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Изпитен билет № 2 
 

 
 

Изпитна тема: Компютърна система IBM /ХТ I8086 
 
 

1.  Основни   функционални   блокове   на   дънната   платка   на   компютърна 

система IBM/ХТ с процесор 8086, системен таймер, системни ресурси на 
дънната платка. 

 

 
Системни ресурси на дъната платка: 

 ROM-BIOS.-Памет   само   за   четене.   Съдържа   базовата   входно-изходна 

система,   програмите   за   основните   системни   операции.   BIOS   поема 
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управлението на връзката между апаратната част и операционната система 

на вашия компютър. 

 Контролер  на  шината:8288  -  Декодиране  на  сигналите  на  процесора  и 

генериране на сигналите на шината. 

 Тактов генератор:8284 Генериране на системния такт. Логика за хардуерно 

начално установяване, генериране на сигнала Ready (чрез него процесорът 

получава информация дали периферията е готова за обработка на данните). 

   Контролер за прекъсванията:8259 Управление на логиката за прекъсвания. 

Прекъсванията  се  използват  от  различни  хардуерни  устройства,  за  да 

сигнализират (уведомят) дънната платка  и микропроцесора, че трябва  да 

бъде изпълнена някаква заявка. 

 DMA-контролер-   Директен   достъп   до   паметта.   Предаване   на   данни, 

например   от  твърдия   диск  към  паметта,   без   директното   участие   на 

микропроцесора. 

 Таймер:8253-   Системен   часовник,   брояч.   Генериране   на   цикъл   за 

опресняване на паметта. Работи с честоти до 2,6 MHz. 

   PIO:8255-   Паралелен   вход/изход,   прочитане   на   настройките   на   DIP- 

превключвателите,    управление   на    високоговорителя,   комуникация   с 

клавиатурата 
 

2. Разширителна шина – 8-битова ISA. 
 

ISA   e   съкращение   от   Industry   Standard   Architecture   (стандартна   за 

индустрията архитектура) и е шинната архитектура, която e представена под 

формата на 8-битова шина заедно с появата на IBM PC през 1981 година. По- 

късно с появата на IBM PC/AT през 1984 година тя е разширена до 16 бита. 

Към ISA шината се свързват периферни устройства, като например серийни 

портове,  паралелни  портове,  контролери  за  флопидискови  устройства, 

клавиатурни контролери и т.н. 

Оригиналната 8-битова версия в PC и XT машините работи на 4,77 MHz. По- 
късно индустрията като цяло се споразумява за максимум 8,33 MHz стандартна 

честота за 8/16-битовите версии на ISA шината с цел обратна съвместимост. 

Прехвърлянето на данните по тази шина изисква между два и осем такта. Ето защо 

теоретичната максимална скорост на прехвърляне на данните по 16-битовата ISA 

шина е около 8МВ/сек., както се вижда от следната формула: 

8,33MHz х 2 байта (16 бита) / 2 такта за прехвърляне = 8,ЗЗМВ/сек. 

Пропускателната способност на 8-битовата шина би трябвало да е два пъти 

по-ниска (4,17 МВ/сек.), но  това са теоретични максимуми. Заради протоколите 

на входно/изходната шина ефективната пропускателна способност е доста по- 

ниска - обикновено около половината на максимума. 
От физическа гледна точка 8-битовият разширителен ISA слот представлява 

гнездо с жлеб, в който се поставя подходящо оформен край на печатната платка, 

на който са оформени печатни изводи (наричат се също пера). 8-битовият ISA слот 
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разполага с 62 контакта. Една адаптерна карта, предназначена за такъв слот, се 

пъха в него посредством долния си край, върху който са разположени също 62 

контакта, но печатни. Слотът предоставя 8 линии за данни и 20 адресни линии, 

които му позволяват да адресира до 1MB памет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-битов РС слот и РС карта (ISA-8) 
 

 

Размерите на 8-битовите ISA адаптерни карти са следните: 4,2 инча (106,68 

мм) височина, 13,13 инча (333,5мм) дължина, 0,5 инча (12,7 мм) ширина 
 

3.Входно-изходни портове. 
 

Системата от входно-изходни адреси води началото си някъде от около 1980 

г., но все още се използва. За щастие, много рядко се налага да се настройват 

адреси на портове, тъй като за това се грижи операционната система. Например, 

някои стари мрежови карти поддържат входно-изходни адреси, дефинирани от 

потребителя 

Основното    предназначение    на    входно-изходните    портове    e    да    се 

осъществява комуникация между устройствата и софтуера в системата. Те са 

еквивалентни на двупосочни радио канали. Ако искате да изпратите данни към 

вашия сериен порт, трябва да знаете на кой входно/изходен порт (радио канал) той 

очаква осъществяване на връзка. По подобен начин, ако искате да получите данни 

от серийния порт, трябва да се "настроите" на същия канал, на който той предава. 

Това, което си взаимодейства с устройствата през най-различни адреси на 

портове, са драйверните програми. За да може един драйвер да работи с дадено 

устройство, той трябва да знае кои портове се използват от устройството. Това 

обикновено не е проблем, защото устройството и драйверът за него обикновено се 

доставят от една и съща компания. 

Драйверите за чипсетите и дънните платки обикновено се установяват така, 

че да използват адреси на входно/изходни портове от 0h до FFh. Всички останали 

устройства използват портове с адреси от 100h до FFFFh. 
 

 

4. Характеристики на процесор Intel 8086. 
 

Първият компютър IBM-PC с процесор 8086, създаден   от Intel през 1978 г. 

Процесорът 8086 е един от първите 16-битови процесори на пазара, който не само 

има вътрешни 16-битови регистри, но е и с 16-битова шина за данни. Процесорът 

8086 е в състояние да изпълнява нов клас софтуер, използвайки 16-битови 

инструкции. Външната му шина за данни също е 16-битова, така че той може да 
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прехвърля данни от паметта по 16 бита наведнъж. Адресната шина на 8086 е 20- 

битова, което позволява на процесора да адресира един цял мегабайт (220  байта) 

памет. По тези характеристики 8086 превъзхожда значително повечето чипове от 
онова време, които имат 8-битови вътрешни регистри, 8-битова външна шина за 

данни и 16-битова адресна шина, позволяваща максимално 64KB RAM (216 байта). 

Паметта 1 МВ е разпределена на две части – горните 384 КВ се използват от 

адаптерните карти и системния BIOS, а долните 640 КВ са наречени 

конвенционална памет и в нея се изпълняват операционната система DOS и 

софтуерните приложения. 

За да се сигнализира на BIOS за присъствието на копроцесор, в компютрите с 

8086  е  предвидено  превключване  на  джъмпър,  а  в  следващите  поколения 

компютри копроцесорът се открива автоматично. 
 

 

5. Разлика между I8088 и I8086. 

 
Процесорът 8088 е опростен и по-евтин вариант на процесора 8086, създаден 

от Intel през 1978 г. Двата процесора са напълно съвместими. 

Адресната шина на 8086 и 8088 е 20-битова, което позволява на процесора да 

адресира един цял мегабайт (220 байта) памет. 
Причината за използване на 8088, а не на 8086 е, че в този период масово се 

използват 8-битови платки, схеми и периферни устройства, а липсват 16-битови 

или са с висока цена.   Освен това се опростява значително дънната платка, тъй 

като 8-битовата шина изисква значително по-малък брой линии за данни и 

управляващи сигнали. Изграждането на пълна 16-битова дънна платка и система 

на паметта е твърде скъпо и такъв компютър би бил почти непродаваем. Изборът 

на  8088  позволява  на  IBM  да  създадат  PC,  способно  да  изпълнява  новото 

поколение 16-битов софтуер, като същевременно се запазва много по-евтината 8- 

битова конструкция на хардуера. В резултат IBM PC се появява на пазара с по- 

ниска цена от най-популярния персонален компютър за онова време - Apple II. 

Тактовата честота на 8088 в IBM PC е 4,77 MHz, а изпълнението на една 

инструкция отнема средно около 12 такта. 

Тактовата честота на 8086   в IBM PC е 8.33 MHz, а изпълнението на една 

инструкция отнема средно около 7 такта. 
 

 

6. Шина данни и адресна шина. 

 
Процесорът 8088 на Intel, работи  вътрешно с 16-битова шина за  данни, а 

външно с 8-битова. 
Процесорът 8086 е един от първите 16-битови процесори на пазара, който не 

само има вътрешни 16-битови регистри, но е и с 16-битова шина за данни, за 

разлика от 8088, който е с 8-битова шина за данни. Адресната шина на 8086 и 8088 

е 20-битова, което позволява на процесора да адресира един цял мегабайт (220 

байта) памет. 
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7. Режими на работа, стекова памет, регистър на инструкциите. Инструкции 
за обмен на данни. 

 

Режими на работа - Процесорите 8086 работят в т.нар. реален режим. 

Всякакъв софтуер, работещ в реален режим, трябва да използва само 16-битови 

инструкции и да използва единствено 20-битовата (1MB) адресна архитектура. 

Такъв тип софтуер обикновено е еднозадачен - в даден момент може да работи 

само   една   програма.   Не   съществува   вградена   защита,   която   да   предпазва 

отделните програми да се презаписват една върху друга (или дори върху 

операционната система) в паметта, така че ако работят повече от една програми, 

всяка от тях може да доведе цялата система до срив и забиване. 
 

 

Cтекова памет – област от RAM паметта, която се адресира от указателя на 

стека, който винаги сочи празна клетка от стековата памет. При прекъсване 

микропроцесора записва съдържанието на вътрешните си регистри в стека, а при 

преход към подпространство, записва само съдържанието на програмния брояч. 

Тази памет може да е разположена навсякъде в RAM паметта и големината и 

зависи от паметта отделена за стека. 

Регистър на инструкциите - е част от управляващото устройство на 

процесора. В този регистър се съхранява инструкцията, която текущо се изпълнява 

от процесора. 

Инструкции за обмен на данни: 
 

1.  Еднопосочен обмен  =>  регистър – регистър; 

2.  Еднопосочен обмен  =>  регистър – памет; 

3.  Еднопосочен обмен  =>  памет – памет. 

4.   Общ вид: =>  MOV приемник, източник 

5.  Двупосочен обмен(размяна на съдържанието) между два регистъра или 

регистър и клетка от паметта; 

6.  Обмен с входно-изходни устройства(обмен с интерфейса) 

7.   MOV - копиране на данни от първия във втория операнд. 

8.   PUSH - записване на данни в стека и декрементиране на стековия указател. 

9.   POP - четене на данни от стека и инкрементиране на стековия указател. 

10. IN, OUT - четене от и запис във входно-изходното адресно пространство. 

11. XCHG - размяна на съдържанието на двата операнда 

12. LEA - изчисляване на ефективния адрес и прехвърлянето му в регистър. 

13. XLAT - бърз достъп до таблици с индекс с размер до 1 байт. 
 

8. Относително и индексно адресиране. 
 
Всеки един запис или четене на информация се извършва с помощта на адреси, 

като всяка една клетка от паметта заема определено място в адресното 

пространство и притежава свой собствен адрес. Обемът на адресното 
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пространство зависи от броя на адресните линии. М6800 има 16 крачета (изводи), 

които се използват за адресиране на  216 клетки памет. 

При изпълнение на дадена програма микропроцесора генерира необходимите 

адреси и осъществява автоматично обръщение към различните клетки от паметта . 
 

 

Индексно - адресът на избраната клетка се образува като сума от 

съдържанието на втория байт на инструкцията и съдържанието на индексния 

регистър /Регистъра Х/. 

Машинния код на този тип инструкции е два байта, като втория байт може да 

съдържа цяло число до 255. Този тип адресиране е едно от най-често 

използваните. Позволява да се обработват циклично повече клетки от паметта. 

Гъвкавост, намален обем на програмата, улеснява програмиста,така му позволява 

да работи с относителни адреси, а транслатора сам определя точните адреси. 

Относително - при инструкциите за условен и безусловен преход. 

Действителният адрес на избраната клетка от паметта се получава чрез сумиране 

съдържанието на програмния брояч с операнда в инструкцията / число/. Това 

определя и границите, в които може да се направи преход -128 до +127. 

Това не се отнася за JMP и JSR инструкции при които прехода е с по-голямо 

изместване. 

Формула за изместване: 

ПБново= (ПБстаро +2)+ИЗМ 
 

 

9. Характеристики на RAM паметта, 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. 
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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 
 

10. Адресна шина, максимален обем DRAM памет в една компютърна 
система. 

 

Адресна процесорна шина 
По тази шина процесорът изпраща адресния код на устройство или клетка от 

паметта,  с  които  ще  обменя  данни.Адресния  код  се  изпраща  еднопосочно  от 

процесора към паметта или съответното устройство. 
 

 

Разрядността  на  адресната  шина  определя  достъпното  адресно 

пространство. Ако разрядността е  n, то максималния  адрес, който може да бъде 

зададен по нея е 2n. Именно такова количество клетки от  оперативната памет е 

достъпно за процесора. 
 

 

11. Коя RAM памет се нуждае от опресняване? 

 
Dynamic random access memory има транзистор и кондензатор във всяка 

клетка и се нуждае от постоянно презареждане. 

DRAM работи като изпраща заряд през съответната колона, за да активира 

транзистора на всеки бит от тази колона. Когато записва, съответният ред изпраща 
1 или 0 в зависимост от това какво трябва да помни тази клетка. Когато чете, 

чувствителен усилвател определя нивото на заряд на кондензатора. Ако е над 50%, 

се прочита 1, иначе се приема за нула 0. Времето за извършването на тези 

операции е толкова малко, че се изразява в наносекунди. Памет с скорост 70 ns 

осначава, че й трябват 70 ns, за да прочете и презареди всяка клетка. 
 

 

12. SRAM памет, характеристики и видове. 
 

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 
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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; 
 

13.  Външни  запомнящи  устройства,  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; 
Данните се записват върху носители. Носителите се записват и се четат от устройства. Всяко 

устройство ползва точно определен тип носители и на всеки носител му трябва точно определено 
устройство. 

Носителите, следователно и устройствата биват два типа: лента и диск. Лентовите устройства 
са с последователен достъп до данните (напоследък се използват рядко), а дисковите са с пряк 
(директен) достъп. 

Лентата може да бъде навита на ролки или да бъде в касета. Дисковете биват 

гъвкави (дискети) и твърди. Има няколко стандарта за диаметъра им: 1.8", 2.5 ", 3.5", 

5.25", 8", и 13". В персоналните компютри в близкото минало се използваха предимно 

касетите с ленти за ZIP устройства-архивиращи устройства. Понастоящем най-голямо 

приложение намират 3.5" и 5.25" - инчовите дискове. 

Метод на запис - Съществуват три метода за записване на данни върху носителя: магнитен 
запис, оптичен запис и магнитно-оптичен запис. При лентите се използва само магнитният запис, 
докато при дисковете се използват и трите метода. Съответно различаваме : магнитна лента, 
магнитен диск, оптичен диск и магнито-оптичен диск. 

Капацитет на информационен носител наричаме количеството данни, което може да се запише 
върху него. Единиците, в които се измерва капацитетът са: байт(Bуtе), килобайт(КВ), мегабайт(МВ) 
и гигабайт(GВ) и терабайт(TB). 

 
3.Устройства с последователен достъп 

 
Магнитна  лента.  Магнитната лента е пластмасова лента,  едната повърхност  на която  е 

покрита с железен окис (фероокис). Посредством магнитни полета, малки петна от покритието могат 
да се намагнитизират, а други да останат ненамагнитизирани. Компютърът кодира един бит с едно 
петно, като намагнетизираните петна са 1, а свободните - 0. Петната са подредени в редове по 
ширината на лентата и по колони - наричани още пътеки или канали - по дължината й. Редовете са 
9, като на един ред се събират 8-те бита на един байт плюс 1 бит за четност. Битът за четност е 1, 
ако броят на 1-те (единиците) в байта е четен и 0, ако е нечетен. 

Количеството данни, които могат да се запишат на единица площ, определя плътността на 
записа. Тя бива напречна - по ширината на лентата и надлъжна по нейната дължина. Напречната 
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плътност  се измерва в пътеки на инч  (track per inch -tpi).  Плътността на записа е много 
съществен параметър, който се отразява пряко върху капацитета на носителите и скоростта на 
предаване на данните. 

 
4.   Устройства с пряк достъп - дискове 
Принцип на работа - името им устройства с пряк достъп 

идва от това, че във всеки един момент можем да прочетем  файл с данни, намиращ се на 
произволно място върху диска. Тоест достъпът ни до данните е пряк. Това прави дисковите 
устройства много по-бързи и удобни за работа от лентовите. 

 
 
 

Флаш паметта е електронна памет, която намира широко приложение в 

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

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

тип EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), която се 

изтрива и програмира на парчета (блокове). Флаш паметта е също известна като 

Solid State памет, тоест не съдържа движещи се части – всичко е електронно 

вместо механично. Друго предимство е че за съхранението на записаната 

информация не е нужна електроенергия, тоест флаш паметта е не-летлива памет. 

Освен това осигурява бърз достъп до записаните данни. Основен елемент във 

флаш паметта е MOS транзисторът. 

 
MOS Транзисторът с плаващ гейт се използва като запомнящ елемент във 

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

логическа нула). Електроните в плаващият гейт могат да се съхраняват 

неограничен период от време. Един от недостатъците на еднотранзисторния 

елемент е че поради високите напрежения свързващите проводници трябва да са 

достатъчно  раздалечени  и  това  води  до  неефективно  използване  на 

пространството на полупроводниковия кристал (върху който се изграждат 

транзисторите). 

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

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

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

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

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

 
14. Флопи дисково устройство (FDD), стандарти, физическа организация на 

паметта. 
 

 

(FDD – floppy disk drive). Преди навлизането на CD-ROM-ите флопитата бяха 

основния начин за пренос на информация. На практика FDD се използва от повече 

от 20 години. 
 

 

Като цяло флопито чете и записва данни върху малък пластмасов диск, подобно на 

аудио касета. 

Флопито е измислено от инженера на IBM Алън Шугарт през 1967. Първото 

флопи е използвало 8 инчови дискети, а през 1981 устройството намалява до 5.25 

инчово (с големината на CD-ROM). 5.25 инчовите дискети първоначално събираха 

360 KB, а по-късно 1.2 МВ информация. 

От 5.25 инчовите дискети дойде и наименованието флопи (floppy) – заради 

гъвкавия полимерен плик, в който се съхраняваха дискетите (flexible plastic 

envelope). 

В средата на осемдесетте години на миналия век напредъка в технологиите доведе 

до появата на 1.44MB, 3.5 инчови дискови устройства, които се използват дори и 

днес. 

Терминология 
 

 

• Дискета – общоприетия 3.5 инчов носител. 

• Флопи – Устройството, което чете и записва дискети. 

• Пътечка – концентричен кръг върху повърхността, в който се записват 

данни. 
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• Сектор – най – малката част от пътечката, която може да се адресира 

самостоятелно. 
 

 

Частите на флопи системата 
В много отношения дискетата е като магнитната лента: 

 

 

• И двете използват тънка полимерна основа, покрита с железен окис, който 

по същество е феромагнит, т.е. може постоянно да се намагнетизира под 

влияние на външно поле. 

• И двете могат да записват информация веднага. 

• И двете могат да се използват многократно. 

• И двете са доста евтини. 
 

 

Ако някога сте ползвали аудиокасета, сигурно сте забелязали, че тя има един 

огромен недостатък – достъпът до нея е последователен. За да достигнете до 

песен, която е в средата на лентата се налага да я превъртите. За по-дълга лента (с 

повече време за запис) превъртането отнема доста време 
 

 

Дискетата, както и аудиокасетата е направена от полимерна подложка с нанесен 

отгоре магнитен слой. Разликата е, че дискетата е с дисковидна форма, което 

премахва проблема с последователния достъп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискетата е разделена на пътечки (в кафяво) и сектори (жълто) 
 

15. Какво е FAT? 
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По дефиниция FAT (File Allocation Table) е файл, който се 

разполага в началото на дисковия носител. Това е една таблица, която 

съдържа информация за физическото местонахождение на всеки един 

файл в диска, на всеки фрагмент от този файл, на всяка директория, и 

описва йерархията от файлове и директории в едно дисково устройство. 

За пръв път FAT се използва в края на 70-те години на миналия век. 
 

 

С течение на времето се появяват 3 разновидности на FAT: FAT12, 

FAT16 и FAT32. 
 

 

FAT датира от времето на ДОС. Проблемът при нея е, че е написана за 

16-битова OS, с 16-битово адресиране и не е в състояние да опише диск, 
който е по-голям от 32 мегабайта. Това се дължи на факта, че по това 

време дисковете са били разделяни на сектора, от по 65535 за един дял, 

с максимална големина на всеки от тях 512 килобайта. Така че, ако 

някой е разполагал с устройство с по-голям капацитет, то той е трябвало 

да го раздели на дялове с максимална големина от 32 MB. 
 

 

В отговор на този проблем се появяват FAT12 и FAT16. При тях, 

вместо да се съхранява адреса на сектора, започва да се съхранява 

адреса на клъстера. Клъстерите представляват групи от сектори. По 

този начин, файловата система получава възможността да опише и 

адресира до 65535 клъстера, което е значителен прогрес към 

повишаване на обемите информация, съхранявани на един дял от диска. 
 

 

FAT16 се използва за пръв път при Windows 95. При нея се постигат 

максимални размери на дяловете от 2GB. 
 

 

FAT32 е наследникът на старата FAT16. Появата на FAT32 се свързва с 

издаването на Windows 95 OSR2. Разликата е в това, че вече се използва 

32-битово адресиране, и по тази причина вече е възможно да се 

постигнат размери от порядъка на 2TB (терабайта). 
 

 

NTFS (New Technology File System) също е файлова система. Тя е пряк 

наследник на HPFS, файловата система, използвана в OS/2 (по-късно 

позната като IBM OS/2 Warp). До един момент Microsoft и IBM 

разработваха тази операционна система заедно, преди MS да се 

оттеглят. Това обаче не пречи на MS да използва значителна част от 
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концепцията залегнала в HPFS и да я пренесе в своята нова 

операционна система Windows NT, под името NTFS. Голяма част от 

възможностите на NTFS са взаимствани и от UNIX. 
 

 

Сравнение между FAT32 и NTFS 
 

FAT32: - предимства: 
 

- подходяща за по-непретенциозни потребители и по-слаби машини; 

- напълно документирана и поддържана от всички ОС файлова система; 

- лесен достъп от ДОС, в случай на сериозни поражения по 

операционната система; 

- при обработка на видео и аудио е по-подходяща от NTFS, ако 

използваната машина е бавна, с недостaтъчно памет или малък диск. 

- по-подходяща за домашни потребители 
 

FAT32: - недостатъци: 
 

- лимитирана по отношение на максималния размер на диска; 

- силно се поддава се на фрагментиране на файловете; 

- в някои случаи доста ниска скорост на достъп до данните, особено при 

повече на брой, малки по размер файлове; 

- нестабилна, при внезапен срив е възможно да се достигне до 

повреждане на FAT и до загуба на данни; 

- липсва каквато и да е поддръжка на квоти, сигурност и защита на 

данните. 
 

 

16. Логическа организация на един сектор и действителния му обем. 

 
Повърхността на дисковете се разделя на концентрични кръгови ивици, които се 

наричат писти . Разделянето започва от външния край към центъра и броят на 

пистите зависи от типа на магнитния диск. Например, флопидисковете (3.5”, 1.44 

МВ; 5.25”, 1.2 МВ) имат по 80 писти, а броят на пистите в твърдия диск са от 

няколко стотин до няколко хиляди. Пистите се идентифицират с определен номер, 

като най-външната писта е с номер 0. 

От своя страна, пистите се разделят на участъци, които се наричат сектори. 

Например, флопидисковете с размер 3.5” имат по 18 сектора на писта. Твърдите 

дискове имат различно количество сектори на писта, но стандартното количество 

е 17 сектора на писта. 
 

 

Размерът на секторите се изменя в диапазон от 128 до 1024 байта, но като 

стандарт е прието един сектор да съдържа 512 байта информация. Секторите се 
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номерират, като се започва от нула. Секторът с нулево означение на всяка писта се 

резервира за запис на служебна информация за идентификация на записваната 

информация. По-късно (след DOS 4.0) е въведено и понятието клъстер. Клъстер е 

най-малкия участък от диска, който се адресира (идентифицира) от операционната 

система. Клъстерът се състои от един или няколко сектора (до 32). Тъй като 

клъстерът е най-малкото адресируемо пространство, то записа на дадена 

информация винаги заема цяло число клъстери. 

Твърдите дискове обикновено представляват пакети от няколко диска. Всяка 

страна на диск от пакета се идентифицира с определен номер, като се започва с 

нулева страна. Информацията от всяка страна се чете от отделна четяща и 

записваща глава, затова вместо страните се номерират четящите глави. 

Често при разглеждане на информацията при дисковите памети се използва 
термина цилиндър. Под цилиндър се разбира съвкупността от всички писти 

намиращи се под четящите глави (пистите намиращи се на еднакво разстояние от 

края на дисковете). 
 

 

Флопидискови запомнящи устройства 
 

 

Преди запис на информация на флопидискови магнитни носители е необходимо 

логическо разделяне на дисковото пространство. Това се извършва посредством 

форматиране, като за целта се използва специална програмна процедура. 

Например, в DOS операционна система се използва програма Format, която се 

стартира от командния интерпретатор. Количеството байтове, които могат да 

бъдат записани в един сектор зависи от операционната система с която се 

форматира диска. За DOS операционна система един сектор съдържа 512 байта. 

Други операционни системи установяват други размери на секторите. 
 

 

Харддискови запомнящи устройства (Hard disk - твърд диск) 
 

 

Подобно на флопидисковете, твърдите дискове се разделят на писти и сектори. 

Поради факта, че твърдите дискове представляват пакети от по няколко диска, 

разположени върху обща ос, пистите намиращи се една под друга върху отделните 

дискове се обединяват в цилиндри. За всяка работна страна на дисковете има 

отделна магнитна глава. Общият капацитет на харддиска се определя като: 

Общ обем памет = C * H * S * 512 ; 

където С е брой цилиндри на диска; Н - брой магнитни глави и S - брой сектори на 

писта. Обикновено един сектор съхранява 512 В памет. 
Описаното разделяне на общото дисково пространство се извършва със специална 

операция форматиране на ниско ниво (Low Level Formatting). Такова форматиране 

обикновено се извършва от фирмата производител, но може да се направи и от 

потребителите. 
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17. Клъстер. 
 

В компютърните файлови системи клъстер е единица заделено дисково 

пространство определено за файлове и директории. С цел да се намали 

претоварването на управляваните дискови структури, файловата система не заделя 

отделлени дискови сектори, а съседни групи от сектори, наречени клъстери. 
 
На диск който използва 512-байтови сектори, един 512-байтов клъстер съдържа 

един сектор, докато един 4-килобайтов клъстер съдържа осем сектора. 
 

Клъстерът е най-малкото логическо количество дисково пространство, което може 

да бъде заделено за съхранение на файл. Ето защо съхранението на малки файлове 

във файлова система с големи клъстери ще причини загуба на дисково 

пространство. За клъстери с размери по-малки в сравнение със средната файлова 

големина, загубеното пространство на файл статистически ще бъде около 

половината от размера на клъстера; за клъстери с големи размери, загубеното 

пространство ще нарастне. Все пак големите клъстерни размери намаляват 

претоварването причинено от фрагментация, което може да увеличи скоростта на 

четене и запис като цяло. Типични клъстерни размери са от 1 сектор (512 B) до 

128 сектора (64 KiB). 
 

Не е необходимо клъстерът да бъде съставен от физически съседни сектори на 

дискът; той може да обхваща повече от една пътечка или да е съставен от 

непоследователни сектори в самата пътечка. Това не бива да се бърка с 

фрагментация, тъй като секторите все още са логически съседни. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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18. Видеосистема. 

 

 
 

 

19.  CRT  монитори,  принципно  устройство  на  електронно-лъчевата  тръба, 
видове развивки, характеристики. 
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Основния компонент на CRT мониторите е електронно лъчевата тръба (ЕЛТ) или 

още наричана катодно лъчева тръба. От нея идва както името на тези монитори, 

така и големият им размер. 

 
ЕЛТ служи за преобразуване на електрическия сигнал във видима светлина. За 

целта нагревателят нагрява катода и от него започват да се отделят електрони, 

които се ускоряват и фокусират от Анод1 и Анод2. Самото фокусиране се 

осъществява като се регулира напрежението на първия анод. Така се получава 

електронен лъч. Следва промяна на неговата посока или от вертикални и 

хоризонтални пластини (както е на фигурата) или с помощта на магнитно поле. 

При използването на пластини вертикално отклоняващите определят на кой ред от 

екрана ще попадне лъчът, а хоризонтално отклоняващите - на коя колона. Ако се 

използва магнитно поле имаме два случая - с магнитна бобина или с постоянен 

магнит. Магнитната бобина променя посоката на лъча чрез промяна на своето 

напрежение, а постоянния магнит го прави чрез промяна на положението си. 

Използването на магнитно поле позволява отклоняване на лъча на по-голям ъгъл 

(до 110 - 120 градуса), а това от своя страна довежда до направата на по-къси 

тръби, заемащи по-малко място. 

 
Щом говорим за цветен CRT монитор значи имаме три лъча - за трите основни 

цвята (RGB - Red, Green, Blue - Червен, Зелен, Син). При сблъсъка на електроните 

в луминофора, с които го "бомбандираме", той се засветява. Този сблъсък обаче 

довежда до допълнително избиване на вторични електрони, които са не само 

ненужни,  но  и  пречат.  Те  наелектризират екрана  отрицателно  и  той  почва  да 

отблъсква идващите електрони. За да не се случи това тук се намесва графитът, с 

който е покрита вътрешността на електронно лъчевата тръба. Графитът се свързва 

електрически с втория анод и служи както за отвеждане на вторичните електрони, 

така и за изолация от външни смущения. 

javascript:term_vis('%3cp%3e---Ð�Ð
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Всеки от трите електронни лъча "удря" по един  субпиксел от един пиксел на 

екрана. Цветът на определен пиксел зависи от силата, с която светят отделните му 

субпиксели. 
 

 

 
 
 

За да се получи едно изображение трите лъча обхождат всички пиксели от екрана 

ред  по  ред.  На  картинката  можете  да  видите  техния  път.  Този  начин  за 

изобразяване  се  нарича  растерен  (Raster  Scan).  Когато  електронните  лъчи  се 

движат по синята линия те предизвикват засветяването на пикселите, а когато се 

връщат по цикламената линия тяхната сила е рязко намалена и те не засветяват 

никакви пиксели. Този процес на обхождане на целия екран (отгоре до доло ред по 

ред) на CRT монитора се извършва много бързо и незабележимо за човешкото око 

- зависимост от честотата на монитора (60Hz(херца) - 60 пъти (целия екран) в 

секунда, 75Hz - 75 пъти в секунда и т.н.). Честотата или "refresh rate" зависи пряко 

от резолюцията  на  монитора.  При  по-висока  резолюция  поддържаната  честота 

намалява.  Максималната  поддържана   резолюция  на  един  CRT  монитор  се 

определя от физическия брой на пикселите които съдържа (например ако 

максималната му резолюция е 1280(хоризонтал)х1024(вертикал), то той съдържа 

1280х1024=1 310 720 пиксела). За безпроблемна работа (без трептене) е нужно 15 

инчов монитор да работи на резолюция 800х600 и честота 85Hz едновременно, 17 

инчов на 1024х768 и 85Hz, а 19 инчов на 1280х1024 и 85Hz. Не е фатално да 

работите на честота 75Hz, но е по-неприятно и дразнещо. Друга характеристика, 

която можете да срещнете е междуточково разстояние (dot pitch). Това е най- 

малкото  разстояние  между  два   субпиксела  с  еднакъв  цвят.   Измерва  се   в 

милиметри. Колкото е по-малко - толкова по-ясно и отчетливо изображение се 

получава. 
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20. Видеокарти, функционални блокове. 
 

 

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). 
 

21. Матрични принтери. 

 
Съществуват   няколко   основни   типа   принтери   (печатащи   устройства) 

използвани днес за домашни, офис и банкови приложения. 
 

Матричните   принтери,   известни   още   и   като   ударни   принтери, 

представители   на   най   старата   технология   на   печат,   са   все   още   широко 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=EGA&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=CGA&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=MDA&action=edit&redlink=1
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разпространени благодарение на параметъра "цена на страница" по който те 

презъзхождат всички останали видове. Матричните принтери се делят на две 

основни групи: серийни матрични принтери и линейни матрични принтери 

(или просто линейни принтери). 
 

22. Принцип на действие, основни параметри, интерфейс. 
 

Принципът на действие е следният – в капсулована глава са поставени игли, 

задействани по магнитен път. При задействането на соленоида, управляващ 

съответната игла, тя се изстрелва напред и притиска мастилената лента към листа 

хартия, отпечатвайки по този начин пиксел. Ниската скорост на отпечатване и 

големият шум по време на самия процес са едни от главните недостатъци. 

Матричните принтери се делят на 2 групи : 
 

1. серийни – в тях печатащата глава съдържа игли подредени във вертикала 

(колонка) и съответно електромагнитен механизъм за изстрелването им. (броя на 

иглите може да бъде 1 колонка 9 игли 18 игли в 2 колонки или 24 игли в две 

колонки). 
 
2. Линейни – за разлика от предния модел ползват чукчета вместо игли , който са 

подредени в хоризонтален ред. По този начин оформят печатащ модул. Той е 

монтиран върху така наречената совалка, която вибрира в хоризонтално 

направление. Така всяко чукче печата поредица от точки в хоризонтална линия за 

1 преминаване на совалката. Скорост на печат определя се от броя символи за 

секунда и се измерва с единицата cps. 
 
Интерфейса който ползват матричните принтери е паралелен, 25 пинов, LPT. 

 
23. Видове преносни среди при компютърните мрежи. 

 
- при първите опити за осъществяване на трансвер на данни между РС се 

използва като преносна среда – телефонни кабели. 

-  BNC - коаксиален кабел – дебел (50 ома) и тънък (75 ома). 

-  UTP – четири двойки усукани кабели. STP – по-скъпия вариант на UTP 

-  Wi-Fi – въздушна преносна среда – чрез радиочестотни сигнали. 

- Оптични кабели. 
 

 

24. Типове кабели и безжични връзки. 
 

UTP е много популярен тип кабел за LAN мрежи поради няколко причини: 

     Относително евтин 

     Гъвкав е и с него се работи лесно 

 Използва популярните RJ-45 конектори, които изглеждат и действат като 

по-малките RJ-11 конектори (популярни в България като евро-жакове), 

използвани от телефонните апарати. 



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 
 

 

     Използва се в звездна топология. 
 

 

UTP кабелите са разделени на категории в зависимост от тяхното приложение и 

скоростта на пренасяне на данните. В следващата таблица са изброени UTP 

категориите, като е дадено тяхното приложение и скоростта на пренос. 
 

UTP 

категория 

Максимална 

скорост на 

предаване 

Характеристики и предназначение 

Cat 1 1 Mbps Само за глас Използва се в стари телефонни 

инсталации 

Cat 2 4 Mbps He се препоръчва за предаване на данни 

Cat 3 16 Mbps Най-ниската категория за предаване на данни; 

използва се най-вече за телефонно окабеляване 

Cat 4 20 Mbps Подходящ за изграждане на мрежи 10 Mbps Ethernet 

Cat 5 100 Mbps - 1 

Gbps 

Най-популярната категория за изграждане на локални 

мрежи. Използва се за Fast Ethernet (100 Mbps) 

Cat 5 

Enhanced 

(Cat 5e) 

155 Mbps Използва се за Fast Ethernet и Asynchronous Transfer 

Mode (ATM) със скорост 155 Mbps 

Cat 6 & 7 1 Gbps и нагоре Използва се за новите технологии Gigabit Ethernet 

 

Влакнесто-оптичният кабел (наричан също оптично влакно, оптичен кабел, или 

само влакно) е по-нова и по-бърза, но и сравнително скъпа преносна среда, 

набираща все по-голяма популярност с нарастването на популярността на 

високоскоростните  приложения.  Той  може  да  работи  и  със  скорост  1  Gbps  и 

повече. 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Lucent Technologies са документирали скорост на предаване на 

данни от порядъка на над 3 терабита в секунда в лабораторни условия, 

използвайки множество лазери в комбинация с оптично влакно. Един терабит се 

равнява на един трилион бита (1000 Gbps). 
 

 

Вместо мед, влакнесто-оптичният кабел използва 

тънки нишки стъкло или пластмаса, по които 

сигналът се предава под формата на светлинни 

импулси. Освен скоростта, оптичният кабел има още 

няколко преимущества: 

 Той  е  по-сигурен  от  коаксиалния  кабел  и 

усуканата двойка, тъй като няма електрически 

сигнал, който да може да бъде прихванат. 
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 По-устойчив е на затихване спрямо останалите видове кабели, поради което 

може да се разполага на големи разстояния - 2000 метра и повече. 

 Неподатлив е на външни електрически смущения като електромагнитни и 

радиочестотни излъчвания. 
В сравнение с останалите типове кабели оптичният е доста по-скъп. Освен самата 

му  себестойност,  най-големите  разходи  по  използването  му  са  свързани  с 

човешкия труд; с оптичен кабел се работи много по-трудно, а за снаждането на 

мъничките нишки от стъкло или пластмаса се изискват специално обучени 

техници. 
 

Безжичните  технологии  стават  все  по-популярна  алтернатива  на  мрежите. 

Въпреки че методите за безжично предаване често пъти са много по-бавни от 

кабелните връзки, те имат значителни преимущества при конкретни ситуации. 

Приемопредавателите, наричани точки за достъп (access points), се използват за 

предаване и приемане на данни между безжичното устройство или устройства и 

кабелната мрежа. 

Безжичната LAN комуникация е категория, включваща най-различни методи за 

предаване: 

     Чрез лазер 

     С инфрачервени лъчи 

     С помощта на радио честоти 

Лазер 
 

Лазер (laser) е съкращение от „light amplification by stimulated emission of radiation" 

(усилване на светлината чрез стимулирана емисия на лъчение, или още оптичен 

квантов генератор). Лазерните мрежи работят чрез използване на импулси лазерна 

светлина, с които се представя сигналът. Лазерът е технология, изискваща „пряка 

видимост", т.е. между предаващите и приемащите устройства не трябва да има 

никакви   препятствия.   Необходимостта   от   гарантирана   пряка   видимост   е 

недостатък на базираните на лазер безжични комуникации. 
 

Инфрачервени лъчи 
 

Инфрачервената (Infrared - Ir) технология е позната на много хора, тъй като тя се 

използва в дистанционните устройства за телевизори, видеокасетофони, аудио 

уредби и т.н. Тя може да се използва и за изграждане на безжични мрежи, като 

сигналът се пренася с помощта на лъчи в инфрачервения спектър. За целта се 

използват много високи честоти, намиращи се в диапазона точно под видимия 

спектър на светлината. 

Ir  мрежите  изискват  наличие  на  приемопредавател  и  в  двете  комуникиращи 

устройства, като е възможно да изисква и софтуер за синхронизация. Някои 

операционни   системи,   като   Windows   XP   и   2000,   притежават   вградена   Ir 

поддръжка. Скоростта на предаване варира от 4 Mbps до 16 Mbps. 

Инфрачервените вълни, подобно на лазера, са технология с пряка видимост. 

Недостатъците при IR технологията за мрежи включват следното: 
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 Ограничение на обхвата - най-често срещаният обхват е по-малък от 30 

метра. 

     Уязвимост - околната светлина може да причини смущения. 
 

Радиовълни 
 

Използването на радиоканалите за връзка между устройствата, макар че не е ново 

като изобретение, едва напоследък еволюира значително, особено благодарение на 

широкото разпространение на Internet, локалните и WAN мрежи, свързващи много 

хора, позволяващи да си разменят глас, видео и данни помежду си, и то с осезаемо 

високи скорости. Тласък за развитието именно на безжичните устройства е дала 

необходимостта от по-голяма свобода и удобство при изграждането на мрежи, 

необходимостта от лесното включване на все по-бързо увеличаващия се брой на 

мобилни абонати, не желаещи да търсят специални точки за включване към 

мрежата, а глобално погледнато - потребността на съвременния човек от модерни 

бързодействащи и високоскоростни комуникации. 
 

     Стандарт IEEE 802.11 
 

Комитетът  по   стандарти   на  организацията  IEEE  (Institute  of  Electrical  and 

Electronics Engineers), IEEE 802, сформира през 1990 година работната група за 

изработването на стандарт за безжични локални мрежи 802.11. Стандартът към 

момента предлага няколко варианта: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n+. 
 

     Wi-Fi устройства 
 

Терминът Wi-Fi (уайфай) е търговско наименование на, може 

би,  най  разпространената  технология  за  безжична  връзка, 

която  покрива  стандартите  IEEE  802.11  (802.11n,  802.11b, 

802.11g и 802.11a). 

Терминът  "Wi-Fi"  по  принцип  е  съкращение  от  "Wireless 

Fidelity", което е пряка аналогия с популярния термин от аудио техниката "High 

Fidelity" или "Hi-Fi. И ,макар че "Wireless Fidelity" понякога се използва даже и от 

самия Wi-Fi Alliance, фактически Wi-Fi не означава нищо. Това е просто "една 

закачка с Hi-Fi, така като логото е в стила на инг-янг ". 
 

Други безжични технологии: Bluetooth 
 

Технологията Bluetooth (на английски - син зъб) е наречена на името на краля на 

Дания и Норвегия от края на 10-ти век Харалд Синия зъб, който е известен с това, 

че успял да обедини воюващи дотогава племена от Дания (включваща днес 

шведската област Скания, където е била създадена технологията Bluetooth), и от 

Норвегия. По подобен начин Bluetooth е предназначен да „обедини” (да направи 

съвместими) различни технологии, каквито са например тези на компютрите и 

мобилните телефони. Този термин все по-често се среща в материалите, посветени 

на  компютрите.  Става  дума  за  технология,  чрез  която  се  изграждат  безжични 
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мрежи, в които могат да участват не само компютри, но и други устройства  - 

например мобилни телефони 
 

Разстояние, на което могат да се отдалечат две устройства Bluetooth, е около 20-30 

метра, но се работи по удължаването му. В замяна на това, няколко Bluetooth 

устройства могат да се свържат в мрежа и през стена (стени) или на няколко етажа 

в една сграда, без да има необходимост от пряка видимост или външна антена. 

Bluetooth  има  и  друга,  отличваща  го  от  останалите  технологии  особеност: 

различните  Bluetooth  устройства  влизат  в  контакт  едно  с  друго  автоматично, 

веднага  след като  попаднат в обсега  на ПП,  а  за  установяването  на  връзката, 

аутентификацията и др. се грижи програмното осигуряване. 

Едно от големите предимства на Bluetooth е, че устройството, поддържащо 

стандарта, влизайки в обхват, може да установи връзка не с едно, а с множество 

други, поддържащи тази технология, като не е задължително те да си 

взаимодействат активно. 
 

25.  Основни  ергономични  изисквания  към  работните  места  за  работа  с 
видеодисплей. 

 

Изисквания  към  оборудването  –  да  не  предизвиква  рискове  за  лицата, 

работещи с видеодисплей: 

Екран: 

-   знаците върху екрана да са добре и ясно оформени 

-   изображението на екрана да е стабилно 

-   яркоста  и/или  контрастът  между  знаците  и  фона  да  могат  да  се 

регулират 

-   да може лесно и свободно да се накланя, повдига или върти 

-   да няма отражения или отразен блясък 

Клавиатура: 

-   да  може  да  се  накланя  и  да  е  отделена  от  монитора,  за  да  не 

предизвиква умора на ръцете и китките 

- пространството   пред   клавиатурата   да   е   достатъчно   и   да   дава 

възможност за опора на ръцете и китките на лицето 
-   да е с матова повърхност 

-   знаците върху клавишите да са контрастни и четливи 

Работна маса и работна повърхност: 

- работната  маса  или  повърхност  да  са  достатъчно  широки,  с  ниска 

отразима способност 

-   държателят на документи да е стабилен, да се регулира 

-   работното място да осигурява достатъчно пространство, за работа 

Работен стол: 

-   да е стабилен и да позволява, свобода на движението и удобна работна 

поза 

-   седалката да се регулира на височина 

-   облегалката на стола да се регулира на височина и наклон 
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- да  има  възможност  за  поставяне  на  опора  за  краката  на  лицето, 

работещо с видеодисплей 
 

26. Какви  функционални  възможности има  компютърна  система  IBM/ХТ  с 
процесор Intel 8086. Системни ресурси на дънната платка. Как се настройва 
конфигурацията на системата?  Работна  честота на процесора и процесорната 
шина, обем и вид DRAM памет, разширителна шина, разширителни карти, външна 
памет - запомнящи устройства, видове и капацитет, входно-изходни устройства. 

 
Процесорът 8088 е опростен и по-евтин вариант на процесора 8086, създаден 

от Intel през 1978 г. Двата процесора са напълно съвместими. 

Процесорът 8086 е един от първите 16-битови процесори на пазара, който не 

само има вътрешни 16-битови регистри, но е и с 16-битова шина за данни, за 

разлика от 8088, който е с 8-битова шина за данни. Процесорът 8086 е в състояние 

да изпълнява нов клас софтуер, използвайки 16-битови инструкции. Външната му 
шина за данни също е 16-битова, така че той може да прехвърля данни от паметта 

по 16 бита наведнъж. По тези характеристики 8086 превъзхожда значително 

повечето  чипове  от  онова  време,  които  имат  8-битови  вътрешни  регистри,  8- 

битова   външна   шина   за   данни   и   16-битова   адресна   шина,   позволяваща 

максимално 64KB RAM (216 байта). 

Причината за използване на 8088, а не на 8086 е, че в този период масово се 

използват 8-битови платки, схеми и периферни устройства, а липсват 16-битови 

или са с висока цена.   Освен това се опростява значително дънната платка, тъй 

като 8-битовата шина изисква значително по-малък брой линии за данни и 

управляващи сигнали. Изграждането на пълна 16-битова дънна платка и система 

на паметта е твърде скъпо и такъв компютър би бил почти непродаваем. Тактовата 

честота на 8086 в IBM PC е 4,77 MHz, а изпълнението на една инструкция отнема 

средно около 12 такта. 

За да се сигнализира на BIOS за присъствието на копроцесор, в компютрите с 

8086  е  предвидено  превключване  на  джъмпър,  а  в  следващите  поколения 

компютри копроцесорът се открива автоматично. 

Конфигурирането на системата се задава с мостчета (джъмпери) и 

микропревключватели. 

Няма вграден часовник за реално време, което означава, че при всяко 

зареждане на операционната система е необходимо ръчно сверяване на часа и 

датата. Този недостатък може да се преодолее чрез поставяне на специална 

разширителна карта. 
 

 

Оригиналният PC има следните основни характеристики: 

   Микропроцесор INTEL 8086 с тактова честота 4,7 MHz 

   20-битова адресна шина - може да се адресира максимално 1 MByte (1024 

KByte) памет 

   за 8088 - 8-битов вход/изход; за 8086 – 16-битов вход/изход 

   256 KByte динамична RAM памет (запоена на дънната платка) 
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   Интерпретатор на BASIC, съхранен в памет ROM 

   Цокъл за математически копроцесор 8087 

 5 разширителни слота (РС- слот), 2 от слотовете са заети от графична карта 

и флопидисков контролер 

   Един паралелен интерфейс (принтер) 

   Максимално две 5,25” флопидискови устройства с капацитет 360 KByte 

   Графична карта CGA 

 Извод за касетъчен магнетофон за използване като запомнящо устройство с 

голям обем (масова памет) 

   Захранващо устройство 63,5 W 

Графичната   карта   CGA   (Color   Graphics   Adapter   –   цветен   графичен 

адаптер) поддържа максимална разделителна способност 640х 200 пиксела и 16- 

цветна палитра. Може да работи в два текстови режима: 40х25 и 80х25 с 16 цвята 

и два графични режима: 320х200 с 4 цвята (достъпни са само две предварително 

определени комбинации) и 640х200 с два цвята (основният бял цвят може да се 

замени с някой от останалите). 


