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1. История на компютрите 
 

1. Механични сметачни устройства 

а)  Аритмометри 

 През 60-те години на миналия век в Националната библиотека на Мадрид са открити 

непубликувани ръкописи на Леонардо да Винчи (1452-1519 г.). В тях са намерени 

чертежи на тринадесетразредно сумиращо устройство с десет зъбни колела. 

Конструктури на IBM са създали по тези чертежи напълно работещ модел. 

 През 1623 г. университетският преподавател по математика и астрономия Вилхем 

Шикард описва във вид на чертежи принципното дийствие на сумиращо устройство. 

През 60-те години учени от Тюбингентския университет, създават по негов проект 

действащ модел на сумираща машина 

 Блез Паскал става изобретател на първата действаща сумираща механична машина през 

1642 година. 

 Немският учен Готфрид Лайбниц (1646-1716) създава през 1673 г. аритметична машина. 

Идеите, залегнали при конструкцията на тази машина, били използвани в последствие, 

включително и в наши дни.  

 Французинът Карл Томас започва през 1821 г. производството на т.н. аритмометри за 

търговски цели. През ХХ век аритмометрите вече са електрически, а в последствие се 

заменят от днешните калкулатори. 

б)  Идеолози на съвременните компютри 

 През 1799 год. френският текстилен механик Жакар, изобретява тъкачен стан, 

управляван чрез перфокарти. 

 Чарлз Бебидж (1792-1871) - физик в Кембридж, посещава фабриката за математически 

таблици във Франция. За да облекчи тежкия труд на изчислителите конструира 

механична машина. При нея обаче недостатъкът е, че не се използват междинните 

резултати. Той стига до решението за Аналитична машина, при която, ако подадем само 

алгоритъма и началните данни, тя сама ще извърши действието. 

в)  електромеханични машини 

 Херман Холерит (1860-1929) – инженер по образование, преподавател по 

машиностроене в Масачузетския университет.  Към 1884 г. работи в бюрото за 

преброяване на населението на САЩ. Преоткрива перфокартата и създава перфокартна 

машина, сортировчик и преброител, с които се извършва преброяването през 1890 г. 

2. Машини с програмно управление 

а)  Важни открития във физиката - в края на ХІХ в. и в началото на ХХ в. се се правят важни 

открития във физиката и по-точно в електраниката: 

 Термо-електронната емисия 

 Електронно-лъчевата тръба 

 Триодът 

 Ламповия тригер 

 Електромагнитните релета 

б)  Машини с електромагнитни релета – реализират се идеите на Чарлз Бебидж: 

 Как да се представят числата в машината ? 

 Как да се въвеждат числата в машината ? 

 Как да се изпълняват аритметичните опера-ции ? 

 Как да се показват получените от машината резултати ? 

 Немският инженер Конрад Цузе през 1938 г. завършва първия си проект за създаване на 

програмно-управляема сметачна машина Z1. Резултатът бил незадоволителен. Следва 

реализацията на Z2, а през 1941 г. по заявка на военните–Z3, която е първата действаща 

изчислителна машина. 

 През 1940 г. на заседание на Американското математическо общество била 

демонстрирана машината Model-I, в която е била използвана бройна система с основа 5. 

Неин автор е Джордж Стиблиц.  
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 Ховард Айкен – инженер, физик и математик, въплащава в своята изследователска 

дейност идеи, близки до тези на Бебидж. Няколко години след създаването на 

програмно-управляемата машина Mark-1, Айкен се запознава с идеите на Чарз Бебидж. 

Проектът е финансиран от IBM и през 1944 г. машината е предадена за използване в 

Харвардския университет. След като получава финансиране за втори проект, през 1947 

г. била завършена машината Mark-2. Всяка десетична цифра се представяла в двоична 

система с помощта на четири релета. Скоростта на извършване на аритметичните 

операции била няколкократно по-висока. 

3. Джон Атанасов – баща на съвременния компютър 

Джон Винсент Атанасов – професор по физика в университета на Айова. Той заменя 

всички механични части с електронника. Към 1939 г. създава модела на машината, който 

реализира заедно със сътрудника си Бери през 1940-41г. Наричат го АВС     ( Atanasov Bery 

Computer) . Използват електронно-вакуумни лампи и принципа на перфокартите. Работи в 

двоична бройна система и е предназначен за решаване на 29 уравнения с 29 неизвестни. 

Системата от перфокарти давала грешка от 1/10000 при решаване на уравнения от 9 –ти ред. 

През 1941 г. Джон Атанасов е мобилизиран и когато се връща от войната намира компютъра 

си захвърлен в университета.  

През 1941г. на гости на Джон Атанасов идва колегата му Джон Моукли, на когото той 

разказва принципа за действие на АВС. Моукли пише писмо до Военното министерство, 

свързва се с Преспър Екерт и двамата през 1945 г. създават  мощния ENIAK, за направата на 

който са използувани многократно повече средства, електронно-вакуумни лампи и релета, 

отколкото за АВС. Той изразходвал енергия, колкото за малка фабрика. Имал и по-голяма 

приложимост, но трудно се препрограмирал . 

Същата година Джон Моукли и Преспър Екерт започват друг проект по създаване на 

качествено нова електронна изчислителна машина. В него се включва и Джон фон Нойман, 

който през 1946 г. формулира своите постулати: 

 машината да работи в двоична, а не в десетична бройна система 

 програмата да се съхранява на същото запомнящо устройство както междинните 

резултати в двоична бройна система 

 устройството за аретметични операции да извършва само събиране, защото 

другите действия са производни на него. 

Проектът завършва през 1950 г. със създаването на компютъра EDVAC. 

Една година преди това под ръководството на проф. Морис Уилкс, ръководител на 

лаборатория към Кеймбриджския университет, там, където преди около един век е творил 

Чарз Бебидж, се създава напълно завършена програмно-управляема електронна изчислителна 

машина EDSAC.   

Въпреки, че Джон Атанасов не завършва напълно своя компютър, наличните 

документални факти са дали основание на Федералния съд на САЩ да му признае през 1973 

г. авторство на първия проект за създаване на електронноизчислителна машина. 

Затова всички в света знаят, че бащата на компютъра е Джон Атанасов. 

4. Поколения компютри 

 Първо поколение (1944 - 1958) 

Основни характеристики: 

 Перфокартен вход и изход. За външна памет се използват магнитни ленти 

 Градивен елемент на оперативната памет е електронната лампа 

 Малка скорост на извършване на операциите и обща ниска производителност 

 В паметта може да бъде заредена и изпълнена само една програма 

 Второ поколение (1959 - 1963) 

Основни характеристики: 

 Електронните лампи се заменят с транзис-тори 

 За външна памет се използват и премест-ваеми пакети от магнитни дискове 

 Компютрите са малко по-малки по размер, по-бързи и по-надеждни в работата си 

 Трето поколение (1964 - 1970) 

Основни характеристики: 
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 Паметта и процесорът са изградени от интегрални електронни схеми с малка и 

средна степен на интеграция, които силно намаляват физическите размери и 

много-кратно повишават скоростта и надежността на работа 

 Магнитните дискове са масово използвана външна памет 

 Работи се в многопрограмен режим 

 Четвърто поколение (1971 – до сега) 

Основни характеристики: 

 Паметта и микропроцесорът  се изграждат от интегрални електронни схеми с 

голяма и много голяма степен на интеграция  

 Качествено нова архитектура 

 Голям обем оперативна памет, висока скорост на изпълнение на операциите и 

висока производителност 

 

 

2. Принципна схема на персонален компютър. 

Компютърна информационна система 
 

1. Компютри с фон Нойманова арритектура 

а)  Постулати на Джон фон Нойман 

 машината да работи в двоична, а не в десетична бройна система 

 програмата да се съхранява на същото запомнящо устройство както междинните 

резултати в двоична бройна система 

 устройството за аретметични операции да извършва само събиране, защото 

другите действия са производни на него. 

б)  Фон Нойманов модел на компютър 

Днешните компютри, макар и усъвършенствани многократно, запазват принципите, 

формулирани от Джон фон Нойман през 1946 г. и затова се наричат компютри с фон 

Нойманова архитектура. 

 Най-прост модел 

 Принципна схема с памет и процесор 

 

 Принципна схема на компютър, в която процесорът е представен с трите си 

компонента 

 Блок-схема на персонален компютър 
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 Класически фон Нойманов компютър 

 

2. Компютърна информационна система  

а)  Системен блок – съвкупност от устройства, затворени в една сутия (Case) 

 захранващ блок; 

 системна платка; 

 устройства за съхранение на данни; 

 някои допълнителни платки, наречени контролери за управление на периферните 

устройства. 

б)  Периферни устройства – компонентите от компютърната система, които се намират извън 

кутията на компютъра 

 Входни периферни устройства – клавиатура, мишка, джойстик, трабкол, светлинна 

писалка, микрофон, скенер; 

 Изходни периферни устройства – монитор, принтер, плотер, тонколони, слушалки. 

 

 

 

3. Централен процесор (CPU) 
 

1. Общо описание 

а)  Същност и предназначение – CPU е най-големия чип на дънната платка. Той е сърцето на 

компютърната система. Изпълнява инструкциите и борави с данните. 

б)  Съставни части 

 Аритметико-логическо устройство (ALU) – изпълнява всички аритметически и 

логически операции. Това устройство контролираскоростта на изчислителния процес. 

Времето за изпълнение на една инструкция се измерва в наносекунди (ns) или 

пикосекунди (ps); 

 Контролно устройство (CU) – сложна електронна схема, която е отговорна за 

управлението  и координирането но повечето от дейностите на компютъра. То не 

изпълнява инструкциите, а казва на отделни части на компютърната система какво да 

правят. То определя движението на електронните сигнали между главната памет и 

аритмико-логическото устройство, а също и контролните сигнали между централния 

процесор и входно–изходните устройства; 

 Шина (BUS) – терминът шина отговаря на електрическия път, по който битовете се 

пренасят между различните компютърни компоненти. Шината действа като 

високоскоростна магистрала между аритметико-логическото устройство и контролно 

устройство; 

 Регистри – специални клетки, които служат за временно съхранение на данни и 

инструкции. 
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2. Честота на процесора 

Микропроцесорът си има часовник, който синхронизира и задава скоростта на всички 

операции в един машинен цикъл. Скоростта на системния часовник в една компютърна 

система се измерва като честота, изразена като цикли в секунда. Тя се контролира от кварцов 

кристал в малък метален контейнер. Бързодействието на процесора (тактова честота) се 

измерва в Мегахерци. 1МHz означава един милион такта в секунда. Мегахерцовата 

характеристика определя до голяма степен производителността на процесора. 

3. Как работи един процесор? 

Процесорите работят, като извършват изчисления на базата на конкретни инструкции, 

които предоставя софтуерът, работещ на компютъра. Тези инструкции, които се зареждат в 

процесора при работа на дадено приложение, указват на процесора как да обработва порциите 

от данни, записани в оперативната памет (RAM) на компютъра. Така процесорите 

непрекъснато “препускат” през инструкции и данни, които се зареждат в тях от паметта на 

компютъра. 

4. Кеш памет 

Освен, че работят с основната памет, процесорите използват един специален тип 

бързодействаща памет, наричана “кеш-памет” (cache). Кеш-паметта спомага за това, 

процесорите да бъдат по-продуктивни. Тя съхранява инструкции и данни, използвани наскоро 

от процесора. Благодарение на своята близост до главния изчислителен механизъм вътре в 

процесора и на факта, че процесорът често се нуждае от повторно използване на едни и същи 

инструкции и данни, кеш-паметта поддържа процесора активен и ускорява работата на 

компютъра като цяло. Всъщност през повечето време процесорите работят директно с 

различни типове кеш-памет, а тя от своя страна работи с основната оперативна памет. Така 

кеш-паметта служи като бързодействащ буфер между процесора и основната памет, 

прехвърляйки данните в процесора, когато се нуждае от тях или ги изисква. 

5. Водещи производители 

 INTEL - 8088,8086 – XT, 80286, 80386, 80486 – AT, Celeron, фамилията Pentium 

 AMD - K5, K6, K6-2, K6-3, K7 

 Cyrix - 5x86, 6x86, 6x86MX, MediaGX, MII, Mxi 

 Centaur/IDT – Mxi, WinChip, WinChip2, WinChip3 

 Rise Technology - MP6 

 IBM/Motorola - PowerPC 603, 603e, PowerPC 604, 604e, PowerPC 750 (G3), G4 

 Digital/Compaq - Alpha 

 

 

4. Памет. Видове памет 
 

1. Предназначение на паметта 

След процесора един от най-важните компоненти на всеки компютър е неговата памет. 

Паметта на компютъра е неговата работна област, където той временно съхранява всички 

файлове, които са му необходими, за да работи. 

2. Видове памет 

а)  RAM (Random Access Memory) – памет с произволен достъп. Нарича се “с произволен 

достъп” поради факта, че до всяко място от паметта може да се осъществи достъп толкова 

бързо, колкото и до произволно друго място. Паметта служи като буфер между 

централния процесор и останалите компютърни компоненти. 

 Основните предназначения на RAM паметта са следните: 

 Да съхранява копие от системните софтуеърни програми, които контролират 

базовите функции на компютъра. Това копие се зарежда в RAM – паметта, когато 

компютърът се включи и остава там през цялото време докато той е включен; 

 Временно съхранение на копие от приложни програми, чиито инструкции се 

извикват и изпълняват от централния процесор; 

 Временно съхранение на данни, които се въвеждат от клавиатурата или други 

входни устройства, докато те бъдат съхранени за по-дълго време на устройствата 
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за съхранение на данни или бъдат прехвърлени към централния процесор за 

обработка; 

 Временно съхранение на данни, които са резултат от обработка, докато бъдат 

извикани от друг процес за обработка или бъдат прехвърлени към изходните 

устройства като екран, принтер или диск. 

 Обем на паметта 

Обемът на RAM паметта, която имате инсталирана на вашия компютър, се отразява 

пряко върху възможностите му да работи с големи и сложни програми. Паметта обикновено 

се измерва в мегабайти (МВ). 

 Видове RAM памет 

 Статична RAM памет (SRAM – Static RAM) – използва се в свръхбързодействащи 

буферни подсистеми (например като кеш-памет L2). Опакована е в DIL чипове или 

е вградена в CPU. Тази памет се използва и при преносими компютри и други 

малки електронни устройства, които се включват и изключват непрекъснато. 

Паметта от типа Flash RAM, която също се използва в преносими компютри, е 

спецална форма на SRAM. 

 Динамична RAM памет (DRAM - DynamicRAM) – основна системна памет, 

пакетирана като SIMM-ове или като DIMM-ове. За запомнящата клетка се 

използва кондензатор, който съхранява електрически заряд. 

 Бързодействие на паметта RAM - задава се обикновено в наносекунди (ns). Това 

бързодействие се отнася за времето, необходимо, за да се изпрати искания блок от 

данни от паметта към системната шина и по пътя до процесора. Колкото е по-малко 

това време, толкова по-бързо могат да се движат данните в компютъра.   

б)  ROM (Read Only Memory) - памет, от която само се чете. Един от големите чипове на 

дънната платка е ROM паметта. На този чип е записана така наречената базова входно-

изходна система – BIOS (Basic Input/Output System), която се помни дори без да има 

захранване. Това е програма, която компютърът стартира винаги, когато го включим. 

Една от функциите на тази програма е да направи проверка на клавиатурата, монитора, 

флопи-дисковото устройство и други компютърни компоненти  дали са свързани 

правилно. 

 

 

5. Входно-изходни устройства 
 

1. Входни устройства 

а)  Предназначение – служат за въвеждане на данни в компютъра 

б)  Видове входни устройства 

 Клавиатура – състои се от миниатюрни ключета с азбучноцифрови и други 

означения, позволяващи на потребителя на персонален компютър да въвежда 

информация дириктно в компютъра. Независимо от начина, по който са разположени 

клавишите, функцията на всички клавиатури е една: разпознаване на натиснатия от 

вас клавиш и предаване на информация към компютъра. 

 Мишка - Входно устройство, което служи за бързо придвижване на курсора върху 

екрана. Има мишки с два или три бутона, обикновени, оптични и безжични. За да 

може дадена програма да работи с мишка е необходимо в нея да бъдат заложени 

специални инструкции за управление на мишката. Намира широко приложение в 

среда на графични приложения. Мишките конвертират движенията, които 

регистрират под формата на цифров код, който може да се обработва или анализира 

от персоналния компютър. 

 Трабкол – алтернатива на мишка т.е. мишка обърната наопаки 

 Джойстици - много популяни периферни устройства, които се използват за 

компютърни видео игри. Тези устройства също така предлагат и удобен интерфейс 

между потребителя и компютъра и за други приложения. Почти всеки персонален 

компютър е снабден с порт за джойстик. 
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 Светлинна писалка – позволява на компютъра да регистрира позиции на екрана, 

които са посочени от нея 

 Сензитивни екрани – всичко се посочва с пръст 

 Микрофон – чрез него изговорените думи се конвертират в цифров код. 

2. Изходни устройства 

а)  Предназначение - служат както за контролиране на процеса на работа, така и за извеждане 

на крайните резултати от тази работа във вид удобен за употреба от потребителя. 

б)  Групи 

 За временен изход – предназначени за извеждане на визуална или звукова 

информация, която ще се използва само в момента на извеждането й или в малък 

интервал от време 

 За дълготраен изход – извеждат информацията върху хартия 

б)  Видове изходни устройства 

 Видео система - Всяка видео-система се състои от два компонента: монитор и 

видеоконтролер (видеокарта). 

 Мониторът осигурява моментално потвърждение на това, което се прави чрез 

входните устройства. Разделителната способност определя качеството и 

плътността на изображението. Важна характеристика е опресняването на образа 

(refresh rate), която се измерва в Hz. Мониторите биват: CRT – монитор с 

електронно-лъчева тръба, LCD – дисплей с течени кристали, TFT – плазмени 

монитори.  

 Видеоконтролерът (видеокарта или видеоадаптер) осъществява връзка между 

софтуера и екрана. Той има собствена памет, наречена видеопамет. Основните 

характеристики на видеокартата са: разделителната способност, дълбочината на 

цвета и вертикалната честота. Водещи производители на видеоконтролери са 

фирмите: nVidia Corp, която произвежда GeForce 2, 4, RIVA TNT ; ATI – Radeon;  

3dfx – Voodoo 2,3,5 

 Принтер - устройство, което служи за изобразяване на текст и графика върху 

дълготраен носител – хартия, фолио. Важна характеристика е разделителната 

способност, която постигат в dpi (dots per inch). Принтерите биват: 

 Матричен – ударният механизъм се състои от подобни на иглички чукчета, които 

удрят лентата към хартията 

 Мастилено-струен – точките се нанасят чрез впръскване на мастилени струи от 

миниатюрни дюзи 

 Лазерен – Принципът им на действие се основава на факта, че някои материали 

реагират на светлината по особен начин. Оптичният образ се фокусира върху 

фотокопирен барабан, зареден със статично електричество. Зарядът от осветените 

области преминава към неосветените. Прахообразен оцветител, наречен тонер, се 

разпръсква върху барабана и се привлича от заредените области. Един валяк 

притиска хартията към барабана, за да се отбележи тонерът, който след това се 

изпича, за да не падне. 

 Плотер – специализирано устройство, което служи за изобразяване на 

висококачествена графика. 

 Звукови устройства – тонколони, слушалки, вградени високоговорители, звукови 

карти. 

 

 

 

6. Външни запаметяващи устройства 
 

1. Предназначение - В днешната информационна ера количествата информация, които се 

натрупват всекидневно са огромни. Ето защо е възникнала необходимостта от много мощни 

средства за съхранението й. Данните се записват върху носители. 
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2. Метод на запис – Съществуват три метода на записване на данни върху носителя: магнитен 

запис, оптитичен запис и магнитно - оптичен запис. При лентите се използва само магнитният 

запис, докато при дисковете се използват и трите метода. Съответно различаваме: магнитна 

лента, магнитен диск, оптичен диск и магнитно – оптичен диск. Капацитет на информационен 

носител наричаме количеството данни, което може да се запише върху него. Единиците, в 

които се измерва капацитетът са: байт(byte), килобайт(KB), мегабайт(МВ) и гигабайт(GB). 

3. Видове устройства 

а)  Устройства с последователен достъп 

 Магнитна лента. Магнитната лента е покрита с пластмасова лента, едната повърхност 

на която е покрита с железен окис. Посредством магнитни полета, малки петна от 

покритието могат да се намагнитизират , а други да останат не намагнитизирани. 

Компютърът кодира едно петно, като намагнитизираните петна са 1, а свободните – 0. 

б)  Устройства с пряк достъп – дискове - името им идва от това, че във всеки един 

момент можем да прочетем файл с данни, намиращ се на произволни място върху диска  

т.е. достъпът до данните е пряк. Това прави дисковите устройства много по-бързи и 

удобни за работа от лентовите.  

 Твърд диск (Hard disk) - Дисковете са много по-бавни от паметта. Времето за достъп 

до твърд диск е между стотици и хиляди пъти по-голямо от това на паметта. Затова 

компютърът използва дискът за съхранение на програми и данни, когато те не се 

използват, но се зареждат в паметта при активна работа с тях. Скоростта на въртене е 

бързината, с която подложките на диска се въртят под главите. Тази величина се 

измерва в обороти за минута - rpm (Revolution Per Minute). По – високата скорост на 

въртене е за предпочитане. Дисковите устройства се свързват с компютъра чрез 

контролни платки. Това са сменяеми хардуерни платки, които се включват към 

системната шина на компютъра или към локалните шини. 

 Магнитна дискета (Floppy Disk) - Дискетата е направена от специална пластмаса с 

магнитно покритие. Тя е затворена в защитна пластмасова опаковка, покрита отвътре 

с мека материя, която намалява триенето и статичното електричество, предизвикано 

от въртенето. 

 CD (Compact Disk) - твърда пластмасова плоча с дебелина 1.2 mm и централен отвор 

за шпиндела. 15 mm. При CD–ROM записът се реализира чрез спирала отвътре навън, 

като записът се кодира чрез наличие на малки оптични дупки. Данните се записват 

върху диска чрез прогаряне на вдлъбнатини в повърхността за запис чрез прецизно 

фокусиран лазерен лъч. CD биват CD–R, CD-RW. 

 DVD (Digital Video Disk) - Това, което доведе до DVD е видео и мултимедията. Той 

съхранява до 25 пъти повече данни от CD и над 4 пъти повече на записващите DVD. 

DVD биват DVD-RAM, DVD+RW 

 


