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Основни компоненти на дънна платка ASRock 990FX Extreme9 
 

 

Общи 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Процесор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чипсет 

 

 
- Support for Socket AM3+ processors 

- Support for Socket AM3 processors: AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 (except 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron processors 

- Supports 8-Core CPU 

- Supports UCC feature (Unlock CPU Core) 

- Digi Power Design 

- Advanced 12 + 2 Power Phase Design 

- Dual-Stack MOSFET (DSM) 

- Supports CPU up to 220W 

- Supports AMD's Cool 'n' Quiet Technology 

- FSB 2600 MHz (5.2 GT/s) 

- Supports Untied Overclocking Technology 

- Supports Hyper-Transport 3.0 (HT 3.0) Technology 
 

- Northbridge: AMD 990FX 

- Southbridge: AMD SB950 
 

- Dual Channel DDR3 memory technology 

- 4 x DDR3 DIMM slots 

- Supports DDR3 2450(OC)/2100(OC)/1600*/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory 

- Max. capacity of system memory: 64GB* 

- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2 

- Supports AMD Memory Profile (AMP) 

 
Памет *1600MHz memory speed is supported depend on the AM3/AM3+ CPU you adopt. For detail CPU specification, please refer AMD official 

website. 
 

 

**За да се постигне максимума от 64GB системна памет, са необходими модули с памет от 16 GB и нагоре. ASRock ще актуализира 

постоянно списъка с поддържаните памети на своя официален сайт, веднага щом тези модули са достъпни на пазара. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
BIOS 

***Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows®
 

32-bit OS. For Windows® 64-bit OS with 64-bit CPU, there is no such limitation. 
 

- 32Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support 

- Supports "Plug and Play" 

- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events 

- Supports jumperfree 

- SMBIOS 2.3.1 Support 

- CPU, VCCM, NB, SB Voltage Multi-adjustment 
 

Аудио, Видео и Мрежа 
 

Графика            - n/a 
 

- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC898 Audio Codec) 
Аудио 

 

 
 
 

LAN 

 

- Premium Blu-ray audio support 
 

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 

- Intel® 82583V 

- Supports Wake-On-LAN 

- Supports PXE 
 

Разширение / Свързване 
 

Слотове            - PCI Express 2.0 x 16 : 3 (x16 / x16 / 0 or x16 / x8 / x8) 1 (x4 mode) 

http://www.amd.com/US/PRODUCTS/DESKTOP/PROCESSORS/Pages/desktop-processors.aspx
http://www.amd.com/US/PRODUCTS/DESKTOP/PROCESSORS/Pages/desktop-processors.aspx
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SATA3 
 

 
 

USB 3.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конектор 

- 1 x PCI Express 2.0 x1 slot 

- 1 x PCI slot 

- Supports AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™ 

- Supports NVIDIA® Quad SLI™, 3-Way SLI™ and SLI™ 
 

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by AMD SB950, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, JBOD and RAID 5), NCQ, AHCI and 

Hot Plug functions 

- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions 
 

- 4 x Rear USB 3.0 ports by Etron EJ188H, support USB 1.1/2.0/3.0 up to 5Gb/s 

- 2 x Front USB 3.0 headers (support 4 USB 3.0 ports) by Etron EJ188H, support USB 1.1/2.0/3.0 up to 5Gb/s 
 

- 8 x SATA3 6.0 Gb/s connectors 

- 1 x IR header 

- 1 x CIR header 

- 1 x COM port header 

- 1 x IEEE 1394 header 

- 1 x Power LED header 

- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin) 

- 3 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin) 

- 1 x Power Fan connector (3-pin) 

- 24 pin ATX power connector 

- 8 pin 12V power connector (Hi-Density Power Connector) 

- Front panel audio connector 

- 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports) 

- 2 x USB 3.0 headers (support 4 USB 3.0 ports) 

- 1 x Dr. Debug (7-Segment Debug LED)* 

- 1 x Power Switch with LED 

- 1 x Reset Switch with LED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заден панел с 

входове и изходи 

*Проверете списъка с кодове на DR. Debug тук. 

I/O Panel 

- 1 x PS/2 Mouse Port 

- 1 x PS/2 Keyboard Port 

- 1 x Coaxial SPDIF Out Port 

- 1 x Optical SPDIF Out Port 

- 4 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports 

- 4 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports 

- 2 x eSATA3 Connectors 

- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED) 

- 1 x IEEE 1394 Port 

- 1 x Clear CMOS Switch with LED 

- HD Audio Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone 
 

Други функции / Разни 
 

- ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) 

- ASRock Instant Boot 

- ASRock Instant Flash 

Уникални функции  - ASRock APP Charger 

- ASRock XFast USB 

- ASRock XFast LAN 

- ASRock XFast RAM 

http://www.asrock.com/support/faq.bg.asp?id=334
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- ASRock Crashless BIOS 

- ASRock OMG (Online Management Guard) 

- ASRock Internet Flash 

- ASRock UEFI System Browser 

- ASRock Dehumidifier Function 

- ASRock Easy RAID Installer 

- ASRock Fast Boot 

- ASRock X-Boost 

- ASRock Restart to UEFI 

- Hybrid Booster: 

- CPU Frequency Stepless Control 

- ASRock U-COP 

- Boot Failure Guard (B.F.G.) 

- Turbo 50 / Turbo 60 Overclocking 

- Good Night LED 

CD с поддръжка - Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, Google Chrome Browser and Toolbar 
 
 
 
 
 

 
Аксесоари 

- 1 x ASRock SLI_Bridge_2S Card 

- 1 x ASRock 3-Way SLI-2S1S Bridge Card 

- Quick Installation Guide, Support CD, I/O Shield 

- 6 x SATA Data Cables 

- 2 x SATA 1 to 1 Power Cables 

- 1 x Front USB 3.0 Panel with 2.5" HDD/SSD Rack 

- 4 x HDD Screws 

- 6 x Chassis Screws 

- 1 x Rear USB 3.0 Bracket 
 
 
 

 
Хардуерен монитор 

- CPU Temperature Sensing 

- Chassis Temperature Sensing 

- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer 

- CPU/Chassis Quiet Fan 

- CPU/Chassis/Power Fan Multi-Speed Control 

- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, Vcore 
 
 

Форм фактор 

- ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm 

- Premium Gold Capacitor design (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors) 

- Multiple Filter Cap (MFC) (Filters different noises by 3 different capacitors: DIP solid cap, POSCAP and MLCC) 
 

OC 
- Microsoft® Windows® 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit / Vista™ 32-bit / Vista™ 64-bit / XP 32-bit / XP 

64-bit 
 

Сертификати 
- FCC, CE, WHQL 

- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required) 
 

 
 

2. Архитектура на Chipset. 

1. Чипсет от серията AMD 900 (9 серия) 
В AMD 9-серия чипсета е набор от чипове, разработени от  AMD , представен през 2011 г. Серията чипсети от 9- 

серия са насочени към сокет  AM3 + платформата, включително  и  Bulldozer, докато 800 серия е насочена към 

сокет  AM3 платформата.  Това позволява на потребителите лесно да разпознават платформата чрез името на 

чипсет.  В поддръжката на AM3 + процесори, AMD е утвърдила 9-серия чипсети с използване на 

HyperTransport 3.1 (до 6.4GT / сек).  Те също така работят с NVIDIA SLI поддръжка на този чипсет . 

Общото между всички чипсети от серията 9xx: 

http://www.asrock.com/feature/HybridBooster/HybridBooster.html
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Micro_Devices&usg=ALkJrhgzFF4DoBOjSOlSSwFfK5XKzmbgdQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/AM3%252B&usg=ALkJrhgf51m0vVwBFeTLUNWm6M959TJhpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Bulldozer&usg=ALkJrhhtSIdWslCOhOTh73IM1r7jSuHC5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/AM3&usg=ALkJrhhENTyBf3cueL8R7-G519ELInsb2g


ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 

     Поддържа AM3 + и  AM3 процесори 

       PCI Express 2.0 

       IOMMU 1.26 

       SATA 6 Gbit / сек 

      До 14  USB 2.0 

 
990FX 

 

     Кодово име RD990 

      Four physical PCIe 2.0 ×16 slots @ x8 electrical which can be combined to create two PCIe 2.0 ×16 slots @ 

x16 electrical, one PCIe 2.0 ×4 slot and two PCIe 2.0 ×1 slots, the chipset provides a total of 38 PCIe 2.0 

lanes and 4 PCIe 2.0 for A-Link Express III solely in the Northbridge 
       HyperTransport 3.0 до 2600 MHz и  PCI Express 2.0 

      ATI CrossFireX , поддържащ до четири графични карти 

      19.6 Watt TDP 

      Southbridge: SB950 

      Enthusiast discrete multi-graphics segment 

 
990X 

 

      Кодово име RD980 

      One physical PCIe 2.0 ×16 slot or two physical PCIe 2.0 ×16 slots @ x8, one PCIe 2.0 ×4 slot and two PCIe 

2.0 ×1 slots, the chipset provides a total of 22 PCIe 2.0 lanes and 4 PCIe 2.0 for A-Link Express III solely in 

the Northbridge 

       HyperTransport 3.0 до 2600 MHz и  PCI Express 2.0 
      Поддръжка на максимум две графични карти 

      14 Watt TDP 

      Southbridge: SB950 

 
980G (Идентичен на 880G ) 

 

      Кодово име RS880 

      Еднопроцесорна AMD конфигурация 

  One physical PCIe 2.0 ×16 slot, one PCIe 2.0 ×4 slot and two PCIe 2.0 ×1 slots, the chipset provides a total 

of 22 PCIe 2.0 lanes and 4 PCIe 2.0 for A-Link Express III solely in the Northbridge 

        Вг раден а г рафи чн а карт а  : Radeon HD 4250 

o  Side-port memory as local framebuffer, supporting DDR3 modules up to DDR3-1333. 
o  ATI PowerPlay 7.0 технология 

      HyperTransport 3.0 и PCI Express 2.0 
      ATI CrossFire 

o  Hybrid CrossFireX 

 
AMD 970 

 

     Кодово име RX980 

  One physical PCIe 2.0 ×16 slot, one PCIe 2.0 ×4 slot and two PCIe 2.0 ×1 slots, the chipset provides a total 

of 22 PCIe 2.0 lanes and 4 PCIe 2.0 for A-Link Express III solely in the Northbridge 

      13.6 Watt TDP 

      Southbridge: SB950 / SB920 

 
SB950 е  ю жен  мост  , който осигурява I / O поддръжка.  Тя предоставя следните допълнителни 
възможности: 

 

       RAID 0, 1, 10, 5, поддръжка 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/AM3%252B&usg=ALkJrhgf51m0vVwBFeTLUNWm6M959TJhpg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/AM3&usg=ALkJrhhENTyBf3cueL8R7-G519ELInsb2g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express&usg=ALkJrhjLeYGyCa01fCYoHn7fZG3_3dKNog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IOMMU&usg=ALkJrhjW6nQp_hqS4rKHTLPb4lskr6MgRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA&usg=ALkJrhingz6WrI6-qE4pXjxcSPx8ngmXPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus&usg=ALkJrhgoD0Rsx1xA5wzVEJE1m7PTcFrPtQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/HyperTransport&usg=ALkJrhjcPm_J-IbXAsW8H-ny96XES0Rhhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express&usg=ALkJrhjLeYGyCa01fCYoHn7fZG3_3dKNog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/ATI_CrossFire&usg=ALkJrhjtq6TOnA8K87fg0Fu-NLiCdUidvA#Current_generation_.28CrossFireX.29
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/HyperTransport&usg=ALkJrhjcPm_J-IbXAsW8H-ny96XES0Rhhg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express&usg=ALkJrhjLeYGyCa01fCYoHn7fZG3_3dKNog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_800_chipset_series&usg=ALkJrhgwm4gzc1gr91ZIoqjy6DN9X1vIOQ#Integrated_graphics
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Southbridge_(computing)&usg=ALkJrhgcxvSkP4BYiwfhnHu88Y-CnjIkhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/RAID&usg=ALkJrhgUbO-bGFXuGaMXYzKigT_HR47Qug
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      Linux платформа: 

 
o  HPET operation with MSI causes  LPC DMA corruption on devices using LPC DMA (floppy, 

parallel port, serial port in FIR mode) because MSI requests are misinterpreted as DMA cycles by the 
broken LPC controller[3]

 

o Enabling multiple MSI vectors for the SATA controller when three or more SATA ports are used 

results in loss of interrupts and system hang. 
 
 
 

 

3.Архитектура на CHIPSET от 9 серия. 
процесори за 942-пинов сокет AM3 +, съчетано с  990FX, 990X или 970 чипсети. 

 
 

Chipset 

Спе- 

цифика- 

ции 

 

990FX 

 

990X 

 

970 

 

PCIe Lanes 
 

32 
 

16 
 

16 

 

PCIe 

Configuration 

 

x16/x16 

x16/x8/x8 

x8/x8/x8/x8 

 

x16 or x8/x8 
 

x16 

 

TDP 
 

19.6 W 
 

14 W 
 

13.6 W 

 

South Bridge 
 

SB950 
 

SB950 
 

SB950 or SB920 

 

SATA 6 Gbps 

(from South 

Bridge) 

 

6 
 

6 
 

6 

 

SLI 
 

Yes 
 

Yes 
 

No 

 

CrossFire 
 

Yes 
 

Yes 
 

On a single card 

 

Кодово име RD990 

 
Ще разгледаме чипсетът 990FX , който идва с 32 Lanes за графика (обикновено в x16 / x16, x16 / x8 / x8 или x8 / x8 / x8 / x8 

дистрибуции) и се обвързвали с SB950 южен мост.  Тогава (Southbridge) ще имаме гаранция, че всички дънни платки ще с 

шест SATA 6 Gbps порта с RAID 0/1/5/10 поддръжка и 14 USB 2.0 порта (USB 3.0 идва от контролери) за само още 6 вата 

консумация на енергия. 

 

С 900-серията, потребителите вече имат достъп до графичен UEFI BIOS, подобно на последните чипсети на Intel, а също 

имат пълна поддръжка на 2.2 + TB устройства. 

http://en.wikipedia.org/wiki/High_Precision_Event_Timer
http://en.wikipedia.org/wiki/Message_Signaled_Interrupts
http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Pin_Count
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_900_chipset_series#cite_note-3
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3. Процесорна шина FSB. 
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. 
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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, и зползвани 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. 

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. 
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- 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 устройст ва. 

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 

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 
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 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 AMD за PC, работни честоти, технология:табл.1 

 

1. Процесор на AMD-FX9590 
-Процесор тип - AMD Piledriver 

-Брой ядра - 8 

-Цокъл на процесора - AMD Socket AM3+ 

-Тактова честота на процесора - 4700 Mhz 

-Технология на производство - 32 nm 

-Кеш - L2 cache памет 8 MB 

-Консумирана мощност - 220 W 

 
 

 
 

Модел 
табл.1 

Бр. ядра Скорост 
GHz 

Проц. шина 
GHz 

CPU ядро Процес 
nm 
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 Phenom II X6 6 2.6-3.2 1.8-2 Thuban 45  

Phenom II X4 4 2.5-3.4 1.8-2 Deneb 45 

Athlon II X4 4 2.6-2.8 2 Propus 45 

Phenom II X3 3 2.4-3.0 2 Heka 45 

Athlon II X3 3 2.2-2.9 2 Rana 45 

Phenom II X2 2 2.8-3.1 2 Callisto 45 

Athlon II X2 2 2.7-3.0 2 Regor 45 

Sempron 140 1 2.70 2 Sargas 45 

Phenom X4 4 1.8-2.6 1.6-2 Agena 65 

Phenom X3 3 1.9-2.4 1.6-1.8 Toliman 65 

Athlon X2 2 2.3-2.8 1.8 Kuma 65 

 

- 65nm процес, като се използва Silicon-on-insulator (SOI) технологията. По-късните 

версии  използват усъвършенстваната  технология  SOI  с  потапяща  литография  (Immersion 

Lithography), позволяваща по-миниатюрния 45nm процес 
 

6. Нови процесори на AMD за PC, ядро, цокъл. 
 

- четири процесорни ядра 

- Socket AM2+, с DDR2 за 65 nm Phenom и Athlon от серия 7000 

- Socket AM3 с DDR2 или DDR3 за 45 nm процесори от серия Phenom II и Athlon II. 

- Socket F с DDR2, DDR3 с Shanghai и следващ. 
 

7. Нови процесори на AMD за PC, кеш памет, инструкции: табл.2 
 

- Предварително извличане (prefetch) директно в L1 кеш, докато при К8 е в L2 кеш; 

-  32-режимен  асоциативен  L3  кеш  с  размер  най-малко  2  MB,  споделен  между 

обработващите ядра в единичен кристал (всяко с 512 KB независим изключителен L2 кеш); 
- Разширяем L3 кеш, например за чиповете Shanghai  - до 6 MB. 

 
 
 

Модел 
табл.2 

L2 Cache L3 Cache 

Phenom II X6 3 MB 6MB 

Phenom II X4 2MB 4-6MB 

Athlon II X4 2MB — 

Phenom II X3 1.5MB 6MB 

Athlon II X3 1.5MB — 

Phenom II X2 1MB 6MB 

Athlon II X2 1-2MB — 

Sempron 140 1MB — 

Phenom X4 2MB 2MB 

Phenom X3 1.5MB 2MB 

Athlon X2 1MB 2MB 

http://en.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR3
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-Нови инструкции: Leading Zero Count (LZCNT) и Population Count (POPCNT) 

-Нови SSE инструкции, наречени SSE4a 

-Поддръжка  на  неподравнени  SSE  инструкции  за  зареждане  на  операции  (които 

преди са изисквали 16-битово подравняване). 
 

8. RAM памет, характеристики, видове RAM. 
 

- SIMM  се разшифрова като Single Inline Memory Module (Модул памет с едноразрядно 

разположение на изводите . Модула памет  SIMM е с  30 pin. 

Модулите SIMM могат да имат обем 256 Кбайт, 1, 2, 4, 8, 16 и 32 Мбайт. 

- SIMM EDO RAM имат само 72 пина и могат да работят на честота до 50 МHz. 
 

- DIMM   се разшифрова като Dual Inline Memory Module (Модул памет с двойно 

разположение на изводите). В модула DIMM има 168 контакта, които са расположени от 

двете страни на платката и изолорани един от друг. Също така са изменени и цоклите за 

DIMM-модулите. 
 

- SDRAM се разшифрова като Synchronic DRAM (динамично ОЗУ с синхроннен 

интерфейс).  По  това  те  се  отличават от  FPM  и  EDO DRAM,  работещи  по  асинхроннен 

интерфейс. 
 

-  ESDRAM  -    следващото  оригинално  решение,  увеличаващо  работната  честота  на 

SDRAM, било създаването на кеша SRAM на самия модул динамично ОЗУ. Така се появила 

спецификацията Enhanced SDRAM (ESDRAM). Това позволило да се повиши работната 

честота на модула до 200 МHz. 
 

- SDRAM II (или DDR SDRAM) няма пълна съвместимост с SDRAM. Тази спецификация 

позволява увеличението на работната честота на SDRAM да става за сметка на работата и на 

границата на тактовия сигнал, тоест по предния и задния му фронт. Също както SDRAM и 

SDRAM II ползвал същия 168 контактен цокъл DIMM 
 

-  RDRAM  представлява всъщност спецификация, създадена и патентована от фирмата 

Rambus, Inc. При тази памет се достигат граничнии честоти на работа на сигнала с  до около 

800 МHz 
 

9. „Кеш” памет, структура. 
 

„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. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Streaming_SIMD_Extensions
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Структура на кеш паметта: 
 

 
 

 

10. „Кеш” памет, нива 
 
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; 
 

 
11. Нови технологии DRAM памети, параметри, модули. 

 

Kingston бяха една от първите фирми, от които се очакване да пуснат технологично нови 

памети на пазара. Точно поради факта, че те бяха също от първите, които прескочиха 

DDR400 границата - започна ерата на HyperX паметта с тогаващните чудовищни 433MHz 

или PC3500. 

Сега вече имаме и PC4000, която излезна заедно и с малко по-"бавната" версия - PC3700 или 

466MHz. Така наред с новите две попълнения, отбора HyperX памети на Kingston 

представлява следното: 
 

 

Description Settings 

333MHz (PC2700) 2-2-2-5-1 (CAS Latency 2) 
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 370MHz (PC3000) 2-2-2-6-1 (CAS Latency 2)  

400MHz (PC3200) 2-3-2-6-1 (CAS Latency 2) 

434MHz (PC3500) 2-3-3-7-1 (CAS Latency 2) 

466MHz (PC3700) 3-4-4-8-1 (CAS Latency 3) 

500MHz (PC4000) 3-4-4-8-1 (CAS Latency 3) 
 

 
 

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

 

 

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

а)оптически; 

б)магнито-оптически; 

в) магнитни. 

Видове ВЗУ според принципа на запис и четене на информацията: 

а)устройства с последователен достъп; 

б)устройства с пряк достъп; 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

във флаш паметта е MOS транзисторът. 

 

 
 
 
 

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

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

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

недостатъците на еднотранзисторния елемент е че поради високите напрежения свързващите 

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

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

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

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

13. 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) 
 

14. 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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15. 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. 
 

 

16. Видеокарти, функционални блокове, характеристики. 
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Видеокартата ( video card или  video adapter / capture) има основна  задача да генерира 

сигнал, който мониторът да изведе. Процесорът дава инструкции на видеокартата и след 

като тя извърши необходимите изчисления, генерира видеосигнал и го записва в собствената 

си памет (в кадровия буфер или frame buffer). Мониторът получава сигнала и извежда 

съответния образ. 
 
 
 
 
 

 

Ускорител/акселератор           RAM              RAMDAC 
 

 
 
 
 
 

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

стандарт с аналогов изходен видеосигнал. Стандартът е разработен през 1987 г. от IBM. 
 

     Режими с 16 цвята и 256 цвята 

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

цвят) 
     Избираема тактова честота 25 MHz или 28 MHz 

     720 пиксела максимална хоризонтална разделителна способност 

     Максимум 480 линии 

     Опреснителни честоти до 70 Hz 

     Режим на пакетирани пиксели (на англ. packed-pixel), също наричен Mode 13h: 256 

цвята 

     Поддръжка на хардуерно скролиране 

     Еднотактови побитови отмествания 

     Поддръжка на разделянето на екрана 

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

предшествениците си (EGA, CGA и MDA). 
 

 

17. 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 

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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 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; 
 

 

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 
 

18. Цветни лазерни принтери, принципно устройство. 
 

Цветен модел 
Цветния модел, който използват лазерните цветни принтери е CMYK (както и при 
мастилено-струйните). Накратко, CMYK е образуван от думите Cyan (циан – основно синьо), 

Magenta (маджента – виолетово, клонящо към червено), Yellow (жълто), Key или blacK (за 

черно – буквата К се ползва, за да се избегне объркването на Blue и Black) и е цветова 

система, която образува техническите начала на модерния цветен печат, включително 

ситопечат, офсетов печат, печатане с принтер на персонален компютър. 

Моделът СМYK се базира на свойството на печатарскитя тонер/мастило, отпечатан върху 

хартия, да поглъща и отразява различни части от видимия спектър. Когато бяла свтлина 
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осветява цветно изображение, отпечатано върху хартия, всяка отпечатана с тонер/мастило 

точка поглъща съответната част от спектъра и отразява останалата към очите на 

наблюдателя. 

На теория чистите мастила с цветове циан(Cyan), магента(Magenta) и жълт(Yellow) би 

трябвало да произведат черен цвят, ако се припокрият. Тъй като цветовете се формират чрез 

изваждане (subtraction) на част от спектъра на бялата светлина, те се наричат 
„субтрактивни”, а системата – субтрактивно смесване на цветовете. 

 

 

Принципи на работа на лазерен цветен принтер 
Принципът на действие на цветните лазерни принтери е подобен на този на черно-белите. 

Специален въртящ се барабан се зарежда с електростатичен заряд, а след това лазерен лъч 

обрисува върху него текста или изображението, което трябва да се отпечата. 

На местата, на които лазерът е докоснал барабана, електростатичният заряд обръща 

своя знак. Тези места стават заредени сразличен от основата на барабана заряд. Следващата стъпка е 

нанасяне  на  тонера,  който  представлява  фини  полимерни  прашинки,  смесени  с  оцветител  (на пример 

графитен прах) и притежаващи собствен електростатичен заряд. 

Там, където е минал лазерният лъч и е обърнал знака на заряда върху барабана, тонерът полепва по 

барабана,  който  впоследствие  се   притиска  към  листа  хартия,  пренасяйки  тонера  на  него. 

Следващата  стъпка  е  нагряването  на  листа  (изпичане),  за  да  се  разтопят  полимерните 

частици на тонера, формирайки изображението или текста и прилепяйки го към хартията. 

Последната стъпка от процеса е автоматичното почистване на барабана от евентуалния 

остатъчен тонер по него чрез използване на електрически неутрално пластмасово острие. 

Разликата между черно-белите и цветните лазерни принтери е, че при черно-белите лазерни 

принтери се използва само касета с черен тонер, а цветните освен черния тонер използват и 

жълт, магента и син тонер. 
 

С постепенната еволюция на лазерните принтери както за дома, така и за офиса се стига 

до момент, в който скоростта и качеството им станаха, меко казано, впечатляващи. Днес 
можем да станем притежатели на цветен лазерен принтер срещу по- малко от 400 лв., 

като качеството по нищо не се различава от това на по скъпите модели. 
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Принципът, на който се базира работата на всички лазерни принтери, всъщност е 

изключително прост – най- просто казано става дума за елементарно „рисуване“ на 

изображението върху метален барабан който се върти. Макар и да изглежда относително 

просто, отпечатването при лазерните принтери е изключително сложен процес, който има 

нужда от прецизно проследяване и управление, за да протича правилно. 

При първата стъпка от процеса изображението или текстът, който трябва да се отпечати, се 

обработва от вградения в принтера процесор, който го „превежда“ на език, разбираем за 

механиката на устройството. Във втората стъпка устройството, което се явява носител на 

тонера (обикновено въртящ се барабан), бива заредено с отрицателен електростатичен заряд. 

Идеята зад тази поредица от действия е, че тонерът също е зареден с отрицателен заряд и ще 

бъде привлечен към барабана, където ще залепне. 

Преди тази стъпка обаче имаме още една – барабанът бива „обрисуван“ с лазерен лъч, който 

следва буквално изображението което желаем да отпечатаме. При облъчването на 

повърхността на барабана неговия поляритет се променя (или става неутрален). Когато 

обработеният по този метод барабан бъде „посипан“ с тонер, последният бива притеглен към 

местата, където повърхността е обработена с лазер, и залепва там. Предпоследната стъпка от 

процеса е притискането на барабана към листа хартия, където искаме да отпечатаме 

изображението, а специално обработено острие преминава по листа и отстранява излишния 

тонер. Финалната процедура представлява буквално „изпичане“ на полепналия по листа 

тонер от друг нагрят барабан, с което се приключва и целият процес. 

Разбира се, така разглежданите действия са разделени на отделни стъпки, но на практика в 

принтера те се извършват непрекъснато, тъй като въртящият се барабан служи за 

отпечатване на малка част от изображението или текста. В допълнение към това при 

цветните принтери целият този процес трябва да бъде извършен общо 4 пъти – по веднъж за 

всеки от основните цветове плюс черния. 

Както можете да се предположи, този доста сложен процес си има своите недостатъци, които 

все още не са напълно отстранени. На първо място най-очевидният от всички е високата цена 
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на устройствата, които имат доста сложна механика. Освен сложността на процеса 

недостатък се явява и самият принцип на работа, изискващ висока температура (понякога до 

200 градуса по Целзий) за разтапянето на прахообразния тонер. В някои случаи подгревните 

механизми на лазерните принтери се явяват консуматори на около 90 - 95% от цялата 

енергия, използвана от устройството като цяло. 

Какви са нейните предимства – като за начало това е изключително ниската себестойност на 

разходите за отпечатване на копие. В допълнение към това на теория имаме и впечатляваща 

скорост на печат независимо дали става въпрос за текст, таблици или изображения, което е 

следствие на самия принцип на работа на принтера. След първоначалното загряване на 

„изпичащия“ барабан последващият печат може да става в рамките на 1-2 секунди за всяка 

страница независимо от съдържанието й. 
 

19. Цветни лазерни принтери, основни параметри, интерфейс. 
 

Интрфейси при цветните лазерни принтери 
 

Преди принтерът да започне да печата той трябва да получи данните за страницата и да 

прецени как трябва да сложи всичко на хартията. Тези задачи се изпълняват от контролера 

на принтера. Контролерът представлява микрокомпютъра на принтера. Той осъществява 

комуникацията между принтера и устройството източник на данни. На принтера се предава 

основа информация за форматиране на  изображението. За целта се използват скриптови 

езици като Hewlett Packard's Printer Command Language (PCL) и Adobe's Postscript. Те 

представят страницата във векторна форма, а от нея принтерът изгражда така нареченият 

bitmap image. Той включва детайлно описание на страницата заедно с информация за 

шрифтове, изображения, полета на страницата и други. При повечето лазерни принтери тази 

информация се пази в паметта на контролера. Така различните заявки за принтиране могат 

да се съхраняват в опашка и да се обработват една по една. Освен това се спестява време при 

създаване на повече от едно копие, тъй като данните трябва да се изпратят само веднъж. 

Връзката между принтера и устройството източник се осъществява по комуникационни 

интерфейси, най- често използвани от които са USB, паралелен и мрежов. 

USB (Universal Serial Bus) е входно-изходен интерфейс базиран на серийна архитектура. Той 

дава възможност за по-бърз трансфер на данни поради поддръжката на по-голяма тактова 

честота от паралелния интерфейс. Освен това кабелите за връзка през сериен интерфейс са 

по-евтини от тези за паралелен. 

Чрез паралелния интерфейс връзката се осигурява с помощта на паралелните портове на 

устройствата. Тези портове позволяват едновременното обработване на данни по няколко 

канала. При персоналните компютри могат да се изпратят или приемат едновременно 8 бита 

данни. 

Мрежовият интерфейс позволява няколко устройства да споделят един принтер. Например 

в офис един принтер често е свързан към няколко компютръра. В такава ситуация 

контролерът на принтера обработва заявките на всеки компютър по отделно, но може да 

поддържа връзка и комуникация с няколко едновременно. Съществуват също така принтери, 

които поддържат безжична мрежова връзка с други устройства. Много от съвременните 

принтери могат директно да работят с информация от електронна медия като флаш паметта 

или фото устройства като дигиталните камери. 
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Параметри на цветните лазерните принтери 
 

Параметри: Стойности при лазерните принтери 

Технология: Електрофотография 

Скорост на печат PPM (Страници за минута) 4 - 50 PPM 

За индустриални принтери до 1000 PPM 

Разделителна способност  DPI (Точки на инч) 300 - 2400 DPI 

Месечно натоварване  PPM (Страници на месец) 6,000 - 300,000 PPM 

За индустриални принтери   до 18 милиона PPM 

Цена [US$] -   200 - 8,000 $ 

За индустриални принтери-   до 1,000,000 $ 

Цена на страница (цента)-    1.0 - 8.7 

 
20. Безжични (Wireless) LAN мрежи, принцип на предаване на данните, мрежови 

хардуер, предимства и недостатъци. 

 

1.Предимства 

намаляване на разходите за изграждане (отпадат кабелите, конекторите и голяма част от познатите 

устройства, използвани в локалните мрежи) ; 

улесняване на инсталацията на мрежата 

-присъединяването на нови потребители се свежда до инсталиране на безжична карта (ако 

няма вградена такава) и включване на машината 

-предоставяне   на   мрежов    достъп    до   места,    където   липсва   традиционна   мрежова 

инфраструктура 

Увеличено удобство за потребителите 

-съвременните преносими компютри, в които има интегриран безжичен интерфейс 802.11b 

и/или 802.11g 

2.Технология 

Базирани са на радиовълнова технология, използваща разпределен спектър 

Базират се на ALOHAnet на Хавайския университет(1971г.)-7 компютъра, разположени на различни 

острови, които комуникират помежду си чрез  централен комутатор, намиращ се на остров Оаху.Първо 

поколение безжична мрежа, работеща в честотния обхват 901-928MHz. 

Ниската скорост на трансфер и възникналото във  връзка с това задръстване на честотната лента 

ограничава използването и само за военни цели. 

През  1997  г.  IEEE(Institute  of  Electrical  and  Electronic  Engineers)  създава  спецификация  802.11 - 

дефинираща интерфейсите за връзка между безжичните клиенти и базовата излъчваща стнанция, както и 

между два безжични клиента. 

Носеща честота 2,4 GHz 

Максимална скорост на трансфер 2Mbps 

Схемите за модулация са-DSSS-Direct Sequence Spread Spectrum и FHSS-Frequence Hopping Spread 

Spectrum 

За безжични мрежи за свободно ползване 

Друга организация занимаваща се с политики и предписания за безхични комуникации е WFA(Wi-Fi 

Alliance) 
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3.Стандарти за безжични мрежи. 

IEEE присвои за LAN/MAN общия номер 802 

Работни групи създадоха спецификации. Една от тях е 802.11. 

Друга спецификация е 802.15(за Bluetooth) 

802.16 за широколентовите безжични системи, предназначени за MAN мрежи 

А)стандарти за безжични LAN мрежи 

 

802.11а 

Разполага с 8 канала 

Прилага се схема за модулация OFDM(Orthogonal Frequency Devision Multiplexing 

Не е разпространена, поради висока цена на оборудването и ограничения обхват на действие 

по-добра е 802.11b при трансфер на аудио и видео, но отстъпва по обхват на действие. 

Несъвместим с 802.11b 

Продуктите, отговарящи на този стандарт, биват отбелязвани с Wi-Fi сертификат (Wi-Fi CERTIFIED). 

802.11b 

най-популярната безжична технология 

означавана още като 802.11 High Rate или като Wi-Fi 

Осигурява функционалност, отговарящ на Ethernet 

При честота 2.4 MHz осигурява максимална скорост 11 Mbps, която при намалена пропускателн а 

възможност (fallbacks) спада на 5.5 Mbps, 2 Mbps или 1 Mbps 

Обхват на действие до 500 метра 

Разполага с 14 канала от които 3 незастъпващи се 

Продуктите, отговарящи на този стандарт, биват отбелязвани с Wi-Fi сертификат (Wi-Fi CERTIFIED). 

802.11g 

разработен с цел постигане на по-високи скорости, достигащи 54 Mbps в честотната лента 2.4 GHz 

При скорости над 20 Mbps се използва схемата OFDM, а при такива под 20 Mbps схемата DSSS 

Разполага с 14 канала, от които 3 незастъпващи се 

допълнителна сигурност чрез въвеждане на Wi-Fi Protected Access (WPA) 

Продуктите, отговарящи на този стандарт, биват отбелязвани с Wi-Fi сертификат (Wi-Fi CERTIFIED). 

802.11g-са функционално съвместими с 802.11b, което позволява устройствата 802.11b-  да бъдат 

заменяни директно с 802.11g-устройства. 

Днес преносимите компютри притежават вградена мрежова карти  за безжична връзка, отговарящи 

едновременно на стандартите 802.11b и 802.11g. 
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802.11n 

802.11n разполага с два канала, всеки един от които работи с честота 20 MHz, осигурявайки скорост 

на трансфер 88.5 Mbps. 

Съвместно двата канала работят с честота 40 MHz, постгайки скорост 146.83 Mbps, което е 5 повече в 

сравнение със скоростта на 802.11g (îêîëî 30 Mbps) 

Стандартът 802.11n е съвместим с по-старите 802.11b и 802.11g. 

По настоящем е най-удачно да използваме устроства 802.11g, защото акцента от страна на 

производителите е върху него. 

802.11а е препоръчителен само в случаите, когато мрежата е разположена на място, където се ползват 

други безжични инфраструктури, използващи 2,4-гигахерцова носеща честота на сигнала 

4.Безжичните мрежи биват два вида: 

Мрежи ad-hoc (peer-to-peer). Терминът ad-hoc означава “специален”, а peer-to-peer “равен с равен”. 

Става дума за специални мрежи, в които компютрите са свързани помежду си като равен с равен. 

Мрежи с използване на точки за достъп (AP – Access Point) до жични LAN. 

Ad-hoc мрежите се състоят от компютри, снабдени с интерфейсни карти за безжична комуникация. 

Картите за безжичен достъп изпълняват същата роля както традиционните мрежови карти за Ethetrnet или 

Token Ring. Те също притежават свои уникални MAC-адреси, посредством които биват идентифицирани в 

мрежата. Всеки един от компютрите в ad-hoc мрежата би могъл да комуникира директно с всички останали 

компютри от същата мрежа 

Фиг.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За да могат компютрите на една безжичната мрежа да получат достъп до ресурсите на жична LAN, 

необходима е поне една точка на достъп (AP), през която да се осъществява връзката с LAN. Тази точка 

може да бъде специализирано хардуерно устройство (HAP - Hardware Access Point) (фиг.2) или компютър, 

снабден със нужния за целта софтуер (SAP – Software Access Point) фиг.3. 
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Фиг 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
За ръзка с жична LAN биха могли да се използват повече на брой точки за достъп, което всъщност 

представлява свързване на повече безжични мрежи с една жична LAN (фиг.4). Посредством повече на брой 

точки  за достъп  може  да  бъде  осигурена безжична връзка в  отделни  помещения (офиси,  класни  стаи, 

лаборатории и т.п.) с една базова жична LAN. В други случаи една безжична мрежа би могла да се свърже с 

повече жични LAN чрез използване на точки на достъп, свързани към всяка една от тези LAN 
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Максималният брой компютри, които могат да бъдат свързани към една точка за достъп, зависи от 

техническите характеристики на точката. За някои точки този брой е 10, а за други 100. 

Обхватът на действие на безжичната комуникация може да бъде увеличаван чрез използване на 

разширителни точки (Extension Points) фиг.5. 
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Безжичните мрежи биха могли да изпълняват функция роуминг. Радиовълните на всяка точка за 

достъп покриват определена област, наричана обхват на действие. Когато биват използвани едновременно 

повече точки на достъп, възможно е областите им да се припокриват (фиг.6). Роуминг функцията следи 

интензивността на сигналите в припокриващите се области и осъществява връзка с онази точка на достъп, 

чийто сигнал е по-интензивен. Роумингът протича напълно прозрачно за потребителя. Функцията е особено 

полезна, когато компютърът е мобилен, например при движение на потребител, снабден с преносим 

компютър. 
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Фиг.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Две жични LAN могат да бъдат свързани помежду си безжично посредством използване на две точки 

за достъп (фиг.7) при условие, че двете точки са в състояние да комуникират помежду си (не всички точки 

за достъп са в състояние да осъществяват безжична връзка помежду си). Използване на такава връзка се 

налага, когато липсва физическа възможност за прокарване на кабел, който да свърже двете LAN, например, 
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когато те се намират в две близко разположени сгради, разделени от една или повече улици. Всяка една от 

точките за достъп трябва да е в състояние да изпълнява за своята жична LAN ролята на безжичен мост 

(wireless bridge) за връзка с други LAN . 

На  фиг.7  една  от  точките  за  достъп  (в  случая  двете  точки  представляват  безжични  мостове) 

изпълнява водеща роля - ролята на master, а другата е подчинена на първата, изпълнявайки ролята на slave. 

Връзката  между  тях  е  от  типа  poin-to-point.  Ако  взаимосвързаните  точки  за  достъп  са  повече  от  две, 

възниква структурата poin-to multi point. В нея всички точки за достъп са безжични мостове, които 

комуникират всеки с всеки. 

Когато само една от точките е безжичен мост, тя изпълнява ролята на master, а другите точки са slave. 

Такъв вид структура се нарича master plus APs (Access Points). В случая slave-точките не са в състояние да 

комуникират директно помежду си 

Фиг.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Съществуват и структури от типа AP to AP, при които всяка точка за достъп може да комуникира с 

всички останали. Тази структура е най-гъвкава, но цената на такива точки за достъп е висока (няколко 

стотин долара). 

Безжичните мрежи биха могли да се свързват и към Интернет. За целта е достатъчно компютърът, 

към който е свързана точката за достъп, да има връзка с Интернет (фиг.8). На пазара се предлагат хардеурни 

точки за достъп, които могат да осъществяват директна връзка с Интернет (фиг.9). 
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Фиг.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Една безжична LAN би могла да осъществява връзка с Интернет посредством жична връзка със 

софтуерна точка на достъп (фиг.10, Wireless Network 2), принадлежаща на безжична мрежа. Друга безжична 
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мрежа  може  да  получи  също  достъп  до  Интернет,  ако  бъде  свързана  със  същата  жична  LAN  по 

традиционния начин чрез използване например на хардуерна точка за достъп (фиг.10, Wireless Network 1). 

На фиг.10 софтуерната точка за достъп изпълнява едновременно три функции – връзка с Интернет, 

връзка с жична LAN и връзка с втора безжична мрежа. Това не изключва възможността жичната LAN да 

бъде свързана по традиционния начин с друга безжична мрежа. Последната също ще получи достъп до 

Интернет, тъй като жичната LAN е вече свързана с Интернет . 

Като изхожда от нарастващата популярност на Wi-Fi технологията и на VoIP (Voice over IP), Wi-Fi 

Alliance разработи новата сертификационна програма Wi-Fi CERTIFIED Voice-Personal за Wi-Fi устройства 

за безжично предаване на глас  у дома или  в  малки  предприятия. Налице са вече първите  устройства, 

получили такава сертификация. 

5.Стандарти за безжични MAN мрежи 

Към тях се отнасят стандартите IEEE 802.16 и IEEE 802.16a, означавани с общото име WiMAX. Те 

използват кодиращата схема OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) и защитите DES3 и AES. 

Технологията 802.16 използва носеща честота в диапазона от 10 до 66 GHz, а 802.16a в диапазона 2 до 11 

GHz. 

В Европа е разработен и се ползва още един стандарт - HiperLAN/2, който представлява 

усъвършенстван вариант на предшественика си HiperLAN/1. Осигурява възможност за работа с ATM-клетки 

и IP-пакети, както и предаване на глас за клетъчни телефони. Използваната носеща честота е 5 GHz, а 

скоростта на трансфер 54 Mbps. Кодиращата схема е OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

Предвидени са средства за защита на информацията, включително възможност за лична автентикация 

Стандартът Bluetоoth 

Технологията Bluetоoth се използва за безжични мрежи, в които биха могли да участват не само 

компютри, но и други  устройства от типа на мобилни телефони, апарати от домашния интериор и др. 

Bluetоoth  се  подържа  от  консорциум  със  свободно  безплатно  членство,  основан  през  1998  г,  в  който 

членуват над 2000 компании, между които IBM, Intel, Nokia, Erricson, Toshiba, 3COM, Lucent, Microsoft. 

Първата официална версия 1.1 на стандарта бе публикувана на 1 декември 2000 г 

Bluetоoth работи  в  честотния диапазон  2400  –  2483.5  MHz,  осигурявайки  скорост  на предаване, 

достигаща максимум до 2 Mbps. За устройствата, работещи в синхронен режим, типичната скорост е 723,2 

Kbps, а за тези, които използват асинхронен режим тя е 433,9 Kbps. Обхватът на действие е около 10 метра. 

Схемата на модулация е FHSS. Като средства за защита могат да бъдат използвани протоколите: PPTP, SSL 

или VPN. Bluetоoth не подържа TCP/IP 

Bluetooth-устройството представлява приемо/предавател, изпълнен като отделен модул или 

интегриран в някакво друго устройство. За управление на същия се използва драйверна програма. Според 

спецификацията приемо/предавателят трябва да работи в честотния диапаз он 2400 – 2483.5 MHz, който е 

свободен за използване в повечето държави и не изисква лицензиране. Съществуват обаче държави като 

Франция и Испания, в които част от този диапазон се използва за други цели, поради което там диапазонът е 

стеснен до 2445-2475 MHz (Испания), 2446,5-2483,5 (Франция). 

Bluetooth притежава свойство, отличващо го от останалите технологи - Bluetooth устройствата влизат 

в контакт едно с друго автоматично, веднага след като попаднат в обсега на приемо/предавателя. За 

установяването на връзката, за автентификацията и др. се грижи програмното осигуряване. 

Според терминологията на Bluetooth, устройството, което изпълнява водещата роля в комуникацията 

с други устройства, се нарича master, a подчиненото устройство, с което master-ът комуникира се нарича 

slave. Максималният брой на активните slave-устройства може да бъде 7 (multislave-операция, фиг.11b). В 

обсега на master-а би могло да има и неактивни slave-устройства. Те установяват връзка с master-а 

(синхронизират се с него), но не обменят данни, докато не се създадат условия за осъществяване на пренос 

на данни. Броят на неактивните slave-устройства би могъл да бъде неограничен. Такъв тип връзка между 
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устройства бива наричан piconet (фиг.11а). В рамките на една piconet връзка може да съществува само едно 

master-устройство. Когато едно slave-устройство ев състояние да променя статуса си в master и обратно, 

възниква друг тип структура, нарича scatternet (фиг.11с). Scatternet мрежата може динамично да променя 

структурата си в зависимост от текущите нужди на комуникацията. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За да се избегне дублиране на устройствата, както и на появата на други нежелателни явления, всяко 

едно от устройствата, освен че притежава уникално име, взаимодейства с другите устройства, като използва 

втори канал за връзка (hopping channel), работещ с периодична промяна на честотата, определяна 

посредством параметър, наричан hopping, който бива различен за различните устройства . 

Bluetooth постепенно набира инерция. Големи производители на дънни платки като MSI и EpoX 

предлагат  продукти  с  вграден  интерфейс  Bluetooth.  Много  модели  GSM  апарати,  PDA  и  преносими 

компютри също притежават Bluetooth. Рано е още да се говори, че Bluetooth се е наложил окончателно. 

Както често се случва, появяват се нови по-прогресивни технологии, които изместват старите. Такава е 

например обещаващата технология ZigBee 

Стандартът ZigBee 

През 2002 г. се заговори за пореден стандарт за цифрова радиовръзка, наричан ZigBee. Днес зад него 

стои консорциумът ZigBee Alliance, включващ около 230 компании, между които гиганти като Samsung, 

Philips, Mitsubishi u Motorola. Първите произведени ZigBee-устройства се появиха през 2005 г. 

Названието ZigBee произлиза от зигзогобразния (zigzag) танц на пчелите (Bee-пчела), посредством 

който те предават помежду си информация относно местонахождението (посока и разстояние) на 

източниците на храна. 

По същество ZigBee е комплект от протоколи (фиг.12), допълващи международния стандарт IEEЕ 

802.15.4. Спецификацията IEEЕ 802.15.4 дефинира на какви честоти и кога трябва да се излъчва сигналът, а 

зад ZigBee се крият протоколите, осигуряващи логическата комуникация, която гарантира съвместимостта 

на устройствата, произвеждани от различни фирми. 

Съвсем логично възниква въпросът - за какво ни е нужен още един вид безжична мрежа? Не може ли 

Bluetooth и Wi-Fi, макар и различаващи се, да задоволят всички безжични нужди? Оказва се, че не. Идеята за 

IEEЕ 802.15.4 се заражда в началото на 90-те години, когато конструкторските отдели с интерес проучват 

токущо  публикуваните  спецификации  на  Bluetooth  и  Wi-Fi  и  откриват,  че  тези  стандарти  са  твърде 
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енергоемки,  за  да  бъдат  използвани     за  маломощни  устройства.  Недоволството  от  това  се  оказало 

достатъчно, за да стимулира създаването на нов стандарт, номериран по-късно като 802.15.4. През лятото на 

2003 г. по инициатива на Philips е образувано сдружението ZigBee Alliance със задачата да осигури 

съвместимост  между  различните  Bluetooth  и  Wi-Fi  устройства,  както  и  да  ограничи  в  по-тесни  рамки 

обхвата на стандарта IEEЕ 802.15.4. На 13 юни 2004 г. бе публикувана първата спецификация ZigBee 2004, а 

през  септември  2006  г. спецификацията ZigBee 2006.  В  края на 2007  г.  бе публикуван  окончатилният 

документ ZigBee PRO. 

Фиг.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основният коз на ZigBee е икономичността по отношение на консумацията на електрическа енергия. 

Енергията на една стандартна батерийка тип АА е достатъчна за радиоизлъчване в продължение на повече 

от една година. Определението гласи, че IEEЕ 802.15.4. е стандарт за нискоскоростни частни мрежи – Low 

Rate Wireless Personal Area Network (LR-WPAN). Той има на разположение 27 радиоканала в три честотни 

диапазона - 16 канала в общоприетия в цял свят 2,4 GHz диапазон, един допълнителен диапазон на 915 MHz 

в САЩ (10 канала) и още един на 868 MHz в Европа (един канал). Скоростта на предаване на данни те 

зависи от броя на свободните канали и варира между 20 и 256 Kbps. Разпределението на каналите става по 

принципа на контрола на носещата (CSMA; Carrier Sense, Multiple Access) – устройството “слуша” ефира и 

започва предаване, само когато той се освободи. 

Протоколите на ZigBee  са разработени  с цел  максимално пестене на енергия. Те позволяват  на 

устройството да прекарва преобладаващата част от време в пасивен режим без да излъчва радиовълни. От 

време на време, за части от секундата, то включва приемника си, за да провери дали някой не се обръща към 

него. Продължителността на “зимния сън” между две такива включвания може да бъде минути даже и 

часове. Но това не означава, че стандартът е подходящ само за “бавни” връзки. Той позволява създаване на 

устройства, чувствителни към закъсненията на данните, като например безжични клавиатури, джойстикове 

и др. 
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Конструкторите твърдят, че от алгоритмична гледна точка схемата на ZigBee е десетки пъти по 

проста от Bluetooth, а цената на хардуера не би трябвало да превишава няколко долара. 

Когато в една радиомрежа има повече ZigBee устройства, те могат да работят както в топология 

звезда (един маршрутизатор управлява всички потоци от данни), така и като еднорангова мрежа без 

координатор. При това ZigBee мрежите могат да се “саморемонтират”, ако някой от участниците излезе от 

строя.  Адресацията  позволява  в  една  мрежа  да  се  свържат  до  65000  устройства  –  възможност,  която 

наистина може да е полезна за големите корпорации. 

Техническите данни на ZigBee са следните: 

Честотни диапазони: за Европа 868.3 MHz и 2.46 GHz 

за САЩ 915.0 MHz и 2.46 GHz 

Излъчвана мощност: при 915 MHz/2,46 GHz: средно 0.5 mW до 10 mW 

при 868 MHz: максимално 25 mW (13.9 dBm) 

Обхват на действие: до 100 метра 

Скорост на трансфер: 20 Kbps при 868/915 MHz и 250 Kbps при 2.4GHz 

Метод на комуникация: CSMA (Carrier Sense, Multiple Access) 

По-долу е приведена таблица, в която са показани сравнителните характеристики на стандартите 

ZigBee, Bluetooth и Wi-Fi. 

 

Интерес представлява фактът, че при ZigBee данните могат да се предават щафетно от устройство на 

устройство.  Заедно  със  способностите  за  самонастройка  това  чувствително  опростява  разгръщането  на 

мрежи върху голяма площ. 

В ZigBee мрежите се използват три типа устройства: 

ZigBee End Device (ZED). Опростено крайно устройство, което реализира само част от протоколите 

на ZigBee,  поради  което  бива наричано  още  RFD  (Reduced  Function Device).  То  осъществява връзка с 

маршрутизатор (рутер), където бива регистрирано. Рутерът заедно с повече крайни устройства, образ ува 

безжична мрежа тип звезда. 

ZigBee Router (ZR). Това е маршрутизатор, който изпълнява всички протоколи на ZigBee (фиг.37). 

Нарича се още FFD (Full Function Device). В състояние е да се регистрира в друг по-висшестоящ рутер от 

същия тип. Повече такива рутери образуват йерархична дървообразна структура. 

ZigBee Coordinator (ZC). Това е специален рутер, наричан координатор. Към функциите си на рутер 

той  изпълнява допълнително и  функциите на координатор  на мрежата.  В  една ZigBee мрежа може да 

присъства само един единствен координатор. От него започва изграждането на мрежата. Той задава 

основните  параметри  на  мрежата  и  я  управлява.  Способен  е  да  помни  информация  за  структурата  на 

мрежата и, когато е необходимо, да изпълнява ролята на мост към други мрежи. 
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21. Обяснете поне 3 задължения на работодателите по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 

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

микроклимат. 
 

 

22.  Ка зу с:  Опишете основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване 
на хардуерни проблеми при мрежите. Вашето РС е с вградена звукова карта, но тя не 
работи. 

Посочете две възможни причини. 
Методика за откриване и отстраняване на хардуерни проблеми при мрежите. 

 

 

Да се направи външна хардуерна диагностика на мрежовата карта , да се почисти със 

спирт контактния слой на мрежовата карта, да се провери качеството на механичния монтаж, 

да се провери работата на релето на мрежовата карта с помоща на мултицет, да се провери 

непрекъснатоста на проводниците в BNC или UTP кабела, респективно на оптичния кабел, 

да  се  провери  работоспособноста  на  конекторите  на  мрежовата  преносна  среда,  да  се 

провери работоспособноста на конекторите на мрежовата карта, да се провери температурата 

по време на работа на мрежовата карта. Да се провери състоянието на защитната стена, да се 

преинсталира драйвера на мрежовата карта, да се провери достоверноста на мрежовия адрес 

и хост адреса, да се провери достоверноста на мрежовата маска, да се провери достоверноста 

на изходния шлюз. 
 

Архитектура тип звезда т.е. всички компютри за са свързани към един Switch, всяка стая 

да има собствен Switch, свързан с етажния Switch , който от своя страна да е свързан с 

Router, компютрите в стаите да са разположени така, че да няма пряка видимост между 

отделните монитори или служители от съображения за сигурност. 
 
Вашето РС е с вградена звукова карта, но тя не работи.Посочете две възможни причини. 

1. Не са инсталирани драйверите за дъното,съответно за вградената звукова 

карта. 

2. Звуковата карта е забранена от BIOS или Windows. 

3. Неправилно свързани проводници към дъното от педния панел. 


