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Компютърна мрежа  
 

Компютри, свързани помежду си чрез кабел или друг тип връзка, образуват 

компютърна мрежа. Практично е да се използват общите ресурси на компютрите 

(например: памет, принтери), обмяна на информация и комуникация в една такава 

мрежа. За да се “разбират” компютрите помежду си и да си предават информация, се 

използва протокол за трансфер на данни - Transmission Control Protocol (TCP). 

 

Локална компютърна мрежа 

Ако свързаните чрез кабел компютри не са на голямо разстояние един от друг 

(примерно да са в една сграда, учреждение, или в близки сгради), мрежата е локална и 

се нарича локална мрежа - Local area network (LAN). Ако компютрите са на голямо 

разстояние един от друг (примерно в различни градове, друг район на града или в 

различни държави) и директна връзка не е възможна или е прекалено скъпа, 

компютрите може да се свържат косвено (например: чрез телефонен кабел, ТВ кабел, 

радиовръзка). В този случай компютърната мрежа се нарича глобална компютърна 

мрежа. 

Глобална компютърна мрежа 

Глобалната компютърна мрежа може да се направи от различни компютри на принципа 

на локалните мрежи.  Ако тя съдържа локални мрежи, един компютър от тази мрежа се 

избира като посредник на компютрите от мрежата и се свързва към глобалната мрежа. 

Такъв компютър се нарича сървър. Обикновено той позволява на другите компютри от 

мрежата да се свързват с други сървъри в глобалната мрежа, но не позволява на други 

компютри от глобалната мрежа да се свързват с компютрите от локалната мрежа. 

Затова ако даден потребител иска да обмени информация, той трябва да я предаде на 

съответния сървър, който обикновено е с по-голяма памет и капацитет отколкото 

останалите компютри в мрежата. Обичайно, процеса протича по следния начин: 

компютър от локалната мрежа предава необходимата информация на сървъра си, 

сървъра от своя страна предава тази информация на друг сървър и т.н.,  докато 

съответния сървър предаде пристигащата информация на компютър в друг локален 

сървър.  
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Глобална компютърна мрежа 

Възможността да общуваме с хора от други градове, друга държава или друга част от 

света, става благодарение на компютри и локални мрежи, свързани към световната 

мрежа. Най-обширната международна мрежа се нарича Интернет. Той обединява 

хиляди компютърни мрежи по целия свят. Интернет мрежата е огромно хранилище на 

информация и ресурси от всякакво естество. Всеки човек, свързан  към интернет, е в 

състояние не само да  ползва тази информация, а също и да публикува своя собствена 

информация в интернет. 

  

Интернет  

Интернет е създаден по време на студената война (50-те години на миналия век). 

Американския президент Айзенхауър основава агенция наречена ARPA (Advanced 

Research Project Agency). Целта и е била да създаде компютърна мрежа, която да може 

да работи надеждно в случай на ядрена война. Основната идея на ARPA мрежата е 

била, да може да работи и в случай, че някоя или някои от нейните части (например 

свързващите линии или сървър) са разрушени. 

 

Фигура 3 ARPA мрежа. 

Първоначално тази новосъздадена мрежа е била тайна и се е използвала с военна цел. 

През 1983 година, тя е разделена на две взаимнозависими мрежи (едната за военни 

цели, а другата за граждански цели) и преименувана на Интернет. Тогава 

образователните учреждения и други организации започнали да се свързват към тази 

мрежа. Internet Service Provider (ISP) е организация, която е свързана към Интернет и 

предоставя интернет услуги на потребители срещу съответното заплащане. 

Компютрите са свързани към снабдителната мрежа, използвайки специални устройства 

(например модем или мрежов  адаптор). Те могат да се свържат към Интернет 

посредством сървър. 



3 

 

  

Интернет адреси и названия 

Интернет протокол – Internet protocol (IP) е създаден за прехвърляне на информация 

чрез интернет. Като цяло Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) е 

създаден като комбинация между интернет протокол, мрежова операционна система и 

протокол за трансфер на данни. Това е комплекта от комуникационни протоколи, който 

се използва от мнозинството за връзка с интернет. TCP/IP в момента е широко 

използвана (създадена е вече версия 6.0). Според този протокол всеки компютър 

свързан към интернет има свой уникален интернет протокол (IP) адрес. Този адрес се 

състои от 4 числа от 1 до 255, разделени чрез точки (например: 193.219.76.39 или 

212.59.0.22). Първото число определя страната, второто – региона, третото – номера на 

компютърната мрежа в този регион (хъб) и последното число определя компютърния 

номер на съответния потребител. Първите две числа в България, обикновено са: 

193.219; 194.176; 205.244. Невъзможно е компютрите в интернет да имат един и същ IP 

адрес. Но това не се отнася за локалните мрежи, защото компютрите свързани в тези 

мрежи са отделени от интернет от мрежовия сървър, който има свой уникален IP адрес. 

 

Фигура 4 Структура на  IP адреса. 

 

 

 

Domain Name System (DNS) е създадена за по-лесен достъп на интернет потребители до 

определени компютри в интернет. Според тази система, на всеки компютър се дава 

символно име, отговарящо на неговия  IP адрес. Domain Name Server (DNS) превежда 

 символното название като цифров IP адрес. Организации упълномощени за тази 

дейност разпределят тези символните имена в интернет. Всяка от тези организации е 

отговорна за раздаване на названия в определена област. Организацията или мрежовия 

администратор създава название на компютъра и IP адрес или той се създава 

автоматично. 
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Фигура 5 Domain name server. 

 

Символното име както и IP адреса се състои от няколко думи или абревиатури 

разделени с точки. Разликата между IP адреса и символното име е тази, че в 

символното име, названието на компютъра е на първо място, след това има съкращение 

на организацията или институцията и накрая е кодът на държавата (с изключение на 

САЩ).  Например символното име edusoft.fmi.uni-sofia.bg може да се прочете както 

следва: bg – България, uni-sofia – Софийски университет, fmi – мрежата на Факултет по 

математика и информатика, edusoft – компютърно название. 

 

В американските адреси последните три букви описват организационната структура. 

 

Например:  

.edu – образователна организация,  

.org – благотворителна или неправителствена организация,  

.com – търговска компания, .net – организация, която координира дейности и услуги в 

интернет.  

Интернет услуги 

В Интернет е възможно да се комуникира, чете, помества текст или снимки и да се 

обменя информация. Всички тези действия се наричат интернет услуги. В повечето 

случаи тези услуги се осъществяват чрез инсталирането на специални сървър програми. 

Ако един потребител иска да използва някоя от интернет услугите, той трябва да си е 

поставил подходящата програма, която може да го свърже със сървъра. Такива 

програми се наричат клиент.  

Това са най-често използваните и разпостранени интернет услуги за обмен на 

информация:  

 Световна глобална мрежа - World Wide Web (WWW) – най-популярната 

информационна услуга в интернет, позволява четене и публикуване на 

информация, осигурена от други потребители в световната глобална мрежа 

(обикновено се нарича само “мрежа”). Информацията в мрежата се съхранява в 

мрежови сървъри, доставя се чрез мрежови страници и може да се разглеждат с 

помоща на мрежови браузъри. Мрежата е много популярна заради това, че се 

работи лесно, наличието на привлекателни цветни изображения и огромния 

обем информация. Потребителите в мрежата може да избират между различни 
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браузъри (например: Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, and 

Mozila) и програми за създаване на интернет страници.  

 Протокол за трансфер на файлове - File Transfer Protocol (FTP) – Инструмент 

за обмен на файлове, позволяващ обмен на документи, изображения, програми и 

различни формати файлове. Има специални програми за обмен на файлове 

(напр. Ws_ftp, Ftpx или CuteFTP).  Мрежовия браузър също може да се използва 

за тази цел. Протоколът за трансфер на файлове се използва за поставяне на 

интернет страници към интернет сървърите. 

 Отдалечен достъп - Telnet – отдалечени компютърни средства използващи 

инструменти, позволяващи свързаването на компютри, които не могат да се 

свържат директно. Това се осъществява чрез Интернет. Някой може да използва 

информация от отдалечен компютър и дори да я притежава. Споменататите 

услуги налагат използването на специални програми (Telnet е една от тях). 

Освен тези услуги за обмен на информация в интернет, съществуват и комуникационни 

интернет услуги и инструменти (напр. електронна поща – e-mail, разговор в реално 

време (чат), конференции). Вижте частта Комуникации за повече информация. 

 

 

 

 

Световна глобална мрежа 

На фона на огромното количество информация, интернет страниците представляват 

болшинството от интернет ресурсите (това не се отнася, когато става въпрос за 

използваното количество памет). Световната глобална мрежа - WWW е информационна 

система използваща хипертекст. С други думи тя е хипертекст мрежа използвана за 

достигане на нужната информация, която е събрана и се намира на компютри свързани 

в Интернет.  

 

Фигура 6 Световна глобална мрежа.  

Понякога хората бъркат световната глобална мрежа и Интернет. Разликата е, че 

мрежата е част от различните интернет услуги.  

  

Хипертекст 

Концепцията за хипертекст се появява още преди да е създаден първия персонален 

компютър. Тед Нелсон описва тази концепция в своята книга 
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"ComputerLib/DreamMachine" през 1974. Принципът на хипертекста представлява 

връзки в текст, които препращат към друг текст.  

 

Фигура 7 Документи свързани чрез връзки. 

Хипертекстът е компютърна текстова информация свързана с друга информация. 

Хипертекст връзките се наричат хипер-връзки или само връзки. Хипертекстът е много 

удобен за достигане до определена интернет страница по различни пътища, в 

зависимост от желанието на всеки. В сегашно време хипертекстът в интернет се добавя 

към графични хиперлинкове, които се създават лесно върху изображения. 

  

Интернет страници 

Информацията (текст, изображения, връзки и т.н.) в мрежата се доставя чрез интернет 

страници. Ако се налага да се достигне хипертекст информация от друг компютър 

свързан в интернет това няма да е достатъчно. Такъв компютър трябва да има 

специален софтуер – мрежов сървър. Такъв компютър обикновено се нарича сървър. 

Компютри, където интернет страниците се разглеждат и четат се наричат мрежови 

клиенти. Сървърът използва хипертекст протокол за транспорт - Hyper Text Transport 

Protocol (HTTP) за изпращане на хипертекст информация (интернет страница) към 

клиент чрез Интернет. 

 

Фигура 8 Доставяне на интернет страници. 

 

Езикът HTML се е появил за описание на хипертекст информация. Той се използва за 

създаване на интернет страници. Всъщност интернет страницата е информация описана 

чрез HTML език и запазена като HTML документ. Следователно интернет страницата е 

обикновен текстов документ понякога с включени връзки към графични файлове (напр. 
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картини или фотографии). При предварителен преглед на интернет страницата тя ще 

бъде видяна като част от документ. Интернет страницата може да съдържа един или 

няколко HTML документа. Сборът от интернет страници по една  и съща тема, една 

институция или определена тематика се нарича интернет сайт.  До интернет сайт 

обикновено може да се достигне през връзките в главната страница до други страници в 

интернет сайт. 

Порталът е друго название на интернет сайт, ако там се съдържа голямо количество 

информация с услуги за доставянето и. Той обикновено обединява няколко свързани 

интернет страници осигуряващи разнообразна информация и услуги до потребителите 

по едно и също време. Така както интернет страницата може да се достигне чрез 

главната интернет страница, до портала може да се достигне чрез главната страница 

обединяваща връзките към всички интернет страници и услуги към този портал.  

  

 

 

 

 

Унифициран локатор на ресурси 

Трябва да знаете адреса на интернет страницата, интернет сайт или портала, ако искате 

да я отворите във вашия браузър. Тези адреси се подбират от унифициран локатор на 

ресурси -  Uniform Resource Locator ( URL). Тези адреси обозначават услуги, интернет 

страници или файлове достъпни в интернет. Те съдържат три основни части:  

 Тип на услугата (напр. http, ftp). 

 Име на сървъра (напр. www.uni-sofia.bg). 

 Име на файла или пътя до него (friday/news.html). 

 

Фигура 9 Примерен интернет адрес 

 

Не се налага непеременно използването и на трите части в адреса. От съществуващата 

част на адреса може да се разбере коя част от интернет сайта е достъпна: 

 Пълен адрес – интернет страница (понякога - интернет сайт), 

 Адрес без име на файл – интернет сайт (понякога – интернет страница), 

 Само име на сървър – портал (понякога – интернет сайт).  
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Все пак тези ограничения не са определени, но са нещо като неписан закон. Правилото 

за пренебрегване всъщност се използва много често. 

Освен части на главния адрес, два други допълнителни адреса може дабъдат 

използвани. Това са информация на потребителя (login) и компютърния порт. 

Информацията за потребителя (информация и парола ако е нужно) се споменава преди 

името на сървъра. Потребитеслкото име (или login) и паролата са разделени чрез 

двуточие. Потребителската информация като цяло се разделя от името на сървъра 

посредством символа „@‟ (напр. ftp://sendman:passw55@ftp.info.com). Компютърния 

порт се поставя след името на сървъра и се разделят оново с двуточие (напр. 

http://www.info.com:8080/web/web.html). 

Браузър 

Мрежата е образувана от интернет страници. Но потребителят не е в състояние да 

преглежда тези страници без бърза програма инсталирана на своя компютър. Такава 

програма се нарича браузър. Браузърът “разбира” езика HTML и е в състояние да 

покаже документа по начин, който е описан вътре в HTML. Въпреки това езика HTML 

описва само структурата на информацията (напр. указва коя информация трябва да се 

изпише като таблица, коя – като име и коя – като абзац и т.н.) в този документ, но не и 

формата на страницата (ширина и височина) или характерни параметри (шрифт, цвят, 

декорация на текст и др.). Следователно различни мрежови браузъри понякога може да 

поакажат една и съща страница с определни разлики. Въпреки това един и същ браузър 

показва интернет страницата по уникален начин, в зависимост от настройките и 

резолюцията на екрана. Всъщност това неудобство може да бъде избегнато като се 

използват приложенията на езика HTML и специални технологии (напр. CSS – 

Cascading Style Sheets или JavaScript) които позволяват определената информация да се 

нанесе прецизно в подходящ интернет браузър и големина на прозореца и правилна 

структура на информацията спрямо нужните настройки.  

 

Фигура 10 Интернет търсене. 

 

Най-често използваните браузъри са:  

 Microsoft Internet Explorer – търговски браузър, който работи с операционната 

система Windows (http://www.microsoft.com); 

 Netscape Navigator – безплатен браузър (http://www.netscape.com), който се 

използва като алтернативен браузър на MS Internet Explorer. Функционира, както 

с операционната система Windows, така и с Linux; 

 Opera – безплатен (http://www.opera.com); 

 Mozila – безплатен (http://www.mozilla.org). 

ftp://sendman:passw55@ftp.info.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.netscape.com/
http://www.opera.com/
http://www.mozilla.org/
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Браузърът помага на потребителите да преглеждат интернет страници, да се прехвърлят 

(сърфират) по страниците случайно или използвайки хипертекст. Потребителя трябва 

да помни адреса на мрежовия сървър или да щракне с десния бутон на мишката върху 

връзката към сървъра, която може да се намира на друга интернет страница. Браузърът 

избира съответната интернет страница от сървъра веднага щом получи искането от 

потребителя. Искането в този случай е адреса на интернет страницата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


