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Изпитна тема: Компютърна система с процесор Pentium II. 
 
 

1.Блокова схема на дънна платка с процесор Intel Pentium II, Slot 1, Chipset от 
серията 440хх, архитектура на Chipset. 
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2.Chipset от серията 440хх, архитектура на Chipset. 
 

2.1 Intel 440FX 

Първият популярен масов чипсет за Pentium II дънни платки e 440FX, c кодово име Natoma. 

Това е същият чипсет, който се използва за системи с Pentium Pro, като разликата е, че при Pentium Pro 

се използва със Socket 8, а при Pentium ІІ – със Slot 1. Този чипсет е проектиран от Intel като по-евтина 

и по-мощна версия, заместник на чипсета 440КХ за работни станции. 

Чипсетът 440FX предлага следните допълнителни възможности: 

    поддръжка на по-бързата EDO памет - до 1GB; 

    кеширане на целия 1GB основна памет (всъщност това е функция на процесора, тъй като 

L2 кешът и таговете се намират в него); 

    Пълна поддръжка на ЕСС/проверка по четност 

 поддръжка  на  стандарта  PCI  2.1  (с  едновременни  операции).  PCI  архитектурата  с 

едновременни операции увеличава производителността на системата, позволявайки 

паралелни действия по процесорната шина, PCI и ISA шината. Тя осигурява повишена 

пропускателна способност за по-добра поддръжка на 2D/3D графика, видео и аудио, както и 

обработка на всички приложения с интензивна дискова дейност. 

    Поддръжка на USB 

    Поддръжка на IDE контролер с управление на шината (Bus Master IDE) 
 

2.2 Intel 440LX 

През есента на 1997 г. се появяват първите дънни платки за Pentium II с наследника на 

82440FX - 82440LX. 440LX е първият, който наистина използва пълните преимущества на процесора 

Pentium II. Сравнен с 440FX, чипсетът 440LX предлага няколко подобрения: 

 за  първи  път  поддръжка  за  новата  AGP  (Accelerated  Graphic  Port)  шина  за 

видеокарти, чиято цел е ускоряването на ЗD-графиката; 

    поддръжка на 66MHz SDRAM памет; 

    поддръжка на IDE интерфейса Ultra-DMA; 

    поддръжка на USB. 
 

2.3 Intel 440 EX 

Чипсетът  440ЕХ  е проектиран  като евтина и  с по-слаба производителност  алтернатива на 

чипсета 440LX. Той е представен през април 1998 година и е проектиран главно за системи от нисък 

клас, използващи процесора Celeron, макар че поддържа и Pentium II. Подобно на 440LX поддържа 

AGP, но няма съответен слот, а графиката се реализира с вградена графична карта с чип AGP на 

ATI. 

На 440ЕХ му липсват някои характеристики, които притежава по-мощния 440LX като 

поддръжка на два процесора и поддръжка на памет с ЕСС или проверка по четност. Максималната 

системна тактова честота е 66 MHz. Поддържат се максимално 3 слота PCI вместо 5. Има само две 

места за модули DIMM. 
 

2.4 Intel 440BX 

Чипсетьт Intel 440BX e представен през април 1998 година и e първият, който управлява 

процесорната шина (често наричана front-side шина, или FSB) на 100MHz. Той поддържа Pentium II, 
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който работи с тактова честота 400 MHz (или по-висока), докато предшественикът му LX може да 

използва  максимално  процесор  333  MHz-Pentium II.  Северният  мост  носи  наименованието 

82443ВХ, а за PCI ISA Bridge тук се използва PIIX4 (РІІХ4Е). 

Ето и главните характеристики на чипсета Intel 440BX: 

 Поддържа  100MHz  SDRAM  (PC100);  по-новата  РС133  памет  също  може  да  се 

инсталира, но просто ще работи на 100MHz; 

    Поддържа както 100MHz, така и 66MHz системна шина и памет; 

    Поддържа до 1GB памет в максимум четири банки (четири DIMM модула); 

    Поддържа ЕСС памет; 

    Поддържа ACPI 1.0. 

Intel 440BX е изключително популярен чипсет през 1998 и 1999 година. Той предлага 

превъзходна производителност и висока надеждност чрез използването на ЕСС, SDRAM  и  DIMM 

модули. 
 

2.5 Intel 440ZX и Intel 440ZX-66 

Чипсетът 440ZX е проектиран като евтина версия на 440ВХ, която да се използва в системи 

от нисък клас (например такива, базирани на форм-фактора micro-ATX), при които поддръжката на 

повече памет, производителността и функциите за интегритет (ЕСС памет), налични в 440ВХ не са 

необходими. Той предоставя 66MHz или 100MHz системна шина за евтини Celeron-и (със или без 

L2 кеш) и Pentium II/III системи от нисък клас. 

Основните разлики спрямо 440ВХ са: 

    Липсва поддръжка на ЕСС или проверка по четност за паметта; 

    Поддържат се само две банки памет (два DIMM слота); 

    Максимална памет само 256MB. 
 

2.6 Intel 440GX 

Intel 440GX е първият чипсет, оптимизиран за масови работни станции от среден клас, както 

и за евтини сървъри. По същество той е версия на 440ВХ с добавена поддръжка на процесорния слот 

Slot 2 (наричан също SC330) за процесорите Pentium П/Ш Хеоn. 440GX може да се използва в 

конструкции със Slot 1. Той поддържа до 2GB памет, което е два пъти повече спрямо 440ВХ. С 

изключение на тези неща 440GX на практика е абсолютно същият като 440ВХ. 
 

2.7. Intel 450NX 

Чипсетът Intel 450NX е проектиран за многопроцесорни системи и стандартни файлови 

сървъри, базирани на Pentium П/Ш Хеоn процесори. 450NX поддържа до четири Pentium П/Ш Хеоn 

процесори за Slot 2със системна шина 100MHz. Чрез разширителната шина (Expander Bus) могат да 

бъдат свързани два специално предназначени разширителни моста на PCI шината (РХВ мостове). 

Всеки РХВ чип осигурява две независими 32-битови PCI шини на 33 MHz, с опцията те да бъдат 

обединени в една 64-битова шина на 33 MHz.. С други думи, осигуряват се до четири 32-битови PCI 

шини или две 64-битови PCI шини. Чипсетьт Intel 450NX не поддържа AGP. 

 
3.AGP порт, основни характеристики, предимства. 

 
AGP шината е създадена от Intel като нова шина, проектирана специално за 

висококачествена 3D графика в реално време и поддръжка на видео. 
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8х. 

Протоколът AGP има 4 режима на предаване, които се означават с 1х, 2х, 4х и 
 

 

Спецификацията AGP 1.0 е публикувана от Intel през юли 1996 година. Тя 

дефинира 66 MHz тактова честота с 1х или 2х предаване на сигнали и използва 3,3V. 

Скоростта на предаване е 66 MHz x 4 байта x 1 трансфер = 266МВ/s, което е два 

пъти повече от пропускателната способност на PCI. При предаване в режим 2х чрез 

тригер се използват двата фронта на тактовия импулс, при което на всеки такт се 

осъществяват по две прехвърляния, като резултатът е 533МВ/s. 

Версия 2.0 на AGP шината  e публикувана през май 1998 година и добавя 

скорост на предаване на сигналите 4х, както и възможност за по-ниско работно 

напрежение от 1,5V. В режим 4х данните се прехвърлят четири пъти за един такт, а 

това се равнява па трансфер на скорост 1066 МВ/s. 
Последната версия AGP 3.0 на AGP спецификацията за РС-та е представена 

през ноември 2000 г. Тя дефинира режима AGP 8х, който е с 8 трансфера на такт и 

осигурява трансферна скорост от 21ЗЗ МВ/s, която е два пъти по-голяма от тази на 

AGP 4х. Дава възможност за по-ниско работно напрежение - 0,8 V. 

В таблица 1 са показани пропускателните способности на различните режими 

на AGP. 
 

 

табл. 1 Режими на AGP 
 

 

Режим 
Честота 

MHz 

Широчина 

на шината 

Брой трансфери 

на данни за такт 

Пропускателна 

способност MB/s 

x1 AGP 66 32 bits 1 266 

x2 AGP 66 32 bits 2 533 

x4 AGP 66 32 bits 4 1 066 

x8 AGP 66 32 bits 8 2 133 
 
 

Предимства на AGP пред PCI 

Предимството на AGP е по-високата производителност, дължаща се на: 

 по-високата тактова честота – 66 MHz срещу 33 MHz за стандартната PCI; 

 способността да пренася съответно 2, 4, 8 пакета данни за един такт. 

 независимост - не споделя ресурсите си с други устройства, както при PCI. 

  при метода за достъп до паметта pipelining, AGP прави множество заявки 

за информация в рамките на един достъп до паметта. 
 възможност   за   използване   на   sideband   адресиране   (адресиране   по 

странична шина), което означава, че адресната шина и шината за данни са 

разделени, така че не е необходимо да се прочита съдържанието на пакета, 

за да се получи адресната информация. 

 подобрено взаимодействие със системната оперативна памет (RAM) - AGP 

контролерът се намира в северния мост, което позволява високоскоростна 

комуникация между картата и системната памет. 
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 Използването на  DIME (директно изпълнение на паметта) позволява  на 

една  видеокарта  да  осъществява  директен  достъп  до  системната  памет, 

като се дава възможност паметта на видеокартата да бъде разширена чрез 

стандартната памет от дънната платка . 
4.ROM-BIOS, структура. Софтуерни прекъсвания при стартиране на системата. 

 

4.1 . Същност и предназначение на BIOS. Основни функции. 

BIOS е термин, който е съкращение на понятието Basic Input/Output System (базова 

входно/изходна система). BIOS-ът описва всички драйвери в една система, които работят заедно и 

оформят същинската връзка между хардуера и софтуера в тази система. Този сбор от програми е 

първото нещо, което се зарежда, когато включите системата - дори операционната система се 

зарежда след тях. 

BIOS-ът в едно PC е разпределен между три вероятни източника: 

    ROM на дънната платка 

    ROM на адаптерни карти (например като този, намиращ се на една видеокарта) 

    Драйвери на устройства, заредени в RAM паметта от диск 

Собствен   BIOS обикновено имат следните разширителни   платки:   видеокарти, SCSI 

адаптери, мрежови карти,   карти за надграждане на IDE или на флопидисковия контролер, Y2K 

карти (карти, които включват поправки за BIOS-и с цел решаване на проблем 2000 година). 

Частта, която се съдържа в ROM чиповете както на дънната платка, така и на някои 

адаптерни карти, понякога се нарича фьрмуер  (firmware) - име, давано на софтуера, който се 

съхранява в чипове, а не на диска, Това кара някои хора да мислят погрешно, че BIOS е хардуерен 

компонент. 

Една PC система може да се опише като поредица от слоеве - някои хардуерни, други 

софтуерни - които взаимодействат помежду си. В най-елементарния смисъл, едно PC може да се 

раздели на четири основни слоя, като всеки от тях може да се разделя допълнително на подслоеве. 

Фигура  1  показва  четирите  слоя  в  едно  типично  PC: хардуер,  BIOS,  операционна  система  и 

приложни програми. Връзката (интерфейсът) между слоевете условно е показана като назъбена 

линия, подобно на връзката между елементите на пъзел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиг .1 Слоевете на една РС система. 
 

Целта на разделянето на слоеве е да позволи на една и съща операционна система и 

приложения да работят с различен хардуер. Фигура 1 показва как две различни машини с различен 

хардуер (различни процесори, запаметяващи устройства, видеокарти и т.н.)   могат да използват 

специално разработени за тях BIOS-и, за да осъществяват връзката между различния хардуер и 
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еднакви операционна система и приложения. Вижда се, че назъбената линия (връзката) между 

хардуера и BIOS-а е различна за различните системи, т.е. за всеки хардуер има специфичен BIOS. 

С други думи не съществува универсален BIOS. От друга страна, какъвто и да е BIOS-а, той 

винаги има еднаква връзка с определена операционна система, която условно е показана с еднаква 

назъбена линия. 

В   тази   архитектура   със   слоеве   приложенията   общуват   с   операционната   система 

посредством така наречения  приложен програмен интерфейс  (Application Program Interface  - 

API).  API интерфейсът варира според използваната операционна система и се състои  от най - 

различни команди и  функции, които операционната система може да изпълнява в отговор на 

заявка  от  дадено приложение.  Например  едно  приложение може да поиска  от  операционната 

система да зареди или да запише файл. Тези операции се осигуряват от операционната система, а 

самото приложение не е необходимо да знае как да чете от диска или да записва на диска, как да 

изпраща данни към принтер или да изпълнява каквито и да било други функции, осигурени от 

системата. Благодарение на API връзката между еднакви операционни системи и еднакви 

приложения е една и съща, независимо от това на какъв компютър са инсталирани. 

След това операционната система се свързва със слоя на BIOS-а. BIOS-ът се състои от 

всички отделни драйверни програми, които осъществяват връзката между операционната система 

и същинския хардуер. Ето защо операционната система никога не взаимодейства директно с 

хардуера; вместо това тя винаги трябва да се обръща към подходящия драйвер. Това осигурява 

еднотипен начин за достъп до хардуера. Отговорността за осигуряването на драйвер за даден 

хардуер обикновено е на неговия производител. Тъй като драйверите трябва да си взаимодействат 

както с хардуера, така и с операционната система, те са специфични за всяка операционна система. 

Ето  защо  производителят  често  пъти  трябва  да  осигурява  за  един  и  същ  хардуер  различни 

драйвери, за да може неговият продукт да работи под DOS, Windows 9x, Windows NT, Windows 

2000, Windows XP, Windows Vista, OS/2, Linux и т.н. Тъй като много операционни системи 

използват еднакви вътрешни интерфейси, някои драйвери могат да работят под множество 

операционни системи. Например драйвер, работещ под Windows Me, често пъти работи и под 

Windows 95 и 98, а драйвер, работещ под Windows XP, често пъти работи и под Windows 2000 и 

NT.  Това  е  така,  защото  Windows  95,  98  и  Ме  по  същество  са  вариации  на  една  и  съща 

операционна система, което важи също за Windows NT, 2000 и XP. 

Тъй като слоят с BIOS-а изглежда по един и същ начин за операционната система 

независимо  от  хардуера,  който  стои  в  основата  (или  който  се  намира  отд олу),  една  и  съща 

операционна система може да работи на най-различни PC-та. Например, можете да работите под 

Windows XP на две системи с различни процесори, твърди дискове, видеоадаптери, и т.н., но 

самият Windows XP ще се държи и ще изглежда абсолютно еднакво и на двете системи. 

Както може да се види  от  фиг.  1,  слоевете на приложните програми  и  операционната 

система могат да бъдат идентични на различните системи, докато хардуерът може да се различава 

радикално. Тъй като BIOS-ът се състои от софтуерни драйвери, които действат като мост между 

хардуера и софтуера, от едната страна слоят на BlOS-a се адаптира към уникалния хардуер, а от 

другата изглежда по абсолютно еднакъв начин за операционната система. Това е същото като 

комплект инструменти, които се закрепват към универсален държач. От едната страна 

инструментът е със специфична форма и размери, за да може да отвинти определена гайка или 

винт със съответните форма и размери, а от другата страна е с уеднаквен накрайник, чрез който се 

присъединява към държача. 
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BIOS-ът в повечето PC-та има четири основни функции: 

    POST (power on self test) - самотестване при включване на захранването 

    Setup (настройка). Програма за конфигуриране и настройване на системата. 

 Bootstrap  loader  (програма  за  първоначално  зареждане).  Програма,  която  чете 

дисковите устройства, търсейки валиден главен запис за зареждане (master boot 

record). Ако се открие такъв, кодът в него се изпълнява. След това тази програма от 

главния запис за зареждане продължава процеса, зареждайки в паметта сектора за 

зареждане  на  операционната  система,  който  пък  след  това  зарежда  основните 

файлове на операционната система. 

    BIOS (basic input/output system - базова система за вход/изход). Това наименование 

се отнася до сбора от действителните драйвери, които се използват като интерфейс 

между операционната система и хардуера, когато системата се зареди и заработи. 

Когато се изпълнява DOS или Windows в сигурен режим (safe mode), системата 

използва само ROM-базираните драйвери на BIOS-а, защото от диска не се зареждат 

никакви. 
 

4.2 Структура на BIOS. Софтуерни прекъсвания на BIOS. 

BIOS   се   състои   от   отделни   програмни   модули   (функции),   достъпът   до   които   се 

осъществява не чрез отделен адрес в паметта, а чрез софтуерни прекъсвания. Това се прави от 

съображения за съвместимост. Адресите за тези софтуерни прекъсвания се зареждат като таблица 

с векторите на прекъсванията (Interrupt Vector Table) в RAM паметта на PC в областта 0000h - 

03FFh при зареждането на операционната система. Предаването на данни към програмата за 

обслужване на прекъсванията в BIOS се реализира чрез регистрите на процесора. В следващата 

таблица са дадени някои прекъсвания на BIOS. 
 

Табл. 1 Софтуерни прекъсвания на BIOS 
 

Прекъсване на 

BIOS 

 

Функция 

INT 00h                            Грешка при деление 

INT 01h                            Стъпков режим 

INT 02h                            Немаскируемо прекъсване 

INT 03h                           Точка на прекъсване (Breakpoint) 

lNT 04h                           Препълване на CPU 

INT 05h                           Отпечатване на екрана (Print Screen) 
INT 06h                           Невалиден код на операция 

INT 07h                           За CPU 

INT 08h                            IRQ0, системен таймер 

INT 09h                           IRQ 1, наличие на данни от клавиатурата 

INT 0Ah                           IRQ2, принтер2, IRQ 9 

INT 0Bh                            IRQ3, COM2 

INT 0Ch                            IRQ4, COM 1 

INT 0Dh                           IRQ 5, твърд диск 

INT 0Eh                           IRQ6. флопидисково устройство 

INT 0Fh                            IRQ7, принтер I 
INT 10h                            Графична карта 
INT 11h                            Тест на системната конфигурация 

INT 12h                            Размер на паметта 

INT 13h                           Флопидиск / твърд диск 

INT 14h                          Сериен интерфейс 
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INT I5h                            Разни, системен сервиз 

INT 16h                           Клавиатура 

INT 17h                            Принтер 

INT 18h                            Грешка при зареждане на операционната 
INT 19h                            Първична зареждаща програма (Bootstrap) 

INT lAh                          Часовник за реално време с календар, PCI- 

IN T2 0 h- FFh                  Прекъсвания на DOS и на драйверите 
 

4.3 Кои софтуерни прекъсвания се активират при стартиране на PC системата? 

След включване на PC или след (едновременно) натискане на бутоните Ctrl, Alt и Del се 

инициализира хардуерът и се извършва самотест. За целта се отива на адрес FFFF0h - стартовия 

адрес за процесора в BIOS-ROM. Процедурата на самотест се означава като Power On Self Test - 

накратко POST, и при нея се извърша проверка на работата на отделните компоненти на PC. 

По време на инициализирането в RAM на PC се зарежда таблицата с вектори на 

прекъсванията. 

В областта 00000h – 000C3h са прекъсванията с общо предназначение, например под адрес 

00014h се намира векторът на прекъсването за функцията Print Screen. От адрес 00020h ce намират 

прекъсванията, които се отнасят за хардуерните компоненти (IRQ0 - IRQ7). Така например 

прекъсването IRQ7 за първия паралелен интерфейс (прекъсване 0Fh) ce намира на адрес 003Ch. 

Векторите на прекъсванията на BIOS се намират от адрес 00040h до адрес 0007Fh. Най- 

важно е прекъсването на BIOS за първичната зареждаща програма (прекъсване 19h). Векторът на 

прекъсването се намира на адрес 00064h. Чрез извикване на това прекъсване се предприема опит 

за зареждане на операционната система от дискета или твърд диск. 

Наред с векторите за прекъсвания на BIOS има и вектори за прекъсвания на DOS, които се 

зареждат и използват също като векторите на BIOS. Към векторите на прекъсванията на DOS 

(00080h - 000FFh) ce отнася например обръщението за прекратяване на DOS програма (прекъсване 

20h) - на адрес 00080h. 

Към прекъсванията с общо предназначение се отнасят и това за вида на дискетата (адрес 

00100h5 прекъсване 40h), и хардуерните прекъсвания (IRQ8 - IRQ 15), както и от адрес 00lC0h - 

прекъсване 70h за часовника за реално време и CMOS RAM. 

 
5.Характеристики на процесори Intel Pentium II, работни честоти, шина данни, 

адресна шина, кеш памет, слот, основни режими. 

 
Скорости на системната шина 66MHz, 100MHz 

Множител на тактовата честота 3,5х, 4х, 4,5х, 5х 

Размер на кеша 16КВх2 (32KB) L1, 512KB L2 на 1/2 от честотата на ядрото 

Вътрешни регистри 32-битови 

Външна шина за данни 64-битова системна шина с ЕСС; 

64-битова шина на L2 кеша с опционален ЕСС 

Адресна шина 36-битова 

Максимална адресируема памет 64 GB 

Виртуална памет 64 ТВ 

Физическа опаковка Касета с конектор с печатни контакти (SECC), 242 извода 

Размери на касетата 5,505 инча (1 2,82 см) х 2,473 инча (6,28 см) х 0,647 инча 

Математически копроцесор Вградено устройство за операции с плаваща запетая (FPU) 

Управление на енергията SMM 
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Процесорът Pentium II включва в себе си динамичното изпълнение (Dynamic 

Execution), което e уникална разработка за повишаване на производителността. За пръв 

път тази технология се използва в Pentium Pro. Главните характеристики на 

динамичното изпълнение са следните: предсказване на множество преходи - ускорява 

изпълнението чрез предсказване на хода на програмата по няколко различни пътища; 

анализ на потока от данни - анализира и променя реда на изпълнение на инструкциите в 

програмата, за да се изпълняват тези, които имат готовност за това; и спекулативно 

изпълнение, което гледа напред спрямо програмния брояч и изпълнява инструкции, 

които ще потрябват скоро. 

Подобно на Pentium Pro, Pentium II също притежава  DIB архитектура (Dual 

Independent Bus), която се характеризира с две независими шини в процесора - шината 

на L2 кеша и системната шина за връзка с главната памет. Pentium II процесорът може 

да използва и двете шини едновременно, като по този начин успява да прехвърля два 

пъти повече данни спрямо процесор с една шина. DIB архитектурата позволява на L2 

кеша на 333-мегахерцовия Pentium II да работи 2,5 пъти по-бързо от L2 кеша на 

Pentium процесора. С растенето на скоростта на процесора, пропорционално расте и 

скоростта на L2 кеша (той работи на половината от честотата на процесора). Също така 

конвейерната системна шина позволява едновременни паралелни транзакции вместо 

единични последователни транзакции. Заедно, тези подобрения на DIB архитектурата 

предлагат до три пъти по-висока производителност спрямо архитектурата с една шина 

на обикновен Pentium. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Регистри  с  общо  предназначение,  суперскаларна  архитектура,  динамично 
изпълнение на инструкциите. 

 

 
 

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

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

 

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 

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. 
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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). 
 

Процесорът Pentium III включва в себе си динамичното изпълнение (Dynamic 

Execution), което e уникална разработка за повишаване на производителността. За пръв 

път тази технология се използва в Pentium Pro. Главните характеристики на 

динамичното изпълнение са следните: предсказване на множество преходи - ускорява 

изпълнението чрез предсказване на хода на програмата по няколко различни пътища; 

анализ на потока от данни - анализира и променя реда на изпълнение на инструкциите в 

програмата, за да се изпълняват тези, които имат готовност за това; и спекулативно 

изпълнение, което гледа напред спрямо програмния брояч и изпълнява инструкции, 

които ще потрябват скоро. 
 

 
 
 
 

7.Характеристики на RISC дизайна. 
 

 
 

RISC(Reduced Instruction Set Computer) управлението е хардуерно организирано, 

формата на инструкциите е регистров, а списъка е съкратен < 100, техниките за 

адресиране са в рамките на 3-5, имат разделен КЕШ, а общите регистри са от 32-128 
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GPR. Работят на тактова честота 75-300 MHz, инструкционният им цикъл е много 

малък, по-малък от 1.5 CPI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.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 
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- RDRAM представлява всъщност спецификация, създадена и патентована от 

фирмата Rambus, Inc. При тази памет се достигат граничнии честоти на работа на 

сигнала с  до около 800 МHz 
 

9.„Кеш” памет, нива, характеристики на SRAM паметта. 
 

„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. 
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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; 
 

10.Параметри на SDRAM паметта, работни честоти, модули DIMM 168 pins. 

 
SDRAM. 

 

 
 

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. 
 

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. 
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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..) 
 
По настоящем се продават модули SDRAM, работeщи на честоти 100 и 133 МHz. 

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

11.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; 
 

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 
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нула). Електроните в плаващият гейт могат да се съхраняват неограничен период от 

време. Един от недостатъците на еднотранзисторния елемент е че поради високите 

напрежения свързващите проводници трябва да са достатъчно раздалечени и това 

води до неефективно използване на пространството на полупроводниковия кристал 

(върху който се изграждат транзисторите). 

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

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

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

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

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

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. 

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

паметта, метод на запис/четене, характерни 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). 
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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. 
 

 
 

13.„Паркиране” и „заключване„ на главата, характеристики. 
 

 

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. 
 

 

14.IDE и EIDE контролери, основни характеристики. 
 

Дискови контролери 
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ST506 – Първите хард дискове, които бяха разпостранени за PC, бяха разработени 

за контролери от вида ST506. Както подсказва името, тези контролери водят своя 

произход от компанията Seagate, която тогава беше важен производител на хард 

дискове. При стандарта ST506 хард диска и контролера са два отделни 

компоненти. Контролера се намира на отделна карта, която заема един от 

слотовете за разширение. 

ESDI – Enhanced Small Devices Interface. Контролера беше разработен като 
развитие на ST506. За разлика от ST506 контролера ESDI не прехвърля серийно 

всеки flux reversal през шината за данни. Вместо това на хард диска се намира така 

нареченият “разделител на данни”. Той подготвя данните, прочетени от хард 

диска и обменя с контролера в числов формат само употребяемите. Разделителя на 

данни не е единствения интелигентен компонент на тази система. Хард диск от 
тип ESDI, също така съхранява информация за физическия си формат и адресите 

на дефектните сектори, като може да предаде тази информация на контролера. 

Тогава контролера може да извърши собствен SETUP, което е задача на 

потребителя при устройства от тип ST506. 

IDE или EIDE – Inteligent Drive Electronics. Използването на устройство от тип 

IDE осигурява хард диск и контролер на едно. 

Единичен 40 пинов кабел комбинира функциите на кабел за данни и кабел за 

контрол и свързва IDE устройството директно към системната шина. 
- Integrated Drive Electronics (IDE, интегрирана електроника на устройство) – 

IDЕ обикновенно е по-евтина от другите възможности, а за много потребители тя 

би донесла същата производителност. Само че тя има по-малко възможности и ще 

работи по-бавно на компютър с голямо натоварване на дисковете. Процесорът 

върши повече работа при IDE, отколкото при SCSI, намалявайки сложността на 

адаптера за IDE и по този начин и цената. Поддържат се две устройства на кабел, 

като едното от тях е главно (Master), а другото е подчинено (Slave). Дисковият 

интерфейс IDE е прост, доколкото това е възможно. Той представлява дисков 

контролер (на устройството) с минимален набор от интерфейсна електроника за 

връзка с компютърната шина. Вариантът на интерфейса зависи от шината и 

контролера, което означава, че е необходим специализиран интерфейс за връзка 

между IDE и различните типове шини. Другото име на IDE е АТ Attachment или 

АТА. От 1999 година се появи нов стандарт на режим на работа, наречен ULTRA 

АТА (DМA), позволяващ много високи скорости на предаване. 
 

EIDE устройствата могат да предават данни по два начина: през програмируемият 

вход/изход (PIO Programmed Input/Output) или през контролера за директен достъп 

до паметта (DMA Direct Memory Access). 
 

15.Видеосистема. 
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16.CRT монитори, характеристики. 
 

Предимства на CRT 
 
 

1- Неограничен ъгъл на видимост 
 
 

2- Липса на пикселни грешки 
 

3- Достигане на по-висок контраст 
 

4- По-високо качество на цветовете 
 
 

5- Незабележимо време за реакция на пикселите 
 

6- По-ниска цена 
 

 

Недостатъци на CRT 
 
 

1- Големи размери 
 
 

2- Голямо енергопотребление 
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3- Вредни излъчвания 
 

4- Използване на вредни за околната среда материали 
 

5-Трептене на образа 
 
 

6- Влияят се от магнитни полета 
 

7-Лоша геометрия 
 

 

17.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 
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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. 
 
 

 
 
 

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 
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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. 
 

 

18.Разделителна способност и параметри “сходимост” и “редова честота”. 
 

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. 
 
Редовата честота е броя на редовете на изображението върху екрана на монитора, 

умножено по кадровата честота. 
 

 

19.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 
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20.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). 
 

21.Лазерни принтери, принципно устройство, основни параметри, интерфейс. 

 
Лазерните принтери както и LED принтерите са базирани на една и съща 

технология използвана за първи път при копирните машини. Този процес известен 

като електрофотография е изобретен през 1938 и разработен от Xerox и Canon в 

края на 80те. 

В  лазерен  принтер  електрофотографският  процес  включва  шест  основни 

стъпки: 

Фотопроводника се зарежда равномерно със статично електричество посредством 

коронарен разряд. Върху така заредения фотопроводник се експонира изображение 

чрез светлина която го разрежда избирателно и създава скрито или невидимо 

изображение. 

Проявяването  в принтера  се  извършва  чрез  прехвърляне  на  тонер  върху 

фотопроводника като той полепва само по заредените площи и така проявява 

скритото изображение във видимо. Следва прехвърляне на проявеното изображение 
върху хартията по електростатичен път. Чрез натиск и топлинно въздействие тонера 

се изпича и фиксира към хартията. И последната стъпка е почистване на 

фотопроводника от остатъчен тонер и електростатичен заряд с която се подготвя за 

следващ цикъл. 

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.xerox.com/
http://www.canon.com/
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Лазерните и LED принтери предлагат най-доброто качество на изображението 

респективно най високата разделителна способност. Разлика между двата вида 

принтери е в начина за създаване на скритото изображение. 
 

 

При лазерните принтери скритото изображение се създава точка по точка от 

сканиращия  възел  (сканера).  Процеса  е  аналогичен  на  сканирането  на 

изображението от електронния лъч в телевизионната тръба (кинескопа). Лазерният 

лъч, модулиран с електрически сигнал от контролера на принтера, е насочен през 

колимационен обектив към въртящ се огледален многостен (сканер). Отразеният от 

сканера лъч преминава през сканираща оптична система и попада върху 

фотопроводника. 
 

 
 

 
 
 

Тази система е ключа за осигуряване прецизното фокусиране на лазерния сноп 

и равномерното генериране на точки върху фотопроводника а оттук и по-висока 

разделителна способност. 

LED  принтерите,  разработени  от  Oki  и  Panasonic  използват  матрица  от 

малки светодиоди за формиране на скритото изображение, като по този начин се 
елиминира сложната оптико-механична сканиращата система. Основният проблем 

на метода е интегрирането на около 2400 светодиода (формат А4 с 300 точки/инч) в 

един ред, съвместно с оптика необходима за фокусиране на излъчването им върху 

фотопроводника. Метода за изграждане на скритото изображение, подобен на този 

при линейните принтери, е показан по-долу. 
 

Лазерните   и   LED  принтери   са   много   подходящ  избор   за   приложения 

изискващи високачествен и бърз печат на изображение и текст, както  например 

издателските системи. 

http://www.oki.com/
http://www.panasonic.com/
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Параметри: 

 

Стойности при Лазерните 
принтери 

 

Стойности при LED 
принтерите 

 
Технология: 

 

Електрофотография 

Laser 

 

Електрофотография 

LED 

 
 

Скорост на печат PPM (Страници за 
минута) 

 

4 - 50 PPM 

 
За индустриални принтери 

до 1000 PPM 

 

 
 

10 - 26 PPM 

 

Разделителна способност 
DPI (Точки в инч) 

 
300 - 2400 DPI 

 
300 - 1200 DPI 

 

Копия (Оргинала +) 
 

0 
 

0 

 
 

Месечно натоварване 

PPM (Страници на месец) 

 

6,000 - 300,000 PPM 

 
За индустриални принтери 

до 18 милиона PPM 

 

 
 

6,000 - 100,000 PPM 

 

 
 

Цена [US$] 

 

200 - 8,000 $ 

 
За индустриални принтери 

до 1,000,000 $ 

 

 
 

250 - 8,000 $ 

 
Цена на страница (цента) 

 

1.0 - 8.7 
 

1.0 - 9.0 

 

 

Интерфейса  ползван  от  лазерните  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. 
 

23.7-слоен OSI модел при компютърните мрежи, роля на всеки слой. 
 

Започваме от най-горния слой, където 

процесът започва в изпращащия 

компютър. 

Макар че процесът на комуникация 

започва   в   изпращащия   компютър   в 

горния край на модела, по стандартната 

терминология на мрежите, номерирането 

започва от най-долния, като физическият 

слой се означава като Слой 1, мрежовия 
- като Слой 2 и т.н. 

     7-ми слой : Application 

(Приложен) 
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Този слой работи в тясна връзка с операционната система или приложенията от нея, 

които ползват мрежата, когато се наложи да се пренася информация. Например, 

когато потребителят иска да прати някакъв файл, да прочете съобщенията си или да 

направи нещо друго, свързано с мрежата. 

     6-ти слой : Presentation (Представителен) 
Този слой взима информацията, която му се подава от слоя на приложенията и я 

превръща в някакъв стандартизиран формат, който може да бъде разбран от 

останалите слоеве. 

     5-ти слой : Session (Сесиен) 
Слой номер 5 установява, управлява, поддържа и може да прекъсва комуникацията с 
устройството-получател. 

     4-ти слой : Transport (Транспортен) 
Този слой осигурява управление на потока от информация - начина по който се 

пренася, проверка за грешки и възстановяване на увредена при преноса 

информация. Управлението на потока също означава, че този слой разделя 

информацията получена от различните приложения и я предава в отделни потоци по 

мрежата. 

     3-ти слой : Network (Мрежов) 
Начинът, по който ще се изпраща информацията се определя от този слой. Тук се 

ползват протоколите, поддържащи адресирането и рутирането на информацията. 

     2-ри слой : Data Link (Канален) 
В този слой информацията се обработва, за да отговаря на протокола, който се 
ползва по мрежата. Също тук се определя последователността на пакетите, които ще 

се изпращат. 

     1-ви слой : Physical (Физичен) 
Този слой всъщност е самият хардуер - той определя физичните параметри на 

мрежата - например, нива на волтажа, които определят 0-те и 1-ците, 

синхронизирането на изпращането на данните и прочие. 
 

 

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

 

Изисквания към оборудването – да не предизвиква рискове за лицата, работещи 

с видеодисплей: 

Екран: 

-   знаците върху екрана да са добре и ясно оформени 

-   изображението на екрана да е стабилно 

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

регулират 

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

-   да няма отражения или отразен блясък 

Клавиатура: 

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

умора на ръцете и китките 
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- пространството пред клавиатурата да е достатъчно и да дава възможност 

за опора на ръцете и китките на лицето 

-   да е с матова повърхност 

-   знаците върху клавишите да са контрастни и четливи 

Работна маса и работна повърхност: 

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

отразима способност 

-   държателят на документи да е стабилен, да се регулира 

-   работното място да осигурява достатъчно пространство, за работа 

Работен стол: 

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

поза 

-   седалката да се регулира на височина 

-   облегалката на стола да се регулира на височина и наклон 

да има възможност за поставяне на опора за краката на лицето, работещо с 

видеодисплей 
 

25.Казус.Направете сравнителна характеристика между компютърните системи 
с процесор Pentium и Pentium II. Работна честота на процесора, FSB (Front Side Bus), 
шина данни и адресна шина, „кеш” памет, максимален обем и вид DRAM памет, 
разширителни шини, системни ресурси. Предимства на AGP порта пред PCI шината. 

 
 

 

Intel Pentium II                        Intel Pentium 
 

Кодово название                        Klamath (0,35 мкм), 
Deschutes (0,25 мкм) 

 

P5, P54 

 

Дата на пуска                            1997, 1998                             1993 
 

Архитектура                              32 бита                                  32 бита 

Шина данни                               64 бита                                  64 бита 

Шина адреси                             36 битов                                 32 бита 

Максимален обем на паметта     64 Гбайт                                 4096 Мбайт 
 
 

Кеш L1                                      16 + 16 кбайт                         8 + 8 кбайт 
 

Кеш L2                                      Външен, 512 кбайт (1/2 от 

честотата на CPU) 
 

Тактова честота                         233-300 МHz (Klamath), 
300-450 МHz (Deschutes) 

 

Дънна платка (на честотата на 

FSB) 
 

60-200 МHz 

 

FSB                                           66-100-133 МHz                      50-66 МHz 
 

FPU                                            Вграден                                  На кристала 
 

SIMD                                         MMX (SSE)                              Не 
 

Технологичен процес                 350 nm (Klamath), 

250 nm (Deschutes) 

 

800-600-350 nm 

 

Брой транзистори                      7 500 000 + кеш                     3,1-3,3 млн. 
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Енергопотребление                    25-35 W                                 8-16 W  

Напрежение                               2,8 V (0,35 mkm), 2 V (0,25    5 - 3,3 V 

mkm) 

Площ на кристала                      204 mm² (0,35 mkm),             294-163-90 mm² 

131 mm2 (0,25 mkm) 

Сокет                                        Slot 1                                     Socket 4, 5 or 7 
 
 
 

 

Предимства на AGP пред PCI 
 

 
Предимството на AGP е по-високата производителност, дължаща се на: 

 по-високата тактова честота – 66 MHz срещу 33 MHz за стандартната PCI; 

 способността да пренася съответно 2, 4, 8 пакета данни за един такт. 

 независимост -  не споделя ресурсите си с други устройства, както при PCI. 

Освен това, тъй като AGP е независима от PCI, използването на AGP 

видеокарта освобождава PC1 шината за по-традиционен вход и изход, като 

например IDE/ATA или SCSI контролери, звукови карти и т.н.; 

 при метода за достъп до паметта pipelining, AGP прави множество заявки 

за информация в рамките на един достъп до паметта. 
 възможност   за   използване   на   sideband   адресиране   (адресиране   по 

странична шина), което означава, че адресната шина и шината за данни са 

разделени, така че не е необходимо да се прочита съдържанието на пакета, 

за да се получи адресната информация. Това е направено чрез добавяне на 8 

допълнителни линии, предназначени за адресирането. 

 подобрено взаимодействие със системната оперативна памет (RAM) - AGP 

контролерът се намира в северния мост, което позволява високоскоростна 

комуникация между картата и системната памет. Това позволява и 

буферирането на изображението (frame buffer) да се извършва в RAM 

паметта, а не във видео паметта. 

 Използването на  DIME (директно изпълнение на паметта) позволява  на 
една  видеокарта  да  осъществява  директен  достъп  до  системната  памет, 

като се дава възможност паметта на видеокартата да бъде разширена чрез 

стандартната памет от дънната платка За разлика от графичните карти PCI, 

AGP е в състояние да чете текстурите директно от системната памет, като 

ги съхранява само веднъж 


