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Какво ще научите . . .

Как компютрите представят данните
Мерните единици за поток от данни и
капацитет на запомнящите устройства
Да познавате компонентите на
компютърната система
Да познавате компонентите на дънната
платка
Как процесорът преработва данните



Какво ще научите . . .

Фактори, които определят
производителността на микропроцесора
Типовете памети в компютърната система, 
както и тяхното предназначение
Видовете външни куплунзи в една
компютърна системи



Производителност
Хардуерната производителност се определя
от обема на съхраняваните данни, както и от
скоростта на тяхната обработка

Mach Speed 
Socket 478 

ATX 
Motherboard

Intel Pentium 4 
2.4Ghz Processor80 GB      

7200 RPM 
Hard Drive

512 MB         
DDR SDRAM 

Memory Module
System Case



ONOFFПредставяне на данните в компютъра

Бит (двоична цифра) – наличие или отсъствие на
електрически ток; основна единица за информация; 
представя се във вид на 1 или 0 (двоични числа)

Байт – осем бита групирани заедно за да представят
един символ (буква, цифра или препинателен знак); 
256 различни комбинации

OFF

0 1
или = 1 бит

1

0

0 0 001 1

0 0 0 01 1

или
= 1 байт

= 1 байт
0

0

вкл



1000 бита = 1 килобит (Kb)

1,000,000 бита = 1 мегабит (Mb)

1,000,000,000 бита = 1 гигабит (Gb)

Битове

Килобит за секунда (Kbps), мегабит за
секунда (Mbps) и гигабит за секунда
(Gbps) са кратни единици за измерване на
поток от данни

Пример: 56 Kbps модем



8 бита = 1 Байт

1024 Байта = 1 Килобайт (KB)

1,048,576 Байта = 1 Мегабайт (MB)

1,073,741,824 Байта = 1 Гигабайт (GB)

1,099,511,627,776 Байта = 1 Терабайт (TB)

Байтове

Килобайт, мегабайт, гигабайт и терабайт
са кратни на байт единици, които се
използват за описване на количества
съхранявани данни
Пример: 20 GB твърд диск



= 4

= 4

Представяне на символи: код на символ

Кодовете на символите се използват за
преобразуване на цифровите данни в символи, 
разбираеми от хората

Американски стандартен код за обмен на информация
(ASCII) – Осем бита представят един символ. Този тип
кодиране си използва от персоналните компютри
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC) –
Осем бита представят един символ; използва се в големите
електронно изчислителни машини
Unicode – Шестнадесет бита представят един символ; 
65536 комбинации; използва се за кодиране на повечето азбуки
по света

0 10 0 001 1
ASCII

0 001 11 1 1
EBCDIC



ASCII и EBCDIC



Бройни системи

10

Категории данни – числа, адреси, символи, логически данни
Бройна система: Система от символи и правила за тяхната употреба, чрез които

може да се изобрази всяко число. Съществуват позиционни (теглото на цифрата
зависи от позицията й) и непозиционни бройни системи (римската).
Символите – цифри; Положението в записа – разряд.
Преминаване от една бройна система в друга:

•Пример за преминаване на десетичното число 121 в двоична бройна система
(използвайки цифрите 0 и 1):
121:2=60 и остатък 1
60:2=30 и остатък 0
30:2=15 и остатък 0
15:2=7 и остатък 1

7:2=3 и остатък 1
3:2=1 и остатък 1
1<2 остава остатък 1
Резултатът е 1111001

•Пример за преминаване на десетичното число 201 в шестнадесетична бройна
система (използвайки цифрите 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F):
201:16=12 и остатък 9 (9)

12<16 остава остатък 12 (C)
Резултатът е C9



Двоична аритметика
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•Използват се цифрите 0 и 1
•Събиране

0+0 = 0 1 0 1 1 0
0+1 = 1 + 1 1 0 1 1
1+0 = 1               -------------------
1+1 = 10 1 1 0 0 0 1

•Изваждане
0-0 = 0 1 1 0 0 0 1 0 1
1-0 = 1 - 1 1 0 1 1 0 0
1-1 = 0 --------------------

10-1 = 1 1 0 1 1 0 0 1
•Умножение

0х0 = 0 1 1 0 0 1
0x1 = 0           x      1 1 0 1
1x0 = 0 -------------
1x1 = 1 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0
1 1 0 0 1

1 1 0 0 1
=============
1 0 1 0 0 0 1 0 1



Основни логически функции. 
Реализиране чрез логически елементи.
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•Логическо И

•Логическо ИЛИ

X Y X & Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

X Y X | Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

X

Y
X & Y

(1)

(0)
(0)

X

Y
X | Y

(1)

(0)

(1)

Тригери



The System Unit

Системният блок е кутия в която са монтирани
основните компоненти на компютърната
система

Формат фактор – стандартизира габаритните
размери на компонентите, които се монтират в
системния блок



Настолен
Преносим

Персонален
асистент

Типове компютърни системи



Вътрешна организация на
системния блок

Дънна платка (mainboard) – Голяма
печатна платка с хиляди
електрически вериги
Захранващ блок – Преобразува
променливия ток на електрическата
мрежа в постоянен, необходим за
работата на компютърната система
Охлаждащ вентилатор – Охлажда
микропроцесора, както и целия
системен блок
Високоговорител – Издава звук
при възникване на грешка
Монтажни гнезда – в тях се
разполагат твърдият диск, флопи
дисковото устройство и оптичното
устройство за работа с компакт диск
или DVD



Дънна платка

Към нея се свързват
всички компоненти на
компютърната система

Основните логически
елементи на дънната
платка са интегралните
схеми (чипове)

Чиповете съдържат
бързодействащи
ключове



Централен процесор
(микропроцесор)

микропроцесор
Цокъл за микропроцесор

Централен процесор (CPU) – Интерпретира
инструкциите от програмния код. Контролира
компонентите на компютърната система.



Компоненти на централния
процесор
Контролер – координира и контролира
компютърната система

Аритметично-логическо устройство –
Изпълнява аритметични и логически
операции

Регистри – Временно съхраняват най-често
използваните инструкции и данни



Контролер
Контролерът (извежда, декодира, изпълнява и
записва данни обратно в паметта)

Този четири-стъпков процес е известен като
машинен цикъл или изчислителен цикъл
Изчислителният цикъл се състои от два етапа:

Инструкция
Прочитане – Взима следващата програмна инструкция
от компютърната памет
Декодиране – Превежда програмния код в инструкции, 
разбираеми от микропроцесора

Изпълнение
Изпълнение – Изпълнява дадена инструкция
Запис (Съхранение) – Записва (запазва) резултат в
регистър или в паметта



Аритметично логическо
устройство

Аритметичното логическо устройство
(ALU) изпълнява основните аритметични и
логически операции

Събиране, изваждане, умножение и
деление
Сравнение



Производителност на
микропроцесора
Шина за данни – Броят на пътеките, по които
микропроцесорът едновременно обменя данни;
измерва се в битове (8, 16, 32, или 64)

Дължина на думата – Максималното количество
данни, които микропроцесорът може да преработи
наведнъж (8 бита, 16 бита, 32 бита или 64 бита)

Системен часовник – генератор на електрически
импулси с висока честота, който синхронизира
работата на различните устройства в компютъра



Производителност на
микропроцесора

Количество на операциите за един цикъл
– Броят импулси, генерирани от системния
часовник за една секунда (MHz или GHz)

Суперскаларни операции – възможност
да се осъществи повече от една операция
за един импулс на системния часовник

Конвейерни операции – инструкциите се
изпълняват поточно, подобно на това, 
както се сглобява автомобил на конвейер



Паралелна обработка

Паралелната обработка включва използването на повече от един
процесор, за да се подобри общата производителност
Процесор със сложен набор от инструкции (CISC) –
Процесорът е способен да интерпретира и изпълнява широк
набор от инструкции. 
Основни цели: увеличаване на системната производителности и опростяване на
компилаторите (генерират последователност от машинни инструкции за
изпълнение на всеки оператор от език от по-високо ниво)

Процесор с опростен набор от инструкции (RISC) –
процесорът е способен да изпълнява ограничен набор от
инструкции, но значително по-бързо от CISC процесора
Особености: ограничен набор от инстукции с фиксиран формат, малко на брой
прости режими на адресиране, ползване на голиме регистрови файлове или
компилатор, оптимизиращ ползването на регистрите.



Intel Advanced 
Micro Devices 
(AMD)

Cyrix Motorola (Apple)

Pentium IVPentium MMX

Pentium III

Популярни производители на
микропроцесори



Набор от чипове (chipset)

В една компютърна система има набор от
допълнителни чипове, които осигуряват
прехвърлянето на данни между различните
периферни устройства, паметта и
микропроцесора



Входно-изходна шина
Входно-изходната шина
осигурява комуникацията на
процесора с периферните
устройства
Входно-изходната шина има
слотове, в които могат да се
поставят различни
контролери, които
разширяват възможностите
на компютърната система

PCI (Personal Computer 
Interface) слотовете са
отвори с контактни
пластини, в които се
поставят контролерите

PCI slots

Контролер
(разшири-
телна карта)



Памет

Памет с
произволен

достъп (RAM)

Памет е термин, с който се описват устройства за
временно или постоянно съхранение на данни. 
Програмните инструкции и данните се съхраняват в
специални бързодействащи чипове, до който
процесорът има директен достъп

Памет само за
четене (ROM)

Флаш памет



Виртуална памет:

Част от обема на твърдия диск се използва като
RAM памет

Когато чиповете на RAM паметта се запълнят, 
тогава микропроцесорът се обръща към твърдия
диск за запис и четене на данни

Виртуалната памет е по-бавна от RAM паметта

FULL

Виртуална
памет



Памет с произволен достъп (RAM)

RAM памет за временно съхранение на данни
обслужва заявките на процесора

RAM съхранява данните до отпадане на
захранващият ток

Всеки байт има уникален адрес в паметта



Типове RAM

Динамична памет (DRAM) – паметта трябва да
бъде опреснявана периодично, за да не се
изтрият данните

Синхронна DRAM (SDRAM) е синхронизирана със
системния часовник на компютъра

Rambus DRAM (RDRAM) използва по-бърза шина
за четене и запис на данни. Работи по-
производително от SDRAM

Double data rate SDRAM (DDR SDRAM) тип
SDRAM, който позволява да се извърши
двукратно обръщение към паметта в рамките на
един цикъл



Клавиатура

CPU

RAM

Монитор
CLICK ONCE TO 
BEGIN ANIMATION

Обработка на дума

W

E

B

W

W

EW
E

E

B

B

B



Кеш-памет

Първична кеш-памет (Level 1 или L1) – Място, което
се използва от процесора за съхранение на често
използвани инструкции и данни

Вторична кеш-памет (Level 2 или L2) – Намира се в
близост до CPU и е преходна между CPU и RAM

Кеш-паметта е по-бърза от RAM



Гнезда за устройства

Пусков бутон

Бутон за рестартиране

Индикатори

Вид отпред

Вид отзад

Компютърна система, изглед отвън

Лицевият панел съдържа гнезда за различни
устройства, различни бутони и индикаторни
светлини
Присъединителни портове – служат за
свързване на многообразни периферни
устройства



Типове
портове

Жакове на
звуковата карта –
трите жака са за
връзка с аналогов
източник на звуков
сигнал, микрофон и
слушалка

Игрови порт за
включване на
джойстик

VGA порт –
извод с 15 
крака за
свързване на
монитор

Паралелен порт –
данните се предават
паралелно по 8 бита. 

Сериен порт –
данните се
предават във вид
на
последователни
импулси. Всеки
импулс
представлява
един бит

Universal 
Serial Bus
(USB) – дава
възможност да
се свържат
едновременно
до 127 
устройства.

PS/2 порт – сериен
порт за клавиатура

PS/2 порт – сериен
порт за мишка



SCSI порт – паралелен порт, който може да
се използва най-много от 8 устройства
1394 (FireWire) порт – високоскоростен порт
за свързване на най-много 63 устройства
Инфра-червен (IrDa) порт – Инфрачервени
сигнали се използват за безжична
комуникация с различни периферни
устройства

Друг тип портове



Телефонен – интерфейс на модема
Мрежови – за свързване на системата в мрежа
PCMCIA – преносимите компютри имат порт за
поставяне на портативни карти
Звукова карта –

Mic – вход за микрофон
Line In – аналогов вход
Line Out – аналогов изход
Speaker – изход към високоговорители

TV/sound tuner/capture – дава възможност
компютърът да се използва като телевизионен
приемник

Допълнителни портове



Обобщение

• Основната единица за информация е бит
• По-големи кратни единица са килобайти (KB), 

мегабайти (MB), гигабайти (GB), и терабайти (TB)
• Системният блок съдържа дънна платка върху, която са

монтирани различни чипове, шини и входно/изходни
устройства

• Централният процесор (CPU) съдържа контролен
модул (CU) и аритметично-логическо устройство (ALU). 
Изпълнява четири основни операции (прочитане, 
декодиране, изпълнение и запис).

• Четирите етапа за които централният процесор
обработва данните се нарича машинен цикъл.



Обобщение

• Производителността на централния процесор се
измерва с широчината на шината за данни операциите, 
които могат да се изпълнят за единица време и обема
на кеш-паметта

• Паметта с произволен достъп (RAM) е основна за
компютърната система. Тя съхранява данните временно
(до изключване на компютъра).

• Съществуват различни типове RAM - динамична RAM 
(DRAM), синхронна DRAM (SDRAM), Rambus DRAM 
(RDRAM), и double data rate (DDR) SDRAM 

• Компютърните системи имат портове, такива като SCSI, 
USB, FireWire, IrDA, серийни и паралелни за свързване
на различни входно/изходни устройство



Въпроси?

За контакти:
elis@fmi.uni-sofia.bg



Въпроси?

За контакти:
elis@fmi.uni-sofia.bg


