо честотата на процесора. 

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

съответства на настройките в БИОС  и трябва да  го поставите в съответствие с настройките на видеото. 

 
Press ESC to skip memory test При включването на компютъра автоматично започва тестване на рам-паметта, 

ако желаете можете да го пропуснете с ESC бутона. 

http://computerspc.ucoz.com/forum/3-74-1
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Floppy disk (s) fail  Грешка при инициализацията на контролера на флопито или при свързването му с 

конектора. 

 
HARD DISK initializing Please wait a moment   Някои твърди дискове изискват повече време за инициализация, 

изчакайте докато съобщението не изчезне от екрана на монитора. 

 
HARD DISK INSTALL FAILURE  Грешка при инициализация на контролера на твърдия диск или на 

операционната система, проверете дали контролерът е настроен коректно, ако твърдият диск не е свързан или 

има проблем с него излиза съобщение NONE/MISSING HARD DISK 

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

автоматична диагностика, проверка или ако е зададена от вас със chkdsk. Ако ви се появи това съобщение то 

по някаква причина диагностиката му е проблем и не може да бъде извършена. 

 
Keyboard error or no keyboard present  Инициализацията на клавиатурата е невъзможна, затова би следвало да 

проверите дали е свързана или има проблем с usb или ps/2 портовете, в който от двата е включена. При 

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

невинаги особено, ако сте с Windows XP компютърът си ги инсталира сам, както при Windows 7, нужна е 

вашата помощ. Моят съвет е при безжична клавиатура да си стартирате компютъра със старата - с кабел и 

предварително да си инсталирате драйверите за новата, чак след това го рестартирайте с безжичната. 

Друг вариант е да влезете в BIOS Setup в настройките за клавиатура в HALT ON изберете ALL, BUT 

KEYBOARD. 

 
Memory Test Съобщение за тестване на ram. 

 
Memory test fail  Съобщението излиза, ако при тестване на рам-паметта се прояви грешка. След това съобщение 

излиза допълнителна информация за установената грешка. 

 
Override enabled — Defaults loaded  Ако системата не може да се зареди с използваните настройки на CMOS, 

BIOS ги презапишете като използвате настройки по подразбиране. 

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

екран на  Award BIOS със своя, за да го превключите натиснете клавиша TAB. 

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

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

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

нужното за да заредите настройките от дискета е да натиснете клавиша TAB, след това ще видите и 

допълнителните инструкции. 

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

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

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

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

3.  Проверяват се напреженията на захранващия блок. 
Свързва се към дънната платка „зумер“ и в зависимост от призводителя на 

BIOS(примерно Звукови кодове AMI BIOS(American Megatrends) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
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4.  Ако е RAM подменяме я с работеща. 

5.  И пак тестваме 

6.  Ако видеоакта: 

-подменяме я с работеща, ако е външна 

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

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

 
CAS е латентността на  оперативната памет  и е променена от фабричната и стойност. Всеки  вид 

оперативна памет  (DDR400,DDR2,DDR3) има  различни стойности, да  не  говорим,  че различни марки 

от един  вид  пак може  да  имат  различни стойности. Вероятно трябва  от BIOS  да  се настрои на CAS 

Latency  на 2. 


