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Изпитна тема: Компютърна система с 

процесор CPU Core Duo. 
 

1.Блокова схема на дънна платка с Chipset Intel 965 за процесор Intel Core Duo, форм 
фактор. 
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Форм фактор – мини АТХ и микро АТХ са най-разпространените. 
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2.Chipset от серията 900хх, aрхитектура. 
 

Серията схемни набори 96x (с кодово име Broadwater) е въведена през юни 2006 г. и е 

предназначена  да  поддържа  двуядрени  и  четириядрени  Core  2  процесори.  Има  няколко 

модела в серията, с малки разлики в характеристиките. Най-основните версии са Q963 и 

Q965. И двата чипсета се характеризират с интегрирано GMA 3000 видео, но Q965 включва 

поддръжка за PCIe x16 слот (позволяващо надграждане с видео карта) и по-бързата 800MHz 

DDR2 памет. В P965 е премахнато интегрираното видео за потребителите, които искат да 

използват само PCIe x16 видеокарти. И накрая, G965 включва всички характеристики на 

другите чипсети при добавяне на още по-добро интегрирано X3000 GMA видео, заедно с 

поддръжката на PCIe x16 слот за надграждане. 

Основните функционални характеристики на чипсетите 96х са: 

 поддръжка  на  всички  стари  процесори  от  семейството  на  Celeron  и  Pentium 
(включително двуядрените) с честота на системната шина 533/800/1066 MHz, а също 
всички процесори Core 2 Duo/Extreme. 

   двуканален  контролер  на  паметта  DDR2-533/667/800  с  поддръжка  до  4  модула 

DIMM със сумарен обем до 8 GB (без ECC) и поддръжка на технологиите Fast Memory 

Access и Flex Memory. В сравнение с предшестващите чипсети (i915/945), при които 

максималния обем памет е 4 GB, летвата е вдигната до 8 GB и е добавена честота 800 

MHz 

Flex Memory e технология, появила се още при i915, но сега, с излизането на i965, 

получава ново съдържание. От сега нататък, тя дава възможност да се осъществява 

двуканално адресиране на паметта, дори и при неравномерно запълване на 

слотовете, принадлежащи към различни канали: редуващо се адресиране, което 

помага да се ускори обичайния достъп до паметта, се изпълнява за обем на паметта, 

равен на удвоение обем на по-малкия от модулите (двойка модули), а останалата 

част от по-големия от модулите (двойка модули) се адресира линейно. 

Fast Memory Access е технология, появила са за пръв път при тези чипсети, която 

на теория, осигурява увеличаване на производителността. В действителност, това е 

комбинация от технологии, реализирани в контролера на паметта MCH в чипсета 

i965, която позволява поради задълбочения анализ на опашката от команди, да се 

открият "съчетаемите" команди (например четене от една и съща страница на 

паметта) и след това да се пренареди действителното изпълнение по такъв начин, че 

"съчетаемите" команди да се изпълнят една след друга. 
 

 

 графичен  интерфейс  PCI  Express  x16;  при  това  за  дънните  платки  с  два  слота  за 

видеоускорители е възможно да се организира съвместна работа на две видеокарти по 

стандарта на ATI CrossFire по схемата x16+х4; 
 

 

 интегрирано графично ядро GMA X3000 (само за G965) с поддръжка на технологията 

Clear Video; технологията Clear Video е предназначена апаратно да ускори и повиши 

качеството за възпроизвеждане на видео, включително и  HD, чрез деинтерлейсинг и 
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корекция на цветовете, а също да предостави цифрови видеоинтерфейси (включително 

HDMI) за извеждане на изображението. 

   Шина DMI с пропускателна способност 2 GB/s до южния мост ICH8/R; 

   до 6 порта PCIEx1; 

   до 4 слота PCI; 

 4/6 (4 за ICH8, 6 за ICH8R) порта Serial ATA II за 4/6 устройства SATA300 (SATA-II, 

второ поколение на стандарта SATA), с поддръжка на режима AHCI и функции като 

NCQ (при ICH8 работоспособността на този режим и гарантирана само под Windows 

Vista); 

 възможност за организация  на RAID-масив (само за ICH8R) на нива 0, 1, 0+1 (10) и 5 с 

функция Matrix RAID (един набор дискове може да се използва веднага в няколко 

режима на RAID — например, с два диска може да се организира RAID 0 и RAID 1, 

като за всеки масив ще се отдели своя част от диска); 

 10 устройства USB 2.0 (с два хост-контролера EHCI) с възможност за индивидуално 

разединяване 

   MAC-контролер, Gigabit Ethernet и специален интерфейс (LCI / GLCI), за да се свърже 

PHY-контролер (i82566 за изпълнението на Gigabit Ethernet, i82562 за изпълнението на 

Fast Ethernet); 

   High Definition Audio – висококачествен многоканален звук (7.1 канала); 

   обвивка за нискоскоростни и остарели периферни устройства и др. 
 

 

Всички чипсети от серията са с хъб на контролера за вход-изход ICH 8/R (версията R 

поддържа RAID масиви), който не внася някакви принципни различия в сравнение с 

предшествениците си, но все пак има редица подобрения (табл. 4).   Увеличен е броят на 

поддържаните портове: 6 PCI Expressx1 порта (в ICH7 са 4), 6 SATA-II порта 3 Gb/s (300 

Mb/s), 10 високоскоростни USB 2.0 порта. В същото време устройствата PCI Bus Master 

могат да бъдат само 4 и за първи път отсъства поддръжка на PATA (IDE). Осъществена е 

възможност за гигабитова мрежова връзка чрез интерфейс за PHY-контролер на Intel. 

Подобно на предишните входно-изходни контролери, в ICH 8 е вградена схема за 

висококачествен многоканален звук. 
 

 

3.IEEE 1394 шина, характеристики, приложение. 
 

Шината Firewire (IEEE 1394) е проектирана като високоскоростна серийна шина, която 

може  да  свързва  периферни  устройства,  изискващи  голям трафик на  данни  като  твърди 

дискове, аудио интерфейси и видео оборудване. 

Характеристики и възможности: 

   последователен (сериен) интерфейс; 

   позволява  равноправна  директна  връзка  (peer-to-peer)  между  устройствата,  висока 

скорост на предаване на данни – обикновено 100 Mb/s, 200 Mb/s, 400 Mb/s (12.5 MB/s, 25 

MB/s и 50 MB/s), а в новите спецификации –  800, 3200 Mb/s; 

   "горещо" включване - интерфейсът позволява устройствата да се включват и изключват 

при работещ компютър. 

   лесно конфигуриране - plug and play спецификация 
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 осигурена възможност за разширение - дървовидна и верижна (daisy-chained – верига от 

маргаритки) топология. 

   възможност устройствата да се захранват по интерфейсния кабел – осигурява ток до 1.5 

А при захранващо напрежение между 8 и 30-40 V. 

   ниска стойност на необходимото оборудване 

Операционните  системи,  които  осигуряват  пълна  поддръжка  на  IEEE  1394  са: 

Microsoft Windows XP, FreeBSD, Linux, Apple Mac OS 8.6 до OS 9, Mac OS X, NetBSD и 

Haiku. 

Устройствата, които може да се свързват към PC през 1394 включват основно 

видеокамери и редактиращо оборудване и всички форми на дискови устройства, като твърди 

дискове, оптични и флопидискови устройства. 
 

 

4.Характеристики на процесори Intel Core 2 Duo, работни честоти, технология, ядро, 
цокъл, кеш памет. 

 
Номер на модела Ядра Скорост на 

CPU [GHz] 
Скор. на 

шината 

[MHz] 

L2 кеш CPU ядро Процес 

на 

произ в 

М а к с . 

м о щ н . 

[ W ] 

Цокъл 

(Socket) 

Core 2 Duo E8190-E8600 2 2.66-3.33 1333 6MB Wolfdale 45nm 65 LGA775 
Core 2 Duo E7200-E7600 2 2.53-3.06 1066 3MB Wolfdale- 

3M 
45nm 65 LGA775 

Celeron E3200-E3300 2 2.40-2.50 800 1MB Wolfdale- 
3M 

45nm 65 LGA775 

Core 2 Extreme X6800 2 2.93 1066 4MB Conroe XE 65nm 75 LGA775 
Core 2 Duo E6300-E6850 2 1.86-3.00 1066- 

1333 
2, 4MB Conroe 65nm 65 LGA775 

Celeron 220-450 1 1.20-2.20 533-800 512KB Conroe-L 65nm 19-35 LGA775 
Core 2 Duo E6300-E6400 2 1.86-2.13 1066 2MB Allendale 65nm 65 LGA775 
Core 2 Duo E4300-E4700 2 1.80-2.60 800 2MB Allendale 65nm 65 LGA775 
Celeron E1200-E1600 2 1.60-2.40 800 512KB Allendale 65nm 65 LGA775 

 
5.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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6.RAM памет, характеристики, видове. 
 

- 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 
 

7.DDR2 SDRAM памет, параметри, модули памети – DIMM 240 pins. 
 

 

Динамична памет  - с произволен достъп 
 
или 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 
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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 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: 
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     “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 
 

 
 

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). 

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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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. 
 

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. 

http://www.jedec.org/


ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 

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

 

 

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

а)оптически; 

б)магнито-оптически; 

в) магнитни. 

Видове ВЗУ според принципа на запис и четене на информацията: 

а)устройства с последователен достъп; 

б)устройства с пряк достъп; 
 

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

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

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

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

парчета (блокове). Флаш паметта е също известна като Solid State памет, тоест не съдържа 

движещи се части – всичко е електронно вместо механично. Друго предимство е че за 

съхранението на записаната информация не е нужна електроенергия, тоест флаш паметта е 

не-летлива памет. Освен това осигурява бърз достъп до записаните данни. Основен елемент 

във флаш паметта е MOS транзисторът. 

 
MOS  Транзисторът  с  плаващ  гейт  се  използва  като  запомнящ  елемент  във  флаш 

паметта. Той запомня един бит информация (логическа единица или логическа нула). 

Електроните в плаващият гейт могат да се съхраняват неограничен период от време. Един от 

недостатъците на еднотранзисторния елемент е че поради високите напрежения свързващите 

проводници трябва да са достатъчно раздалечени и това води до неефективно използване на 

пространството на полупроводниковия кристал (върху който се изграждат транзисторите). 

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

един бит. Те се наричат Multi-level cells или MLC. За разлика от Single-level cells (SLC), тук е 

възможно съхранението на повече от едно ниво на заряда. Днес повечето такива клетки имат 

четири състояния, благодарение на което могат да съхраняват два бита информация. 

Недостатъци на MLC са по-ниската скорост, по-високата консумация и по-големия bit error 

ratio (BER), тоест повече грешки, което изисква по-сложен алгоритъм за премахването им. 
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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. 

 
9.HDVD  и  Blue  Ray,  физическа  организация  на  паметта,  метод  на  запис/четене  и 

кодиране на информацията, характеристики. 
 

 

Стандартът HD-DVD 

Стандартът HD-DVD, също известен като Advanced Optical Disc (AOD), 

е вече отмрял формат за оптични дискове с голям капацитет, създаден от 

Toshiba и NEC. Това е подобен на Blu-ray стандарт, който също използва син 

лазер, но не е съвместим с Blu-ray. 

Внедряването през 2006 г. на двата формата HD-DVD и Blu-ray 

предизвиква война на форматите, подобна на войната между стандартите за 

видео Betamax и VHS през 70-те години на ХХ в. Без да се спираме на всички превратности 

на тази война и участието в нея на големите производители на оптични устройства и фирми 

от филмовата индустрия, може да се посочи крайният резултат – от 2008 г. насам не се 

произвеждат устройства по стандарта HD-DVD. 

Само за сведение ще бъдат посочени някои характеристики на HD-DVD. 

Еднослойните дискове са с капацитет 15 GB, позволяващ запис на 4 часа HD видео, докато 

двуслойните са с капацитет 30 GB, позволяващ запис на 8 часа HD видео. Създадени са три 

формата: 

   HD DVD-ROM– само за четене на предварително записано съдържание 

   HD DVD-R– Recordable - записваем 

   HD DVD-RW– Rewritable - презаписваем 
 

Перспективи за развитие на оптичните устройства 

Въпреки че спецификацията Blu-ray е завършена, инженерите продължават да работят 

за развитие на технологията и главно за увеличаване на капацитета на дисковете. Основната 

тенденция е увеличаване на броя на слоевете, като са правени експерименти с 3, 4, 6 и дори 

16  слоя.  Фирмите-производители  планират  да  достигнат  капацитети  на  дисковете  от 

порядъка на няколкостотин GB и дори 1 TB. 
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Запомнящите устройства за компютри използват два основни принципа за съхраняване 

на информация: магнитен и оптичен. С времето всеки от тези принципи е намерил своето 

приложение. Устройствата, конструирани на магнитен принцип се оказват подходящи като 

основен постоянен носител на информация поради своето бързодействие, голяма плътност 

на записа, позволяваща голям капацитет за побиране на информацията, възможността за 

многократен презапис и др. Устройствата на оптичен принцип са по-подходящи за 

архивиране и пренасяне на информация чрез леки, евтини и устойчиви сменяеми носители, 

известни под името CD и DVD. 

Понастоящем дисковете CD и DVD са изключително разпространени, но с развитието 

на   информационните   технологии   и   особено   поради   внедряването   на   стандарти   за 

висококачествено видео, техният капацитет започва да не достига, въпреки че съществува 

стандарт DVD-18, който позволява капацитет 17 GB. Поради това започват да се търсят нови 

конструктивни решения за оптично съхраняване на данни с голям капацитет. 
 

Стандартът Blu-ray 
 

Кратка история 

През февруари 2002 г. водещите фирми в областта на оптичното 

съхранение на данни  учредяват групата Blu-ray Disc Founders (BDF), 

чиято цел е да създаде и развие спецификация за формат на оптични 

дискове с голям капацитет, наречен Blu-ray Disc. Първата 

спецификация 1.0 за Blu-ray е публикувана през май 2002 г. През април 

2003 г. Sony внедрява първото комерсиално (продавано на пазара) Blu- 

ray Disc (BD) записващо устройство - BDZ-S77. 

През януари 2006 г. Blu-ray Disc Association публикува спецификация версия 2.0 за 

презаписваеми дискове BD-RE. 
 

Технически характеристики 

Форматът Blu-ray е напълно презаписваем формат, който 

позволява  записване  на  25 GB  данни  или  до  11.5  часа  видео  със 

стандартно качество, на едностранен, еднослоен диск с диаметър 12 

см (същият като на CD и DVD), използвайки синьовиолетов лазер с 

дължина на вълната 405 нанометра. 

Двуслойните  BD  записващи  устройства  записват  до  50 GB 

данни или до 23 часа видео със стандартно качество. 

Въпреки че стандартът не изисква обратна съвместимост със 

CD и DVD, на практика всички произвеждани устройства поддържат тази съвместимост. 

Едно   от   основните   приложения   на   оптичните   носители   с   голям   капацитет   е 

записването на висококачествена телевизия (High-definition video или HD video), която 

изисква огромно място за съхраняване. За тази цел, например, DVD е с недостатъчен 

капацитет, за да се запише един двучасов филм. 
Blu-ray е предназначен да съхранява до 4.5 часа HD видео – видео с високо качество 

(или над 13 часа телевизия със стандартно качество на предаване) на еднослоен диск и 9 часа 

на  двуслойните  версии.  Също  като  DVD,    Blu-ray  използва  технологията  за  компресия 

MPEG-2. 
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При смесване на HD видео със стандартно видео върху Blu-ray, може да се съхраняват 

до 2.25 часа HD видео и 2 часа стандартно видео на еднослоен диск. Двуслоен диск може да 

съхранява до 3 часа HD видео и 9 часа стандартно видео. 

Спецификацията на Blu-ray включва следните формати: 

   BD-ROM – само за четене на предварително записано съдържание 

   BD-R– Recordable - записваем 

   BD-RE – Rewritable - презаписваем 
 

 

10.Видеосистема. 

 

 
 
 

 
11.LCD монитори, принципно устройство, характеристики. 

 
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. 
 

 

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. 
 
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 
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5-Липса на трептене на образа 
 

6- Не се влияят от магнитни полета 
 
 

7- Добра геометрия 
 

 

Недостатъци на LCD 
 
 

1- Ограничен ъгъл на видимост 
 
 

2- Възможност за поява на пикселни грешки 
 
 

3- По-нисък контраст 
 
 

4- По-ниско качество на цветовете 
 
 

5- Високо време за реагиране на пикселите 
 
 

6- По-висока цена 
 

 

12.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) 
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     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). 
 

13.SLI технология. 
 

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 другата, след което ще стои свободна, обезсмисляйки 

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


ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 

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. 
 

14.Модеми, същност, предназначение, параметри и възможности. 
 
Модемът (името му идва от модулатор/демодулатор) е устройство, служещо за свързване на 

два компютъра по телефонна линия, в случая, например, към Интернет, модемът от вашия 

компютър се свързва с модема на интернет провайдера, а след това софтуерът и 

оборудването осигуряват останалото... 
 

Данните, предавани по телефонната мрежа се предават основно под формата на аналогови 

сигнали. Затова, за да бъдат предадени данни от един компютър на друг по телефонна линия, 

те първоначално се преобразуват в аналогов вид, подходящ за предаване, от модема на 

предаващия компютър (този процес се нарича модулиране), и след това, след приемането на 

данните от модема на приемащия компютър, те се преобразуват обратно в цифров вид 

(демодулация). 
 
Модемът е сложно, интелигентно устройство, съдържащо понякога няколко процесора, и то 

се управлява от комплекс програмни средства. Съвременните потребители, макар, че също 

разполагат с тази възможност (програмата HyperTerminal присъства във всички, дори и най- 

нови версии на Windows), най-вероятно да предпочетат олекотения и опростен, респективно 

по-разбираем интерфейс за настройка на модема, достъпен от Control Panel-a на Windows 
 
Структурно погледнато, модемът се състои от две части - цифрова и аналогова. Цифровата 

част представлява интерфейс с компютъра (обикновено RS-232 порт), а аналоговата- 
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интерфейс с телефонната линия. Модемът не е толкова просто устройство - това е 

микрокомпютър, съдържащ в себе си процесор (някои скъпи модели имат дори няколко 

процесора), постоянна и оперативна памет, а в аналоговата част-ЦАП (Цифрово-Аналогов 

Преобразувател), АЦП (Аналогово-Цифров Преобразувател), система за избиране на номер 

(пулсово или тонално), предусилватели и усилватели. 
 
Скоростта на дискретизацията е обикновено между 7-12 KHz, разрядността на ЦАП и 

АЦП-4-16 (колкото по-висока е стойността, толкова по-качествена обработката на данни). 

Тъй като АЦП/ЦАП успява да разпознае повече нива на напрежението (за 16-разряден АЦП 

това са 65536 нива). Аналоговата телефонна линия по спецификации трябва да пропуска 

сигнали в диапазон между 300 Hz и 3.4 KHz с минимални изкривявания, точно поради това 

честотата на дискретизация се избира да е поне два пъти по-висока в рамките на цитираните 

по-горе стойности. 
 
Първите модеми са се използвали за предаване на данни между терминали и хост- 

компютри. 
 

Единица за скорост на промяна на сигнала (или скорост на предаване в канала) е бодът 

(boud). По-често се използва понятието скорост на предаване на цифрови данни, 

измерваща се в битове/секунда. Тъй като в едно променено състояние на сигнала могат да 

бъдат кодирани няколко бита информация, скоростта на работа на канала и скоростта на 

предаване на данни могат и да не съвпадат. Поради тази причина не трябва да се бъркат 

бодът и бит/сек. 
 
Когато два модема установяват връзка помежду си, модемът се опитва да се свърже с другия 

на максимално високата възможна скорост. Ако линията е "шумна", модемът автоматично 

минава на по-ниска скорост или прави няколко опита, докато не намери подходящата 

скорост за свързване. Понякога скоростта на предаване на данни се измерва и в символи за 

секунда (cps- character per second). Грубо казано, при предаване на данни, на всеки 10 бита 

съответства байт или символ машинописен текст, така, че, например, на скоростта 14400 

бит/сек (14.4 kb/sec) приблизително съответства скорост на асинхронно предаване на 

данните от 1440 cps. 
 

15.Видове модеми според вида синхронизация, типа на модулация, конструктивното 
изпълнение. 

 

- видове модеми според вида синхронизация – синхронни и асинхронни 

-  видове  модеми  според  типа  на  модулация  –  АМ(амплитудна  модулация),  ФМ(фазова 

модулация) и ЧМ(честотна модулация). 

- видове модеми според конструктивното изпълнение – вътрешни (платка монтирана в РС) и 

външни (самостоятелно конструктивно решение със собственно захранване) 
 

 

16.Стандарти ITU / CCITT и интерфейса RS232C и UART. 
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За максимална скорост на предаване на модема може да се съди и по поддържаните от него 

протоколи. Например, в долната таблица е дадено съответствието на протокола и 

максималната скорост (не са цитирани всички протоколи!): 
 

 

Стандарти ITU (CCITT) 
 

Стандарт Година на приемане Скорост Тип на линия Модулация 

V.21 1964 200 HDX/FDX Общ FSK 

V.22 1980 1200 FDX (FDM)Общ PSK 

V.22 bis 1984 2400 FDX (FDM)Общ QAM 

V.23 1964 1200 FDX (FDM) Общ FSK 

V.26 1968 2400 HDX Частен PSK 

V.26 bis 1972 2400 HDX Общ PSK 

V.26 ter 1984 2400 FDX (EC) Общ PSK 

V.27 1972 4800 HDX Частен PSK 

V.27 bis 1976 4800 HDX Частен PSK 

V.27 ter 1976 4800 HDX Общ PSK 

V.29 1976 9600 HDX Частен QAM 

V.32 1984 9600 FDX (EC) Общ QAM 

V.32 bis 1991 14400  TCM 

V.32 Ter  19200  TCM 

V.FC  28800  TCM 

V.34 1994 28800   

V.34M 1995 33600   

V.42     

V.42bis     

V.90  56600   

V.92     

 
RS-232 - сериен интерфейс за обмен на данни между компютъра и модема. 
UART – съвременен вариант на интерфейса RS-232 за обмен на данни между компютъра и 

модема. 
 

Интерфейси за предаване на данни 

 
Стан- 

дарт 
Предназначение Скорост Разеди-нител 

V24 

(RS232) 
Най-разпространения интерфейс при ниски 

скорости на предаване на данни. 
115,2Kbps 

къси линии 
DB25M 

DB25F 
V35 За предаване на данни с високи скорости 2 Mbps M34 

V36 За предаване на данни с високи скорости 2 Mbps DB37 

 

17.DNS сървър. 
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TCP/IP използва IP адреси и номера на портове, за да идентифицира мрежи, компютри и 

специфични мрежови приложения, до които се изпращат съобщенията. Повечето хора биха 

предпочели да използват имена, вместо числа, когато осъществяваме достъп до компютър в 

мрежата или въвеждаме местоположение на Web сървър във Web браузъра. Но, компютрите 

работят само с числа. Поради тази несъвместимост се нуждаем от услуги, които превръщат 

„приятелските" имена в IP адреси. Използвайки тези услуги, когато искаме да посетим сайта 

на  Xerox,  можем  да  въведем  www.xerox.com в  адресната  лента  на  нашия  Web  браузър, 

вместо 208.134.240.50. Името определено е по-лесно за запомняне. Но независимо от нашите 

действия, нашият браузър конвертира хост името в IP адрес, за да открие Web сървъра в 

Интернет и да извлече заявената страница. Какво представлява едно име? В компютърните 

мрежови  комуникации  се  използват  различни  типове  имена.  В  Интернет,  имената  на 

хостовете (компютрите) се подреждат в йерархична структура в домейни. 

Бизнесорганизациите, обществените организации и отделните хора регистрират имена на 

домейни  от  второ  ниво,  като  например  ibm.com,  whitehouse.gov  или  dallas.net,  вътре  в 

домейните от най-високо ниво. В началото имената на домейни от второ ниво са назначавани 

от InterNIC, но сега тази задача е разпределена между няколко упълномощени регистратори. 

В един домейн от второ ниво отделните компютри се идентифицират от хост името, името 

на доменна от второ ниво и името на домейна от най-високо ниво, като всяка секция се 

разделя  с  точка.  По  този  начин  един  Web  сървър  с  име  „www"  в  домейна  dallas.net  се 

идентифицира с името www.dallas.net. Това „разделено с точки" йерархично име се нарича 

напълно квалифицирано име на домейн (fully qualified domain name — FQDN). 

В мрежите на Microsoft на всеки компютър също така се назначава NetBIOS име. Това е име 

от максимум 16 знака, назначавано от администратора, което се използва за идентифициране 

на ресурси в локалната мрежа. 

И двата типа имена трябва да се преобразуват в IP адреси, преди да може да се осъществи 

TCP/IP комуникация. Съществуват няколко подхода за транслиране на имена в IP адреси: 

 HOSTS и LMHOSTS файлове, които са чисто текстови и се съхраняват на твърдия диск 

на компютъра 

     DNS или Dynamic DNS(DDNS) 

     WINS 
 

 

18.Роля и възможности. 

 
Системата DNS беше разработена, за да разреши проблемите, свързани с използването 

на HOSTS файлове. DNS сървърите съхраняват бази данни с двойки IP адрес - име на хост, а 

TCP/IP свойствата на клиентите се конфигурират с адреса на DNS сървъра. Когато 

дружелюбно име на хост трябва да се транслира в съответстващия му IP адрес, клиентът се 

свързва с DNS сървъра. В Интернет съществува йерархия от DNS сървъри, като отделните 

сървъри поддържат DNS информация за техните собствени „зони". Ако DNS сървърът, с 

който вашият компютър се е "консултирал", не притежава IP съответствие за въведеното от 

вас име на хост, той предава заявката към друг DNS сървър, докато информацията не бъде 

получена. DNS не е абсолютно задължителен, за да се извършва комуникация по Интернет, 

но без него всички комуникации трябва да използват IP адреси, вместо имена на хостове. 

Например, ако в TCP/IP свойствата нямате конфигуриран адpec на DNS сървър, пак можете 

да осъществявате достъп до Web сайтове, като въвеждате техните IP адреси. Но ако вместо 

http://www.xerox.com/
http://www.dallas.net/
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това въведете името на хоста, браузърът няма да може да върне страницата. Адресът на DNS 

сървъра може да се въведе ръчно или да се получи от DHCP сървър, ако компютърът ви е 

конфигуриран като DHCP клиент. DNS е голямо подобрение на локалните HOSTS файлове, 

тъй като базата данни се съхранява на централен сървър и трябва да я обновявате само там, 

вместо на всички клиентски машини. Въпреки това базата данни на сървъра пак трябва да се 

обновява ръчно. Dynamic DNS се справя с този проблем чрез разрешаване на автоматични 

обновявания на DNS базата данни. Използвайки подобрената версия на DNS, клиентските 

компютри могат да регистрират и обновяват записите за своите ресурси на DNS сървъра при 

възникване на промени. Windows 2000 DNS сървърите и BIND, версия 8, поддържат 

протоколното разширение DDNS. 
 

 

19.Помощни програми – ping, arp, netstat, ipconfig, tracert. 
 

TCP/IP е сложен сбор от протоколи. Повечето реализации на отделните производители 

включват най-различни помощни програми за разглеждане на конфигурационната 

информация и отстраняване на проблеми. Помощните програми, които изпълняват една и 

съща функция, могат да имат различни имена, дадени им от различните производители. 
 

Ping (Packet Internet groper ) 
 

Това е проста, но много полезна помощна програма за работа от командния ред, включвана в 

повечето реализации на TCP/ IP. Ping може да се използва както с името на хоста, така и с IP 

адреса, за да се тества IP свързването. Ping работи, като изпраща ICMP ехо заявка към 

компютъра местоназначение. Приемащият компютър след това изпраща обратно съобщение 

за ICMP ехо отговор. Също така е възможно да използвате ping, за да разберете IP адреса на 

даден хост, когато знаете името. Ако въведете командата     ping google.bg 

ще видите IP адреса, от който е върнат отговорът. 
 

 
 

Една друга помощна програма, nslookup, връща IP адреса на дадено име на хост и хост 

името за даден IP адрес. 

Windows и UNIX/ Linux операционните системи използват командата ping от командния ред. 

Съществуват и ping реализации от независими производители, някои от които предоставят 

графичен интерфейс. 
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ARP 
 

Протоколът  ARP  (Address  Resolution  Protocol)  е  средството,  чрез  което  компютрите  в 

мрежата  съпоставят  логически  IP  адреси  с  физически  хардуерни  (МАС)  адреси.  ARP 

изгражда и поддържа таблица, наречена ARP кеш, в която се съдържат тези съпоставяния. 

ARP  ce  използва  от  машина,  която  не  знае  собствения  си  IP  адрес,  за  да  получи 

информацията на база своя МАС адрес. 

Помощната програма ARP също работи от командния ред и се разпространява с TCP/IP стека 

на Windows и UNIX/Linux. Тя може да се използва за разглеждане и промяна на 

съпоставянията между IP и МАС адреси. C помощта на програмата ARP можете да покажете 

съдържанието на кеша и да добавяте или изтривате специфични записи: 
 

 
 

C командата аrр могат да се използват следните ключове: 

     аrр -а - Показва кеша 

     аrр -S - Добавя перманентно съпоставяне между IP и МАС адрес 

     аrр -d - Изтрива запис 

В отделните реализации на производителите са включени и други ключове. 
 

Netstat 
 

Често пъти е полезно да разгледате мрежовите статистики. Командата netstat се използва в 

Windows  и  UNIX/Linux,  за  да  покаже  информация  за  TCP/IP  връзките  и  протокола. 

Командата netstat предоставя списък с връзки, които са текущо активни: 
 

 
 

Можете да видите протоколите, използвани за всяка връзка, името на локалния компютър и 

номера на порта, използвани за връзката, „чуждестранният" (foreign) адрес (името на 

отдалечения компютър) и състоянието на връзката. 

Командата netstat може да се използва с няколко ключа: 
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Netstat  статистиките  могат  да  бъдат  полезни  при  отстраняване  на  проблеми  с  TCP/IP 

връзките. Следващият пример показва изобилието от информация, предоставяна в режим на 

обобщение (ключът -s). Докладите за грешки са особено полезни при диагностициране на 

проблеми с хардуера и маршрутизирането. 

 
 

Ipconfig, ifconfig 
 

Информацията за TCP/IP конфигурацията може да се  изведе чрез използване на помощни 

програми, които зависят от операционната система - Ipconfig за Windows и Ifconfig за UNIX 

и Linux. 
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Конфигурационните   помощни   програми   могат   да   предоставят   богата   информация, 

включваща  текущо използвания  IP адрес,  МАС адреса,  подмрежовата  маска  и 

подразбиращия се шлюз; адреси на DNS и WINS сървъри; DHCP информация; разрешени 

услуги. Съществуват множество ключове, зависещи от производителя и специфичната 

помощна програма. Тука е показан пример, който демонстрира резултатите от използването 

на командата ipconfig с ключа /all в Windows XP. 
 

 
 

 
 

Tracert и Traceroute 
 

Често пъти е полезно да бъде проследен маршрута, по който даден пакет поема пътя от 

компютъра източник до хоста местоназначение. TCP/IP стековете включват помощна 

програма за проследяване на маршрута, която позволява да идентифицирате 

маршрутизаторите,   през   които   преминава   съобщението.   В   зависимост   от   вашата 

операционна система можете да използвате Tracert ( Windows) или Traceroute ( UNIX/Linux). 
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В следващият пример е използване командата tracert за да бъде проследен маршрута на 

пакетите от източника до местоназначението: 

 
 

Както  можете  да  видите,  проследяването  показва  IP  адрес  и  името  на  препращащия 

компютър или маршрутизатор. На пакета са му били необходими четиринадесет скока, за да 

достигне до своето местоназначение, което е хостьт с име  www.google.bg. Времената за 

отиване и връщане (в милисекунди) са показани за всеки скок. 
 

 

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

- бързо изключване на източника на напрежение 

- при невъзможност, отстраняване на пострадалия от източника чрез дървен предмет 

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

- зарвяне на пострадалия в пясък или почва 

- обаждане на компетентните медицински лица 
 

21. Казус: Опишете основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на 
хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система. Коя е основната причина, която 
често води до дефектиране на CPU, HDD, CD/DVD-ROM и понякога и видеокартата при 

преносимите компютри? 

 
Основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми и 
дефекти в компютърна система са: 
Хардуерната диагностика зависи от симптоматиката на проблема. 

При стартирането си компютърът прави тест- самодиагностика (POST-power-on self-test), 
дали отговаря на необходимите системни изисквания и дали всички хардуерни компоненти 

са правилно свързани, преди началото на останалата част от процеса на зареждане. Ако 

компютърът премине успешно теста, ще издаде един звуков сигнал / при някои компютри 

звуковият сигнал е два пъти/ и ще стартира нормално. Ако няма никакъв звук и не сте чували 

досега да издава такъв, може да проверите дали е 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. 

http://www.google.bg/
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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  изхабен а  батери я  на 

дънната платка. 
 

 

CPU at nnnn  Съобщение, показващо честотата на процесора. 
 

 

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

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

настройките на видеото. 
 

 

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

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

 

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

свързването му с конектора. 
 

 

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

за инициализация, изчакайте докато съобщението не изчезне от екрана на монитора. 
 

 

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

или на операционната система, проверете дали контролерът е настроен коректно, ако 

твърдият диск не е свързан или има проблем с него излиза съобщение NONE/MISSING 

HARD DISK 
 

 

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

се прави автоматична диагностика, проверка или ако е зададена от вас със chkdsk. Ако ви се 

появи това съобщение то по някаква причина диагностиката му е проблем и не може да бъде 

извършена. 
 

 

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

би следвало да проверите дали е свързана или има проблем с usb или ps/2 портовете, в който 

от двата е включена. При наличието на безжична клавиатура, то ви липсват драйвери, по- 

старият хардуер прави проблем с по-новия и 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. 

http://computerspc.ucoz.com/forum/3-74-1
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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 е видеоакта: 

-подменяме я с работеща, ако е външна 

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

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

Коя е основната причина, която често води до дефектиране на CPU, HDD, CD/DVD-ROM и 
понякога и видеокартата при преносимите компютри? 

-  де фе кти ра не на C PU  -причината най-често е зтлачване на охлаждащия вентилатор 
на процесора с мръсотия и повреждане, след което процесора прегрява и се поврежда. 
Повишаване на тактовата честота на процесора, чрез промяна на напрежението може да 
увреди процесор. 
HDD - причината за повреждане най-често е от вибрации при пренасяне, изтърване и удар 

на преносимия компютър. Грешки при позициониране на главата. Те могат да бъдат 
вследствие на повреда в серво-контролните участъци, прекомерно термическо разширение 
на диска (прегряване), механически проблеми в блока за позициониране на главата. Seek 
Error Rate. Голям брой стартирания/спирания на шпиндела на твърдия диск. Ясно е, че 
електромотора има свой живот. Start/Stop Coun 

- Температура. Има огромно влияние за живота на диска, даже тя да се намира в 
допустимите предели. 
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- Наличие и брой на лоши сектори. Има и такива сектори, които са заподозрени като лоши 
поради бавното време за четене. Bad Sector 
- Възможни причини са проблеми с механиката или изхабена повърхност по плочата на 
диска. 

- CD/DVD-ROM - причината за повреждане най-често е от вибрации при пренасяне, изтърване 
и удар на преносимия компютър. Температура оказва също влияние за живота на CD/DVD 
даже тя да се намира в допустимите граници. Мръсотията е причина за зацапвае на 
оптичната система (окото) на CD/DVD. 

-     В и де ока рта та -Могат да се появят от високи температури, на които е подложена да 
работи. 

Появяват се при лошо охлаждане. Не работещ вентилатор, замърсен охладител, 
термопастата която е между процесора и охладителя е стара и не работи добре. В 
резултата прегрява и паметта. Ние наблюдаваме това като артефакти, засичане на 
картината, черен екран, губене на цветове и др. 
- Увеличаване на тактовата честота на видео процесора чрез промяна на напрежението. 
- Надути или изтекли кондензатори, остарели 
- Старите модели имаха кофти драйвъри, които постоянно спираха да работят и правиха 
проблеми 
- Картата иска по голяма захранване, от това с което разполага в момента компютъра 


