Централен процесор - ( ЦПУ )
практическо упражнение
1. Начин на свързване на процесора към дънната платка
Цокълът за процесор (CPU socket) или слотът за
процесор (CPU slot) е електрически компонент, който се
присъединява към печатната платка и служи за поместване на
микропроцесора. Използването на цокъл (гнездо) или слот
(жлеб) вместо директното запояване на процесора върху
дънната платка опростява замяната на процесора при ремонт
или модернизация на компютъра. Всеки цокъл или слот
допуска поставянето на точно определен тип процесор.
При процесорите Pentium II, Celeron и Pentium IIІ за да се намалят
производствените разходи поради брак при вграждане на L2 кеша в процесора, този кеш
се извежда в отделен чип и заедно със същинския процесор и TAG-RAM се монтира чрез
запояване върху специална платка, която се поставя в слот, подобен на PCI слот, но с
конектор с 242 пера, наречен Слот 1 (Slot 1).

Използване на слот

Използване на цокъл

2.

Охлаждане на процесора и захраване на вентилаторана

Метален клипс фиксира вентилатор върху процесора. Закрепването на радиатора
върху CPU става с термопаста, която повишава топлообмена и по този начин подобрява
охлаждането. Тя е бяла и обикновено е в тубичка или кутийка, може и в пликче.
Захраване на вентилаторана CPU - Ако на края на кабела той има букса с:
9

три изхода, значи трябва да се съедини към дънната платка, а къде става

това трябва да прочетете в инструкцията.
9

четири изхода, значи ще трябва да го свържете към захранването.

Поставяне на CPU към дъното - (Socket) -железна ръчица, намираща се отляво на
слота.

Захранване на
вентилатора

3. Открий своя процесор
9 WCPUID програма
С помощта на тази програма ще изследвате процесора
9 скорост,
9 шина,
9 множител,
9 кеш от 1-во и 2-ро ниво
9 чипсета – версия и др...

9 Чрез програма Еверест

4.

Работа с документи

Конкретният екземпляр има маркировка от
вида SLAQW

и

е

опакован

на

28.12.2007

в

Малайзия. Двуядрен процесор в испълнение LGA
775 и работи на честота от 1.6 GHz. Снабден е с
512 КВ L2 Cache, 800 МHz FSB шина и максимално
напрежение на ядрото 1.35 V

5.

Най-добрите процесори за 2011 г. според анализатори от The

Linley Group
9 в сървърната категория – AMD, серия Opteron 6200 (Interlagos), изградени
на базата на архитектурата Bulldozer;
9 при настолните CPU - Intel, Sandy Bridge
9 в мобилната категория - NVIDIA, Tegra 3

6. Овърклок
Овърклок означава да накараш една затворена верига/система да работи над
специфичните си скорости.
Овърклока е начин по който можеш да направиш една “остаряла за времето си”
машина, отново на съвременно ниво.
Процесор - по-старите процесори на AMD и Intel не издържат много на
прегряване и/или прекомерно повишаване на напрежението. Един и същи процесор се
клоква по различен начин на различните марки дъна.
Дъно и процесор - при претоварване на процесора може да се получи и
претоварване на дънната платка, която особено при голям клок е нужно да се охлажда.
Захранване

-

цялата

система

-

при

използване

на

некачествено

или

недостатъчно като мощност захранване има вероятност дори цялата система да
пострада от претоварването на захранването. Ефекта е горе-долу същият, както при
токов удар по мрежата. В зависимост от захранването може да изгори само
процесора/дъното, но в този случай има голяма вероятност да пострада паметта.
Охлаждане - При съвременните процесори колкото по-ниска температура на
ядрото поддържаме, толкова по-добри резултати можем да очакваме, а и риска от
прегряване и съсипване на процесора е по-малък. Освен това охлаждането само на
процесора не е достатъчно - компоненти като дънна платка и видеокарта също изискват
грижи.

7. Клонинг
В компютърния бизнес, "клонинг" означава точно копие на нещо. Понякога копие е
доста по-различно вътрешно, но и от гледна точка на потребителя, това е идентичен или
близък до идентична функция.

8. Ъпгрейд на процесор
1. Проучите какъв е процесорът и процесорният цокъл, използван във вашата система?
2. Проверите дали вашата дънната платка поддържа избрания от вас процесор?

3. Първата стъпка след изключване на компютъра и отваряне на кутията е да
откачите процесорния охладител.

4. Тъй като процесора

е покрит с термопаста, е добре да я избършете, за да

избегнете омазването на пръстите при изваждането на процесора.
5. След като извадите стария процесор, поставете новия на негово място, като се
съобразите с позицията на ключовия му ъгъл, маркиран както на процесора, така и на
гнездото. За улеснение можете да обърнете чипа и да погледнете четирите липсващи
пина, разположени под формата на трапец – просто ориентирайте чипа по такъв начин,
че да отговаря огледално на липсващите отвори на гнездото. Ако при лекото поставяне
на процесора над гнездото той не падне на мястото си, не го натискайте – най-вероятно е
или грешно ориентиран, или просто е поставен леко накриво и не всички изводи са
влезли в своите гнезда.
6. Ако процесорът влезе веднага в цокъла или се изисква съвсем лекото му
побутване (почти без усилие), то единственото, което остава да се направи, е да се
заключи чрез връщане на ръчката в хоризонтално положение и да се нанесе термопаста.
7. Нанесете известно количество паста (приблизително колкото половин грахово
зърно) в центъра на капачката на чипа и поставете охладителя отгоре – усилието на
притискане ще разнесе пастата равномерно.
8. Затворете ZIF лост за заключване на процесора.
9. Включете процесорния охладител и затворете кутията.

a) Инструкции за инсталиране и експлоатация на процесор (CPU)
Преди да монтирате процесора върху дънната платка се уверете, че:
1. Дънната платка поддържа този вид процесор.
2. Внимавайте при монтажа на процесора! В случай, че процесорът не е поставен
по определения начин, той няма да функционира правилно и следва да бъде
демонтиран.
3. Моля, поставете равен пласт паста за охлаждане между процесора и
вентилатора.
4. Уверете се, че системата за охлаждане е монтирана върху процесора преди
използването на компютъра. В противен случай е възможно прегряване, което да
доведе до неотстранима повреда на процесора.
5. Настройте честотата на процесора в съответствие с неговите характеристики.
Не

се

препоръчва

системната

честота

да

се

настройва

над

хардуерните

спецификации, ако тя не отговаря на задължителните стандарти на периферията. Ако
искате да настроите честотата над стандартната, направете това в съответствие с
хардуерните спецификации, вкл. процесор, графична карта, памет, хард диск.
ВНИМАНИЕ:
Операцията по монтаж на процесора следва да се извърши от професионалист.
Преди инсталирането на продукта проверете допълнителните указания за монтаж
на процесора на сайта на съответния производител! Спазвайте правилата за

предпазване от електростатичен разряд - изпозвайте ръкавици, заземени гривни,
антистатични подложки за защита.
За обезпечаване правилното функциониране на процесора е необходимо да се
спазват определените от производителя термични граници /посочени на опаковката/.
Препоръчително е околната температура да не надвишава 38°С. Свържете се с
производителя на шасито относно съвместимостта му със съответните модели
процесори!
МОНТАЖ НА ПРОЦЕСОР
1. Отворете лостчето на гнездото/сокета/ за процесора като натиснете /лостчето/
надолу и издърпате в посока, обратна на гнездото. Повдигнете лостчето.
2. Отворете прикрепващата пластина.
3. Отстранете защитното покритие от пластината. Не изхвърляйте покритието –
винаги го поставяйте обратно върху покриващата пластина, от която е свален
процесорът.
4. Отстранете защитното покритие на процесора. ДРЪЖТЕ ПРОЦЕСОРА
ЕДИНСТВЕНО ЗА РЪБОВЕТЕ И ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ДОКОСНЕТЕ КОНТАКТИТЕ В
ДОЛНАТА МУ ЧАСТ!
5. Придържайте процесора между палеца и показалеца си в близост до сокета
като палецът трябва да е от страната, където се намира прорезът на процесора.
Прорезът следва да се ориентира така, че да съвпада с изпъкналостта върху
гнездото. Спуснете процесора вертикално, избягвайки наклоняване или плъзгане в
сокета.
6. Затворете закрепващата пластина. С лек натиск затворете и върнете лостчето в
първоначалното му положение.
7. В случай, че дънната платка е монтирана в кутията, върху нея трябва да се
инсталира вентилатор за охлаждане като крепежните му елементи се поставят в
съответните отверстия.
8. Натиснете върха на всеки закрепващ елемент като придържате корпуса на
вентилатора с другата си ръка. При натиска се чува щракване.Уверете се, че четирите
елементи са устойчиво закрепени.
9. Свържете накрайника на кабела на вентилатора със съответния вход на
дънната платка. Кабелът на вентилатора може да се състои от 4 или 3 проводника.
При липса на четириконтактен вход върху дънната платка, може да се използва този
за кабел с три проводника.
ДЕМОНТАЖ НА ПРОЦЕСОР
1. Изключете кабела на вентилатора от дънната платка. Завъртете всеки от
четирите закрепващи елемента на

вентилатора

на

1/4

часовниковата стрелка с помощта на отвертка с плоско острие.

оборот

обратно на

2. Издърпайте нагоре всеки от закрепващите елементи и свалете вентилатора.
3. За повторен монтаж на вентилатора предварително завъртете всеки от
четирите закрепващи елемента на 1/4 оборот по посока на часовниковата стрелка.
4. За демонтаж на процесора изпълнете инструкциите за монтаж от 1 до 5, но в
обратен ред. ПОСТАВЕТЕ ЗАЩИТНИТЕ ПОКРИТИЯ НА ПРОЦЕСОРА И ГНЕЗДОТО.
ЗАДАЧИ:
1. Прослушай филма “ЪПГРЕЙД НА ПРОЦЕСОРА”( CPU.wmv+CPU.str) и опиши
стъпките за ъпгрейд на процесор.
2. Разделете се на четири групи и тествай процесора на компютърната
система

чрез

една

от

програмите:

WCPUID,

CPU-z,

анализирайте резултатите.
3. Извади основните характеристики на следните процесори:

Everest

и

