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ДЪРЖАВЕН  ИЗПИТ  ПО  ТЕОРИЯ  НА СПЕЦИАЛНОСТТА  ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ  НА  ТРЕТА  СТЕПЕН   НА  ПРОФЕСИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 
 

по професия код № 523050  Техник на компютърни системи 
специалност код №5230501 Компютърна техника и технологии 

 

Изпитен билет № 5 
 

Изпитна тема: Компютърна система IBM /АТ 80486 
 

1.Блокова схема на дънна платка с процесор Intel 80486. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Системни ресурси на дънната платка, процес на хардуерни прекъсвания, каскадно 
свързване на контролерите за прекъсване. 

 

 

Системните ресурси са комуникационните канали, адреси и други сигнали, 

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

рсурси  включват следното: 

   Адреси от паметта; 

   IRQ линии; 

   DMA канали; 

   адреси на входно/изходни портове. 

Ресурсите са подредени в реда, в който евентуално може да се очакват проблеми с тях. 

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

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

8088/8086 има един контролер за прекъсвания, който осигурява 8 канала, а в системите АТ (с 
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процесори 286 и по-добри) е въведен втори контролер с още 8 канала, който е свързан 

каскадно към първия. Единият контролер се означава като главен (Master Controller), а 

другият (новият) - като подчинен (Slave Controller). Прекъсванията, генерирани от втория 

контролер,  се  подават  през  неизползваното  IRQ2  на  първия  контролер,  като  така  се 

осигуряват общо 15 използваеми прекъсвания. 
 

3.Локална шина VESA. 
 

 

VESA (Video  Electronics  Standards Association)  е  локална  шина,  което  означава, че 

външните устройства (адаптерните карти) могат да осъществяват директен достъп до частта 

от шината, която е локална за процесора - самата процесорна шина.   Необходимостта от 

появата й е продиктувана от високите изисквания, които имат към видеообработката 

операционните системи с графичен потребителски интерфейс (като Windows). VESA e 

проектирана като 32-битова шина за процесор 486 и работи  най-добре с него. 

. Максималната пропускателна способност на VESA е 33.33 MHz X 4 Байта= 133 MB/s 

(напомняме че 32 бита = 4 байта). Използват се 30 адресни линии. 

VESA Local Bus слотовете са със 116 извода и механично отговарят на куплунга, 

използван при Microchannel (MCA). Към VESA шината могат да се включат до 3 устройства 

като графична карта, контролер за твърд диск и мрежова карта. 
 

4.Характеристики на процесор Intel 80486, шина данни, адресна шина и кеш памет. 
 

 

Intel 80486 DX 

Кодово название                     P4, P24, P24C 

Архитектура                           32 бита 

Шина данни                            32 бита 
 

Шина адрси                            32 бита 

Макс. обем на памета              4096 Мбайта 

Кеш L1                                   8 кбайта 

Кеш L2                                   На дънната платка (на честотата на FSB) 
 

Тактова честота                      16-100 MHz 
 

FSB                                        16-50 MHz 
 

 

5. Цокли за процесори 486 SX,DX, DX2, DX4. 
 

 
 

 

Цокъл 

 

 

Изводи 
Разположение 

на изводите 

 

 

Напрежение 

 

 

Поддържани процесори 

Socket 1 169 17x17 PGA 5V 486 SX/SX2, DX/DX2, DX4 OD 

(OverDrive) 

Socket 2 238 19x19 PGA 5V 486 SX/SX2, DX/DX2, DX4 OD, 486 

Pentium OD 

Socket 3 237 19x19 PGA 5V/3.3V 486 SX/SX2, DX/DX2, DX4, 486 Pentium 

OD, AMD 5x86 
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Цокъл 

 

 

Изводи 
Разположение 

на изводите 

 

 

Напрежение 

 

 

Поддържани процесори 

 

Socket 6 235 19x19 PGA 3.3V 486 DX4, 486 Pentium OD 

 

6. Процесори 80486 Over Drive. 
 

 

DX2/OverDrive процесорите са версии за ъпгрейд на 486DX системи. Тези процесори 

могат да бъдат инсталирани във всички съществуващи 486 (SX или DX) системи независимо 

от това, дали те имат 169-изводен цокъл или не. Ако тактовата честота на дънната платка е 

25MHz,  TO DX2/  OverDrive  чипът  вътрешно  работи  на  50MHz.  По  подобен  начин,  ако 

дъното  е  33MHz,  чипът  ще  работи  вътрешно  на  66MHz.  Умножаването  на  вътрешната 

честота на процесора е ново архитектурно решение, което се използва и до днес. 

DX4 и DX4 OverDrive процесорите работят в режим на утроена честота (а не 

учетворена,  както  би  се  очаквало  от  названието).  Чрез  джъмпери  могат  да  се  задават 

различни стойности на множителя на честотата - 2х, 2,5х и Зх, докато в DX4 OverDrive 

регулаторът е вграден и може да се работи само  в режим Зх. 
 

7. Предимства на процесори i80486. 
 

 

Четири основни характеристики правят един 486 процесор два пъти по-бърз от един 

386 чип, работещ на същата тактова честота. 

-   Намалено време за изпълнение на инструкциите. 

-   Вьтрешен (от първо ниво) кеш. 

-   Пакетен режим (burst-mode) на паметта. 

-   Вграден   (синхронен)   и   разширен   математически   копроцесор   (в  някои   версии). 
 

 
 
 
 

8.Работни честоти на процесорите i80486DX2 и  i80486DX4. 
 

 

DX2 процесорите работят с вътрешна честота, която е два пъти по-голяма от тази на 

системата. Ако тактовата честота на дънната платка е 25MHz, TO DX2/ чипът вътрешно 

работи на 50MHz. По подобен начин, ако дъното е 33MHz, чипът ще работи вътрешно на 

66MHz. 

DX4 работят в режим на утроена честота (а не учетворена, както би се очаквало от 

названието). чрез джъмпери могат да се задават различни стойности на множителя на 

честотата - 2х, 2,5х и Зх. 
 

 

9.Характеристики на CISC дизайна. 
 

 

Технологията CISC (Complex Instruction Set Computer) е свързана с традиционните 

процесори, при които се поддържат множество инструкции, изпълнявани за различно време. 

В   някои   процесори   изчисляването   на   резултата   става   на   части.   Като   правило   в 

традиционният CISC-процесор инструкцията се реализира като група от няколко байта в 

паметта, като управлението се извършва от микропрограмно устройство. 
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Тази последователност се нарича “вътрешен цикъл”. Процесорната организация 

традиционно се описва чрез т.нар. програмен модел, който обединява програмно-достъпните 

регистри от структурата. Типични CISC-процесорни модели, намерили своето приложение 

при  изграждане  на  универсални  и  специализирани  процесори,  са  тези  с  акумулатор 

(служебен регистър за временно съхраняване на данни), със стек (вид организация на 

безадресна памет), с разширена група от регистри с общо предназначение и др. 
 

10. RAM памет, видове и характеристики. 
 

 

Хатактеристики: 

  Физически пакет, в който се произвежда; 

  Тип използвана технология за памет; 

  Бързина, с която работи; 

  Дали поддържа някакъв тип корекция за грешки. 

Видове: 

Статична  RAM  памет  (SRAM  –  Static  RAM)  –  използва  се  в  свръхбързодействащи 

буферни подсистеми (например като кеш-памет L2). Опакована е в DIL чипове или е 

вградена в CPU. 

Динамична RAM памет (DRAM - DynamicRAM) – основна системна памет, пакетирана 

като  SIMM-ове или като  DIMM-ове. За запомнящата клетка се използва кондензатор, 

който съхранява електрически заряд. 
 

 
 
 
 

11. „Кеш” памет, 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. 
 

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 ОП на КС; 
 

12. EDO DRAM памет. 
 

 

В основата на всеки от познатите DRAM памети стои един и същи вид клетка. По същество 

клетката се състои от кондензатор, транзистор, и връзки към други клетки. Производителите 

нареждат клетките в матрица с еднакъв брой редове и колони. В 4 Мbit DRAM има 2048 реда 

и толкова колони. Обръщението към клетката става с нейния адрес, който се трансформира в 

номер на ред и номер на колона. 

Fast Page Мode DRAM 
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Използва пълния адрес (номер на ред и номер на колона) само първия път. При четене на 

следващите битове трябва да се сменя само номера наколоната, докато номера на реда остава 

същия.Така достъпът се ускорява почти три пъти. 

EDO (Extended Data Output) 
Работи  по аналогичен  с  горната  памет  начин,  като  се  различава  само  в  някои  детайли. 

Припокрива се процеса на задаване на нов адрес и четене на старите данни.  Обемът на 

прочетените данни нараства с около 25%. 
 

13. Параметри, модули памет – SIMM 72 pins. 
 

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 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. 
 

 
 

Модул памет SIMM (72pin) 
 

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

памети работили на компютри с процесори Intel 80486DX2/DX4, Intel Pentium, Pentium Pro и 

Pentium MMX, а също и AMD 80586 и K5. Тези модули намерили приложение на дънните 

платки с чипсет Intel 440TX, 440EX, 440LX, 450NX; VIA Apollo MVP 3/4, Pro/Pro+; ALI 

Alladin 4/4+/V/PRO II, ALI Alladin TNT2. 
 

По настоящем SIMM-модулите, както 30-pin, така и 72-pin не удовлетворяват по своите 

характеристики възможностите на новите шини и процесори. По тази причина те отдавна са 

заменени с модули DIMM . 
 
Причини за повишението на скороста на работа на EDO RAM. 

 

По принцип, от гледна точка на малките конструктивни различия, и FPM, и EDO RAM се 

произвеждат по одна и съща технология, ето защо скороста на работа би трябвало да бъде 

една и съща. Действително, и FPM, и EDO RAM имат еднакво време за прочитане на първата 

клетка памет — 60—70 ns. Но в EDO RAM   е приложен метод на обръщение към 

последователни клетки. При обръщението към EDO RAM се активизира не само първата, но 

и следващите клетки във веригата. Поради това, за времето на обръщение към една клетка, 

EDO RAM  се обръща към следващите клетки във веригата значително по-бързо. Доколкото 

обръщението към последователно следващи една след друга области памет се случва много 

по-често,  отколкото  към  различни  нейни  участъци  (ако  отсътства  фрагментация     на 
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паметта), то сумарната скорост на обръщение към паметта е значително по-малка. Но даже и 

за EDO RAM съществува предел   на честотата, на която тя може да работи. Каквито и 

подобрения да се използват, модулите SIMM не могат да работят на честотата на локалната 

шина PCI, превишаваща 66 МHz. С появата през 1996 год.  на процесора Intel Pentium II и 

чипсета Intel 430BX честотата на  локалната шина наразтва до  100 МHz, това  заставило 

производителите на динамични ОЗУ да преминат на други технологии, пред всичко -  DIMM 

SDRAM 
 
 
 

 
14. ROM памет, видове и характеристики. 

 

ROM (Read Only Memory) е памет, от която само се чете. На този чип е записана така 

наречената  базова  входно-изходна  система  –  BIOS (Basic  Input/Output  System),  която  се 

помни дори без да има захранване. Това е програма, която компютърът стартира винаги, 

когато го включим. 
 

Разновидности на ROM паметта – PROM, EPROM, EEPROM, FLASH ROM. 
 

 PROM  (Programmable  Read-Only  Memory)  е  програмируема  ROM  памет.  Веднъж 

записаните данни не могат да се изтриват. 
 

 EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) Това е изтриваем програмируем 

ROM.  Съдържанието  на  EPROM  може  да  бъде  изтрито  чрез  ултравиолетова 

светлина. EPROM чиповете се различават външно от останалите по това, че имат 

кръгло прозорче от кварцово стъкло на корпуса си, през което се вижда самият чип. 
 

 EEPROM    (Electrically    Erasable    Programmable    Read-Only    Memory)    означава 

електрически изтриваем ROM. При него данните се изтриват с електричество, което 

е значително по-бързо и по-удобно в сравнение с EPROM-а. 
 

 FLASH ROM – Flash Rom е вид EEPROM електрически изтриваема и програмируема 
памет  само  за  четене  е  тип  ROM,  който  може  да  се  изтрива  и  препрограмира 
директно в системата. 

 
15. 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; 
 

16.Твърд диск /HDD/,   устройство, принцип на действие, физическа организация на 
паметта. 
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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. „Паркиране” и „Заключване„ на главата на  HDD. 
 

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. 
 

18. Характеристики. 
 

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. 
 

19. Видеосистема. 

 

 
20.  CRT  монитори,  характеристики,  принципно  устройство  на  електронно-лъчевата 

тръба, видове развивки, функция на блок ТХО. 
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Катодно лъчева тръба (Cathode Ray Tube CRT) 

Представлява вакуумирана стъклена колба. Механиката и е много сложна, но принципът на 

работа съвсем прост, т.нар. “Електронна “пушка “ 
Електроди,  които  фокусират  и  модулират  електронния  сноп.  В  шийката  на  цветните 

кинескопи има три електронни пушки, всяка от които е предназначена за един от основните 

цветове - червен, зелен и син. За формиране на цветно изображение се използва особеността 

на човешкото зрение да възприема цялата гама цветове, като сумира цветовото възприятие 

от съседни точки. 

Магнитни отклонителни системи 
При пропускане на електрически ток през тях се създава променливо магнитно поле, което 

насочва  електронните  лъчи  така,  че  да    обхождат  много  бързо  вътрешната  страна  на 

кинескопа , започвайки от горния ляв ъгъл. 
 

 

Фосфоресциращ материал (три типа) 
Покрива вътрешната страна на предната част на кинескопа. Той започва да свети с един от 

основните цветове под обстрела на електронния лъч. 

Точкова или нишкова маска 
Пропуска лъча само там където е необходимо, фосфорна  точка с точно необходимия цвят. 

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. 
 

21. Разделителната способност и параметър “сходимост”. 
 

Разделителна способност (или често се употребява думата резолюция) на монитор е броят 

точки (пиксели), които могат да се изобразят в хоризонтална и вертикална посока. 

Резолюцията е основна характеристика на монитора, от която зависи детайлността, 

гладкостта (зърнистостта) на картината, а оттам и общото качество на излъчвания образ. 
 
Отношението, броят на пикселите по хоризонтала и вертикала определят вида на монитора. 

Най-често те са в пропорция 4:3 или 16:9. Примерно 640:480, 1024:768 и 1600:1200, 

2048:1536 са резолюции на монитори с нормален формат 4:3. 
 

По правило при нормална сходимост на центъра с трите ъгъла, четвъртият винаги бяга. 

Хубаво е това да са горния десен или долен десен. 
 

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. 
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23.Стандарт VGA (Video Graphics Adapter). 
 
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). 
 
 
 
 

 
24. Матрични принтери, 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). 

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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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 топологии на компютърните мрежи. 

 

 

Mрежи с линейна шина 

Кръгови мрежи 

Мрежи от тип звзда 

Хибридни мрежи 
 

Терминът хибриден се използва за означаване на мрежи, които използват множество 

топологии. Същесвуват мрежи, които комбинират повече от една топологии. Например може 

да имате няколко хъба, към всеки от които има компютри, свързани в топология от тип 

звезда, а след това хъбовете да бъдат свързани в линейна шина. За тази цел се използват 

хъбове, които имат BNC конектор за тънък коаксиален кабел заедно с няколко RJ45 порта за 

UTP връзки. В този тип свързване коаксиалният кабел, свързващ хъбовете, се нарича гръбнак 

(backbone). Гръбнакът е част от мрежата, свързваща всички по-малки части, наричани още 

(сегменти). Няколко сегмента могат да бъдат свързани към един гръбнак за създаване на по- 

голяма мрежа. 
 

 

26. Метод на предаване на данните, предимства и недостатъци, приложения. 
 

 

Комуникации по шинна мрежа 
По шинна мрежа, когато един компютър изпрати съобщение, това съобщение отива до всеки 
компютър в мрежата. Всяка мрежова интерфейсна карта (NIC) проверява хедъра на 

съобщението, за да определи дали то е адресирано за този компютър. Ако не е, съобщението 

бива игнорирано. 

Предимства на шинните мрежи 
Шинната топология е много проста и лесна за инсталиране. Тя е относително евтина и 

използва по-малко кабел в сравнение с други топологии. Шината е особено подходяща за 

малки, временни мрежи. 

Недостатъци на шинните мрежи 
Шината е известна като пасивна топология, защото компютрите не регенерират сигнала и не 
го предават нататък, както правят това в кръга. Това прави мрежата уязвима към затихване 

(attenuation), представляващо загуба на силата на сигнала с увеличаване на разстоянието. За 

решаване на този проблем могат да бъдат използвани повторители. 
Друг недостатък на шината е, че при прекъсване на кабела (или ако някой потребител реши 

да разкачи своя компютър от мрежата) линията се прекъсва. Това означава, че компютрите 

от двете стани на прекъсването не само не могат да комуникират, но също, че двата нови 

края не са терминирани и резултатният отразен сигнал може да срине цялата мрежа. 
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Кръгови мрежи 
Ако свържете последния компютър в шината обратно към първия, получавате кръгова 

топология. В кръга всеки компютър се свързва към два други компютъра, а сигналът може да 

обикаля непрекъснато в кръга. Тъй като кръгът няма крайна точка, не е необходимо (или 

възможно) терминиране. 

За изграждане на мрежа с физически кръг най-общо се използва коаксиален кабел, както при 

шината. Мрежата Token Ring, която представлява логически кръг, използва STP кабел (тип 

IBM) и отговаря на спецификациите IEEE 802.5. 

Комуникации по кръгова мрежа 
По кръгова мрежа сигналът пътува в една посока. Всеки компютър приема сигнала от своя 

възходящ съсед (upstream neighbor) и го изпраща на своя низходящ съсед (downstream 

neighbor). Кръгът се счита за активна топология, защото всеки компютър регенерира 

сигнала, преди да го предаде към следващия. 

Кръговата топология най-често се асоциира с архитектурата Token Ring. В тази реализация 

кръгът най-общо е логически - като окръжността се свързва вътре в Token Ring хъб, който се 

нарича модул за достъп до множество станции (multistation access unit - MSAU). 

Предимства на кръговите мрежи 
Кръгът е сравнително лесен за отстраняване на неизправности и подобно на шината е прост 

за инсталиране. Физическият кръг изисква повече кабел от шината и по-малко от 

топологията тип звезда. 

Недостатъци на кръговите мрежи 
Кръгът страда от някои от същите недостатъци като шината. Ако се запази непрекъснат, 

кръгът е надеждна топология. Но ако някъде по мрежата възникне прекъсване или 

изключване от кабела, това води до прекъсване на всички мрежови комуникации. 
Друг недостатък на кръга е трудното добавяне на допълнителни компютри към мрежата. Тъй 

като кабелът описва затворен кръг, е необходимо кръгът да бъде прекъснат в някоя точка, за 

да бъдат вмъкнати новите компютри. Това означава, че докато трае добавянето, мрежата не 

функционира. 
 

 

Мрежи от тип звзда 
Звездата (star) е една от най-популярните LAN топологии. Тя се реализира чрез свързване на 

всеки компютър към централен хъб. Хъбът може да бъде активен, пасивен или интелигентен. 
Пасивният хъб е просто точка на свързване. Той не изисква електрическо захранване. 

Активният хъб (най-разпространеният тип) реално представлява повторител с множество 

портове; той усилва сигнала, преди да го предаде към другите компютри. Интелигентният 

хъб представлява активен хъб с диагностични възможности. Той има вграден процесорен 

чип. 

Звездообразната топология най-общо се използва с кабел тип неекранирана усукана двойка 

(UTP) и Ethernet архитектура lOBaseT или 100BaseT. 

Комуникации при мрежа от тип звезда 
При типична мрежа от тип звезда сигналът се предава от мрежовата интерфейсна карта на 

изпращащия компютър към хъба, повишава се (т.е. усилва се) и се изпраща обратно през 

всички портове. При звездата, подобно на шината, всички компютри приемат съобщението, 
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но само компютърът, чийто адрес отговаря на адреса на местоназначението в хедъра на 

съобщението, му обръща внимание. 

Предимства на мрежите от тип звезда 
Топологията тип звезда има две големи предимства пред шината и кръга. Първо, тя е много 

по-отказоустойчива (fault tolerant); т.е. ако един компютър бъде изключен или неговият 
кабел бъде прекъснат, само този компютър бива засегнат, а останалата част от мрежата може 

да продължи да комуникира нормално. Второ, тя предлага възможност за лесно 

преконфигуриране. Добавянето на още компютри към мрежата или премахването на 

компютри е много просто, защото се състои само във включване или изключване на техния 

кабел в хъба. Отстраняването на проблеми на физическия слой в мрежата от тип звезда също 

е лесно, особено при наличие на интелигентен хъб, който осигурява диагностична 

информация. 

Недостатъци на мрежите от тип звезда 
Независимо от предимствата на звездата, тя има и няколко недостатъка, свързани главно с 

нейната цена. Първо, тя използва повече кабел, отколкото линейната шина или кръга, защото 

трябва да има отделен кабел от хъба до всеки компютър. Друг източник на допълнително 

оскъпяване е самият хъб, който трябва да бъде закупен наред с кабела. Все пак малък плюс 

при мрежите от тип звезда е, че UTP кабелът е сравнително евтин и няма нужда от 

терминатори. 
 

 

27. Обяснете поне 3 задължения на работодателите по осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. 

 

Инструктажи,   работно   облекло,   предпазни   средства   за   работа,   уведомителни   и 

информационни табели на работното място и подходящ микроклимат 
 

28.  К а з у с :  Направете сравнителна характеристика между компютърни системи  
IBM/АT 

80386 и IBM/AT 80486. Работна честота  на процесора, шина данни и адресна шина, кеш 
памет, максимален обем и вид DRAM памет, разширителна шина, системни ресурси. Външна 
памет - запомнящи устройства, видове и капацитет. 

 
ПРОЦЕСОРИ                                               IBM/AT 80486                            IBM/AT 80386 

 

Архитектура                      32 бита                            32 бита 

Шина данни                      32 бита                            32 бита 

Шина адреси                     32 бита                            32 бита 

Макс. обем на паметта      4096 Мегабайта               4096 Мегабайта 
 

Кеш L1                              8 килобайта                     0 (понякога писъства контролер) 
 

Кеш L2                              На дънната платка (на     Не 
честотата на FSB) 

 

Тактова честота                16-100 MHz                      16-33 MHz 
 

FSB                                   16-50 MHz                       Равна на честотата на CPU 

FPU                                   На кристала                     80387 

Тех.процес                        1000-800 nm                   1500-1000 nm 
 

Брой транзистори              1 185 000                        275 000 
 

Напрежение                      5 V - 3,3 V                       5 V 
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Сокет                                168 контакти                   132 контакти 


