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Изпитен билет № 14 
 

Изпитна тема: Компютърна система (вариант 5) 

с процесор Pentium. 
 

1. Блокова схема на дънна платка с Chipset Intel 925 за процесор Intel Pentium 4. 

 

 
 

2.Чипсети на Intel от серията 9хх, aрхитектура. 

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 
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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  915G1  е с PCI 

Express x16 слот, както и интегриран видеоконтролер  Intel Graphics Media Accelerator  900 (първоначално 

известен като Extreme Graphics  3)2. 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 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. 

Intel 925. Семейството чипсети Intel 925 включва 925X и 925XE. Чипсет Intel 925X чипсет, с кодово 

име Alderwood,  е пуснат през 2004 година. Той е предназначен  да замени  чипсета  875P Canterwood.  За 

разлика от серията чипсети 915, които продължават да поддържат по-старите  памети DDR, 925X поддържа 

само DDR2 памет. 925X поддържа също ECC памет, осигурявайки бърза и точна платформа на приложения 

с критични задачи. За да се подобри още производителността,  той използва оптимизирана конструкция  на 

контролера на паметта. 

925X поддържа Pentium  4 Extreme  Edition и Pentium 4 в Socket 775 форм фактори.  Тя също така 

включва PCI-Express  x1,  PCI-Express x16  (видео), PCI  разширителни   слотове версия 2.3.  За хъб  на 

контролера за вход/изход  се използва семейството ICH6. 

925XE  е обновена  версия на 925X,  добавяйки  поддръжка  за скорости  на FSB  1066 MHz, но той 

изоставя поддръжката за процесор Pentium 4 Extreme Edition и за ECC памет. 
 
 
 

1 Буквата G в означенията указва че видеоконтролера е вграден. 
2 Graphics Media Accelerator 900 е частична реализация на DirectX  9, но в него липсват шейдъри за върховете,  присъстващи в 
напълно съвместимите с DirectX 9 графични процесори от ATI и NVIDIA. 
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Процесор Pentium D 805-840 Pentium D 915-960 

Ядро Smithfield Presler 
 

 
Intel  945.  Семейството  Intel 945  включва три члена: 945G,  945P  и 945PL. Първият  чипсет от 

семейството е представен  през 2005 г. Тези чипсети, заедно с 955X и 975X, са първите, които поддържат 

новите процесори Intel Pentium D с двойно ядро, но те също така поддържат Pentium 4, които използват HT 

технология и Socket 775. 

 

Чипсетите 945G и 945P са насочени към пазарния сегмент на високопроизводителните  компютри. Те 

предлагат скорости  на процесорната  шина до 1066 MHz и до 4GB двуканална  памет DDR2 (два чифта) 

работещи на честоти до 667 MHz. И двата поддържат PCI Express x16, но 945G включва и вградена графика 
Intel Graphics Media Accelerator 950. 

945PL е насочен към масовия сегмент  на пазара на PC. Той поддържа само два модула памет (един 
чифт двуканални  модули),  работещи на 533MHz с максимален  размер до 2GB. Той също поддържа PCI 
Express x16. Всички членове на семейството 945 поддържат хъба на входноизходния контролер ICH7. ICH7 
семейството се различава от ICH6 по поддръжката на дискови устройства Serial ATA 300 MB/s. Вариантът 
ICH7R  поддържа SATA  RAID  5 и Matrix RAID, както и два допълнителни PCI Express x1 порта. 

чипсета 955X и 975X. Тези чипсети, заедно със семейството 945, са първите, които поддържат новите 

двуядрени процесори   Pentium   D,  но  те  също поддържат   новите високопроизводителни   едноядрени 

процесори  Pentium  Extreme Edition,  както и съществуващите  Pentium 4 процесори,  които използват  HT 

технология и Socket 775. Intel категоризира тези чипсети като предназначени  за работни станции начално 

ниво и високопроизводителни РС. Въпреки че тези чипсети са номерирани в различни серии, повечето  от 

техните характеристики са еднакви. Двете поддържат скорости на процесорната шина (FSB) от 800 MHz и 

1066 MHz, до четири модула памет DDR2 667/533MHz (два чифта двуканални  модули) за максимум 8 GB 

системна  памет. Двете поддържат  ECC памет – необходимост  за работата на работните станции, както и 

използването на хъба ICH7. 955X и 975X се различават един от друг по поддръжката на видеоконтролерите. 

955X поддържа една PCI Express x16 видеокарта, докато 975X поддържа два PCI Express видеокарти в за 

работа в CrossFire режим с два слота. 

Чипсетите  от следващото  поколение 96х също поддържат  Pentium 4 и Pentium D, но тъй като са 

създадени за новите процесори Core 2, ще бъдат разгледани в темата за компютърните системи с двуядрени 

процесори. 
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Процесор Pentium D 805-840 Pentium D 915-960  

Брой ядра 2 2 

Производствен процес 90 нанометра [nm] 65 нанометра [nm] 

Тактова честота 2.66-3.20 GHz 2.80-3.60 GHz 

Честота на процесорната шина 533, 800MHz 800MHz 

L2 кеш 2 MB 4 MB 

SSE SSE3 SSE3 

64-битово разширение да да 

NX да да 

EIST някои да 

Цокъл LGA775 LGA775 

 

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 
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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 

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  Extreme  Edition, 
работни честоти, технология, ядро, цокъл, кеш памет. 

 

 
 

 

Процесор 

 

Pentium EE 840 
Pentium EE 955- 

965 

Ядро Smithfield Presler 

Брой ядра 2 2 

Производствен процес 90 нанометра [nm] 65 нанометра [nm] 

Тактова честота 3.20 GHz 3.46-3.73 GHz 

Честота на процесорната шина 800MHz 1,066MHz 

L2 кеш 2 MB 4 MB 

64-битово разширение да да 

Цокъл LGA775 LGA775 
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6. Конвейрна обработка на данните. 

 
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. 

 
6. 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. 
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7. Процесори на AMD съвместими с Pentium 4 процесорите. 

 
От появата на компютрите с първите 32-битови  процесори 80386 през 1986 г., всички 

процесори за PC, които се произвеждат в продължение на около 15 години (до Intel Pentium 4 
и AMD Athlon XP), са 32-битови,  каквито и подобрения в архитектурата да имат. 

Едва през 2001  г.,  Intel представят   първия  64-битов процесор  за сървъри  Itanium 
последван  през 2002 г. от подобрения Itanium 2. През 2003 г. AMD представя първите 64- 
битови процесори за x86-съвместими  настолни компютри Athlon 64 и Athlon 64FX и първия 
64-битов процесор  за сървъри  Opteron.  През 2004  г.  Intel представя  серия от версии на 
процесора Pentium 4 за настолни компютри, които поддържат 64-битовото  разширение Intel 
64.  След това през 2005  г.,  Intel въвеждат  64-битовите  версии на процесорите  Xeon за 
работни станции и сървъри и двуядрените 64-битови процесори Pentium D и Pentium Extreme 
Edition,  които  са   последните процесори, използващи NetBurst.    След   изчерпване 
възможностите   на  NetBurst   архитектурата,   Intel създават редица 64-битови процесори, 
базирани   на  микроархитектурите   Core,  Atom  и  Nehalem.  Успоредно с  развитието   на 
процесорите на Intel и в конкуренция с тях се развиват и процесорите на AMD. През 2005 г. 
са представени  64-битовите   процесори от семейството  Athlon 64  X2,  които са  първите 
двуядрени  процесори за настолни компютри на AMD. През 2007 г. започва производството 
на 64-битови процесори с новата архитектура AMD K10, с кодово име Phenom. 

Подходи при създаването на 64-битови процесори 
При създаването  на 64-битови  процесори се използват два основни подхода: 
   създаване на изцяло нова 64-битова архитектура, несъвместима с архитектурата 

х86 – използван  от   Intel и Hewlett Packard в архитектурата  IA-64, приложена  в 
процесорите Itanium и Itanium 2. Основното  предназначение на тази архитектура  е 
за сървъри.  Отначало  се  предлагала  и в  качеството на платформа  за настолни 
компютри, но след появата на архитектурата AMD64, запазваща съвместимостта  с 
x86, производителите, в това число и Intel, се отказват да я използват за друго, освен 
за сървъри; въпреки че в края на 2001 г. е създадена специална 64-битова версия на 
Windows XP за IA-64. 

   еволюция  на  съществуващата  x86  архитектура,  чрез добавяне на 64-битови 
изчислителни  възможности  –  предложена  от AMD през 1999  г.  и за пръв път 
приложена през 2003 г. за процесорите Opteron – за сървъри и  Athlon 64 и Athlon 
64FX – за настолни компютри. Следвайки AMD, Intel създават своя версия на тази 
архитектура и за пръв път я използват през 2004 г. в процесорите Xeon с кодово име 
Nocona. Такава технология се осъществява  и от други фирми като Via. 

 
8. Характеристики на RAM паметта, видове DRAM 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. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
http://en.wikipedia.org/wiki/IA-64
http://en.wikipedia.org/wiki/IA-64
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-  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. DDR2 SDRAM памет, параметри, модули памети – DIMM 240 pins. 

 
Принципът на работа на DDR2 SDRAM  паметите е непроменен – извършват трансфер по 
двата фронта на тактовия сигнал, който обаче е вътрешно с удвоена честота. Трансферът се 
извършва върху 64 битова даннова шина. Това осигурява четворно по-голяма честота на 
трансфера в сравнение със честотата тактуване. 
Двойният трансфер в рамките на един такт се нарича "2n-Prefetch". От това следва, че 
вътрешната даннова шина (шината на ядрото на паметта) е с двойна ширина спрямо 
външната шина. Това изисква предаването на данните да става чрез вътрешно 
мултиплексиране. Архитектурата на DDR2 паметите е основана  на същия принцип, но при 
нея вътрешната даннова шина е 4 пъти по-широка спрямо външната. Така за предаването на 
прочетените в рамките на един такт данни се налага мултиплексиране 4 към 1, което се 
нарича "4n-Prefetch" правило 

Модулите с памети тип DDR2 се произвеждат в нови 240-контактни  DIMM платки. Към 
настоящия  момент  3 JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council) стандарта DDR2 
модули, се произвеждат с обем 256[MB], 512[MB] и 1[GB]. 
Интегралните схеми за DDR2 паметите се произвеждат с корпуси тип FBGA (Fine Ball Grid 
Array), със захранване на 1,8 [v]. 

Към настоящия момент технологиите  на DDR2 паметите практически са достигнали своя 
предел. Ето защо бе осъществен преход към нов стандарт – DDR3. 
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Предимствата  при преход от DDR2 към DDR3 ще са аналогични на онези, които се 
наблюдаваха  при прехода от DDR към DDR2: от една страна се снижава енергийният разход 
в условия на равна пропускателност (DDR3-800 против DDR2-800); от друга страна това е 
възможността за по-нататъшно увеличаване на тактовата честота (DDR3-1600 против DDR2- 
800). Същите ще бъдат и недостатъците – силното различие между вътрешната и външната 
честота ще води до още по-големи стойности на задръжките. 
Параметри: 
Скоростта се представя в MHz. Скоростта която покрива DDR2 е в диапазона от 400MHz, 
през 533MHz,  после през 667MHz,  минавайки покрай 800MHz,  достигайки 1066MHz. 
Естествено  колкото повече мегахерци е съответният модул памет, толкова по-висока е 
цената му. 

 

 

Латентността на модулите памет. В общи линии това са времената за изпънение на 
операции в определени части от. По принцип са в наносекунди  и записани изглеждат горе- 

долу така "5-5-5-15". Колкото по-ниски са стойностите,  толкова по-хубаво.  По принцип за 
DDR2 за момента е нормално да използват памет със CLK стойности 4-4-4-12.. С 
увеличаване на MHz-ците, респективно се увеличава и латентността(и при DDR2,  и при 
DDR3). С времето тези стойности ще се подобряват. 

 

 

Последният параметър е Dual-Channel технологията. Тя има различни реализации, но на 
кратко казано това са два канала за памет. Трафика на информация става два пъти по-бързо 
от обикновенно.  За целта обаче ви трябват два сравнително еднакви модула памет - да 
работят с една и съща скорост(MHz), да имат една и съща латентност(CLK)  и да са еднакви 
по размер. Именно за тази цел, за да включите Dual-Channel се продават модули KIT - тоест 
два модула памет, на един и същ производител, с едни и същи характеристики,  които са били 
тествани че работят заедно коректно. Тяхната цена дори е по-ниска, отколкото на два 
модула, които да си купите поотделно. 

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

и четене на информацията. 
 

Според принципа си на действие, ВЗУ се разделят на три класа: 
а)оптически; 
б)магнито-оптически; 
в) магнитни. 

Видове ВЗУ според принципа на запис и четене на информацията: 
а)устройства с последователен достъп; 
б)устройства с пряк достъп; 

 

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

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

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

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), която се изтрива и програмира на 
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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. 
 

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

 
12. SATA kонтролер, 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. 
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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. 

 
 

 

14. Плазмени монитори, принципно устройство, характеристики. 
 
Плазменият дисплей е вид дисплей, при който всеки пиксел представлява микроскопична 
луминесцентна лампа, в която се генерира газоразрядна плазма. 

Изненадващо е, но тази технология не е толкова нова. Изследването на плазмените дисплеи е 
започнало още през 1960 г. в САЩ. Първият прототип на такъв продукт е създаден през 1964 

г., като е представлявал матрица от 4х4 пиксела, излъчващи монохромна синя светлина. През 
1967 г. матрицата нараства до 16х16 пиксела и светлината вече е бледочервена. Разбира се, 
от новата технология се заинтересуват гигантите IBM, NEC, Fujitsu и Matsushita. Липсата на 
пазари за такава продукция обаче замразява развитието на технологията за дълго време. 
Изследванията продължават най-вече в Япония, където в началото на 90-те години на 
миналия век се появяват първите комерсиални продукти. 

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://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/1960
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/1964
http://bg.wikipedia.org/wiki/1967
http://bg.wikipedia.org/wiki/IBM
http://bg.wikipedia.org/wiki/Fujitsu
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Принцип на действие на плазмените дисплеи се състои в следното. Всеки пиксел има три 
субпиксела. Всеки субпиксел представлява микроскопична луминесцентна лампа, която 
излъчва само един от трите основни цвята (има различен луминофор). Чрез промяна на 
интензитета на светлината на субпикселите се постигат нюанси на възпроизвежданите 
цветове. При плазмените екрани се използва благороден газ (например аргон), затворен в 
определен обем. На всеки от краищата на това тяло има електроди, посредством които се 
подава високо напрежение (няколкостотин волта). Така газът преминава в плазмено 
състояние, т.е. налични са еднакъв брой свободни  електрони и положителни йони. В 
резултат на приложеното напрежение се формира поток на електроните към положителния 
електрод и на йоните към отрицателния. При сблъскването  на атомите последните получават 
енергия, благодарение на която електроните им преминават на по-високо енергийно ниво. 
При връщане към стандартните  им орбити се отделят фотони или казано с други думи — 
светлина. Така светлината е резултат от генерирането на плазма под въздействието  на силно 
електрическо поле. Тази светлина обаче не е видима, а е ултравиолетова, затова стените на 
телата, в които е затворена плазмата, се покриват със специален прах (фосфор), който 
реагира на ултравиолетови лъчи и на свой ред излъчва бяла светлина.  В това отношение 
плазмените дисплеи до известна степен приличат на конвенционалните кинескопи. 

 

Основното  предизвикателство пред производителите на плазмени екрани е да създадат 
матрица от няколко милиона субпиксела, всеки от които има размери 200х200х100 микрона. 
На дисплей с резолюция 1280х780 пиксела има около три милиона субпиксела  с шест 
милиона електрода, които да ги управляват. Разбира се, няма как да бъдат прекарани и шест 
милиона проводника, така че управлението се осъществява чрез хоризонтални и вертикални 
линии за всеки ред и колона от матрицата. 

Характеристиките  на плазмените монитори са: размер, зрителен ъгъл 
честота на опресняване , яркост и контраст. 

 
15. Сравнителна характеристика между плазмени и LCD монитори. 

 
Определено е трудно да се направи избор между плазмен и течнокристален  (LCD) монитор. 
И двете технологии са актуални и имат своите плюсове и минуси. 
В основата на плазмената технология е фосфорът. Всеки пиксел е направен от три фосфора – 
червен, син и зелен. Те отделят светлина в момента, в който през тях премине електронна 
дъга. Интензивността на лъча определя количеството на отделената светлина. 
LCD технология, от друга страна, използва милиони кристали, които са разположени между 
две успоредни прозрачни плоскости, зад които е източникът на флуоресцентна светлина. С 
помощта на филтри се генерира цветът. 
Кои са основните разлики, между двете технологии: 
Размерът 
Размерът е един от основните показатели за сравнение между плазмените и LCD монитори. 

Разлика има и тя е в полза на плазмените. При тях може да се достигне до наистина 
впечатляващи размери. Наскоро Panasonic обяви, че пуска плазмен монитор с невероятния 
размер от 103 инча. Размерите на плазмените монитори обикновено се движат в диапазона от 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
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32 до 63 инча, докато тези на LCD-тата - от 15 до 45 инча. Така че, ако търсите много голям 
монитор, трябва да се насочите към плазмените. 
Зрителен ъгъл 
При плазмените монитори проблем със зрителния ъгъл не съществува,  но и при повечето 
LCD все още това е слабо място. Зрителният ъгъл всъщност означава под точно какъв ъгъл 
може да бъде наблюдаван екрана, без да има промени в цветовете. В последно време се 
наблюдава тенденция за изчезване на проблема, свързан със зрителния ъгъл, и при LCD 
екраните. 
Честота на опресняване 
Това е показател, доста важен за LCD мониторите. Той характеризира времето, което е 
необходимо на пиксела да превключи от напълно бяло до напълно черно състояние и 
обратно (напоследък производителите вече говорят за преминаване от сиво в сиво). Колкото 
по- малко време е необходимо за опресняване на пикселите, толкова по-добре. С една дума, 
за да може да наблюдавате бързо развиващи се картини, е хубаво пикселите да реагират 
бързо, за да няма замазване на картината. При плазмата не съществува  такъв проблем, тя се 
справя толкова добре, колкото и CRT мониторите. Така че, имаме превес на плазмата и в 
тази категория. 
Яркост и контраст 
Плазмените монитори могат да се похвалят с по-добра яркост и контраст при идеални 
условия, т.е. при липсата на обкръжаваща светлина, когато се вижда истинското предимство 
на технологията.  Като цяло и двата типа монитори ще отговорят на очакванията ви за яркост. 
Но в реални условия, т.е. при ситуация с наличие на обкръжаваща светлина, LCD изглеждат 
по-ярки. 
Дефекти 
При плазмените монитори след време върху екрана се прогарят силуети на статични 
изображения, които оставят изображение "призрак". Благодарение на технологии, като pixel 
orbitor, този проблем е драстично намален. 
Като цяло ще останете доволни от качеството  на картината и при двата типа монитори, така 
че изборът може да е напълно субективен. 

 
 

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. 
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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). 

 

 

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

Ширина на AGP   32бита 

 
Работна честота  66MHz 

 

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

 
Алтернативни режими  2x/4x 

 
 
 
 
 
 
 
 

Базово ниво за шина PCI : 

Ширина на PCI  32бита 

 
Работна честота  33MHz 

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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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 



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 
 

 
 

 

 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 

 
 

 

18. SLI технология. 

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). 
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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 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. 

 
 

19. Мастиленоструйни принтери, технология, параметри, интерфейс. 
Принципът на действие на мастиленоструйните  принтери прилича на този на матричните принтери с 

това,   че   изображението    на   носителя се   формира от   точки.  Обаче  вместо  глава  с   иглички, 
мастиленоструйните   принтери използват матрица, печатаща с   течни  мастила. Мастиленоструйното 
принтиране  е вид принтиране,  при което се създава цифрово  изображение,  като се изтласкват  капчици 
мастило върху хартия. Процесът се извършва от самата глава, където се намира и резервоарът с мастило. По 
време на печат листът хартия се подава със специален механизъм,  в основата на който стои гумен валяк, 
задвижван  от стъпков мотор. Хартията  се  притиска  към валяка с  помощта  на гумени ролки  (фиг.1). 
Печатането е автоматичен процес, чиито видове ще бъдат разгледани по-надолу в проекта. 
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Фиг.1 
При старата конструкция на принтера хартията се е подавала поединично (лист след лист). Това е било 

много неудобно, т.к. за печата на много документи се е изисквало постоянно присъствие на оператор, който 
да подава всеки следващ лист хартия и повторно да пуска процеса на печат. В съврем енните принтери този 
механизъм е автоматизиран.  В приемната тавичка  (табла)  на принтера  могат да се поставят много листа 
преди началото  на печата, като всеки лист се захваща  поотделно и се използва, когато  бъде необходим. 
Количеството хартия, което може да бъде поставено в различните модели принтери е между 50 и 100 листа. 
Драйверите,  управляващи процеса на печат, помагат да се установи  необходимият брой напечатани копия, 
също така указват страница  или част от нея, която трябва да бъде разпечатана.  Автомати зацията  при 
подаването на хартия, както и драйверите,  правят експлоатацията на устройството  изключително удобна. 
Това силно се усеща  при голям по обем печат: достатъчно е просто да се сложи хартия в количката, да се 
укажат параметрите на печата и да се стартира програмата за разпечатване. Всичко  останало принтерът ще 
направи автоматично.  Конструктивно   устройството   за  подаване на  хартия е  различно   в  различните 
принтери, но все пак са се установили две основни схеми, които се използват най -често. Всяка от тях има 
своите предимства и недостатъци: 1. Схема, при която хартията се подава отгоре – изисква се достатъчно по 
обем пространство (отгоре на корпуса) за опериране с принтера. Ето защо, такива принтери са неудачни за 
вграждане  в ниши  с определена височина.  Такава конструкция  се използва  при принтерите  на Epson и 
Canon.  2. Схема, при която  хартията  се подава  отдолу  – такава схема на разположение  е характерна  за 
повечето  мастиленоструйни  принтери, произведени от Hewlett-Packard. Не се изисква допълнително място, 
което беше недостатък   при първата  схема. Недостатък  представлява само това, че тези принтери  заемат 
голяма площ на работната маса. Понякога това се компенсира с възможност за затваряне на приемащата и 
предаващата тавички за хартия, когато принтерът не се използва. 4 Синхронното взаимодействие на всички 
механизми на принтера, както и връзката му със системния блок на компютъра се осигурява от устройството 
за управление. От своя страна, то представлява един мини-компютър. Именно това електрическо устройство 
осъществява двустранния обмен на информация с персоналния компютър и необходимото преобразуване на 
информацията,  формирането  на управляващите  сигнали  и други. За контрол  на състоянието на принтера 
обикновено се предвиждат елементи  за управление и индикация (фиг.2). Управлението се осъществява  с 
помощта на бутони, а индикацията със светодиоди. Има случаи, когато такива органи за настройка въобще 
отсъстват, а всичко се конфигурира с помощта на компютъра. 
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Фиг.2 
Всички конструктивни  елементи на принтера  за събрани върху метално шаси, което се покрива от 

пластмасов  корпус.  Централно място в принтера заема проходът,  по който минава хартията. Въпреки  че 
принтерите  изглеждат   обемни, свободно място отвътре почти отсъства. Това обстоятелство  понякога 
принуждава захранващия  блок да бъде отделен (външен),  което от своя страна  прави експлоатацията по- 
малко удобна. 

Видове мастиленоструйно принтиране 

Mожем да го разделим на два типа – термално и пиезоструйно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.3 
Термалният мастиленоструен  процес е по-разпространеният от двата. Изобретен е от инж. Итиро Ендо 

за Canon през 1977г. При него касетата се състои от множество  мианиатюрни камери, всяка със собствен 
нагревател,  изградени  чрез фотолитография.   За  да се извлече капка от всяка камера,  през загряващия 
елемент се  пропуска  електрически   импулс, което предизвика  мигновено   изпарение  на  мастилото  от 
камерата, образувайки балонче (фиг.3).  Налягането се повишава и капка мастило се изтласква към хартията 
(оттук и търговското наименование на Canon – Bubble Jet). Повърхностното напрежение на мастилото, както 
и кондензацията  и разширяването  на изпареното мехурче,  водят до изтеглянето на нова доза мастило  в 
камерата през тясно каналче, свързано с мастилен резервоар. Използваните мастила са предимно на водна 
основа. Тъй като не са необходими специални материали, производствената  стойност  на печатащите глави 
обикновено е по-ниска,  отколкото  при другите  мастиленоструйни  технологии.  През 1981 г. технологията 
бива представена на изложението Canon Grand Fair. През 1985 г. се пуска в серийно производство първият 
монохромен  принтер – Canon BJ- 80. През 1988 г. се появява първият цветен модел – BJC-440, формат А2. 
Пиезоструен печат Микроконтролер, вграден в печатаща глава, подава напрежение с определена честота на 
кварцовия пиезокристал (фиг.6). В следствие на това става изхвърляне на мастилената капка (фиг.7). Когато 
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върху него се  приложи  напрежение,   кристалът   започва да трепти с  определена  честота. Капките се 
изстрелват една след друга, образувайки струя. 

На фиг.4 е изобразена печатащата глава, когато принтерът не се използва. 

фиг.4

 

фиг.4- Пиезокристалът се намира в състояние на покой. 
 
 
 
 
 
 
 

 

фиг.5- На кристала е подадено напрежение. 

на фиг.5 е показано как кристалът се деформира (извива)  в следствие на подаденото му напрежение. 
Обемът  на камерата се увеличава и постъпващото  мастило запълва  цялото пространство.  В този момент 
може да се управлява размерът ѝ на бъдещата капка. Колкото по-силно се извива кристалът, толкова повече 
мастило постъпва в камерата и толкова по-голяма ще бъде изстрелваната капка. 

 

 
 
 
 
 
 
 

фиг.6: На кристала се подава напрежение с обратен поляритет. Той се деформира, в следствие на което 
обемът на мастилената камера рязко се съкращава и капката се изстрелва. 

Непрекъснат печат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиг.7 
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При този процес мастилото се подава непрекъснато, като отделеното количество се регулира от 
модулатор. Патентът за този способ за печат принадлежи на Уилям Томсън от 1867. 

Технически процесът се реализира (фиг.7), като под налягане в дюзата на печатащата глава се подава 
мастило, което на изхода от дюзата се разбива на последователност от микрокапки, с обем няколко десетки 
pl. Това се извършва посредством пиезокристал (разположен в дюзата), който формира акустична  вълна, с 
честота от порядъка на десетки kHz. 
Ако всички капки попадаха на хартията, тя би била равномерно покрита със слой мастило. Ето защо – чрез 
отклоняваща система – на печатната повърхност попадат само тези капки, които се изискват за 
изображението. Останалите се събират в контейнер, след което се връщат обратно в основния резервоар. 
На фиг.7 е показано и как капките мастило получават заряд. След това преминават през отклоняващата 
система, наречена дефлектор. С промяна на напрежението на електрическото поле на системата може да се 
управлява траекторията на капките. Те или попадат на хартията, или се улавят и се връщат в резервоара за 
мастило. 
Първият принтер, използващ тази технология, е пуснат в производство през 1951г. от Siemens. Сега 
устройствата,  базиращи се на непрекъснатия печат, се характеризират с много висока производителност на 
дюзата – от 50000 до 150000 капки/секунда. Друго преимущество е мастилото, което е електропроводимо. 
Имат и сложна система за рециркулация на мастилото, което предотвратява преразхода му. Скоростта  на 
печат обаче е относително невисока, а разстоянието между дюзата на печатащата глава и 
повърхността, на която се създава изображението, е голямо. Огромен плюс на непрекъснатия печат е 
възможността да се получи отлично качество на цветните изображения. Но това става за сметка на 
бързодействието и експлоатационните разходи. 

Видове мастила 
В мастиленоструйния печат се използват няколко вида мастила, всеки от които има своите предимства и 
недостатъци. 

Багрилно мастило 
Това е най-евтиното мастило, най-често намиращо употреба в монохромното принтиране. Въпреки това, то е 
налично в до десет цвята. Макар да е много евтоно в сравнение с другите мастила, контрастът при печат е 
много висок. Основните му недостатъци са липсата на водоустойчивост,  както и бавното му изсъхване. 

Пигментно мастило 
Най-голямото предимство на този тип мастило е неговата трайност – отпечатаното няма да изсветлее и 
избледнее с времето. Водоустойчиво е, а скоростта му на изсъхване е до 100 пъти по-голяма от тази на 
багрилното мастило. В сравнение с него предлага по-висок контраст, но по-ниска яркост. Цената му е по- 

висока, но употребата му в домашните принтери е широко разпространена. 

UV мастило 
Комерсиалната употреба на UV мастила датира още от 1970 г. Формулата на мастилото е такава, че то да се 
променя от течност до втвърден филм почти мигновено след излагане на UV лъчение от ултравиолетова 
лампа. За разлика от мастилата на водна основа – багрилното и пигментното, то не се изпарява от 
хартията. Бързото му изсъхване позволява завишена скорост на печат. Тъй като не засъхва в печатащата 
глава, проблеми с дюзите, използващи UV мастило практически не се наблюдават. Друга положителна 
особеност е, че това мастило е безвредно за околната среда. Недостатъците са високата цена и 
необходимостта от специално оборудване за неговата употреба. 

Изисквания към използваните мастила 
Мастилата, които се ползват при мастиленоструното  принтиране трябва да 
удовлетворяват следните условия: 
да бъдат съвместими с материала, от който е изработен печатащият механизъм; 
да не образуват отлагания в каналите и дюзите, както и да не се разслояват; 
да имат голям срок на годност; 


да притежават определена плътност, вискозитет и повърхностно напрежение при 
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температури от 10 до 40°C; 
да не се явяват хабитат на бактерии и водорасли; 
да не съдържат отровни или канцерогенни вещества; 
да не са запалими 
Изискванията за качеството на мастилото, за която и да е система за термопечат, 
са значително по-високи от тези, които ползват пиезоструйния печат. Принципът на 
функциониране и високата температура налагат използването на масила само на водна 
основа. Освен това този тип мастило трябва да издържа на кратковременно загряване 
до 350°C 

Цветен печат 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.8 
Цветните мастиленоструйни  принтери формират изображенията, използвайки 
четири основни цвята, налагайки ги едни върху други (фиг.9) 

Цветовия модел, който използват мастиленоструйните принтери, е CMYK 
(Cyan – основно синьо, Magenta – виолетово, клонящо към червено, Yellow  – жълто и 
K – Black, за черно. Буквата K се използва, за да се избегне объркването между blue 
(синьо) и black). Моделът СМYK се базира на свойството на печатарските мастила, 
отпечатани върху хартия, да поглъщат и отразяват различни части от видимия спектър. 
Когато бяла свтлина осветява цветно изображение, отпечатано върху хартия, всяка 
мастилена точка поглъща съответната част от спектъра и отразява останалата към очите 
на наблюдателя. 
На теория чистите мастила с цветове циан(Cyan), магента(Magenta) и 
жълт(Yellow)  би трябвало да произведат черен цвят, ако се припокрият. Но на практика 
полученият цвят е по скоро кафеникав. Затова там, където трябва да се получат области 
с чист черен цвят, вместо смес на трите цвята се ползва четвърти, черен цвят(black,K, 
Key ). Печатането на изображения върху хартия с ползването на тези четири основни 
цвята печатарските мастила се нарича четирицветен печат. 
Тъй като цветовете се формират чрез изваждане (subtraction) на част от спектъра 
на бялата светлина, те се наричат „субтрактивни”, а системата – субтрактивно смесване 
на цветовете. 
Стойността на всеки цветови елемент от CMYK системата е между 0% и 100%, 
където при 0% определеният цветови елемент не се възпроизвежда, а при 100% се 
възпроизвежда изцяло. Процентната стойност показва наситеността на дадения цветови 
елемент. 
Пример: 
• Бяло: C=0%, M=0%, Y=0%, K=0%; 
• Червено: C=0%, M=100%, Y=100%, K=0%; 
• Зелено: C=100%, M=0%, Y=100%, K=0%; 
• Синьо: C=100%, M=100%, Y=0%, K=0%; 



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 
 

 

• Жълто: C=0%, M=0%, Y=100%, K=0%. 
• Черно: За печат на черен цвят не се препоръчва използването на C=100%, 
M=100%, Y=100%, K=100%, защото това би довело до изпускането на всички цветове 
едновременно и хартията, върху която се печата, би се деформирала. Препоръчва се 
сумата от процентите да не надвишава 300%. За постигане на плътен черен цвят може 
да се използва C=60%, M=60%, Y=60%, K=100%. 
Принципът на действие на цветните мастиленоструйни принтери е същия както 
при черно-белите. Единствената  разлика се състои в това, че при черно-белите 
мастиленоструйни  принтери се използва само черна глава, а цветните освен черна, имат 
и цветна. В цветната глава отново са трите цвята на CMYK модела: жълт, магента и 
син (фиг.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.9 

Дизайнът на глави за мастиленоструйни принтери 



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг.10 

Несменяеми глави 
(фиг.10 вдясно) 
Главата е вградена като е предвидено тя да издържи през целия жизнен цикъл на принтера. Идеята е, че щом 
главата не се нуждае от смяна при всяко изчерпване на мастилото, цените за консумативите могат да бъдат 
много по-ниски, а главата може да бъде много по-прецизна (в сравнение с евтината сменяема). От друга 
страна, ако несменяемата глава бива повредена, смяната и може да бъде много скъпа, ако изобщо е 
възможна. 
Мастиленоструйните  принтери с несменяеми глави най-често са индустриалните принтери от най-висок 
клас или широкоформатните плотери. 

Сменяеми глави 
(фиг.10 вляво) 
При тази философия се използва глава, която е част от сменяема касета с мастило. Всеки път, когато 
мастилото свърши се сменя касетата заедно с цялата глава. Това увеличава цената на консумативите и прави 
по-трудно производството на високопрецизна глава на смислена цена. Но пък от друга страна означава, че 
повредена или запушена печатна глава не е голям проблем: потребителят може да си купи нова 
касета. Тази технология е предпочитана от HP както и от Canon (в по-старите им модели). Този тип 
конструкция може да бъде видяна като стъпка на производителите на принтери да попречат на трети фирми 
да произвеждат касети. Съществува  и трети вид глави (фиг.10 в средата) със сменяем резервоар за 
мастило, прикачен към сменяема глава (която не се сменя често – на всяко десето презареждане на 
резервоара). Този похват се използва при някои принтери на HP. 

Дюзи 
В сърцето на мастиленоструйния принтер е разположен голям брой високо прецизни дюзи, които изтласкват 
мастило върху хартията. В диаметър те са с размери от порядъка на 10μm – около десета от диаметъра на 
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човешки косъм. Не е необичайно един домашен принтер да разполага с няколко хиляди дюзи, по няколко 
стотин за всеки цвят мастило. Размерът на всяка от дюзите е изфабрикуван с точност, по-висока от 
един микрометър, за да може да се постигне постоянен обем на капката, което е задължително за постигането 
на постоянна цветова наситеност на страницата. При комерсиалното производство на мастиленоструйни 
дюзи се използват няколко различни метода, включващи електроформиране, лазерна аблация, анизотропно 
ецване и фотолитография. Дюзите са разположени заедно върху подвижна глава, движеща се с висока 
скорост (типично над метър в секунда)  по ширината на хартията. Дюзите се намират на около милиметър от 
хартията, като скоростта на изтласкваното мастило варира между 5 и 10 m/s. 
Мастилото се изтласква от дюзите, като върху течното мастило в резервоара се подаде импулс налягане. 
Двата основни метода за създаване на този импулс са термалното мехурче (thermal bubble) и употребата на 
пиезокристал. 

Засъхване на мастилото 
Основната  причина за проблеми при мастиленоструйните  принтери е засъхването на мастило в дюзите на 
принтиращата глава. Най-често изсъхването  се получава, когато устройството не се ползва достатъчно 
често, а това води до образуването на твърда маса, блокираща микроскопичните тунелчета за мастило. При 
повечето принтери решението е в покриването на дюзите с гумена капачка, когато принтерът не се 
използва. Но това не е ефикасно при внезапно изключване на захранването или не 
добър контакт с предпазващата капачка. Добра практика е поне веднъж седмично да се пуска програма за 
почистване на дюзите – Nozzle Clean, Clean Print Head и др. Хаби се мастило (малко), но се спестяват 
иначе излишни разходи по смяна на главата и т.н. 
За да се предотврати изсъхване на мастилото някои мастилено струйните принтери разполагат и с 
навлажняващ главата механизъм. Често това не е отделно обособен елемент, който да подава разтворител 
към дюзите и да изпълнява тази функция. Обикновено дюзите на главата се навлажняват посредством 
самото мастило. 
Принтерът създава налягане едновременно във всичките дюзи на печатащата глава, в следствие на което 
избутва мастилото навън, като по този начин част от него навлиза в запушените канали на някои дюзи и 
частично размеква засъхналото мастило. След това, по повърхността на дюзите преминава гумена 
почистваща пластина, която разстила влагата равномерно по печатащата глава, след което каналите се 
пречистват отново. 
Ако все пак засъхването не е било предотвратено или почистването след това е било невъзможно, 
консумативите за смяна струват почти толкова колкото нов принтер. 

Портове и интерфейси 
Първоначално принтерите са се включвали към персоналния компютър, използвайки последователен  порт 

RS-232. Обаче цената на такъв порт била доста висока, което създало пречка за потенциалните купувачи на 
принтери. С цел решаване на този проблем фирмата Centronics през 1976 г. разработва паралелен 8-битов 

интерфейс, LPT (принтерите се свързват към компютъра чрез 25-пинов женски D-тип конектор). Скоростта 
на предаване на данните е сравнително висока. Като правило LPT портовете се намират на задната страна на 
персоналния компютър. Този нов интерфейс се оказва не само много по-евтин, но и осигурява много по- 

голяма производителност (500Kbps  вместо 20Kbps). Единственият му недостатък била относително 
неголямата дължина на съединяващия кабел, който за нормална работа не трябвало да превишава 
1,8m (за последователния порт тази дължина била 25 m). Оттогава насетне паралелният 
интерфейс нееднократно е усъвършенстван. 
Други паралелни интерфейси са EPP – разширен паралелен порт и ECP – порт с увеличени възможности. 
USB интерфейсът е признат за една от най-значителните иновации в света на 
компютърните портове, замествайки серийните, паралелните и многото други 
интерфейси за свързване, използвани преди това. Освен това, ако преди във всеки порт 
можело да се включи само едно устройство, то в един USB порт можем да включим 
127. Тайната е в това, че всички USB устройства могат да се включат към компютъра 
във „верига“. Единствено правило, което трябва да се спазва при работа с USB, е 
последователността на включване да върви от най-производителните устройства като 
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Мастиленоструйни принтери Параметри: Стойности 
Технология: Ink-jet или Bubble-jet 
Скорост на печат PPM (Страници за минута) 1 - 20 PPM 
Разделителна способност DPI (Точки в инч) 300 - 1200 DPI 
Копия (Оргинала +) 0 Месечно натоварване 
PPM (Страници на месец) 6,000 - 60,000 PPM Цена [US$] 
30 - 3000 $ За широкоформатни 
принтери до 19000 $ 
Цена на страница (цента) 3.0 - 30.0 

 

 

принтер, скенер, колонки, до най-бавните, клавиатури и мишки. Още едно предимство 
на този интерфейс е, че позволява на компютъра да се включат всякакви устройства без 
да се претовари системата – това се нарича „горещ“ способ. Скоростта на първата 
версия на USB (към този стандарт се отнасят всички устройства, пуснат в продажба до 
края на 2000 г.) достигала до 12Mbps.  Спецификацията на USB 2.0, приета през април 
2000 г. увеличила скоростта на предаване на данните на 480Mbps. С USB 3.0 скоростта 
на трансфер става 5 Gbps. Всяка  модификация е съвместима с предишната. 
Интерфейс FireWire (IEEE1394) 
Колкото и да е бърза и удобна схемата на USB, все пак съществуват  устройства, 
изискващи още по-голяма скорост на предаване на данните. Пропусквателната 
способност на FireWire била търсената и все пак този вид портове не става масов. 

Характеристики и типични стойности на 
мастиленоструйните принтери 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

табл.1 

Предимства на мастиленоструйните принтери 
Поради ниската си цена и отличното качество на печат, мастиленоструйните 
принтери се радват на доста висока популярност през последните години. Те са 
предпочитани както за домашна употреба, така и в малки офиси където количеството и 
обема на отпечатваните документи не са много големи. С бързото разпространение на 
цифровата фотография, те все повече се използват и за отпечатване на качествени 
цветни фотографии на специална фото хартия в домашни условия. 
Мастиленоструйните  принтери работят по-тихо от матричните и могат да 
отпечатват по-детайлни изображения при по-висока разделителна способност.  Някои от 
тях имат много висока скорост на печат. В сравнение с по-скъпи технологии (например 
при лазерно принтиране) мастиленоструйните  принтери практически нямат време за 
загряване и цената на страница при тях е по ниска. 

Предимства на мастиленоструйните принтери 
Поради ниската си цена и отличното качество на печат, мастиленоструйните 
принтери се радват на доста висока популярност през последните години. Те са 
предпочитани както за домашна употреба, така и в малки офиси където количеството и 
обема на отпечатваните документи не са много големи. С бързото разпространение на 
цифровата фотография, те все повече се използват и за отпечатване на качествени 
цветни фотографии на специална фото хартия в домашни условия. 
Мастиленоструйните  принтери работят по-тихо от матричните и могат да 
отпечатват по-детайлни изображения при по-висока разделителна способност.  Някои от 
тях имат много висока скорост на печат. В сравнение с по-скъпи технологии (например 
при лазерно принтиране) мастиленоструйните  принтери практически нямат време за 
загряване и цената на страница при тях е по ниска. 

Недостатъци на мастиленоструйните принтери 
Често оригиналното мастило е много скъпо. Много от интелигентните касети имат 
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чип, който докладва за нивото на мастило на принтера. Това може да накара 
устройството  да показва съобщение за грешка или неправилно да информира 
потребителя, че касетата е празна. Понякога тези съобщения могат да бъдат 
игнорирани, но някои машини не позволяват да се печата с касета, която се обявява за 
празна, за да не могат потребителите сами да пълнят касетите. Разследване показало, че 
чипове на Epson докладват за празна касета въпреки, че мастилото било налично до 
38%. 

Статистика и бизнес модел 
Високата цени на оригиналните касети, както и умишлено поставените 
препятствия за тяхното пълнене, са довели до нарастването  на фирмите занимаващи се 
с доставка на мастило. Много от производителите на принтери съветват  своите клиенти 
да не използват мастила от други търговци като твърдят, че те биха могли да повредят 
печатащите глави, понеже мастилата не ползвали същата формула като оригиналните 
такива – водят до течове или до по-ниско качество на печат. Американското издание 
Consumer Reports отбелязва, че често касетите на трети производители съдържат по- 
малко мастило от оригиналните. Друго проучване сочи, че с неоригинални мастила 
животът на отпечатаните материали може да бъде много по-кратък. Обаче при 
практически тест през 2007 г. принтираното с неоригиналните касети е било 
предпочетено от участниците (без те предварително да знаят кое мастило кое е). 
Гаранцията на принтер може да не важи, ако повреда на устройството е настъпила 
следствие на употреба на неоригинални консумативи. 
Чест бизнес механизъм при продажбата на мастиленоструйни принтери е 
устройството да се продава на точно производствената цена или по-ниска, докато 
цената на оригиналното мастило бива завишавана. Много от производителите 
поддържат тази политика чрез инсталираните на микрочипове в касетите на 
принтерите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чиповете следят употребата и докладват на принтера за нивото на оставащото мастило. 
Въведени са и „срокове на годност“. В момента, в който чипът докладва, че касетата е 
празна или с изтекъл срок на годност, принтерът спира да печата. Дори и ако 
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се напълни касетата, чипът ше продължи да „твърди“, че мастилото е свършило. При 
много модели (най-вече при Canon) състоянието „празна“ може да бъде отменено чрез 
т. нар. сервизен код. А пък за някои принтери се продават специални устройства, които 
могат да променят състоянието на максималното. Срещу редица производители, сред 
които Epson и HP, са били повдигнати обвинения, че касетите им се обявяват като 
празни, въпреки, че в тях има още мастило. Този проблем се задълбочава още повече 
при касетите, които съдържат няколко цвята мастило. Те отбелязват, че са празни още 
при свършването,  на който и да е цвят. Съществуват и модели принтери, които отказват 
да печатат черно-бели документи, ако някой от другите цветове се е изчерпал. 
В последните години голяма част от потребителите протестират срещу бизнес 
практиките на някои от производителите на принтери (като тази - галон мастоло да 
срува до 8 000$). Алтернативи са по-евтините копия на касети, производство на трети 
страни и пълненето на касети чрез специални комплекти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поради голямата разлика в цените съществуват  много компании, занимаващи се с 
подобна дейност. 

Мастиленоструен или лазерен 



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Много мастиленоструйни принтери струват по-малко от лазерните, но цената на 
страница при използване на оригинално мастило обикновено е много по-висока в 
сравнение с тази при лазерните. Употребата  на мастила и тонери от други компании 
може да понижи цената на ползване и при двете технологии. 
Мастиленоструйните  принтери използват разтворими мастила с много по-кратък срок 
на годност в сравнение с лазерния тонер, който разполага с неопределено дълъг 
живот. При дълъг период. в който не са употребени, мастиленоструйните принтери се 
запушват, което не се случва при лазерните. 
Мастиленоструйните  принтери се нуждаят от периодично почистване на главата, 
при което се похабява значително количество мастило и което сериозно увеличава 
цената на експлоатация, особено когато машината не е ползвана от дълго време. Ако 
мастиленоструйната печатаща глава се запуши, понякога са налични разтворители на 
мастило и резервни глави от други производители. Обаче печатащите глави при много 
модели са несменяеми, т.е. при запушване е нужно да се замени цялото устройство. От 
друга страна принтерите със сменяема глава обикновено имат много по-висока цена на 
страница от тези с несменяема. 
Мастиленоструйните  принтери традиционно разполагат с по-високо качество на 
печата, когато отпечатват фотографски материали от лазерните принтери. Но и двете 
технологии са се променили много във времето, така че към момента качеството е 
сходно (въпреки че фотографи и художници виждат по-големи предимства именно в 
мастиленоструйната технология). 
Лазерните принтери се предпочитат в офис средите, тъй като мастиленоструйните 
общо взето са по-бавни и поддръжката, която изискват е по-голяма. 
В таблица 2 е показано сравнение между матрични, лазерни и мастиленоструйни 
принтери: 
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Професионални принтери 
Освен широко използваните малки мастиленоструйни принтери за домашна и 
офис употреба, съществуват и професионални модели. 
Стандартните  им формати за печат варират от 20 до 100см. Най-честата им 
употреба е за отпечатването на голяма като обем фирмена комуникация, която 
не се нуждае високо качество на печата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Широкият формат е между 75см. и 5м. Използва се при отпечатване  на рекламни 
материали както и за документи на архитекти и инженери. Най-големият 
доставчик на такива принтери, заемащ над 90% от пазара, е HP с тяхната серия 
Designjet. Epson, Kodak и Canon също произвеждат такива принтери, но те се 
продават в много по-малки количества от стандартните им. 
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Високообемни  принтери се произвеждат от редица компании. Цените им 
варират между 35 хил. и 2 млн. долара. Касетите на тези устройства са с размери 
между 1.4 и 5 метра. Мастилата, които ползват, не са на водна основа. Най-често 
тези принтери се използват за печат на продукти, които са за употреба на 
открито - билборди, рекламни пана и т.н. Сред производителите на такива 
устройства са: Аgfa Graphics, LexJet, Grapo и др. 
Мастиленостуйни принтери със специално приложение: 
Триизмерно принтиране 
Патент № 6319530 в САЩ описва “Метод за фотокопиране на изображение 
върху годна за ядене мрежа с цел декорация на замразени печени продукти”. С 
други думи това произведение позволява на мастиленоструйния  принтер да 
отпечата цветна фотография върху торта за рожден ден. Тази технология се 
използва вече в редица сладкарници. 
Печат на пътечки върху печатни платки, както и цветови филтри в LCD и 
плазмените екрани. 

 
20. Защита на мрежите на физическо и логическо ниво. 

 

 

Физическа сигурност 
Политиката на   мрежова сигурност  трябва  да   контролира физическия   достъп   до 
компонентите на мрежата, това е важен, но често пренебрегван  фактор при разработване  на 
ефективен план на сигурност. Трябва да определите степента на директен физически достъп, 
който служителите,  предприемачите,  клиентите  и обществеността  ще имат до работните 
станции, сървърите,  кабела или друга преносна  среда, маршрутизаторите,   суичовете и 
другите физически компоненти. 
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Защита на мрежите на логическо ниво касае разработването на политики за сигурност които 
включват следните аспекти: 
Каква е политика за сигурност на данните на конкретната фирма? 
Цели 
Структура 
Реализация 
Разработване на политика за сигурност 
Политики на приемливо използване 
Политики на премахванe 
Рейтинги на правителствена сигурност 
Одитинг на сигурността  и откриване на нарушения 
Защитни стени и прокси сървъри 
Сигурност чрез множество протоколи 

 

 

Мерки за повишаване на мрежовата сигурност 
Сигурност на операционната система 
Потребители, групи и позволения 
Сигурност на паролите 
Политики за контрол на достъпа 
Използване на групи на сигурност 
Сигурност на електронната поща 
Криптиране на данните 
Криптиране със секретен ключ 
Криптиране с публичен/частен ключ 
Протоколът IP Security 
Secure Sockets Layer (SSL) 
Автентикация 
Цифрови подписи 
Цифрови сертификати 
Перспективни технологии за идентификация и автентикация 
Защита и възстановяване  от сривове 

 
21. 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 зу с:  Всички драйвери на вашия компютър са инсталирани, но модемът не 
работи. В Device Manager до модема има червен символ “забранено”. Каква е 
причината, за да се появи този символ? Как ще отстраните проблема? 

 

 
Модема не работи, защото е забранен? Проблема ще се отстрани, като се разреши устройството. 


