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III. КОМПЮТЪРНИ КОМУНИКАЦИИ 

 

1.1 ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ КОМУНИКАЦИИ 

 

1. Същност на компютърните мрежи 

Компютърната мрежа представлява свързани помежду си компютри, периферни 
устройства и софтуер за съвместното им използване.  

Когато един компютър е свързан в мрежа, той може да обменя информация с 
другите компютри в мрежата. Освен това, всеки свързан в мрежа компютър може да 
предоставя, при определени условия, своите устройства – принтер, дискови устройства и 
др. да се ползват от останалите компютри в мрежата. В такъв случай казваме, че 
компютрите, свързани в мрежа, си поделят ресурси. 

 

 
 

Основните причини за свързването към мрежа са : 
-   обмен на данни между потребителите на различни компютри; 
-   съвместно ползване на общи ресурси (файлове с данни, принтери, модеми, 

факс-машини); 
-   разпределена обработка на данни, т. е. обработка чрез различни компютри на 

данни, части от които се съхраняват в паметта на различни компютри. 
Според размера на територията, на която са разположени съвместно работещите 

компютри и други устройства, мрежите се делят на: 
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- локални (LAN) – обхващат една или няколко съседни сгради; 
- градски (MAN) – на територията на един град; чрез MAN всеки две точки в 

зоната на покритие могат да се свържат една към друга през оптичен кабел, 
- глобални (WAN) – разположени на огромни територии – над 2 км  

 

2. Основни компоненти на мрежата 

За свързване в мрежа са необходими следните компоненти: 
• хардуер – компютри, комуникационни устройства и евентуално принтери  
• линии за връзка (комуникации); 
• софтуер – мрежови операционни системи, мрежови приложни програми  и 

мрежови системни програми 

2.1. Мрежови хардуер 
Според ролята, която изпълнява в мрежата, един компютър може да служи като 

сървър, работна станция (клиент) или сървър и клиент.  
• сървър – компютър или друго устройство, който предоставя мрежови 

ресурси и услуги и управлява този достъп; 
• работна станция (клиент) - компютър, който използва мрежовите ресурси и 

услуги. 
Според вида на предоставяната услуга сървърите могат да бъдат: файлови сървъри, 

принт-сървъри, комуникационни сървъри, mail-сървъри, сървъри за бази данни и др. С 
понятието сървър се обозначават също и програмите, които осигуряват обслужващи 
функции. 

За да се осигури връзката на компютъра към кабелната система се използват 
мрежови карти. 

Освен компютрите в мрежата може да са включени и други устройства – принтери,  
модеми, факс машини и др. 

 
Свързващите устройства в локалната мрежа могат да бъдат: 

§ повторител (repeater) – усилва сигналите и служи за удължаване на сегментите; 
работи на физическо ниво на OSI модела. 

§ хъб (hub)– устройство за физическо включване на няколко сегмента или лъча. 
- Обикновеният (Standalone) хъб е самостоятелно устройство със собствен 

източник на захранване. Освен него съществуват следните видове: 
- пасивен хъб – само съгласува импедансите на линиите 
- активен хъб (Active Hub) – усилва сигналите, изисква източник на 

захранване;  
- интелигентен хъб (Intelligent Hub) - има специални средства за диагностика 

и управление, което позволява оперативно да се получават сведения за 
активността и изправността на възлите, да се  
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- Peer Hub – изпълнява се като разширителна карта на РС, като използва 
захранването на компютъра 

§ концентратор  – по-сложен хъб, обикновено с възможност за присъединяване 
на мрежи с различни архитектури. Няма ясна граница между хъбовете и 
концентраторите. И едните и другите могат да се използват като повторители, 
мостове и маршрутизатори. При концентратора сумарната пропускателна 
способност на входните канали е по голяма от пропускателната способност на 
изходните канали.Тъй като потока от въвежданите данни е по голям от 
изходния то главната негова задача е концентрацията на данни. 

§ комутатор (switch) – устройство, осъществяващо избор на един от възможните 
варианти на направления за предаване на данните 

§ мост (bridge) – осигурява обмен на данни между мрежовите сегменти, като 
осъществява връзка между каналните слоеве на мрежите; 

§ маршрутизатор (рутер) - служи за връзка между мрежовия слой на мрежите и 
зависи от използувания комуникационен протокол. Използва мрежови 
(логически) адреси. Мрежите могат да се намират на значително разстояние и 
пътят, по който се предава пакетът може да премине през няколко 
маршрутизатора. Мрежовият адрес се интерпретира като йерархично описание 
на местоположението на възела. Маршрутизаторите поддържат мрежовите 
протоколи  IP, IPX, X.25, IDP. Маршрутизаторите пропускат през себе си само 
трафика, предназначен за другите ЛМ и преди да изпратят пакет към 
получателя  

При глобалните мрежи се използват следните устройства за отдалечен достъп: 
§ модем (МОдулатор - ДЕМодулатор) -  превръща информацията от цифровите 

компютърни сигнали в аналогови сигнали (модулация), които могат да бъдат 
изпратени по телефонна линия. Модемът на другия край на връзката 
преобразува аналоговите сигнали обратно в цифрови (демодулация), за да 
могат да бъдат обработени от приемащия компютър. 

§ ISDN адаптер - свързва компютър към цифрови телефонни линии от типа  
Integrated Services Digital Network (ISDN) 

 

§ DSL адаптер (Digital Subscriber Line) – устройство за предаване на данни чрез 
допълнителен сигнал с по-висока честота по телефонните медни кабели. При 
DSL по една и съща линия се предават едновременно телефонни разговори и 
данни  

§ благодарение на различните им честоти. Връзката е постоянна, а не чрез 
набиране на телефонен номер като обикновените модеми. 

§ кабелен модем – свързва се към входящия коаксиален кабел на доставчика на 
кабелна телевизия и към  мрежовата карта на компютъра на потребителя 

§ лазерни предаватели, приемници  и регенератори – за оптична връзка: 
§ радиомодем – за радиовръзка 
§ сателитни устройства – за връзка чрез спътници 
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2.2. Линии за връзка (комуникации) 
Данните в мрежата се превръщат в: електрически импулси, светлинни импулси или 

електромагнитни вълни, които се пренасят чрез различни среди. 
Носещи среди: 
При изграждане на компютърните мрежи се използват следните видове кабели 
§ Коаксиален кабел. Представлява меден проводник, обвит с гъвкав 

изолатор, покрит с медна оплетка или медно фолио, играещо ролята на втора 
жица във веригата и екран за вътрешният проводник. Екранът е покрит с 
обвивка от пластмаса, гума или негорим материал. 

 

§ Кабел тип усукана двойка. Под външната опаковка са скрити усукани по 
двойки изолирани медни проводници, като по този начин се намаляват 
паразитните шумове (т.е влиянието на сигнала от единният проводник върху 
сигнала, предаван по другия). Наличен е в два основни типа : неекраниран 
(UTP) и екраниран (STP).  

§ влакнесто-оптичен кабел - Вместо мед се използват тънки нишки стъкло или 
пластмаса, по които сигналът се предава под формата на светлинни  
импулсиМрежов софтуер 

o Безжична преносна среда 
Това е съвременна технология, предлагаща голям набор от предимства пред 

традиционната жична технология.Тези предимства се простират от увеличено удобство за 
клиентите и намаляване на разходите за изграждане, до улесняване на инсталацията на 
мрежата.Едно внедряване на безжична мрежа може да спести значително количество 
средства, тъй като няма нужда от допълнителни кабели, куплунзи или мрежови 
комутатори.Добавянето на нови потребители се свежда до инсталирането на безжична 
карта и включването на компютъра.Безжичните мрежи се използват, също така, за 
предоставяне на мрежов достъп на места, където няма традиционна мрежова 
инфраструктура. 

 
Мрежовият софтуер задава режима на работа на компютъра в локалната мрежа. 

Може да имаме напълно еднакви компютри, които в зависимост от инсталирания мрежов 
софтуер да работят по различен начин в мрежата. Мрежовият софтуер включва мрежови 
операционни системи, мрежови приложни програми  и мрежови системни програми 
/utility/ 

Мрежова операционна система – специализирана операционна система, която 
дава общ достъп до файлове и принтери. Мрежовата операционна система може да бъде 
основна операционна система, когато ръководи директно хардуера на компютъра или да е 
приложение към универсалната операционна система. 

Примери за мрежови операционни системи за PC: Novell Netware; Windows NT 
Server, Windows Server 2008, Linux и др. Мрежови възможности имат и настолните 
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операционни системи от фамилията на MS Windows: Windows 95, Windows 98, Windows 
XP, Windows Vista , Windows 7.  

Известни мрежови операционни системи за други платформи са: Unix – използвана 
от хостовете на ARPAnet; IBM Server, Apple Share и др. 

Предаването на данни в мрежата се регламентира от специални правила, 
наречени мрежови протоколи. Мрежата Интернет например се основава на протокол, 
наречен TCP/IP. 

Протоколът е програмна реализация на съвкупност от правила и условия за 
комуникацията между електронни апарати, компютри, телефони и други устройства за 
мрежово оборудване.  
 
 

 
Неекраниран кабел с усукана двойка Екраниран кабел с усукана двойка 
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1.2 ЛОКАЛНИ МРЕЖИ – LAN 
 

1. Локална мрежа или LAN (на английски: Local Area Network, LAN) е вид малка 
компютърна мрежа, обслужваща компютри и други устройства (напр. мрежови принтери 
или скенери), свързани помежду си. За разлика от големите (международни) WAN мрежи, 
локалната мрежа се разполага обикновенно в една сграда. В днешно време най-
разпространени са технологиите на свързване Ethernet или Wi-Fi, за разлика от миналото, 
когато са били използвани предимно ARCNET, Token ring и др. 

2. Функции на локалните мрежи 

Чрез локалната мрежа се осъществява: 

• Споделяне на информация между компютрите (sharing). Всеки потребител в 
мрежата може да получи достъп до всички или само до някои от устройствата, 
директориите или отделни файлове, в зависимост от това с какви права разполага 
(пълни права, само за четене и др.) 

• Свързване на приложения, които са инсталирани на различни компютри в мрежата, 
напр. програма, която работи на един компютър, би могла да използва помощни 
програми, които са инсталирани на друг компютър. 

• Автоматична синхронизация на файлове в цялата мрежа. Повечето мрежови 
софтуери предоставят възможност някои от файловете след обработка да бъдат 
обновени на всички компютри, където има техни копия. 

• Стрийминг на мултимедия. 

3. Видове локални мрежи  

3.1.1 Според организацията  

Според организацията на управлението локалните мрежи са два основни вида: 

• Мрежи с равноправен достъп (peer-to-peer) 
• Мрежи клиент-сървър (client-server) 

При мрежите клиент-сървър един от компютрите има централна роля и се нарича 
сървър, а останалите се наричат клиенти. Те ползват услугите, осигурени от сървъра. 
Персоналните компютри, които са клиенти в мрежата, често се наричат работни станции. 

При мрежите с равноправен достъп се позволява всеки компютър в мрежата да 
работи и като клиент, и като сървър. Този вид мрежи премахват нуждата от скъп сървър, 
но имат извести недостатъци. Споделените файлове са разпръснати из цялата мрежа, което 
затруднява тяхната защита. Администирането на мрежата като цяло е трудно, защото на 
всеки компютър трябва се поддържа списък на потребителите. 

 

3.2.2 Според топологията 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/WAN
http://bg.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://bg.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=ARCNET&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/Token_ring
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Sharing&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/PC
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Топологията на LAN характеризира разположението на компютрите и кабелните 
връзки между тях, което определя необходимия мрежов хардуер.Най-разпространените 
локални топологии са следните: 

• Шинна (магистрална) топология – най-просто свързване на компютрите към обща 
магистрала (единичен кабел), по която се изпраща информацията, адресирана към 
физически адрес на мрежов адаптер (LAN карта) 

 

• Звездовидна топология – устройствата са свързани с кабелни сегменти към централен 
концентратор (хъб – hub) или комутатор (switch) 

 

• Кръгова топология – всеки компютър се свързва чрез концентратор (наричан MAU – 
Multi-Station Access Unit) към еднопосочен логически кръг, по който се придвижват 
данните. 
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1.3 МРЕЖОВИ УСЛУГИ 
 
 

1.   Видове мрежови услуги 

1.1 Общо ползване на дисково пространство: 
 използване на големи дискови пространства (особено, когато някой от 

компютрите няма диск или е с малък диск); 
 общо ползване на бази данни; 
 общо програмно осигуряване – някои скъпи програмни продукти, например 

AutoCAD, Protel, някои антивирусни програми и др.имат мрежови версии, които 
излизат по-евтино и се поддържат по-лесно, отколкото самостоятелната 
инсталация на всеки компютър. Обикновено мрежовите версии имат 
ограничение в броя на обслужваните компютри (5, 10, 20, 50 и т.н.). Използват 
се в организации, които имат много работни места с еднотипен софтуер. 

2.1 Общо ползване на принтери – принтерът може да бъде свързан към един от 
компютрите и да ползва неговите възможности за комуникация или да бъде 
самостоятелно устройство, директно свързано към мрежата. 

2.2  Общо ползване на дискови устройства: CD, DVD и флопидисково устройство. 
2.3  Общо ползване на модеми. 
2.4  Електронна поща. 
2.5  Разговори в реално време – чат. 
2.6  Зареждане на операционна система от разстояние – на компютри без дискове, чрез 
boot сървър. 
 


