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Изпитна тема: Компютърна система с процесор Pentium III. 
 
 

1.Блокова схема на дънна платка с процесор Intel Pentium III, socket 370. 
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2.Chipset от серията 800хх. 
 

 

Чипсетите за компютърни системи с процесор Intel Pentium ІІI са от серията 800. В 

сравнение с предишните конструкции на базата на северен/южен мост, при тези чипсети  има 

някои доста значителни разлики. 

Най-съществената разлика е използването на хъбова архитектура. При нея свързването на 

северния мост (наречен контролер на паметта) с южния (наречен хъб на контролера за вход и 

изход) е чрез специализиран 66 MHz интерфейс, наречен шина с ускорена хъбова архитектура 

(accelerated hub architecture - AHA), а не през PCI шината. 

Другата характерна особеност е че в част от версиите на серията 800хх видео графичният 

контролер е интегриран директно в хъба на контролера на паметта (Graphics Memory Controller 

Hub-GMCH).  Това  означава,  че     тези  системи  нямат  AGP  слот  и  не  могат  да  използват 

традиционни AGP видеокарти, т.е. няма възможност за ъпгрейд. 

Чипсетите от фамилията 810 имат следните характеристики: 

    66/100/133 MHz системна шина; 

    Интегрирана AGP2x 3D графика (на Intel); 

    Ефикасно използване на системната памет за добра графична производителност; 

    Опционална 4MB специализирана видео памет за дисплеен кеш; 

 Порт за цифров видео изход (Digital Video Out), съвместим с DVI  спецификацията 

за дисплеи с плоски панели; 

 Софтуерно    MPEG-2    DVD    възпроизвеждане    с    хардуерна    компенсация    на 

движението; 

    Хъбов интерфейс с пропускателна способност 266MB/сек.; 

    Поддръжка на ATA-66; 

    Интегриран AC’97 контролер (аудио кодек) за звук; 

    Поддръжка на енергоспестяващи режими на работа (ACPI);; 

 Генератор на случайни числа (Random number generator-RNG) – използва топлинен 

шум, влияещ на резистор, като генерира истински непредсказуеми случайни числа; 

    Интегриран  USB контролер; 

    LPC шина за връзка със Super I/O и хъба за фърмуер (системния ROM BIOS); 

    Емулация за ISA шина. 
 

 

Представени през юни 2000 година, чипсетите 815 и 815Е станаха масово използвани, тъй 

като  включват  интегрирано  видео,  което  може  да  се  ъпгрейдва  с  помощта  на  AGP  4x  слот. 

Версията 815ЕР е представена по-късно; при нея липсва интегрираното видео с цел чипсетът да 

бъде по-евтин. 815 чипсетите са предназначени за Slot 1 или Socket 370 процесори, каквито са 

Celeron и Pentium ІІІ. Това са първите чипсети на Intel, проектирани директно да поддържат РС133 

SDRAM  памет,  позволявайки  по-достъпни  решения  спрямо  чипсетите,  използващи  RDRAM 

памет. Въпреки че съществуват три варианта на чипсета 815-обикновения 815, 815Е и 815ЕР- 

единствените разлики между тях са в използвания хъб на контролера за вход/изход (ICH или 

ICH2) и дали главният чип включва интегрирано графично ядро. Когато GMCH чипът 82815 се 

комбинира с ICH2 чипа 82801ВА, резултатът е 815Е. 

Всички 815 чипсети поддържат: 
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    66/100/133MHz системна шина; 

    266МВ/сек. хъбов интерфейс; 

    АТА-100(815Е/ЕР) или АТА-66(815); 

    РС100 или РС133 CL-2 SDRAM; 

    До 512МВ RAM; 

    Интегриран Audio-codec 97 ( АС97) контролер; 

    Енергоспестяващи режими на работа; 

    Генератор на случайни числа за продукти с повишена сигурност; 

 Един (815) или два(815Е/ЕР) интегрирани USB контролера,съответно с два или с 

четири порта; 

    LPC шина за връзка с Super I/O и хъба за фърмуер (ROM BIOS); 

    Елиминиране на ISA шината. 

Чипсетите Intel 820, както и всички чипове от серията 800, използват по-новата, хъбова 

архитектура, и са проектирани да поддържат Slot 1 или Socket 370 процесори като Pentium ІІІ и 

Celeron. Най-съществените разлики спрямо чипсетите 810 са поддръжката на графични карти AGP 

4x и RDRAM памет. 

Основни характеристики: 

    100/133MHz процесорна шина; 

    Хъбов интерфейс с капацитет 266MB/s; 

    Поддръжка на PC800 RDRAM RIMM памет; 

    Поддръжка на AGP 4x; 

    ATA-100(820E) или ATA-66 интерфейс; 

    Генератор на случайни числа; 

    LPC интерфейс; 

    AC97 контролер; 

    Една (820) или две (820Е) USB шини,съответно с два или четири порта. 
 

 

Intel 840 е чипсет от висок клас, предназначен за използване във високопроизводителни 

многопроцесорни системи, използващи Slot 1, Slot2 или Socket 370 процесори : Pentium III или 

Pentium III Xeon. 

Възможности на чипсета i840: 

    100/133MHz процесорна шина; 

 Два    канала    за    RDRAM    памет,    работещи    едновременно,които    осигуряват 

пропускателна способност на паметта до 3.2GB/s; 

 16-битова   реализация   на   хъбовата   архитектура   на   Intel   (H116),позволяваща 

високопроизводителен и едновременен вход/изход по PCI шината чрез опционалния 

компонент P64H; 

    AGP 4x; 

 Кеш за предварително извличане, който е уникален за 840 чипсета. Той осигурява 

високо ефективен поток от данни и помага за максимизиране на паралелните 

операции в системата; 

    Генератор на случайни числа; 

    Поддръжка на USB. 
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3. aрхитектура на Chipset (Intel Hub Architekture -IHA). 

3.1. Недостатъци на архитектурата Северен/Южен мост 

В компютърната система има устройства, работещи с различна скорост, като разликата 

може да бъде десетки и стотици пъти. Ако всички устройства бъдат принудени да работят с една и 

съща скорост (както е в оригиналното РС), то тази скорост трябва да е такава, каквато може да 

поддържат най-бавните устройства. Бавните устройства не могат да работят на високи скорости, 

тъй като няма да смогват да обработват данните и ще се появяват грешки. С други думи, бързите 

устройства са принудени да изчакват по-бавните, като от това спада значително 

производителността на системата. 

Поради това в практиката се налага многостепенна архитектура с 3 главни шини, като в 

най-горния слой се намира най-бързата шина – процесорната (FSB – предна шина), в средния слой 

– PCI и в най-долния – бавната ISA шина. Устройствата се свързват към три чипа: северен мост, 

южен  мост  и  входно-изходен  контролер  (супер  I/O  чип).  Тази  архитектура  получава  името 

„архитектура северен-южен мост”. При нея 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. Освен това шината PCI  е сравнително бавна. 

По-рано бяха  коментирани  и  недостатъците на  шината  ISA: не позволява съвместното 

използване на IRQ или каналите за пряк достъп до паметта (DMA)  и не дава възможност за 

преразпределяне ресурсите в случай на възникване на конфликт. 

Затова в по-късните конструкции (от Pentium III и чипсети от сериите 810, 815, 820, 840 и 

следващи) се преминава към хъбова архитектура, при която връзката между двата моста е 

специализиран високоскоростен интерфейс, наречен хъбов интерфейс. 

3.2. Същност на хъбовата архитектура 

От началото на 1999 г., новите чипове от серията 800 използват архитектура с хъбове, в която 

предишният  северен  мост  се  нарича  MCH  (Memory  Controller  Hub  –  хъб1   на  контролера  на 

паметта), а предишният южен мост се нарича ICH (I/O Controller Hub – хъб на контролера за 

вход/изход). Системите, които включват интегрирана графика използват GMCH (Graphics Memory Controller 

Hub – хъб на контролера за графика и памет) на мястото на стандартните MCH. Вместо да се свързват 

през PCI шината, както е при стандартната конструкция със северен/южен мост, те се свързват по 

специализиран интерфейс, който е поне два пъти по-бърз от PCI (фиг.1). 

MCH чипът осъществява връзката между високоскоростната процесорна шина 

(533/400/133/100/66 MHz), шината на паметта, AGP порта (533/266/133/66MHz) и хъбовия 

интерфейс (66MHz). 

ICH чипът свързва хъбовия интерфейс (66MHz), ATA(IDE) портовете (66/100/133MHz) и 

PCI шината (33MHz). ICH чипът включва също и нова LPC (Low-Pin-Count–малък брой изводи) 

шина, представляваща орязана, 4-битова версия на PCI, която е предназначена да осигурява връзка 

с ROM BIOS-а (наречен хъб за фърмуер FWH- FirmWare Hub) и Super I/O чипа на дънната платка. 
 

 
 
 
 
 

1 Хъб в превод от английски език означава център 



ПГТТ „Христо Ботев” – гр. Смолян 

 

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

 

 

 

 
процесор 

 

 

процесорна шина 

 
MCH 

 
 
шина на 

 
видеокарта 

AGP  

хъб на 

контролера 

на паметта 

паметта  

оперативна 

памет 

 
хъбов интерфейс 

8-битов 66 MHz 266 MB/s 
 
 

портове за 

твърди дискове 
 
 

 
USB 

 
ICH хъб на 

контролера 

за вход/ 

изход 

 

 
 
PCI шина 
 

 
133 MB/s 

 
слотове PCI 

 

 
 

FWH FirmWare 

Hub хъб за 

фърмуер 
 
 
 
 

флопидисково 

устройство 

LPC шина 4-бит 
 

16 MB/s 
 
 
 

супер I/O 

 
клав.       мишка 
 

 
 

серийни портове 

COM1, COM2 
 

паралелен порт 

LPT1 
 

 
 

фиг.1 Блокова схема на компютърна система с хъбова архитектура 
 
 

Има две основни разновидности на хъбов интерфейс: 

 АНА (ускорена хъбова архитектура) използвани от серията 8xx на чипсети. Хъбовият 

интерфейс АНА е двупосочен, 8-битов, с честота 66 MHz и извършва четири трансфера 

за един такт. При това положение ефективната му пропускателна способност е 4 x 66 

MHz x 1 байт =266MB/сек. 

 DMI (Direct Media Interface), използван от 9xx и следващи серии чипсети. DMI е PCI 

Express връзка с 4 алеи (широка 4 бита). Използват се две отделни еднопосочни връзки, 

като данните се предават едновременно и в двете посоки (дуплексен режим). Във всяка 

посока пропускателната способност е 1GB/s (250 MB/s Х 4 алеи) или общо 2GB/s, което 

е 7,5 до 14 пъти по-бързо от PCI. 

Тясната шина на хъбовия интерфейс позволява постигането на  по-високи  честоти,  поради 

намаляването на електрическите смущения, а оттам и по-висока пропускателна способност и е 

по-икономична  за  производство  от  предишните  конструкции,  използващи  архитектурата 

„северен-южен мост”. 

3.3. Предимства на хъбовата архитектура 
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Хъбовата  конструкция  предлага  няколко  предимства  пред  традиционната  архитектура 

„северен/южен мост”: 

    Хъбовият интерфейс AHA (Accelerated Hub Architecture – ускорена хъбова архитектура), 

използван от 8xx серията, има два пъти по-голяма пропускателна способност от PCI (33,3 

MHz x 4 байта = 133MB/сек.). В чипсетите от серията 9xx и по-нови серии се използва 

още по-бърза връзка, наречена DMI (Direct Media Interface – директен интерфейс на 

средата), която е 7.5 до 14 пъти по-бърза от PCI. 

 Намалено натоварване на PCI шината. Хъбовият интерфейс е независим от PCI и не 

завзема капацитета на PCI шината.   Това позволява доста по-голяма пропускателна 

способност за PCI устройствата,  тъй като PCI не обслужва  южния мост (поемащ и 

трафика от Super I/O чипа). 

 Поради    това,    че    заобикаля    PCI,    хъбовата    архитектура    позволява    по-висока 

пропускателна   способност   и   за   устройствата,   свързани   директно   към   хъба   на 

контролера за вход/изход (предишния южен мост), каквито са новите и по-бързи 

интерфейси АТА-133, SATA-300 и USB 2.0. 

 Намалено  опроводяване  на  платката.  Хъбовият  интерфейс  е  широк  само  8  бита  и 

изисква 15 сигнала, за да бъде реализиран на дънната платка.  DMI е само 4 бита широк и 

изисква само осем двойки диференциални сигнали. За сравнение,  32-битовата PCI шина изисква 

64 сигнала. Намаленият брой изводи означава по-малко писти по дънната платка, по- 

малко електромагнитни смущения и грешки при синхронизацията, а самите чипове имат 

по-малко изводи, което ги прави по-малки и по-изгодни за производство. 

 LPC шината има максимална пропускателна способност 16,67 MB/s, която е около 2 

пъти по-голяма от тази на ISA шината и е с намален брой писти в сравнение с ISA 

шината (13 сигнала срещу 96 при ISA). 

 
4.Схеми  за  генериране  на  тактови  честоти  на   дънната  платка,  кварцов 

генератор, настройка на тактовите честоти. 
 
 

1.1     Предназначение на системния таймер в състава на РС. 

Освен часовника за реално време, всеки компютър съдържа устройство, 

наречено  системен  таймер,  на  англ.  PIT  -  съкращение  от  Programmable  Interval 

Timer. 

При оригиналните модели PC схемата се използва за системен часовник, 

генератор   на   звук  и   за   коректно   протичане   на   процеса   за   опресняване   на 

динамичната памет RAM. 
 

1.2     Кратка историческа справка. 

На първите компютри се е използвала микросхема Intel 8253. В PC с процесор 

286 или по-добър се вгражда схемата 8254, която може да работи с честоти до 10 

MHz, но е напълно съвместима със схемата 8253, която работи с честоти до 2,6 

MHz. По отношение на вътрешната си структура 8253 и 8254 са идентични. 8254 за 

разлика от предшественика си разполага и с допълнителна команда (Read Back 

Command), чрез която е възможно да се прочете актуалното състояние на схемата. Т 
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По-късно таймерът, заедно с други компоненти влиза в състава на чипсета, 

напр. в PIIX4. 
 

1.3     Блокова схема и принцип на работа 

Микросхемите 8253 и 8254 представляват триканални програмируеми броячи- 

таймери. Вътрешните броячи на микросхемите имат разрядност 16 бита, но връзката 

с тях е 8-битова. При това може да се задава стойност само на младшия байт на 

брояча (LSB), само на старшия (MSB) или двата (LSB/MSB), при което отначало се 

предава младшия, а след това старшия байт. 

Схемата  на  PIT  включва  три  независими  един  от  друг  16-битови  броячи 

(канала), всеки от които има различно предназначение и може да се програмира в 

един  от  шестте  възможни  режима.  Броячите  разполагат  със  собствени  тактови 

CLOCK и управляващи (разрешаващи) GATE входове и съответни изходи (OUT). 

Входната честота на всички канали е 1,19318 MHz. Таймерът е включен към 

линия на прекъсване   IRQ0 и изработва прекъсване INT 8h приблизительно 18,2 

пъти в секунда (точната стойност е 1193180/65536). 
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фиг .1 Програмируемият таймер разполага с 3 независими брояча 
 

 

5.Характеристики  на  процесорите  Intel  Pentium  III,  работни  честоти,  видове 
ядра, шина данни, адресна шина, „кеш” памет. 

 
Скорости на системната шина 100MHz, 133 MHz 

Множител на тактовата честота от 4х до 10х 
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Тактова честота от 450 MHz до 1400 MHz  

Размер на кеша L1 16КВ х 2 =32KB 

Размер на кеша L2 512KB на 1/2 от честотата на ядрото – на отделен чип 

или 256/512 КВ - вграден 

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 

или корпус FC-PGA/ FC-PGA2  за цокъл Socket 370 

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

Управление на енергията SMM 
 
 
 
 
 

 

6.Регистри с общо предназначение, суперскаларна архитектура. 

 
 

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). 
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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). 
 

7.Динамично изпълнение на инструкциите, нови инструкции при Pentium III. 
 

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. 

 SSE   -   поточни   SIMD   инструкции.   Нови   70   инструкции,   които 

позволяват по-бързо  обработване  на  изображения,  триизмерни  среди, 

поточно аудио и видео, уеб достъп, разпознаване на говор, нови 

потребителски интерфейси и всякакви приложения, богати на графика и 

звук. 

 сериен номер на процесора   - позволява на компютърната система и 

потребителя да се идентифицират в мрежите и приложенията 
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8.Архитектура с две независими шини. 
 

Подобно на Pentium Pro, Pentium III 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 III процесорът 

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

два пъти повече данни спрямо процесор с една шина. 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. 

Системната шина на Pentium III осигурява безпроблемна поддръжка на до два 

процесора. Това позволява евтина двупосочна мултипроцесорност по шината на L2 

кеша. Тези системни шини са конструирани специално за сървъри или други отговорни 

системи, където са от особено значение надеждността и целостта на данните. Всички 

Pentium III процесори включват също така защитени по четност сигнали на 

системната шина за заявка и отговор на адреси с механизъм за повторение, 

осигуряващи висока надеждност и цялост на данните. 
 

9.Процесори на AMD, съвместими с Pentium III процесорите. 

K7/Athlon: Убиеца 
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В 1999 год. AMD пуска процесор седмо поколение K7, по-късно преименован в 

Athlon. В чипа били отсранени недостатъците на предходния модел, а FPU, накрая, 

става много добър - фактически, се оказва по-добър, отколкото в Intel. Athlon става 

най-бързия процесор x86 и се отличава с много силни моменти, включително бърза 

шина FSB - EV6, която се исползва в първите процесори Alpha - и висока 

производителност. Единственния проблем се появява от страна не на процесора, а от 

чипсета: нито модел на AMD, нито на VIA са могли  да се конкурират с чипсета на 

Intel (със знаменития 440BX). K7 исползова Slot A (конкурентен на Intel Slot 1) и 

поддържащ     кеш     L2     с     различнии     делители     (1/2,     2/5     или     1/3). 

Тук  трябва  да  се  отбележи,  че  именно  AMD  пръв  обявява  (и  продава)  1-GHz 

процесор от поколението Athlon (два дни по-рано от 1-GHz Intel Pentium III). 
 

 

AMD Athlon (K7, K75) 
 

Кодово название      Argon (K7)                       Pluto, Orion (K75) 
 

Дата на пуска           1999                                 1999 
 

Архитектура             32 бита                             32 бита 
 

Шина данни             64 бита                             64 бита 
 

Шина адреси            32 бита                             32 бита 
 

Макс. Обем на 

паметта 

 

4096 Мбайт                     4096 Мбайт 

Кеш L1                      64 кбайт + 64 кбайт        64 кбайт + 64 кбайт 
 

Кеш L2                      Slot A (1/2 CPU)              Slot A (1/2, 2/5 или 1/3 CPU) 

Тактова честота       500-700 МHz                   550-1000 МHz 

FSB                           100 МHz (DDR)              100 МHz (DDR) 
 

FPU                           Вграден                           Вграден 
 

SIMD                         MMX, Enhanced 

3DNow! 

 

MMX, Enhanced 3DNow! 

 

Тех.процес               250 nm                             180 nm 

Брой транзистори    22 млн.                             22 млн. 

Енергопотребление 42-50 W                           31-65 W 

Напрежение             1,6 V                                1,6-1,8 V 

Площ на кристала    184 mm²                           102 mm² 

Брой изводи             Slot A                               Slot A 
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Pentium III достига до 1 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentium III Coppermine станал първия сериен процесор x86, който успял да 

достигне честота 1 GHz; била пусната даже версия на 1,13 GHz, но тя бързо 

загубила пазар заради проблеми със стабилноста. Новата версия  на Pentium 

III се отличавала с подобрен кеш от второ ниво - вече бил "вграден" на 

кристала. Той бил по-бърз, от 512 кбайтовия външен кеш на първите модели, 

и в това время вече се рекламирал като функция, увеличиваща скороста на 

работа в Интернет. Процесора бил пуснат още в три версии: сървърен (Xeon), 

„пазарен” (Celeron) и мобилен (с първия вариант на технологията SpeedStep). 
 

През 2002 год. се появява подобрената версия на Tualatin с голям кеш L2 (512 

кбайт) и 130-nm технология. Тя е   позиционирана на сървъри (PIII-S) и 

мобилни устройства, а в компютрите на потребителско ниво се среща рядко. 
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Intel Pentium III 

 Кодово название                  Coppermine 

Дата на пуска                        1999 

Архитектура                         32 бита 

Шина данни                          64 бита 

Шина адреси                         32 бита 

Макс. обем на паметта        4 Гбайт 

Кеш L1                                  16 + 16 кбайт 

Кеш L2                                  Вграден, 256 кбайт (на честотата на CPU) 

Тактова честота                    500-1133 МHz 

FSB                                        100-133 МHz 

FPU                                        Вграден 

SIMD                                     MMX (SSE) 

Тех.процес                            180 nm 

Брой транзистори                 28,1 млн. 

Енергопотребление              25-35 W 

Напрежение                          1,6 V, 1,8 V 

Площ на кристала                106 mm² 

Сокет                                     Slot 1-Socket 370 FCPGA 

  

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 
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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. 
 

„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: 
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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.SDRAM памет, параметри, работни честоти, модули памети – DIMM 168 pins. 
 
SDRAM. 
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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. 
 
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..) 
 
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. 
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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. 
 

13.Външни запомнящи устройства, характеристики, видове според принципа 
на запис и четене на информацията. 

 

 

Според принципа си на действие, ВЗУ се разделят на три класа: 

а)оптически; 

б)магнито-оптически; 

в) магнитни. 

Видове ВЗУ според принципа на запис и четене на информацията: 

а)устройства с последователен достъп; 

б)устройства с пряк достъп; 
 

Флаш паметта е електронна памет, която намира широко приложение в редица 

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

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

(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), която се изтрива и 

програмира на парчета (блокове). Флаш паметта е също известна като Solid State 

памет, тоест не съдържа движещи се части – всичко е електронно вместо механично. 

Друго предимство е че за съхранението на записаната информация не е нужна 

електроенергия, тоест флаш паметта е не-летлива памет. Освен това осигурява бърз 

достъп до записаните данни. Основен елемент във флаш паметта е MOS 

транзисторът. 

 
MOS  Транзисторът с  плаващ  гейт  се  използва  като  запомнящ елемент  във 

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

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

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

напрежения свързващите проводници трябва да са достатъчно раздалечени и това 

води до неефективно използване на пространството на полупроводниковия кристал 

(върху който се изграждат транзисторите). 
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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. 

 
14.CD-ROM и DVD-ROM, физическа организация на паметта, принцип на запис и 

четене, кодиране на информацията, характеристики. 
 
През 1980 г. от фирмите Philips и Sony е разработен стандартът "red book" описващ 

конструкцията и начинът на запис върху CD-DA (Compact Disc Digital Audio), или 

още "матричен" диск с цифрова музика. Впоследствие бе установено, че CD освен 

музика, може да съхранява и големи обеми от данни, в стандарта yellow book) 
 

Основата на носителя се изработва от прозрачен поликарбонат, върху който чрез 

пресоване е нанесен релеф-непрекъсната спирална пътечка, състояща се от 

последователност от дупки (pits), започваща от центъра на диска със разстояние 

между 1,2-1 мкм (стандартно 1.6 мкм). Точно чрез последователността от питове 

(pits) и разстоянията между тях (наречени lands) се копира цифровия сигнал записан 

върху CD. Отразяващият слой представлява тънък слой метал (алуминий, сребро, 

злато и др.), напрашен върху релефната част на основата и служи за отразяване на 

сигнала на четящия лазер при "просвирването" на CD. Горният слой - защитният, 

представлява поликарбонат, бой или лак, защитава отразяващия слпй от външни 

въздействия. 
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Еднократно записваемите дискове CD-R и дисковете за многократен презапис CD- 

RW имат подобна на CD структура: 
 
Между основата и отразяващия слой (злато, сребро или друг метал) е вмъкнат слой 

полимер. При CD-R при нагряването на определени точки от този слой със лазера на 

CD-R устройството (записвачка, печка) тези участъци потъмняват и престават да 

пропускат светлина към отразяващия слой, формирайки участъци, аналогични на 

ритовете. Записът на информация се върху носителя се извършва при една мощност 

на записващия лазер, при което фазовото състояние на регистриращия 

(информационния) слой се променя на кристално и след изстиването на материала 

остават в него. За "изтриването" на носителя (или обратното преминаване от 

кристално към аморфно състояние) се използва друга мощност на лазера, при което 

се развива друга температура, под въздействие на която материала преминава във 

аморфно състояние и остава такова след охлаждането му. 
 

При CD-R върху предварително изработените носители се извършва запис чрез 

въздействие с лазерен лъч върху иначе прозрачен полимер, който потъмнява 

вследствие на въздействието. За да може лазерът да следва точно пътечката в режим 

на запис, по време на производството на носителя върху него се нанася 

предварителен релеф, пътечката на който съдържа маркери на кадрите и 

синхронизиращи сигнали. Тези маркери се записват с понижена амплитуда и биват 

припокрити вследствие на записаните данни. При CD-RW участъците от слоя от 

органично вещество, върху който въздейства лазера на рекордера, променят своето 

фазово състояние от аморфно на кристалическо. 
 

Освен разлика в слоевете и в използваните материали, двата типа носители се 

отличават и по маркировка (pregroove) нанасяна на CD-R/RW още е в процес на 

производство. Тази маркировка съдържа ATIP (Actual Time In Pregroove) служещ за 

разделяне на носителя на блокове и съдържащ освен това и допълнителна 

информация за носителя-кодове на производителя, типа на използвания използвания 

чуствителен материал, препоръчвани стойности за скоростта на въртене и 

мощността на лазера. Маркерите улесняват намирането на областите от диска, 

предзначени за служебна информация и за записване на данни. 
 

CD-ROM изисква програмната област да започва с LEAD-IN зона с размер 4500 

блока (9 Mb, 1 мин.) и да завършва с LEAD OUT област от 2250 блока (4,5 Mb, 30 

сек.), за да може да прочете записаните в тази сесия данни. Всъщност, точно 

комбинацията (структурата) от LEAD IN, PROGRAM AREA и LEAD OUT се нарича 

сесия, а процесът на запис на LEAD-IN и LEAD-OUT след преключване на един или 

повече етапи по сформирането на данни се нарича "затваряна на сесията". След 

затварянето на сесия тя ще може да бъде прочетена от CD-ROM и от CD-R/RW, а 

при необходимост и възможност към записаната сесия може да бъде добавена друга. 
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15.Принципна разлика в механиката на HDD и CD-ROM/DVD-ROM. 

 
Механиката на HDD: 

 

Запаметяващото устройство на HDD използва набор от една или повече дискови 

плочи (диска) около обща ос в т.нар. дисков пакет. Традиционно плочите са 

изработвани от алуминий, но с нарастване на плътността на запис се правят от 

стъкло. 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). 

Целият дисков пакет се върти с постоянна ъглова скорост около оста си, задвижван 

от електродвигател. При старите и големи устройства той е дори мощен трифазен 

електродвигател, свързан чрез ремъчна предавка с шпиндел, на който е фиксиран 

дисковия пакет. В съвременните устройства двигателят за пакета е най-често 

миниатюрен и плосък, куплиран директно към шпиндела, и управляван от 

специализиран контролер, стабилизиращ скоростта му на въртене. 
За двете работни повърхности на всяка плоча има отделна глава (универсална, или 

по-често блок от четяща, изтриваща и записваща). Блокът магнитни глави се 

задвижва чрез рамо, извършвайки операцията позициониране на главите чрез 

радиално преместване. В устройствата със сменяеми дискови пакети главите 

типично позиционират по права линия (радиално; към центъра на шпиндела на 

пакета), задвижвани от линеен двигател. В повечето от съвременните запаметяващи 

устройства с твърд магнитен диск рамото се върти около ос, разположена извън 

пакета и успоредна на оста му, при което върхът на рамото и главите, закрепени на 

него, извършват движение по дъга от окръжност, ориентирана приблизително по 

радиуса на дисковия пакет. 

Записът става чрез промяна на ориентацията на отделните магнитни домени. До 

края на 20 век записът се извършва надлъжно - ориентацията на домените е по 

протежение на пътечките, срещу или по посоката на въртене. Нуждата от 

повишаване на плътността на запис довежда до напречен запис - с ориентация на 

домените наляво или надясно, напречно на дължината на пистата, както и до 

перпендикулярен запис - перпендикулярно на повърхността, в дълбочината на 

магнитния слой, с ориентация на домените нагоре или надолу. 

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. Цилиндрите 

съответстват по брой и номерация на пистите по коя да е повърхност. При само една 

работна повърхност (но не плоча, т.к. плочата често използва глава за всяка от двете 
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си работни повърхности) понятието цилиндър няма смисъл. 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, а не се налага бавното препозициониране на друг номер писта (с друг радиус). 
 
 
 
 
 
 

 
Механиката на CD-ROM/DVD-ROM 

 

В най-общия случай едно типично CD-ROM/DVD-ROM устройство се състои от 

платка или платки, на която (които) е разположена електрониката, двигател, 

задвижващ носителя, оптична система и система за зареждане на диска. 
 

Върху платката (платките) са разположени всички схеми, вклчващи интерфейса за 

връзка с компютъра, управляващи системи на устройството, аудио-частта, ЦАП и 

др. 
 

Двигателят служи за придвижване на носителя със постоянна или променлива 

линейна скорост, за която се грижи електрониката. 
 

Оптическата система е съставена от глава с разполежени на нея лазерен диод/и, 

система за фокусиране, фотоприемник и предусилвател. Системата за фокусиране е 

конструирана като подвижна лупа, която се задвижва със механизъм, познат като 

voice coil (звукова макара), който се използва за задвижване на мембраните на 

електромагнитните високоговорители. Промяната на напрежението, преминаващо 

през намотката предизвиква промяна на магнитното поле и промяна на положението 

на оптичната леща (лупа), при което тя променя фокуса на лазерния лъч. Самата 

оптична глава с лещата от своя страна има система за преместване, представляваща 

рейка със зъбчата или друга линейна предавка и собствен стъпков двигател. 
 
Системата за зареждане на диска в повечето случаи е реализирана като подвижна 

плоскост (tray), върху която се поставя носителя. Все още се среща и друга система- 

caddy, която представлява подобие на кутия за CD, в която се поставя носителя, а 

след това самото caddy се поставя в устройството. В двата случая отделен двигател 

заедно със специален механизъм за зареждане се грижи за преместването на tray или 

caddy вътре в устройството, за да може носителят да легне върху специалната шайба 

върху оста на шпинделния двигател. След като носителя заеме мястото си, отгорето 

се спуска друга шайба, която го застопорява. Това позволява на повечето устройства 

да работят и във вертикално положение. 
 

За връзка на CD устройствата с компютъра се използват няколко стандарта - за 

вътрешни устройства - SCSI и IDE(ATA), а за външни - USB и Firewire. 
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16.Видеосистема. 

 

 
 

 

17.LCD  монитори,  принципно  устройство,  характеристики.  LCD  монитори  с 
пасивни и активни матрици. 

 
LCD -  монитори с пасивна матрица: 

Течен кристал - материал, способен под въздействието на електрическо поле 

да   изменя   поляризоваността   на   преминаващото   през   него   електромагнитно 

излъчване (например, светлина). 
Между две  стъклени  плочи  се  разполага  слой  от течни  кристали,  които  в 

естествено състояние пропускат светлина. В местата пропускащи светлина, екранът 

е светлосив. В стъклените плочи има електрически проводници, които са така 

подредени, че произвеждат електричество в определени точки. В точките с 

електрическо  поле,  течните  кристали  не  пропускат  светлината  и  на  екрана  се 

появява черна точка . Чрез тези точки се създава изображението. 
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Недостатъци: 
Недостатъчна яркост на изображението и зависимост от  ъгъла на  наблюдение. 

Не могат мигновено да изменят състоянието си. Необходимо им е време за 

превключване от едно състояние в друго, поради което динамичните изображения са 

с лошо качество. 

Имат  фиксирана  разделителна  способност.  което  е  неудобство  за  графичните 

дизайнери и CAD специалистите. 
 

 

TFT -  монитори с активна матрица 
Създадени са на базата на транзистори с тънка пластинка (Thin Film Transistor  TFT 

). Използваните транзистори не се различават от обикновените но са с много малка 

дебелина (от 1/10 до 1/100 микрона). Те се произвеждат във вид на матрица: за 

създаване на трицветна матрица с размер 800x600 пиксела са необходими около 1 

440 000 отделни транзистори. 

Тази технология решава проблема с динамичните изображения, както и други 

проблеми на  LCD – време реагиране на матрицата, яркост на изображението, както 

и екранна разделителна способност. 
 

 

dpi (dot pen inch) - количество точки на инч 

Терминът  е  въведен  за  разделителната  способност  на  монитори  и  фактически 

показва какъв е размерът на точката, с която те работят. Колкото е по висока 

разделителната способност - толкова е по-малка точката и следователно по- 

качествено изображението. 
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рpi (pixels pen inch) - количество пиксели на инч 

Минимална единица за изображение, цвят и яркост, която може да се зададе 

независимо от останалото изображение. Терминът се използва за определяне 

разделителната способност на изображенията. Показва колко пиксела /малките 

квадратчета, които формират графиката са необходими за запълване на един инч. 
 
 
 

18.Сравнителна характеристика между CRT и LCD мониторите. 
 

CRT монитор (Cathode Ray Tube - електронно-лъчева тръба) – предимства 
 

 

1- Неограничен ъгъл на видимост           2- Липса на пикселни грешки 
 

3- Достигане на по-висок контраст        4- По-високо качество на цвета 
 
 

5- Незабележимо време за реакция на пикселите. 
 
 

6- По-ниска цена 
 

 
 
 
 
 

Недостатъци на CRT 
 
 

1- Големи размери               2- Голямо енергопотребление 
 
 

3- Вредни излъчвания         4- Използване на вредни за околната среда материали 
 

5- Трептене на образа.         6- Влияят се от магнитни полета. 
 

7- Лоша геометрия 
 

 

LCD монитор (Liquid Crystal Display - Течнокристален дисплей) – предимства 
 
 

1- Малки размери и тегло. 
 
 

2- Ниска консумация на ел. енергия 
 
 

3- Липса на вредни излъчвания 
 
 

4- Не се използват вредни вещества за направата им 
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5-Липса на трептене на образа 
 

6- Не се влияят от магнитни полета 
 
 

7- Добра геометрия 
 

 

Недостатъци на LCD 
 
 

1- Ограничен ъгъл на видимост 
 
 

2- Възможност за поява на пикселни грешки 
 
 

3- По-нисък контраст 
 
 

4- По-ниско качество на цветовете 
 
 

5- Високо време за реагиране на пикселите 
 
 

6- По-висока цена 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 

20.Стандарт SVGA (Video Graphics Adapter), кратка блокова схема. 
 
 
 
 
 

Базово ниво на шина AGP : 

Ширина на AGP   32бита 

 
Работна честота  66MHz 
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Теоретичнаскорост за трансфер на 
данни  266MB/s 

 
Алтернативни режими  2x/4x 

 

 
 
 
 
 
 
 

Базово ниво за шина PCI : 

Ширина на PCI  32бита 

 
Работна честота  33MHz 

 
Теоретичнаскорост затрансфер 
наданни  133MB/s 

 

 

 Ха ра кт е рис т ики     : 
 

Разделителна способност ( resolution ) 
 

- Определя се от количеството и вида памет на картата. 

- Свързана е сразделителната способност на монитора ( количеството детайли, които 

могат да бъдат изобразени върху монитора ) 

- Мярка за разделителна способност е пиксел ( pixel ) – малки точки съставящи 

изображението върху екрана на монитора. 

Пикселът се явява относителна мярка ( за разлика от dpi ) , тъй като зависи от 

размерите на екрана на монитора (освен  ако не е LCD ) 

- Често срещани разделителни способности : 

640 Х 480 

800 Х 600 

1024 Х 768 

1280 Х 1024 

1600 Х 1200 

1920 Х 1080 
 

- При CRT мониторите разделителната способност не влияе на дей ствителния 

размер наобраза. При различни настройки броят на пикселите не се променя. 

Променя се само размерът им ( т.е. при разделителна способност 640 Х 480 

пикселите са с много по – голям размер от тези при 1024 Х 768 ). Ето защо образът 

изглежда смален въпреки , че вдействителност не е променял размера си. 

При LCD мониторите броят на пикселите е фиксиран и поради това размерът на 

образите се ( променя  в пиксели ) при различните разделителни способности. 

Цветна дълбочина ( color depth ) 
 

Разделителна 
способност 

 

Памет необходима за работа със сигнала 

  
 

8 бита 
( 256 цвята ) 

16 бита 
( 65 536 цвята ) 

Hi Color 

24 бита 
(16 777 216 цвята) 

True Color 
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 640 Х 480 ( VGA )     0.29 / 512 KB 0.59 / 1MB 0.88 / 1MB  
800 Х 600 
( SVGA ) 

 

0.45 / 512 KB 
 

0.92 / 1MB 
 

1.37 / 2MB 

1024 Х 768 
( XGA ) 

 

0.75 / 1MB 
 

1.5  / 2MB 
 

2.25 / 4MB 

1280 Х 1024 
( SXGA) 

 

1.25 / 2MB 
 

2.5  / 4MB 
 

3.75 / 4MB 

1600 Х 1200 
( UXGA ) 

 

1.83 / 2MB 
 

3.66 / 4MB 
 

5.49 / 8MB 

1920 Х 1080 
( HDTV) 

 

1.98 / 2MB 
 

3.96 / 4MB 
 

5.93 / 8MB 

 

Честота на опресняване 
 

-    Видимата за потребителя честота е честотата на опресняване на монитора, която 

е в пряка връзка с честотата на опресняване на видеокартата. 
 

 

Вид монитор CRT LCD 

Минимална честота на 
опресняване 

75 
Hz 

60 
Hz 

 

-    Честотата на опресняване на аналогова видеокарта  се определя от скоростта на 

цифрово-аналоговия преобразувател (в MHz).Стойността в MHz на RAMDAC 

определя колко често се четат от кадровия буфер на видеокартата и се изпращат 

данни към монитора. 

-    Зависимостта между честотата на RAMDAC , екранната разделителна 

способност и честота на опресняване поддържани от картата се вижда на чертежа, 

т.е.  е право пропорционална. 
 

 
 
 

 

RAMDAC 
Екранна 

разделителна 
способност 

 

Честота на опресняване 
поддържани от картата 

 

 
 
 
 

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: 

http://www.xerox.com/
http://www.canon.com/
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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. 

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. 
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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. 
 
 

 
 

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. 

http://www.oki.com/
http://www.panasonic.com/
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22.Мрежови   хардуер   –   LAN   карта,   концентратор   (Hub),   рутер   (Router), 
маршрутизатор, мостове (Bridges) и превключватели (Switches). 

 
LAN карта - За комуникиране по мрежа винаги се 

изисква някакъв вид мрежов интерфейс.Мрежовата 

интерфейсна карта е основният хардуерен 

компонент в мрежовите комуникации. Тя 

преобразува паралелния сигнал, произведен от 

компютъра, в серийна (последователна) форма, 

която се изпраща по мрежовия кабел. Единиците и 

нулите на двоичната комуникация се преобразуват 

в електрически импулси, светлинни импулси, 

радиовълни или каквато и да е друга схема за 

предаване на сигнали, използвана от преносната 

среда. 
 
Концентратор (Hub) – или както е прието в България, концентратор, представлява 

от себе си многопортов (от 4 до 16 и  повече) повторител (repeater) на мрежа с 

автоматична   сегментация,   предназначен   най- 

вече  за  свързване  на  отделни  работни  места, 

оборудвани с мрежови карти, в една мрежа, като 

отделните работни места могат да работят под 

управлението на различни операционни системи 

и   да   бъдат   от   различен   тип   (работещи   на 

различна скорост, например). Всички портове на 

концентратора по правило имат един и същ 

приоритет, така че при получаването на сигнал 

на единия от портовете концентратора го 

препредава към всички свои активни портове. 
 

 

Маршрутизатор(Router) – Маршрутизаторите 

свързват отделни мрежи една с друга. Това може да 

се случи в една локална мрежа (в който случай 

отделните мрежи се наричат подмрежи) или между 

независими една от друга мрежи, както е например 

при глобалния Интернет. 

Подобно на моста, маршрутизаторът филтрира 

трафик.       За       разлика       от       моста       обаче, 

маршрутизаторът  прави  това,  използвайки 

логически  мрежови  адреси  (IP  или  IPX  адреси) 

вместо физическите хардуерни адреси. Маршрутизаторите са по-интелигентни от 

мостовете; те вземат сложни решения, избирайки най-добрия маршрут до дадена 

дестинация измежду множество възможни пътища. 
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Мостове (Bridges) – Един традиционен мост (наричан също прост прозрачен мост) 

свързва два мрежови сегмента и извършва филтриране на трафика, като се базира на 

МАС (media access control) адресите в пакетите. Когато се използва правилно, това 

ви позволява да намалите претоварването. 
 

 

Превключватели     (Switches)     –     Основната 

функционалност  на  един  суич  (комутатор)  е 

измамно  проста:  да  избере  път,  по  който  да 

изпрати данните до тяхното местоназначение. 

Комутаторите   позволяват  всяка   една   работна 

станция        да        предава        данните        през 

комуникационната среда без да се конкурира с 

другите.         Основната         разлика         между 

концентратора (hub) и комутатора (switch) идва 

от   възможността   на   последния   да   буферира 

пакетите    с    данни.    Ethernet    суичовете    се 

превръщат  в  популярно  решение  за  свързване, 

при това поради добра причина. Те увеличават производителността (скоростта) и са 

сравнително евтини. 
 

 

23.Oсновни функции и параметри. 
 

LAN карта - Важна част от мрежовия интерфейс е така нареченият трансивър (или 

приемопредавател). При някои мрежови карти, като например тези за 10Base2 и 

10BaseT мрежи, трансивърът е вграден в самите тях. Други, например 

предназначените  за  10Base5  мрежи,  са  снабдени  с  интерфейс  за  свързване  на 

(мрежови) устройства (attachment unit interface - AUI), представляващ конектор, към 

който кабелът се свързва към вьншен трансивър. Трансивърът (приемопредавателят) 

служи именно за приемане и предаване на сигнали. 

Освен че подготвя данните за изпращане към преносната среда, мрежовата карта 

отговаря и за управлението на потока от данни между компютрите и преносната 

среда, както и за приемане на входящите данни. 
 

Концентратор (Hub) – При положение, че логиката на концентратора открие 

някаква   неизправност   във   някой   от   подвключените   към   портовете   мрежови 

сегменти, концентраторът автоматично се изключва, като след като при някой от 

следващите цикли установи, че повредата е отстранена, отново започва да 

функционира нормално. 

Концентраторите са автономни устройства, които могат да бъдат свързвани едно с 

друго   с   цел   увеличаване   на   физическия   брой   подвключени   устройства   и 

разширяване топологията на една (хетерогенна) мрежа. Hub-овете отговарят на 

стандарта IEEE 802.3, работейки в съответствие с ниво 1 (физическо) на модела OSI 

(Open System Interconnect), което ще рече че те не се влияят от типа на протоколите 
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от по-високо ниво. Процесът, при който концентраторът изключва някой от 

портовете при откриване на неизправност се нарича сегментация. 

Мрежите, в които се използват най-често концентратори, са на базата на кабели с 

усукана двойка (UTP) - 10Base-T или 100Base-TX/T4. Има концентратори за мрежи 
10Base-2 с коаксиален кабел и 10Base-F с оптичен кабел, както и други. Десет- 

мегабитовите хъбове често имат портове с конектор RJ-45, така и за коаксиален 

кабел (BNC) или AUI, което позволява сегментите с коаксиален или оптичен кабел 

да се използват като главна магистрала (Backbone) между концентраторите. 
 
Маршрутизатор(Router) – Специализираните маршрутизиращи устройства 

всъщност са компютри със специално предназначение; те съдържат микропроцесори 

и изпълняват своя собствена операционна система. РС-тата също могат да бъдат 

конфигурирани да действат като маршрутизатори, ако операционната система 

поддържа IP или IPX препращане. 

Маршрутизаторите поддържат маршрутни таблици, съдържащи мрежовите адреси 

на други маршрутизатори. Един маршрутизатор трябва да притежава поне два 

мрежови интерфейса, защото той служи като шлюз (gateway) между мрежи. Адресът 

на интерфейса на маршрутизатора, който обслужва конкретна подмрежа, се нарича 

подразбиращ се шлюз (default gateway) за тази подмрежа. 

Маршрутизаторите могат да се използват за свързване на множество мрежи в една 

по-голяма, както и да разделят една голяма мрежа на няколко по-малки. 

Когато в дадена мрежа съществуват множество пътища, мостът избира един от тях и 

винаги използва него, за да достигне до специфична дестинация. Маршрутизаторите 

взимат под внимание всички налични пътища за всеки изпратен пакет и взимат 

решение за всеки отделен пакет. По този начин, ако даден маршрут е много 

натоварен в дадено време, маршрутизаторът избира друг по-ефективен маршрут. 
 
Мостове  (Bridges)  –  Един  добър  пример  за  използване  на  мост  (bridge)  e 

безжичният Ethernet мост, който превръща сигналите от жично Ethernet устройство 

за нуждите на безжични компютърни мрежи. Bridge-ът и USB адаптерите понякога 

са наричани wireless media adapters. Те позволяват на устройства за Wi-Fi да 

използват Ethernet или USB физически устройства. 

За разлика от повторителите, някои мостове могат да свързват мрежови сегменти, 

използвайки различни методи за достъп до преносната среда, стига да използват 

един и същ мрежов протокол (например TCP/IP). Те се наричат транслационни 

мостове (translation bridges) или капсулиращи мостове (encapsulation bridges). 

В една мрежа може да има повече от един мост. Това осигурява отказоустойчивост, 

но е свързано с риск да се получи междумостово зацикляне (bridging loop), което 

възниква при наличие на няколко различни пътя между две точки. 
 
Превключватели (Switches) – Суичовете използват една от двете схеми за 

комутиране: 

 Комутация  без  буфериране  на  пакетите  (cut-through  switching)  -  Суичът 

започва да препредава пакета до неговото местоназначение, преди пакетът да 
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е   пристигнал   изцяло.   Този   метод   е   по-бърз,   но   може   да   доведе   до 

преминаването на лоши пакети. 

 Комутация с промеждутъчно съхранение (store-and-forward switching) - Суичът 

не изпраща пакета, докато не го получи напълно и не провери неговия 

интегритет. Това е по-бавно, но по-надеждно. 

Почти  всички  комутатори,  за  разлика  от  концентраторите,  имат  изведена  върху 

горния капак или лицевата страна на кутията светодиодни индикации за режима на 

работата на портовете. 
 
 
 

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 

- 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 
 
 

24. Казус: Опишете основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на 
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хардуерни проблеми и дефекти в компютърна система. Разполагате с процесор 
Celeron D 2.8 GHz, който работи с фиксиран множител 5. Ако шината работи на 533 
МHz, с каква честота ще работи процесорът? Ако сте настроили шината да работи 
на 800 МHz и компютърът не работи, каква може да бъде причината? 

 
Основните стъпки от методиката за откриване и отстраняване на хардуерни 
проблеми и дефекти в компютърна система са: 
Хардуерната диагностика зависи от симптоматиката на проблема. 
Хардуерната диагностика зависи от симптоматиката на проблема. 
При стартирането си компютърът прави тест- самодиагностика (POST-power-on self-test), дали отговаря на 

необходимите системни изисквания и дали всички хардуерни компоненти са правилно свързани, преди 

началото на останалата част от процеса на зареждане. Ако компютърът премине успешно теста, ще издаде един 

звуков сигнал / при някои компютри звуковият сигнал е два пъти/ и ще стартира нормалн о. Ако няма никакъв 

звук и не сте чували досега да издава такъв, може да проверите дали е свързан кабелът/излиза от предния 

панел, заедно с други, които са от стартовия бутон/ за звук към платката. Ако компютърът се провали на POST 

или няма да бипне изобщо, или ще генерира сигнален код, който съобщава, за източника на проблема. 
Съобщения  за грешки 

 
BIOS ROM checksum error — System halted   Контролната сума на BIOS е грешна. Нужда от подновяване на 

BIOS. 
 

CMOS battery failed   Контролната сума на CMOS е грешна, компютърът ще се презареди с обичайни 

настройки, възможно е грешката да се появява, заради   изхабе на  бат е рия  на дънната платка. 
 

CPU at nnnn  Съобщение, показващо честотата на процесора. 

 
Display switch is set incorrectly  Съобщението излиза, ако положението на ключа на дънната платка не 

съответства на настройките в БИОС  и трябва да  го поставите в съответствие с настройките на видеото. 

 
Press ESC to skip memory test При включването на компютъра автоматично започва тестване на рам-паметта, 

ако желаете можете да го пропуснете с ESC бутона. 

 
Floppy disk (s) fail  Грешка при инициализацията на контролера на флопито или при свързването му с 

конектора. 

 
HARD DISK initializing Please wait a moment   Някои твърди дискове изискват повече време за инициализация, 

изчакайте докато съобщението не изчезне от екрана на монитора. 

 
HARD DISK INSTALL FAILURE  Грешка при инициализация на контролера на твърдия диск или на 

операционната система, проверете дали контролерът е настроен коректно, ако твърдият диск не е свързан или 

има проблем с него излиза съобщение NONE/MISSING HARD DISK 

 
Hard disk(s) diagnostics fail  Ако има проблем с твърдия диск, при включване на компютъра се прави 

автоматична диагностика, проверка или ако е зададена от вас със chkdsk. Ако ви се появи това съобщение то 

по някаква причина диагностиката му е проблем и не може да бъде извършена. 

 
Keyboard error or no keyboard present  Инициализацията на клавиатурата е невъзможна, затова би следвало да 

проверите дали е свързана или има проблем с usb или ps/2 портовете, в който от двата е включена. При 

наличието на безжична клавиатура, то ви липсват драйвери, по-старият хардуер прави проблем с по-новия и 

невинаги особено, ако сте с Windows XP компютърът си ги инсталира сам, както при Windows 7, нужна е 

вашата помощ. Моят съвет е при безжична клавиатура да си стартирате компютъра със старата - с кабел и 

предварително да си инсталирате драйверите за новата, чак след това го рестартирайте с безжичната. 
Друг вариант е да влезете в BIOS Setup в настройките за клавиатура в HALT ON изберете ALL, BUT 

KEYBOARD. 

 
Memory Test Съобщение за тестване на ram. 

 
Memory test fail  Съобщението излиза, ако при тестване на рам-паметта се прояви грешка. След това съобщение 

излиза допълнителна информация за установената грешка. 

http://computerspc.ucoz.com/forum/3-74-1
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Override enabled — Defaults loaded  Ако системата не може да се зареди с използваните настройки на CMOS, 

BIOS ги презапишете като използвате настройки по подразбиране. 

 
Press TAB to show POST screen Някои  OEM /original equipment manufacturer/системи заменят стандартния 

екран на  Award BIOS със своя, за да го превключите натиснете клавиша TAB. 

 
Primary master hard disk fail    По време на теста на твърдия диск /master/ е възникнала грешка. 

 
Primary slave hard disk fail   По време на теста на твърдия диск /slave/ е възникнала грешка. 

 
Resuming from disk, Press TAB to show POST screen  Това съобщение е характерно за преносимите компютри, 

нужното за да заредите настройките от дискета е да натиснете клавиша TAB, след това ще видите и 

допълнителните инструкции. 

 
Secondary master hard disk fail  По време на теста на втория master твърд диск е възникнала грешка. 

 
Secondary slave hard disk fail  По време на теста на втория slave твърд диск е възникнала грешка. 

1.  Проверете дали: Захранващият кабел на компютъра е включен в компютъра и в 
работещ електрически контакт. 

2.  Ако компютърът ви има вторичен ключ за захранването на гърба на компютъра, 
проверете дали е включен. Проверете индикатора на захранването на предната 
част на компютъра, за да се убедите, че е включен. 

3.  Проверяват се напреженията на захранващия блок. 
Свързва се към дънната платка „зумер“ и в зависимост от призводителя на 

BIOS(примерно Звукови кодове AMI BIOS(American Megatrends) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
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4.  Ако е RAM подменяме я с работеща. 

5.  И пак тестваме 

6.  Ако видеоакта: 

-подменяме я с работеща, ако е външна 

- ако е вградена 
-поставяме външна на разширителен слот (примерно на PCI Express или AGP ) 

7.И пак тестваме 
8. Ако е процесор подменяме го с работещ 
9. И пак тестваме. 

 

 
Отговорът е 5х533= 2,66GHz което означава че процесорът реално е даунклокнат и 

нормално трябва да работи с множител 5,5  и шина 533 за да постигне номиналната си честота 
от 2,8GHz. Пускайки същия вместо на 533 шина а на 800 означава клок, който процесорът или 

останалият хардуер не понася и затова системата не тръгва. 


