
ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ МАШИНИ 

Информация (отразена и материализирана): Обективното свойство на материалните обекти и 

явления (процеси) да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други 

обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Информацията представлява 

налично, използваемо знание, но не съществува единна дефиниция за нея. Съобщение: представяне на 

информация за обект или процес върху физически носител. Материализираната информация е обект 

на информатиката. Основни информационни дейности: събиране,  съхраняване, преработване, 

разпространение.  

Алгоритъм: система от указания (команди), която задава елементарни действия (команди) и реда на 

изпълнението им, за да се получи определен резултат. Няма общоприета формална дефиниция за 

алгоритъм. Свойства на алгоритмите: дискретност (стъпки), яснота (информационната машина може 

да изпълни всяка предписана команда), формалност (не е нужно информационната машина да разбира 

целта на алгоритъма), определеност (при едни и същи изходни данни един и същ резултат), масовост 

(решава не една, а клас от задачи), изпълнимост (изчислимост) (всяка стъпка отнема крайно време), 

крайност (краен брой стъпки водят до целта), сложност (ефективност) (по време, по памет). 

Принципи на Фон-Ноймановата архитектура (Джон Фон Нойман, 1903-1957), предписани за EDVAC: 

електронната машина да работи в двоична бройна система (идея на Дж. Атанасов); аритметичното 

устройство да се основава на двоичен суматор; програмата, данните и междинните резултати да се 
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съхраняват в единна памет. Но първи истински представител на тази архитектура, работеща и до наши 

дни, е компютърът EDSAC на Уилкс. 
ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

(чертежи: построения с линийка и пергел, проекти на сграда и др.; снимки: снимки на хора, сателитни 

снимки на лунната повърхност и др.; карти: географски, геоложки, икономически, исторически и др.; 

диаграми: линейни, правоъгълни, секторни и др.; рисунки: хора, пейзажи и др.; пиктограми: емблеми на 

фирми, пътни знаци и др.; шрифтове: азбуки с фиксиран и нефиксиран размер на буквите; отпечатъци: 

върху предмети от пръсти на хора и др.).  

Основни атрибути: цвят, дискретност, размерност и динамичност. Представянето на непрекъснатата 

графична информация в компютрите не е възможно и затова тя се представя приближено с дискретна 

информация, като отделни, различими един от друг графични елементи. Най-малката графична единица се 

нарича пиксел, изобразявана като точка. Наименованието идва като съкращение от английския термин 

picture element. Всяко графично изображение се представя с множество от пиксели. Качеството или още 

точността на графичното изображение зависи силно от броя на пикселите, които могат да се разположат 

върху отсечка с единица дължина. Най-общо това определя разделителната способност на устройствата 

за визуализация на графична информация. Като атрибут на графичното изображение цветът носи информация. 

Броят на цветовете, които се използват за компютърното изображение, като минимум е два цвята (чернобяло 

изображение), но може да бъде и над 16 милиона цвята. Графичните изображения могат да бъдат двумерни 

(равнинни) или тримерни (пространствени). Статичните графични изображения са такива изображения, 

които не се променят във времето. Динамичните изображения видимо променят своята форма и/или 

цвят, въпреки че динамиката най-често се реализира чрез незабележима смяна на статични изображения. 

Тази е и основната идея в т.нар. компютърна анимация. Съществуват два основни принципа за представяне 

на графичните изображения, известни като растерно и векторно представяне. Изображение, което се 

представя като наредена последователност от пиксели, се нарича растерна графика (растерно 

изображение). Доброто качество на растерното изображение изисква повече цветове и повече пиксели. 

Ограниченията са от качеството на устройствата и обема на необходимата памет, което пряко се отразява 

и на скоростта на информационните дейности. Изображението при векторната графика представлява 

множество от прости (примитивни) геометрични обекти като например точка, отсечка, дъга от окръжност 

или елипса, крива линия. Всеки от тези геометрични обекти е определим по един или повече начини. 

Графичните изображения, създадени като векторна графика, са „гъвкави" и „пластични". Те могат лесно да си 

променят размера и да се „разтягат" в необходимите посоки. Векторните изображения са по-икономични в 

сравнение с растерните по отношение на необходимия обем от памет за съхраняването им. Тяхното 

изобразяване на екрана или на хартия при отпечатване е с високо качество. Например професионалните системи 

за проектиране, известни като CAD-системи, поддържат векторна графика. Обект, представен в растерна 

графика, се изобразява по-бързо от обект, представен във векторна графика, но операциите, с които се 

извършват промени в растерния обект, отнемат повече време. Те изискват промяна на числата, с които се 

определя цветът на отделните пиксели и други сложни алгоритми с не дотам точни резултати. 

Съхраняването на изображения се извършва по правила, които определят структурата на файла и най-общо се 

наричат формат на файла. Известни са много графични формати, създадени от различни фирми. Системите, 

предназначени да обработват графични изображения, обикновено разполагат с широк набор от конверти-

ращи програми, с помощта на които се преобразуват файлове от един в друг формат. Така тези системи са 

отворени към останалите графични системи и могат да обменят данни в двете посоки.  

Цветови модели 

RGB е абревиатура от Red (червено), Green (зелено), Blue (синьо) и е адитивен цветови модел в 

компютърните среди и в цветното телевизионно изобразяване. При него цветовете червено, зелено и 

синьо се съчетават по различни начини, за да се получат други цветове.  

RGBA представлява RGB цветови модел, но като компонент е добавена прозрачност (Alpha). 

(0, 0, 0) е черно, (255, 255, 255) е бяло, (255, 0, 0) е червено, (0, 255, 0) е зелено, (0, 0, 255) е синьо, (255, 

255, 0) е жълто, (0, 255, 255) е циан, (255, 0, 255) е пурпур (magenta). 

HSV (hue - нюанс, saturation - наситеност, value - стойност) и HSL (hue - нюанс, saturation - наситеност, 

lightness - осветеност) са разработени да улеснят представянето от модела RGB. 

CMYK е образуван от думите Cyan (циан - основно синьо), Magenta (маджента - виолетово, клонящо към 

червено), Yellow (жълто), Key или blacK (за черно) и е цветови модел, който образува техническите 

начала на модерния цветен печат, включително ситопечат, офсетов печат, печатане с принтер на 

персонален компютър. 



Стойността на всеки цветови елемент от CMYK системата е между 0% и 100%, като при 0% определеният 

цветови елемент не се възпроизвежда, а при 100% се възпроизвежда изцяло. Процентната стойност 

показва наситеността на дадения цветови елемент. Бяло е C=0%, M=0%, Y=0%, K=0%; червено - C=0%, 

M=100%, Y=100%, K=0%; зелено - C=100%, M=0%, Y=100%, K=0%; жълто - C=0%, M=0%, Y=100%, 

K=0%. 

Операции с графични обекти: транслация (преместване); ротация (завъртане); симетрия спрямо дадена ос; 

симетрия спрямо дадена точка; мащабиране по една от двете оси; мащабиране по двете оси, не 

непременно с един и същ коефициент; отсичане (изрязване) на обект по дадена права; обединение на два 

обекта; сечение на два обекта;  „скриване" на невидимите линии; проектиране на обект върху дадена 

равнина. Реализацията на операциите с графични обекти изисква сериозни знания от областта на 

геометрията. Необходими са и специални знания за хардуера на компютърната система. Това се налага от 

съображения за по-голяма скорост при визуализация на графичните обекти. Проблемът за скоростта на 

изобразяването е много съществен и затова усилията на специалистите по компютърна графика са насочени 

към създаване на „бързи" алгоритми. Вторият проблем при компютърните изображения е този за паметта. 

Той е съществен, особено в случаите, когато един графичен файл трябва да се прехвърли по компютърна 

мрежа от един на друг компютър. Компресията на данните е операция, при която данните се съхраняват 

във формат, изискващ по-малко по обем памет, отколкото обикновено. Естествено тази операция е 

смислена при данни, представящи графични изображения, само ако при обратната операция 

(декомпресия) графичните изображения не загубват от визуалните си качествата.  

Отличителна характеристика на всяко 

устройство за въвеждане или извеждане на 

графична информация е неговата 

разделителна способност.  

Графични файлови формати 

Растерни формати 

BMP – произлиза от Bitmap. Използва се 

при растерни изображения, като 

качеството им зависи от плътността на 

пикселите. 

GIF (Graphic Interchange Format) – 

формат с общо предназначение. Файловете, съхранени в този формат, заемат много място. Подържа 

както статични изображения, така и прости анимации. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – използва се за фотографски изображения, при които 

цветовият състав е важен. Позволява избор на степента на компресиране, което е за сметка на 

качеството на изображението. Съхранява само статични изображение. 

PNG – обединява предимствата на GIF и JPEG форматите – позволява възпроизвеждане на милиони 

цветове и компресиране без загуби (качеството на изображението се запазва). 

TIFF (Tagged Image File Format) – универсален графичен формат. Позволява компресиране без загуба 

на качеството (LZW). Създаден е за съхраняване на сканирани изображения, но става основен формат 

за създаване, обработване на изображения и подготовка за печат. 

Векторни формати 

SVG и SVGZ (Scalable Vector Graphics) – отворен стандарт за всякакъв тип векторна графика, 

разработван предимно за целите на глобалната мрежа. 

EPS (Encapsulated PostScript) – графика, описана със средствата на Постскрипт. 

WMF, EMF (Windows Metafile, Enhanced Metafile) – Формат, разработван от Microsoft. Може да 

съдържа и компоненти от тип Bitmap. 

CDR, CMX – Формати на CorelDraw. 

AI (Adobe Illustrator ) – Разработен за целите на Adobe Photoshop. 

Комплексни формати: CGM, DjVu, PDF. 

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ 

Мрежата е група от компютри, свързани по такъв начин, че да могат да споделят информация и 

оборудване. Въпреки, че има много различни начини за връзка между компютри, основните типове 

мрежи са два: “потребител-потребител” (peer-to-peer - P2P) и “клиент/сървър” (client/server).  
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Компютрите могат да комуникират един с друг, защото има набор от правила, наречени протоколи, 

които осигуряват разбирането на потоците от битове от получателя. 

Основни мрежови архитектури: 

� Ethernet архитектура: най-популярната и най-евтина архитектура. 

� Token-ring архитектура: често се среща в по-големи организации, смята се за остаряла мрежова 

архитектура. 

� ARCNet архитектура: най-старата архитектура. 

� AppleTalk архитектура: разработена от Apple, за да управлява информацията, която се предава 

между Apple компютри. 

Най-популярната архитектура днес е Ethernet. Типове Ethernet: най-разпространеният е 100BaseT, 

познат като бърз Ethernet. Съществува също и Gigabit Ethernet, който може да предава информация 

повече от десет пъти по-бързо от бързия Ethernet. 

Има четири основни типа мрежова топология: Star Bus (тип звезда), Bus (тип шина), Ring (тип кръг), 

Hybrid (Mesh) (смесен). Връзките между елементите на мрежата биват жични и безжични. 

Коаксиалният кабел (Coaxial) е бил индустриален стандарт и все още се среща в по-старите мрежи. 

Този кабел е подобен на използвания от кабелната телевизия. Той има дебел меден проводник в 



центъра, който е обвит от изолиращ пластмасов слой. Върху него има защита от метално фолио и 

защитен слой, покриващ всичко. 

Кабелът „усукана двойка” (Twisted pair), защитен (STP) или не (UTP), представлява една или повече 

(най-често 4) двойки от медни проводници, усукани една около друга. Най-евтино съвременно 

окабеляване: UTP. Свързва се чрез конектор RJ-45. ≈ 96 m без усилване. 

Оптичният кабел (Fiber Optic) се различава от останалите форми на мрежово окабеляване, защото 

предава импулси от светлина, а не електрически импулси. Този скъп и бърз кабелен носител е 

популярен за опорни сегменти за дълги разстояния, които могат да свързват щати или държави. Понеже 

се използва светлина вместо електрически импулси, скоростните възможности са много по-добри от 

тези на другите типове кабели. Оптичният кабел може да предава данни със скорост 10 Gbps.  

МРЕЖОВ ХАРДУЕР 

Мрежова карта: (Network Interface Card): При производството си всяка мрежова карта получава 

уникален 12-цифров (шестнайсетично) номер, известен като MAC-адрес (MAC address – Media Access 

Control address). Този адрес се използва за да идентифицира всеки компютър в локалната мрежа. 

Концентраторът (Hub) е стандартен елемент за повечето от мрежите. В литературата често се среща 

под наименованието хъб. Хъбовете получават сигнали от някоя позиция, най-често ги усилват и след 

това ги изпращат към останалата част на мрежата. 

Мрежовият комутатор (Switch) е до голяма степен подобен на хъба. Докато 

хъбът приема сигнал от един компютър и го разпраща по мрежата, 

комутаторът взима информация от мрежата и изпраща тази информация на 

точно определено място, намалявайки трафика. 

Маршрутизаторите (Router) са устройства за връзка, които получават 

пристигащите данни, прочитат част от тях, вземат адреса, за да видят какво е 

тяхното предназначение, и определят най-добрия маршрут за информацията, 

по който тя ще достигне до желаната цел. 

Порталът (Gateway) е свързващо устройство, което свързва два различни 

типа мрежи. Порталът получава информация, превежда я, така че мрежата, по която ще я предава, да 

може да я възприеме и след това изпраща преведената информация към целта. Възможно е, обаче, 

порталът да представлява просто софтуер, който превежда информация, изпратена с различни 

протоколи, по една и съща мрежа. 

Модемите (Modem) дават възможност на компютрите в мрежата да обменят информация, като 

използват телефонните линии. Думата модем е съкращение от Модулатор-Демодулатор. Информацията 

се превръща от цифрова в края на мрежата до аналогова информация, която може да се предава по 

телефонната линия и след това пак се превръща в цифрова информация, за мрежата-приемник. 

ИНТЕРНЕТ 

Интернет е съставен от много части и Световната Мрежа (World Wide Web) е само една от тях. 

Интернет предлага редица инструменти, които позволяват да се получи необходимата информация, 

поместена в милионите свързани мрежи. Тези инструменти могат да са прости или доста сложни и 

включват: 

� Световната мрежа: обикновено наричана WWW или просто Мрежата. Тя е съвкупност от 

специално създадени страници, разглеждани от т.нар. Уеб браузъри. Уеб браузърът е програма, 

която намира и показва Уеб страници, включващи текст, графика и друго мултимедийно 

съдържание, като например музика.  

� Електронна поща (e-mail):  тя дава възможност на хората да изпращат файлове по цял свят 

моментално. Те могат да бъдат прости текстови бележки, графика или с друго съдържание.  

� Файлов трансфер: дава възможност за преместване или копиране на файлове от един 

компютър на друг. Има специфични указания или протоколи, които управляват файловия 



трансфер през Интернет, познати като протокол за трансфер на файлове (File Transfer Protocol – 

FTP).  

� Новинарски мрежи: мрежа от компютри които обменят статии и материали на определени 

теми, осигуряват поддръжка на определени продукти и предлагат отговори на различни 

въпроси. Тези групи от компютри с общ интерес се наричат новинарски групи. 

МРЕЖОВИ ПРОТОКОЛИ. СТАНДАРТИ ЗА КОМУТИРАЩИТЕ ПАКЕТИ 

WWW 

Основният протокол за обмен на Web-страници се нарича HTTP (съкращение от Hyper Text Transfer 

Protocol). HTTP определя начина, по който се пренасят съобщенията и какви действия да извършат web-

сървърът и web-браузърът при различни команди. Ако например искате да „изтеглите” и визуализирате 

една web-страница от web-сървъра с име www.abc.edu, трябва да укажете нейния адрес на вашия 

браузър, например: 
}

44 344 21

48476

44 344 21
файл на име

папка

сървър на име

протокол

html lectuters./az/c/abc.edu www. //:http ++ . Това е HTTP команда към web-сървъра. 

Неговата реакция ще бъде да изпрати указаната web-страница. След като започнат да пристигат пакетите 

с информация на вашия компютър, ответната реакция на вашия браузър ще бъде да ги визуализира на 

екрана на монитора. 

HTML 
HTML е най-популярният език в web. Web-страниците се описват на този език. HTML е съкращение от 

Hyper Text Markup Language. Текстовете, написани на HTML, се обработват от браузъри, които ги 

интерпретират, и в резултат на това съответната web-страница се изобразява на екрана на монитора. За 

описание на структурата и съдържанието на web-документите в езика HTML се използват т.нар. 

етикети (tags) и атрибути (attributes). 

Етикетите са думи от езика HTML, които се записват в „ъглови скоби" — отваряща < и затваряща >. Всяка 

от тези думи има определен смисъл за браузъра. С малки изключения етикетите са представени като 

двойка — начален и краен. Единствената разлика между тях е наличието на наклонена черта при 

крайния етикет. Ето няколко примера: 

• <HTML> и </HTML> указват началото и края на web-страница; 
• <l> и </l> указват, че текстът между тях трябва да е наклонен (italic); 
• <В> и </В> указват, че текстът между тях трябва да е получерен (bold); 
• <LI> и </LI> определят началото и края на елемент от списък; 

• <UL> и </UL> определят началото и края на списък от неподредени елементи; 

• <BR> означава „нов ред” и няма затварящ етикет. 

SMTP – Small Message Transfer Protocol 

FTP – File Transfer Protocol 

DNS – Domain Name Service 

UDP – User Datagram Protocol 

IP – Internet Protocol – 32 bit address  

TCP Transfer Control Protocol - 20bit Header 

Ethernet – 48 bit address 

DHCP · DNS · FTP · Gopher · HTTP · IMAP4 · IRC · NNTP · XMPP 

· POP3 · RTP · SIP · SMTP · SNMP · SSH · TELNET · RPC · RTCP · 

RTSP · TLS · SDP · SOAP · GTP · STUN · NTP … 

TCP · UDP · DCCP · SCTP · RSVP,… 

IP (IPv4 · IPv6) · OSPF · IS-IS · BGP · IPSec· ARP · RARP · RIP · ICMP · ICMPv6 ·IGMP, … 

802.11 (WLAN) · 802.16 · Wi-Fi · WiMAX · ATM · DTM · Token ring · Ethernet · FDDI · Frame Relay · GPRS · 

EVDO · HSPA · HDLC · PPP · PPTP · L2TP · ISDN · ARCne, … 

Ethernet physical layer · Modems · PLC · SONET/SDH · G.709 · Optical fiber · Coaxial cable · Twisted pair 



ПРИМЕРЕН ДОКУМЕНТ НА HTML 

 
Текст на web-страницата 

<HTML> 

 <BODY BGCOLOR= #fffffO">  

  <FONT SIZE=6 COLOR=NAVY> 

   <CENTER>Home of the 2000 Summer 

Olympics</CENTER> 

  </FONT> 

  <BR> 

  <HR SIZE=2 WIDTH=100%> 

  <F0NT SIZE=5 COLOR=Red> 

  <I> Sports: </I> 

  </FONT> 

  <BR> 

  <FONT SIZE=4 COLOR= #000080"> 

   <UL> 

    <B> 

    <LI>Athletics</LI> 

    <LI>Swimming</LI> 

    <LI>Boxing</LI> 

    </B> 

   </UL>  

  </FONT>  

 </B0DY>  

</HTML> 

Пояснения 

Начало на web-страницата  

Определяне на цвета на основата (hex, RGB) 

Определяне размер и цвят на текста 

Центриране на текста 

 

Край на дефинирането на шрифт 

Нов ред 

Изчертаване на хоризонтална линия 

Нови атрибути на шрифта 

Определяне на наклонен шрифт 

 

 

Определяне на размер и цвят  

Начало на неподреден списък  

Определяне на получерен шрифт  

Първи елемент на списъка  

Втори елемент на списъка  

Трети елемент на списъка 

Край на получерния шрифт 

Край на списъка 

Край на шрифта 

Край на тялото 

Край на web-страницата 

Думите като SIZE и COLOR са атрибути на етикетите и с тях се доуточняват някои свойства. Например в 

конкретния случай се посочват размерът на знаците и техният цвят. 


