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Изпитна тема: Компютърна система IBM /АТ 80386 
 
 

1.Основни функционални блокове на дънната платка на компютърна система 
IBM/АТ с процесор 80386. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Системни ресурси на дънната платка, процес на директен достъп до паметта. 
 

 

Системните ресурси са комуникационните канали, адреси и други сигнали, 

използвани от хардуерните устройства за комуникиране по шината. На най-ниско 

ниво тези ресурси обикновено включват следното: 

   адреси от паметта; 

   IRQ линии; 

   DMA канали; 

   адреси на входно/изходни портове. 
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Ресурсите са подредени в реда, в който евентуално може да се очакват 

проблеми с тях. Конфликтите с паметта вероятно са най-неприятните и определено 

са най-трудните за пълно обяснение и преодоляване. 

За бързо въвеждане и извеждане на информацията и разтоварване на 

централното  процесорно  устройство  от  входно-изходни  операции,  свързани  с 

основната памет се използва пряк достъп до паметта (DMA – Direct Memory Access). 

Пряк  достъп  до  паметта  се  нарича  режимът  на  работа,  при  който  се 

извършва обмяна на данни между периферните устройства и основната памет, 

независимо от процесора. DMA се използва от много хардуерни устройства: 

контролери на дискови устройства, SCSI адаптери, графични карти, мрежови карти, 

карти ISDN и звукови карти. 

В режим на пряк достъп до паметта се използва специализирано устройство - 
контролер за пряк достъп до паметта. При този режим на работа достъп до шината 

за данни, адреси и управление (системната шина) има не процесорът, а контролерът 

за директен достъп. В началото на предаване на данните контролерът се програмира 

от централния процесор - в него се предават адресите в основната памет и 

количеството  на  трансферираната  информация,  след  което  DMA  се  оставя  да 

свърши работата по прехвърляне на данните. Когато DMA приключи преноса на 

данни, изпраща сигнал до процесора за извършения трансфер. 
 

 

3.Разширителни шини – MCA и EISA. 
 

След появяването на пазара на 32-битовите процесори, какъвто е и 80386, 

възниква  необходимостта  за  създаване  на  мощен  интерфейс  за  тези  процесори, 

който да позволи изграждането на многопотребителски и многозадачни системи. 

С новата фамилия компютри PS/2 през 1987 г. IBM въвежда и нова системна 

шина, наречена MicroChannel. Тя е със съвсем различна структура и не позволява 

използването на старите карти ISA. С MCA (Micro Channel Architecture) IBM иска да 

въведе нов стандарт и по този начин да заеме господстващо положение на пазара на 

PC, като принуди трети производители да заплащат съответни лицензни такси за 

МСА-РС, както и да елиминира високо конкурентния пазар на PC c шина ISA. 

Всичко  това  води  до  основаването  на  консорциум,  търсещ  създаването  на 

алтернативна   32-битова   архитектура,   която   да   не   прекъсва   използването   на 

стандарта ISA. Първоначално консорциумът включва около 50 големи 

производители, като Hewlett-Packard, Compaq, Epson, Olivetti и NEC. Разработеният 

нов стандарт получава наименованието EISA (Extended Industry Standard 

Architecture). Системата EISA запазва съвместимостта с по-старите карти ISA, но 

наследява някои от недостатъците на ISA. 

И МСА и EISA са относително бавни шини, също като ISA. В крайна сметка 

нито  едната,  нито  другата  шина  успява  да  измести  напълно  шината  ISA,  но  те 

оказват значително влияние върху новоразработената шина PCI, която заема 

господстващо положение през следващите десетина години. 
 

 

Разширителна шина MCA. 
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   32-битова шина за данни 

 32-битова адресна шина вместо 24-битова и оттук възможност за директно 

адресиране на 4 GByte вместо 16 MByte памет 

   10 MHz тактова честота на шината, асинхронна спрямо CPU такта 

   20 MByte/s максимална скорост за предаване на данни 

   Възможност за 16 управляващи шината устройства (Bus Master) 

   принципно различна от ISA, поради което липсва обратна съвместимост с 8- 

битовите и 16-битовите ISA карти 

 plug-and-play (самонастройваща се) още преди съществуването на 

официалната спецификация Plug and Play. 

 Автоматично конфигуриране чрез софтуер. МСА системите нямат джъмпери 

или DIP ключета - нито върху дънната платка, нито върху която и да е от 

разширителните карти. Настройката се извършва чрез специална Reference 

дискета, която се доставя с конкретната система, и Option дискети, които 

съпътстват всяка карта, инсталирана в системата. 

 Контролерът на прекъсванията се управлява само по ниво, възможни са 255 

хардуерни прекъсвания 

 Променени слотове в сравнение с ISA. Изводите при слотовете MicroChannel 

ca c по-малки размери отколкото тези при слотовете ISA и EISA. Разстоянието 

между изводите е два пъти по-малко отколкото при системите ISA и е 1,27 mm 

между средите на два контакта. Освен това разширителните карти МСА са с 

по-голяма плътност, тъй като размерите на платките са около 40 % по-малки в 

сравнение с тези при другите системи. 

Разширителна шина EISA. 

   32-битова шина за данни. 

 32-битова адресна шина вместо 24-битова адресна шина, което позволява 

адресирането до 4 GByte оперативна памет, вместо само до 16 MByte. 

   Автоматично конфигуриране чрез софтуер, а не чрез DIP-превключватели. 

   Възможност различни устройства да поемат управлението на шината (Bus 

Master). Съществена особеност при системите EISA e арбитрирането на 

шината. Не само намиращият се на дънната платка централен процесор или 

контролерът за DMA могат да поемат управлението на системната шина (Bus 

Master), a е възможно също процесор, намиращ се на разширителна карта, да 

поеме управлението на всички компоненти на PC, например оперативна памет 

и твърд диск. 

   32-битов DMA-цикъл вместо 8- или 16-битов при системите ISA. 

 Директният достъп до паметта (DMA) при системите EISA e подобрен 

значително в сравнение с този при системите ISA. Скоростта  на DMA-обмена 

при  EISA е до 33 MByte/s вместо 1-4 MByte/s при системите ISA. Докато при 

ISA са допустими блокове данни с обем 64 или 128 KByte, при системите 

EISA обемът на блока данни може да обхваща цялата възможна оперативна 
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памет (до 4 GByte). Вградени са 3 нови DMA-режима (А, В и С) и е запазен 

стандартният ISA-режим: 

o A. Съкратена фаза на обръщенията към паметта         - 5 MByte/s 
o В. Съкратена фаза на обръщенията към паметта и на входно-изходните 

операции - 8 MByte/s 

o С. Режим Burst - 33 MByte/s 
o СтандартенISA-съвместим режим - 4 MByte/s 

Режимите A и В могат да се използват без изменения с карти ISA, 

докато режимът Burst може да се използва само с карти EISA. 

   Докато на DMA каналите в системите ISA са присвоени твърди приоритети - 

канал 0 има най-високия, а канал 7 - най-ниския, при системите EISA това не е 

така. Тук приоритетите се присвояват по ротационен принцип, за да се 

избягнат ситуации, при които дадено устройство с висок приоритет, което 

често дава заявки за обработка на данни, не блокира останалите и не ги 

поставя за продължително време в състояние на изчакване. 

 Контролерът на прекъсванията се управлява по нива, а не по фронтове, както е 

при системите ISA. 
 

 

4.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. 
 

 

5.Характеристики на процесор Intel 80386, шина данни, адресна шина, режими 
на работа. 

 
1.  32-битова шина за данни – вътрешна и входно-изходна 
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2.  Увеличена тактова честота 

   80286 започва с честота 6 MHz и достига до 12,5, 16 и 20 (дори до 25) MHz. 

   80386 започва с честота 16 MHz и достига до 33 MHz. 

3.  Подобрена архитектура на паметта 

   Увеличен брой адресни линии – 32. Това позволява пряко адресиране на 4 

GB физическа памет 

 Възможност за работа с 16 TB (терабайта) виртуална памет. Виртуалната 

памет   означава,   че   части   от   софтуера,   които   надхвърлят   обема   на 

инсталираната оперативна памет, автоматично се прехвърлят на твърдия 

диск. 

 Липса на сегментация на паметта – към паметта може да се обръщаме 

като  към едно  голямо  поле,  достъпно  за  програмите,  т.е.  програмите  и 

структурите данни могат да заемат обем колкото цялата памет. 

 Кеш памет -16 KB (32, 64, 128 до 256 КВ) – Кеш паметта служи като 

посредник  между  процесора  и  оперативната  памет,  като  осигурява  на 

процесора най-често използваните команди и данни. Създаването на кеш 

паметта се налага поради голямата разлика между скоростите на процесора 

и оперативната памет.  Ако отсъства кеш-паметта, процесорът трябва да 

извършва множество цикли на изчакване, докато паметта успее да му 

осигури необходимата информация. 

 принципът 80/20, който гласи, че от всички програми и данни, които се 

ползват от компютъра 20% от тях се използват през 80% от времето. На 
база на този принцип в кеш паметта се зареждат най-скоро използваните от 

процесора инструкции и данни, като съществува голям шанс на процесора 

да му потрябват точно тези данни. 

 Многорежимност.   За   да   се   осигури   съвместимост   с   предишните 

микропроцесори и с огромната библиотека от DOS-програми, Intel 80386 

може да работи в същите режими: реален и защитен, но се добавя и още 

един – виртуален реален режим. 

o реален  режим  –  режимът,  в  който  работят  процесори  8088  и  8086. 
Използват се 16-битови инструкции и адресиране до 1 MB с 20 адресни 

линии. Софтуерът, работещ в реален режим обикновено е еднозадачен – 

в даден момент може да работи само 1 програма; 

o защитен режим (32-битов) – Програмите, работещи в този режим са 

защитени от презапис една върху друга в паметта. Освен това дадена 

отказала програма може да бъде прекратена, без това да се отрази на 

останалата част от системата. Защитеният режим поддържа 

многозадачност – паралелно изпълнение на няколко програми, което на 

практика се постига с последователното превключване на задачите. 

виртуален реален режим – представлява виртуална 16-битова среда в 

реален режим, която работи вътре в 32-битовият защитен режим. В този 

режим 80386 работи като неограничено количество процесори 8086 в 

едно   и   също   време.   Процесорът   разбива   паметта   на   множество 
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виртуални машини, всяка от които работи като отделен компютър с чип 

8086. 
 

6.Програмен модел на процесор Intel 80386, регистри с общо предназначение. 
 

С развитието  на  микроархитектурата  и  функционалните  възможности  на 

процесорите на Intel от 8086 до Pentium II естествена еволюция претърпява и 

множеството от програмнодостъпни регистри (програмен модел). При базовия 

процесор 8086 програмно достъпните регистри са 14: четири сегментни регистъра 

(CS, DS, SS, ES), осем регистъра с общо предназначение (AX, BX, CX, DX, SI, DI, 

SP и BP), флагов регистър (FLAGS) и указателя на инструкциите (IP). Въвеждането 

на "защитения" режим и преминаването към 32-битова вътрешна архитектура при 

80386 се съпътства със съответното развитие на програмния модел. Добавят се нови 

два сегментни регистъра (FS и GS). Осемте регистъра с общо предназначение се 

"разширяват" до 32-битови регистри EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP и ESP. 

Флаговият регистър се разширява до 32-битов регистър като се въвеждат системни 

флагове, свързани с работата в "защитен" режим и V86. С анонсирането на 

"защитения" режим при 80286  в програмния модел  се въвежда една  нова група 

регистри, наречени системни. Към тази група се причисляват четирите управляващи 

регистъра (CRO CR3), осемте регистъра за трасиране на изпълнението (DRO DR7) и 

регистрите за управлението на достъпа до паметта в защитен режим (IDTR, GDTR, 

LDTR и TR). При 80486 с усъвършенстване на микроархитектурата от гледна точка 

на управление на достъпа до кеш паметта се въвежда нова група от осем програмно 

достъпни регистри за тестване (TR0 TR7). Чрез регистри TR6 и TR7 се осъществява 

контрол на функционирането на асоциативния буфер за преобразуване на линейните 

адреси във физически (TBL) при странициране на паметта. Регистрите TR3 TR7 се 

използват за контрол на достоверността на вътрешната кеш памет. За 80486 е 

характерно развитие на функционалните възможности на процесора в защитен 

режим, което е наложило добавянето на нови битове в управляващите регистри CR0 

и CR3. Ново развитие на програмният модел се наблюдава при Pentium процесорите 

- обогатява се множеството на системните регистри. 
 

Регистри с общо предназначение. 
 

Регистри с общо предназначение са 32-битови регистри и се използват за временно 

съхранение на: 
 

-операндите за логически и аритметични инструкции; 
 

-операндите   за   инструкциите,   свързани   с   изчисляване   на   адреси   (адресна 

аритметика); 
 

-указатели към операнди в паметта. 
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Част от регистрите с общо предназначение имат и специфично приложение. 

Специализираното използване на регистрите с общо предназначение  може да се 

обобщи по следния начин: 
 

-EAX, акумулатор за операнди и резултати; 
 

-EBX, указател (отместване) в DS сегмента; 
 

-ЕCX, брояч на повторенията при операции с низове и циклични операции; 
 

-EDX, указател към входно/изходното адресно пространство; 
 

-ESI, указател към сегмента, сочен от DS регистъра, указател към низа "източник" 

при операции с низове; 
 

-EDI, указател към сегмента, сочен от ES регистъра, указател към низа "приемник" 

при операции с низове; 
 

-ESP, указател към "върха" на програмния стек (SS); 
 

-EBP, указател към данни, разположени в стековия сегмент. 
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7.Цикъл за разпознаване типа на прекъсването. 
 

Обработването на прекъсванията може да се разглежда като вид асинхронно 

изпълняване на подпрограми. Асинхронно, защото прекъсване може да настъпи 

теоретично във всеки момент. 

В PC съществуват два основни вида прекъсвания: хардуерни и софтуерни. 

Софтуерните са предвидени за реализиране на определени функции (прекъсвания на 

BIOS, DOS), докато хардуерните прекъсвания са предвидени за определени 

хардуерни компоненти. 

Софтуерните прекъсвания не са присвоени на определени системни 

компоненти,  а  на  определени  функции.  Така  например  при  натискането  на  кла- 

вишите Ctrl и Break възниква прекъсването 23h. 

Хардуерните прекъсвания предизвикват софтуерни прекъсвания. 
 

Линиите за заявки на прекъсвания, или така наречените хардуерни 

прекъсвания,   се   използват   от   най-различни   хардуерни   устройства,   за   да 

сигнализират на дънната платка, че дадена заявка трябва да бъде изпълнена. 

Хардуерните прекъсвания в разпространените днес PC са общо 16 и имат номера от 0 

до 15 (обозначават се IRQ0 до IRQ15). Номерата на прекъсванията определят 

приоритетите им едно пред друго; с някои изключения, прекъсванията с най-високи 

приоритети имат най-малки номера. Прекъсванията с по-висок приоритет използват 

предимството си пред тези с по-нисък приоритет, като ги прекъсват. В резултат на 

това във вашата система могат да възникнат едновременно няколко прекъсвания, 

като всяко от тях е вложено в друго. 

При компютри с шина ISA се използва задействане на прекъсванията чрез 

превключване по фронт (edge-triggering) - при него дадено прекъсване се 

разпознава при смяната на сигнал, който се изпраща по конкретен проводник, чийто 

извод е разположен в слота. На всяко възможно хардуерно прекъсване отговаря 

отделен проводник. Тъй като дънната платка не може да разпознае кой слот съдържа 

картата, която е използвала линията на прекъсване и съответно е генерирала 

прекъсването, ще възникне объркване, ако повече от една карта е установена да 

използва конкретното прекъсване. Ето защо обикновено всяко прекъсване се 

назначава само на едно хардуерно устройство. По принцип правилото е, че 

прекъсванията по ISA шината не могат да се споделят. 

Тъй   като   превключването   по   фронт   (Edge   Triggering)   съвсем   не   е 

безпроблемно, и е възможно смущаващи импулси да предизвикат лъжливи заявки за 

прекъсване, при PC EISA и MCA (PS/2-PC на IBM) е въведено превключване по 
ниво (Level Triggering). Превключването по ниво се използва и при устройства PCI, 

като  едва  достигането  на  определено  високо  ниво  (TTL High)  на  извод  IRQ  се 

интерпретира като заявка за прекъсване. 
 

 

8.Разлика между Intel 80386DX и Intel 80386SX. 
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На базата на 32-битовия процесор 80386, чието точно означение е i386DX е 

създаден  по-слаб  процесор  386SX,  който  външно  е  с  16-битова  шина  за  данни 

вместо 32-битова. 

Компромисният вариант Intel 80386SX има по-малка мощност, но притежава 

останалите привлекателни страни на 80386. Той има 32-битови регистри и може да 

работи в същите режими. Съществуват две главни отличителни черти между тези 

два чипа: 

- Intel 80386SX има 16-битова входно-изходна шина и следователно неговите 

вътрешни регистри се запълват на 2 стъпки. 

-   386SX използва 24-битово адресиране на паметта (като 286), а 386DX – 32- 

битово  адресиране.  Следователно  386SX  може  да  адресира  максимум 

16MB физическа памет, докато 386DX адресира до 4 GB. 

Той  е  значително  по-евтин  от  80386DX  (почти  с  $100).  Освен  това  Intel 

80386SX възприема всички 32-битови команди на 80386 и също като него е 

съвместим с 16-битовите и 8-битовите микрокоманди на микропроцесорите на Intel 

от предишните поколения. 

Освен тези версии, съществува и процесор 80386SL, който е с ниска 

консумация на енергия и се използва в преносими компютри. 
 

 

9.Конвейерна обработка на инструкциите. 
 

За първи път в процесора Pentium са включени два конвейера за данни, което 

му  позволява  да  изпълнява  две  инструкции  едновременно.  486  процесорите  и 

техните предшественици  могат да изпълняват само  по една  инструкция  в даден 

период от време. Способността да се изпълняват по две инструкции по едно и също 

време Intel наричат суперскаларна архитектура. Тази технология осигурява 

допълнителна производителност спрямо 486 процесора. 

Стандартният 486 процесор може да изпълнява една инструкция средно за два 

такта. Това време намалява на една инструкция на такт при DX2 и DX4, които 

работят с умножаване на вътрешната честота. Със своята суперскаларна архитектура 

Pentium може да изпълнява множество инструкции със скорост две инструкции на 

такт.  Обикновено  суперскаларната  архитектура  се  свързва  с 

високопроизводителните процесори със съкратен набор от ииструкпии (RISC). 

Pentium е един от първите процесори със сложен набор от инструкции (CISC), който 

се счита за суперскаларен. Може да представим Pentium нагледно като два 486 чипа 

в един корпус. 

Както  беше  упоменато  по-горе,  най-съществената  особеност на  Pentium са 

двата конвейера за инструкции. Те се наричат u-конвейер и v-конвейер. U- 

конвейерът, който е главният, може да изпълнява всички целочислени инструкции и 

инструкции с плаваща запетая. V-конвейерът е вторичен конвейер, който може да 

изпълнява само прости целочислени инструкции и конкретни инструкции с плаваща 

запетая. Процесът на изпълняване на две инструкции едновременно се нарича 

съединяване по двойки (pairing). He всички последователни инструкции могат да 

бъдат изпълнявани две по две, и когато това не е възможно, се използва само u- 
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конвейерът. За да се оптимизира работата на Pentium процесора, софтуерът може да 

се прекомпилира така, че повече двойки инструкции да бъдат изпълнявани 

едновременно. 
 

10.RAM памет, видове и характеристики. 
 

- 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 
 

11.„Кеш” памет. 
 

„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 ; 
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·    Отложен (задържан) запис на данните. 

Структура на кеш паметта: 
 

 
 

 

12.Характеристики на SRAM паметта. 
 

Кеш-памет (от англ. cache memory), е спомагателна памет за ускоряване обмена на 

данни между различните нива в йерархията на паметта. Ускоряването се постига 

чрез поддържане на копия от избрани части от данните върху носител с бързо 

действие. Може да постигне различни степени на ускорение в зависимост от вида на 

обменяните данни, от алгоритъма за избор на данните за копиране и от 

съвместимостта помежду им. В зависимост от физическото разположение на кеша, 

той може да се намира в процесора или дънната платка. В зависимост от 

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

ниво. 
 
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.Къде за първи път има вградена кеш памет? 
 
Кеш памет, за първи път намира приложение при разработката на процесора 386 и 

дънната платка предназначена за него, и е с размери -16 KB (32, 64, 128 до 256 КВ) – 

Кеш паметта служи като посредник между процесора и оперативната памет, като 

осигурява на процесора най-често използваните команди и данни. Създаването на 

кеш паметта се налага поради голямата разлика между скоростите на процесора и 

оперативната  памет.  Ако  отсъства  кеш-паметта,  процесорът  трябва  да  извършва 
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множество цикли на изчакване, докато паметта успее да му осигури необходимата 

информация. Кешът е специална високоскоростна вградена памет (обикновено 

статична памет SRAM), която се използва за съхраняване на няколкото следващи 

команди на микропроцесора. Още преди да се е появила необходимостта от кода на 

програмното осигуряване, специална схема зарежда в кеш паметта този код, 

независимо от изчисленията, които се извършват в момента от процесора. Използва 

се принципът 80/20, който гласи, че от всички програми и данни, които се ползват 

от  компютъра  20%  от  тях  се  използват  през  80%  от  времето.  На  база  на  този 

принцип в кеш паметта се зареждат най-скоро използваните от процесора 

инструкции и данни, като съществува голям шанс на процесора да му потрябват 

точно  тези  данни.  Благодарение  на  бързодействието  на  тази  памет  и  бързата  й 

връзка с процесора, тя осигурява многократно по-висока скорост на достъп до 

информацията отколкото обикновената оперативна (динамична) памет. Ако 

необходимите   данни   липсват   в   кеш   паметта,   процесорът   се   обръща   към 

оперативната памет. 
 

 

14.EDO DRAM памет, параметри, модули памети – SIMM 30 pins. 
 

SIMM-модули. 

 

 
 

Абревиатурата SIMM  се разшифрова като Single Inline Memory Module (Модул 

памет с едноразрядно разположение на изводите.) 
 

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

Съединението на SIMM-модулите със системната платка се осъществява с помоща 

на цокли. 
 

Модула се поставял в пластмасовия цокъл под ъгъл 70 градуса, а след това се 

притискал към пластмасовите държачи. След което платката остава вертикално. 

Специални монтажни прорези на модула памет не позволявали поставянето му в 

обратна посока. 
 
Модулите SIMM за съединение със системната платка имат не крачета, а позлатени 

писти (така наречените pin, пинове). 
 
Сравнение на SIMM-модулите. 

 

SIMM-модулите в своето развитие преминали през два етапа. Първите 

представители на SIMM-модулите били 30-пиновите SIMM FPM DRAM. Тяхната 

максимална честота на работа била — 29 МHz. Стандартното време за достъп в 
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паметта било 70 ns. Тези модули вече с труд можели да работят на компютрите с 

микропроцесори i80486DX2, и били заменени отначало със 72-пиновми FPM 

DRAM, а после с EDO RAM. 
 

15.Външни  запомнящи  устройства  и  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- 
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level cells (SLC), тук е възможно съхранението на повече от едно ниво на заряда. 

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

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

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

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

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

използване на пространството). 

 
При NAND флаш паметите транзисторите са свързани последователно, което 

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

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

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

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

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

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

мащабируемост. 

 
16.Твърд диск (HDD), устройство, принцип на действие. 

 

HDD използва набор от една или повече дискови плочи около обща  ос в т.нар. 

дисков пакет. Всяка плоча е покрита с магнитен слой, върху който информацията се 

записва и чете от магнитна глава. Данните се записват върху концентрични 

окръжности, които се наричат „пътечки“ (писти). Пистите се номерират за всяка 

плоча поотделно, като се започва от нулева (най-външната работна) до последната (с 

най-голям номер). Обикновено след нея има и няколко резервни (запасни). 

За двете работни повърхности на всяка плоча има отделна глава (универсална, или 

по-често блок от четяща, изтриваща и записваща). Записът става чрез промяна на 

ориентацията на отделните магнитни домени. От гледна точка на оптимизацията на 

достъпа до данните върху пакета във физическата им организация е въведено 
понятието цилиндър, обединяващо мислено пистите с еднакъв диаметър от всички 

работни повърхности. Поцилиндровите операции от тип търсене, четене или запис 

на информация често водят до съществена икономия във времето на достъп, 

доколкото в рамките на цилиндъра пистите се избират (сменят) чрез много бърза, 

електронна комутация на работната глава. 
 

17.Физическа организация на паметта, метод на запис/четене, основни 
характеристики. 
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Когато изключите компютъра, диска първо сам прибира главата си в 

безопасната зона и тогава спира да върти плочите – това се нарича паркиране на 

главата. При пускане диска първо завърта плочите, и тогава извежда главите от 

позиция от безопасната зона до пътека 0 където е записан Master boot record, 

таблицата на дяловете на диска (partiotn table), файловата таблица за всеки дял.За 

нежелан достъп до информацията на диска , той може да бъде заключен с парола. 

Скорост на въртене – скоростта, с която се въртят плочите в диска; 

Размер на плочите – 5,25” и 3,5”; 

Време за достъп –колко трябва да се чака от заявката за данни до получаването им; 

Производителност – зависи от времето за позициониране и времето за трансфер; 

Скорост на трансфер – влияние оказва времето за позициониране, размера на кеша, 

вида на интерфейса. 
 

 

18.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 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 
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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. 
 

 

19.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 

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
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.Видеосистема. 

 

 

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


ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 

 
 

21.CRT  монитори,  характеристики,  принципно  устройство  на  електронно- 
лъчевата тръба, видове развивки, функция на блок ТХО. 

 

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. 
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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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Функция на ТХО – за формиране на хоризонталната развика на правия и обратния 

ход на лъча. Реализира се с електронен ключ и трансформатор  за хоризонтална 

развивка. 
 

 

22.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). 
 

23.Матрични принтери. 

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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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 

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). 
 

24.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. 
 

25.Видове мрежи според метода на администриране. 
 
Можете да категоризирате мрежите на базата на метода на тяхното администриране, 

т.е. как и от кого се управляват ресурсите. Мрежата може да бъде организирана 

както следва: 

Като равноправна (peer to peer) работна група, в която всеки компютър функционира 

и като клиент, и като сървър, и всеки потребител администрира ресурсите на своя 

компютър. 

Като клиент/сървър или сървърно базирана мрежа, в която администри рането е 

централизирано на компютър, работещ със специален сървърен софтуер и мрежова 

операционна система (NOS). Този компютър анализира информацията за името на 
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потребителя и паролата, за да позволи на оторизираните потребители да влизат в 

мрежата и да осъществяват достъп до ресурсите. 
 

 

Кой от двата метода е по-добър? Това зависи от ситуацията. Всеки от тях има 

предимства и недостатъци. 
 

 

26.Характеристики, предимства и недостатъци. 
 
Структурата на равноправните мрежи (peer to peer) е подходяща за малки мрежи, 

където  не  се  изисква  стриктна  сигурност.  Реализирането  на  малка  равноправна 

мрежа  не  е  скъпо  и  е  относително  лесно  с  помощта  на  модерни  операционни 

системи като Windows XP, Windows 2000 и различни версии на Linux, които имат 

вградени  мрежови  компоненти.  Ако  искате  да  участвате  в  равноправна  мрежа, 

трябва да конфигурирате компютъра за присъединяване към работна група. Това 

става чрез настройка на свойствата за работа в мрежа (networking properties) в 

Windows. Всички компютри, които споделят един с друг ресурси, в това поле трябва 

да имат въведено едно и също име на работна група. 
 

 

Определящата характеристика на сървърно- базираната мрежа (наричана още 

мрежа клиент/сървър) е централизираното управление. В такава мрежа поне една 

от машините работи под мрежова операционна система, като например Windows 

NT, Windows 2000/2003 Server или NetWare. Потребителските акаунти се създават 

на сървъра, а мрежовият администратор може да контролира цялата мрежа от това 

централно местоположение. Изграждането на сървърно-базирана мрежа решава 

проблема със снижаването на производителността, настъпващо с компютрите от 

работната група, когато други потребители осъществяват достъп до системен ресурс 

в същото време, когато потребителят работи на станцията, на която се намира този 

ресурс. Като цяло производителността и скоростта са по-добри в мрежите, базирани 

на сървъри. Сървърните операционни системи по принцип осигуряват допълнителни 

интелигентни услуги. Например Windows NT/2000/2003 сървър може да 

функционира   като   сървър   за   отдалечен   достъп   (dial-up)   сървър,   към   който 

множество потребители могат да се свързват по телефонни линии. Сървърът 

притежава също други вградени услуги, като възможността да осигурява услуги за 

преобразуване на имена, да назначава IP адреси като DHCP сървър и да хоства Web 

сайтове с помощта на добавен или вграден софтуер за Web сървър. 
 

Предимства и недостатъци на равноправната мрежа и мрежата клиент-сървър 
 

 

ПРЕДИМСТВА 

на равноправната 

мрежа 

 

на мрежата клиент/сървър 

  
     По-евтина за 

реализация. 
     Предоставят по-добра 

сигурност. 
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 Не изискват 

сървърен софтуер 

 Не изискват 

специално назначен 

мрежов 

администратор 

  
 По-лесни за администриране, 

когато мрежата е по-голяма, 

защото администрирането е 

централизирано. 

     Всички данни могат да бъдат 

архивирани в едно централно 

място. 

 

   

 

НЕДОСТТЪЦИ 

на равноправната мрежа              на мрежата клиент/сървър 

     Изисква скъп NOS 

софтуер, например 

 Не може да бъде 

мащабирана добре за 

разрастване до големи 

мрежи; 

 Aдминистрирането става 

неуправляемо 
 Всеки потребител трябва да 

бъде обучаван да изпълнява 

задачи по администриране 

на мрежата. 

     По-несигурна е 

 Всички машини, обменящи 

ресурси, влияят 

отрицателно на 

производителността 

Windows 20030 Server, 

или пък Novell Net 

Ware. 

 Изисква скъп, по- 

мощен хардуер за 

сървърната машина 
 Изисква 

професионален 

администратор 

 Има само една точка 

на отказ, ако има. 
един-единствен 

сървър; данните на 

потребителите могат 

да станат недостъпни, 

ако сървърът спре 

работа. 

Както виждате, изборът на метода за организация на администрирането зависи от 

такива фактори, като броя на компютрите и потребителите, изискванията за 

сигурност, хардуера, персонала и достъпния бюджет. 
 
 

 
27.Последователност на действията при оказване на първа помощ при токов 

удар. 
 

- бързо изключване на източника на напрежение 

- при невъзможност, отстраняване на пострадалия от източника чрез дървен 

предмет 

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

- зарвяне на пострадалия в пясък или почва 

- обаждане на компетентните медицински лица 
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28.Какви функционални възможности има компютърна система IBM/AТ с 
процесор Intel 80386. Направете сравнителна характеристика между компютърни 
системи IBM/XT 80286 и IBM/AT 80386. Работна честота на процесора, шина данни и 
адресна шина, максимален обем и вид DRAM памет, разширителна шина, системни 
ресурси, външна памет – запомнящи устройства, видове и капацитет, входно- 
изходни устройства. Сравнителна характеристика между разширителна шина 16 
битова-ISA и 32 битова EISA. 

 
 

Основни предимства на Intel 80386: 

32-битова шина за данни – вътрешна и входно-изходна 

Увеличена тактова честота 

   80286 започва с честота 6 MHz и достига до 12,5, 16 и 20 (дори до 25) MHz. 

   80386 започва с честота 16 MHz и достига до 33 MHz. 

Подобрена архитектура на паметта 

   Увеличен брой адресни линии – 32. Това позволява пряко адресиране на 4 

GB физическа памет 

 Възможност за работа с 16 TB (терабайта) виртуална памет. Виртуалната 

памет   означава,   че   части   от   софтуера,   които   надхвърлят   обема   на 

инсталираната оперативна памет, автоматично се прехвърлят на твърдия 

диск, с други думи дискът играе ролята на разширение на оперативната 

памет. 

   Липса на сегментация на паметта 

 Кеш памет -16 KB (32, 64, 128 до 256 КВ) – Кеш паметта служи като 

посредник  между  процесора  и  оперативната  памет,  като  осигурява  на 
процесора   най-често   използваните   команди   и   данни.   Използва   се 

принципът 80/20, който гласи, че от всички програми и данни, които се 

ползват от компютъра 20% от тях се използват през 80% от времето. 

Многорежимност. За да се осигури съвместимост с предишните 

микропроцесори и с огромната библиотека от DOS-програми, Intel 80386 

може да работи в същите режими: реален и защитен, но се добавя и още 

един – виртуален реален режим. 
 
Основни характеристики на компютърна система IBM/АТ с процесор 80386 

   Микропроцесор INTEL 80386 с тактова честота 16, 20, 25 или 33 MHz (дори 40 

MHz). 

   32-битова адресна шина 

   Максимално 16 или 32 MB динамична памет RAM 

   Кеш памет - обикновено е 32 или 64 KB, но може да достигне до 128 или 256 КВ. 

   32-битов вход/изход (за процесори 386SX – 16-битов) 

   Цокъл за математически копроцесор 80387 

 5 до 8 бр. 16-битови разширителни слота (АТ-слот) и 4 до 8 бр. 8-битови 

разширителни слота (РС-слот) 
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 Часовник/календар, CMOS-RAM с резервно батерийно захранване за 

съхраняване на конфигурацията 

   Един сериен и един паралелен интерфейс 

   Едно 5,25” флопидисково устройство с капацитет 1,2 MByte 

   Едно 3,5” флопидисково устройство с капацитет 720 KByte или 1,44 MByte 

   Твърд диск с капацитет 30 до 160 MB 

   Графична карта EGA или VGA 

   Захранващо устройство с форм-фактор AT, Baby-AT или LPX. 
 

Сравнителна характеристика  между 16-битова ISA шина и 32-битова  EISA 

шина. 
 

Характеристики 16-битова шина ISA EISA 

Процесор От 286 От 386 

Шина за данни 16-битова 32-битова 

Типична тактова честота 8,33 MHz 8,33 MHz 

Адресна шина 24-битова 32-битова 

Адресируемо пространство 16 MB 4 GB 

Скорост на обмен 

(пропускателна 

способност) 

1 до 4-5 MB/s 8,33MHz х 4 байта (32 бита) = 

ЗЗМВ/сек 

Арбитриране на шината Управлението на системната 

шина може да се поеме само от 

процесора или контролера на 

DMA 

BUS mastering – управление на 

шината от различни устройства. 

Например, процесорът на една 

разширителна карта може да 

поеме управлението на всички 

компоненти на PC, напр. 

оперативна памет и твърд диск. 

Конфигуриране Чрез DIP превключватели се 

задават адреси на отделните 

устройства, каналите за 

прекъсвания и и директен 

достъп до паметта (DMA) 

Чрез софтуер 

(конфигурационни файлове и 

помощна програма за 

конфигуриране ECU) 

DMA 16-битов цикъл 

Блокове данни 64 или 128 KB 

32-битов цикъл 

Блокове данни до 4 GB (цялата 

памет) 

DMA режими Стандартен – 4 MB/s Стандартен -        4 MB/s 

A –                        5 MB/s 

B –                         8 MB/s 

C –Burst –           33 MB/s 

Приоритети на DMA 
 

каналите 

Твърд приоритет – канал 0 - 

най-висок; канал 7- най-нисък 

Приоритетите са на ротационен 

принцип, за да не се блокира 

системата от устройство с висок 

приоритет, което дава често 

заявки за обработка на данни 
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 Управление на контролера 

на прекъсванията 

По фронтове По нива – това позволява 

повече устройства да използват 

един и същи канал 
 Управление на системните 
 

ресурси 

отсъства съвместно използване 

на линиите за прекъсване (IRQ) 

и каналите за пряк достъп до 

паметта (DMA) за карти, 

намиращи се в различни слотове 

от типа ISA; нямат никакви 

вградени средства за 

автоматично включване или 

изключване, поради което 

дънната платка не може да 

преразпределя ресурсите в 

случай на възникване на 

конфликт с друга карта 

Възможност повече устройства 

да използват един и същи канал 

 Съвместимост Може да използва карти ISA-8 и 

ISA-16 

Може да използва карти EISA, 

ISA-8 и ISA-16 

 Слотове Изводи: 62 (като ISA-8) +36 

нови = 98 

Имат два реда контакти, 

разположени един над друг 

(фиг. 1). Първият ред е от 

съшия вид, използван от 1б- 

битовите ISA карти; долният 

ред е по-тънък и се явява като 

удължение на 16-битовия 

конектор – 90 нови връзки. 

Общо 98+90= 188 извода 

 Физически размери на 

разширителната карта 

височина – 4,8 инча (121,92 мм) 

дължина - 13,13 инча (333.5 мм) 

ширина - 0,5 инча (12,7 мм) 

височина - 5 инча (127 мм) 

дължина - 13,13 инча (333.5 мм) 

ширина - 0,5 инча (12,7 мм) 

 

 

Intel 80386                           Intel 80286 
 

Кодово название                        P3                                          Н/Д 

Дата на пуска                            1985                                      1982 

Архитектура                              32 бита                                  16 битов 
 

Шина данни                               32 бита                                  16 битов 
 

Шина адреси                             32 бита                                  24 бита 
 

Максимален обем на паметта     4096 Мбайт                            16 Мбайт 
 
 

Кеш L1                                      0 кбайт (понякога присъства   Не 

контролер) 

Кеш L2                                      Не                                          Не 
 
 

Тактова честота                         16-33 МHz                              6-12 МHz 
 

FSB                                           Равна на честотата на CPU      Равна на честотата на CPU 
 

FPU                                            80387                                     80287 
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SIMD                                         Не                                          Не  

Технологичен процес                 1500-1000 nm                        1500 nm 

Брой транзистори                      275 000                                  134 000 

Енергопотребление                    2 W @ 33 МHz                         Н/Д 

Напрежение                               5 V                                         5 V 

Площ на кристала                      42 mm² @ 1 mkm                   49 mm² 

Сокет                                        132 контакта                          68-контактен 
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