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Изпитна тема: Компютърна система с 

процесор Pentium Pro и MMX. 
 
 

1.Блокова схема на дънна платка с процесор Intel Pentium Pro, Socket 8. 
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2.Chipset от серията 430хх, архитектура на Chipset. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиг. 2 

Първият  чипсет  на  Интел  за  Pentium  е  430LX  (Меркурий).  Когато  първият  Pentium 

процесор дебютира през 1993 година, едновременно с него  Intel представят и чипсета 430LX, 

както и напълно завършена дънна платка. Този чипсет се използва само с оригиналните Pentium-и, 

които работят на 60MHz и 66MHz. Te са 5-волтови чипове и се използват на дънни платки с 

процесорни цокли тип Socket 4. Чипсетът 430LX се състои от общо три чипа, образуващи северния 

мост.  Главният  от  тях  е  системният  контролер  82434LX.  Той  съдържа  интерфейса  между 

процесора и паметта, кеш контролера и контролера на PCI шината. Има и една двойка чипове за 

ускоряване на интерфейса на PCI шината, които са два еднакви 82433LX чипа. 

Чипсетът 430LX се характеризира със следното: 

-     Един процесор 

-     Поддръжка на до 512 KB L2 кеш 

- Поддръжка на до 192 MB стандартна DRAM памет с бърз страничен режим (FPM - fast page 

mode) 
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Чипсетът 430LX, както и процесорите 60/66 MHz не предлагат по-добра производителност 

от една добра система с процесор 486 DX2, който представлява по-евтината алтернатива. 

Intel 430NX (Нептун), представен през март 1994 година, е първият чипсет, проектиран да 

работи с новите 3,3V Pentium процесори от второ поколение. Това се забелязва по процесорния 

цокъл Socket 5 и монтирания на дъното регулатор на напрежение за 3,3V/3,5V, който се използва 

както от процесора, така и от чипсета. 430NX е проектиран главно за Pentium процесори с честоти 

от  75MHz  до 133MHz,  въпреки  че се използваше най-вече в  системи  от  75MHz  до 100MHz. 

Поради по-ниското напрежение този чипсет работи по-бързо и е по-хладък и по-стабилен от своя 

5-волтов предшественик, използван заедно с 5-волтовите Pentium процесори от първо поколение. 

Чипсетът 430NX се състои от три чипа, изграждащи северния мост: един главен и двойка 

чипове, наречени ускорители на локалната шина. Главният включва кеш контролера и контролера 

на основната (DRAM) памет, както и управляващия интерфейс към PCI шината. Южният мост, 

използван в чипсета 430NX, е чипът 82378ZB за системен вход/изход (System I/O - SIO). 

Чипсетът   430NX  въвежда  следните  подобрения  спрямо  предишния  чипсет  Mercury 

(430LX): 

-    Поддръжка на два процесора 

-    Поддръжка на 512МВ системна памет (до 192MB за LX чипсета Mercury) 

430NX бързо се превръща в най-популярния чипсет за ранните 75MHz-100MHz системи, 

засенчвайки по-старите 60MHz и 66MHz системи, които използват чипсета 430LX.  Най-често 

430NX се използва в мощни работни станции и мрежовите файлови сървъри от висок клас. 

Решението за нисък клас компютри, т.е. за домашни системи или за системи с не особено 

голяма отговорност се появява по-късно, през  януари 1995 година, с въвеждането на чипсета 

430FX (Тритон). Чипсетът 430FX (Triton) става известен с това, че е първият, който поддържа 

EDO памет, която е с около 21% по-бърза от стандартната памет с бърз страничен режим (FPM - 

fast page mode). За съжаление, Triton чипсетът става известен и като първият чипсет за Pentium без 

поддръжка на проверка по четност на паметта. Това е удар срещу надеждността на РС-тата и 

тяхната отказоустойчивост. Друг сериозен недостатък е, че чипсетът 430FX може да кешира само 

до 64MB  от  основната памет.  И  така,  ако  се  инсталира повече  от  64MB  RAM  в  системата, 

производителността  пада  значително,  тъй  като  операционната  система  се  зарежда  в  паметта 

отгоре надолу и практически тя и част от приложния софтуер попадат в  бавната некеширана 

област. 

Основните компоненти на чипсета Тритон са четири: 

- системен контролер TSC (Triton System Controller) – съдържа контролери на паметта 

DRAM и кеш. Управлява обмена на данните между процесора, кеш паметта, DRAM и 

шината PCI. 

- два чипа TDP (Triton Data Paths), които отговарят за буферирането и предаването на 

данни no PCI шината. 

- южен мост PIIX. Действа като мост между 33MHz PCI шина и по-бавната 8MHz ISA 

шина. Съдържа двата контролера за  DMA,  контролерите за прекъсванията, таймер- 

брояча,  енергоспестяващите функции и  двуканален  IDE интерфейс.  Свързването на 

IDE интерфейса към южния мост е съществена новост. Дотогава той е бил свързан към 

ISA шината. Чрез южния мост IDE интерфейсът вече се свързва с PCI шината, което 

позволява  осъществяването  на  по-бързи  трансфери  през  него.  Това  е  ключът  към 
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поддръжката  на  АТА-2  или  подобрения  (Enhanced)  IDE  интерфейс  за  по-добра 

производителност на твърдите дискове. 

Главните характеристики на 430FX са: 

-    Поддръжка на EDO памет 

- Поддръжка   на   високоскоростен   конвейерен   L2   кеш   с   пакетен   режим   (т.нар. 

pipelined burst L2 кеш) 

-    РІІХ1 южен мост с интегриран високоскоростен Bus Master IDE интерфейс. 

-    Липса на поддръжка за проверка по четност на паметта 

-    Поддръжка само на един процесор 

- Поддръжка на максимум 128MB RAM, като от нея могат се кешират само 64MB 

На фиг. 2 е показана блок-схемата на компютърна система с чипсет Тритон. 
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фиг. 2 Блок-схема на компютърна система с чипсет Тритон и процесор Pentium 

Чипсетът на Intel 430HX (Triton II) е истински заместник на мощния 430NX чип. Той 

съчетава  най-добрите  черти  на  430NX  и  430FX,  като  добавя  и  нова  функционалност.  Освен 

отлична  производителност,  той  предлага  и  висока  надеждност,  тъй  като  поддържа  освен 

проверката по четност  на паметта  също  и  ЕСС  (error  correcting  code  -  код за коригиране на 

грешки), която открива и възстановява еднобитови грешки на момента.  Това го превръща в най- 

добрия чипсет  за  Pentium процесори,  препоръчван  за професионални  компютри  с    отговорно 

приложение, като например файлови сървъри, сървъри за бази данни, бизнес системи и т.н. 

Основните му характеристики са следните: 

1. Висока производителност 

-    поддръжка на симетрична многопроцесорност (два процесора); 

-    поддръжка на EDO памет, която е по-производителна с 21% от FPM паметта; 

-    поддръжка на конвейерен L2 кеш с пакетен режим на предаване (pipelined burst L2 кеш). 

-    трансфери от и към паметта с по-малко на брой цикли; 
 

 
 

1 PIIX означава PCI-ISA-IDE Xcelerator (ускорител) 
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-    съвместимост със стандарта PCI 2.1, което позволява едновременни операции по PCI 

шината; 

2. Поддръжка на устройства с по-висок капацитет 

-    Максимум 512MB RAM памет (срещу 128МВ при FX) 

- L2  кешът  функционира за всичките 512MB  RAM  срещу 64MB  при  FX  (стига да е 

инсталирана допълнителна тагова кеш паметi) 

3. Висока надеждност: 

-    проверка по четност на паметта 

-    поддръжка на ЕСС (error correcting code) 

4. Нова функционалност 

- южният мост РІІХ3 позволява независима синхронизация на двата IDE канала. Това 

означава че ако са инсталирани две устройства с различни скорости на един и същи 

канал, те могат да работят с различни трансферни скорости. Предишните РІІХ чипове 

позволяват двете устройства да работят с еднаква скорост, равна на скоростта на по- 

бавното устройство; 

- южният мост РІІХ3 поддържа USB. За съжаление, по онова време липсват каквито и да 

било USB устройства, които да могат да се закачат към този порт, а и не съществуват 

операционни системи или драйвери, които да поддържат USB шината. 

5. Компактност 

-    едночипов северен мост 

- компактен BGA корпус (ball grid array - решетъчно разположени топчести изводи), при 

който изводите са конфигурирани като топченца от долната страна на корпуса 
 

 

Чипсетът Intel 430VX е проектиран като заместник на чипсета от нисък клас 430FX, но не 

и като заместник на мощния 440НХ. Най-забележителна е поддръжката на SDRAM, която е с 

около 27% по-бърза от популярната EDO памет, използвана масово по това време. 

Чипсетът 430ТХ е последният чипсет за Pentium процесори, разработен от Intel. Той е 

проектиран за използване не само в настолни компютри (като заместник на FX и VX), но и да 

замести мобилния чипсет 430МХ за лаптопи и ноутбук системи. Въпреки че има няколко 

подобрения спрямо 440VX, той продължава да носи недостатъците на старите FX и VX чипсети: 

липса на поддръжка на проверка по четност и ЕСС памет и ограничението от 64MB кешируема 

RAM памет. Положителните му страни са: 

-    Поддръжка на 66MHz SDRAM 

-    Поддръжка на Ultra-ATA, или Ultra-DMA 33 (UDMA) за прехвърляне на данни по IDE 

каналите 

-    По-ниска консумация на енергия при използване в мобилни системи 

 
На фиг. 3 е показана компютърна система с 430ТХ - последния чипсет за процесори Pentium. 
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фиг. 3 Блок-схема на компютърна система с чипсет 430ТХ и процесор Pentium 
 

 

Компютърните системи с този чипсет поддържат процесори Pentium да 266 MHz, 

обикновено с цокъл Socket 7. Кешът от първо ниво L1 е вграден в процесора, а кешът от второ 

ниво L2 се намира на платката и работи на сравнително ниската честота на системната шина, 

която  е  66  MHz.  Едва  в  следващото,  шесто  поколение  процесори,  L2  кешът  се  вгражда  в 

процесора, като работи с неговата честота, която е няколко пъти по-висока от честотата на 

системната шина (дънната платка). 

Архитектурата на дънната платка е „Северен-южен мост”. 

Северният мост се състои от един чип. Той свързва процесора с оперативната памет и кеша 

от второ ниво. Подобно на чипсета 430VХ е осигурена поддръжката на SDRAM, която е по-бърза 

от популярната EDO памет. 

Графичната карта се поставя в PCI слот и работи със скоростта на PCI шината. Това е 

недостатък,   причиняващ   тясно   място   в   системата.   Този   проблем   е   решен   по-късно   в 

компютърните системи  с процесори  Pentium  II,  в  които за  да се повиши  бързодействието на 

видеосистемата,  графичната  карта  се  свързва  с  локалната  шина  (процесорната  шина)  чрез 

ускорения графичен порт AGP. 

Северният мост се свързва с южния мост чрез 32-битовата шина PCI 33 MHz, осигуряваща 

пропускателна способност 133 MB/s. 
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Южният мост съдържа двата контролера за DMA, контролерите за прекъсванията, таймер- 

брояча, енергоспестяващите функции и двуканален IDE интерфейс. Към южния мост са свързани 

високоскоростни твърди дискове и оптични устройства (CD-ROM), до две на всеки IDE канал – 

общо 4. В разглежданата система с чипсет 430ТХ южният мост е PIIX4, който също като PIIX3 

поддържа независима синхронизация на двата IDE канала, както и новата серийна шина USB с 1 

контролер и два порта, но при него се поддържа по-бързия режим Ultra-DMA 33 за работа с 

дискови устройства и е вградена CMOS/RAM паметта. В по-старите системи CMOS-RAM паметта 

е вградена в Super I/O чипа, а не в южния мост. Южният мост се свързва чрез ISA шината (8 MHz, 

8 MB/s) към входно-изходния контролер (супер I/O чипа). 

Супер I/O чипът осъществява връзка с Flash ROM BIOS, наличните флопидискови 

устройства и бавните периферни устройства, свързани към PS/2 портовете (клавиатура и мишка), 

паралелния и серийния порт. 

 

3.Северен – Южен мост (North-South Bridge). 
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фиг. 3 Архитектура северен-южен мост 

Северният мост осъществява връзката между високоскоростната процесорна шина 

(533/400/266/200/133/100/66MHz) и по-бавните AGP (533/266/133/66MHz) и PCI (33MHz) шини. 

Свързва устройствата, за които е нужно да имат бърза връзка помежду си: централния процесор, 

оперативната памет, видеокартата и южния мост. По същество това е най-важният компонент в 

една дънна платка и е единствената схема (освен процесора), работеща на пълната честота на 
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дъното (т.е. на честотата на процесорната шина). Повечето съвременни чипсети използват 

едночипов северен мост; някои от по-старите обаче са се състояли от три отделни чипа, за да 

съставят пълната схема на северния мост. В първите конструкции видеокартата е свързана към 

шината PCI и това се оказва тясно място в системата. Затова по-късно, в системите с процесори от 

шесто поколение, се създава локалната шина AGP, която е директно свързана към северния мост и 

осигурява високоскоростна връзка на видеокартата с процесора и оперативната памет. 

Южният мост  осъществява връзката между шина PCI (66/33MHz) и по-бавната шина ISA 

(8MHz).  Той  е директно свързан  към северния мост  и  е отговорен  за производителността на 

входно-изходните устройства и допълнителните вградени функции на дъното: наличните портове 

за твърди дискове и USB портовете; вградената звукова и мрежова карта; а в по-късните 

конструкции дори функциите на CMOS-RAM и часовника за реално време. Южният мост съдържа 

всички компоненти, изграждащи ISA шината, включително DMA контролерите и контролерите на 

прекъсванията. 

Входно-изходният контролер (Super I/O чипът) е отделен чип, свързан към ISA шината, 

който  в  действителност  не  се  счита  като  част  от  чипсета  и  обикновено  се  произвежда  от 

независима компания, като например National Semiconductor или Standard MicroSyslems Corp. 

(SMSC). Той съдържа всички стандартни портове за периферия, които са вградени в дънната 

платка. Осигурява директна комуникация между южния мост и устройствата, свързани към PS/2 

портовете   (клавиатура   и   мишка),   паралелния   и   серийния   порт,   наличните   флопидискови 

устройства и Flash ROM BIOS. При по-старите чипсети CMOS-RAM е вграден в Super I/O чипа, а 

в следващите поколения – в южния мост. 

2.2 Недостатъци на архитектурата Северен/Южен мост 

При  архитектурата  „северен–южен  мост”    северният  и  южният  мост  се  свързват  чрез 

шината PCI, а южният мост и супер I/O чипа – чрез ISA шината. Използването на шината PCI като 

връзка между двата моста води до значителното й натоварване и превръщането й в тясно място за 

системата, тъй като освен че обслужва разширителните PCI карти, през нея преминава целия 

информационен поток към устройствата, свързани към южния мост и Super I/O чипа. Затова в по- 

късните конструкции  се преминава към хъбова архитектура,  при  която връзката между двата 

моста е специализиран високоскоростен интерфейс, наречен хъбов интерфейс. 

 

4.Локална шина PCI, основни характеристики. 
 

PCI (Peripheral Component Interconnect – свързване на периферни компоненти) 

е стандарт за локална шина, дефиниран от фирмата Intel. Създаването на шината PCI 

цели да се преодолеят слабостите в ISA и EISA шините. 

Спецификацията на PCI шината е публикувана през юни 1992 година като 

версия 1.0 и от тогава насам претърпява няколко изменения. Шината PCI се включва 

в компютърните системи от средата на 1993 г. и продължава да се използва и в 

съвременните системи. Много фирми, като AMD, ATI, Adaptec, NCR и Hewlett 

Packard ca ce организирали в група по интереси PCI (PCI Interest Group - PCISIG), 

които разработват съвместно стандарта PCI и публикуват съответните стандарти. 

PCI e първата шина, която се използва на повече от една платформа - използва 

се в PC, в Power-PCs (Motorola, Apple) и работните станции Alpha на фирмата DEC. 
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За разлика от VLB (VESA) PCI не се разглежда като допълнение към 

съществуваща шинна архитектура, a като нов стандарт за компоненти. PCI 

препроектира традиционната PC шина чрез поставяне на друга шина между процесора 

и  собствената  входно/изходна  шина,  като  това  става  чрез  използване  на  мостове. 

Вместо да се свързва директно с процесорната шина, а и понеже притежава деликатни 

електрически изисквания, e разработен нов набор от управляващи чипове с цел 

разширяване на шината, както е показано на фигурата. 

PCI добавя още един слой към традиционната конфигурация на шините. Тя 

заобикаля стандартната входно/изходна шина и използва системната шина, за да 

увеличи тактовата честота и да се възползва пълноценно от шината за данни на 

процесора. 

PCI е паралелна локална входно-изходна шина. Паралелна означава, че се 

прехвърлят по 32 или 64 бита едновременно, а локална – че се свързва към 

процесорната шина, като по този начин стои близо до процесора от гледна точка на 

архитектурата на системата. 

Обикновено PCI шината е с ширина 32 бита и работи при 33 МHz, като 

пропускателната способност е 133МВ/сек, както се вижда от следната формула: 

33.33MHz х 4 байта (32 бита) = 133 МВ/сск. 

Важно  предимство  на  PCI  е,  че  подпомага  работата  на  системата.  Това  е 

поради факта, че PCI шината може да работи едновременно с процесорната шина; тя 

не я измества. Процесорът може да обработва данни от външния кеш, докато PCI 

шината е заета с прехвърляне на информация между други части от системата. 

Подобно на шините MCA, EISA и VLB, шината PCI осигурява Bus Mastering - 

възможност не  само  намиращият се  на  дънната  платка  централен  процесор  или 
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контролерът за DMA да поемат управлението на шината, но това да се извършва и 

от различни устройства, наречени главни устройства (Bus master). Например, 

възможно е процесор, намиращ се на разширителна карта, да изиска и поеме 

управлението на всички компоненти на PC. Типичен пример за това са SCSI 

контролерите. Шината PCI позволява множество главни устройства и за да се 

определи кое главно устройство има право на достъп до шината, PCI използва 

централно арбитриране. Главното устройство подава заявка към арбитриращото 

устройство и когато получи потвърждение от него, може да поеме управлението на 

шината. 

Важна характеристика на PCI е поддръжката на Plug and Play (PnP) – включи 

и задействай. Plug and Play системите са способни автоматично да конфигурират 

адаптерите. PCI картите не притежават джъмпери и превключватели - вместо това те 

се  конфигурират софтуерно.  За  разлика  от шините  EISA и  МСА,  при  PCI  не  е 

необходимо конфигуриране с допълнителен софтуер (ECU, ADF), а тези функции се 

поемат автоматично от Plug&Play-BIOS - едно разширение на обичайната системна 

BIOS. 
 

Видове PCI шини и техните характеристики. 

Въпреки че 32-битовата 33MHz PCI шина е стандарт за повечето PC-та, в 

момента има няколко вариации, както е показано по-долу 
 

 
 
 
 
 
 

Типове PCI шини 
 
 

PCI тип 

на шината 
Широчина 

(Bits) 
Скорост на 

шината 

(MHz) 

Цикли на 

данните 

за такт 

Пропускателна 

способност 

(MBps) 

PCI 32 33 1 133 

PCI 66MHz 32 66 1 266 

PCI 64-bit 64 33 1 266 

PCI 66MHz/64-bit 64 66 1 533 

PCI-X 64 64 66 1 533 

PCI-X 133 64 133 1 1066 

PCI-X 266 64 133 2 2132 

PCI-X 533 64 133 4 4266 

 

В момента 64-битовите вариации, както и тези, работещи на 66MHz и 133MHz, се 

използват само в дънни платки за сървъри и работни станции. 
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PCI слотове и адаптерни (разширителни) карти. 

Спецификацията на PCI определя три конфигурации на адаптерни карти: 

-   5-волтова -  за стационарни компютърни системи; 

-   3,3-волтова - за преносими системи; 

-   универсалната спецификация (5 V/ 3.3 V) е за дънни платки и карти, които 

работят и в двата вида системи. 

Всяка спецификация има 32-битова версия и по-дълга 64-битова версия. 64- 

битовите версии на 5-волтовите и универсалните PCI слотове се срещат главно в 

сървърните дънни платки. 
За PCI се възприема конструктивното решение за слота, което за първи път се 

използва при MicroChannel. Тези слотове лесно се разпознават на дънната платка по 

белия си цвят. Фигурата сравнява 32-битовите и 64-битовите версии на стандартния 

5V PCI слот с 64-битов универсален PCI слот. 
 

 

 
 

PCI слотове 
 

 

5.Характеристики на процесорите Intel Pentium Pro и MMX, работни честоти, 
шина данни, адресна шина, кеш памет, основни режими на работа. 

 
В производство от ноември 1995 г. 

Максимални работни честоти (MHz) 150, 166, 180, 200 

Множител на тактовата честота на процесора 2.5х, 3х 

Вътрешни регистри 32-битови 

Външна шина за данни 64-битова 

Адресна шина 36-битова 

Размер на интегрирания L1 кеш 8 KB за код, 8 KB за данни (общо 16 KB) 

Интегрирана шина на L2 кеша 64-битова, работеща на пълната честота на 

ядрото 
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 Многорежимност.   За   да   се   осигури   съвместимост   с   предишните 

микропроцесори и с огромната библиотека от DOS-програми, може да се 

работи в следните режими: реален и защитен, но се добавя и още един – 

виртуален реален режим. 
 

 

6.Регистри с общо предназначение. 
 

 

 
 

Регистрите за общо предназначение на x86 архитектурата са EAX, EBX, ECX, 

EDX, EBP, ESP, ESI и EDI. Тези регистри се изпозват за съхранението на 

операндите на логическите и аритметични операции. Те също така могат да бъдат 

изпозвани за операнди на изчисленията на адрес (освен че ESP не може да бъде 

изпозван като индексен операнд). 

На фигурата е показано, че 16-битовите части от тези регистри за общо 

предназначение, имат собствени имена, като това се оказва особено полезно при 

употребата на 16 битови данни. Регистрите с дължина дума се наричат AX, BX, CX, 

DX, BP, SP, SI и DI. 

Фигурата също така демонстрира и факта че всеки байт от 16-битовите регистри 

AX, BX, CX и DX има отделно име и може да бъде третиран самостоятелно. Това е 

полезно при употребата на 8-битова информация. Тези байтови части са наречени 

AH, BH, CH и DH (високи байтове); и AL, BL, CL и DL (ниски байтове). 

Всички регистри за общо предназначение са на разположение за изчисления при 

адресиране и за резултатите на повечето аритметични и логически изчисления. 
 

 

7.Суперскаларна архитектура. 
 

Способността да се изпълняват по две инструкции по едно и също време Intel 

наричат суперскаларна архитектура. Тази технология осигурява допълнителна 

производителност. 

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 
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ииструкпии  RISC (reduced instruction set computer) – намален набор от прости 

инструкции, изпълняващи се бързо, тъй като изискват само един или няколко 

цикъла на изпълнение 

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

който се счита за суперскаларен. Можете да си представите Pentium нагледно като 

два 486 чипа в един корпус. 

Такива процесори обикновено имат набор еднородни регистри с универсално 

предназначение, и тяхната система от команди се отличава с относителна простота. 

Такива процесори намират приложение на UNIX сървърите. В световен мащаб се 

произвеждат множество разновидности на RISC процесорите. Например 

компанията Motorola произвежда както 16-т разрядни, така и 24-ри разрядни 

процесори, а компанията Analog Devices произвежда 16-т и 32 разрядни процесори. 
 
Суперскаларните процесори представляват първата стъпка към въвеждането на 

паралелната обработка на данни, по-късно прерастваща в добавянето на още ядра в 

кристала на чипа. На практика суперскаларната работа на един процесор означава, 

че той е способен да работи едновременно с повече от една инструкция за такт. 

Обикновено суперскаларното изпълнение на инструкциите се постига чрез 

добавянето  на  определени  допълнителни  модули  (но  не  цялостно  дублиране  на 

целия процесор), които могат да се използват и за други цели. 
 

 
 

 

По време на работа изпълнението на повече инструкции се осъществява, като се 

използват модули, които за момента не са активни, макар и да имат друго 

предназначение. Като подобен случай може да се посочи използването на 

математическия копроцесор за изпълнение на някои операции с цели числа. В някои 

случаи   това  позволява  постигането  на   суперскаларна  архитектура  почти   без 

добавяне на допълнителни модули освен изискващите се за контрол на операциите и 

проверка на зависимостите (което е от голямо значение). 
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8.Предимства на Socket7 и други процесори,които се монтират втози цокъл. 

Socket 7 по същество е същият като Socket 5, но има един допълнителен ключов извод на 

срещуположния вътрешен ъгъл на съществуващия ключов извод, т.е. Socket 7 има 321 извода при 

21x21 шахматна (SPGA) подредба (фиг .1). Същинската разлика при Socket 7 обаче не се изразява 

в самия цокъл, а в придружаващия го модул за регулиране на напрежение (VRM - voltage regulator 

module), който задължително трябва да присъства на дънната платка. VRM модулът представлява 

или отделна платка, или група от схеми, вградени в дънната платка, които осигуряват правилното 

ниво на напрежение и регулират захранването на процесора. 

Главната причина за съществуването на VRM модула е, че Intel и AMD искат да понижат 

подаваните от захранването към цокъла напрежения 3,3V или 5V. Вместо да изисква 

специализирани захранващи блокове за различните процесори, VRM модулът конвертира 

стандартните 3,3V или 5V в подходящо напрежение за конкретния процесор, който се използва. 

Intel пускат различни версии на Pentium и Pentium MMX процесорите, работещи на 3,3V (наречени 

VR), 3,465V (наречени VRE) и 2,8V. Еквивалентните процесори на AMD, Cyrix и други 

производители използват различни вариации от 3,3V, 3,2V, 2,9V, 2,4V, 2,3V, 2,2V, 2,1V, 2,0V, 1,9V 

или 1,8V. Поради голямото многообразие от напрежения, които трябва да се поддържат за 

различните  процесори,  повечето  производители  на  дънни  платки  започват  да  включват  VRM 

цокли или да вграждат настройваеми VRM модули в своите изделия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 Разположение на изводите на Socket 7 - 21x21 шахматна (SPGA) подредба. 

AMD, заедно със Cyrix и няколко производителя на чипсети правят няколко подобрения на 

Socket  7  конструкцията  на  Intel  и  наричат  новия  дизайн  Super  Socket  7  (или  Super7),  като 

повишават  честотата на процесорната  шина от  66MHz  до 95MHz  и  100MHz.  Това позволява 

изграждането на по-бързи Socket 7 системи, които по производителност се доближават до Slot 1 и 

Socket 370 системите, използващи процесори на Intel. Super7 системите също така имат поддръжка 

на видео шината AGP, контролери за Ultra DMA харддискове, както и разширено управление на 

консумираната енергия (advanced power management). 

Основно предимство на цокъла Socket 7 е неговата универсалност: 

- модул за регулиране на напрежение (VRM), позволяващ широк диапазон на захранващи 

напрежения (от 3.5 до 2.5 V). 

-    поддръжката на широк диапазон от скорости – от 75 до 233 MHz 

- поддръжката на широк диапазон от процесори на различни производители: AMD K5 и 

K6, Cyrix 6x86 и 6x86MX, IDT WinChip, Intel Pentium (2.5 V до 3.5 V, 75 to 200 MHz), 

Pentium MMX (166 до 233 MHz) и Rise Technology mP6. 
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Табл. 2 Цокли за процесори Pentium 
 

Цокъл Изводи Разположение 

на изводите 

Напрежение Поддържани процесори 

Socket 4 273 21x21 PGA 5V Pentium 60/66, 

OD (OverDrive) 

Socket 5 320 37x37 SPGA 3.3V/ 3.5V Pentium 75-133, OD 

Socket 7 / 

Super 7 

321 37x37 SPGA VRM Pentium   75-233+,   MMX,   OD, 

AMD K5/K6, Cyrix M1/II 

 

9.MMX технология. 
 

Технологията ММХ е абревиатура на понятието мултимедийни разширения (Multi 

Media eXtensions) или матрични математически разширения (Matrix  Math 

eXtensions). ММХ се състои от две архитектурни подобрения в централното 

процесорно устройство. 
 

Първото се отнася до увеличаване на кеш паметта от първо ниво (L1). Това 

подобрява значително производителността на компютърната система. Другото 

подобрение се отнася до въвеждане на допълнителни операции на микропроцесора, 

свързани с обработката на специфични данни използвани в мултимедийните 

приложения. 
 

При обработката на видео, аудио, графика или анимация се използват специфични 

повтарящи се цикли, които в много случаи заемат над 90% от времето за обработка 

на данните. ММХ технологията е насочена към облекчаване на обработката на този 

тип информация. 
 

ММХ технологията е ориентирана за използване в 2D/3D графичните мултимедийни 

приложения и комуникациите. Това разширение на базовата архитектура се появява 

във второто поколение процесори Pentium. Основната идея на ММХ се заключава в 

едновременната обработка на няколко елементи от данни за една инструкция на 

микропроцесора SIMD (Single Instruction - Multiple Data). 
 
Технологията ММХ използва нови типове опаковани 64-битови целочислени данни. 

Тези данни могат да се обработват по специален начин в регистри MMX0-MMX7, 

представляващи младшите битове на стека на 80-битовите регистри на FPU 

(регистрите на копроцесора за операции с плаваща точка). 
 

Съвпадението на регистрите ММХ и FPU налага ограничения на 

последователността на операциите използващи FPU и MMX. Отговорността за 

организацията на съвместното използване на тези регистри е оставена на 

програмистите. 
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Една от особеностите на ММХ технологиите е поддържането на аритметика с 

насищане (saturating arithmetic). Тя се отличава от обикновената аритметика с 

циклично препълване (wraparound mode) по това, че при препълване в резултата се 

фиксира максимална възможна стойност за дадения тип данни, а преноса се 

игнорира. При препълване отдолу, резултатът се фиксира на минимална възможна 

стойност. ММХ технологията се реализира чрез 57 допълнителни инструкции за 

едновременна обработка на няколко единици данни. Едновременната обработка на 

64-битова дума може да съдържа както една единица данни така и 8-еднобитови, 4- 

двубитови или 2 4-битови данни. 
 

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, нива, характеристики на SRAM паметта. 
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„КЕШ” паметта е невидима за програмата (за потребителя), откъдето произлиза и 

името й – кеш памет (cache memory) – скрита памет. Кеш паметта се реализира 

като бърза статична RAM-памет. 

Функциите на кеш паметта са следните: 
 

·    Осигуряване на бърз достъп до интензивно използваните данни ; 

·    Съгласуване на интерфейса на процесора и на контролера на паметта ; 

·    Предварително зареждане на данните ; 

·    Отложен (задържан) запис на данните. 

Структура на кеш паметта: 
 

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ниво. 
 

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; 
 

12.Параметри на SDRAM паметта. 
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Абревиатурата 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. 
 

При асинхронния интерфейс процесора е длъжен да изчака, докато DRAM завърши 

изпълненито на своите вътрешни операции. Те обикновенно са от порядъка на 60 ns. 

В DRAM със синхронно управление се извършва задържане на информацията от 

процесора под управлението на системния часовник. Тригерите запомнят адреса, 

сигналите за управление и данните. Това позволява процесора да изпълнява други 

задачи. След определено количество цикли данните стават достъпни, и процесора 

може да ги прочете. По такъв начин, се намалява времето на престоя на процесора 

по време на регенерацията на паметта. 
 

Друго приемущество на синхронния интерфейс е, че системните часовници задават 

времевите  граници,  необходими  на  DRAM.  Това  изключва  необходимоста  от 

наличие на множество проверяващи импулси, необходими за асинхронния 

интерфейс. Това, първо, намалява трафика по локалната шина (няма “излишни” 

сигнали), и второ, позволява опростяването на операциите вход-изход (при 

операциите по прехвърляне на данни , централния процесор или контролер за DMA 

вече не са длъжни да отделят полезната информация   от служебните проверяващи 

импулси и битовете по четност). И-трето, всички операции вход/изход на локалната 

шина се управляват от едни и същи синхроимпулси, което само по себе си е добре. 
 
По настоящем се продават модули SDRAM, работeщи на честоти 60, 100 и 133 МHz. 

Разработени са също  SDRAM на честоти 143 МHz и по-големи. 
 

13.Модули памети – DIMM 168 pins. 

 
SDRAM. 

 

 
 

Макар SDRAM да се появиха отдавна, исползването им бе затруднено от високата 

им (до над 33%) цена в сравнение с EDO RAM. “Звездния час” на SDRAM настъпил 

през 1997 год., след появата на чипсета 440BX, работещ на честота 100 МHz. 

Вследствие на това консумацията на пазара на SDRAM за една година нарастнала 

два пъти (с 25% в 1997 год. и  до 50% през 1998 год..) 
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По настоящем се продават модули SDRAM, с капацитет 16, 32, 64, 128, 256 и 512 

Mb. 
 
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. 

Значението на кеша върху модула е точно такова, каквото е и кеш от второ ниво при 

процесора — да съхранява най- често използваните данни. 
 

14.Външните  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; 
 

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 
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напрежения свързващите проводници трябва да са достатъчно раздалечени и това 

води до неефективно използване на пространството на полупроводниковия кристал 

(върху който се изграждат транзисторите). 

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

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

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

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

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

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

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

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

използване на пространството). 

 
При NAND флаш паметите транзисторите са свързани последователно, което 

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

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

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

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

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

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

мащабируемост. 

 
15.Твърд диск (Hard Disk), принципно устройство, физическа организация на 

паметта, метод на запис/четене и особености на главите за запис/четене. 
 

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 
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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. 
 

 
 

16.Характеристики на твърдия диск (HD). 
 

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. 
 

 

17.Процедури, които трябва да се извършат върху един твърд диск, за да може 
да се записват данни. 

 

Преди да инсталирате операционната система е необходимо да създадете първичен 

дял (primary partition) на твърдия диск (диск 1) на компютъра и след това да 

форматирате файловата система на този дял. Fdisk е базиран на MS-DOS 
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инструмент, който можете да използвате, за да подготвите (създадете дялове на) 

твърдия диск. С помощта на Fdisk можете да създавате, променяте, изтривате или 

извеждате на екрана текущите дялове на твърдия диск. На всяко отделено място на 

твърдия диск (първичен, разширен или логически дял) се присвоява буква на дял. 

Диск 1 може да съдържа един разширен дял. Вторият твърд диск може да съдържа 

първичен или разширен дял. Разширен дял може да съдържа един или повече 

логически MS-DOS дялове. 
 

 

След създаване на дялове върху диска с инструмента Fdisk използвайте инструмента 

Format, за да форматирате тези дялове с файлова система. Таблицата за 

разположение на файловете (FAT) на файловата система позволява на твърдия диск 

да приема, съхранява и извлича данни. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 

Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me) и 

Windows 2000 поддържат файловите системи FAT16 и FAT32. Когато задействате 

инструмента Fdisk на твърд диск, чийто размер превишава 512 мегабайта (MB), ще 

се появи съобщение да изберете една от следните файлови системи: 

FAT16: Тази файлова система има максимален капацитет от 2 гигабайта (GB) за 

всяко отделено място или буква на дял. Например ако използвате файловата 

система FAT16 и имате 6 GB твърд диск, можете да имате три букви на дялове 

(C, D и E), всеки от които е с капацитет 2 GB. 

FAT32: Тази файлова система е в състояние да поддържа дискове с размер до 2 

терабайта. Тя съхранява файловете в по-малки раздели на твърдия диск в 

сравнение с файловата система FAT16. Благодарение на това на твърдия диск 

остава повече място. Файловата система FAT32 не поддържа дискове с размер 

под 512 MB. 
 

 

18.Видеосистема. 

 

 
 

 

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

 
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. 
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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. 

 
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. 
 

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

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

видеокартата и след като тя извърши необходимите изчисления, генерира 

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

buffer). Мониторът получава сигнала и извежда съответния образ. 
 
 
 
 
 

 

Ускорител/акселератор           RAM             RAMDAC 
 
 
 
 
 
 

21.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). 
 

22.Мастилено-струйни  принтери,  принцип  на  действие,  основни  параметри, 
интерфейс. 

 

Ink-jet технологията при принтерите започва своето развитие в началото на 

60те. Siemens патентоват първото мастилоструйно устройство през 1951, което 

доведе до появата и на първия мастилоструен записващ апарат. 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=EGA&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=MDA&action=edit&redlink=1
http://www.siemens.com/
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По късно през 70те IBM развиват непрекъснатата мастилоструйна 

технология. Основата и е управлението на непрекъснат поток от мастилени капки 

към носителя на изображението или отклоняването му във възвратен канал за 

рециркулация чрез прилагане на електростатично поле към предварително заредени 

мастилени капчици. 

През 1977 Siemens произведоха принтера PT-80 с последователен печат с 

което изведоха мастилоструйната технология "капки по заявка" на пазара. 

Принтерите на тази технологична база изстрелват капки към носителя само при 

необходимост за отпечатването им. Този метод значително намалява сложността на 

екипировката в сравнение с технологията непрекъснат мастилоструен поток. При 

тези първи принтери изстрелването на капчиците мастило се извършва от пиезо- 

електрически преобразуватели които чрез механично движение създават 

необходимото за това налягане. 
 

 

Схема на технологията с пиезо-електрически преобразувател 
 

 
 

По същото време Canon разви технологията bubble jet (мехурчесто струйна). 

При този метод миниатюрен електросъпротивителен нагревател загрява мастилото 

до кипване. Бързото нарастване на така създаденият "мехур" изхвърля мастилото 

пред себе си през дюзата. Скоро след тях Hewlett-Packard независимо разработиха 

подобна технология и я наименоваха термо мастилоструйна. 
 

Схема на действие на техногията bubble jet 
 

 
 

Най-популярните мастилоструйни принтери използват последователен печат. 

Подобно на матричните, серийните мастилоструйни принтери използват печатаща 

глава с дюзи подредени вертикално в една или повече колони. Процеса за синтез на 

изображението е аналогичен с този на матричните принтери. 

http://www.ibm.com/
http://www.canon.com/
http://www.hp.com/
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Аналогично на матричните принтери при мастилоструйните също се произвеждат 

модели с линеен печат за постигане на по-висока скорост. Процеса на изграждане на 

изображението е идентичен с този при LED принтерите. 
 

Основните предимства на масилоструйните принтери са тиха работа, високо 

качествен цветен печат с почти фотографско качество и ниски цени на принтерите 

(тези с последователен печат). Единственият им недостатък е скъпата поддръжка. 

Що  се  отнася  до  сравнение параметъра стойност на  страница  мастилоструйните 

принтери са чувствително по-скъпи от лазерните. 
 

 

Мастилоструйни принтери Параметри: 
 

Стойности 

 

Технология: 
 

Ink-jet или Bubble-jet 

 

Скорост на печат 
PPM (Страници за минута) 

 
1 - 20 PPM 

 

Разделителна способност 
DPI (Точки в инч) 

 
300 - 1200 DPI 

 

Копия (Оргинала +) 
 

0 

 

Месечно натоварване 
PPM (Страници на месец) 

 
6,000 - 60,000 PPM 

 

 
Цена [US$] 

 

30 - 3000 $ 

За широко форматни 

принтери 

до 19000 $ 

 

Цена на страница (цента) 
 

3.0 - 30.0 

 

 
 

Интерфейса ползван от мастилено-струйните принтери е паралелен (LPT) при по- 

старите модели и последователен (USB) при по-новите модели. Разбира се има и 

такива с вграден (IR), за работа до разтояние 1.5 – 2.0 метра без интерфейсен кабел, 

и такива с Wi-Fi. 
 

23.Локална компютънамрежа с кръгова топология,кабели мрежови хардуер и 
принципнапредаванена данните. 

 
 
 

Кръгова топология (Ring) При мрежата тип “кръг” всички устройства са свързани помежду 

си така, че образуват един затворен кръг. Днес тези мрежи не са толкова популярни, колкото в 

миналото. 
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Ако последният компютър в една мрежа с шинна топология се свърже с първия компютър 

ще се получи мрежа с кръгова топология. Тук всеки компютър се свързва с два други компютъра. 

В този случай терминатори не са необходими. Комуникация Информацията пътува само в една 

посока, така че когато се изпрати информация до определен компютър, тя трябва да премине през 

всеки компютър, който е преди получателя. Когато получи информация, компютърът проверява 

дали тя е за него. Ако не е, той я изпраща до следващия компютър и т.н. Това увеличава времето 

за предаване на информацията. Кръгът се счита за активна топология – всеки компютър усилва 

сигнала преди да го предаде към следващия. Кръговата топология обикновено я свързваме с 

архитектурата Token Ring – използва се т.нар. „управляващ маркер”, като само станцията, която 

притежава маркера предава информацията. След приемането на информацията маркерът се 

получава в приемащата станция. Ако станцията няма нищо за предаване тя препредава маркера на 

следващата в кръга. Предимства: • Сравнително проста за инсталиране топология; • По-малко 

кабели в сравнение с топология „звезда”; • Няма централна точка; • Няма начало или край на 

мрежата, така че няма нужда от терминатори. Недостатъци • Повреда в кръга на мрежата засяга 

цялата мрежа.; • Трудно е да се добавят нови компютри. Необходимо е да се прекара кабел, за да 

се добави компютър и цялата мрежа няма да работи, докато новата система не бъде инсталирана и 

включена. 

26.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 
 

 

27.Казус.Направете сравнителна характеристика между компютърни системи 
с процесор Pentium, Pentium Pro и Pentium MMX. Скорост на процесора, шина данни 
и адресна шина, кеш памет, максимален обем и вид DRAM памет, разширителни 
шини,системни ресурси, външна памет – запомнящи устройства, видове и 
капацитет, входно-изходни устройства. 

Третото поколение Pentium  (P5)  процесори  (с  кодово  име Р55С),  които  включват  така 

наречената ММХ технология са пуснати в продажба през януари 1997 година (фиг.1), т.е около 

година след Pentium Pro (ноември 1995 г.), който е първият РС процесор от шесто поколение (това 

е поколението на Pentium II и Pentium IІI). 
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фиг. 1 Процесор Pentium ММХ 

Pentium  MMX  е  изграден  различно  от  очакванията  не  върху  PentiumPro,  а  върху 

стандартния процесор Pentium и има много общи неща с Pentium процесорите от второ поколение, 

включително суперскаларната архитектура, поддръжката на многопроцесорност, вграден локален 

APIC  контролер2   и  енергоспестяващи  функции.  Новите  характеристики  включват  конвейерно 

ММХ устройство, по 16KB кеш за код и за данни (по 8KB в по-ранните Pentium-и) и 4,5 милиона 

транзистора. 

MMX означава Multi Media Extention (разширение за мултимедия) и има 57 нови 

инструкции, които са вградени специално за програми, обработващи изображения, и за поддръжка 

на видео, графика и звук  - т. е. за мултимедийни приложения. При това инструкциите  не се 

преобразуват в RISC-операции както при PentiumPro, a са вградени директно в чипа (Native Code). 

Програмите трябва да са написани специално за тези нови инструкции. Друга особеност на ММХ е 

използването на процес, който Intel наричат една инструкция, множество данни (single instruction 

multiple data - SIMD). Това позволява една инструкция да изпълни същите функции върху 

множество данни. Причината за въвеждането на SIMD е, че голям брой от мултимедийните и 

комуникационни  приложения използват  циклично повтарящи  се инструкции,  отнемащи  много 

време за изпълнение. 

При  Pentium  MMX  няма  интегрирана  вторична  кеш-памет  (L2-Cache).  Тя  се  поставя 

външно на дънната платка и работи на честотата на системната шина 66 MHz, което е сериозен 

недостатък, тъй като процесорът работи с доста по-висока умножена честота (2.5х до 4х). Този 

проблем е решен в следващото поколение процесори чрез вграждане на L2 кеша в CPU. 

От PentiumPro за ММХ-процесорите е взет подобреният модул за предсказване на 

разклоненията Branch Prediction Unit (BPU). Първият процесор е с тактова честота 166 MHz и по 

производителност отговаря на стандартен Pentium, работещ с тактова честота 200 MHz, което се 

дължи на първо място на увеличената кеш-памет (L1- Cache). 

Новост на ММХ в сравнение със стандартния процесор Pentium e захранването, което сега 

не е типичното 3,3V, a се дели на напрежение за ядрото на процесора (2,8 V) и напрежение за 

изходните драйвери (I/O, 3,3 V). 
 
 
 
 

 
2 Като заменител на традиционната двойка контролери на прекъсванията 8259, в средата на 90-те години Intel създават 

усъвършенстван програмируем контролер на прекъсванията APIC. Той осигурява поддръжка за многопроцесорни 

системи, но също се използва в еднопроцесорни компютри. Главното предимство на APIC за единичен процесор е 

поддръжката на виртуални PCI прекъсвания с по-голям брой от 15, обикновено до 24. 
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1.2 Характеристики на процесора Pentium MMX 

-  тактови честоти – при честота на системната шина  66MHz – 166 (2.5х), 200 (3х), 233 

(3.5х) и 266 MHz (4х); 

-  технологичен процес 0,35-микронен CMOS процес, а за мобилните 233MHz и 266MHz 

процесори - 0,25-микронен процес; 

-    4,5 милиона транзистора; 

-    захранващо напрежение - 2,8 V, а за мобилните – 1.8 V; 

-    цокъл Socket 7 с VRM модул 

-    увеличена вътрешна кеш-памет (L1-Cache) – по 16KB кеш за инструкции и за данни; 

-  липсва интегрирана L2 кеш памет (поставя се външно на дънната платка и работи на 

честотата на системната шина 66 MHz); 

-  конвейерно  ММХ  устройство  с  57  нови  инструкции,  проектирани  специално  за 

мултимедийни приложения; 

-    подобрен модул за предсказване на разклоненията BPU; 
 

1.   Цокли за процесори Pentium MMX 
 

Както за стандартните Pentium, така и за ММХ-процесорите се използва един и същи цокъл 

(Socket 7) и външно разликата между стандартен и ММХ-процесор може да се определи само по 

надписа ММХ. 

За да използва Pentium MMX, дънната платка трябва да е в състояние да осигури по- 

ниското (2,8V или по-малко) напрежение, което се изисква от тези процесори. За да предостави 

по-универсално решение за дънни платки, които да поддържат такива напрежения, Intel 

разработиха  спецификацията  Socket  7  с  VRM  модул  (Voltage  regulator  module  –  модул  за 

регулиране на напрежението). VRM модулът се поставя в цокъл, който е разположен близо до 

процесора, и осигурява правилното напрежение. Тъй като модулът е лесно заменим, то и 

конфигурирането на една дънна платка да поддържа което и да е от напреженията, изисквани от 

по-новите Pentium процесори, също е лесно. 

2.   Компютърна система с процесор Intel Pentium MMX, Socket 7 
 

Компютърните системи с   процесор Intel Pentium използват архитектура „северен-южен 

мост”, в която участва новата локална шина PCI. При тази архитектура системата от шини, 

свързващи различните компоненти, се разделя на три слоя. В най-горния слой се намира най- 

бързата шина – процесорната (FSB – предна шина), в средния слой – PCI и в най-долния – бавната 

ISA шина. 

На фиг. 2 е показана блок схема на компютърна система с процесор Intel Pentium MMX. 

Към северния мост са свързани процесора, основната памет и кеш паметта от второ ниво. 

Системата работи с бързата за времето си EDO памет, изпълнена като SIMM модули. Вторичната 

кеш памет L2 не е вградена в процесора, а е поставена външно на дънната платка и работи на 

честотата на системната шина 66 MHz. Графичната карта се поставя в PCI слот и работи със 

скоростта на PCI шината. Това е недостатък, причиняващ тясно място в системата, макар че е 

крачка  напред  в  сравнение  със  системите  с  ISA,  EISA  и  MCA  архитектура.  В  следващите 

поколения компютърни системи проблемът с производителността на видеосистемата е решен чрез 

създаването на AGP порта, а по-късно – на шината PCI-express. 



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 
Северният мост се свързва с южния мост чрез 32-битовата шина PCI 33 MHz, осигуряваща 

пропускателна способност 133 MB/s. 

 

 
 

 

фиг. 2 Блок-схема на компютърна система с процесор Pentium MMX 
 

 

Южният мост съдържа двата контролера за DMA, контролерите за прекъсванията, таймер- 

брояча, енергоспестяващите функции и двуканален IDE интерфейс. Към южния мост са свързани 

високоскоростни твърди дискове и оптични устройства (CD-ROM), до две на всеки IDE канал – 

общо 4. Към южния мост е свързана и новосъздадената USB шина. За съжаление, по онова време 

липсват каквито и да било USB устройства, които да могат да се включат към USB порта, а и не 

съществуват операционни системи или драйвери, които да поддържат USB шината. 

Южният мост се свързва чрез ISA шина към входно-изходния контролер (супер I/O чипа). 

Той съдържа всички стандартни портове за периферия, които са вградени в дънната платка. 

Осигурява  директна  комуникация  между  южния  мост  и  устройствата,  свързани  към  PS/2 

портовете   (клавиатура   и   мишка),   паралелния   и   серийния   порт,   наличните   флопидискови 
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устройства и Flash ROM BIOS. При компютърните системи от това поколение CMOS-RAM е 

вграден в Super I/O чипа, а в следващите поколения – в южния мост. 
 

 
 
 
 
 

i Таговете са малки чипове с кеш памет, използвани за съхраняване на адресите за данните, намиращи се в кеша. 

Когато кеш-контролерът проверява дали нужните данни се намират в кеш паметта, той сравнява адресите на DRAM 

паметта с адресите, съхранени в таг паметта. Ако открие адресите в таг паметта, тогава има попадение (hit) и данните 

се четат от бързия кеш, а не от бавната DRAM памет. 


