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Изпитна тема16: Компютърна система с най-новия към момента 

процесор на Intel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Блокова схема на съвременна дънна платка с Chipset на Intel за най-новите процесори Intel 
за PC. 
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2.Основни компоненти на дънната платка 

 
Table 2. Компоненти, 

посочени на фигура 1 

 

Описание 

A Слот PCI Express x16 (x4 електрически; x16 съвместими) 
B Слот PCI 
C Слот PCI Express x16 (x8 електрически; x16 съвместими) 
D Слот PCI Express x1 
E Слот PCI Express x1 
F Слот PCI Express x16 
G Батерия 
H Конектор 2 за охлаждащ вентилатор задно шаси 
I Слот PCI Express x1 
J Конектор 1 за охлаждащ вентилатор задно шаси 
K Конектор за заден панел 
L 12 V конектор за процесора (2 x 4 pin) 
M LGA 1150 поцесорен сокет 
N Светодиодна индикация за състоянието на регулатора на напрежение 
O Конектор  за процесорния охлаждащ вентилатор 
P DIMM 3 (Channel A DIMM 0) 
Q DIMM 1 (Channel A DIMM 1) 
R DIMM 4 (Channel B DIMM 0) 
S DIMM 2 (Channel B DIMM 1) 
T Конектор 1 за охлаждащ вентилатор предно шаси 
U Конектор 2 за охлаждащ вентилатор предно шаси 
V Onboard power button 
W Onboard reset button 
X Пиезоелектричен високоговорител 



 
 

 

 

 
 

 
 

 

Y Главен power конектор (2 x 12) 
Z Standby power LED 
AA Конектор за преден панел  за USB 3.0 
BB джъмпер за защита на BIOS 
CC Chassis intrusion header 
DD SATA 6.0 Gb/s connectors through the PCH (син) 
EE SATA 6.0 Gb/s connectors through a Marvel 88SE9172 controller (зелен) 
FF PCI Express Full-/Half-Mini Card slot 
GG Конектор за  IR приемник (вход) 
HH Алтернативен конектор за светодиодна индикация за преден панел за power/sleep р-м 
II Конектор за преден панел 
JJ Power On Self Test (POST) светодиодна индикация 
KK POST светодиодна индикация 
LL Конектор за преден панел за USB 2.0  (черен) 

Дъното DZ87KLT-75K е най-новото от Intel с чипсет Z87 и LGA 1150 сокет, поддържащо Haswell 
процесори. 

Използва новия визуален интерфейс за BIOS. 

Поддържа SLI, Thunderbolt, CrossFireX. 

Дъното разполага с 8-пинов конектор VRM за подавана на плавно захранване към сокета за CPU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четири DDR3-DIMM слотове поддържащи до 32 GB памет с 1600 MHz и 2400 MHz O.C +. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Забелязват се и Power On / Off и Reset ключове близо до слотовете за памет. 
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Дъното разполага с шест SATA 6 Gb / сек. и два SATA 3 GB / сек конектора. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дъното поддържа Raid 0,1,5,10 режими. 

Разширителните слотове включват три PCI-E 3.0 x16 слота (електрически; x8 / x8,; x8 / x4 / x4). Освен 

това има и три PCI-E 3.0 x1 и един-единствен PCI слот наследство. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Над РСН има голям радиатор, 
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а също и над mPCIe конектор, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
който може да се използва за разширителни карти като Wi-Fi или MSATA SSD дискове. Има два Debug 

светодиоди, разположени на дънната платка. 

 
 

Светодиоди за индикация на Vrms статуса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I / O панел включва различни конектори, като един PS / 2, 8 USB 3.0, бек-Bios Switch, два Gigabit 

Ethernet LAN порта, 10 канален звук с висока разделителна способност, Thunderbolt конектор, Firewire и 
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превключвател HDMI. 
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   Дънната платка поддържа CPU  i7-4770K. Той се монтира на дънната платка посредством новия цокъл 

LGA1150, което означава, че не можете да използвате старото си дъно с цокъл LGA1155. Чипсетът е 

от новата серия 8, включваща Z87, H87, Q87, B85 и H81. предназначен за процесорите от четвърто 

поколение. По традиция заедно с новата процесорна микроархитектура се появи и ново поколение 

чипсети. 
 

 Процесорът разполага и с вграден контролер на паметта, който поддържа двуканална DDR3 1600 MHz 

памет (по два DIMM слота на канал, т. е. можете да използвате четири модула). Поддържат се и 

технологиите Intel XMP (Extreme Memory Profile) за лесно конфигуриране на паметта, AES-NI за 

подобряване на производителността за криптиране и декриптиране на данни с AES алгоритми ,Intel 

Wireless Display (Intel WD) за безжично изпращане на видеосъдържание (HD и 3D) към ТВ или 

проектор, Intel VT-x за хардуерна виртуализация и др. 
 

 Основната тактовата честота на процесора е 3,5 GHz, а размерът на бързата споделена кеш-памет от 

трето ниво — цели 8 MB (първо ниво 4 х 64 KB и второ ниво 4 х 256 KB). Ядрата са четири, но се 

поддържа известната технология Hyper-Threading, т. е. могат да се обработват едновременно 8 отделни 

процесорни нишки в един физически пакет. Поддържа се и технологията Turbo Boost (2.0) за 

автоматично значително увеличаване на основната честота до 3,9 GHz. 
 

 Една от основните разлики обаче с предишната архитектура Ivy Bridje е цялостното интегриране в 

процесора на регулатора на напрежение, т. е. дънната платка вече не „отговаря“ за напреженията на 

отделните модули в процесора, а само осигурява основното захранващо напрежение (Vccin), както и 

напрежението за паметта (Vddq). Друга съществена разлика е, че процесорът вече се грижи и за 

цифровите интерфейси (HDMI, DVI, DisplayPort) като само аналоговият (VGA) е оставен на чипсета 

(„северен мост“). Тази особеност позволява свързването на три монитора към системата и извеждане 

на изображения с много висока резолюция, достигаща 4K. 
 

 И при новата архитектура в процесора е вграден графичен чип. Неговата производителност е 

подходяща за всякакви нужди — от обикновено сърфиране в Интернет и изпращане на електронна 

поща до забавление с 3D и HD мултимедийно съдържание. Използваната графична карта тук е Intel 

HD Graphics 4600 (GT2). Същият графичен чип се използва и във всички Core i5 и i7 процесори от 

четвърто поколение. 
 

 Дъното разполага с три слота PCI-Express 3.0 x16 (поддържат се AMD CrossFire и NVIDIA SLI за 

конфигурации с до три графични карти), три PCI-Express 2.0 x1 и един стандартен слот PCI за 

съвместимост с по-стари компоненти. Има дори един слот mini-PCI-Express (който може да се 

използва и за mSATA твърдотелни носители на информация) в непосредствена близост до чипсета на 

дъното. Радиаторите на захранването (8-фазно) и чипсета са сини, както и два от общо четирите слота 

за паметта (позволява бързо ориентиране). По спецификация се поддържа памет DDR3 1600 MHz (или 

1333 MHz). 
 

 На задния панел са изнесени 6 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0, комбиниран порт за клавиатура или 

мишка (PS/2), IEEE 1394a, два гигабитови мрежови порта, порт HDMI, 5 аудиобукси (7.1-канален HD 

звук), оптичен S/PDIF и порт Thunderbolt. На дъното има още няколко допълнителни конектора за 

извеждане на предния панел на кутията на PC — 6 порта USB 2.0, 2 порта USB 3.0, IEEE 1394a и 

други, сред които пет конектора за вътрешни вентилатори (четири са 4-пинови). Поддържат се и 

познатите ни технологии Smart Response и Rapid Storage на Intel. 



8 
специалност “Компютърна техника и технологии“ Професия „Техник на компютърни системи“ 

 

 

 
 

 
 

3.  Дънната платка поддържа двоен Thunderbolt™ порт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIGABYTE дънните платки от 8-ма серия са първите в света, предлагащи изцяло сертифицирани двойни 

Thunderbolt™ портове. В състояние да свържат до 12 устройства плюс 3 дигитални дисплея едновременно, 

със спиращия дъха трансфер на данни, който може да прехвърли 1TB информация само за 5 минути, 

GIGABYTE Thunderbolt™ дънните платки предлагат най-бързия интерфейс за връзка за десктоп PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GIGABYTE Thunderbolt™ дънните платки позволяват на потребителите да закачат до 12 устройства 

едновременно посредством невероятен двупосочен 10Gbps канал за връзка, включващ както PCIe, така и 

DisplayPort трафика. GIGABYTE Thunderbolt™ дъната предефинират свързаността на десктоп PC-тата, 

давайки възможност да бъдат включвани множество високоскоростни устройства за съхранение на данни и 

HD дисплеи по-лесно от когато и да било. 

    Високоскоростна входно/изходна производителност 

 Съвместимостта може да варира според конфигурацията на системата и техническите характеристики 

на устройствата 

    Dual Thunderbolt™ - Бърза, гъвкава и лесна свързаност за вашата дънна платка 

GIGABYTE Thunderbolt™ дъната са първите сертфицирани от Intel, които притежават двоен 

Thunderbolt™ порт директно върху задния входно-изходен панел на дънната платка, като всеки 

Thunderbolt™ порт поддържа максимална скорост на трансфер до 10 Gbps с едновременно двупосочно 

предаване - това значи, че можете да прехвърлите Full HD 1080p филм за под 30 секунди. 

    Реализацията на двойния Thunderbolt™ порт  гарантира абсолютния максимум по отношение на 

свързаността, поддържайки до 12 отделни устройства едновременно, всяко със скорост на трансфер от 

10Gbps. 

 

Intel®  C ert ified  T hu nd erbolt ™  D e vice  

 Thunderbolt™ комбинира DisplayPort и PCI Express протоколите в един кабел, така че потребителите 

да могат да свържат едновременно HD поточно видео и 8-канално аудио през един единствен 

специално разработен кабел. 

https://thunderbolttechnology.net/products
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3.Архитектура на Chipset, процесорна шина FSB. 

 

 
 

Особености на Intel® Z87 чипсет 
 

Особеност                                                                     Облага 
 

Подкрепа за 4-то поколение Поддържа процесори 4-то поколение Intel® Core ™ с  Intel® Turbo 
1
 

 

Intel® Core ™ процесори 
Boost Technology 2.0 

Celeron® процесори. 
Intel® Pentium® процесори и Intel® 

 

 

Overclocking 
 

 
 
 

Intel® Rapid Storage 

Technology (Intel® RST) 2 

 
 
 

 
Intel® Rapid Възстановяване 

Technology (Intel® RRT) 

The Intel® Z87 чипсет също така дава възможност за овърклок 

възможности на отключена 4-то поколение Intel® Core ™ 

процесори. 

С допълнителни твърди дискове добавят, осигурява бърз достъп 

до цифрови снимки, видео и файлове с данни, и по-голяма защита 

на личните данни срещу твърдия диск недостатъчност с RAID 1, 5 

и 10. Подкрепа за външен SATA (ESATA) позволява пълното 

SATA интерфейс скорост извън шасито, до 3Gb / и. 

Най-новите технологии на Intel за защита на данните осигурява 

точка за възстановяване, който може да се използва за бързо 

възстановяване на системата трябва твърд диск се провали или ако 

има данни за корупция.  Клонът може да се монтира като само за 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html&usg=ALkJrhiHUbnTpvPLxv25kcDIyyObLUDzhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html&usg=ALkJrhiHUbnTpvPLxv25kcDIyyObLUDzhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/rapid-storage-technology.html&usg=ALkJrhhWEuIdcDFlvh76CVkAhLeDwsC16Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/rapid-storage-technology.html&usg=ALkJrhhWEuIdcDFlvh76CVkAhLeDwsC16Q
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четене обем да позволи на 

потребителя да възстанови 

отделни 
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Особеност                                                                     Облага 

файлове. 
 

Intel® High Definition Audio 

(Intel® HD Audio) 3 
 

 

 Int e l®  С март  Res p ons e  

Technology 4 
 

 

 Int e l®  С март  C onne ct  

Technology 5 

Интегрирано аудио поддръжка позволява премия цифров съраунд 

звук и осигурява допълнителни функции като множество аудио 

потоци и Джак повторно задачи. 

Реализира съхранение I / O кеширане за бързо време за реакция на 

стартиране прилагането и по-бърз достъп до данните на 

потребителя. 

Осигурява по-бързо прилагане на опресняване, като позволява на 

приложенията да бъдат актуализирани в състояние на ниско ниво 

на енергия. 
 

Intel® Rapid Start Technology 6    Позволява бърз система след излизане от състояние на 
хибернация. 

 И н тег ри ран  US B  3.0  п оддръ жк а  , осигурява по-голяма 
подобрение 

Universal Serial Bus 3.0 в производителността с такъв темп на дизайна на данни до 5 Gb / и 

с до 6 USB 3.0 порта. 7 

Universal Serial Bus 2.0               
Hi-Speed USB 2.0 поддръжка с дизайн, скорост на данните до 
480Mb / и с до 14 USB 2.0 порта. 

Следващо поколение високоскоростен интерфейс за съхранение 

Serial ATA (SATA) 6Gb / и поддържащ до 6 Gb / сек скорост на трансфер за оптимален достъп 

до данни с до 6 SATA портове. 7 

Serial ATA (SATA) 3Gb / и         
Високоскоростен интерфейс за съхранение поддържащ до 6 SATA 

портове. 

SATA интерфейс, предназначен за използване с външни 
 

ESATA 
 
 
 
 
 

SATA порт забраняване 

устройства SATA.  Предоставя връзка за 3Gb / сек скорост на 

данни, за да се премахнат тесните намерени с настоящите външни 

решения за съхранение. 

Позволява индивидуални пристанища SATA да бъдат включени 

или изключени, ако е необходимо.  Тази функция осигурява 

допълнителна защита на данните чрез предотвратяване на 

злонамерени премахване или поставяне на данни чрез SATA 

портове.  Особено в целевата група за ESATA пристанища. 

Оферти до 5GT / и за бърз достъп до периферни устройства и 
7,

 
 

 P CI Expres s  2.0  и н 

терфей с  *  
 
 
 

4-то поколение Intel® Core ™ 

процесор PCI Express 3.0 

интерфейс * 
 
 
 

USB порт забраняване 
 

 
Intel® Integrated 10/100/1000 

работа в мрежа с до 8 PCI Express 2.0 x1 пристанища 
конфигурируеми като x2, x4, x8 и в зависимост от дънната платка 

дизайн. 

Intel® Z87-базирани платформи позволяват на процесора PCI 

Express * 3.0 порт за конфигуриране като 1x16, 2x8, 1x8 или 2x4 и 

което позволява поддръжка на Intel Thunderbolt ™ технология в 

зависимост от работния плот на дънни платки дизайн. 

Позволява индивидуални USB портове, за да бъдат включени или 

изключени, ако е необходимо.  Тази функция осигурява 

допълнителна защита на данните чрез предотвратяване на 

злонамерени премахване или поставяне на данни през USB порта. 

MAC                                              
Подкрепа за Intel® Ethernet Connection I217-V.

 
 

Green технология                        
Произведен с пакети без олово и несъдържащи халоген 
компонент. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/high-definition-audio.html&usg=ALkJrhgVCf7Vua3al3QL_btrIHGn0lBKyg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/smart-response-technology.html&usg=ALkJrhjbU-w-4MBh-TVra8N1mY7El0mAng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/smart-response-technology.html&usg=ALkJrhjbU-w-4MBh-TVra8N1mY7El0mAng
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/smart-connect-technology.html&usg=ALkJrhihiMSHcfAIcnXwpSkCUwJ57PihYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/smart-connect-technology.html&usg=ALkJrhihiMSHcfAIcnXwpSkCUwJ57PihYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/responsiveness-technologies.html&usg=ALkJrhg0Mw_o6rlw2mPY_IYgnNKNodbwuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/io/universal-serial-bus/universal-serial-bus-specifications.html&usg=ALkJrhjK1lL1h8vjf4mrTe-nB5eBvtXzbA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/io/universal-serial-bus/universal-serial-bus.html&usg=ALkJrhiJwQ-N3uyhyPz6halKNPGYlJHuCg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/io/pci-express/pci-express-architecture-devnet-index.html&usg=ALkJrhgKQmoPdkg9ehWNlDaRFQ0vYPSKig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://www.intel.com/content/www/us/en/io/pci-express/pci-express-architecture-devnet-index.html&usg=ALkJrhgKQmoPdkg9ehWNlDaRFQ0vYPSKig
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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.PCIExpress шина, основни характеристики и възможности. 

 
 

1.  Общо представяне на шината PCI Express. Архитектурни особености. 
 

PCI-E   е конструкция на много бърза серийна шина, която е обратно съвместима със софтуерните 

драйвери и управление на съществуващата PCI паралелна шина. PCI Express е един от примерите за това как 

РС преминава от паралелни към серийни интерфейси. 

При PCI Express данните се предават и в двете посоки в дуплексен режим (отделните канали работят 

едновременно) по два чифта проводници с различни сигнали; тези два чифта проводници се наричат алея 

(lane). Всяка алея позволява пропускателна способност около 250MB/s във всяка посока, a конструкцията 

позволява мащабиране от 1 до 2, 4, 8, 16 или 32 алеи. Например една конфигурация с висока пропускателна 

способност, изградена от 8 алеи, позволява във всяка от посоките да се предават едновременно по 8 бита, 

което прави пропускателна способност от 2000MB/s (във всяка посока), a ce използват само 40 извода (32 за 

отделните чифтове проводници за данни и 8 за управление). Конфигурация с 16 алеи позволява да бъдат 

изпращани едновременно 16 бита във всяко направление, което осигурява 2000MB/s. 

PCI Express 1.0 и 2.0 използват разработената от IBM схема за кодиране "8 бита към 10 бита", което 

прехвърля 8 бита данни на всеки изпратени 10 бита (коефициент 0.8). PCI Express 3.x използва по- 

ефективното 128b/130b кодиране, което прехвърля 128 бита данни на всеки изпратени 130 бита (коефициент 

0,98). Тези схеми на кодиране позволяват самотактуване на сигналите, което значително се различава от 

синхронното тактуване. Самотактуването позволява лесното повишаване на тактовата честота за в бъдеще. 

Началната честота е 2.5GHz и спецификацията позволява повишаването й до 10 GHz, което е физическата 

граница на медните връзки. 

Комбинирането на повишаването на честотата с увеличаването на броя на алеите до 32 би позволило 

достигането в бъдеще на пропускателна способност до 32 GB/s. 

PCI Express е проектирана да подсили и евентуално да замести много от шините, използвани сега в РС. 

Тя не само ще бъде допълнение към PCI (и евентуално неин заместник), но може също да се използва за да 

замени съществуващата хъбова архитектура на Intel, хипертранспортната връзка (HyperTransport) и подобни 

високоскоростни  интерфейси  между  компонентите  на  чипсета  на  дънната  платка.  Допълнително  тя  ще 

замести  видео интерфейсите като  AGP  и  ще действа като междинна шина за присъединяване на други 

интерфейси като Serial ATA, USB 2.0, 1394b (наричана   още FireWire или i.LINK), Gigabit Ethernet и др. 

Докато за пълната замяна на PCI с PCI Express ще бъде необходим известен преходен период, то PCI Express 

x16 вече напълно е заместила AGP 8x. 

Тъй като PCI Express може да се реализира не само на платката, а и чрез кабели, тя може да се 

използва за да създаде мощни компютърни системи, конструирани чрез отдалечени компоненти. Например, 

може процесорът, дънната платка и оперативната памет да са в малка кутия, скрита под масата, а в друга 

кутия, която е върху масата, за да се достига лесно, да се поставят видеокартата, дисковите устройства и 

входно-изходните портове. Това би позволило да се изграждат разнообразни гъвкави компютърни системи. 
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2.  Основни характеристики. 
 

Основните характеристики на PCI Express са следните: 

-    Съвместимост със съществуващите PCI приложения и драйвери 

- Физическо  свързване  посредством  медни  проводници,  оптични  проводници  или  друг  физически 

носител, позволяващ бъдещи схеми за кодиране. 

- Опростена  конструкция  на  шината,  която  позволява  малки  форм-фактори,  ниска  цена,  опростена 

конструкция на платките и пистите по тях, както и по-малко проблеми с интегритета на сигналите. 

-    използва разработената от IBM схема за кодиране "8 бита към 10 бита" (а във версия PCIe 3.0 - 128 към 

130 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 2.0и 8 GHz за PCIe 3.0 (очаква се да навлезе през 2010 г.), като спецификацията 

позволява тази честота да достигне до 10 GHz в бъдещи реализации. 

- Възможности  за  увеличаване  на  пропускателната  способност.  Честотната  лента  (пропускателната 

способност ) нараства много лесно с увеличаване на тактовата честота и ширината (броя на сигналните 

линии). PCI-Е протоколът определя следните стандартни широчини на връзките – х1, х2, х4, х8, х12, 

х16 и х32, които дефинират броя на алеите. Честотната лента е 250 MB/s за 1 алея до 8GB/s за 32 алеи 

при версия PCIe 1.0. При PCIe 2.0 честотната лента за 1 алея е 500 MB/s, а при очаквания PCIe 3.0 се 

предвижда да бъде около 1000 MB/s. 

-    Ниска латентност, подходяща за приложения, изискващи изохронно (чувствително спрямо времето) 

доставяне на данните, като например поточно видео. 

- Възможности за Plug and Play, горещо включване (hot plugging) и гореща смяна (hot swapping). Това 

позволява да се добавят устройства, докато компютърът работи и без да са необходими допълнителни 

настройки. 

-    Енергоспестяващи функции (функции за управление на енергията). 

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

(link). За разпределяне на ресурсите между устройствата се използва общ превключвател (switch), 

който разбива потока от данни на отделни пакети и ги насочва между комуникиращите устройства. 

Превключвателят  има  свойството  Quality  of  Service  (QoS),  което  позволява  контролиране  на 

приоритета на различните пакети. 

3.  Спецификации и режими на работа на PCI Express 
 

Съществуват следните основни спецификации на PCI express (табл. 1): 
 
 

 
Табл.1 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 
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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 

 

PCI Express 1.x и 2.x използват  8b/10b кодиране, което прехвърля 8 бита данни на всеки изпратени 10 бита. 

PCI Express 3.x използва 128b/130b кодиране, което прехвърля 128 бита данни на всеки изпратени 130 бита. 

 

5.Нови процесори на Intel за PC, работни честоти, технология, ядро, цокъл, „кеш” памет, 
инструкции. 

 

През 2001 г., Intel представят първия 64-битов процесор за сървъри Itanium последван 

през  2002  г.  от  подобрения  Itanium  2.  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. 

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. 

Архитектурата  IA-64  (наречена  по-късно  Itanium)  е  основана  на  технологията  EPIC 

(explicitly parallel instruction computing – изчислeния с явна паралелност на инструкциите), 

което позволява да се извършват до 20 операции за такт. Технологията  EPIC съчетава в себе 

си силните страни на архитектурите RISC и VLIW. 

Според Джон Крофорд (John Crawford), един от създателите на Itanium архитектурата, 

особеностите на архитектурата EPIC са: 

 Явен паралелизъм в машинния код. Търсенето на зависимости между командите се 

извършва от компилатора (програмата за превод на машинен език), а не от процесора; 

   Голямо количество регистри; 

   Мащабируемост на архитектурата до голямо количество функционални устройства; 

 Предикация (Predication). Командите от различните разклонения на условния оператор 

се снабдяват с предикатни полета (полета за условия) и се стартират паралелно; 

 Зареждане по предположение (Speculative loading). Данните от бавната основна памет 

се зареждат предварително. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
http://en.wikipedia.org/wiki/IA-64
http://en.wikipedia.org/wiki/IA-64
http://en.wikipedia.org/wiki/IA-64
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Главният принцип на EPIC е да се даде възможност на програмиста или компилатора 

явно да укаже вътрешната паралелност на инструкциите в програмата, като в същото време 

позволява и на апаратната част да открива участъците, подходящи за разпаралелване. 

С други думи, при тази технология компилаторът взема решения кои инструкции да се 

изпълняват паралелно за разлика от другите суперскаларни архитектури, които разчитат на 

сложни  схеми  в процесора,  за  да  се  следят зависимостите  на  инструкциите  по  време  на 

изпълнение. 
Архитектурата е с 64-битови регистри. Базовата дума за данни е 64 бита, байт 

адресируема. Логическото адресно пространство е 264 байта. Архитектурата реализира 

предикация, предположения (speculation)   и предсказване на разклоненията. Тя използва 

хардуерен механизъм за преименуване на регистъра. Същият механизъм се използва и за 

разрешаване на паралелно изпълнение на циклите. Предположенията, прогнозите, 

предикацията и преименуването са под управление на компилатора: всяка дума с инструкция 

включва допълнителни битове за това. Този подход е отличителната характеристика на 

архитектурата. 

Архитектурата IA-64 реализира 128 целочислени регистри, 128 регистри с плаваща 

запетая, 64 еднобитови предикати (твърдения) и осем регистъра на разклоненията. Регистрите 

с плаваща запетая са 82 бита дълги, за да се запази точността за междинните резултати. 

Най-значимите промени на 64 архитектура са: 

 64-битови  възможности  за  целите  числа:  Всички  регистри  за  обща  употреба  са 

разширени от 32 на 64 бита и всички аритметични и логически операции, операции 

„памет към регистър” и „регистър към памет” могат да работят директно с 64-битови 

цели числа. Поставянията и свалянията на данни от стека са винаги в 8-байтови крачки 

и указателите са широки 8 байта. 

 Допълнителни регистри. Като допълнение към увеличения размер на регистрите за 

обща употреба, броят на именуваните регистри за обща употреба е увеличен от 8 (eax, 

ebx, ecx, edx, ebp, esp, esi, edi) при 32-битовата архитектура, на 16 (rax, rbx, rcx, rdx, rbp, 

rsp, rsi, rdi, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15). Следователно е възможно да се съхраняват 

повече локални променливи в регистрите, отколкото в стека, и се позволява на 

регистрите да държат често използвани константи. Аргументите за малки и бързи 

процедури могат също да бъдат подадени в регистрите в по-голям обхват. 

   Допълнителни   XMM   (SSE)   регистри:   Броят   на   128-битовите   XMM   регистри 

(използвани за  Streaming SIMD инструкциите) също е увеличен от 8 на 16 

 По-голямо пространство на виртуални адреси: При 32-битовите x86 то е 4 GB (232 

байта), а сега е увеличено на 256 TB (248 байта), с възможности за увеличение в бъдещи 

реализации до 16 EB (264 байта). 

 По-голямо пространство на физическите адреси: При 32-битовите x86 то е 64 GB (236 

байта). Сегашните реализации могат да адресират до 256 TB (248 байта) RAM, а 

архитектурата позволява разширяване до 4 PB (252 байта). 

   Указателят   към   инструкциите   е   относителен   спрямо   достъпа   до   данните: 

Инструкциите могат сега да се обръщат към данните спрямо указателя на инструкции 

(RIP регистър). Това прави независимия от позицията код 1 по-ефективен. 

 SSE   инструкции:   Оригиналната   64   архитектура   възприема   SSE   и   SSE2   като 

инструкции  на  ядрото.  Инструкциите  SSE3  са  добавени  през  април  2005.  SSE2 

http://en.wikipedia.org/wiki/IA-64
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инструкциите използват 32-битова или 64-битова математика с плаваща запетая. 

Инструкциите  SSE  и  SSE2  също  са  разширени  да  оперират  с  новите  осем  XMM 

регистри. Освен това тези инструкции са по-бързи и дублират повечето от 

традиционните x87 инструкции MMX и 3DNow! 

 NX бит (No-Execute bit - бит за неизпълнение) е бит 63 от таблицата на страницата, 

който    позволява    на    операционната    система    да    определи    кои    страници   от 

пространството на виртуални адреси могат да съдържат изпълним код и кои не могат. 
Опитът да се стартира код от страница, маркирана като „неизпълнима” ще доведе до 

забрана за достъп до паметта, подобно на опита да се записва в страница „само за 

четене”. Това прави по-трудно за вредния код да поема управлението върху системата 

чрез атаки от типа „препълване на буфера” или „непроверен буфер”. 

Характеристики на процесора Intel Core i7 – 4770K 
 

    Производител: Intel 
 

    Модел:  Core i7 – 4770K 
 

    Кодово наименование- Haswell 
 

    Работни честоти: номинлна – 3,5 GHz; максимална – 3,9 GHz Turbo 

 

    Технология: 22nm 
 

    Цокъл (сокет): 1150LGA 
 

    Кеш памет: първо ниво –  4 х 64 KB; второ ниво -  4 х 256 KB; трето ниво – 8 MB 
 

    Инструкции: SSE 4.1/4.2,AVX 2.0 
 

    Ядро: 4 ядрен; 64 – битов; име на ядрото - Haswell 
 

    Процеси:  8 процеса 
 

    Мощмост:  84W 

 8‐Way Multi‐Task Processing: Runs 8 independent processing threads in one physical package. 
 Intel Turbo Boost Technology 2.0: Dynamically increases the processor frequency up to 3.9 GHz when applications 
demand more performance. Speed when you need it, energy efficiency when you don’t. 
 Intel Hyper‐Threading Technology: Allows each core of the processor to work on two tasks at the same time providing amazing processing capability for better multi‐tasking, and for threaded applications. 
 Intel Smart Cache: 8MB of shared cached allows faster access to your data by enabling dynamic and efficient allocation of 
the cache to match the needs of each core significantly reducing latency to frequently used data and improving performance. 

 CPU Overclocking Enabled (with Intel Z87 Chipset): Fully unlocked core multiplier, power, and DDR3 memory ratios 

enable high flexibility for overclocking. 

 Graphics Overclocking Enabled (with all Intel 8 Series Chipsets): Unlocked graphics multiplier allows for overclocking 

to boost the graphics clock speed. 

 Integrated Memory Controller: Supports 2 channels of DDR3‐1600 memory with 2 DIMMs per channel. Support for
 

memory based on the Intel Extreme Memory Profile (Intel XMP) specification. 
 Chipset/Motherboard Compatibility: Compatible with all Intel 8 Series Chipsets 
 Built‐in Visuals: New enhanced built‐in visual features deliver a seamless visual PC experience for doing everything from simple e‐mail to enjoying the latest 3D and HD entertainment. The built‐in visuals suite includes: 

 
 Intel Quick Sync Video 2.0 Technology: Media processing for incredibly fast conversion of video files for portable 

media players or online sharing. 
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     Intel InTru 3D9: Stereoscopic 3D Blu‐ray playback experience in full HD 1080p resolution over HDMI 1.4 with 3D. 
     Intel Clear Video HD Technology: Visual quality and color fidelity enhancements for spectacular HD playback and 

immersive web browsing. 

 Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX): Increased performance for dema nding visual applications like 
professional video & image editing. 

 Intel Advanced Vector Extensions 2.0: Increased performance for demanding visual applications like professional 

video and image editing. 

 Intel HD Graphics 4000: Significant 3D performance for immersive mainstream gaming on a broad range of titles. The 

dynamic graphics frequency ranges upto 1250 MHz. 
 

 
 

 
 

Haswell архитектура Insight 
 

Архитектурата Haswell използва 22nm Tri-порта 3D транзисторна технология, която е подобрение в 

сравнение с предхождащата транзисторна технология, поместена на Ivy Bridge.  Архитектурата Haswell прави 

използването на технология с два чипа платформа, която включва самия процесор  и PCH (Platform Controller 

Hub).  Haswell процесорите са съвместими с 8-серия Lynx Point чипсет и сокет LGA 1150 дънните платки. 
 

 
 

Haswell матрицата е до голяма степен е подобна на предшествениците си Ivy Bridge и Sandy Bridge.  Haswell 

матрицата идва с до четири ядра, които споделят една и съща L3 кеш.  Той разполага с 1.6 милиарда 

транзистора на площ от 177 mm 2.   За сравнение Ivy Bridge разполага с 1,4 милиарда транзистори на площ 

160mm 2.  Голяма част от матрицата е посветена на HD графика на Intel в Haswell процесори който също 

споделя същия L3 кеш.  Haswell включва система , дисплей, контролер на паметта, I / O и PCI-E 3.0 контролер 

на паметта.  Haswell набор инструкции включва Intel VT, AMT 9.0, Intel TXT, SSE4.2, Hyper Threading, Turbo 

Boost 2.0, AVX2, AES-NI, PCLMULQDQ, Secure ключ, Intel TSX, PAIR и SMEP. Haswell за първи път 

предлага подобрената технология Intel Speedsted. 
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Haswell процесорите ще осигурят приятно цялостно подобрение на x86 производителността, но по-голямата 

част от подобрения лежат вътре HD графичното ядро от 4-то поколение.  Причината за Intel развитие на 

графичената енергия, различно от подобрението IPC се дължи основно на развитието наAMD  границите на 

графичната обработка с тяхната СЕУ, които с настоящите HD 7000 серия ядра предлагат подобрени визуални 

ефекти в сравнение с HD 4000 предложения на Intel за Ivy Bridge.  С Haswell, Intel иска да промени играта и 

те правят няколко HD графични чипове на различни нива.  Чипът HD 4600 или GT2 графики ще бъдат слети 

по-голямата част от Haswell мобилни и пълна десктоп състава.  Има и по-бързо GT3 варианти, но ще бъде 

ограничен до ниска консумация на енергия и десктоп R-серия, която може да се види тук.  Ние ще обсъдим 

повече за HD 4600 GPU в статията по-късно. 

 
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. 
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- 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.„Кеш” памет, структура, нива. 
 

„КЕШ” паметта е невидима за програмата (за потребителя), откъдето произлиза и името й – 

кеш памет (cache memory) – скрита памет. Кеш паметта се реализира като бърза статична 

RAM-памет. 

Функциите на кеш паметта са следните: 
 

·    Осигуряване на бърз достъп до интензивно използваните данни ; 

·    Съгласуване на интерфейса на процесора и на контролера на паметта ; 

·    Предварително зареждане на данните ; 

·    Отложен (задържан) запис на данните. 

Структура на кеш паметта: 
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Кеш-памет (от англ. cache memory), е спомагателна памет за ускоряване обмена на данни 

между различните нива в йерархията на паметта. Ускоряването се постига чрез поддържане 

на копия от избрани части от данните върху носител с бързо действие. Може да постигне 

различни степени на ускорение в зависимост от вида на обменяните данни, от алгоритъма за 

избор на данните за копиране и от съвместимостта помежду им. В зависимост от физическото 

разположение на кеша, той може да се намира в процесора или дънната платка. В зависимост 

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

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

Това е полупроводникова памет, изградена с основна клетка памет - тригер. Използва се в 

свръхбързодействащи буферни памети - Cache-памети, като част от оперативната памет на 

РС; 
 
 
 
 
 

 
8.DDR3 SDRAM памет, параметри, модули. 

 

 

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 

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. 
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DRAM чипове 
 

От своя страна чиповете (D)RAM се комбинират, за да се получи определен начин по който 

да работят съвместно. В известната на всички нас DDR памет се комбинират по два чипа към 

обща шина и от там самото име на паметта DDR SDRAM(Double data rate synchronous 

dynamic random-access memory), или памет с възможност да осигурява синхронно динамичен 

достъп до и от две информационни единици(бита) на всеки работен такт. При самото 

комбиниране и асемблиране  на пръчка памет (memory stick), която всъщност е добре 

известната ни платка: 
 

 
 

 

чиповете се запояват върху печатна платка с определена конфигурация на изводите в случая 

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

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 

http://en.wikipedia.org/wiki/SO-DIMM
http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_page_mode
http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Data_Out_RAM
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     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. 
 

Нека обаче се върнем (за кратко),  върху основните елементи на пръчката памет, а именно 

чиповете памет. Те 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. 

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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Допълнителен начин на разграничение има и на начина на използуване свободната площ на 

платката и запълването й с чипове памет. По този признак разделението сами говори за себе 

си: 
 

1.  Едностранни платки 

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

DDR3 паметите оперативна памет, иначе 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 

когато се избира оперативна памет ни заливат в офертните таблици за оперативни памети 

именно с такива стойности... 
 

Първо отново да напомним, че 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. И тъй да видим тогава какво точно е DDR3 2400. Платка със 

запоени 8 модула по два чипа памет във всеки, поради удвоеният коефициент на полезно 

http://www.jedec.org/
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дейстие трансвера от и към чиповете, е два пъти по-бърз от този наличен при DDR2 паметите 

как се получава обаче и какво е числото 2400(на което доскоро всички даваме единицата МHz 

определяйки го като (ефективна)честота и тъговците продължават да го правят всъщност. 

Реално тази единица показва трансверния рейтинг на основната входно/изходна шина, която 

стойност се измерва в MT/s(Мега трансвери за секунда) 
 

 
 

 
 
 
 

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

 

 

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

а)оптически; 

б)магнито-оптически; 

в) магнитни. 

Видове ВЗУ според принципа на запис и четене на информацията: 

а)устройства с последователен достъп; 

б)устройства с пряк достъп; 
 

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

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

плейъри, PDA устройства, лаптопи и други. Тя е специален тип EEPROM (Electrically Erasable 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_%28computing%29
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Programmable Read-Only Memory), която се изтрива и програмира на парчета (блокове). Флаш 
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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. 

 
10.Нови технологии при твърдите дискове, принцип на запис, характеристики. 

 
Solid state drive (SSD), или „твърдотелно устройство“ е всяко устройство използващо 

твърдотелна електроника (т.е. без механични части или вакуумни тръби). Въпреки че SSD 

може да използва всеки тип технология за памети, обикновено се има предвид устройство за 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82
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съхраняване на данни, базирано на технологията на флаш паметите. SSD не съдържат никакви 

механични части. 

Въпреки че SSD са известни като технология още от началото на 80-те години, едва 

през последните години те стават приложима алтернатива на твърдите дискове. Основната 

причина за забавянето на тяхното внедряване е високата им цена. 

SSD емулира интерфейса на твърдите дискове (основно Serial ATA), което позволява 

лесното заместване на HDD с SSD 

В зависимост от използваната памет SSD могат да бъдат със SRAM (статична RAM), 

DRAM (динамична RAM) и флаш NAND памет. Понастоящем основно се използват флаш 

базираните SSD устройства. 

Флаш устройствата са два вида: SLC (Single-Level Cell – клетка с 1 ниво) и MLC (multi- 

level cell – клетка с много нива). 

SLC флаш съхранява 1 бит в една клетка, докато MLC съхранява 2 или повече бита в 

една клетка. MLC удвоява (или повече) плътността и следователно намалява цената, но това е 

за сметка на производителността. В момента се използват и двата вида: 

-SLC се използва за специализирани продукти от висок клас, предлагайки висока 

производителност и трайност (до 100 хиляди цикъла запис/изтриване), но малък капацитет и 
висока цена; 

- MLC се използва за масова употреба, предлагайки голям капацитет и по-ниска цена, но 

и по-ниска производителност и трайност (до 10 хиляди цикъла запис/изтриване) 
 

 

11.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. 
 

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 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82
http://pcworld.bg/8627_amd_i_seagate_demonstriraha_nova_versiya_na_interfejsa_sata
http://pcworld.bg/8627_amd_i_seagate_demonstriraha_nova_versiya_na_interfejsa_sata
http://pcworld.bg/8627_amd_i_seagate_demonstriraha_nova_versiya_na_interfejsa_sata
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12.Видеосистема. 

 

 
 

 

13.Плазмени монитори, принципно устройство, характеристики. 

 
Плазмен дисплей (Plasma Display Panel-PDP) 

 
По същество PDP са екрани емитиращи светлина и използват фосфор, както и 

електроннолъчевите тръби. Те са изградени от пиксели, всеки от които се състои от три суб- 
пиксела, съответно по един за всеки от основните три цвята R, G, B. На фиг. 1-1 е показана 
структурата на такъв пиксел от панела. 

 

 
 

фиг. 1-1 Структура на пиксел от плазмен панел 
 
Принципът на работа на PDP се основава на фотолуминесцентния ефект на фосфора, а именно: 
когато фосфорът се облъчи с ултравиолетова (UV) светлина, той преминава във възбудено 
състояние, в което свети със съответната светлина червена, синя или зелена за съответния суб- 
пиксел. Суб-пикселите са разделени и образуват малки клетки, запълнени със смес от инертни 
газове аргон, неон и ксенон. Стените на клетките са покрити съответно с червен, син или зелен 
фосфор. Инертните газове затворени при ниско налягане имат свойството да излъчват 
ултравиолетова светлина при настъпване на елктрически, газов разряд в тях. Когато се приложи 
достатъчно високо напрежение, в даден суб-пиксел газът се йонизира, т.е. преминава в плазмено 
състояние. При този процес се излъчват и фотони светлина, спектърът на която в случая е в 
ултравиолетовия обхват. Освободената UV светлина предизвиква светене на дадения суб-пиксел 
със съответния цвят на фосфора. За да се управлява и подава напрежение, към всеки суб-пиксел в 
PDP се използва пасивна матрица от елктроди, които са отделени от клетките с диелектричен слой 
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и в горната част на панела са направени от прозрачен материал. По конкретно структурата на 
пиксела и протичащите процеси са показани в напречно сечение на фиг.1-2. 

 

 
 

фиг. 1-2 Напречен разрез на пиксел от плазмен екран 
 
PDP се отличават със сравнително висока цена. Специфичната им структура не позволява 
намаляване на размера на пикселите, също и консумацията на енергия е голяма. Това ги прави по 
начало неподходящи за персонални компютри. Fujitsu,  които са един от пионерите във 
внедряването на PDP, са разработили подобрен панел с висока разделителна способност 
подходящ за десктоп монитори. Основно значение PDP имат в телевизионните и видео системи. 
Подходящи са за бизнес и информационни екрани. 

 
В областта на големите екрани PDP е переспективна технология. В сравнение със CRT, плазмените 
дисплеи заемат малко задекранно пространство и не излъчват вредни електро-магнитни емисии. 
Въпреки че имат и някои недостатъци, те имат огромното предимство, защото са цифрови дисплеи. 
Това ги прави изключително предпочитани в условията на широкото разпространение на 
цифровизираните данни. За бързото навлизане в употреба на плазмените дисплеи, от съществено 
значение е подобряването на качествените им показатели и намаляване на производствените 
разходи. Затова значителен интерес представляват различните структурни решения на панела, с 
техните положителни и негативни особености. От значение е разработването на нови съставни 
елементи и най-вече драйверни интегрални схеми, които са основната причина за високата цена на 
PDP на сегашния етап. 

 
 
 
 

14.Сравнителна характеристика между LCD и плазмените монитори. 

 
Структурните особености и принципът на действие на различните технологии за плоски екрани 

определят и различните им качествени показатели. Сравнение между различните дисплейни 
устройства може да се направи по няколко основни параметъра. Това са : 
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   Размер на екрана – най-често се дава диагоналния размер на екрана в инчове; 

   Разделителна способност – изразява се чрез броя пиксели в хоризонталната 
линия, умножен по броя пиксели във вертикалната линия на екрана; 

   Яркост – показва интензивността на излъчената от екрана светлина и се измерва 
в cd/m2 или nit; 

   Контраст – отношението между ниво “бяло” на яркостта и ниво “черно”. Зависи от 
качеството на дисплея и от влиянието на външната светлина върху екрана; 

   Зрителен ъгъл – ъгълът под който наблюдаващия може да вижда изображението 
на дисплея; 

   Брой на възппроизвежданите от екрана цветове. 
 
 
 
 

В таблица 1-1 е направено сравнение между основните параметри и характеристики на LCD 

и PDP: 

 
Характеристика LCD PDP 

Тип неемитиращ емитиращ 

Сканиращ сигнал цифров цифров 

Входен сигнал аналогов цифров 

Разделителна способност 800 x 600 1920 x1080 

Размер на дисплея в инчове 12″ >40″ 

Яркост в “nit” 20 60 

Контраст 25:1 200:1 

Зрителен ъгъл тесен широк 

Дебелина на дисплея 0.5″ 2″ 

Брой на цветовете 256 – 16 

милиона 

16 милиона 

Консумация на енергия ниска висока 

Тегло лек лек 

Цена умерена най-висока 

15.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 
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стандарт с аналогов изходен видеосигнал. Стандартът е разработен през 1987 г. от IBM. 
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     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). 
16.Нови стандарти при видеокартите. 

 

Сравнителна характеристика между видеокартите PCI/PCI-X  и PCI-E. 
 

Характеристика PCI/PCI-X PCI Express 

Вид шина Паралелна, широка Серийна, тясна, осигуряваща мащабируема 

производителност 

Направление на 

връзката 

еднопосочна двупосочна 

Честота (скорост) 33 MHz за PCI до 133 

MHz за PCI-X 

2,5 GHz, като спецификацията позволява 

тази честота да достигне до 10 GHz в 

бъдещи реализации 

Пропускателна 

способност 

Сравнително ниска – 

133 MB/s за PCI до 

4266 MB/s за PCI-X 533 

Висока – 250 MB/s до 32000 MB/s 

Връзка на 

устройствата 

Споделена шина Връзка „точка до точка” (Point-to-point), 

като всяко устройство има независима 

връзка 

Латентност (или 

закъснение) в 

сървърните 

архитектури 

 Малка – PCI Express осигурява по-директна 

връзка със северния мост, отколкото PCI-X 

Хардуерна 

реализация 

 Малки конектори и в повечето случаи по- 

лесна реализация за системните проектанти 

Plug and Play Да Да 

Горещо 

включване/замяна 

на устройствата; 

Не Да 

Усъвършенствани 

характеристики 

  Quality of service (QoS) с изохронни 

канали за гарантирана честотна лента, 

когато е необходимо; 

    Управление на енергията; 

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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17.Модеми и факс-модеми, същност, предназначение, параметри и възможности, 
видове модеми според вида синхронизация, типа на модулация, конструктивното 
изпълнение. 

 
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- 

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. 
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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. 
 

- 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) 
 

18.Хардуерна защита на компютърните мрежи. 
 
Външните и вътрешните нарушители не са единствената заплаха за мрежата и данните в нея. 

Също така могат да възникнат хардуерни повреди, природни бедствия и технически грешки, 

които също довеждат до опустошителни загуби на важни файлове. Ето защо мерките за 

защита и възстановяване от сривове са важна част от всяка производствена мрежа. 

Защитата срещу катастрофални загуби на данни и възстановяването на данните след такива 

сривове включва няколко линии на защита: 
     Аварийно захранване - UPS 

     Архивиране на данните 

     Отказоустойчивост при дисковете 

     Отказоустойчивост на ниво сървъри (клъстериране) 
 

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. 
 

19.UPS, RAID технология. 
 
Непрекъсваемото (токо)захранване (известно още като юпиес - UPS на английски: 

Uninterruptible power supply) е устройство, осигуряващо захранване с електрически ток в 

случай, че има неизправност в електрическата мрежа, като например внезапно отпадане на 

напрежението поради авария. UPS-ите се различават от генераторите в готовност или от 

други захранващи системи по-това, че съдържат акумулаторна батерия, която подава 

електроенергия незабавно при отпадане на захранването. По-принцип непрекъсваемите 

захранвания могат да осигуряват мощност в продължение на 5-15 минути, докато се 

възстанови главният захранващ източник или докато бъдат безопасно изключени 

съоръженията, които се захранват. Според нуждите, UPS-ите се произвеждат с различна 

мощност. Те биват от устройства, които захранват отделен компютър без монитор (около 200 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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волтампера), до устройства, които могат да захранват цели хранилища за бази данни или 

сгради (няколко мегавата). 
 

RAID - Redundant Array of Independent Disks 

Масив с излишък от независими дискове 
 

 

Принцип на функциониране 
 

 

От набора дискови устройства се създава масив, който се управлява от  специален контролер 

и се счита от компютъра като един логически диск с голям капацитет. 
 
 

 

Благодарение на технологията се постига: 

Високо бързодействие – за сметка на паралелно изпълнение на операциите по 

вход/изход на данни; 
Повишена надеждност на съхранение на данни – чрез дублиране на данни или 

изчисляване на контролни суми. Защита от загуба на данни си извършва само при 

физически отказ на твърд диск. 
 

 

Тенденции 
 

 

До неотдавна RAID-технологията беше актуална в сървърния пазарен сегмент. Днес 

ситуацията е коренно променена, благодарение на чипсетите  i915 и i925 на Intel. В южния 

мост ICH6R е вградена уникална технология Intel Matrix Storage Technology, която позволява 

на база два твърди диска да се построят два различни RAID-масива ("нулево" и "първо" ниво). 
 

 

Основни нива RAID-масиви 
 

 

Съществуват няколко основни нива RAID-масиви: RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Съществуват и 

комбинирани нива, такива като RAID 10, 0+1, 30, 50, 53 и т.н. В случая ще бъда разгледани 

само нивата 0 и 1, които на този етап се обслужват от вградения в ICH6R  контролер. 
 

 

RAID 0 
 

 

Дисков масив без устойчивост  на откази 

(Striped Disk Array without Fault Tolerance) 
 

 

 
 

 

Информацията се разбива на блокове, които едновременно се записват на отделни дискове, 

което   осигурява   повишаване   на   производителността.   Такъв   начин   на   съхранение   е 
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ненадежден  тъй като повредата на един диск води до загуба на цялата информация. 
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Показатели за сравнение дънна платка DZ87KLT-75K на 

Intel   с   Chipset   Intel   Z87   за 

процесор Intel Core i7 

дънна  платка  с  Chipset  Intel 
965  за  процесор  Intel  Core 

Duo 

процесор Дънната      платка      поддържа:      4-то 
поколение Intel Core процесори на сокет 
1150LGA;процесори  с  мощност  95W-  i7- 

4770T, i7-4770S, i7-4770, i7-4770K, , i7- 
4770R и , i7-4765Т 

поддържа двуядрени и четириядрени Core 

2 процесори на Socket 775-Core 2 Duo 

E8190-E8600, Core 2 Duo E7200-E7600, 
Celeron E3200-E3300, Core 2 Extreme 
X6800, Core 2 Duo E6300-E6850, Celeron 
220-450, Core 2 Duo E6300-E6400, Core 2 

Duo E4300-E4700, Celeron E1200-E1600- 
чипсет Intel® Z87 Express Chipset consisting of the 

Intel® Z87 Platform Controller Hub (PCH) 
Intel 965 схемни набори 96x (с кодово име 

Broadwater), 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 

 

RAID 0, като правило се използва в области където е необходимо бързо предаване на голям 

обем данни. За реализация на масива се необходими минимум два диска. 
 

 

RAID 1 
 

 

Дисков маси с дублиране 

(Mirroring & Duplexing) 
 
 

 

 
 
 
 

Дисков масив с дублиране на информацията (огледални данни). В най простия случай два 

диска съдържат еднаква информация и се явяват един логически диск. При дефектиране на 

единия диск, функциите му се изпълняват от другия. 
 

 

За реализация на масива са необходими минимум два диска. 
 

 

20.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. 
 
 
 
 

21.Казус: Направете сравнителна характеристика между възможностите на описаната 
дънна платка и дънните платки от предишно поколение относно процесор, процесорна 
шина, тип и обем DRAM памет, разширителни шини, видеокарта, интерфейс за твърд 
диск, входно-изходни портове. 
Сравнителна характеристика между възможностите на дънна платка DZ87KLT-75K е най- 

новото от Intel с чипсет Z87 и LGA 1150 сокет, поддържащо Haswell процесори и дънна платка с Chipset 

Intel 965 за процесор Intel Core Duo 



 

 

 

  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 

тип и обем DRAM памет На дъното има четири DIMM гнезда и 

поддържа следните функции на паметта: 
• 1.5 V DDR3 SDRAM DIMM модули с 
позлатени   контакти,   с   възможност   за 
повишаване  на  напрежението  и 

поддръжка  на  по-висока 

производителност DDR3 SDRAM DIMM 
модули. 
• 1,35 V ниско напрежение DDR3 DIMM 

модули          (JEDEC          спецификация) 
• небуферирана, едностранни или 
двустранни DIMM модули със следните 
ограничения: 
Двустранни     DIMM     модули     с     x16 

организация       не       се       поддържат. 
• 32 GB максимална обща системна памет 
(с използване на 4 Gb технология памет). 
• Минимално общо системна памет: 1 GB с 
помощта    на    512    MB    x16    модул 
•  Поддържа  4  Non-ECC  DIMM  модули 
•          Serial          Presence          Detect 
• Поддържа DDR3 1066 MHz до 2400+ MHz 
DIMM                                             модули 

• DDR3 2133 двоен режим на канала се 
поддържа   чрез   Overclocking   Assistant 
• DDR3 2400 двоен режим на канала се 
поддържа чрез XMP профили и ръчен 
режим 
• DDR3 2667 един вид канал се поддържа 
чрез   XMP   профили   и   ръчен   режим 
•   XMP   версия   1.3   работоспособност 
профил подкрепа за памет скорости над 
1600 MHz 

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. 
800MHz DDR2 памет 

разширителни шини PCI Express x16 add-in card connector (x4 
electrical; x16 compatible) 
Conventional PCI add-in card connector 

PCI Express x16 add-in card connector (x8 
electrical; x16 compatible) 
PCI Express x1 add-in card connector 
PCI Express x1 add-in card connector 
PCI Express x16 bus add-in card connector 
PCI Express x1 add-in card connector 

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 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; 

видеокарта Дъното поддържа графики или чрез 

процесора Intel HD Graphics или PCI 

Express x16 Add-In графична карта. 
• Integrated graphics support via an HDMI 

v1.4a interface 
• Support for PCI Express 3.0 x16 add-in 
graphics card 

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; 

интерфейс за твърд диск • Serial ATA (SATA) ports: 

― Шест SATA 6.0 Gb / сек интерфейси 
чрез Intel Z87 Express Chipset с Intel® 
Rapid Storage Technology RAID support 
(blue) 

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 
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 ―  Две SATA 6.0 Gb / сек и интерфейси 

чрез контролер Marvel 88SE9172 (сив). 
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); 

входно-изходни портове PS/2 port 1бр 

USB 2.0 -2бр на заден панел 

IEEE 1394a connecto 

USB 3.0 ports -6бр. на заден панел 
Два  RJ-45  LAN  конектори  с  вградени 
светодиоди за индикация 

HDMI connector -1бр. 

Thunderbolt connector 
Аудио    подсистема   включва   следните 
компоненти: 
•       Intel       Z87       Express       Chipset 
•     Realtek     ALC898     аудио     кодек 
•Преден    панел    аудио    хедър,    който 

поддържа Intel HD аудио и AC '97 аудио 
• 5-портов аналогов аудио вход / изход на 

задния панел 

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. 
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