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Изпитна тема: Компютърна система с 

64 битов процесор на AMD. 
 
 

1.Блокова схема на съвременна дънна платка с 64 битов процесор на AMD за 
PC - Athlon 64/FX. 
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2.Архитектура на Chipset, процесорна шина FSB. 

 
AMD 8000 е първият чипсет на AMD, проектиран за Athlon 64 и фамилията 

Opteron. Неговата архитектура значително се различава от архитектурата северен- 

южен мост или хъбовата архитектура на чипсетите, поддържащи Pentium 

II/III/4/Celeron и AMD Athlon/Athlon XP/Duron. 

Основната разлика е, че мостът, който свързва процесора с останалите 

устройства (аналог на северния мост), не съдържа контролер на паметта, тъй като 

този контролер е вграден в самия процесор. Поставянето на контролера на паметта 

вътре  в  процесора  увеличава  производителността,  тъй  като  липсва  забавянето 

причинено от външната връзка. Това обаче крие и недостатък, тъй като при появата 

на нови технологии за паметта (както е случая с DDR2) се изисква препроектиране 

на процесора. 

Тъй като единствената задача на аналога на северния мост е да осигури 

високоскоростна връзка към AGP слота, този компонент се нарича  AGP графичен 

тунелен  чип,  а  обозначението  му за  чипсета  AMD 8000    е  AMD-8151.  Другите 

компоненти  на  чипсета  са  AMD-8111  хипертранспортен  I/O  хъб  (южен  мост)  и 

AMD-8131 PCI-X тунелен чип. 

Връзката между еквивалентите на северния и южния мост се осъществява чрез 

високоскоростна шина с наименование HyperTransport (първоначално наричана LDT 

- Lightning Data Transport – Светкавичен транспорт на данни), която е 6 пъти по- 

бърза от PCI (800MB/s срещу 133MB/s за PCI). 

Поради забавянето при разработването на AGP графичния тунелен чип AMD- 

8151, повечето доставчици в края на 2003 г. използват хипертранспортния I/O хъб 

AMD-8111 самостоятелно или заедно с   AMD-8131 PCI-X тунелния чип, за да 

осигурят смес от PCI и PCI-X слотове на дънни платки, оптимизирани за сървъри. 

Някои по-късни системи обединяват и чипа AMD-8151, за да осигурят AGP видео, 

но AMD 8000 продължава да се използва основно като чипсет за работни станции и 

сървъри, а не за настолни машини. 
 

 

AGP графичния тунелен чип AMD-8151 има следните главни 

характеристики: 

   поддръжка на AGP 2.0/3.0 (AGP 1x-8x) графични карти 

   16-битова (в двете посоки) хипертранспортна връзка към процесора 

 8-битова  (в  двете  посоки)  хипертранспортна  връзка  към  чиповете  от 

долните нива 

Хипертранспортният I/O хъб AMD-8111 (южен мост) има следните главни 

характеристики: 

   PCI 2.2-съвместима PCI шина (32-битова, 33MHz) - до 8 устройства 

   AC'97 2.2 аудио (6-канално) 

   6 USB 1.1/2.0 порта (3 контролера) 



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 

   2 ATA/IDE хост адаптери, поддържащи скорости до ATA-133 

   RTC - часовник 

   Low-pin-count (LPC) шина 

   Вградена мрежова карта 10/100 Ethernet 

 8-битова  (в  двете  посоки)  хипертранспортна  връзка  към  чиповете  от 

горните нива 
 

 

AMD-8131 PCI-X тунелният чип включва: 

   2 PCI-X моста (A и B), всеки поддържащ до 5 PCI главни устройства 

   PCI-X трансферни скорости до 133MHz 

   PCI 2.2 33MHz и 66MHz трансферни скорости 

   Независими операционни режими и трансферни скорости за всеки мост 

 8-битова  (в  двете  посоки)  хипертранспортна  връзка  към  чиповете  от 

горните и долните нива 
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. 
 
 
 

3.IEEE 1394 шина, характеристики и възможности. 
 

 

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 

   осигурена възможност за разширение - дървовидна и верижна (daisy-chained – 

верига от маргаритки) топология. 
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 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. 
 

 

4.64-битови  процесори  на  AMD  за  PC,  работни  честоти,  технология,  ядро, 
цокъл, „кеш” памет, инструкции. 

 

   скорости в диапазона 1.0 GHz до 3.0 GHz; 

 между  68,5  милиона  транзистора  (512  КВ  на  L2  кеша)  и  129  милиона 

транзистора (за версии 1 MB на L2 кеша); 

   12-етапен конвейер; 

 контролер на DDR памет с ECC поддръжка, вграден в процесора (вместо да е 

вграден в северния мост или хъба на контролера на паметта, както е в 

останалите чипсети, произвеждани по онова време); 

 версиите за Socket 754 се отличават с едноканален контролер на паметта, а 

версиите за Socket 940, 939 и AM2 са с двуканален контролер на паметта; 

   L1 кеш – 128 KB; 

 L2 кеш –512 KB или 1 MB, вграден в процесора, работещ на пълната честота 

на процесора; 

   поддръжка на 64-битовата технология AMD64 (наричана също IA-32e или 

x86-64), която е разширение на 32-битовата x86 архитектура; 

 хипертранспортна връзка (Hypertransport link) към северния мост на чипсета 

с пропускателна способност до 3.2GBps (Socket 754) или 4GBps (Socket 940, 
939, и AM2); 

   адресируема памет до 1 TB, значително надхвърляща ограничението от 4GB 

или 64GB, налагано от 32-битовите процесори; 

   SSE2 (SSE плюс 144 нови инструкции за графична и звукова обработка); 

   Множество състояния за ниска консумация на енергия; 

   технология на ядрото 130, 90 или 65 nm (нанометра); 
 

Модел на 

процесора 
бр. 

ядра 
Скорост 

GHz 
Скорост на 

шината 
MHz 

L2 кеш Кодово име 

на ядрото 
Тех-гия SSE 64-bit Цокъл 

Athlon 64 

3500+-3800+ 
1 2.20-2.40 1000 512KB Lima 65 nm SSE3 да AM2 

Athlon 64 

3000+-3500+ 
1 1.80-2.20 1000 512KB Winchester 90 nm SSE2 да 939 

Athlon 64 1 1.00-2.40 800, 1000 512KB Venice 90 nm SSE3 да 754, 939 
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1500+-3400+          
Athlon 64 

3500+-4000+ 

FX-55-57 

1 2.20-2.80 1000 512KB, 

1MB 
San Diego 90 nm SSE3 да 939 

Athlon 64 

3000+-4000+ 
1 1.80-2.60 1000 512KB Orleans 90 nm SSE3 да AM2 

Athlon 64 

3200+-3500+ 
1 2.00-2.20 1000 512KB Manchester 90 nm SSE3 да 939 

Sempron 

3000+-3800+ 
1 1.60-2.20 800 128, 

256KB 
Manila 90 nm SSE3 да AM2 

Sempron 

2500+-3500+ 
1 1.40-2.00 800, 1000 128, 

256KB 
Palermo 90 nm SSE2, 

SSE3 
повечето 754, 939 

Athlon 64 

FX-51 -53 
1 2.20-2.40 800 1MB SledgeHammer 130 nm SSE2 да 940 

Athlon 64 

2800+-3800+ 
1 1.80-2.40 800, 1000 512KB Newcastle 130 nm SSE2 да 754, 939 

Athlon 64 

2800+-4000+, 

FX-53-55 

1 1.80-2.60 800, 1000 512KB, 

1MB 
ClawHammer 130 nm SSE2 да 754, 939 

Sempron 

3000+-3100+ 
1 1.80 800 1 28, 

256KB 
Paris 130 nm SSE2 — 754 

 
5.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 
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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 
 

6.„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: 
 

 
 

 
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. 
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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; 
 

7.DDR3 и DDR4 памет, характеристики, модули памет, слотове. 
 

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. 
 

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 сс запоени 8 модула 

http://www.jedec.org/
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по два чипа памет във всеки, поради удвоеният коефициент на полезно 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) 
 

 
 
 
 

 

DDR4 паметта ще има удвоен коефициент на полезно действие на такт(херц) и ще 

прехвъля по 4 бита в двете посоки, спрямо по 2 бита при DDR3. Съответно, това ще 

удвои при еднаква честота (и евентуално ако са с еднаква латентност) трансверния 

рейтинг на DDR4 спрямо предшественика й. Това комбинирано и евентуално с по- 

бързи и със сигурност с по-гоям обем чипове памет, ще направи DDR4 естествен 

избор за минаване на нова платформа с поддръжка на тази памет. Според източници 

в интернет началото на прехода при любителският настолен и мобилен сегмент от 

пазара ще започне най-рано от 2014-2015г. Като няколко години ще продължи все 

още да се използува и DDR3 паметта, като последната все повече ще се измества от 

DDR4 и накрая ще остане като вариант единствено за ъпгрейд с предмет 

увеличаване на инсталирания обем оперативна памет на по-старите системи. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_%28computing%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Transfer_%28computing%29
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8.Нови технологии DRAM памети, параметри, модули. 

 

 
 

 

 

 
 

Производителят на памети Micron представи най-новата си разработка в областта на 

DRAM паметта по време на конференция в университета Станфорд. Компанията 

показа ултрабърза памет, която носи името HMC (Hybrid Memory Cube ) DRAM. 

Новият тип памет може да достигне скорост 128 Gbps. 
 
Това на практика е цели десет пъти по-бързо от най-бързата DDR3 памет в момента. 

Компанията коментира, че новият тип памет може без проблем да работи и при 

скорост 160 Gbps. Сред другите предимства на новото поколение HMC DRAM е по- 

малкият й размер и изключително ниският разход на енергия. 
 
Разработиха революционен тип RAM памет 

Новата памет е получила названието Advanced Random Access Memory или A- 

RAM. Тя е по-бърза и има по-добра енергийна ефективност от традиционната 

DRAM 
 

Изследователи от университета в Гранада (Испания) заедно със специалисти от 

лабораторията CEA-LETI в Гренобъл (Франция) обявиха за разработката на 

иновативна технология за производство на оперативна памет. 

Предложеният метод е получил названието Advanced Random Access Memory или A- 

http://hicomm.bg/bg/articles/news/17174/QNX-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-RIM-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%81-Android-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-/
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RAM. Предполага се, че с времето паметта от този тип ще замени 

широкоразпространената динамична памет с произволен достъп (DRAM). 

Конструкцията на клетките на DRAM предвижда използване на един кондензатор и 

един транзистор (в някои варианти два кондензатора). Но с миниатюризацията на 

микросхемите намаляването на размерите на кондензаторите става все по-трудно. 

В клетките на паметта A-RAM изобщо не се използва кондензатор, което позволява 

да се използват „по-тънки“ технологични процеси. Освен това, A-RAM осигурява 

по-висока енергийна ефективност, по-голяма скорост на обмен на данните и 

позволява понататъшното увеличаване на капацитета на крайните продукти. 

Теоретичният модел на A-RAM беше предложен през 2009 г. Сега изследователите 

доказаха неговата практическа реализация. Технологията е защитена с 10 

международни патента. Интерес към нея вече проявяват производителите на 

компютърна памет, включително Samsung, Hynix и Micron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Micron Technology обявиха, че са готови с инженерни прототипи от първата фаза на 

разработката на трето поколение чипове DRAM. Новите чипове памет са наречени 

RLDRAM 3, и са с намалена латентност. Високочестотната технология позволява 

по-ефикасен трансфер на информация в мрежата, и със сигурност ще отвори нова 

ера в компютърните технологии, информира digitimes. 
 

RLDRAM 3 паметта е разработена за употреба от мрежови приложения, които 

изискват висока степен на производителност и трансфер на данни, както и от рутери 

и суичове, при които се налага постоянно приемане и предаване на данни. 
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Според специалистите от Micron, новият чип ще се превърне в идеалният избор за 

40-гигабайтов Gigabit Ethernet (GbE), и дизайн на 100-гигабайтови етернет мрежи, 

при които е от изключително важно значение буферирането на предаваните пакети. 
 

При чипвете памет RLDRAM 3 се поддържа трансфер на данни със скорост до 2133 

мегабита/секунда  (Mb/s), и предлагат най-ниската латентност за достъп до данните 

в индустрията от sub-10 наносекунди. Освен това, от Micron обявиха, че новият чип 

предлага  по-голяма  енергийна  ефективност  чрез  познатите  1.2V  IO  и  1.35V 

волтажни нива. 
 

„Всички в Micron осъзнаваме напрежението, което се поражда в нашите клиенти от 

нуждата за оптимизация на мрежовите технологии, за да се реагира адекватно на 

растежа на обема от данни, които са необходими на бизнеса в днешната динамична 

среда, споделя  Bruce Franklin, директор на групата за мрежови технологии и памет 

при отдела за DRAM решения. 
 

„В този смисъл, нисколатентните, високочестотни чипове памет RLDRAM 3 ще се 

превърнат в едно изключително добро решение на постоянно нарастващите нужди 

на клиентите ни за повече памет при обмена на данни в мрежата.” Според добре 

осведомени източници, Micron ще започнат производство на RLDRAM 3 памет през 

втората половина на 2011 г. 
 

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

 

 

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

а)оптически; 

б)магнито-оптически; 

в) магнитни. 

Видове ВЗУ според принципа на запис и четене на информацията: 

а)устройства с последователен достъп; 

б)устройства с пряк достъп; 
 

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

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

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

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

програмира на парчета (блокове). Флаш паметта е също известна като Solid State 

памет, тоест не съдържа движещи се части – всичко е електронно вместо механично. 

Друго предимство е че за съхранението на записаната информация не е нужна 
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електроенергия, тоест флаш паметта е не-летлива памет. Освен това осигурява бърз 

достъп до записаните данни. Основен елемент във флаш паметта е MOS 

транзисторът. 

 
MOS  Транзисторът с  плаващ  гейт  се  използва  като  запомнящ елемент  във 

флаш паметта. Той запомня един бит информация (логическа единица или логическа 

нула). Електроните в плаващият гейт могат да се съхраняват неограничен период от 

време. Един от недостатъците на еднотранзисторния елемент е че поради високите 

напрежения свързващите проводници трябва да са достатъчно раздалечени и това 

води до неефективно използване на пространството на полупроводниковия кристал 

(върху който се изграждат транзисторите). 

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

голяма от един бит. Те се наричат Multi-level cells или MLC. За разлика от Single- 

level cells (SLC), тук е възможно съхранението на повече от едно ниво на заряда. 

Днес повечето такива клетки имат четири състояния, благодарение на което могат 

да съхраняват два бита информация. Недостатъци на MLC са по-ниската скорост, 

по-високата консумация и по-големия bit error ratio (BER), тоест повече грешки, 

което изисква по-сложен алгоритъм за премахването им. Предимството на тази 

технология е това че се постига до 1,95 пъти по-добра мащабируемост (по-добро 

използване на пространството). 

 
При NAND флаш паметите транзисторите са свързани последователно, което 

спестява много място. Сорсът е свързан към дрейнът на следващия транзистор в 

колоната. Гейтовете на всеки транзистор са свързани към word линията на дадения 

ред. Така при четене на данни безпроблемно протича електричество по цялата серия 

последователо свързани транзистори, до достигане на избрания бит за четене. По 

този начин информацията от избраните битове за четене се появява на bit линията. 

Предимства на тази архитектура са бързият запис и изтриване на данни и по-добрата 

мащабируемост. 
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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 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.Видеосистема. 

 

 

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
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D1%88-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82
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12.OLED (Organic Light Emitting Diode) монитори, принципно устройство, 
характеристики. 

 
Според всички специалисти, това е технологията, която в един момент на своето 

развитие ще изпревари TFT технологията и ще стане доминираща и то не само за 

мониторите и телевизионните приемници, но и при мобилните телефони, цифровите 

камери и др. 
 

Технологията OLED, макар и да повтаря пътя на развитие, изминат от LCD (пасивни 

и активни матрици), има две много съществени отличия от LCD, които се виждат и 

от заглавието и — това са използваният материал (органични съединения), и 

принцип на изобразяване (автономно излъчване на светлина). Предимството на тази 

технология се състои в това, че не са необходими лампи, осветяващи матрицата 

отзад, а всеки пиксел сам излъчва светлина под управлението на OLED диоди, 

които, всъщност, представляват отделните пиксели. Яркостта на светене се определя 

от тока, които се подава на диода. OLED структурата 
 

Органичните светоизпускащи дисплеи се състоят от групи слоеве (дебели около 

100nm), които се поставят между катод и анод. По принцип за субстрат се ползва 

стъкло, покрито с прозрачен проводим оксид, като това служи за анод. Следва слоят 

от органични пластове, състоящи се също от проводими материали, а накрая е 

неорганичен катод. Сред ключовите предимства на органичната луминисценция са: 

химическата променливост на светоизпускащите диоди, което позволява 

производството на всички цветове, включително и бяло; възможността да се 

използват изключително тънки и гъвкави субстрати за постигане на високо качество 

на картината и т.н. 
 
В OLED технологията се различават 2 групи от материали. В първата влизат 

материали с ниско молекулно тегло, наричани small-molecule (SM) OLED. Такива 

дисплеи са представени за пръв път от доктор Чинг Танг в лабораториите на Kodak 

през 1987. Базираните на полимери OLED-и (PLED) са основани на дълги 

полимерни вериги. 
 

 
 

13.Видеокарти, функционални блокове, характеристики. 
 

 

Видеокартата ( video card или  video adapter / capture) има основна  задача да 

генерира сигнал, който мониторът да изведе. Процесорът дава инструкции на 

видеокартата и след като тя извърши необходимите изчисления, генерира 

видеосигнал и го записва в собствената си памет (в кадровия буфер или frame 

buffer). Мониторът получава сигнала и извежда съответния образ. 
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Ускорител/акселератор           RAM             RAMDAC 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

г. от IBM. 
 

     Режими с 16 цвята и 256 цвята 

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

и син цвят) 

     Избираема тактова честота 25 MHz или 28 MHz 

     720 пиксела максимална хоризонтална разделителна способност 

     Максимум 480 линии 

     Опреснителни честоти до 70 Hz 

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

256 цвята 

     Поддръжка на хардуерно скролиране 

     Еднотактови побитови отмествания 

     Поддръжка на разделянето на екрана 

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

предшествениците си (EGA, CGA и MDA). 
 

14.Нови стандарти и възможности 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 

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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 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; 
 

 

Сравнителна характеристика между видеокартите PCI Express и ускорения графичен порт 

AGP. 
 

В съвременните компютри шината PCI Express е изместила почти напълно 

ускорения графичен порт AGP. Причините за това са следните: 

- х16 PCI-E има по-голяма пропускателна способност от AGP 8x (8GB/s   срещу 

2GB/s); 

- слотът х16 PCI-E може да осигури 75 W енергия на видеокартата, срещу 25 W/ 

42 W на AGP 8x; 

- дънна платка с две x16 PCIe връзки може да поддържа два графични адаптера 
едновременно, за разлика от AGP 8x, който може да поддържа само един. Например 

две и повече графични карти се поддържат от NVIDIA Scalable Link Interface (SLI), 

като всяка карта управлява половината от екрана. Технологията ATI CrossFire X, 

използвана основно в компютърните системи на AMD, позволява да бъдат свързани 

от 1 до 4 видеокарти, като максималният брой зависи от модела на чипсета. 

- към PCI-E може да се включват и други устройства, а не само видеокарти; 

- по-ниска цена на PCIe видеокартите в сравнение с AGP 
 

 

15.Цифрови камери, параметри, интерфейс. 
 
Цифровата видеокамера е преносимо електронно устройство, предназначено за 

записване на видео изображения и звук. Тя има конструкция, подобна на 

фотоапарата, но има и някои съществени различия. Например за една секунда 

видеокамерата прави няколко десетки последователни снимки в зависимост от 

формата на запис. Може да съхранява до няколко часа видеоматериал, може да 

създава и озвучен запис. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Основните части на видеокамерата са фотообектив (телеобектив) и фотоелектронен 

преобразувател - устройство, което превръща светлинния образ на обекта в 

електричен сигнал. При по-старите видеокамери това е иконоскоп - вид електронно- 

лъчева тръба. При по-новите камери това са електронни CCD или CMOS сензори. 

Друга важна съставна част е устройството за съхранение на заснетия видеоматериал. 

Това става върху магнитна лента, оптичен диск, твърд диск или флашкарта. При 

някои нови модели оптичния или твърдия диск са комбинирани с допълнителна 

карта за памет. При други модели, освен върху вградената памет, 

видеоинформацията може да се прехвърли директно на компютър с помощта на 

FireWire или USB-кабел, така се увеличават значително възможностите за 

запаметяване. 

 Формати :  

SDHC 

Digital8 
Digital Tapeless 

MiniDV 

MicroMV 
Mini DVD-R, DVD-RAM 

 

 

На фона на изключителното разнообразие на всевъзможни интерфейси и шини, 

използващи се в персоналните компютри (PC и MAC), челното място, освен IDE, 

SCSI и USB, заема и интерфейсът IEEE 1394, познат още като FireWire, превърнал 

се в индустриален стандарт. 

IEEE 1394 интерфейса е познат още под името: i.LINK (Sony),и Lynx (Texas 

Instruments). Той е осиновен от High Definition Audio-Video Network Alliance 

(HANA) стандарта, който е предназначен за аудио/видео комуникация. FireWire е 

разпространен и във wireless, оптична и коаксиална версия използващи исинхронния 

протокол. 

IEEE 1394 е разработен от Apple. Разработката му започва през 1980. По късно бива 

представен на IEEE организацията и завършен през 1995. IEEE 1394 е съвкупност от 

4 части: оригиналния IEEE Std. 1394-1995, IEEE Std. 1394a-2000, IEEE Std. 1394b- 

2002 и IEEE Std. 1394c-2006. През юни 2008 тез 4 части са обеднени в стандарта 

IEEE Std. 1394-2008. 

FireWire предлага единична plug-and-socket връзка чрез която могат да се свържат до 

63 у-ва с скорост на трансфер до 400 мегабита. Стандарта осъществява връзка 

между едно или няколко у-ва с микропроцесора на компютъра. Много периферни у- 

ва са пригодени да използват IEEE 1394. 

FireWire предлага: 

- Лесен за използване plug-in сериен конектор 

- По-тънък сериен кабел сравнение с паралелния. 

- Висока скорост на трансфер на данни 

- Hot-plug и Plug and Play 

- Възможността да се сменят у-та по различни начини без терминатори или 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%28%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/CCD
http://bg.wikipedia.org/wiki/CMOS
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=FireWire&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/USB
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сложни настройки 
 

 

Едни от първите у-ва използващи FireWire са: видео камери, дивиди плеъри, 

дигитални видеокасети , дигитални камкодери и музикални системи. Понеже IEEE 
1394 е и peer-to-pee интерфейс един камкодер може да се свърже с друг без дори и 

да се използва компютър. Началната цел на FireWire е уеднаквяването на всички 

различни компютърни интерфейси (parallel ports, serial ports, special mouse and 

keyboard ports, etc.). Другата по-важна страна на FireWire е работата с у-ва които 

използват по голям обем от данни. 

Накратко как работи ? 
Интерфейса се състои от две части. Една платка,която се поставя на дънната платка 

на компютъра и една за връзка на у-то и компютъра под формата на сериен кабел. 
Кабела може да е дълъг до 4.5 метра. Прост мост свърва двете части. Самата платка 

подържа скорост на трансфер до 50мегабита в секунда, а кабела до 400мегабита в 

секунда. Всяка една от двете части може да подържа вескя от възможните скорости 

и да се променя ако това е нужно. 

IEEE 1394 предлага два типа на трансфер на данни: асинхронен и исинхронен. 

Асинхронния се използва за обикновени, записващи операции, при които се 

използва буфера. Исинхронния трансфер подсигурява трансфера на данни на 

предопределена скорост при което се избягва буфериране. 
FireWire е създаден специално за свързване на устройства, имащи нужда от бърза 

връзка за прехвърляне на големи обеми информация, като цифрови камери, 

например. За целта се използва специален кабел, с 6 жила, имащ следната 

конструкция: 
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Всяка двойка проводници по спецификация трябва да е екранирана, както и целият 

кабел, което обаче не се спазва от някои "жълти" производители. 
Съществува и 4-жилен вариант на FireWire кабела, който благодарение на това, че 

от него са премахнати двата захранващи проводника е по-тънък, а устройствата, 

свързани спомощтана този тип кабел имат собствено захранване. 
 

 

16.Мониторинг на мрежите. 
 

Програма за мониторинг на мрежата – Microsoft Network Monitor 

Програма  за  виртуализиране  състоянията  на  възникване  на  грешки  –  Event 

Viewer 

o BitMeter 3.5.10 – безплатно приложение за следене на трафика и количеството 

информация изтеглена от Интернет; 

o The  Dude  4.0  –  безплатно  приложение  за  сканиране  и  диагностика  на 
компютърни мрежи; 

o Network  Diagnostics  –  дава  подробна  информация  за  мрежовата  връзка,  и 

помага за анализ, откриване и отстраняване на проблеми по мрежата; 

Помощни    програми    за    разглеждане    на    мрежовата    конфигурация    и 

отстараняване на проблеми: 

Ping 
•   Помощна програма за проверка на мрежовата свързаност-тестване на връзката 

с другите компютри. 

•   Работи с параметри име на хоста или IP адрес 

• В мрежата се изпраща пакет до определен host или група хостове.Всеки хост 

връща   пакета   до   изпращача.Визуализира   се   времето   за   изпращане   и 

получаване на пакета.Ако пакета не се завърне до зададения time out (или е 

загубен) се изписва „Request timed out”. 

Синтаксис 
•   Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] 

[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]] 

[-w timeout] target_name 
•   Options: 
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-t -Ping_ва специфицирания host   докато бъде спряно   .Това става чрез 

комбинацията от клавиши CTRL+C. За статистическа информация до момента, без 

прекъсване на изпълнението - Control-Break. 

-a -Ако е възможно хостовете се показват с имената си. 

-n count-брой пакети за изпращане. 

-l size-размер на буфера до 65500 

-f- вдига флага не фрагментирай 

-i TTL-Време за живот(Time To Live).Това е максималния брой рутери през 

които да мине пакета.Всеки пакет съдържа стойност на ТТL.Когато тази стойност 

стане 0, пакетът се отказва. 

-r count- запомня пътя до първите 9 хоста. 

-w timeout-Времето в милисекунди(Timeout), в което се чака отговор 

примери 
•   За проверка на мрежовата карта: 

Ping 127.0.0.1 

Ако изпратените пакети се върнат, без да има изгубен пакети се връща времето 

за  получаването  им  ,  то  мрежовата  карта  работи,  в  противен  случай  се  връща 

„Request timed out”-мрежовата карта не отговаря на заявките. 

Командата Ping може да се използва за проверка на мрежовата свързаност с 

хоста dir.bg 

Ping dir.bg 

Или ако искаме да научим IP адреса на този хост. 

Когато използваме в рамките на Локалната Мрежа не трябва да има изгубени 

пакети. 
 

 

ARP 
•   Изпозва  се  за  показване  и  модификация  на  таблицата  IP-към  физически 

адрес.Arp  протоколър  (Address  Resolution  Protocol)  извършва  съпоставяне 

между логически IP и физически MAC адрес. 

Синтаксис 
•   ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr] 
•   ARP -d inet_addr [if_addr] 

•   ARP -a [inet_addr] [-N if_addr 

-а - показва текущата ARP таблица. 

inet_addr - интернет адрес. 

-d – изтрива хоста от таблицата 

-s – добавя връзка IP към физически(MAC) адрес. 

Пример 
•   C:\>arp -a 

Interface: 192.168.0.101 --- 0x2 

Internet Address   Physical Address            Type 

192.168.0.1           00-17-9a-db-4f-a4       dynamic 
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Netstat 
•   Показва  информация  за  мрежовите  сесии(активни  връзки)  на  съответния 

компютър.Сесията от порт на един хост до порт на друг хост. 

•   netstat – без параметри показва активните сесии. 

•   netstat –a – показва всички сесии. 

•   Чрез  netstat  получаваме  информация  за  използвания  протокол,  името  на 

локалния компютър и използвания порт, името на другия компютър, с който 

има изградена сесия и състоянието на сесията. 

nbtstat 
•   Предоставя  информация  за  имената  на  компютрите  и  групие,  известни  на 

конкретен  компютър.За  задаване  на  компютъра  по  IP  адрес  се  изпозва 

параметър –А, а за задаване на компютъра по име – параметър –а. 

Пример 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipconfig и ifconfig 
Предоставя информация за TCP/IP конфигурацията на всички мрежови карти, 

включени към компютъра.Тя извежда информация за: 

•   IP адреса 

•   Подмрежовата маска 

•   Gateway-подразбиращ се шлюз 

•   Физическия (MAC) адрес 

•   Адреси на DNS сървъри 

•   DHCP информация и др. 

Пример 
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Tracert и Traceroute 
•   Проследява  маршрута  през  мрежата  до  компютъра  местоназначение  по 

зададен IP адрес или име.Изпраща три пакета до маршрутизатора и показва 

времето за връщане(* загубени пакети). 

Синтаксис 
•   Usage: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name 
•   Options: 

-d - не се разрешават IP адреси до имена на host_ове. 

-h maximum_hops -максимален брой ходове до целта. 

-w timeout - Времето (Timeout) в милисекунди , в което се чака отговор. 

Пример 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На екрана се визуализират: 
•   IP адрес на маршрутизатора 
•   Име на хост-маршрутизатор 
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•   Брой стъпки(маршрутизатори), през които преминава пакета 

•   Времената за отиване и връщане на пакета 
 

 

17.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. 
 

18.Казус: Опишете основните стъпки от методиката за откриване и 
отстраняване на софтуерни проблеми при мрежите. Вашият компютър е свързан 
към локална мрежа, но тя работи бавно. Посочете поне една възможна причина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Софтуерни инструменти в помощ на отстраняване на проблеми 
   Network management system (NMS) – настолно приложение, включва инструменти 

за наблюдение, конфигуриране и управление на повредите; предлага статистика; 
примери: CiscoView, HP Openview, Solar Winds, What's Up Gold. 

   Knowledge Bases – уеб-базирано приложение, комбинирано с търсещите 
възможности на интернет дава достъп до огромно количество експертни решения; 
примери: http://www.cisco.com. 

   Baselining Tools – инструменти за автоматизиране на документирането и baselining 
процеси (изчертаване на топологични диаграми, поддържане на актуализирана 
документация на софтуера и хардуера); примери: SolarWinds LAN surveyor, 
CyberGauge. 

   Protocol Analyzers –показва информация за трафика и протоколите от различните 
нива, по които се носи този трафик; може да показва филтрирана информация за 
трафика по различни критерии; пример: Wireshark protocol analyzer. 

 
За отстраняване на проблем с мрежовата връзка следвайте следните  стъпки: 

 
1.  Отворете "Мрежова диагностика", като щракнете с десния бутон върху иконата на 

мрежата в областта за уведомяване, и после щракнете върху Диагностика и 

поправка. 
 

2.    Уверете се, че всички кабели са свързани правилно. 

http://www.cisco.com/
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3.  Ако се опитвате да се свържете към друг компютър, уверете се, че този компютър е 

включен и че сте разрешили споделянето на файлове и принтери във вашата 

мрежа. 
 

4.  Ако проблемът е възникнал след инсталиране на нов софтуер, проверете вашите 

настройки за връзка, за да видите дали те не са били променени. 
 

5.    Проблема може да се дължи на вирус.Тестваме с походяща антивирусна програма. 

 
Ако тези стъпки не доведат до решаване на проблема, потърсете конкретен проблем в долната таблица. 

 
Мрежовата 

връзка е 

прекалено бавна 

 Посетете уеб сайта на производителя, за да проверите за по-нова версия на драйверите за 

мрежовата карта. 

          Уверете се, че имате инсталирани най-новите сервизни пакети на Windows . 
 

          Опитайте да изключите функцията за автоматична настройка. 
 

 
 

 И зк лючв а н е н а ф у нк цият а  за  ав тома тична  
на стройк а  

1.             Щракнете върху бутона Старт . 

2.             В полето за търсене въведете команден прозорец. 
 

3.  В списъка с резултати щракнете с десния бутон върху Команден прозорец, след 

което щракнете върху Изпълни като администратор.  Ако трябва да въведете 

административна парола или потвърждение, въведете паролата или я потвърдете. 
 

4. Въведете netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled, след което 

натиснете ENTER. 
 

5.             Рестартирайте компютъра. 
 

(За да включите отново функцията за автоматична настройка, въведете командата netsh 

interface tcp set global autotuninglevel=normal, след което натиснете ENTER.) 

          Уверете се, че капацитетите на маршрутизатора и на мрежовата карта са съвместими. 
 

 
 

 Повече  ин ф орма 
ция  

 

Например, ако маршрутизаторът е 10/100, но мрежовата карта е gigabit Ethernet, мрежата ще 

предава на по-ниска скорост. Ще трябва да замените по-бавното устройство, за да се 

възползвате от по-високата скорост. 

          Ако използвате кабелна връзка, опитайте да промените настройката за контрола на потока. 
 

 
 

 Промя н а  на  на стройк а та за к он трола н а  
поток а  

1.             Диспечерът на устройствата се отваря, като щракнете върху бутона Старт , 

Контролен панел, Система и поддръжка и Диспечер на устройства.  Ако трябва да 

http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows-vista/troubleshoot-network-connection-problems
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows-vista/troubleshoot-network-connection-problems
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows-vista/troubleshoot-network-connection-problems
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows-vista/troubleshoot-network-connection-problems
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows-vista/troubleshoot-network-connection-problems
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows-vista/troubleshoot-network-connection-problems
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въведет

е 

админи

стратив

на 

парола 

или 

потвър

ждение, 

въведет

е 

паролат

а или я 

потвър

дете. 
 

2.             

Щракнете с 

десния 

бутон на 

мишката 

върху 

мрежовата 

карта, след 

което 

щракнете 
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върху Свойства. 
 

3.             Щракнете върху раздела Разширени, след което върху Контрол на потока. 
 

4.             Под Стойност изберете Rx и Tx Разрешени (в някои случаи може да се нарича 

Автоматично или Rx/Tx Пауза), след което щракнете върху OK. 


