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Компютърни мрежи и услугиI
 1   Информационни технологии за социално общуване

Социални мрежи и блогове

Социалните мрежи представляват специализирани сайтове, даващи възможност за връзка с дру-
ги хора по цял свят и достъп до голям обем информация. Използвайки компютър, смарт телефон 
или таблет всеки може да сподели мнение, новина или да изгради приятелство. Съвременните фир-
ми намират друго приложение на социалните мрежи – реклама и продажби. Ползването на този 
вид мрежи обикновено е безплатно и е свързано с регистрация в мрежата. Едни от най-известните 
социални мрежи в България са:

 facebook.com  – най-голямата социална мрежа създадена през 2004 г. Достъпна е на повече 
от 70 езика като дава достъп до различна информация и новини. Важна характеристика на facebook е 
възможността за създаване на групи, които могат да бъдат общодостъпни или затворени (ограничен 
кръг от хора имат достъп до групата). Групите обикновено свързват потребители със сходни интере-
си. Притежателите на профили във facebook имат възможност да изпращат съобщения и да обменят 
информация по между си на специални страници, наречени „стени“;

 twiter.com  – безплатна мрежа, в която потребителите изпращат съобщения –„туитове“ 
(tweets), а останалите могат да им отговорят или да споделят с други. Освен от страниците на 
сайта, туитовете могат да се изпращат и чрез кратки съобщения от телефон (с SMS). Създадена е 
през 2006 г. и се нарича още микро-блог услуга;

 instagram.com  – сравнително нова социална мрежа, създадена през 2010 г. Бързо набира 
популярност и в момента е втората по големина социална мрежа с близо 400 милиона активни по-
требители. Инстаграм позволява да се публикуват, редактират и споделят снимки и видеоклипове. 

 linkedin.com  – мрежа, съществуваща от 2003 г. Създадена е с цел търсене и установяване 
на делови контакти между фирмите. Потребителите на мрежата могат да създават и поддържат 
списък с делови контакти. Контакти могат да бъдат създадени както в мрежата, така и отвън, като 
мрежата изисква предварително познанство с контактите. Когато потребител няма пряка връзка с 
контакт, той може да бъде представен чрез друг контакт. Ползвателите на LinkedIn могат да използ-
ват списъка си от контакти за различни цели – да бъдат представени чрез съществуващи контакти и 
да разширяват връзките си; да извършват интернет търсене на компании, хора, групи по интереси; 
да публикуват професионална автобиография за търсене на работа в интернет и др.

 youtube.com  – е най-известната мрежа за видеообмен, създадена през 2005 г. Чрез нея 
потребителите могат да качват, споделят и гледат видеоклипове. Освен с развлекателно съдържа-
ние, клиповете могат да са и рекламни, демонстриращи методи на работа, видео визитки и др. Кли-
повете публикувани в мрежата могат да се ползват в лични сайтове, като вградени, или в някоя от 
другите социални мрежи – facebook или twiter. Предимство на youtube е възможността за предаване 
онлайн на видео чрез специални канали, както и качество на видеоклиповете в HD формат (High-
Definition television, резолюция на картината 1920х1080px).

Блоговете са друг вид социални мрежи, представляващи уеб сайтове, на които се публикува 
ежедневно информация – публикации. Публикациите се подреждат в ред, при който последните 
се намират най-отгоре. Публикуваната информация е разнообразна – от реклама до коментари 
и разсъждения на собственика на блога. Блоговете са вариант и за създаване на електронно 
портфолио. За обучаемите, то представлява комплект от материали, които доказват неговите 
знания и умения.
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Настройки за поверителност

Използването на социални мрежи носи своите рискове и опасности. За да се сведат до минимум 
е нужно да се спазват няколко важни правила:

 избор на сигурна парола – предпазва профила от пробив от недобронамерен човек;
 при одобряване на друг потребител за приятел, трябва да сме сигурни, че го познаваме в дейст-
вителност. Злонамерени и непознати хора не трябва да имат достъп до информацията, която сме 
качили в социалната мрежа;

 подаване на сигнал за потребител със съмнителен профил, смущаваща или неподходяща профил-
на снимка, фалшив профил, изпраща дразнещи или нецензурни съобщения и др.;

 блокирайте потребител, който насажда омраза на етническа, религиозна или полова основа.
Публикуването на информация в социална мрежа трябва да бъде отговорно:

 не трябва да отговаряме на груби и обидни съобщения или коментари;
 не трябва да обиждаме другите потребители;
 не трябва да допускаме публикуване на твърде много лична информация в мрежата;
 не споделяйте местоположението си в момента;
 трябва да уважаваме останалите потребители в мрежата.

Речник
high хай висока
definition дефин£шън разделителна способност, дефиниция
linked линкид свързани
px п£ксъл пиксели
blog блог личен уебсайт или уеб страница, на която
   човек редовно записва мнения, връзки към други
   сайтове и др.

въпроси и задачивъпроси и задачи

1.	 Проверете	настройките	за	поверителност	на	профила	ви	в	социална	мрежа.	Колко	сигурна	е	
паролата,	която	ползвате?

2.	 Потърсете	в	социална	мрежа	група	по	интереси	–	история	на	вашето	населено	място,	ваше-
то	училище,	регионален	спортен	клуб	и	др.

3.	 Потърсете	страницата	на	вашето	населено	място	в	социалната	мрежа.
4.	 Потърсете	страницата	на	издателство	„Изкуства“	и	станете	част	от	групата.
5.	 Създайте	група	на	вашия	клас.	Как	може	групата	да	се	зададе	като	„затворена“?

 2   Среди и средства за споделена съвместна работа
      и обучение

работа върху общи документи в интернет

Световната мрежа дава възможност на потребители, намиращи се на голямо разстояние  един 
от друг да работят над едни и същи документи. Използването на интернет в тази ситуация пести 
време на всички участници в процеса. Изпращането на документите по електронна поща между 
потребителите е едно решение на проблема. Ние ще се запознаем и с алтернативен и бързо разви-
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ващ се метод, предлаган от световните гиганти в областта на информационните и комуникационни 
технологии като Google – услугите docs.google.com, sheets.google.com, slides.google.com и Microsoft – 
услугата onedrive.live.com. Използването на такава услуга не изисква специални знания и умения. В 
същото време тя няма изискване нито към браузъра, който ще се ползва, нито към характеристиките 
на компютърната система, с която работим. 

 Google Docs, Google Sheets, Google Slides – са с безплатно използване след регистрация на сайта 
(Фиг.	 1). Услугата дава възможност за онлайн създаване на документи (текстови, електронни 
таблици и презентации), които се съхраняват с друга безплатна услуга – Google Drive. Така създа-
дени, документите са съвместими с MS Office. Процесът на съвместна работа върху документите е 
уеб базиран – прозорецът на браузъра се променя и наподобява този на MS Word. Същевременно 
потребителите могат да публикуват документи и други файлове от компютър в Google Drive, като 
разполагат с общ обем от 1GB;

 One Drive – е безплатна услуга за споделяне на доку-
менти и съвместна работа върху документи. Разполагате 
с дисково пространство до 5 GB и възможност за онлайн 
създаване и редактиране на документи. В момент на съв-
местна работа върху документ се появява съобщение за 
другите потребители, които също редактират документа и 
местата, на които го правят. В последните версии на ОС 
Windows (8.1 и 10) има добавено приложение One Drive, 
което може да се свърже с онлайн услугата и да се синхро-
низира с нея – Фиг.	2.

Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

работа с общи документи в интернет

Ще представим съвместната работа върху общи документи на услугата One Drive. След успешно 
направена регистрация на сайта onedrive.live.com е нужно да се отвори профила (Фиг.	3.), като кач-
ването на документи и файлове става с влачене и пускане върху страницата или чрез бутон Качване. 
Онлайн създаването на документ започва с бутон + Създай.

Нека създадем „Документ на Word” – в прозореца ще се зареди нов таб с документа и визуално ще 
напомня на познатата ни настолна версия на програмата Word – Фиг.	4.
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От страницата вмъкване и бутон Таблица създаваме таблица с три колони, в които ще се въвеждат 
имената на ученици за екскурзия (Фиг.	4). За начало на съвместна работа по него е нужно да го спо-
делим: фАЙл/Споделяне/Споделяне с хората – Фиг.	5.

В резултат ще се появи прозорец, в който се задават параметрите на споделянето – име на потре-
бител, права за достъп до документа – Фиг.	6.

Потребителят ще получи известие за споделянето и трябва да го приеме (Фиг.	7). След зареждане 
на документа в страница на Word Online, началото на съвместната работа започва с бутон редактиране 
на документ/редактиране в браузър.

Цветен маркер показва мястото, на което се извършва редакция от друг потребител –	Фиг.	8. По-
добен маркер ще виждат и другите потребители за нашата редакция.

Фиг. 3. 

Фиг. 4. Фиг. 5. 

Фиг. 6. Фиг. 7. 
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Разновидност на общите документи е споделянето на събития в онлайн календар. Достъп до ус-
лугата имаме от бутон  и Календар – Фиг.	9.

След отбелязване на събитията той също може да бъде споделен за общо ползване от бутон Спо-
деляне, при определяне на права за ползване. Всички потребители, с които е споделен, ще получат 
известие, което могат да приемат или откажат – Фиг.	10.

Имейл кореспонденцията има своята безспорна попу-
лярност и се ползва от голям процент от потребителите в 
интернет. Втора възможност за съвместна работа по доку-
менти е изпращането им чрез имейл на участниците. Удоб-
но е да се създаде имейл с електронните адреси на всички 
участници в съвместната работа – групов имейл, и да се 
изпращат съобщения едновременно до всички. Получилите 
съобщението могат да отговорят веднага, или в удобно за 
тях време. Ще демонстрираме тази възможност използвай-
ки имейл услугата, която One Drive предоставя, като първо 

трябва да отворим пощата Outlook – бутон  и Поща (Фиг.	11).
В резултат в нов таб на браузъра ще се зареди пощата Outlook. Подготвяме списък с участници 

за груповия имейл от бутон Хора – . Следва създаването на списъка от +Създай/Списък с 
контакти. Въвеждаме име, с което ще се представя групата и последователно всички имейл адреси 
(Фиг.	12), запазваме с бутон запиши. Преминаваме обратно в пощата Outlook – . Стартираме 
създаването на имейл съобщение – +Създай/Имейл съобщение. Избираме създадения групов имейл 
от бутон До и въвеждаме текстовете на темата и съобщението – Фиг.	13. Потвърждаваме изпращане-
то с един от двата бутона Изпрати.

Предимство при работа върху общ документ 
е, че съхраняването на документите не се из-
вършва по традиционния начин. Платформата 
извършва съхраняването автоматично и при при-
ключване на работа във всеки един момент ще 
разполагаме с последната версия на документа.Фиг. 8. 

Фиг. 9. Фиг. 10. 

организиране на събития (онлайн календар)

Използване на групов електронен адрес

Фиг. 11. 
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Популярността на световната мрежа се дължи и на факта, че в нея се предоставят и много обра-
зователни услуги под формата на т.н. електронно обучение (E-Learning). Разновидностите на е-обу-
чението са няколко: уеб базирано, виртуална класна стая, компютърно базирано. Бързото развитие 
на електронното обучение се дължи и на сериозните предимства, които то има пред традиционното 
обучение: 

 обучаемите имат голям избор от учебни курсове, при това от цял свят;
 достъп до голям обем материали във вид на файлове – електронни учебни материали, които 
могат да се ползват и след обучението;

 обучението може да протече в удобно за обучаемия време и продължителност;
 обучението не е свързано с пътуване или престой в друго населено място;
 едно чуждоезиково обучение, например, може да донесе допълнителни компютърни знания и 
умения;

 при обучение във виртуална класна стая, обучаемият има жива връзка с обучаващия и може да 
задава въпроси;

 полагането на изпит или тест може да стане в удобно за обучаемия време.
В областта на електронното обучение много често се използват термините среда и система за 

електронно обучение. Терминът „среда за електронно обучение“ (СЕО) не е еднозначно определен, 
но се счита, че това е софтуер, който позволява доставянето и управлението на електронни учебни 
материали до големи групи ученици и студенти. Едни от най-разпространените среди за електронно 
обучение са: Moodle, Bazaar, ATutor (свободни за използване без заплащане), WebCT, Nuvvo, eLecta Live 
(комерсиални среди, които се използват срещу заплащане). За реализацията на СЕО се използват 
различни системи за електронно обучение:

1.  Learning Management System (LMS) – е софтуерен пакет, който позволява доставянето и упра-
влението на учебни материали до големи групи обучаеми. Повечето от този вид системи са 
уеб базирани, за да се позволи достъп до тях „навсякъде и по всяко време”.

2.  Content Management System (CMS) – са създадени с цел да се публикува и управлява по-лесно 
огромен обем електронни ресурси за обучение. Те са проектирани по такъв начин, че потре-
бители с по-малък технически опит да не срещат затруднения при редактирането на базите 
данни с материали за обучение. 

3.  Virtual Learning Environments (VLE) – е софтуерна система, създадена да улеснява преподава-
телите при управлението на учебните курсове, предназначени за техните обучаеми. Много 
често системата следи напредъка на обучаемите, при което данните са достъпни както за 
обучаващите, така и за обучаемите.

Среди и системи за електронно обучение

Фиг. 12. Фиг. 13. 
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Речник
docs д¥кс документи (жаргон)
drive драйв устройство
outlook ˆутлук електронна поща
learning л³рнинг изучване на, познание, наука
content кънт˜нт съдържание
management м˜ниджмънт управление
virtual в³ртюъл виртуален
environments инвˆйръмънтс среда
sheets ш£итс листове
slides слˆйдс слайдове

въпроси и задачивъпроси и задачи

1.	 Обяснете	същността	на	работата	върху	общи	документи.
2.	 Потърсете	и	други	варианти	за	съвместна	работа	върху	документ.
3.	 Довършете	списъка	на	учениците	за	екскурзия	 (от	Фиг.	8),	като	се	разделите	на	групи	за	
всяка	паралелка.

4.	 Разделете	се	на	групи	и	създайте	споделен	документ	-	електронна	таблица,	в	която	направи-
те	списък	на	училищните	отбори	по	баскетбол,	волейбол,	футбол	и	шах.

5.	 Отбележете	с	услугата	Календар	крайния	срок	за	попълване	на	списъците	за	екскурзията	и	
го	споделете	с	другите.

6.	 Създайте	групов	имейл	на	учениците	от	групата/класа	и	им	изпратете	покана	за	събитие	
във	връзка	1	ноември	–	Деня	на	народните	будители.

7.	 Посочете	няколко	предимства	на	електронното	обучение.
8.	 Потърсете	в	интернет	среди	за	електронно	обучение	с	„отворен	код“.

 3   Ефективно търсене на информация

Търсене на файлове и папки

При ежедневна работа с компютър се създават постоянно нови и нови файлове – текстови доку-
менти, електронни таблици, презентации, изображения и др. При този, постоянно увеличаващ се 
брой файлове, организацията и разпределението на файловете в папки е от изключително значение. 
Бързото и успешно намиране на търсен файл е много важно. Процесът на търсене се извършва по 
известна информация за някоя от следните характеристики на файловете:

 име на файла;
 име на създателя на файла;
 тип на файла;
 част от съдържанието на файла – за документи;
 продължителност – за аудио или видео файлове;
 дата на създаване или на последна промяна на съдържанието;
 размер на файла;
 място върху устройството за съхраняване.
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Търсене по критерии

Търсенето на папки се реализира чрез полето Search 
programs and files. Достатъчно е да се въведе частично или 
изцяло името на търсената папка. Динамично, в момента на 
въвеждане, се появява списък с намерените съвпадения – 
Фиг.	2. 

Ще демонстрираме търсене на файлове с програмата 
Windows Explorer и полето Search, по различни критерии. 
Стартирането £ става с бутона Windows Explorer в Start лен-
тата.

 търсене по тип на файла. Търсенето на текстови доку-
менти става по следния начин: щракаме в полето Search, 
след което върху бутона на филтъра Kind (вид), от спи-
съка посочваме Document – Фиг.	3. В резултат в прозо-
реца ще се зареди списък с всички намерени документи 
(текстови файлове, електронни таблици, презентации и 
др.). Щракаме повторно в полето Search и след това вър-
ху филтъра Type, посочваме типа .docx – Фиг.	4.

Изчистването на филтъра за търсене става, като се изтрие заявката от полето Search.
 търсене по съдържание. В случай, че за търсения документ знаем само една дума (ключова дума), 
в полето Search е достатъчно да я въведем –	Фиг.	5.

 търсене по дата на създаване. Удобно е да се използва, когато за даден файл помним само времето 
когато е създаден. В полето за търсене щракаме върху филтъра Date modified, след което селекти-
раме конкретна дата или период от време – Фиг.	6.

За стартиране на търсенето, потребителят трябва да оформи заявка за търсене. Тя трябва да 
съдържа известната информация или критерии, на които да отговарят съответните характеристики. 
Търсенето може да се извърши чрез полето Search programs and files от бутона Start (Фиг.	1а) или чрез 
полето Search в програмата Windows Explorer (Фиг.	1б).

Фиг. 1. 

б.
а.

Фиг. 2. 

Фиг. 4. Фиг. 3. 



12

 търсене по име на файл. За реа-
лизиране на такова търсене е доста-
тъчно да въведем частично или из-
цяло името на търсения файл, без да 
посочваме друг критерий – Фиг.	7.

 търсене в изглед Details. Изгледът 
Details е удобен за работа с докумен-
тите в дадена папка, понеже дава 
подробна информация за всички 
файлове – име, тип, дата на създа-
ване, размер и др. Изборът му ста-
ва чрез бутон . Правоъгълната 
област, в която са изписани имената 
на колоните – Name, Type, Size, Date 
modified, всъщност са бутони. Щра-
кането върху някой от тях, ще под-
реди списъка с файлове в нарастващ 
или намаляващ ред, като за крите-
рий се приема информацията в съот-
ветната колона. На Фиг.	8 може да се 
види малък триъгълник в колоната 
Name, който показва, че има избра-
на намаляваща азбучна подредба. 
Повторно щракане върху името на 
колоната ще промени подредбата. 
По аналогичен начин може да се из-
върши подредба по дата на промяна, 
тип или размер.

Допълнителна възможност за 
филтриране дават бутоните със 
стрелка, в дясната част на имената 
на колоните – . Те съдържат меню 
с критерии за филтриране – Фиг.	9.

Фиг. 7. 

Фиг. 8. 

Фиг. 5. 

Фиг. 6. 

Фиг. 9. 

Търсене на информация в интернет

Интернет дава достъп до огромна по обем информация от разнообразен тип – текст, изображения, 
аудио и видео клипове, новини и др. Всеки потребител има достъп до информацията. Знаейки мястото, 
на което се намира тя, може да се въведе адреса в адресната лента на браузър – . В пове-
чето случаи не се знае адресът, на който е информацията. Тогава се налага тя да се търси с помощта 
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Търсене на изображения

При търсене на изображения в интернет, се 
използва връзката Изображения, разположена 
под полето за търсене. Филтрите, които могат 
да бъдат приложени са за: размер на файловете, 
брой цветове, тип на файла и др. – Фиг.	12. За 
удобство под всяко изображение има кратка ин-
формация за него, в която може да се види раз-
мера и резолюцията му.

Съхраняването на изображение става като от 
контекстното меню върху него изберем команда 
Save Picture As. За съхраняването на информация 
в текстови вид от интернет е необходимо пред-
варително да селектираме текста, след което да 
го копираме и поставим в документ на Word.

на специализирани сайтове, обслужвани от търсещи машини. Най-известните сред тях са google.bg, 
bing.com, yahoo.com, search.bg. Търсенето се извършва по дума или фраза, които се наричат ключови, а 
заявката може да бъде проста или съставна.

 проста заявка – съдържа ключова дума или фраза и резултатът, който се получава, не е много 
прецизен. На Фиг.	10, се вижда резултатът от изпълнено търсене, при което някой от намерените 
съвпадения се различават от ключовата фраза.

 съставна заявка – съдържа ключова дума или фраза и резултатът, който се получава, е по-пре-
цизен и по-полезен за потребителя. Този вид заявка дава възможност за търсене на конкретен език, 
конкретна географска област, само в точно определен домейн, с изключване на определена дума или 
фраза. В търсачката google.bg създаването на съставна заявка започва от връзката разширено търсене 

. В резултат на страницата се появяват полета, в които се въвеждат параметрите на със-
тавната заявка – Фиг.	11.

Фиг. 10. Фиг. 11. 

Фиг. 12. 

Съвети за търсене в интернет

 Използвайте по-конкретни ключови думи и фрази – намерените резултати ще бъдат по-близо до 
това, което търсите.

 Не използвайте съюзи в ключовите думи и фрази – повечето машини за търсене отчитат съюзите 
и резултатите няма да са обширни.
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 Използвайте думите и фразите, които търсещата машина предлага динамично, докато въвеждате 
текст за търсене.

 Търсете и съхранявайте изображения с висока резолюция.
 При търсене на текстова информация, зареждайте намерените съвпадения в нови страници (New 
Tab). Когато се зареди страница със смущаващо съдържание или информацията от страницата не 
отговаря на това, което търсите, я затворете веднага.

 Когато имате възможност, използвайте удобното гласово търсене на смарт телефоните.
 Препоръчително е ключовите фрази да бъдат изписани с малки букви.
 Подлагайте на съмнение достоверността на информацията, ако тя не е от официален източник.
 Потърсете информация за авторски права на текстове или изображения, преди да ги използвате.

Речник
search сърч търсене
explorer експл¥рър изследовател, наименование на браузър
kind кайнд вид, род, естество
modified м¥дифайд модифициран
details д£тейлс детайли

въпроси и задачивъпроси и задачи

1. Дайте	пример	за	ситуация,	при	която	се	налага	търсене	на	файлове	или	папки.
2. Избройте	поне	три	критерия,	по	които	може	да	се	търси	файл.
3. Изпълнете	търсене	на	всички	работни	книги	на	компютъра.
4. Намерете	най-голямото	по	размер	изображение	на	компютър.
5. Изпълнете	търсене	на	всички	текстови	документи	в	папка	Resources	с	електронни	ресурси	
към	учебника.

6.	 На	коя	дата	е	променен	най-новият	файл	в	папка	Documents?
7.	 Обяснете	разликата	между	проста	и	съставна	заявка.
8.	 Изпълнете	заявката	от	Фиг.	11.	Какъв	резултат	получихте?
9.	 Намерете	информация	в	интернет	за	старите	имена	на	българските	градове.	Съхранете	я	в	
текстов	документ	в	папка	Documents.

10.	Намерете	в	интернет	икони	на	социалните	мрежи	facebook, twiter,	instagram.	Съхранете	ги	в	
папка Pictures.

4   Компютърни мрежи и услуги – упражнение

За да упражните знанията получени в предишните уроци, решете следните задачи:
Задача 1. Социалните мрежи са една от най-новите технологии за комуникация между потреби-

телите в интернет. Те имат както своите критици, така и своите горещи поддръжници и последова-
тели. Потърсете в интернет информация за предимствата и недостатъците на социалните мрежи и 
ги представете чрез компютърна презентация. Изберете подходящ фон и цвят на текста за кадрите 
представящи положителните и отрицателните страни. Добавете подходящи изображения – логата на 
социалните мрежи, както и критични изображения за социалните мрежи.
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Задача 2. Предимствата на услугата за съв-
местна работа върху едни и същи документи са 
неоспорими: потребителите може да се намират 
на голямо разстояние помежду си; всеки вижда 
кой и къде работи в поделения документ; услу-
гата е безплатна; достъпна от всеки компютър 
свързан с интернет; услугата не зависи от па-
раметрите на компютърната система и др. Тази 
услуга намира приложение в много сфери и уле-
снява дейностите на потребителите. Създайте 
онлайн текстов документ, съдържащ таблица, в 
която всеки от съучениците ви да попълни след-
ната информация: номер в клас, име и фамилия, 
мобилен номер, дата на раждане. Споделете до-
кумента с вашите съученици. Използвайте услугата Календар и отбележете рождения ден на всеки 
един от вашите съученици (Фиг.	1).

Задача 3. Търсенето и свалянето на информация от интернет са дейности, използвани от почти 
всеки съвременен човек. Намирането на нужната информация понякога изисква време и търпение в 
търсенето. Използването на правилна заявка е съществено важно. Да създадем текстов документ – 
„Диплом за най-добър тенисист“, съдържащ артистичен текст и изображения от интернет. Подготвяме 
нужните изображения на тенис ракета, топка и тенис корт. 

 Използваме съставна заявка за търсене на изображение на тенис ракета – Фиг.	2.
Задали сме: Големи изображения, Прозрачен фон, търсене в Графични колекции.

 Използваме съставна заявка за търсене на тенис топка – Фиг.	3.
Задали сме: Големи изображения, Прозрачен фон.

 Задайте самостоятелно съставна заявка за търсене на изображение на тенис корт.
Зареждаме нов празен документ в текстообработващата програма Word. Документите предста-

вляващи Свидетелства, Удостоверения, Дипломи и др., много често имат пейзажна ориентация –
форматираме страницата Layout/Page Setup/Orientation/Landscape. 

Фиг. 1. 

Фиг. 2. 
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Фиг. 3. Фиг. 4. 

 Вмъкваме изображението на тенис корт и го форматираме: поставяме го зад текста (Format/
Arrange/Wrap Text/Behind Text), задаваме ефект на размиване – Фиг.	4.

 Вмъкваме изображението на тенис ракетата и го форматираме по подобен начин на тенис корта;
 Вмъкваме изображението на тенис топката и я копираме няколко пъти, с различни размери;
 Текстовете на дипломата създаваме като артистични текстове – Insert/Text/WordArt.
 В долната част добавяме текстова кутия (Insert/Text/TextBox), в която въвеждаме текста „Послед-
вайте ни“ и до нея вмъкваме изображения икони на социалните мрежи (свалихме ги в предходната 
тема).
Крайният резултат може да се види на Фиг.	5.

Фиг. 5. 
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Още от дълбока древност човечеството е познавало различни изчислителни процедури, които 
днес наричаме алгоритми, и е използвало тези процедури за решаване на практически задачи. 
Предписаните от процедурите действия (предимно аритметични операции) се извършвали на ум 
или с подръчни средства. С развитието на човечеството, се усложнявали решаваните задачи и съ-
ответните алгоритми. Освен това, сравнително прост алгоритъм може да затрудни човека, който 
го изпълнява, ако обемът на входните данни за алгоритъма е много голям. Не е трудно човек да 
намери най-голямото от 10 зададени числа, но задачата става непосилна, ако числата са хиляди или 
милиони. Затова учените започнали да обмислят създаването на специални технически средства за 
извършване на математически пресмятания. 

Първите технически средства за улесняване 
на пресмятания са сметалата, създадени преди 
хиляди години в Средиземноморието. Най-по-
пулярни са били сметалата, при които за всеки 
разряд на числото – единици, десетици, стотици 
и т.н. – на пръчка са нанизани по 10 пула, с по-
мощта на които се представят цифрите от 0 до 9 
(Фиг. 1). До XVII век сметалата са единствените 
устройства, използвани за улесняване извърш-
ването на аритметичните операции – предимно 
събиране и изваждане, но и другите аритметич-
ни операции. В наши дни има хора, които бързо 
извършват пресмятания със сметала.     

През 1614 г. шотландският математик Джон 
Непер използва „логаритъм“ за да сведе трудната 
за изпълнение със сметала операция умножение, 
към по-лесната – събиране, тъй като произведе-
нието на две числа е сума на логаритмите им. За 
целта, и до скоро, се използва остроумно приспо-
собление – логаритмичната линия (Фиг. 2). 

Истинска революция в автоматизирането на аритметичните пресмятания представляват изслед-
ванията на френския математик Блез Паскал и поредицата създадени от него аритметични машини 
(аритмометри). Машината на Паскал (Фиг. 3) е предназначена за събиране и изваждане на естест-
вени числа по класическия алгоритъм, цифра по цифра, чрез система от остроумно свързани зъбни 
колела, така че преносът от разряд в разряд се добавя автоматично. 

По-късно Годфрид Вилхелм Лайбниц подобрява аритметичната машина на Паскал. Той въвежда 
подвижна част за задаване на множителя (спомнете си как, при умножаване изместваме всеки път 
с една позиция вляво произведението на множимото с цифра от множителя) и механизъм, който 
чрез едно завъртване събира двете числа, без да се налага последователното събиране цифра по 
цифра. С тези подобрения машината на Лайбниц извършва бързо четирите аритметични операции – 

Компютърни системиII
 1   Съвременни компютърни системи

Ранни пресмятащи устройства

Аритмометри

Фиг. 1. Сметало (абак)

Фиг. 2. Логаритмична линия
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събиране, изваждане, умножение и деление. Основните принципи на 
аритмометрите остават непроменени и до недалечното минало, като 
се усъвършенства само техническата им реализация. В електромеха-
ничните аритмометри задвижването се извършва от електродвигатели, 
а в съвременните аритмометри – електронните калкулатори (Фиг. 4), 
всички електро-механични части са заменени с електронни. 

Обща характеристика на разгледаните аритмометри е, че те извърш-
ват само аритметични пресмятания и производителността на човек, ра-
ботещ с калкулатор, не може да бъде много висока и е недостатъчна за 
изпълняване на сложните алгоритми, свързани с решаване на реални 
проблеми. 

Фиг. 3. Блез Паскал и неговият аритмометър

Фиг. 4. Електронен 
калкулатор

Следващата стъпка по пътя към създаване на съвременния компютър се основава на идея на 
френския инженер Жозеф-Мари Жакард. Той създава тъкачен стан с програмно управление. Ма-
шина с програмно управление наричаме устройство, което може да изпълнява множество опе-
рации и е снабдено с механизъм за задаване на последователности от такива операции – про-
грами. Машината с програмно управление следва указанията на програмата и автоматично 
изпълнява предписаните операции. Програмите в стана на Жакард се нанасят на картонени ленти, 
на които, за всяка група от нишки, съответства пътечка. Пътечките се продупчват (перфорират) през 
определени интервали. По време на тъкането специално устройство проследявало перфолента и в 
зависимост от наличието или отсъствието на перфорация, поставяло в горно или долно положение 
групите нишки, съответстващи на дадена пътечка. Докато се работело над един вид десен, проектан-

тите (програмистите) подготвяли перфоленти за друг десен. Със смяна 
само на перфолентите се постигало настройване на стана към различ-
ни десени, без каквато и да е друга промяна в конструкцията. 

Нововъведението на Жакард предизвикало революция в тъкачната 
индустрия и не е загубило значението си и в наши дни. Най-важната 
характеристика на машините с програмно управление е възможността 
за бърза и лесна смяна на програмата.

Идеята да се създаде математическа машина с програмно упра-
вление принадлежи на английския учен-енциклопедист Чарлз Бабидж. 
През 1833 г. той започва работа над машина, която съчетава аритмоме-
търа на Паскал/Лайбниц с програмното устройство на Жакард. Идеята 
за построяване на механичен компютър, нелишена от смисъл, за вре-

Машини с програмно управление 

Чарлз Бабидж
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мето си е била обречена на неуспех, тъй като е невъзможно да се създаде толкова сложно съоръже-
ние от зъбни колела, часовникови механизми, много метални и дървени детайли, движено от парна 
машина. Проектът на Бабидж бил завършен от шведския изобретател Пер Георг Шойц и му донесъл 
медал от Парижкото изложение в 1854 г. През 1880 г. американският изобретател Херман Холерит 
успешно развил идеята за нанасяне на данни върху хартиени носители посредством перфорация. 
Машините на Холерит позволили да се извърши в рекордно кратък срок преброяването на населе-
нието на САЩ (над 62.6 милиона по онова време). Тези частични успехи поддържали надеждата, че 
гениалната идея на Бабидж за програмируема пресмятаща машина ще се реализира при достигане 
съответното ниво на технологичен прогрес.

Съществено за създаване на програмируема математическа машина, 
е революционното по същността си решение да се премине от десетич-
на към двоична бройна система. Основание за това е фактът, че нито 
в природата съществува, нито науката и техниката са успели да съз-
дадат средство, с което може да се представят цифрите на десетична-
та бройна система. В същото време  в природата съществуват метали, 
способни да се намират в две устойчиви и различими състояния – на-
магнитено и ненамагнитено. Две добре различими състояния можем 
да получим и в материал, провеждащ електричеството – когато по него 
тече ток, и когато не тече ток. 

Основите на двоичната бройна система са положени от английския 
математик Джордж Бул. През 1847 г. той публикува статия, в която де-
финира алгебрична система оперираща само с две стойности – „ис-
тина“ и „лъжа“, наричана днес Булева алгебра. Тя позволява всяка аритметична операция да бъде 
извършена от машина, когато операндите са представени в двоична бройна система. По този начин 
резултатите на Бул осигуряват единна математическа основа както за извършване на операциите с 
числа, така и за вземане на решения. С това, теоретичните предпоставки за създаване на универсал-
на програмируема машина, са били налице.

Създаването на необходимите теоретични предпоставки не довежда автоматично до създаването 
на мечтаната от много учени, машина. Необходимо е било да се извърши още голяма по количество 
научно-изследователска  и конструкторска работа, за да се достигне до построяването на машината, 
която днес наричаме компютър. Ето най-важните стъпки в технологично отношение:

 През 1936 г. американският учен Клод Шенън, разработва принципите на създаване на елек-
тро-механични схеми, за извършване на операциите с числа.

 През януари 1939 г. американецът от български произход Джон Атанасов (Фиг. 5), професор по 
физика в Университета на Айова, съвместно със сътрудника си Клифърд Бери, изработва маши-
на, която днес се счита за първия реално действащ модел на компютър. Машината ABC на 
Атанасов-Бери е двоична, не е програмируема, но вместо електромеханични елементи използва 
електронни вакумни лампи, които консумират по-малко електрическа енергия, не предизвикват 
шум, много по-надеждни са, и с тях могат да се построят много по-големи и сложни пресмятащи 
устройства. Освен това ABC съдържала специално устройство, в което да се съхраняват не само 
необходимите за пресмятането данни, но и управляващата машината програма – памет. За съжа-
ление, Джон Атанасов не е имал време да вгради в модела си такава, променяща съдържанието 
си, памет. 

 Едновременно с Шенън и Атанасов, над устройство за автоматизиране на пресмятанията в дво-
ична бройна система и на електромеханичен принцип работи и германският инженер Конрад 

Двоичната бройна система

Компютърът

Джордж Бул
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Цузе. Поради наложената от управляващите във фашистка Германия секретност, не е възможно 
да се посочи точно моментът на завършване на машината му Z1, но това е станало около началото 
на Втората световна война. Машината на Цузе също съдържа революционен елемент – тя работи 
със сменяеми програми, перфорирани на хартиени ленти. Можем да смятаме, че Z1 е първата 
реално действаща, програмируема изчислителна машина.   

 Група английски специалисти, занимаващи се по време на Втората световна война с дешифрира-
не на германски радиограми, ръководена от гениалния математик Алън Тюринг, създава машина-
та „Колос“. Тя е предназначена за дешифриране на радиограми (т.е. да изпълнява един конкретен 
алгоритъм), но е построена с електронни лампи – първата действаща електронна изчислител-
на машина. Освен това трябва да споменем теоретичните разработки на Тюринг, довели до мате-
матически модел, който става математическа основа за изграждането на универсалния компютър. 

 Създаденото от групата на Тюринг, бързо станало известно от другата страна на океана и по по-
ръчка на военното министерство на САЩ, Джон Пресперт Екерт и Джон Моучли, създават през 
1946 г. машината ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), използваща двоична 
бройна система, и построена с електронни лампи. В името й участвува и думата Computer, с 
която от тук нататък ще се обозначават подобни устройства. ENIAC не е програмируема и не 
използва паметта, както е замислено от Дж. Атанасов. Затова, след шумен съдебен процес от 
1973 г., претенциите на Екерт и Моучли за авторство на компютъра, са отхвърлени, и първен-
ството е дадено на Атанасов.

Фиг. 5.

Джон Атанасов                           Машината ABC                           Конрад Цузе                Алън Тюринг

За осъществяване на следващия проект на Екерт и Моучли – ком-
пютърът EDVAC – към двамата се присъединява Джон фон Нойман. 
Математик с изключителна ерудиция и възможности, той слага  по-
следния важен щрих в историята на универсалния компютър. Не слу-
чайно приятелите му виждат пръст на съдбата в неговата фамилия, 
която в превод от немски означава „нов човек“. Той, както и Тюринг, 
си представял компютъра като универсален инструмент за научни 
изследвания, с практически неограничени възможности за решава-
не на задачи с алгоритмичен характер. В „Предварителен доклад за 
машината EDVAC“ (публикуван чак в 1954 г.) Джон фон Нойман по 
същество обосновава принципите на съвременния компютър. Не-
зависимо от това, че повечето от тях не са формулирани за пръв път 
от него, и предизвикали спорове за авторство, в литературата те са 

известни като Принципи на фон Нойман, а компютрите, построени на тези принципи – като 
фон-Нойманови компютри.

Накратко ще формулираме основните характеристики на компютъра, които фон Нойман интегри-
ра в цялостна концепция: 

Фон-Ноймановият компютър 

Джон фон Нойман
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 Компютърът е електронно устройство – 
всички операции в него се извършват от елек-
тронни схеми. 

 Данните в компютъра се представят в дво-
ичен вид и всички операции се изпълняват 
над операнди, представени като числа в дво-
ична бройна система. 

 Компютърът е устройство, което се управля-
ва от програма. Програмите се състоят от 
инструкции, които могат да се изпълняват от 
предназначеното за целта устройство – про-
цесор. 

 Програмите и данните се съхраняват в па-
метта. Процесорът извлича от паметта инструкциите, изпълнява ги с извлечените също от па-
метта данни и връща резултатите обратно в паметта. 
Възползвайки се от противоречията между фон Нойман, от една страна, и Екерт и Моучли, от 

друга, относно приоритетите и правата над изобретението, английският изобретател Морис Уилкс 
през 1949 г. построява първия компютър, изграден изцяло върху принципите на фон Нойман – 
машината EDSAC. 

От този момент започва ерата на компютрите, които са построени по една и съща принципна 
схема – архитектура на фон Нойман. На Фиг. 6 е показана тази принципна схема. 

Фиг. 6. Принципна схема (архитектура) на 
фон-Нойманов компютър

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1.  По какво аритмометрите на Лайбниц и Паскал се отличават от съвременните калкулатори?
2. Защо идеята на Жакард за програмно управление се счита за повратен момент в историята 

на създаването на компютрите?
3.  Кой създава „двоична“ математическа теория, оперираща само с „истина“ и „неистина“?
4.  Каква е връзката между „двоичната“ теория и идеята на Жакард за програмно управление?
5.  Музикален инструмент издава 8 тона. Опишете устройство, което програмно да управлява 

такъв инструмент, като позволява да бъдат изсвирени едновременно по няколко тона.
6.  Кой пръв започва да построява устройства, смятащи в двоична бройна система?
7.  На кого принадлежи идеята за електронни изчислителни устройства?
8.  Кой е създал първото изчислително устройство, работещо със сменяеми програми?
9.  Коя е първата изчислителна машина, построена изцяло в съответствие с принципите на фон 

Нойман?

 2   Съвременни компютърни системи – упражнение

Вече знаем, че съвременните компютри имат две добре обособени части, наречени съответно 
оперативна памет (ОП) и централен процесор (ЦП), както и група от разнообразни по възмож-
ности, но с общо предназначение устройства, наричани входно-изходни устройства (ВИУ). 

Както се вижда на принципната схема на фон Ноймановия компютър, частите на компютъра са 
свързани и обменят данни помежду си чрез комуникационната шина (бъс, bus). Ролята на това ус-

Характеристики на устройствата
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тройство е много важна, тъй като отделните части обменят данни помежду си през шината. Реално 
погледнато, шината е съставена от няколко устройства, но за потребителя е удобно да си ги пред-
ставя като едно. Тя е разположена върху електронна платка (Фиг. 1) – дънна платка (дъно, англ. 
mother board). Върху дъното, освен шината, се монтират централният процесор, оперативната 
памет, куплунгите за присъединяване на входно/изходните устройства и още много други части 
на компютъра.

Важна характеристика на комуникационната 
шина е да осигурява високоскоростен обмен на 
данните между устройствата и да може да рабо-
ти съгласувано с тях. Затова  отделните части на 
шината могат да работят с различни работни 
честоти – от няколко десетки до стотици MHz 
(мегахерца), за да може към тях да се свързват 
различни ЦП и ОП. Така бързодействието на КС 
зависи от работните честоти на ЦП и ОП. 

Скоростта на ЦП е най-важната му характе-
ристика. Днес обичайните честоти на процесо-
рите са 2–3 GHz (гигахерца, 1GHz = 1000MHz). 
Работната честота на процесорите не може да 
бъде увеличавана безкрайно (поради естестве-
ни ограничения на материалите, от които са на-
правени). Една възможност да се увеличи бър-
зодействието на процесора е, да бъде снабден 
със специализирана памет, достъпът до която е 
много по-бърз от достъпа до ОП, и в която да 

се съхраняват често употребявани данни. Такава памет се нарича кеш (от англ. cache – таен склад, 
сейф). Съвременните процесори разполагат обикновено с кеш-памет от 4-8 МiB. 

Друга възможност да се увеличи бързодействието на компютъра е да му се поставят няколко 
процесора. Съществуват специализирани компютри с 16, 128, 1024 и повече процесора, но за обик-
новения потребител такива КС са много скъпи. На пазара се намират сравнително евтини „двуядро-
ви“ (или „четириядрови“) устройства, което означава два (или 4) съгласувано работещи процесора. 
Можем да очакваме в близко бъдеще широко достъпни 8-ядрови, 16-ядрови, и т.н. процесори. Скоро 
всички компютри ще са многоядрови.

За ОП също е важна скоростта, с която предоставя данните на процесора. И все пак, основната 
характеристика, по която избираме ОП за компютъра си, е нейният обем. Съвременните програми, и 
по-специално ОС, стават все по-сложни и с по-големи изисквания за обема на оперативната памет. 
Затова обеми на ОП от няколко GiB, станаха обичайни.

Фиг. 1. Дънна платка (дъно)

При избор на компютърната конфигурация, може да посочим поотделно всяко от желаните ус-
тройства в списъка на фирмата-доставчик. Много по-добре е обаче, да се доверим на специалистите. 
Те най-добре знаят кое от устройствата с кое да комбинират, за да удовлетворят най-добре специ-
фичните нужди на клиента. Това особено се отнася за съгласуването на дъното с ЦП и ОП. За да 
улеснят клиентите в избора на компютърна конфигурация, фирмите предлагат оферти, съдържащи 
добре балансиран, според тях, комплект от устройства. Добре е клиентът да може да „разчете“ офер-
тата и с помощта на специалист да направи в нея малки изменения, отговарящи на нуждите му.

На Фиг. 2 е показана една примерна оферта. Да се опитаме да разчетем основните характерис-
тики на включените в нея устройства. От офертата ясно се вижда, че става дума за конфигурация с 
един от популярните процесори, с много добра работна честота от 2.4 GHz. Оперативната памет с 
обем 1GiB няма да е достатъчна за някои приложения. Да обърнем внимание на характеристиката 

Избор на компютърна конфигурация   
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1. Потърсете в интернет повече информация 
за процесорите на едни от най-известните про-
изводители, за съвременните модули ОП, твърди 
и външни дискове. В какви диапазони се менят 
техните характеристики?

2. Потърсете повече данни за видеокартата на 
представената на Фиг. 2 видеокарта. Достатъчно 
добра ли е тя за предпочитани от вас видеоигри?

3. В офертата на Фиг. 3 не е включена звукова 
карта. Потърсете информация за предлаганите 
на пазара звукови карти и изберете една да до-
пълни конфигурацията.

4. На Фиг. 3 е показана оферта за компютърна 
система. Опитайте се да определите: 

a) честотата на процесора; 
б) обема на оперативната памет и реалната работна честота; 
в) обема на твърдия диск, обема на собствената му кеш-памет и скоростта на въртене; 
г) собствената кеш-памет на видеокартата; 
д) скоростта на оптичния диск.  

DDR2-800, определяща скоростта на ОП. Технологията DDR позволява обмен с паметта, съот-
ветстващ на неколкократно по-висока работна честота от реалната. Така при реална честота от 
200 МHz, DDR осигурява скорост, съответна на 400 MHz, а при DDR2 ускоряването е четворно, и 
скоростта съответства на обявените 800 MHz се постига при реални 200. Технологията продължа-
ва да се развива бързо и като се вижда от офертата, видеокартата на предлаганата конфигурация 
разполага с 256 MiB собствена памет от  още по-бързата DDR3.

Конфигурацията съдържа твърд диск с обем 
160 GB. От описанието се вижда също, че ско-
ростта на въртене на диска е 7200 rpm (оборота 
в минута). При често използваните днес външ-
ни дискове, характеристиките са подобни на 
тези на твърдите дискове. В конфигурацията е 
включен и оптически диск от най-ново поколе-
ние, DVR+/-RW, който на практика е в състояние 
да чете всички познати днес формати. Характе-
ристиката 16x определя скоростта на работа на 
диска и означава, че той е 16 пъти по-бърз, отколкото своя прародител – звуковият CD, при който 
звукозапис от 700 MiB се „прочиташе“ за около един час. 

В офертата не са включени стандартните устройства – клавиатура, мишка и монитор, тъй като 
техният избор не зависи много от останалите елементи и може да бъде оставен на клиента. За ком-
пютърните монитори може да се каже, че днес масово се употребяват плоските монитори – LCD или 
TFT, които са много по-удобни и безвредни. Обичайна характеристика на мониторите е дължината 
на диагонала на екрана им, измерван обикновено в инчове – 15“, 17“, 19“ и т.н. При мишките новост 
са устройствата, които се свързват с компютъра без кабел (wireless) и така улесняват потребителя. 
Клавиатурите са може би устройство, което е претърпяло най-малко изменения от създаването си. 
У нас най-широко се използва 101-клавишната US Standard, с допълнителни надписи по клавишите, 
съответстващи на подредбата БДС.

Фиг. 2. Компютърна конфигурация

Фиг. 3.

Задачи (за работа в клас) 
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Речник
bus бъс комуникационна шина, бъс
mother board м€дър борд дънна платка, дъно
cache кеш таен склад; специализирана памет
core коур ядро 
settings с˜тингс настройки
wireless у€йърлесс безжичен

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1.  Кои от познатите ви входно-изходни устройства на компютъра са входни, кои изходни, а 
кои могат да се използват както като входни, така и като изходни? Как наричаме устрой-
ствата, които са едновременно входни и изходни? Как наричаме устройствата, които са или 
само входни, или само изгодни? 

2.  За кои от устройствата на компютъра е важна характеристиката обем, а за кои – ско-
ростта (или свързаната с нея работна честота)? Можете ли да посочите устройство, за 
което и двете характеристики са важни и защо е така?

3.  Каква е работната честота на процесора на компютъра, на който работите и какъв е обе-
мът на твърдия му диск? Каква част от обема на твърдия диск е запълнена?

  3   Съвременни операционни системи

Съвременният компютър е сложно техническо съоръжение, способно да изпълни предписанията 
на произволна програма, за да реши интересна за потребителя задача или да задоволи потребност 
от съхраняване, обработка или изобразяване на данни. При цялото си разнообразие, съвкупност-
та от програми (софтуерът) може да се раздели на две големи подсъвкупности, в зависимост от 
кръга потребители, за които представлява интерес. Едни програми имат предназначение, което ги 
прави полезни и необходими за всеки потребител. Тази част от програмите за един компютър се 
нарича системен софтуер. Други програми представляват интерес само за отделни потребители 
(в частност – за един потребител). Съвкупността от такива програми наричаме приложни (англ. 
applications). 

В системния софтуер също могат да се 
обособят две групи програми. Първата гру-
па е комплекс от взаимно свързани програми 
и се нарича операционна система (ОС). В 
другата група програмите са независими и се 
наричат инструментални програми (англ. 
utilities). Отношението „инструментални 
програми ↔ ОС“ е както отношението „при-
ложни програми ↔ системен софтуер“ (виж. 
Фиг. 1). 

Системен и приложен софтуер

Фиг. 1. Категории софтуер
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Операционните системи са съвкупности от програми, проектирани и създадени да работят в сис-
тема, т.е. осъществявайки по време на работа на сложни взаимни връзки. Предназначението им е 
да осигурят, от една страна, удобство на потребителя, а от друга – ефективното използване на 
ресурсите на компютъра. Основните функции на ОС можем да групираме в три основни групи:

 Управление на изпълняването на програми;
 Осъществяване на диалога с потребителя на компютърната система;
 Управление на входно-изходните устройства.
В уроци от предишни години научихме как да намираме нужната ни приложна или инструмен-

тална програма, как да я стартираме и спираме. Научихме се и да управляваме много от приложните 
програми, инсталирани стандартно (или допълнително) в MS Windows. На принципите, по които се 
осъществява общуването на потребителя с програмите, ще се спрем по-подробно в този урок, а на 
управлението на входно-изходните устройства – в друг урок от този раздел. 

Основно предназначение на софтуера е да създаде на потребителя такива условия за работа с 
компютъра, че да му спести многобройните затруднения, свързани с използуване на такова сложно 
устройство. Благодарение на софтуера, с компютър могат да си служат дори потребители в ранна 
детска възраст. Този ефект се постига благодарение на специализирани езици, наричани интер-
фейси (англ. interface), с помощта на които общуват помежду си потребителят и компонентите на 
компютърната система – хардуерът и софтуерът. Всеки два, общуващи си обекта, използват понятен 
за двете страни интерфейс. Централният процесор на компютъра, например „разбира“ само своя 
машинен език, затова програмите по същество трябва да бъдат превеждани на този език от спе-
циализирани приложни програми – транслатори. За да играете на компютърна игра обаче, не е 
необходимо да знаете този език. Програмата, която реализира играта, предоставя подходящ за целта 
език/интерфейс, понятен за потребителя. 

При работа с компютъра потребителят взаимодейства както с приложния, така и със системния 
софтуер. Приложният софтуер от своя страна, използва възможностите, предоставяни от системния 
софтуер, а системният софтуер взаимодейства директно с хардуера. На Фиг. 1 е показано общува-
нето между потребителя и компютърната система, както и между компонентите на системата, осъ-
ществявано с помощта на подходящи интерфейси, показани на схемата със стрелки. Интерфейсите 
между софтуера и хардуера са сравнително постоянни, до голяма степен определени от конкретния 
компютър (споменатият вече машинен език, например) и ОС. Интерфейсите между потребителя 
и системния софтуер са по-динамични – ако сте работили с различни версии на ОС Windows, сте 
забелязали разлики в интерфейсите, които предоставят различните версии. Интерфейсите между 
приложните програми и потребителите винаги са били разнообразни, защото се проектират, така че 
да съответствуват на приложението и подготовката на потребителя.

Съвременните ОС предлагат два доста различни типа интерфейси – графичен и команден (или 
буквено-цифров). В уроците от предишни години систематично се запознахме с графичния ин-
терфейс. Основа на графичния интерфейс е прозорецът – обособена правоъгълна част от екрана 

Функции на операционната система

Диалог с потребителя

В уроци по информационни технологии от предишни класове се запознахме с различни предста-
вители както на системния, така и на приложния софтуер. Изучихме възможностите на ОС Microsoft 
Windows. Добре познаваме възможностите на приложните програми от пакета MS Office – MS Word, MS 
PowerPoint и MS Excel, на графичния редактор Paint, на програмата за работа със звук Sound Recorder, 
както и на други приложни програми. От инструменталните програми на ОС Microsoft Windows най-
добре познаваме програмата Windows Explorer, предназначена за работа с файловата система и про-
грамата Start, предназначена за стартиране на програми.
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(откъдето произлиза и името £), в която се разполагат останалите елементи на интерфейса. Според 
предназначението им, разграничаваме два типа прозорци – прозорци на програми и диалогови про-
зорци.

Програмите, които са създадени да работят с графичен интерфейс, при стартирането си отварят 
на екрана своя основен прозорец. В него най-често е разположено работното поле на програмата 
(такова поле имаха повечето приложни програми, които познаваме) и лентите с инструменти за 
управляване работата на програмата. Прозорците на програми, в общия случай, можем да местим 
по екрана, да променяме размерите им, да ги поставяме един върху друг, да ги минимизираме в лен-
тата на задачите, когато не са ни необходими и да ги възстановяваме от там, когато ни потрябват. 
Затварянето на основния прозорец на програмата прекратява изпълнението £.

Управляването на работата на програмите става с помощта на команди, някои от които са с един 
или повече параметри. Стартирането на команда в програмите с графичен интерфейс става чрез 
щракване с мишката на определен за целта елемент на графичния интерфейс – (командни) бутони. 
Някои от тях са оформени така, че да приличат на бутоните на различни уреди. Други са малки из-
ображения – икони, които напомнят за предназначението на командата. Трети – изписан на екрана 
текст. Текстовите командни бутони обикновено се групират в менюта, като някои от бутоните в 
едно меню не стартират команда, а отварят друго меню. Иконите за стартиране на команди  също се 
групират, като в зависимост от начина на изобразяване на екрана, наричаме тези групи инструмен-
тални ленти, инструментални кутии, палитри и т.н.

Задаването на параметри за командите, които го изискват, става с помощта на диалогови про-
зорци. Диалоговите прозорци са по-просто устроени от прозорците на програмите – размерът им 
не може да се променя и не е възможно да се минимизират. Диалоговите прозорци са съставени от 
една или повече страници. Най-често използваните в диалогови прозорци елементи на графич-
ния интерфейс са: текстовите кутии (text box), в които въвеждаме текстове; комбинираните 
кутии (combo box), при които въвеждаме параметъра като в текстова кутия или избираме пара-
метъра от списък; постъпковите числови кутии, при които числовата стойност в кутията може 
да се увеличава или намалява (с помощта на съответни бутони) с определена стъпка; кутии за 
избор (check box), чрез които се задават параметри, които могат да имат само две стойности – да/
нe, включен/изключен и т.н.; радио-бутони (radio buttons), за избиране на точно една от няколко 
възможности. В диалоговия прозорец може да се разполагат и командни бутони. Обичайно е диа-
логовият прозорец да има бутони за край на диалога – за потвърждаване (OK) или за отказ (Cancel) 
на изпълнението на командата. 

Възможно е и наличието на командни бутони, с които се отварят нови диалогови прозорци, за 
задаване на други аргументи на командата. Често до елемента на графичния интерфейс или вър-
ху него се поставя етикет (англ. label) – текст или икона, които поясняват предназначението на 
елемента.

Освен графичния интерфейс, съвременните ОС предоставят на потребителя и друга възможност 
за диалог – буквено-цифров (или команден) интерфейс. Всъщност до появата на графичните мо-
нитори, ОС предоставяха само команден интерфейс. Днес този интерфейс изглежда остарял и нену-
жен. За обикновения потребител това е действително така. Но редица важни дейности, извършвани 
обикновено от администраторите на компютърните системи и мрежи от компютри, се реализират 
все още чрез този интерфейс.

Както при графичния интерфейс, така и при командния, диалогът между потребителя и ОС се из-
вършва с помощта на команди. Всяка команда има име и може да има един или няколко параметъ-
ра, с които се управлява работата £. Една от инструменталните програми на ОС, наречена команден 
интерпретатор, получава въвежданата от потребителя команда и осигурява изпълнението £, ди-
ректно, или използвайки съответна функция на ОС. След завършване на изпълнението на командата, 
командният интерпретатор може да получи нова команда от потребителя.

Команден интерфейс
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ОС Windows, с многобройните си версии, е може би най-популярната ОС за компютри с ЦП от 
тип Intel. Не по-малко разпространена в наши дни е и ОС UNIX (ЮНИКС), работеща не само на 
персонални компютри, но и на големи сървъри и суперкомпютри с огромна изчислителна мощ. Без-
условно най-популярни в наши дни UNIX-подобни ОС са и различните варианти/дистрибуции на 
ОС Linux (Линукс), предназначени за компютри с ЦП от тип Intel (Ubuntu/Debian, Red Hat/Fedora, 
Mandriva, Slackware и др.). Поради значителната популярност на компютрите Macintosh на фирмата 
Apple (с ЦП Motorola) доста разпространени са версиите на предназначената да работи само на та-
кива компютри ОС, Mac OS. Поради извънредното нарастване на популярността в последните години 
на мобилните компютърни устройства (смартфони и таблети) естествено нараства и популярността 
на ОС за мобилни устройства. 

Тук ще представим съвсем накратко Linux дистрибуцията Ubuntu, а на най-популярните ОС 
за мобилни устройства ще се спрем в следващ урок. На Фиг. 3 е показано работното поле на ОС 

Други операционни системи

Изпълняваните от командния интерпретатор команди можем да разделим на три вида:
 Командите за изпълнение на програми предизвикват изпълнението на съответната приложна 
програма (в ОС Windows това са файловете с разширения exe, com и др). В този случай името на 
командата съвпада с името на приложната програма (със или без разширението). Ако програмата 
изисква параметри, те се изписват в определен ред след името на командата. За да изпълни коман-
дата, интерпретатор се обръща към частта на ОС, която осигурява изпълнението на програми.

 Командите за изпълнение на вградени в командния интерпретатор функции по външен вид не се 
различават от командите за изпълнение на програми, но имената им не са свързани с приложни 
програми, а с обособени части от командния интерпретатор и се изпълняват от самия команден 
интерпретатор.

 Командните процедури са текстови файлове, в които са записани поредици от команди – за 
изпълнение на програми, на вградени функции или на други командни процедури. Когато ко-
мандният интерпретатор получи команда за изпълнение на процедура, той чете командите от 
текстовия файл и изпълнява всяка от командите, според вида £. В ОС Windows, името на тексто-
вия файл, съдържащ командна процедура, трябва да е с разширение bat. Името на командата за 
изпълнение на командна процедура съвпада с името на текстовия файл. Всъщност командните 
интерпретатори допускат много по-сложен и мощен механизъм за създаване на командни проце-
дури, отколкото простото изреждане на команди, както и настройването на командите с помощта 
на параметрите на процедурата.   
В ОС с графичен интерфейс има два начина за използването на командния интерфейс. Единият е 

да напуснем графичния интерфейс, със съответна клавишна комбинация, и да се върнем обратно, 
когато е необходимо. Другият начин е да отворим прозорец за работа с команден интерфейс. 
Този начин е много по-удобен за потребителите, привикнали да работят с графичен интерфейс. В 
ОС Windows 7 стартираме команден интерпретатор с бутона  или въвеждаме cmd в 
текстовата кутия в долния край на менюто start. 

На Фиг. 2 е показан прозорецът за команден интерфейс на ОС Windows. След идентификацията 
на версията на ОС, командният интерпретатор е изписал пълното име на папката, която за него е 
текуща в момента, знакът >, след който въвеж-
даме поредната команда. На фигурата е показана 
командата, която ще предизвика стартирането на 
програмата Notepad. С командата dir, се указва 
на интерпретатора да изведе списък на файло-
вете и папките в текущата папка, а с командата 
type, последвана от име на текстов файл в теку-
щата папка – извеждането на съдържанието на 
файла на екрана. Фиг. 2. Прозорец за команден интерфейс
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Ubuntu. Както се вижда, графичният интерфейс 
на тази ОС не се различава съществено от гра-
фичния интерфейс на Windows. В ляво е лентата 
на задачите, в която са иконите на: програмата 
за разглеждане на файловата система , аналог 
на Windows Explorer; програмата за работа с тек-
стови документи , аналог на MS Word, програ-
мата за работа с презентации , аналог на MS 
PowerPoint, браузерът Mozilla Firefox  и др. 

С натискане на бутона  в лентата на задачи-
те се отваря прозорецът на командния интерпре-
татор на Ubuntu, показан също на фигурата. Ко-
мандите на интерпретатора в Ubuntu са подобни 
на командите на интерпретарора в Windows. 
Дизайнът на прозорците се различава малко от 
този на Windows, но в горния ляв ъгъл се виж-
дат бутоните  – за затваряне на прозореца 
за минимизиране и максимизиране, съответно, 
аналогични на бутоните в Windows. 

Над прозореца на командния интерпретатор 
на фигурата се виждат иконите на две папки и 
два файла – текстов и презентация, създадена 
в Windows. С щракване на съответната икона, 
точно както в Windows, се отваря приложната 
програма асоциирана със съответния файл. С 
щракване върху иконата на файла с презентация 
се стартира програмата за работа с презентации 

Impress от пакета LibreOffice (аналози на MS PowerPoint и MS Office, съответно). Прозорецът на програ-
мата е показан на Фиг. 4. Тя разпознава файловия формат pptx и може да отваря презентации създа-
дени с MS PowerPoint и да записва създадените с нея презентации в същия формат. Както се вижда, 
прозорецът на Impress е подобен на прозореца на PowerPoint. 

В заключение да отбележим също, че Ubuntu разпознава файловата система на Windows и затова 
може с лекота да се пренасят файлове от Windows в Ubuntu и обратно.

Фиг. 3. Работно поле на Ubuntu

Фиг. 4. Работно поле на Impress

Речник

application ъплик˜йшън приложение, приложна програма
utility ют£лити инструмент, инструментална програма
interface интерф˜йс език за комуникация в КС; интерфейс
text box те хт бокс текстова кутия
combo box к¥мбо бокс комбинирана кутия
check box чек бокс кутия за избор
radio button р˜йдио б³тън радио бутон
cancel к˜нсъл отменям, анулирам 
label л˜йбъл eтикет
type тайп отпечатай; изведи на екрана
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Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Обяснете разликата между системен и приложен софтуер. Посочете примери за системен 
и приложен софтуер, с който сте работили.

2. Посочете примери на инструментални програми, с които сте работили.
3. Какви възможности за стартиране на програма в ОС Windows познавате?
4. Кое е основното входно устройство за работа с графичния интерфейс? 
5. Посочете различни възможности за стартиране на една и съща команда в програмите, ра-

ботещи с графичен интерфейс. 
6. Избройте няколко менюта, които се срещат в прозорците на повечето програми, работещи 

с графичен интерфейс.
7. Посочете примери на елементи на графичния интерфейс, които не са споменати в урока.
8. Кое е основното входно устройство за работа с командния интерфейс?
9. Отворете прозорец за команден интерфейс, напишете dir и натиснете клавиша Enter, за да 

видите съдържанието на текущата папка. 
10.  Ако в текущата папка има други папки, влезте в една от тях с командата cd с параметър 

името на подпапката и разгледайте съдържанието ѝ. С командата cd .. се върнете обратно 
в родителската папка.

11.  Ако в текущата папки има текстов файл, изведете съдържанието му в прозореца на команд-
ния интерпретатор с командата type с параметър името на файла.

12.  Потърсете в Интернет описание на командите на Windows и изпълнете някои от тях.
13.  Влезте в ОС Ubuntu, пренесете там файл, създаден с MS Office, и се опитайте да го редакти-

рате. Запазете промените и върнете файла обратно в Windows.     

  4   Принципи на действие на съвременните 
       мобилни устройства и комуникации

Мобилните устройства се появяват като естествен резултат от развитието на съвременните техно-
логии в областта на компютърната техника и комуникациите. Днес те са достъпни за всички и пре-
доставят полезни възможности за изпълнението на множество задачи, за развлечение, за създаване и 
за поддържане на социални контакти и др., наред с основното си предназначение да бъдат средство 
за свързване на хората в обществото. Мобилните комуникационни и изчислителни устройства са 
резултат от следните технически и технологични тенденции:

 миниатюризация, намаляване на консумираната мощност, намаляване на цената; 
 увеличаване на достъпността, увеличаване на изчислителната мощност, скорост на достъп и об-
мен на данни, функционалност;

 разширяване на средствата и начините за въвеждане на данни, разширяване на спомагателните 
(периферни) устройства, наличие на камера, запис на звук, сензори, GPS;

 възможност за организиране на съхраняваната информация в удобен вид, подходяща за профе-
сионални приложения и за развлечения.
Осъзнаването на потребността от удобно, преносимо и автономно устройство за комуникация 

между хората е стара идея, но тя става реализуема с напредъка на електронните и комуникационни 
технологии. Първата поява на мобилен телефон датира от 1973 г. (Фиг. 1). Устройството е разработе-
но от Мартин Купър (Martin Cooper), старши инженер във фирмата Motorola. То тежи около 1,1 kg, 

История и развитие на мобилните устройства и комуникации
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осигурява непрекъсната работа без зареждане 
около 10 ч. и време за разговори 30 мин. Пър-
вата търговска версия на мобилен телефон се 
появява през 1983 г., създадена от Motorola под 
името Motorola DinaTAC. Комуникацията между 
устройствата се базира на клетъчно организира-
на безжична мрежа, поради което първоначално 
мобилните телефони биват наричани „клетъч-
ни“ (cellular phones).

Мобилните устройства претърпяват бърза 
и динамична еволюция. Най-подходящата им 
историческа класификация може да бъде на-
правена въз основа на популярното разделяне 
на използваните за целта технологии в няколко 
поколения:

 1G – „първо поколение“, за което е характерно използването на честотно модулиран аналогов 
сигнал за осъществяване на връзката между устройствата. По същество това са мобилни УКВ-ра-
диостанции с възможност за набиране на номера на желания абонат.

 2G – поколение, което въвежда истинска цифрова комуникация. То налага стандарта GSM (Global 
System for Mobile Communications). Отбелязват се съществени технически и технологични усъ-
вършенствания на устройствата – нова компонентна електронна база, намален размер, намалена 
консумация на енергия и т.н. Характерно за 2G-технологията е възможността за изпращане на 
кратки текстови съобщения между абонатите.

 3G – поколението се характеризира със значително разширяване на възможностите за пренасяне 
на данни. То отбелязва скок в индустрията на мобилните устройства, като предоставя широкодос-
тъпен мобилен интернет и медийни мрежови услуги – радио и телевизия.

 4G – технологиите са ориентирани към значително увеличен трафик на данни и преодоляване 
на възможните ограничения на съществуващите 3G-мрежи. Те маркират преминаването на мо-
билните комуникации към истинските IP-мрежи, като ги поставят на едно ниво с популярните 
кабелни мрежови комуникации. Съществено предимство на технологиите от това поколение е 
скоростта на обмен на данни, която може да достигне до десет пъти тази, предлагана от 3G-тех-
нологиите.
Друго проследяване на развитието на мобилните устройства може да бъде направено според 

функционалността и технологичното съвършенство на предлаганите възможности на потребителя. 
Така например първите мобилни телефони предлагат изключително средства за избиране на абонати 
и за провеждане на разговори. Функционалностите на устройствата се разширяват с добавяне на ад-
ресна книга, възможност за запомняне и организиране на информационното съдържание, ползване 
на прост браузер и електронна поща. 

Постепенното развитие на възможностите им позволява двупосочен обмен на документни и ме-
дийни (аудио и видео) файлове, поддържане на фотокамера и на галерия от снимки и др. Един меж-
динен етап в разширяването на функционалностите на устройствата е възможността за инсталиране 
и изпълнение на неголеми приложения, написани на езика Java. Това са предимно прости игри, как-
то и някои полезни програми – калкулатори, конвертори на валута и на мерни единици и т.н. 

Създаването на разширено софтуерно осигуряване за мобилните устройства и усъвършенства-
нето на електронните технологии води до появата на интелигентните мобилни устройства: персо-
нален цифров помощник – PDA (personal digital assistant), смартфоните и таблетите, електронните 
книги и др. Характерно за интелигентните мобилни устройства е наличието на операционна систе-
ма, управляваща работата на устройството и позволяваща ползването на множество допълнителни 
удобства. Така например смартфоните съчетават в себе си функциите на телефон, средство за достъп 
до интернет, изпълнението на множество полезни програми, достъп до социални мрежи, споделяне 
на документи и ресурси и много други. Таблетите разполагат с по-голям сензорен екран и са пред-

Фиг. 1.  Първият мобилен телефон 
на Мартин Купър
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Фиг. 2. Клетъчна радиокомуникационна 
мрежа

назначени за лесна и удобна връзка до интернет, както и за изпълнението на полезни потребителски 
приложения, включително и офис-приложения за обработка на документи, презентации електронни 
таблици и др. Таблетите по принцип не предлагат средства за провеждане на телефонни разговори, 
въпреки че за много модели това е напълно възможно. Комбинирането на функциите на смартфо-
ните и таблетите даде основание в последно време да се говори за нов клас устройства, наречени 
„фаблети“ (phablets).

Мобилните устройства разчитат на технически средства и на технологии за осъществяване на 
мобилни комуникации. Използваните в тях комуникации са основно два вида:

 Комуникации, осигурявани от услугите на типичната клетъчна комуникационна мрежа, които 
осигуряват провеждането на телефонни разговори, обмена на съобщения (SMS) и двупосочното 
пренасяне на данни, включително и ползването на мобилен интернет, предлаган от GSM-опера-
тора. Този тип комуникации задължително присъстват в мобилните телефонни услуги.

 Комуникации със средствата на стандартните безжични Wi-Fi комуникационни технологии, из-
ползвани в разпространяването на интернет-услугите. 
Клетъчната радиокомуникационна мрежа 

(Фиг. 2) осигурява безжична връзка между мно-
жество мобилни устройства, както в нейната 
среда, така и с външни за нея комуникационни 
мрежи и системи. Действието на клетъчната 
мрежа е реализирано на принципа на поделяне-
то на покриваната от комуникационната услуга 
територия на малки райони („клетки“), в които 
специализирано радиокомуникационно оборуд-
ване (мощни приемо-предаватели, наречени ба-
зови станции) осигурява връзката с мобилните 
устройства. Всяка базова станция може да оси-
гурява едновременна двупосочна (дуплексна) комуникация между множество мобилни абонати, 
както и комуникация с другите базови станции извън текущата клетка.

Използването на Wi-Fi комуникации предполага наличието на специализиран компонент в мо-
билното устройство – високочестотен приемо-предавател на цифров сигнал и съответно управляващ 
елемент (контролер), който му позволява да се свързва с външни технически средства за разпростра-
нение на сигнали от този тип – рутери, точки за достъп (access points) и по този начин да се ползват 
интернет-услуги. 

Много съвременни мобилни устройства имат възможност за изграждане на комуникации от типа 
блутут (bluetooth), които действат в малък район и позволяват няколко абоната да се вържат в мрежа 
и да обменят данни помежду си.

Същност и принцип на действие на мобилните комуникации

Основните компоненти на мобилното устройство са:
 Графично устройство за въвеждане и извеждане на информация (сензорен екран). Съвременните 
графични устройства са матрични, работещи на капацитивен принцип и са способни да реагират 
на допир и на определени жестове на потребителя. Графичното устройство може да има различна 
разрешаваща способност.

 Микропроцесор – многоядрен, позволяващ едновременното изпълнение на няколко конкурентни 
задачи при работата с устройството. Броят на ядрата на процесора определя производителността 
на устройството, както и пригодността му за някои по-сериозни и полезни приложения. 

Структура и основни функции на мобилното устройство
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 Вътрешна памет – разделя се на оперативна енергозависима памет и памет, в която могат да бъ-
дат съхранявани операционната система, някои системни програми и компоненти и най-важните 
потребителски приложения.

 Допълнителна памет, реализирана на SD карта – разширява разполагаемата памет за добавяне на 
потребителски данни и инсталиране на допълнителни приложения. Допълнителната карта памет 
се набавя отделно и се поставя в специален слот. Типичният размер на SD картата към момента е 
32 GB, но може да бъде и друг.

 Апаратна част за комуникация по безжична (Wi-Fi) мрежа.
 USB – порт. Реализиран като microUSB-конектор, служи за връзка с разнообразни външни и пе-
риферни устройства, както и за зареждане на батерията. В някои случаи освен USB-порт устрой-
ството може да разполага и с HDMI такъв, който позволява пренос на мултимедийни данни с 
високо качество – преди всичко видеоклипове, филми и снимки. 

 Сензори – специализирани устройства за изпълнение на различни функции. Ползват се от съответ-
ни софтуерни приложения. Най-често срещаният сензор е този за спътникова локализация (GPS-се-
зор). Други често срещани сензори са: за осветеност, за близост, компас, за атмосферно налягане, за 
температура и т.н. Ползването на сензорите изисква наличието на съответен софтуер.

 Батерия – осигуряваща автономната работа на устройството. Обикновено батерията е литие во-
йонна или литиево-полимерна.
Възможно е да съществуват различия в конфигурацията на устройствата за различните модели и 

за различните им производители.

  5   Операционни системи за мобилни устройства

Операционната система (ОС) е този важен софтуерен компонент на мобилното устройство, който 
прави възможна работата на потребителя с него. По същество това е компютърна програма, която 
се зарежда в оперативната памет на устройството при включването му и управлява използването на 
всички негови ресурси, както и осигурява лекото, удобно и пълноценно взаимодействие с потреби-
теля. Нейни основни функции са поддържане на графичния потребителски интерфейс, възприемане 
на действията на потребителя, стартиране и изпълнение на заявените от потребителя действия и 
програми, извеждане на диалогови, предупредителни и диагностични съобщения, организиране и 
достъп до съхраняваните данни в паметта на компютъра и др. Операционните системи за мобилни 
устройства трябва да отговарят на някои допълнителни изисквания, свързани с ниското потребление 
на енергия, разнообразието на хардуера на мобилните устройства, ползването им от потребители 
без особена квалификация и познания, възможност за инсталиране и изпълнение на разнообразни 
приложения и т.н.

Първите операционни системи за мобилни устройства се появяват около началото на 21-ви век 
(Palm OS – 1996 г., Symbian – 2000 г.). Те имат твърде ограничени функции, но се приемат възторжено 
от потребителите, защото разкриват нови възможности и удобства. 

Типични и най-популярни съвременни ОС за мобилни устройства:
 Android – това е най-разпространената към момента операционна система за мобилни устройства 
(заемаща около 75 % от пазара на мобилни устройства). Първоначалната идея за ОС Android се 
появява през 2008 г., като система, ориентирана предимно към цифрови фото и видеокамери.  
От създаването си до днешни дни Android има множество модификации и версии. Съществени 
предимства на тази операционна система са нейната достъпност – тя е безплатна и може да се 
набави и приспособи за много широк набор от устройства, разпространява се с отворен код, има 
редовни актуализации, използва проверено в практиката Linux „ядро“ (kernel) на операционната 
система, позволява използване в много и разнообразни „интелигентни“ устройства (телевизори, 
смарт-часовници и др.).
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 iOS – е операционна система, разработена от Apple за устройствата IPhone. В момента тази опера-
ционна система се експлоатира на широк набор устройства като iPhone, iPad, iPad2, iPod Touch. 
Системата е достъпна само за устройства, произведени от Apple, платена е, и е обект на авторски 
и търговски права.

 Windows 10 Mobile е операционна система, разработена от Microsoft. Предназначена е да осигури 
по-добра синхронизация и типизация в начина на работа между мобилните устройства и други 
устройства, на които се изпълнява основната ОС Windows 10. Предлага много нововъведения и 
удобства за потребителя като бързи настройки, обновени стандартни приложения за Windows, 
функция Continuum, позволяваща да се използва мобилното устройство като пълноценен персо-
нален компютър за работа с MS Office, нов пакет Office Mobile, вградени приложения като Skype и 
много други. Системата е платена и е обект на търговско и авторско право.
Тук ще бъде разгледана изключително работата с мобилни устройства, управлявани от ОС 

Android, тъй като те са най-разпространени и най-използвани в ежедневието и в работата. За работа-
та с устройства, управлявани от други операционни системи, следва да се търсят общите принципи, 
въпреки различията в интерфейса и в някои от функциите им.

Работното пространство на мобилното устройство е мястото, където потребителят взаимодейст-
ва с него, избира едни или други функции, активира приложения, получава информационни и ди-
агностични съобщения и т.н. То е организирано под формата на основен екран, съдържащ поле с 
икони за бърз достъп до най-важните приложения, три навигационни бутона ( , , ), както 
и иконите на някои допълнителни приспособления (widgets). Основният екран (Фиг. 1) обикновено 
се отбелязва като „домашен“ (Home). Освен основния екран, според типа на устройството, могат 
да бъдат налични няколко допълнителни екрана с различна организация и съдържание. Смяната на 
екраните (навигацията между тях) се извършва с жеста „приплъзване“ наляво или надясно. При това 
се получава достъп до всички приложения и функции, инсталирани в устройството.

Трите навигационни бутона, разположени в най-долната част на екрана имат следните функции:
  Връща към предишния екран;

  Показва основния екран Home;
  Показва последно използваните приложения и позволява преминаване към тях (в някои от 
устройствата и при различни версии на Android тези изображения могат да се различават).

Основни функции и операции с мобилни устройства

Фиг. 1. Екран Home и основен работен плот
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Системната лента  е разположена в най-горния ред на екрана и съдържа мал-
ки изображения, показващи статуса на различни компоненти на устройството – батерия, безжична 
(Wi-Fi) връзка, часовник, сила на безжичния сигнал и др. Тук се включват често и други икони 

 (така наречените „активни уведомявания“).
Основните икони за бърз достъп до приложения са разположени обикновено в долната част на 

екрана. Най-често това се иконите:  – телефон – провеждане на разговори;  – адресна книга; 
 – Web-браузер;  – бутон за достъп до менюто на всички приложения;  – фотокамера.

Приложенията представляват програми, които могат да се изпълняват от устройството. Те се раз-
делят на системни и потребителски. Системните приложения се използват за достъп, настройване 
и управление на ресурсите на устройството. Потребителските приложения изпълняват разнообраз-
ни задачи, съответстващи на интересите и нуждите на потребителя – игри, социални мрежи, полезни 
изчисления, снимки и клипове и други. Най-често срещаните приложения са от следните групи: 
плеъри, офис-пакети, средства за комуникация и за социални контакти, средства за поддържане и 
достъп до потребителска информация (бази от данни), игри.

Системните приложения се разполагат изключително във вътрешната памет. Потребителските 
приложения, инсталирани в устройството, могат да се разполагат както във вътрешната му памет, 
така и в допълнително добавената карта памет за разширение. Възможно е преместването на прило-
женията между вътрешната и допълнителната памет чрез настройките на устройството.

Всяко приложение притежава собствен графичен интерфейс със своя организация и визуална 
форма, както и със специфичен начин на работа. 

Инсталираните на устройството приложения се представят чрез своите икони, разположени на 
работния плот на екрана (Фиг. 1).

Стартирането на приложение става с докосване на иконата му върху екрана с пръст. След стар-
тиране на приложението се изобразява неговият графичен потребителски интерфейс и то е готово 
за комуникация с потребителя. Завършването на работата на приложението става с навигационния 
бутон . Възможно е стартирането на няколко приложения последователно, както и временното 
спиране на изпълнението на приложение.

Приложения могат да бъдат набавени по няколко начина, като най-често това става от виртуалния 
магазин на Googlе Play Store. Възможно е и инсталирането на самостоятелно разработени приложе-
ния от други доставчици.

Инсталирането на приложение, придобито извън предлаганите от Goole Play става, като се използва 
дистрибутивния файл на приложението – файл имащ разширение .apk. Достатъчно е този файл да се за-
пише в някоя от потребителските папки на устройството (обикновено папката Download) и да се докосне 
иконата на този файл. Инсталирането се извършва автоматично, като потребителят трябва да следи за 
появяващи се по време на този процес съобщения. Обикновено всяко приложение при инсталацията си 
уведомява потребителя за ресурсите, до които то изисква достъп и иска неговото разрешение.

Основни приложения за мобилни устройства

Всички съществени характеристики, свързани с употребата на мобилното устройство, са обе-
динени в менюто „настройки“ (Settings). То е много важен компонент от работата на потребителя с 
устройството и е достъпно чрез иконата  . Самите настройки са организирани в няколко различни 
групи. Най важните от тях са:

 Мрежови настройки:
•  работа с безжичната мрежа (WLAN) – избор на достъпна безжична мрежа с регистрация и 

въвеждане на парола;

Настройки на устройството



35

Задача 1. Свързване към безжична Wi-Fi мрежа
За да може да бъде свързано устройството към Интернет е необходимо да се посочи безжична 

мрежа, която може да бъде използвана. Това може да бъде както частна мрежа на лице или на фирма, 
така и мрежа за обществен достъп. В първия случай обикновено мрежата е защитена с парола за 
достъп, във втория – парола не е необходима, но не бива да се забравя, че публичната мрежа е твърде 
несигурна и незащитена. Свързването с желаната мрежа става като от меню Настройки като се избере 
WLAN и мрежата се избере от показания списък на достъпни такива. При свързването със защитена 
мрежа потребителят трябва да въведе и паролата за достъп. 

Изпълнете действията в указания по-долу ред:
•  При включено устройство изберете иконата Настройки.
•  След показване на основното меню за Настройки изберете подменюто WLAN.
•  От показания списък от мрежи изберете онази, която ви е необходима. Възможно е да се на-

ложи въвеждането на парола, която трябва да ви е известна.
•  Изчакайте няколко секунди, за да се уверите, че свързването е успешно.
•  Вие сте свързан в мрежата и може да ползвате необходимите приложения.

Задача 2. Създаване на регистрация в Google (Google Account)
Създаването на регистрация в Google, вписва потребителя в базата от данни на Google, като съще-

временно му дава редица предимства – достъп до приложенията във виртуалния магазин за прило-
жения Play Store, достъп до електронната поща Gmail, достъп до облачно пространство Google Drive, 
някои функции, които са съществени за изпълнение на важни приложения (Google Play Services) и 

Упражнения

•  конфигуриране на мрежовите параметри (Ethernet);
•  клутут (Bluetooth) – необходими настройки за ползване на Bluetooth-връзка с други устрой-

ства.
 Настройки на устройството:
•  конфигуриране на дисплея – избор на заден панел, качество, яркост и други визуални параме-

три параметри;
•  състояние на паметта (Storage) – показва състоянието на вътрешната и допълнителната памет 

и разпределението £ между различните категории приложения;
•  приложения (Apps) – дава достъп до пълна информация за инсталираните в устройството 

приложения, позволява някои техни настройки и деинсталирането им;
•  батерия – дава информация за състоянието на батерията и за изразходването £ във времето.

 Персонални настройки:
•  функции на местоположението (Location) – дава достъп до функциите на местоположението;
•  потребителски регистрации (Accounts);
•  функции на сигурността (Security);
•  избор на език и начин на въвеждане;
•  запазване на информация и начална инициализация на устройството (Backup & Reset).

 Системни настройки:
• установяване на дата и час (Date & Time);
• информация за устройството;
• достъпност – режими на достъп;
• специфични функции за разработчици на приложения.
От особен интерес е съдържанието на подменюто Приложения. Тук са представени всички инста-

лирани в устройството програми – както системни, така и потребителски приложения. Подменюто 
дава възможност да се получи информация за инсталираните приложения, да се извършат някои на-
стройки за работата им, да бъдат спрени, деинсталирани и премахнати от паметта на устройството.



36

др. Регистрирането в Google изисква да се въведат някои лични данни като имената на потребителя, 
рождена дата, телефонен номер и др. При регистрацията е необходимо да се укаже и въведе потреби-
телска парола, която гарантира коректното и безопасно разпознаване на потребителя при ползване 
на персонално достъпните му ресурси. Регистрацията е възможна по два начина:

 Чрез достъп до интернет-страницата за създаване на регистрация на Google от всеки един компю-
тър, свързан към интернет. Адресът на страницата е: https://accounts.google.com.

 От мобилното устройство – при първи опит за достъп до Play Store без регистрация, автоматично 
се предлага такава. За версиите на операционната система след Android 5 регистрация се предлага 
при първото включване на новото устройство след придобиването му от потребителя.

Задача 3. Ползване на виртуалния магазин Google Play Store
Виртуалният магазин Play Store дава достъп 

до голям брой приложения, много от които са 
безплатни, а други са достъпни срещу мини-
мално заплащане. Достъпът до Google Play ста-
ва чрез иконата . Докосването на иконата 
отваря основния прозорец на приложението 
(Фиг. 2). Приложенията в Google Play са под-
редени в различни категории така, че изборът 
да може да бъде направен удобно. Категориите 
са съответно: игри, музика, запознанства, биз-
нес, спорт, инструменти и т.н. 

Инсталирането на приложение от Google Play 
става с докосване на изображението му. Безплат-
ните приложения започват веднага инсталацията 
си, като уведомяват потребителя до какви ресур-
си на компютъра ще имат достъп (устройство, 
местоположение, Wi-Fi комуникация и др.). Ако 
потребителят потвърди съгласието си, инста-
лацията се извършва, след което приложението 
може да се използва по стандартния начин.

Фиг. 2. Прозорец на Play Store

  6   Правила за използване и инсталиране 
      на периферни устройства

Както вече споменахме в предишен урок, управлението на входно-изходните устройства (ВИУ) 
е една от основните функции на ОС. Такава функция е продиктувана от разнообразието на входни и 
изходни устройства както според принципите на тяхното конструиране, така и според начините за 
съхраняване и/или изобразяване на информацията. За потребителя непрофесионалист е трудно да 
се ориентира в това разнообразие, а ефективното използване на ВИУ на практика е невъзможно без 
наличието на специализиран хардуер, специализирани програмни средства, предоставяни от про-
изводителите на ВИУ, както и от достатъчно прост модел за работа с входно/изходно устройство, 
който всеки потребител лесно може да разбере и използва, независимо от своята подготовка. Общата 
схема за управление на ВИУ е показана на Фиг. 1.

Обща схема за управление на входно-изходните устройства
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Съвременните компютърни системи се доставят на потребителя напълно оборудвани и готови за 
използване, така че не са необходими специални усилия, за да се подготвят за работа. Достатъчно е 
да се закачат към компютърната кутия устройствата, които не са разположени в нея – монитор, кла-
виатура и мишка. Свързването на микрофон и тонколони (слушалки) към компютъра също не пред-
ставлява проблем. Мястото на компютърната кутия, където трябва да се присъедини всяко от тези 
устройства, е уникално или добре обозначено. Много от съвременните принтери и други подобни 
устройства са от типа Plug and Play – „включи го и ще заработи“.

Ако устройството е такова, че се включва към USB-port – мястото, където поставяме и флаш-па-
метите или се свързва към компютъра безжично, с помощта на невидими инфрачервени (англ. 
infrared) вълни, тогава най-вероятно компютърът сам ще извърши необходимите за инсталирането 
му действия.

Да разгледаме процедурата по инсталиране на принтерно устройство към компютъра. От менюто 
Start избираме Devices and Printers. Стартираме командата Add a printer (добави принтер). Пропускаме 
с бутона Next началния диалогов прозорец, който ни предупреждава, че ако принтерът е Plug and Play, 
не е нужна инсталационна процедура – достатъчно е само да го включим в някой USB-порт или да го 
ориентираме правилно към приемника на инфрачервени вълни на компютъра и ОС сама ще извърши 
необходимите за инсталирането действия.

Инсталиране на ВИУ

Специализираните хардуерни средства за работа с ВИУ са т.н. контролери (или управляващи 
карти). В предишни уроци сме имали вече възможност да говорим за ролята на звуковата карта, 
видео-картата и мрежовата карта.

Софтуерните средства на ОС за управление на ВИУ са специализирани програми, наричани 
драйвъри (англ. driver), всяка от които превежда заявките за обмен на данни на специфичния език на 
контролера, който управлява конкретно устройство. Компютърните системи обикновено се купуват 
заедно с версия на ОС, в която са включени драйвъри на основните устройства – монитор, клавиату-
ра, твърд диск. Освен това, ОС съдържа голям брой, включени в нея, драйвъри за най-популярните 
ВИУ, които могат да бъдат добавени към системата – принтери, скенери и т.н. Когато на потребителя 
се предлага допълнително устройство, което е рядко, и ОС по-скоро не съдържа драйвър за негово-
то управление, то в комплекта на устройството, непременно се съдържа и носител със съответния 
драйвър.

Простият модел за работа на потребителя с ВИУ, който съвременните ОС предлагат, е основан на 
понятието файл. Файлът е наименувана последователност от байтове. За всяко устройство за диалог 
(само входно или само изходно) в ОС е дефиниран единствен файл, носещ името на устройството. 

На устройствата за запомняне на данни (гъвкави, твърди и компактни дискове или флаш-памети) 
могат да се създават по много файлове, което налага да се формулират правила за работа с файлове-
те, разположени върху запомнящите устройства. Системата от правила, по които ОС съхранява фай-
ловете върху запомнящите устройства, различава файловете един от друг и осъществява работата с 
тях, наричаме файлова система.

Фиг. 1. Обща схема на управление на ВИУ

потребителски 
интерфейс

потребител драйвър контролер

ОС хардуер

ВИУ
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В диалоговия прозорец Add Printer за избор на 
локален или мрежов принтер избираме Add local 
printer (локален принтер). В прозореца за избор 
потвърждаваме избрания от ОС по премълчава-
не порт LPT1. Важната стъпка в тази процедура 
е следващата – Install the printer driver, при която 
на операционната система се посочва необхо-
димият за работата на принтера драйвър. Нека, 
например, принтерът, който искаме да инста-
лираме, е маркираният в синьо. В диалоговия 
прозорец (Фиг. 2) първо посочваме в списъка на 
комбинираната кутия Manufacturer (производи-
тел) името на фирмата. При това, в списъка на 
комбинираната кутия Printers се изписват имената 

на всички принтери на производителя, за които ОС разполага с драйвър. В нашия пример посочваме, 
че е необходим драйвър за конкретния модел.

В останалите стъпки до края на процедурата трябва да отговорим на още няколко въпроса: дали 
този принтер да бъде поставен като устройство по премълчаване в диалоговия прозорец на коман-
дата Print (предполага се отговор Да), дали искаме принтерът да бъде споделен (има смисъл само ако 
компютърът ни е включен в локална мрежа) и дали трябва в края на инсталирането да се отпечата 
тестова страница – редно е да се отпечата такава страница, за да се уверим, че инсталацията е завър-
шила правилно.

В случай, че в списъка от драйвъри на ОС не се среща търсеният от нас драйвър, тогава инста-
лирането му трябва да стане от предоставения в комплекта на принтера диск. Бутонът Have Disk… 
отваря прозорец за търсене на файл с драйвъра във файловата система. Ако не разполагаме с диск, 
тогава може да се опитаме да инсталираме принтера с драйвър от някое сходно устройство на фир-
мата производител. Обикновено по-големите номера означават по-сложни устройства и има надеж-
да, драйвърът на по-сложното устройство да може да управлява по-простото.

В нашия пример, можем да предположим, че драйвърът на избрания модел успешно ще се прави 
с управлението на по-простия модел, който липсва в списъка.

Фиг. 2. Диалогът Install the printer driver

Основно правило за работа с ВИУ е да се пазят от повреди. Повечето ВИУ много лесно могат да 
бъдат повредени при невнимателно боравене – нанасяне на удар, изпускане на тежък предмет върху 
устройството, заливане с течност и др.

Мониторите и лазерните принтери е по-добре да се изключват, когато няма да се използват дълго 
време. Когато мониторът стои включен дълго време, без да се използва, той се износва неравно-
мерно (припомнете си каква е ролята на програмите, наричани скрийн-сейвъри). И обратно, всяко 
спиране и пускане на твърдия диск натоварва много механиката му и също води до бързо износване. 
Затова е най-добре, когато преустановим временно работата с компютъра, да изключим монитора 
и принтера, но да не спираме компютъра.

ВИУ трябва да се пазят от вредните въздействия на околната среда. Мониторите например мно-
го по-бързо се износват, ако са изложени на пряка слънчева светлина, а и възприемането от страна 
на потребителя на екранното изображение е много по-лошо, когато мониторът е осветен от слънчева 
светлина. За устройствата с магнитни носители могат да бъдат много вредни силните магнитни и 
електромагнитни полета. Затова компютрите не трябва да се поставят в близост до силни магнити 
или уреди, излъчващи електромагнитни вълни.

За устройствата, които имат механични части, много вредна може да бъде домашната прах – 
прашните частици, попаднали върху повърхностите на триещи се части действат като абразив, по-
степенно надраскват повърхностите и водят до повреждане на механизмите. Както всички други 

Правила за работа с устройствата
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машини, и компютърните устройства се нуждаят от периодични технически прегледи за проверка 
на изправността им и техническа поддръжка – почистване, регулиране и т.н., за да ни служат по-
добре и за по-дълго време.

Повечето компютърни устройства са със сложни механизми и недопустимо e да се разглобяват 
и поправят от неспециалисти. Дори за отстраняването на не много сложни нарушения в работата 
на устройствата, като често случващото се засядане на лист хартия в принтера (англ. paper jam), на-
пример, е по-добре да се потърси съдействието на по-опитен човек.

Едно важно правило за работа с ВИУ е свързано с използването на флаш-паметите. Работата с 
тези устройства е организирана така, че докато устройството е активно, важни части от файловата 
му система, се намират в ОП на компютъра. При необявено пред операционната система изважда-
не на флаш-паметта от USB-порта, тези части могат да останат незаписани на устройството и 
да бъдат загубени. Затова преди да извадите устройството от компютъра, непременно щракнете 
с левия бутон върху иконата , намираща се в дясната част на лентата на задачите и след това 
върху появилия се на екрана текст Eject USB Flash Drive (извади носителя от USB-порта). Изчакайте 
ОС да съобщи, че устройството е свободно и чак тогава го извадете от USB-порта. Друга особеност 
на флаш-паметите е, че имат възможност за ограничен брой презаписвания. Затова използвайте 
флаш-паметите само за пренасяне на файлове от един компютър на друг, а не като външни дискове, 
защото бързо ще се износят

Речник
driver  дрˆйвър  шофьор; управлявящо средство
directory  дайр˜ктъри  каталог; папка (в по-старите ОС)
infrared  £нфраред  инфрачервени (невидими) лъчи
port  порт  място за присъединяване на външно устройство
plug  плъг  включи
manufacturer  манюфˆкчърър  производител

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Класифицирайте входно-изходните устройства според предназначението им. Посочете поне 
по едно устройство от всеки вид.

2.  Опишете минималния набор от входно-изходни устройства, необходим за всекидневната 
работа с компютър. Посочете най-често използваните устройства, които не се налага да 
използваме ежедневно.

3.  Каква е ролята на устройствата контролери и програмите драйвъри?
4.  Какви възможности за работа с устройствата принтер, скенер, микрофон и тон-колони 

познавате?
5.  Какви възможности за работа със запомнящите устройства твърд диск, компактен диск и 

флаш-памет познавате?
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 Приложни програми
  1  Инсталиране и деинсталиране на приложни програми

III

Една от главните функции на операционната система е управлението на програми. Основното 
предназначение на всяка операционна система всъщност е да помага на потребителя да изпълнява 
необходимите му програми. Първите ОС са били в състояние да изпълняват само по една програма 
в даден момент от времето. Такива операционни системи се наричат еднозадачни. Работата само 
върху една задача е огромно разхищение на ресурсите на компютъра. Той е в състояние да изпълнява 
много програми едновременно, при това без потребителят, който работи с една от тях, да чувства, 
че по-голямата част от времето отива за изпълнението на други програми. Работата върху няколко 
задачи едновременно е характерна за всички съвременни ОС. Затова тези системи се наричат мно-
гозадачни.

С използването на графичен (прозоречен) интерфейс идеята за работа върху няколко задачи ед-
новременно става лесно осъществима и най-вече, разбираема за потребителя. След като стартира 
изпълнението на една програма (задача), потребителят може да напусне нейния прозорец, да се вър-
не в работното поле на ОС и да стартира друга програма (задача). Това може да се повтори отново и 
отново, докато ресурсите на компютъра го позволяват.

В часовете по ИТ се запознахме с ОС Microsoft Windows. Като всички съвременни ОС и тя е мно-
гозадачна. Познаваме и различни програми, както приложни (например позволяващи ни да създава-
ме и обработваме компютърни документи), така и инструментални (с помощта на които можем да 
управляваме ресурсите на ОС – например, файловата система). Използвахме два различни начина за 
стартиране на програми:

  oт икона на програмата, разположена в работното поле на ОС;
  oт файл, към който програмата е асоциирана.
Съществуват и други начини да предизвикаме изпълнението на една програма. С помощта на 

програмата за търсене на файлове можем да намерим мястото във файловата система, където е запи-
сана дадена програма. Когато знаем папката, в която се намира една програма, можем да я отворим 
по следния начин. Отваряме Windows Explorer и намираме папката, в която се намира интересуваща-
та ни програма. Стартираме програмата, като щракнем с мишката върху името £ (еднократно или 
двукратно, в зависимост  от настройките на ОС). Същият ефект можем да получим, ако в полето 
Address на Windows Explorer напишем пълното име на програмата и натиснем клавиша Enter или като 
маркираме файла на програмата и от контекстното меню изпълним командата Open. Прекратяването 
на работата на дадена програма става с натискане на бутона Close. Програмата се „затваря“ и се пре-
махва от паметта на компютъра. 

Задача. Самостоятелно намерете във файловата система файла на програмата WordPad и я стар-
тирайте указаните по-горе два начина. Затворете програмата. Опитайте се да направите същото и с 
други програми, които познавате.

Роля на операционната система за стартиране 
и прекратяване на работата на програми

Инсталиране на приложна програма

При закупуване на компютър, заедно с ОС получаваме и голям брой програми. Колкото и да е 
голям този брой обаче, той не може да задоволи необходимостта от нови програми, която потребите-
лят изпитва в ежедневната си работа с компютъра. Законните начини за снабдяване с една програма 
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Пример за инсталиране на приложна програма

За пример, нека проследим процеса на инсталирането на един свободен софтуерен продукт (free 
software), който ще използваме по-късно в друг урок – архивиращата програма 7-Zip. От папката с 
електронни ресурси към учебника Resources\Razdel3 копираме в папката Documents инсталиращата 
програма 7z920-x64.msi и я стартираме. С натискане на бутона Next пропускаме началния прозорец, 
който ни информира коя е инсталираната програма. След това в диалоговия прозорец поставяме от-
метка в кутията I accept the terms in the License Agreement, с което приемаме условията за използване на 
този свободен софтуер, и отново натискаме бутона Next. С натискането на бутона Next в следващия 
диалог приемаме инсталацията да бъде направена в стандартната папка за инсталиране на софтуер 
C:\Program Files, по избрания от инсталационната програма начин, и в предлаганата конфигурация, за 
което са необходими 4689 КiВ дисково пространство (Фиг. 1а). За препоръчване е да спазваме това 
съглашение и да правим всички инсталации на приложни програми в тази папка.

С това инсталиращата програма започва инсталацията, като в следващия прозорец показва как 
върви процесът на инсталирането. Когато се отвори прозорецът показан на Фиг. 1б, инсталирането 
е завършило. В менюто All Programs може да намерим реда на програмата 7-Zip и да я стартираме с 
щракване върху реда 7-Zip File Manager или да поставим икона за стартиране (shortcut) на Desktop или 
в лентата на програмите.

Зад тази проста процедура остава скрит един елемент, важен за инсталирането на програми в 
ОС Windows – регистрирането на инсталираните програми в системния регистър (Registry). Няма да 
се спираме подробно на тази сложна технология. Любопитният читател може да отвори регистъра 
(с програмата regedit, намираща се в C:\Windows) и да го разгледа. За целите на този урок е важно 
да се знае, че сложните приложни програми задължително трябва да се впишат в регистъра на ОС 
Windows, защото това е важно за тяхното функциониране, обновяване и деинсталиране.

са три – да се купи тази програма на пазара на софтуер, да се разработи по поръчка или да се свали 
от интернет, когато авторът £ я предоставя за безплатно ползване. И в трите случая потребителят 
ще трябва да извърши важна дейност, без която използването на програмата е невъзможно – да ин-
сталира програмата на компютъра си.

За да може един софтуерен продукт да се инсталира успешно, много важно е да разполагаме с 
пълната му версия, както и с всички допълнителни елементи, свързани с нея, тъй като някои про-
грами се разпространяват заедно с различни помощни програми, без наличието на които основната 
програмата не функционира нормално. Затова, преди да се инсталира такава програма, трябва да се 
направи справка в секциите за поддръжка и достъп до ресурси на сайта на производителя за необ-
ходимостта от помощни програми.

Инсталирането на софтуер в най-новите версии на ОС Windows става със съпътстваща софту-
ерна инструментална програма, най-често наречена setup (зареди) или install (инсталирай), която 
извършва инсталирането. Името на оформената по правилата на Microsoft инсталираща програма 
може и да е с разширение MSI (Microsoft Installer). Ако на устройството за четене на компактни диско-
ве на компютъра е зададен режимът AutoPlay (а това обикновено е така), инсталирането ще стартира 
автоматично, при поставяне на инсталационния компактен диск в устройството. Ако пък сме сва-
лили инсталацията от интернет, трябва да стартираме инсталиращата програма ръчно. Програмите, 
свалени от интернет, може да са и във вид на саморазархивиращи се архиви (с понятието архив, 
предназначението на архивиращите програми и саморазархивиращите се архиви, ще се запознаем в 
следващ урок). Тогава, за да стартираме инсталирането, е достатъчно само да разархивираме архива.

Процесът на инсталиране обикновено преминава през изпълнение на действия в няколко диа-
логови прозореца, в които потребителят трябва да отговори на несложни въпроси или да направи 
малки уточнения. След това програмата извършва същинското инсталиране автоматично. След за-
вършване на процеса, инсталационната програма ни връща в ОС, за да продължим работата или ни 
предлага да рестартираме компютъра, за да може направената инсталация да влезе в сила.
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При инсталиране на програма върху компютър, на който работят много потребители (както е в 
училищните компютърни кабинети), инсталиращата програма може да попита в края на работата, 
дали да бъде позволено на другите потребители да използват програмата или не. Този, който из-
вършва инсталацията, трябва да е решил предварително какво ще отговори на този въпрос.

Друга обичайна ситуация при инсталиране на софтуер е, да получим предупреждение от инста-
лиращата програма, че преди да започнем инсталацията е добре да спрем изпълнението на всички 
други приложни програми. Дори да не виждаме никаква причина за такова предупреждение, по-
добре е да се съобразим с него. Това предупреждение се отнася даже и за антивирусните програми, 
които се намират постоянно в паметта. Възможно е, антивирусната ни програма да оприличи някои 
действия на инсталиращата за злонамерени, да прекрати тези действия и да осуети инсталиране-
то. Ако не сте спрели антивирусната програма и тя сметне инсталиращата програма за заплаха за 
сигурността, може да се наложи да вземете трудно решение – да спрете инсталирането или да го 
продължите на свой риск.

Фиг. 1. Инсталиране на програмата 7-Zip

а. б.

Деинсталиране на приложна програма. Пример

Деинсталирането на софтуер съвсем не е толкова просто, като инсталирането. Особено, ако не е 
предвидена специализирана инструментална програма за целта. Затова, когато е предвидена такава 
програма, използването £ за деинсталиране на остарял или ненужен софтуер е задължително. 

Само по този начин може да бъдат коректно премахнати от файловата система и файловете на 
софтуерния продукт, и записите в регистъра, за да се поддържа файловата система, почистена от 
ненужни файлове и работоспособна.

За да разберем дали за деинсталирането на някакъв софтуер е предвидена деинсталираща про-
грама, използваме командата Uninstall a program от панела Start/Control Panel/Programs/Programs and 
Features. Отваря се диалоговият прозорец, показан на Фиг. 2. В работното поле на прозореца се 
показва списък на всички инсталирани софтуерни продукти, за които е предвидена деинсталираща 
програма.

За да деинсталираме избрания софтуер трябва да маркираме реда му в списъка на инсталираните 
програми и да изпълним командата Uninstall от лентата с команди над списъка или да щракнем върху 
името в списъка с десен бутон и от контекстното меню да изберем Uninstall. Показва се диалоговият 
прозорец показан на Фиг. 2 долу в ляво, в който трябва да потвърдим деинсталирането.

За пример, деинсталирайте програмата 7-Zip, след което повторете инсталирането.
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Фиг. 2.

Речник

install инстòл инсталиране
registry рèджистри регистър; регистратура
setup сèтъп зареди
uninstall ³нинстол деинсталиране

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Какви предимства може да има многозадачната ОС, в сравнение с еднозадачната?
2. Как в ОС Windows може да разберете какъв е броят на изпълняваните от потребителя задачи?
3. Потърсете във файловата система файла на програмата Paint. Стартирайте програмата 

от контекстното ù меню и от кутията Address на програмата Windows Explorer.

 2   Идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми

Съвременните компютърни системи са сложни устройства и като всяка машина могат да имат 
различни технически проблеми. Тези проблеми можем да класифицираме в два вида: хардуерни и 
софтуерни. Най-често срещаните хардуерни проблеми са:

  Компютърът или работи с намалена производителност или изобщо не работи;
  Захранването на системата не работи;
  Проблеми с централния процесор;
  Проблеми с оперативната памет;
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  Проблеми с видеокартата;
  Проблеми с периферните устройства.

Най-често срещаните софтуерни проблеми са:
  Проблеми с Операционната система;
  Проблеми на програмата (софтуера), свързани с хардуерен проблем;
  Проблем на програмата, свързан със самата програма (неправилна настройка или проблемен 

код на програмата).
Повечето от посочените проблеми се идентифицират и решават обикновено в специализирани 

сервизи, но в системата Windows има вградени средства, които позволяват на потребителите да полу-
чат информация за възникналите хардуерни и софтуерни проблеми.    

Управление на устройства чрез диспечера 
на устройства (Device Manager)

Един от начините за управление на хардуерните устройства на един компютър е чрез вградения 
в Windows модул Device Manager. Този модул осигурява информация за това как е инсталиран и 
конфигуриран хардуерът на един компютър и как той си комуникира с инсталираните програми. 
Диспечерът на устройства (Device Manager) ни позволява: да установим работещият хардуер (какви 
устройства имаме инсталирани) на компютъра; да променяме хардуерни настройки; да премахваме, 
променяме или обновяваме драйверите на устройствата, които са инсталирани; да спираме работата 
на дадено устройство; да откриваме и разрешаваме проблеми настъпили между устройствата.

*Драйверът е компютърна програма, която управлява или контролира взаимодействието меж-
ду изпълнявана програма и хардуерното устройство.

Фиг. 1.
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За да можем да използваме някои или всички функции на диспечера на устройствата трябва да 
сме влезли в системата като администратор.

Стартирането на Device Manager можем да направим с командата Start/Control Panel/Device Manager.
Друг начин за стартиране е като щракнем с десен бутон на мишката върху Computer и от появи-

лото се контекстно меню изберем Manage/Device Manager (Фиг. 2).

В зависимост от начина по който сме стартирали диспечера на устройствата, прозорецът може да 
е разделен или не на две части. Лявата част с другите модули на Computer Management може да бъде 
показана или скрита с бутона .

На Фиг. 1 е показан прозорецът Device Manager. Най-отгоре е лентата с менюта – Filе (Файл), 
Action (Действие), View (Показване), Help (Помощ). Под нея е лентата с основни бутони, с помощта на 
които се осъществяват следните действия: стрелки за предвижване напред и назад, за преминаване 
в предишна папка, за отваряне/затваряне на левия панел, за помощ, за свойства на избрания хардуер 

, за отваряне/затваряне на десния панел, за сканиране на системата за новодобавен или променен 
хардуер . В зависимост от това кое устройство е избрано, ще се появят и допълнително няколко 
бутона: за обновяване драйверите на избраното устройство ; за деинсталиране на драйвера на 
дадено устройство  (устройството ще стане неактивно и операционната система няма да може да 
работи с него докато не се инсталира същия или друг драйвер); за забраняване на дадено устрой-
ство (устройството и драйверите му няма да бъдат премахнати от списъка, но то ще бъде неактивно 
докато не бъде разрешено отново). В основната част на прозореца е разположен под формата на 
дървовидна структура списък с всички устройствата на компютъра групирани по тип, в основата на 
който стои името на компютъра. 

Състоянието на всяко устройство може да се определи от иконата, с която е визуализирано, в за-
висимост от нея може да се определи моментното им състояние. Хардуерът функционира правилно, 
ако иконата е „нормална“. При друга визуализация, това може да означава, че операционната систе-
ма е забранила хардуерното устройство поради настъпил конфликт, конфигурирано е неправилно, 
не може да бъде разпознато от компютъра или не са инсталирани драйверите за него.

За да разгледаме свойствата и възможностите на някои от основните типове хардуер, които са 
инсталирани на компютъра, първо избираме типа на устройството и след това – устройството, което 

Фиг. 2.
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искаме да конфигурираме. След като сме избрали конкретното устройство с натискане на бутона 
Properties или с двойно щракване с мишката върху него или натискане на клавиша Enter се отваря 
диалогов прозорец с настройките за устройството. В зависимост от избраното устройство налични-
те страници в прозореца се различават.

Страницата General представя обща информация за типа, производителя и местоположението на 
устройството върху дънната платка. Информацията дадена в полето Device status показва текущото 
състоянието на устройството. При настъпил проблем в това поле се изписва номерът на грешката 
и се подсказва как да се разреши проблема. Предоставя се и помощна програма за отстраняване на 
неизправностите след натискане на бутона Troubleshoot. 

Страницата Driver служи за управление на драйверите на дадения хардуер. Информацията, която 
се дава от тази страница, е за доставчика, датата на инсталиране, версията на драйвера и цифровия 
подпис. При всички типове хардуер тази страница е една и съща и съдържа следните бутони: 

  Driver Details – предоставя допълнителна информация за драйвера, кои са файловете и къде са 
разположени;

  Update Driver – предизвиква актуализация на драйвера с по-нова версия;
  Roll Back Driver – връща старата версия на драйвера при възникване на проблем при инсталиране 
на новa версия;

  Disable – деактивира драйвера на даденото устройство;
  Uninstall – деинсталира драйвера на даденото устройство. 
В страницата Resources са описани всички ресурси, използвани от устройството, обхват на зае-

маната памет входящо/изходящите операции и др. Също така се показва информация дали има ре-
сурси, които са в конфликт с това устройство или някое друго. 

Диспечер на задачите (Task Manager)

Диспечерът на задачите е модул, който позволява да се види активността на един компютър и да 
се направи проверка на работата на програмите, услугите и процесите изпълнявани в момента, както 
и използването на процесора, паметта и мрежовия трафик.

Стартирането на диспечера на задачите може да стане чрез натискане на клавишната комбинация 
Ctrl + Shift + Esc, или с клавишната комбинация Ctrl + Alt + Del, след което се избира Start Task Manager. 

Друг начин за стартиране е щракване с десния 
бутон на мишката в лентата със задачите и от по-
явилото се меню да се избере Start Task Manager.

На Фиг. 3 е показан прозорецът Windows 
Task Manager. Най-отгоре е лентата с менюта – 
Filе (Файл), Options (Свойства), View (Показване), 
Windows (Прозорци), Help (Помощ) и множество 
страници с различни опции.

В страницата Applications са изброени всички 
отворени приложения. Ако дадено приложение 
не работи както трябва, то може да бъде затво-
рено принудително, като първо се избере и след 
това се натисне бутонът End Task. Трябва да се 
внимава, когато се затварят приложенията по 
този начин, защото може да се изгубят данни, 
които не са съхранени. Принудителното спиране 
трябва да се използва само за приложения, които 
не функционират правилно. При такава ситуа-
ция в колоната Status на прозореца Windows Task 
Manager ще се изпише Not responding. Фиг. 3.
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За да видим какви процеси се използват от даденото приложение, щракваме с десен бутон на 
мишката върху приложението и в отворилото се контекстно меню избираме Go To Process. Това 
действие ще отвори автоматично страницата Processes, където се виждат процесите, свързани с из-
браното приложение.

За стартиране на нови приложения се натиска бутонът New Task или от менюто File се избира New 
Task (Run…).

В страницата Processes се дава информация за всички процеси, стартирани на компютъра. Чес-
то има множество процеси за всяко приложение. За да научим повече за даден процес трябва да 
щракнем с десен бутон на мишката върху него и да изберем от контекстното меню Properties. За да 
намерим папката на твърдия диск, в която се намира този процес, щракваме с десния бутон върху 
процеса и избираме Open File Location. Отваря се прозорец, които показва папката, от която е старти-
ран процесът. Има и други полезни възможности, но тук няма да се спираме подробно на тях.

В страницата Service се предоставя списък на процесите или услугите, които помагат за функ-
ционирането на операционната система. Например можете да открием процес, свързан с принтер, 
мрежа и др.

Информация за натовареността на даден ком-
пютър се дава в страницата Performance под фор-
мата на графики и числа. Може да се проследи 
броят на процесорите и колко памет се използва 
от ОС и приложенията. Натовареността на про-
цесора е показана в проценти, а използваната 
памет е число по-малко или равно на общата 
сума на паметта, с която разполага компютърът. 
Добре е линията за графиката на натоварването 
да е на ниско ниво, а оперативната памет да е 
под това, с което разполага компютъра след като 
са стартирани съответните програми. При нати-
скане на бутона Resource Monitor се прави подро-
бен анализ на работата на компютъра (Фиг. 4).

От страницата Networking можем да се ин-
формираме за мрежовия трафик, ако системата 
е свързана към компютърна мрежа. 

Страницата Users показва потребителите, 
свързани в момента към компютъра. За да видим 
от къде е свързан, потребителят изпълняваме ко-
мандата Options/Show Full Account Name. За пре-
късване на връзката на даден потребител към компютъра натискаме бутона Logoff, при което ОС 
предупреждава, че незапомнените данни на дадения потребител могат да не се запазят в паметта.

Фиг. 4.

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. От къде можем да получим информация за хардуерни устройства на един компютър? 
2. Каква информация ни дава диспечерът на задачите?
3. Как можем да спрем принудително дадена програма?
4. Потърсете в Интернет информация за софтуерни средства за откриване на хардуерни и 

софтуерни проблеми на компютърните системи.
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 3   Използване на самоучител и помощна система при 
работа с непозната приложна програма

Обикновено използваме глобалната компютърна мрежа, за да „сваляме“ на компютъра си различ-
ни свободни приложни програми. Програмите, с които си служим стават все по-сложни и не винаги 
са ни познати. Възможностите им се увеличават и бързо една версия на програмата се заменя с 
нова. Поради бързата смяна на версиите на операционните системи и софтуерните приложения не е 
удачно да се издават хартиени ръководства и учебни помагала за работа с даден софтуер – процесът 
на издаване е по-продължителен и информацията бързо остарява, а и обемът на тези книги е доста 
голям. Повечето компютърни програми предлагат на потребителя помощ, а други имат разрабо-
тени самоучители. Затова в интернет има много електронни самоучители, с които потребителите 
самостоятелно да могат да изучават например дадена технология или чужд език. При инсталиране 
на непозната приложна програма и разучаването £ можем също да използваме активно вградените 
помощни системи и самоучители.

Използване на самоучители при работа 
с непознат софтуер

Използване на помощна система при работа 
с непознат софтуер

Редица програми предлагат помощни системи, в които се описва ръководство за работа с програ-
мата, видео уроци и примери – това са т.н. самоучители. Обикновено в самоучителите са описани 
различни уроци, с които обучаемият усвоява учебното съдържание.

Например при изучаване на темата Компютърна графика, самоучителят може да съдържа след-
ните уроци:

1. Теоретични основи на графичните изображения.
2. Зареждане на програма за компютърна графика. Описание на работния екран. Инструменти за 

изчертаване на изображения.
3. Основни менюта и команди на конкретна програма за компютърна графика.
4. Работа с графични обекти.
5. Вмъкване на текст в изображение.
6. Изчертаване на основни геометрични фигури.
7. Лупи. Прилагане на ефекти.
8. Ефекти с преливания и контури.
9. Работа с перспектива.
10. Изчертаване на изображения с по-сложна структура.
Някои от уроците могат да бъдат и във видео формат. Подобни самоучители могат да бъдат откри-

ти в много от социалните мрежи за видео споделяне. 

Всички програми на пакета MS Office предлагат на потребителя помощ (Help). В тези системи мо-
гат да се търсят термини и да се задават въпроси за получаване на помощна информация. С помощ-
ната система на програмата MS Word сте се запознали в 6. клас. Помощната система предлага списък 
(хипервръзки) на теми, групирани по категории. Възможно е и търсенето по заявка на потребителя.

Архиваторът 7-Zip, който инсталирахме в предишен урок, също има помощна система. Стартира 
се от менюто Помощ или с натискане на клавиша F1 (Фиг. 1). 
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Прозорецът Help е разделен на две части (Фиг. 2). В лявата част на прозореца има три страници 
Contents, Index и Search. В страницата Contents се представя съдържанието в дървовидна структура, а 
при избор на дадена тема се появява подобна информация в дясната част на прозореца. От страни-
цата Index можем да търсим информация по дадена ключова дума, а в текстовото поле на страницата 
Search можем да въвеждаме конкретен термин или въпрос.

За пример разгледайте каква информация се предоставя по темата General Information и подтеми-
те, които тя съдържа.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Потърсете в интернет различни самоучители по английски език. 
2. Потърсете в интернет самоучители по изучаване на Компютърна графика.
3. Какви са разликите между самоучител и помощна система?
4. Разучете по-подробно помощната система на програмата 7-Zip.
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 4   Архивиране на данни

Поради активната работа с компютри в наши дни, се забелязва непрекъснато нарастване на броя 
на използваните файлове и техния обем. За да се справим по-лесно с големия брой и големите раз-
мери на файловете ни помагат технологиите, наречени архивиране (англ. archiving) и компресиране 
(англ. compressing).

Архивиране на данни

Да се архивира група от файлове означава да се създаде нов файл, наричан архив (англ. archive), 
който съдържа копие на всеки един от архивираните файлове. С архивираните файлове не можем да 
си служим директно, но когато се налага, всеки от тях може да бъде извлечен от архива, в обичайния 
му формат, и да бъде използван според предназначението му. Обратното действие – възстановяване-
то на оригиналния файл от копието в архива – наричаме разархивиране.

Архивирането на данни се налага, най-вече, за да не се претрупва твърдият диск на компютъра с 
документи и програми, които се използват сравнително рядко. Обичайно е, такива програми и 
документи да се архивират и да се съхраняват на външен носител (CD, DVD, флаш-памет или вън-
шен диск).

Архивиране си струва да използваме и когато разполагаме с група от файлове с общо предназ-
начение и при работа с тях, а най-вече при пренасянето им от едно място на друго, бихме искали 
всички тези файлове да са налични. Да си припомним как при създаване на компютърна презентация 
с обемисти видео-материали, програмата MS PowerPoint ни предоставя възможност за избор дали 
да вмъкнем тези материали в презентацията, или да ги свържем с нея. Когато искаме да пренесем 
презентацията на друг компютър, трябва заедно с *.pptх файла да пренесем и всички, свързани с 
него, файлове. В такъв случай, само събирането на необходимите ни файлове в архив ще гарантира 
успешното пренасяне на презентацията.

За работа с архиви са необходими специализирани програми, които се наричат архивиращи про-
грами (или архиватори). С такава програма може да се архивира един файл, група от файлове, една 
или няколко папки и дори цял твърд диск. Архивирането на цял твърд диск се използва по-рядко.

Основните функции на всяка архивираща програма са:
  създаване на архив с посочени от потребителя файлове;
  добавяне на нови файлове в архива;
  подмяна на архивирани файлове с техни нови версии;
  изтриване на файлове от архива;
  справка за съдържанието на архива и др.

Различните архивиращи програми имат и свои специфични функции. С възможностите на архи-
виращата програма 7-Zip, която използвахме в урока за инсталиране и деинсталиране, ще се запоз-
наем в този и в следващия урок.

Компресиране на данни

Компресиране на данни наричаме такова представяне на данните, че при съхраняването им вър-
ху носител те да заемат по-малко място от обичайното. Могат да се посочат много примери, когато 
се налага да се компресират данни. Например, когато трябва да копираме данни на външен носител, 
чийто обем е по-малък от размера на данните, или когато искаме да освободим част от дисковото 
пространство на твърдия диск.

За да се постигне необходимото намаляване на обема на данните, се използват различни алгори-
тми за компресия, някои от които са създадени на базата на много сериозен математически апарат. 
Ще дадем прост пример на алгоритъм за компресия.
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Архивиране с компресия
Много програми използват компресиране на данните, с които работят. На практика повечето от 

графичните, звукови и видеоредактори компресират съответните обекти с повече или по-малко за-
губи. От много отдавна, обаче, компресирането на данни е станало неотменна част от процеса 
на архивиране на данни. Днес на практика няма архивираща програма, която да не използва ком-
пресиране. И това е напълно обяснимо, защото обикновено един архив съдържа много файлове и е с 
много голям обем. При това положение, ненужното на пръв поглед архивиране на един отделен файл 
добива смисъл – архивирането на такъв файл е равносилно на компресиране на файла.

Всеки байт може да съдържа цяло число в интервала от 0 до 255. Даден е файл, съдържащ поре-
дицата от 18 байта:

2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 14, 25, 21, 21, 21, 21, 21.
Ще използваме следния прост алгоритъм за компресиране. Тъй като файлът започва с три ед-

накви байта, съдържащи числото 2, ще поставим в началото на компресирания файл числата 3 и 2 
(означаващи 3 пъти байт, със съдържание 2). Следващите 7 байта, съдържащи числото 4, ще ком-
пресираме с двойката числа 7, 4. Следващите три байта съдържат три различни числа – 33, 14 и 25. 
За такъв участък от файла ще поставяме в компресирания файл числото 0, последвано от броя на 
различните числа – 3, както и самите числа: 0, 3, 33, 14, 25. Поредицата от 5 еднакви байта в края на 
файла, съдържащи числото 21, компресираме до 5, 21. Така получаваме компресирания файл:

3, 2, 7, 4, 0, 3, 33, 14, 25, 5, 21,
съдържащ 11 байта. Тъй като 11:18 ≈ 0,6 казваме, че файлът в този случай е компресиран до 60% 

от първоначалния му обем или, че е постигната степен на компресия 60%.
Алгоритъмът за декомпресиране е очевиден. Първото число в компресирания файл е 3. Значи 

следващият байт, със стойност 2, ще се повтори 3 пъти в декомпресирания файл: 2, 2, 2. Следва 
числото 7, което значи, че следващият байт 4 ще трябва да бъде поставен в декомпресирания файл 7 
пъти: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Числото 0, последвано от числото 3, означава, че следващите 3 байта ще са с 
различни съдържания и трябва да пренесем тези три байта – 33 14 и 25 – в декомпресирания файл. 
Байтът, съдържащ числото 5, означава, че трябва 5 пъти да поставим в декомпресирания файл след-
ващото число – 21. В резултат на декомпресирането получаваме началния файл:

2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 14, 25, 21, 21, 21, 21, 21.
Не е трудно да се забележи, че ефектът от намаляването на обема на файла, при този алгоритъм, 

се постига заради наличието на последователности от еднакви байтове. Такива последователно-
сти се срещат най-често при съхраняване на растерни графични изображения в различните файлови 
формати, които познаваме.

Демонстрираната техника на компресиране можем да наречем компресиране без загуби (англ. 
lossless), защото в резултат на декомпресирането получаваме точно файла, който е бил подложен 
на компресиране. Когато се компресират графични изображения, видео и звукозаписи, може да се 
използват и по-сложни алгоритми, които за да постигнат по-голяма бързина и по-висока степен на 
компресия, извършват компресиране със загуби (англ. with losses). Малките отклонения от първона-
чалния файл, които съответните алгоритми допускат при такъв вид компресиране не са фатални, тъй 
като човешкото око и ухо не са в състояние да доловят подобни малки изменения в изображението 
или звука.

Ако трябваше да използваме посочения в алгоритъм за кодиране на растерно изображение, спо-
койно можеше да пренебрегнем наличието на трите различни байта в средата на файла и да замес-
тим част от тях (например 2) с байта отляво, а останалите (в случая 1) – с байта отдясно. Така щяхме 
да получим ком пресирания файл:

3, 2, 9, 4, 6, 21,
който е с 30% от първоначалния обем или е постигната степен на компресия 30%.
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Необходимостта от архивиране и компресиране на данни е осъзната отдавна от производителите 
и потребителите на софтуер и се предлага още при ОС с буквено-цифров (команден) интерфейс. В 
ОС Unix и подобните на нея (различните версии на Linux, например) са популярни архивиращите 
програми TAR и GZIP. Най-популярни архивиращи програми, които работеха в ОС DOS, бяха ARJ, 
AIN, RAR, PKZIP и PKUNZIP. За работа в ОС с графичен интерфейс най-използвани са WinZIP, WinRAR, 
MacZIP, SmartZIP и др. Използването на изброените програми изисква лиценз.

Когато архивът е направен с WinZIP, казваме че този файл е в ZIP-формат, когато е с WinRAR – че е 
в RAR-формат. Това са двата най-популярни архиватора и всеки от тях работи с архивите (форматите) 
на другия.

Архиваторът 7-Zip
Ще се запознаем по-подробно с архиватора 7-Zip, който инсталирахме на компютрите в преди-

шен урок. Както вече знаем, тази програма се разпространява като свободен софтуер и има редица 
предимства:

  лесно се инсталира;
  поддържа различни формати за архивиране и компресия;
  интерфейсът с потребителя е подобен на този в Windows Explorer;
  за форматите ZIP и GZIP архиваторът 7-Zip постига степен на компресия, която е до 10% по-до-

бра от тази на PKZIP и WinZIP;
  предлага диалог на български език.

След инсталирането, архиваторът се стартира от бутона Start/All Programs/7-Zip/7-Zip File Manager. 
На Фиг. 1 е показан прозорецът на програмата. Най-отгоре е лентата със стандартните за ОС Windows 
менюта – Файл (File), Редактиране (Edit), Показване (View), Любими (Favorites), Инструменти (Tools), Помощ 
(Help). Под нея е лентата с инструменти, с помощта на които се осъществяват следните операции:

  Добавяне – добавя файл към съществуващ архив или създава нов архив;
  Извличане – разархивира част от архив или цял архив;
  Тестване – проверява създаден вече архив;
  Копиране – копира файлове от и в съществуващи архиви;
  Преместване – премества файлове от и в съществуващи архиви;
  Изтриване – изтрива един или няколко файла от архив;
  Информация – дава подробна информация за даден архив, файл или папка.

При всяка операция, файловете, с които ще се извърши операцията (или съответните папки) трябва 
да са маркирани. За пример да създадем един архив. В кореновата папка на устройството С:\ създайте 

Фиг. 1. Прозорец на програмата 7-Zip
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папка Arhivirane и копирайте в нея подпапката Krushuna на папката Resources\Razdel3 от електронните 
ресурси към учебника. Отваряме списъка на комбинираната кутия, означена на Фиг. 1 с Пълното име 
на текущата папка или файл. Щракваме двукратно с левия бутон на мишката върху реда Компютър от 
списъка. Избираме последователно устройството C:\, папката Arhivirane и папката Krushuna, за да видим 
файловете, които ще архивираме. Връщаме се обратно в папката Arhivirane с бутона Предишна папка, 
показан на Фиг. 1 (или с натискане на клавиша BackSpace).

Маркираме папката Krushuna и натискаме бутона Добавяне. Отваря се диалоговият прозорец До-
бавяне на архив (Фиг. 2). В комбинираната кутия Архив оставяме предлаганото от програмата име 
Krushuna.7z (по премълчаване, програмата предлага за име на архива, името на папката, която ще 
архивираме) или написваме в полето избрано от нас име на архива с разширение 7z.

От бутона , намиращ се вдясно на полето Архив, може да се избере папка, различна от текуща-
та, в която да се запише архивът. След натискане на бутона OK се отваря прозорец, който визуализира 
процеса на архивиране и се затваря след като архивирането завърши.

След приключване на архивирането, в работното поле на прозореца, освен папката Krushuna, ще 
се покаже и файлът-архив Krushuna.7z. Нека маркираме папката и натиснем бутона Информация. Раз-
мерът на папката е показан в страницата General на отворилия се диалогов прозорец. Да направим 
същото и с файла-архив. Сравнете размерите и определете каква е получената степен на компресия? 
Сравнете получения от вас резултат с оценката на компресията (атрибута Ratio), дадена в страницата 
Archive на диалоговия прозорец.

За да разгледаме съдържанието на архива, щракваме два пъти с левия бутон на мишката вър-
ху името му. В полето за съдържание на архив се показва папката Krushuna, а в полето за пълното 
име на отворения файл – C:\Arhivirane\Krushuna.7z. С това програмата показва, че е отворила архива 
Krushuna.7z и той съдържа една папка. Ако отворим тази папка ще видим файловете, които са архи-
вирани заедно с нея. Програмата 7-Zip, както и Windows Explorer, дава възможност да сортираме фай-
ловете в архива по Име, Размер и т.н., като натиснем съответния бутон в лентата (Фиг. 3).

Фиг. 2. Диалогов прозорец Добавяне към архив

Фиг. 3.
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За съжаление, когато архивът съдържа много файлове, не може да се види кой файл до каква 
степен е компресиран. За да установим това, трябва да създадем архив, който съдържа само инте-
ресуващия ни файл. Да се върнем в папка C:\Arhivirane и да изтрием файла Krushuna.7z. Да отворим 
отново папката Krushuna и да архивираме поотделно файловете k_1_1.bmp и k_1_2.jpg. Вижда се, че 
размерът на архива k_1_1.7z е много по-малък от размера на компресирания в него файл k_1_1.bmp 
(Фиг. 3). Пресметнете каква е степента на компресията.

Сега да разгледаме архива k_1_2.7z. Ако сравним размера на архива с размера на компресирания 
в него файл k_1_2.jpg ще видим, че двата размера не се различават много. Понякога, вместо да се 
намали, размерът на архивирания JPG файл може даже да се увеличи! Причината е, че графични-
те изображения, съхранени във формàта JPG, са компресирани, а във формàта BMP – не са. Затова 
няма смисъл да се архивират отделни файлове с разширение JPG. Подобен ефект – невъзможност за 
компресиране, може да се наблюдава и при файловете, съдържащи изпълними програми – с разши-
рения .EXE и .COM. Но причината там е съвсем друга – отсъствието в такива файлове на условия за 
компресиране (дълги последователности от еднакви байтове или често срещащи се редици от едни 
и същи байтове).

Естествено, никаква компресия няма да получим и ако се опитаме да архивираме файл, който е 
архив, създаден с друг архиватор.

Речник
archive ъркˆйв архив
archiving ъркˆйвинг архивиране
compressing къмпрèсинг компресиране
losses л²узис загуби
lossless л²слес без загуби
ratio рèйшоу пропорция, коефициент

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Има ли смисъл да се използва архивиране, ако:
 а) се налага да изпратите по електронната поща файл с размер 1 КВ;
 б) твърдият ви диск е почти пълен и трябва да освободите място, за да може оперативно 

да записвате данни на него;
 в) от последната екскурзия на класа сте заснели филм с продължителност 1 час и искате да 

го копирате на DVD и да го раздадете на вашите съученици;
 г) ваш познат иска да му запишете, колкото може повече, песни от вашата колекция, за да 

ги прехвърли на своя компютър;
 д) за презентацията си сте намерили илюстрация във формат .TIF с размер 100 MB и трябва 

да я прехвърлите с флаш-памет на училищния компютър;
 e) имате 100 илюстрации във формат .JPG, всяка с размер около 1 MB и трябва да ги прехвър-

лите с флаш-памет на училищния компютър.
2. Посочете файлови формати, за които компресирането няма ефект. Обяснете причините.
3. Компресирайте с алгоритъма от урока следната последователност:
 7 7 3 8 8 8 8 8 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4.
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 5   Архивиране на данни – упражнение

Архивиране на група от файлове
В предишния урок научихме как можем да архивираме с програмата 7-Zip всички файлове от 

една папка или отделен файл. Програмата дава възможност да архивираме произволно избрано мно-
жество от файлове и/или папки. За да покажем как става това, нека копираме папката C:\Arhivirane 
съдържанието на подпапката PPT на папката Resources\Razdel3 с електрони ресурси към учебника. В 
нея има три файла – Excel.pptx, Word.pptx и OS.pptx. Ще архивираме само първите два от тях.

Както вече споменахме, всяко архивиране започва с маркиране на необходимите файлове. Да 
напомним, че маркирането на файлове в 7-Zip става по същия начин, както в Windows Explorer – с ком-
бинацията Ctrl+LeftClick, когато имената на необходимите ни файлове не са едно до друго в списъка 
или като маркираме първия (или последния) файл в редицата, задържим клавиша Shift натиснат и 
разширим селекцията до последния, с натискане на стрелка надолу (нагоре). Маркираме двата фай-
ла и натискаме бутона Добавяне. В отворилия се диалогов прозорец Добавяне към архив, познат ни 
от предишния урок, изписваме в полето Архив име file_1.7z за новия архивен файл. Архивът ще бъде 
създаден в папката C:\Arhivirane\РРТ. 

След като съхраним така създадения архив, 
нека маркираме отново същите два файла и на-
тиснем отново бутона Добавяне, за да създадем 
архива file_2.7z, но преди това от списъка на комби-
нираната кутия Метод за компресия изберем метод 
(алгоритъм), различен от предлагания по премъл-
чаване LZMA, например PPMd (Фиг. 1). Съхранява-
ме и този архив в папката C:\Arhivirane\PPT.

Нека създадем и трети архив file_3.7z, който да съдържа същите файлове, както и предишните 
два архива, но с използване на алгоритъма за компресиране BZip2. Съхраняваме и този архив в 
папката C:\Arhivirane\PPT. Сега да разгледаме атрибутите на трите архива и да сравним размерите 
им (Фиг. 2). Очевидната разлика в размерите на трите архива, съдържащи едни и същи файлове, се 
дължи на различните методи (алгоритми) за компресиране, които използвахме. Струва си, когато 
създаваме голям архив, да опитаме различните алгоритми за да видим кой ще доведе до най-голя-
ма компресия.

Фиг. 1. Методи за компресиране

Фиг. 2. Файлове с различна компресия
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Добавяне на файлове в архива

Изтриване на файл от архива

Следващата, често срещана операция при работа с архиви, е добавянето на файлове в същест-
вуващ вече архив. За да покажем как става това, отваряме с програмата 7-Zip папката C:\Arhivirane\
PPT. Маркираме файла Word.pptx и натискаме отново бутона Добавяне. В диалоговия прозорец 
Добавяне към архив отваряме, с бутона , прозореца на Windows Explorer за разглеждане на фай-
ловата система, намираме папката C:\Arhivirane\PPT, маркираме файла file_1.7z и натискаме бутона 
Open. По този начин, посочвайки съществуващ вече архив, ще добавим към него избрания файл 
(или файлове, ако сме маркирали повече от един) и ще съхраним изменения архив под същото име. 
Отворете архива file_1.7z, за да проверите дали е извършено добавянето.

За да демонстрираме изтриването, нека първо добавим няколко групи файлове към съществу-
ващ вече архив. В архива file_1.7z добавяме първо файловете k_1_1.bmp, k_3_1.bmp и k_5_1.bmp от 
папката C:\Arhivirane\Krushuna по познатия ни вече начин и проверяваме правилно ли са добавени 
трите файла. След това добавяме в архива, пак от папката C:\Arhivirane\Krushuna, файловете k_2_1.
bmp и k_4_1.bmp.

При добавянето на нови файлове в съществуващ архив, програмата 7-Zip създава по един ком-
пресиран обект – блок – от всяка новодобавена в архива група от файлове. За да наблюдаваме бло-
ковата структура на създаден архив, трябва да покажем в прозореца на програмата 7-Zip атрибута 
Блок. Тъй като в различни ситуации може да са необходими различни атрибути, добре е да можем 
да показваме нужните и да скриваме тези които не ни интересуват. За да покажем или скрием ко-
лоната на един атрибут, щракваме с десния бутон на мишката върху кое да е име в лентата с имена 
на атрибути (например, Размер). Отваря се прозорец с всички възможни атрибути като за всеки 
има кутия за отметки. За да покажем атрибут, който не е видим, трябва да поставим отметка в ку-
тията, а за да скрием атрибут, който се вижда – да премахнем отметката от кутията му.

Нека отворим архива file_1.7z и от всички колони с атрибути на архивираните файлове да оста-
вим видими само тези, които са показани на Фиг. 3. Ако щракнем върху името на атрибута Блок, 
имената на файловете в архива ще се подредят така, че всички които са в един блок са съседни в 
списъка (Фиг. 3). Вижда се също, че атрибутът Компресиран размер, има стойност само за един от 
архивираните в блок файлове и това е компресираният размер на блока.

Фиг. 3. Блокова организация на архива
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В нашия пример, първият блок се състои от три файла, всеки от които е означен с 0 в колоната 
Блок, вторият се състои от един файл, означени с 1 и т.н. За да демонстрираме изтриването на файл 
от архив, нека да маркираме файла k_4_1.bmp и да натиснем бутона Изтрий или клавиша Delete. Ще 
се отвори прозорец за потвърждаване на изтриване на файл. 

Разархивиране на архив

Създаване на саморазхивиращ се архив

С програмата 7-Zip може да разархивираме целия архив или отделни негови файлове. За целта 
отваряме архива, маркираме тези от архивираните файлове и/или папки, които искаме да бъдат 
разархивирани и натискаме бутона Извличане. Отваря се обичайният диалогов прозорец за търсе-
не във файловата система. От него избираме папката, в която програмата да постави разархиви-
раните файлове. По премълчаване разархивираните файлове се поставят в същата папка, в която 
е архивът.

За пример да отворим с програмата 7-Zip архива file_1.7z и да го разархивираме в нова пап-
ка C:\Arhivirane\PPT_1, за да проверим дали съдържащите се в него файлове са разархивирани 
правилно. Ако сега изтрием файловете от папката PPT_1, ще освободим място на диска, без да 
загубим файловете, които остават в архива. Пресметнете колко дисково пространство ще осво-
бодим, ако изтрием папката PPT_1.

Интересна възможност на архиваторите е създаването на саморазархивиращи се архиви. Да 
предположим, че ваш познат иска да използва файлове от архивираната папка Krushuna, но на своя 
компютър няма инсталирана програмата 7-Zip. Решението е, да му направите саморазархивиращ 
се архив. Това е изпълним файл (програма), която се стартира както всяка друга програма (файл с 
разширение .exe или .com) и при изпълнението си разархивира включения в нея архив.

Създаването на саморазархивиращ се архив не се различава съществено от създаването на 
обикновен архив. Необходимо е само в панела Опции на диалоговия прозорец Добавяне към архив 
да се постави отметка в кутията Саморазархивиращ се, както е показано на Фиг. 4а.

За пример, нека архивираме папката Krushuna в саморазархивиращ се архив, да изтрием папката 
и затворим програмата 7-Zip. След това стартираме Windows Explorer, отваряме папката C:\Arhivirane 
и намираме в нея файла Krushuna.exe (Фиг. 4б). Щракваме двойно с левия бутон на мишката вър-
ху името му. Програмата Krushuna.exe стартира и работи, без да ни е необходима 7-Zip. Отваря се 
обичайният прозорец за търсене във файловата система, от който избираме папката, в която да се 
разархивира съдържанието на архива. Разархивирането в избраната папка става с натискане на 
бутона Extract (Извлечи) на диалоговия прозорец.

Фиг. 4.

а. б.
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Криптиране на архив

Полезна функция на програмата 7-Zip е криптирането на архива – свързване с него на парола, 
която програмата ще поиска от потребителя при разархивиране и ще откаже да извърши разархи-
вирането, ако такава парола не се предостави.

За да криптираме архива трябва да изпишем два пъти избраната от нас парола в полетата Въ-
ведете парола и Въведете повторно парола на панела Криптиране. Като пример създайте отново ра-
зархивиращ се архив на папката Krushuna, като този път добавите и криптиране, след което разар-
хивирайте криптирания архив, за да се убедите, че това не може да стане без парола. Внимателно 
въвеждайте паролата, защото, ако въведената втория път парола не съвпада с първата, операцията 
няма да може да бъде извършена!

Речник

extract екстрàкт извлечи
zip зип цип на дреха; вид архив

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Кои са основните операции, които може да извършим с програмата 7-Zip?
2. Кога се налага да се раздели архив?
3. Искате да изпратите по електронна поща архивирана папка, но не знаете дали получателя 

разполага с архиватор. Какво ще направите?
4. Отваряте файл, който е създаден с архиватор, и е записан на CD. Логическото име на ус-

тройството е F: и след като зададете команда за разархивиране, пътят по подразбиране ще 
е F:\ ... Какъв ще е реултатът след разархивирането?

5. От контекстното меню на избрана папка изпълнете командата Send To/Compressed (zipped) 
Folder. Какъв файл се появи в родителската папка?

6. Разархивирайте създадения в задача 5 архив, като от контекстното му меню изпълните 
командата Extract All....

7. Добавете избран от вас файл в архива от задача 5, като го хванете с мишката и го пуснете 
върху иконата на архива.



59

Безспорната популярност на Интернет се дължи на услугите, които се предлагат в глобалната 
мрежа. World Wide Web (WWW) е една от тях. Това е възможността на милиони потребители да ползват 
интернет-сайтове (уеб сайтове). Те всъщност представляват визуализирани файлове, чийто имена 
могат да бъдат с разширение: htm или html. Разширението идва от абревиатурата на езика, с кой-
то е описано какво да е съдържанието на даден 
файл – Hyper Text Markup Language (Език за създа-
ване на хипертекст, Фиг. 1). Тези файлове нари-
чаме уеб страници. 

Езикът HTML се състои от команди (таго-
ве), чрез които се описва съдържанието на уеб 
страниците. Таговете се заключват между зна-
ците „<“ и „>“. Например, за вмъкване върху 
интернет страницата на изображение трябва да 
се използва таг <img>, за таблица – <table>. 
Информацията на уеб страниците може да е раз-
нообразна: текст, изображения, таблици, диаграми, препратки, видео и др. Така, една или няколко 
страници, които са свързани тематично (логически) и са изградени връзки (препратки) между тях, 
наричаме уеб сайт. 

Процесът на създаване на уеб сайт се нарича уеб дизайн. Той е сходен с архитектурното проек-
тиране. Така както в архитектурата се проектират сгради с различно предназначение (за живеене, за 
лечение, за обучение), така и при уеб дизайна се проектира сайт за определени цели – за търговия, 
за реклама, за информация. 

Според  динамиката в изменението на съдържанието в сайта различаваме два типа сайтове:
 Статични – елементите на тези сайтове обикновено са текст, изображения, таблици. Веднъж 

разположена в тях информацията, остава непроменена за дълъг период от време (такъв тип сайт ще 
създадем и ние в следващите учебни часове).

 Динамични – информацията на такива сайтове се променя много често във времето (динамич-
но). Примери за такива сайтове са: сайтове за електронна търговия (е-commerce), сайтове за елек-
тронна поща (e-mail), сайтове с прогнозата за времето и др.

Интернет и WWW

Популярни редактори и средства за разработка 
на уеб сайтове

Създаване и публикуване на информация 
в интернет

1   Специализирани софтуерни средства за създаване
      на уеб сайтове

IV

Фиг. 1.

Създаването на статични интернет страници днес не е никак сложно. Възможно е да се използва 
познатата ни програма MS Word, и всеки текстов документ да се превърне в уеб страница. Съществу-
ват и други приложения, които са специализирани в тази дейност. Те предоставят повече, и специ-
фични за тази цел, възможности.

 Dreamweaver – разработка на известната софтуерна компания Adobe. Предоставя инструмен-
ти за професионално създаване на сайт. Използването £ е свързано със закупуване на лиценз.
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Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Обяснете какво е уеб страница?
2. Обяснете какво е уеб сайт?
3. Обяснете същността на понятията хипертекст и хипервръзка.
4. Каква е разликата между статичен и динамичен сайт? Дайте примери.
5. Какво е CMS система?
6. Потърсете в интернет информация и за други CMS системи, освен посочените в урока.

 2   Проектиране на статичен уеб сайт

 Expression Web – популярен редактор разработен от компанията Microsoft. По своите възмож-
ности се конкурира с Dreamweaver. Предимствата му са:

• безплатно разпространение;
• използване на технологията WYSIWYG, с която при  създаването на страниците, те изглеждат 

така както биха изглеждали в прозорец на браузър;
• съвместим е с последните версии на езика HTML;
• дава възможност за работа и с други езици – CSS, JavaScript, PHP и др. 
В следващите уроци ще демонстрираме възможностите на Expression Web за създаване на интер-

нет сайтове.
 CMS платформи (Content Management System – Система за управление на съдържанието). 

Нова и бързоразвиваща се технология за уеб-базирано създаване на интернет страници. То протича 
изключително лесно и интуитивно. Дава напълно професионални възможности за създаването на 
сайт, като в същото време и гарантира публикуване в интернет. Предоставя голямо множество от 
безплатни теми – предварително създаден дизайн за цялостния изглед на сайта. За ползването на 
всички тези услуги е необходимо да се направи безплатна регистрация и не изисква инсталиране на 
допълнителен софтуер. Известни CMS системи: wordpress.com, wix.com, alle.bg.

Създаването на един уеб сайт неизменно преминава през няколко основни фази:
1. Проектирането включва следните дейности

 Определяне на насочеността на сайта – дава се отговор на въпроса „За кого е предназначен сай-
тът?“. Така по-лесно може да се определи какво ще е съдържанието и цялостният му вид. Сайтът 
на банка или голяма международна корпорация ще изглежда доста по-различно от един личен 
сайт или сайт за е-търговия.

Фази в разработка на сайт

Речник
hyper хˆйпъ хипер
markup мˆркъп маркиране
tag таг маркер, етикет
expression експр˜шън израз
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 Определяне на съдържанието на сайта е важ на дейност в проектирането. Възможно е то да опре-
дели до голяма степен структурата на сайта, както и графичното му оформление.
Тези две дейности не са от областта на ИТ и обикновено проектантът на сайта ги извършва съв-

местно с лицето/организацията, за която се създава уеб сайта.
 Карта на сайт – определя се структурата на сайта – от колко страници ще се състои сайтът и къде 
и как ще се разполага съдържанието.

 Хипервръзки (препратки, връзки) – тази дейност планира взаимните връзки между страниците 
на сайта. За хипервръзка може да се ползва дума, фраза, изображение. Обектът изпълняващ роля-
та на хипервръзка се отличава визуално от останалата част на съдържанието. 
Всяка начална страница на сайт трябва да 

бъде с име index: index.htm или index.html и 
се нарича още корен. Основната £ задача е да 
„грабне“ посетителя на сайта, да привлече вни-
манието му, да го накара да се задържи по-дъл-
го на сайта. Информацията върху тази страница 
трябва да е максимално пълна, леко интригу-
ваща, за това, което може да се намери в сайта. 
От нея чрез навигационна система има достъп 
до вътрешните страници на сайта (page1.htm, 
page2.htm, page3.htm). Примерна опростена кар-
та на сайт може да се види на Фиг. 1. Тя има йерархична структура.

2. Изграждане
При изграждането на сайт трябва да определим следните негови компоненти:

 Текстов материал – първоначалният му обем трябва да е по-голям. След това се подбира най-съ-
ществената част от него за окончателния вариант на сайта. Текстът трябва да бъде кратък и ясен, 
достатъчно информативен и да отговаря на целите на сайта. Текстовите редове трябва да са къси, 
за да може погледът спокойно да „следи“ реда.

 Шрифт – той придава професионален вид 
на сайта. Добре е да се ползва един и същи 
шрифт, цвят, размер за всички заглавия и 
друг шрифт, цвят, размер за всички подзагла-
вия или основен текст – Фиг. 2. Акцентите е 
удачно да се форматират със стил удебелен, 
защото така по-лесно се възприемат. Препо-
ръчително е да се използват шрифтове от се-
мейството на несерифните – Arial, Helvetica, 
Tahoma. Практиката показва, че зрително 
по-лесно се възприемат електронни докумен-
ти, съдържащи тези шрифтове.

 Фон – цветът на фона е важен за доброто възприемане на текстовата информация. Фонът трябва 
да е контрастен с цвета на текста. При използване на изображение за фон, трябва да се съобрази 
върху кои негови части с какъв цвят трябва да бъде текстът. От естетическа гледна точка е добре 
да се комбинират светли цветове в комбинация с тъмен цвят на текста.

 Графични изображения – те са задължителни за почти всеки сайт. Носят допълнителна инфор-
мация и привличат вниманието на потребителя. В доста случаи представляват рекламни банери 
на различни фирми. Използването им трябва да бъде умерено – да не се прекалява нито с броя 
им, нито с обема им. Практиката днес е ограничила употребата на изображения до три файлови 
формàта: GIF, JPG/JPEG, PNG и най-честа резолюция 72dpi или 96dpi. Всеки един от формàтите има 
своите предимства и недостатъци. Поради това всеки от тях е намерил специфично приложение 
в интернет. Например: за различни бутони върху уеб-страниците са използват GIF изображения; 

Фиг. 1.

Фиг. 2.

a.

б.
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за снимки с високо качество, схеми, диаграми, фонови изображения – JPG/JPEG; за снимки на кос-
мически обекти, пейзажи от природата – PNG.

 Цветова гама – подходящият избор на цветова гама може да даде на сайта визия на професио-
нално създаден сайт. Тя влияе на общото внушение и настроение на посетителите. Доброто съ-
четаване на цветовете е фактор за крайния успех на сайта. Препоръчително е конструкторът на 
сайта съвместно с поръчителя да изберат 1-2 основни цвята, които да се използват за оформяне 
на най-важните елементи на сайта.

 Навигационна система – тя е задължителен елемент за всеки сайт. Планира се още във фазата 
на проектирането на сайта. Чрез нея посетителят може да разгледа всички страници на сайта. 
С нейна помощ е възможно да се покаже на посетителя „къде се намира“ в сайта. Елементите £ 
може да са хипервръзки или бутони. Навигацията трябва да направи сайта достъпен и лесен за 
използване.

3. Популяризиране на сайт
За да бъде лесно намиран сайтът (по характерни ключови думи, срещащи се на страниците му), е 

необходимо той да бъде регистриран в колкото се може повече сайтове за търсене. Възможно е също 
така чрез обмяна на линкове с други сайтове да се търси по-голяма популярност.

4. Поддръжка
Поддръжката на сайт е последната и най-продължителна фаза от неговия „живот“. През тази 

фаза трябва да се актуализира и променя съдържанието на сайта. Освен това се поправят допуснати 
грешки и неточности и се добавя нова информация. 

На Фиг. 3 е показана част от началната страница на сайта на издателство „Изкуства“. Адресът на 
сайта е www.izkustva.net. Адресът на сайта на Министерството на образованието и науката на Репу-
блика България е www.mon.bg.

Примери за интернет сайтове

Фиг. 3.

Речник

index £ндекс индекс
dpi дипиай брой точки на инч
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За да илюстрираме процеса на създаване на сайт, ще създа-
дем сайт на тема „Компютърна система“. Той ще е насочен 
към учениците, които в часовете по ИТ или информатика изу-
чават архитектурата на фон Нойманов компютър. Сайтът ще 
може да се използва за запознаване с персоналния компютър 
в обикновен учебен час, или при самостоятелната работа на 
учениците. Съдържанието, което ще разполагаме в сайта, ще 
включва текст, изображения, препратки, външни видео-кли-
пове. Всички необходими материали можете да намерите на 
адрес: https://goo.gl/CXcs2a, както и в папка Resources\Razdel4 с 
електронни ресурси към учебника. Структурата на сайта ще 
се състои от една начална страница, която ще съдържа обща 
информация за машината компютър, както и връзки към останалите страници на сайта. Началната 
страница ще има четири отделни части – рамки (frames), Фиг. 1. 

В горната част (header) ще разположим заглавието на сайта и анимиран банер. Банерите са ста-
тични или анимирани изображения с рекламен характер. Те привличат вниманието на посетителите 
и придават професионална визия на сайта. В лявата част ще бъде разположено менюто (навига-
ционна система), което ще съдържа връзки към вътрешните страници на сайта. Те ще се зареждат 
в дясната част на страницата (main). Най-долу (footer) ще се намира името на автора, годината на 
създаване на сайта и e-mail за контакт. При подобна структура на началната страница (index.html) е 
удобно първо да се създадат всички страници и накрая да се свържат в рамки.

На вътрешните страници на сайта ще разположим информация за по-важните компоненти на 
компютърната система: централен процесор, дънна платка, входно-изходни устройства, оперативна 
памет, както и допълнителна информация.

Краен вариант на сайта можете да разгледате на: http://computersystem.free.bg или https://
computersystembg.wordpress.com/. 

Планиране

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Кои са основните етапи, през които преминава разработването на уеб сайтовете?
2. Посочете три характеристики, които правят един сайт привлекателен за вас.
3. Отворете сайта на издателство „Изкуства“ и го разгледайте. Има ли информация за нови 

издания?
4. Отворете сайта на МОН и го разгледайте. Намерете информация за датите за провеждане 

на Националната олимпиада по информационни технологии за текущата година.

Фиг. 1.

За разработването на уеб сайта „Компютърна система“ ще използваме програмата Microsoft 
Expression Web 4. Тя може да бъде свалена безплатно от сайта https://www.microsoft.com/en-us/download/
details.aspx?id=36179, или https://goo.gl/6nMG8j.

Разработване на сайт – създаване на страница

 3    Създаване на структура, визуален дизайн и
       навигационна система на сайт
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След стартирането на програмата се зарежда 
нейният основен прозорец, показан на Фиг. 2. 

В горната част са разположени: ред с пада-
щи менюта и ред със стандартни инструменти 
(визуално те са разпознаваеми от работа с други 
програми на Microsoft). Основната част на прозо-
реца е разделена на три части: 

 в лявата част ще се разположи панел със 
списък на папките и файловете от структурата 
на сайта (Folder List), както и панел с основни ха-
рактеристики (Tag Properties).

 средната част е най-голяма. В нея се разпо-
лага съдържанието на уеб страницата, върху коя-
то се работи. Ако са заредени няколко страници 
едновременно, те се разполагат като табове.

 в дясната част ще се разположи панел с инструменти на често използвани елементи от уеб 
страниците (Toolbox).

Програмата дава възможност да се работи в три режима, избора на които става от View/Page:
 Design – елементите на страницата се разполагат директно върху нея с технологията WYSIWYG – 

What You See Is What You Get („Каквото виждате, това получавате“), която е удобна за използване от 
начинаещи.

 Split – прозорецът се разделя на две части. В едната ще е HTML кода, с който се описва съдър-
жанието, а другата част ще е визуална. Може да се работи и в двете части.

 Code – в прозореца се зарежда само HTML кода на страницата. Използва се от потребители, 
запознати с езика.

Създаваме страница съдържаща уводна информация за компютърната система. Използваме те-
кста от файл nachalo.docx, намиращ се в папка Resources\Razdel4\Text с електронни ресурси към учеб-
ника (Фиг. 3), като предварително въведем заглавието на страницата и го центрираме.

Фиг. 3.

Фиг. 2.

Форматираме текста по познатия начин от работата с текстобрботващата програма MS Word като 
маркираме текста и включваме бутона Bold от реда с инструменти. По аналогичен начин форматира-
ме и останалите части от текста.

Подготвяме размерите на нужното за страницата изображение (shema.jpg): отваряме го за реда-
ктиране с програмата Paint – Фиг. 4. Изпълняваме командата Image/Resize. 

В отворилия се прозорец Resize and Skew, включваме опцията Pixels и въвеждаме за ширина 350 
px – Фиг. 5.

Преди последния абзац вмъкваме изображението: поставяме текстовия маркер в празния ред 
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и избираме Insert/Pictures/From File…, и от отворилия се прозорец посочваме папка Razdel4\Pictures\
shema.jpg. В прозореца Accessibility Properties потвърждаваме с ОК. 

Задаваме фон на страницата  с командата File/Properties/Formatting, а от списъчното поле Background 
на страницата Colors посочваме цвят (Фиг. 6)

Редовете, в които се описват принципите на Фон Нойман за съвременния компютър, оформяме 
като списък: маркираме трите параграфа и включваме бутон Bullets – Фиг. 7.

Съхраняваме уеб страницата – File/Save, като nachalo.html и в прозореца за запазване на вградени 
файлове (Save Embedded Files) потвърждаваме с ОК. 

Желателно е да се направи преглед на страницата в прозореца на браузър. Така може да се види 
как би изглеждала реално в интернет. В реда с инструменти щракаме на бутон Preview – Фиг. 8, и 
избираме втората възможност.

Фиг. 7. Фиг. 8.

Безспорен е фактът, че използването на видео 
информация във всеки сайт ще го направи по-ат-
рактивен за посетителите му. Възможни са два 
начина:

 „Качване“ на видео клип на сървърния 
компютър. Този начин не е за предпочитане, 
защото: намалява предвиденото дисково прос-
транство за сайта увеличава излишно трафика и 
изисква допълнителни компоненти за опериране 
с видео информация;

Разработване на сайт – създаване на страница

Фиг. 4.                                                        Фиг. 5.                                                         Фиг. 6.

Фиг. 9.
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 „Закрепено“ видео (embed). По-добро решение за поставяне на видео клипове, защото е лесно 
и бързо като качеството на видеото и оптимизацията при неговото възпроизвеждане е най-добра. 
Сайтовете за видеообмен, от които може да се „закрепва“ клип са: YouTube, Vimeo и др. 

Подготвяме нова уеб страница в програмата с командата: File/New/HTML. За използване на външен 
видео клип трябва да се направи следното: зареждаме страницата с видео клипа на сайта YouTube. 
Щракаме върху Споделяне (бутон под видео клипа), след което върху Вграждане и копираме кода от 
текстовото поле – Фиг. 9.

Връщаме се в Expression Web и избираме разделен изглед на работа – Split View (View/Page/Split). 
Заместваме реда с код, в който се намира текстовият маркер (Фиг. 10 а) с копирания код от сайта 
YouTube (Фиг. 10 б).

По аналогичен начин копираме адресите и на други видео клипове и ги поставяме в кода – Фиг. 11.
Избираме цвят на фона на уеб страницата (File/Properties/Formatting) и я съхраняваме под името 

video.html.

Фиг. 11.Фиг. 10.

a.

б.

Речник
frames фр˜ймс рамки
header х˜дър ред или блок от текст, който се появява 
  в началото на всеки документ
footer ф²утър ред или блок от текст, който се появява
  в края на всеки документ
main м˜йн главен, основен
design дизˆйн дизайн
split слийт разделям
embed емб˜д вграждам

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Как се нарича началната страница на сайт?
2. С колко изгледа може да се работи в програмата Expression Web?
3. Обяснете разликата между „качено“ и „закрепено“ видео на уеб страниците.
4. Намерете и други подходящи видео клипове обясняващи работата на компютъра и неговите 

компоненти.
5. Създайте самостоятелно страницата m_board.html, като се ръководите по образец и използ-

вате текста от Razdel4\Text\motherboard.docx.
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 4   Създаване на структура, визуален дизайн и
       навигационна система на сайт ‒ упражнение

В предходната тема създадохме две от страниците – Начало и Видео, на сайта „Компютърна сис-
тема“. Ще продължим със следващата страница – Централен процесор и разработката на навигацион-
ната система.

За страницата Централен процесор използва-
ме текста от файл cpu.docx, намиращ се в пап-
ка Resources\Razdel4\Text с електронни ресурси 
към учебника. Подготвяме нова уеб страни-
ца в програмата: File/New/HTML. Въвеждаме и 
центрираме заглавието, след което копираме 
текста. Преминаваме към неговото формати-
ране – Фиг. 1.

След форматирането на последните два абза-
ца като списък, преминаваме към създаването на 
две препратки: имената на двете фирми трябва 
да се свържат с официалните им сайтове. За да 
сме сигурни, че връзката ще е действително към 
сайта на първата фирма, чрез търсачка намираме 
адреса и го копираме – Фиг. 2.

Обратно в Expression Web, маркираме името на 
компанията, което ще се използва за препратка и 
избираме команда Insert/Hyperlink. В появилия се 
прозорец Insert Hyperlink определяме параметри-
те на връзката – Фиг. 3.

Видът на връзката е към съществуващ файл или уеб страница (Existing File or Web Page); текстът, с 
който ще се представя връзката (Text to display) – Intel; в адрес за препратката (Address) – поставяме 
копирания адрес от търсачката. Потвърждаваме с ОК и по аналогичен начин създаваме връзка към 
официалния сайт на другата компания. 

Разработване на сайт – създаване на страница

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.
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Фиг. 4. Фиг. 5.

Подготвяме нужното изображение – снимка на централен процесор (Razdel4\Pictures\cpu2.gif), 
като предварително с „художника“ Paint, намаляваме ширината му на 200 px и го вмъкваме на съот-
ветното място. Избираме цвят на фона на уеб страницата (File/Properties/Formatting) и я съхраняваме 
като cpu.html.

При създаването на менюто планираме имената на вътрешните страници, към които ще е свърза-
но то. Ще използваме възможността на Expression Web за създаване на бутони за менюто. Зареждаме 
нова уеб страница в програмата: File/New/HTML. Създаваме бутон от Insert/Interactive Button. В отво-
рилия се прозорец Interactive Buttons задаваме съответните параметри – Фиг. 4.

От списъка Buttons избираме форма за бутона, която ни допада, съответства на менюто, което 
създаваме и е в унисон с дизайна на сайта. В полето Text въвеждаме текст, който да се изведе върху 
бутона, в случая – Начало. С бутона Browse посочваме уеб страницата, към която ще бъде връзката – 
nachalo.html.

На страницата Font се задават настройки за шрифта на текста, както и неговото поведение при: 
попадане на мишката върху бутона (Hovered Font Color) и щракане с ляв бутон (Pressed Font Color) – 
Фиг. 5.

На последната страница Image (Фиг. 6.) се задават настройки за изображението на бутона – раз-
мери (Width и Height), както и прозрачността на фона му. Тази опция е важна за бутони с неправилна 
форма. Потвърждаваме с ОК.

За целите на сайта е необходимо да зададем мястото, в което да се зареждат хипервръзките 
(target): с десен бутон върху изображението на бутона /Hyperlink Properties/Target Frame и посочваме 
дясната част в секцията Current frames page или го въвеждаме ръчно в полето Target setting – Фиг. 7.

По аналогичен начин създаваме бутони за връзка към: 
 страница Централен процесор – cpu.html;
 страница Дънна платка – m_board.html.

За бутоните, които не са свързани със страници, повторното извикване на прозореца Interactive 
Buttons става от контекстното меню на изображението на бутона и Button Properties.

Разработване на сайт – създаване на навигационна 
система
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Запазваме уеб страницата под името menu.html. Едновременно с това ще се съхранят по три изо-
бражения за всеки от бутоните.

Фиг. 6. Фиг. 7.

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Какви по вид препратки могат да се правят с програмата Expression Web?
2. Обяснете предназначението на поведението на бутоните, при действия с мишката.
3. Какъв друг начин за създаване на навигационно меню бихте ползвали?
4. Създайте самостоятелно страницата ram.html, съдържаща информация за оперативната 

памет на компютъра. 

Речник
hyperlink хˆйпърлинк хипервръзка
interactive £нтерактив интерактивен
hovered х¥върд закачен
pressed пр˜сед натиснат, сплескан, пресиран
target тˆргет цел, мишена

 5     Създаване на структура, визуален дизайн и
        навигационна система на сайт – упражнение

В предходното упражнение създадохме бутони в навигационната система за някои от страниците 
на нашия сайт. За останалите страници също трябва да се добавят бутоните:

• Бутон за страницата Входно-изходни устройства – io_devices.html (предстои да бъде създадена);

Разработване на сайт – добавяне на бутони 
в навигационната система
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Разработване на сайт – създаване на страница с 
информация за входно-изходните устройства на компютъра

Зареждаме нова уеб страница в програмата: File/New/HTML и въвеждаме заглавието, след което го 
форматираме по следния начин: центриран, размер на текста 18 pt. Позиционираме текстовия мар-
кер след заглавието и задаваме сив цвят на фона от списъка вляво Tag Properties – Фиг. 1.

Следва копиране на текста от файл Razdel4\Text\ i-o devices.docx. 
Двете класификации на устройствата форма-

тираме като списъци и прилагаме стил удебелен  
на съответните места – Фиг. 2.

Вмъкваме нужното изображение преди по-
следните два абзаца с командата: Insert/Picture/
From File или като използваме бутона от лентата с 
инструменти – , след което центрираме 
изображението.

В края на страницата добавяме следния текст: 
Свалете презентация по темата. Ще създадем пре-
пратка свързана с файл – презентация с повече 
информация за входно-изходните устройства. 
Маркираме думата Свалете и създаваме препрат-
ка към файла io_devices.pptx, намиращ се в пап-
ка Razdel4\Pictures, с командата Insert\Hyperlink – 
Фиг. 3.

Съхраняваме страницата под името io_devices.
html.

Фиг. 1.

Фиг. 2.

Фиг. 3.

• Бутон за страница Оперативна памет – ram.html;
• Бутон за страница Видео – video.html.
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Разработване на сайт – създаване на страница 
за постоянната горна част на сайта

Разработване на сайт – създаване на страница за 
постоянната долна част на сайта

В постоянната горна част на сайта (header) ще разположим предварително подготвен анимиран банер 
и заглавието. Зареждаме нова уеб страница в програмата: File/New/HTML и въвеждаме заглавието, след 
което го форматираме по следния образец: центриран, размер на текста 24pt, стил удебелен – Фиг. 4.

Под заглавието вмъкваме банера от Razdel4\Pictures\animated_banner.gif, след което го центрираме. 
Съхраняваме страницата под името header.html. 

Фиг. 4.

В постоянната долна част на сайта (footer) 
ще разположим информация за автора, година-
та на създаване и имейл за контакт. Зареждаме 
нова уеб страница: File/New/HTML. Въвеждаме 
информацията и форматираме по следния обра-
зец: центриран абзац, размер на текста 18pt, стил 
удебелен. Създаваме връзка към email адреса 
като маркираме адреса и в Insert/Hyperlink опре-
деляме параметрите – Фиг. 5.

Съхраняваме страницата под името footer.
html.

Фиг. 5.

Речник

properties пр¥пъртийз свойства
animated ъним˜йтед анимиран
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Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за устройствата за съхраняване 
на информация – CD диск, DVD диск, преносима флаш памет, външен твърд диск.

2. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за видовете твърди дискове – 
HDD, SSD.

3. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за устройства за съхра-
няване на информация, които вече не се използват – перфокарта, перфолента, флопи 
дискове.

4. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за предшествениците на съвре-
менните компютри; учени, работили в тази сфера; характеристики на машините.

5. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за известния учен Джон Атана-
сов.

6. Добавете бутони в навигационната система за всяка от допълнителните страници.

 6    Създаване на структура, визуален дизайн и 
       навигационна система на сайт – упражнение

Част от съдържанието на уеб страниците понякога се налага да се разположи в една или някол-
ко колони. Това може да стане с помощта на таблици. Ще демонстрираме принципите на работа с 
тях, като добавим таблица във вече създадената страница cpu.html. Ще представим в табличен вид 
най-известните модели процесори на двете посочени фирми. Зареждаме страницата от File/Open.

Създаването на таблица започва като позиционираме текстовия маркер в реда, в който трябва да 
се вмъкне таблицата, след което избираме: Table/Insert Table – Фиг. 1.

В резултат ще се отвори едноименния прозорец, в който се задават параметрите на таблицата – 
брой редове (Rows), брой колони (Columns), подравняване върху страницата (Alignment), широчина 
на таблицата – в пиксели (In pixels) или в проценти от ширината на прозореца (In percent), дебелина 

Използване на таблици в уеб страниците

Фиг. 1. Фиг. 2.
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Таблиците са съществена част от съдържанието на уеб стра-
ниците и за редактирането им в програмата Expression Web има 
отделно меню (Table), в което се намират всички необходими ко-
манди (те стават активни когато текстовия маркер се намира в  
таблицата):

 в Table/Insert са разположени команди за вмъкване на редове 
или колони;

 Table/Delete се съдържат команди за изтриване на ред, колона, 
клетка;

 в Table/Modify се съдържат команди за сливане на маркирани 
клетки, разделяне на клетка, избор на шаблон за таблицата и др;

 в Table/Properties се съдържат команди за промяна на характе-
ристиките на таблицата или отделни клетки.
Ще демонстрираме редактирането като добавим таблица в уеб 

страницата io_devices.html. Зареждаме страницата от File/Open. По-
зиционираме текстовия маркер преди последния абзац и вмъква-
ме таблица от Table/Insert Table с 11 реда и 3 колони – Фиг. 4.

Маркираме в първата колона първите четири реда и ги обединя-
ваме с командата Table/Modify/Merge Cells (Фиг. 5).

По аналогичен начин сливаме останалите седем клетки от 
първата колона. Командата за сливане може да бъде избрана и 
от контекстното меню на маркираните клетки. Продължаваме с 
редактирането и въвеждането на текст, докато се получи табли-
цата от Фиг. 6.

Ще отделим визуално двете групи устройства, като зададем 
различен цвят на фона на клетките. Маркираме всички клет-
ки за Входни устройства (първите четири реда) и от Table/Table 
Properties/Cell в раздел Background/Color избираме по-тъмно сиво. 
Повтаряме стъпките и за втората група устройства избираме раз-
личен цвят на фона (Фиг. 7).

Съхранете страницата с промените.

Редактиране на таблици 

на рамката (Borders/Size) и др. Задаваме настройки подходящи за 
таблицата – Фиг. 2.

След вмъкването на таблицата, въвеждаме информацията в 
нея – Фиг. 3. 

Маркирането на клетки и форматирането на таблици с про-
грамата Expression Web, не се различава от начините, които по-
знаваме от текстообработващата програма MS Word и таблиците 
в документите £:

 Текстът в цялата таблица форматираме с несерифни шрифто-
ве – Arial, Helvetica;

 Центрираме съдържанието на всички клетки, прилагаме стил 
удебелен в заглавния ред;

 От панел Tag Properties и свойство bgcolor (цвят на фона) изби-
раме по-тъмно сиво за заглавния ред;

 Маркираме всички клетки на таблицата и задаваме дебелина на вътрешните рамки – панел Tag 
Properties и свойство border=1.
Съхранете страницата с направените промени.

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.
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Фиг. 6. Фиг. 7.

Речник
border б¥рдър граница
alignment ълˆйнмънт подравняване
row р¥у ред
column к³лъм колона
modify м¥дифай промяна, модифициране
cell сел клетка

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Обяснете нуждата от използване на таблици в уеб страниците. Дайте пример за информа-
ция, която може да се постави в таблица, в някоя от вече създадените уеб страници.

2. Как се нарича менюто за редактиране на таблици в Expression Web?
3. Коя е характеристиката за рамка на таблица? А за фон?
4. За таблицата от Фиг. 6, центрирайте хоризонтално текста на клетките в първата колона.
5. Създайте  таблицата от Фиг. 8.

В коя уеб страница бихте я добавили?

Фиг. 8.
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Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Разучете допълнителните възможности на Expression Web и използвайте, тези от тях, за 
които прецените, че са подходящи.

2. Заредете уеб сайта в прозорци на различни браузъри, инсталирани на локалния компютър и 
тествайте. Проверете достоверността на работа на препратките. Какво се случва след 

 7    Създаване и интегриране на компонентите на сайт

Една от финалните дейности по създаването 
на сайта е обединяването на отделните му ком-
поненти. Зареждаме нова уеб страница: File/New/
Page и посочваме Frames Pages, като за вид из-
бираме Header, Footer and Content. В резултат се 
появява страница разделена на четири части. С 
помощта на бутоните Set Initial Page задаваме по-
следователно страниците, които вече създадох-
ме – Фиг. 1.

За горната част на страницата посочваме 
header.html, за долната част – footer.html, вляво – 
menu.html и за дясната част – nachalo.html.

Използваме границите на рамките, за да ко-
ригираме размерите на всяка част, така че да се 
вижда добре съдържанието £.

Съхраняваме страницата под името index.html – знаем, че всяка начална страница на сайт трябва 
да се именува по този начин.

Важна част от създаването на статичен сайт е неговото тестване. Това включва няколко действия:
 зареждане на сайта в различни браузъри – Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.;
 преглед на сайта на монитори с различна разделителна способност;
 тестване на навигационната система;
 тестване на хипервръзките към външни страници;
 правопис и пунктуация на текстовата информация;
 оценка за четимостта на текста;
 проверка за изображения, които не се зареждат;
 оценка на избраната цветова гама.

Задача: Тествайте сайта, който създадохте по указания начин.

Обединяване на компонентите на сайта

Тестване на сайта

Фиг. 1.

Речник
set сет комплект
initial ин£шъл начален
form форм форма
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натискане на препратката към e-mail адреса?
3. Планирайте и създайте страница, съдържаща формуляр за попълване на съобщение/комен-

тар (използвайте инструментите от панела Toolbox/Form Controls). Добавете бутон в навига-
ционната система.

4. Планирайте и създайте страница, съдържаща информация за мрежови хардуер и видовете 
топологии. Добавете бутон в навигационната система.

5. Как ще премахнете рамките между отделните части в началната страница index.html?
6. Планирайте създаването на собствен сайт. Подгответе подходящ текстов материал и изо-

бражения. Намирате ли подходящи видео клипове?

 8    Публикуване на уеб сайт в интернет

Процесът, при който готовия уеб сайт (всички страници, изображения, както и другите необхо-
дими файлове) се копират на сървърна машина наричаме публикуване в интернет. На сървърната 
машина, работи без прекъсване програма, наречена уеб сървър. След създаването на даден сайт, той 
трябва да се публикува от автора му.

За публикуването е необходимо:
 Да се извърши регистрация на сървърна машина, която предлага безплатно или срещу заплащане, 
дисково пространство, върху, което да се разположи сайта;

 Да се спазят определени правила:
•  Съдържанието да не е нецензурно;
•  Да не се нарушават изискванията на Закона за авторското право и сродните му закони;
•  Съдържанието не трябва да съдържа заплахи или обиди, както и да накърнява правата и до-

стойнствата на други лица;
•  Не трябва да се призовава или подбужда към расова или верска омраза, неконституционни 

действия, престъпления или други нарушения на законите;
 Информацията, съдържаща се в сайта, трябва да бъде достоверна и да се носи отговорност за нея. 
При избор на уеб сървър, на който ще се публикува даден сайт, трябва да се потърси отговор на 

няколко важни въпроса:
 безплатни или платени са услугите;
 с какъв обем на дисково пространство ще разполагаме;
 какви файлови формати могат да се публикуват;
 използване на сървърни езици, като PHP, SQL и др;
 използване на e-mail акаунти към домейна.
Услугата, която се използва за публикуване в интернет, се нарича уеб хостинг. Тя дава възмож-

ност цялото съдържание на статичен уеб сайт да се разположи на дисковото пространство на сър-
върния компютър. Предлага се от т.н. хостинг компании – собственици на сървърни компютри. 
Преди самото публикуване, авторът трябва да избере подходящ адрес за своя сайт, т.нар. домейн. 
Адресът трябва да е уникален, неповтарящ се и подсказващ за съдържанието на сайта. Понякога за 
постигане на уникалност се ползват „застъпващи“ се думи – speeducation.eu (от speed – скорост и 
education – образование), взаимноотричащи се – darklight.eu или домейни в рими – hiphop.eu.

Изисквания и правила за публикуване на информация 
в интернет
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В случай, че се ползва безплатно сървърно пространство, „цената която трябва да се плати“ е 
допълнение, което е адресът на хостинг компютъра. Например в домейна computersystem.free.bg, ад-
ресът на хостинг компютъра е free.bg, а в computersystembg.wordpress.com – wordpress.com. В тези 
случаи адресът, който ние сме избрали се нарича поддомейн. 

Ще покажем стъпките по регистрация на домейн на сайта free.bg. След зареждане на началната 
страница, трябва да се запознаем с условията за ползване на услугата – „Общи правила и условия“. 
Там могат да се видят и предимствата, заради които сме избрали този хостинг:

 той предлага 10 МВ дисково уеб пространство – за нашите нужди е напълно достатъчно;
 ползването на услугата не е свързано с разполагането на реклами от страна на хостинг компанията;
 има достъпност до сайта от целия свят;
 дава се възможност за използване на допълнителен софтуер, например инсталиране на форум;
 при неактивност на сайта повече от три месеца, той  ще бъде изтрит – поддомейнът ще може да 
се ползва с учебна цел от друг.
Записани са и условията и правилата, които трябва да се спазват, за да се полза безплатната ус-

луга:
 файловете от сайта не трябва да са по-големи от 1МiВ;
 съдържанието на сайта да не нарушава законите на България или други страни;
 да не се използва груб и обиден език, вулгарни и нецензурни изрази;
 да не се подтиква към омраза на расова, религиозна или етническа основа;
 да не се разпространява зловреден софтуер или нежелана поща;
 да не се използва за разпространяване на платен софтуер или софтуер, забранен на друго място.
След като сме се запознали с информацията, условията и правилата, започваме регистрацията с 

попълване на избрания поддомейн – Фиг. 1.
Потвърждаваме с Регистрирай!. На следваща-

та стъпка избраният поддомейн ще бъде прове-
рен за уникалност и трябва да се попълни фор-
мата на Фиг. 2.

Продължаваме отново с бутон Регистрирай!. 
На посочения e-mail адрес ще бъде изпратено 
писмо, от което трябва в рамките на 24 часа да 
се активира сайтът – Фиг. 3.

След успешна активация, следваме препрат-
ката АДМИНИСТРИРАНЕ – Фиг. 4.

Регистрация на уеб сървър

Фиг. 1.

Фиг. 2. Фиг. 3.
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На следващата стъпка получаваме важна информация за начините на достъп до съдържанието на 
нашия сайт – Фиг. 5.

За незапознатите с използването на FTP про-
токола, е удобен уеб базираният FTP клиент – 
net2ftp – Фиг. 6.

Структурата, с която сме създали сайта ло-
кално, трябва да се създаде по същия начин и 
на сървърния компютър. За създаването на ди-
ректория на сървърния компютър използваме 
бутон New dir, а за публикуване – Upload. Ненуж-
ни файлове или директории изтриваме с бутон 
Delete, като предварително сме ги маркирали. 

Започваме публикуването на информацията с 
бутон Upload. В резултат се зарежда нова стра-
ница – Фиг. 7.

Последователно с бутон Разглеждане посоч-
ваме няколко уеб страници, след което с бутон 
Submit (зелена отметка) едновременно ги пуб-
ликуваме на сървърния компютър. По аналоги-
чен начин публикуваме и файловете с изобра-
жения, нужни за нашия сайт. Препоръчваме да 
се направят няколко отделни групови публику-
вания. 

Следва преглед как изглежда сайтът реално в 
интернет – зареждаме адреса му в прозореца на 
браузър.

Фиг. 4. Фиг. 5.

Фиг. 6.

Фиг.7.

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1. Какво наричаме „публикуване в интернет“?
2. Какво представлява „уеб сървърът“?
3. Какво наричаме „уеб хостинг“?
4. Какво изисква предварителната подготовка за публикуване в интернет?
5. Дайте примери за поддомейн.
6. За коя услуга се грижи FTP протоколът?
7. Потърсете и други сайтове предлагащи безплатно публикуване в интернет. Какви други ус-

луги предлагат? Кои от услугите са безплатни, кои платени?
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Основни характеристики на проект

Екип

Съвременното общество е общество на високите технологии и гражданинът на информационно-
то общество трябва да знае и може да осъществява свои и групови проекти в различни области на 
живота. 

Проект е комплекс от организирани дейности, водещи до очаквани резултати, допринасящи за 
постигането на цели в рамките на определено време и ресурси. Всеки проект трябва да има точно 
определена цел и трябва да доведе до получаване на конкретни очаквани резултати. Постигането на 
поставените цели трябва да стане в определен срок и да бъде извършено с усилията на определена 
група от изпълнители (наричани още екип). 

Ето някои важни характеристики на всеки проект:
 Проектът трябва да решава конкретен проблем, представляващ интерес – трябва да е полезен. 
 Проектът трябва да е целесъобразен. Това означава, че или резултатите от проекта са уникални 
или, че съществуват подобни резултати, но те не са достъпни – не могат да се използват нагото-
во, не могат да се купят или купуването им не е оправдано икономически;

 Проектът изисква работа в екип – реализира се от няколко изпълнители, които трябва да разпре-
делят и координират работата си така, че проектът да се реализира в определения срок. Изклю-
чително важно е как ще се разпределят отговорностите на всеки член на екипа – трябва точно 
да се отчетат личните качества на изпълнителите, компетентността и опита им по отношение на 
възлаганата работа.

 Проектът налага определена дисциплина – при реализацията на всеки проект има точно фи-
ксирани изисквания както към вида и качествата на очакваните резултати, така и към процеса 
на реализация – в каква среда ще бъде изпълнен, с какви ресурси и в какъв срок. Неспазването 
на дисциплината може да доведе до невъзможност от отделните части да се “сглоби” очакваният 
резултат или да не се спазят предвидените срокове.

За разработката на проект в дадена област се съставя екип, в който се оформят следните основни 
групи:

 група, вземаща решенията;
 специалисти в областта;
 потребители на резултатите на проекта;
 външни консултанти;
 технически персонал.
Съставът на екипа зависи от вида, обхвата и степента на трудност на поставените конкретни за-

дачи. В него е решаваща ролята на ръководителя на проекта, който координира работата на екипа. 
Ръководителят на проекта трябва да има организационни способности, професионална компетент-
ност, придобит опит в областта, към която се отнася проектът, и чувство за отговорност. Важни са и 
константността, умението да представя резултатите и да аргументира взетите решения.

Включването на потребители като членове на екипа е полезно от две гледни точки – отчитане на 
техния опит и мотивирането им за използване на резултатите на проекта. Привличането на външни 
консултанти е разумно, когато в екипа няма компетентни специалисти за реализация на някои части 
от проекта. Техническият персонал решава задачи като организация и провеждане на срещи, под-
готовка на материали, контакти с потребители и консултанти и др.

Работа по проект
 1   Разработване на уеб сайт в екип

V
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За разлика от индивидуалната работа, работата в екип има някои особености. След определяне на 
основните задачи, те се разпределят между участниците. Разпределението се описва в индивидуа-
лен план, в който за всеки участник се задава какво точно трябва да направи и в какви срокове. По 
време на съвместната работа се налага участниците да общуват помежду си. Затова е добре участни-
ците да имат непрекъсната комуникация помежду си – добре е да обменят адреси на електронната 
поща и номера на телефони и да се договорят как и кога ще си обменят информация за работата по 
проекта, колко често ще провеждат сбирки за обсъждане на работата и т.н.

Една от основните задачи на ръководителя е да следи (контролира) как протича изпълнението 
на задачите записани в индивидуалните планове. В случаите, в които има закъснение или се появят 
непредвидени трудности, след обсъждане може да се направи преразпределение на задачите или 
да се потърсят допълнителни консултации и помощ. Важното е, проектът да завърши в предвидения 
срок, и то в пълния му обем и предвидено качество.

Основни етапи при разработване и изпълнение 
на групов проект

Можем да определим 4 основни етапи при реализация на един проект: планиране, анализ, про-
ектиране и осъществяване (разработване и внедряване). Обикновено съвкупността от тези етапи се 
нарича жизнен цикъл на проекта.

На всеки етап от развитието на проекта може да се връщаме и на по-преден етап, ако това е не-
обходимо. Възможно е също така дейности на един етап да се изпълняват успоредно с дейности на 
друг етап. Понякога жизненият цикъл има цикличен (итеративен) характер – етапите се повтарят 
един след друг, докато се получат желаните резултати от проекта.

Етап 1: Планиране
На този етап се анализират и подреждат целите, които искаме да постигнем с проекта. Целите се 

съобразяват с ресурсите (материални, финансови и човешки), които е възможно да бъдат отделени 
от организацията, водеща проекта. Разумно е да се потърси мнението на различни категории потре-

Фиг. 1.
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бители. В резултат се разработва предварителен план, съдържащ дейностите, ресурсите и времето, 
необходими за изпълнение на задачите по проекта. Важен елемент от плана е формирането на екипа, 
който ще работи по проекта, и определянето на задачите на всеки негов член. 

Етап 2: Анализ
На този етап се извършва детайлно изучаване на текущото състояние на проблема, който ще се 

решава с проекта и се предлага алтернативно решение за подобряването му. Анализа обикновено се 
състои от три подетапа.

Първият подетап е свързан с определяне на изисванията към бъдещия проект. На този етап се 
работи с потребителите, за да се изясни какво очакват те от осъществяването на проекта. 

На вторият подетап се изучават изискванията към новия проект, като те се класифицират и се 
елиминират общите им елементи.

На третият подетап се предлагат различни начини за удовлетворяване на изискванията към про-
екта. Накрая алтернативите се сравняват, за да се определи коя от тях по-добре удовлетворява из-
искванията от гледна точка на техническо оборудване, работна сила и цена.

Резултатът от анализа е описание на предлаганото алтернативно решение. След приемането на 
препоръчаното решение се планира и необходимото ресурсно осигуряване.

Етап 3: Проектиране
Проектирането е етап от жизнения цикъл на проекта, в който бъдещия проект се описва незави-

симо от техническата реализация (логическо проектиране), след което се предлага конкретно тех-
ническо решение (физическо проектиране). При физическото проектиране решенията на логическо 
ниво се преобразуват в конкретни технически спецификации. Краен резултат на етапа на проекти-
ране е списък от технически спецификации, представени под формата на диаграми или текст, които 
може да се използват за конкретната реализация на проекта.

Етап 4: Осъществяване на проекта
На етапът на осъществяване на проекта се извършват планираните дейности. Този етап е специ-

фичен за проектите от различни области - изпълняват се основните дейности по реализацията на 
проекта, следи се за спазването на предвидените срокове и се предават изготвените продукти и до-
кументация. Работата по даден проект завършва с отчитане на проекта. На този етап трябва да бъдат 
извършени следните дейности:

 Организират се срещи с възложителите на проекта, на които да бъдат демонстрирани, макар 
и в не окончателен вид, разработените продукти. Добре е крайният потребител да разгледа тези 
продукти навреме, за да оцени дали отговарят на очакванията му и, ако се налага, да направи необ-
ходимите забележки. 

 Оформят се изработените продукти в окончателен вид, като се вземат предвид направените от 
възложителите забележки. Специално при проектите, реализирани с помощта на информационни 
технологии е важно да се обърне внимание на правилното изписване на текстовете, четливостта на 
текстовете, яснотата на илюстрациите, коректността на въведените данни и т.н.

 Представя се завършения проект пред възложителя за крайна оценка;
 Договарят се с възложителя срок и условия за „съпровождане” – период от време, през което 

възложителят, използвайки разработените продукти, следи за грешки или неизправности, съобщава 
ги на изпълнителя и той прави необходимото за отстраняването им.

Речник
project прòджект проект, план, схема
team т£им екип
stage стèйдж етап
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Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1.	 Кои	са	основните	групи	хора,	влизащи	в	екипите	при	разработване	на	даден	проект?
2.	 Кога	е	разумно	привличането	на	външни	консултанти	в	екипите	за	реализация	на	даден	проект?
3.	 Кои	са	етапите	при	разработване	на	проект	и	в	каква	последователност	се	изпълняват?
4.	 Каква	е	разликата	между	логическо	и	физическо	проектиране?
5.	 Какви	дейности	трябва	да	се	извършат	при	завършване	и	отчитане	на	проект?

 2   Изработване на уеб сайт „Училищен вестник“

В този урок ще се запознаем с реализацията на един конкретен проект, като създадем уеб сайт 
„Училищен вестник“. За неговото разработване ще използваме програмата Microsoft Expression Web 4.

Описание на проекта

Осъществяване на проекта

Планиране на проекта

В часовете по информационни технологии учениците от 8А клас трябва да разработват проекти. 
Преподавателката Иванка Николова възложи на екип в състав, включващ учениците Емил, Таня и 
Катя да разработят проект „Училищен вестник“, посветен на Деня на славянската писменост и кул-
тура 24 май. Преподавателката поставила изисквания във вестника да бъдат публикувани материали, 
свързани с историята на празника, неговото честване, биографични данни за светите братя Кирил и 
Методий. Задължително трябва да бъде включен и възрожденският всеучилищен химн.

Стартирайте програмата Microsoft Expression Web 4. Най-напред създайте нов уеб сайт като из-
пълните командата New Site от страница Site (Фиг.	1). В резултат се появява диалогов прозорец New 
(Фиг.	2), в който може да се избере една от следните възможности:

След като задачата бе поставена единодушно за ръководител на екипа бе избран Емил, който има 
най-големи компетентности в областта на информационните технологии. 

Екипът реши уеб сайта (училищния вестник) да се състои от 4 страници и в него да има следните 
материали:

 първа страница, която да съдържа емблемата на училището, текстов материал, посветен на 
празника, графично изображение на кирилицата, портрет на Кирил и Методий и кратки факти от 
живота им. Изготвянето на тази страница бе възложено на Емил като срока за изпълнение е една 
седмица.

 втора страница, която да съдържа исторически факти за честването на празника в България, 
отбелязването на празника в училището и снимков материал. Изготвянето на тази страница бе въз-
ложено на Таня като срока за изпълнение е една седмица.

 трета страница, която да съдържа текста на възрожденския всеучилищен химн на Св. Св. Ки-
рил и Методий.

 четвърта страница, която да съдържа любопитни факти от живота на солунските братя. Изгот-
вянето на трета и четвърта страница бе възложено на Катя като срока за изпълнение е една седмица.

Сглобяването и оформянето на вестника бе решено да извърши Емил.
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 създаване на: празен сайт (Empty site); сайт, съдържащ първоначално само една страница (One 
page site) или чрез използване на помощна програма (Wizard), улесняваща създаването на нов сайт 
чрез импортиране на файлове от съществуваща папка или сайт;

 създаване на сайт с използване на готов шаблон.
В полето Location задайте пълния път за достъп до папката на сайта (напр. site_vestnik), като за 

целта използвате бутона Browse, за да зададете нейното местоположение. В резултат се създава папка 
на сайта с избраното от Вас име.

За да създадете нова интернет страница изпълнете командата File/New/HTML. Създаването на 
нова интернет страница може да се осъществи и чрез командата File/New/Page, като в появилия се 
диалогов прозорец изберете възможността HTML, както и чрез директно щракване върху бутона  
(Фиг.	3). Когато изберете някой от посочените начини, създайте четири празни интернет страници. 
Съхранете ги с имена index.html, page2.html, page3.html и page4.html в папката на сайта site_vestnik.

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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По време на изработването на уеб сайта на вестника оставете и четирите интернет страници да 
бъдат отворени.

Копирайте цялото съдържание на папката Resources\Razdel5/site с електронни ресурси към учеб-
ника и го поставете във вашата папка site_vestnik.

Фиг. 3.

Изработване на първата страница на вестника

Активирайте файла index.html. Най-напред задайте заглавие и фон на интернет страницата. Из-
пълнете командата Format/Background и в появилия се диалогов прозорец Page Properties задайте след-
ните настройки (Фиг.	4):

 в страница General – в полето Title запишете текста Училищен вестник;
 в страница Formatting – най-напред поставете отметка в Background picture и след това с помощ-

та на бутона Browse изберете файла background.gif от папката site_vestnik.

Съставни елементи на интернет страницата са:
 таблица с един ред и една колона. 

В нея ще бъдат разположени бутони за навигация между отделните страници на вестника. За да 
създадем тази таблица трябва да изпълним командата Table/Insert Table. В диалоговия прозорец Insert 
Table трябва да бъдат зададени следните настройки (Фиг. 5):

Фиг. 4. Настройки в прозореца Page Properties
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 в полето Rows задавате стойност 1;
 в полето Columns задавате стойност 1;
 в полето Alignment избирате Center;
 поставяте отметка в полетата Specify width и Specify height и задавате посочените стойности от Фиг.	5.

В полето Size за дебелина на рамката на таблицата задавате стойност 0. Така таблицата ще се 
визуализира без рамка. 

След това щракнете с десния бутон на мишката вътре в клетката на таблицата и от появилото се 
контекстно меню изберете команда Cell Properties. Задайте хоризонтално и вертикално центриране на 
съдържанието на клетката, както е показано на Фиг. 6.

Сега създайте четири интерактивни бутона за навигация към всяка една от страниците на вестни-
ка. За да изработите първия бутон, изпълнете командата Insert/Interactive Button. В страниците Button 
и Image на появилия се диалогов прозорец задайте настройките, показани на Фиг. 7.

Фиг. 5. Фиг. 6.

Фиг. 7.
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Аналогично създайте и останалите три бутона за навигация към страниците page2.html, page3.
html и page4.html. Съхранете файла index.html. Всички автоматично изработени графични изображе-
ния за бутони съхранeте в нова подпапка с име buttons на папката site_vestnik.

Тъй като такива бутони за навигация трябва да присъстват и в другите три интернет страници, 
то вместо те да бъдат създавани отново може да се изпълни следното: да се маркира и копира из-
работената таблица и да се постави в началото на останалите три страници page2.html, page3.html и 
page4.html. За да съхраните извършената работа до момента във всички отворени интернет страници 
изпълнете командата File/Save All.  

След съхраняването на файловете продължете със структурирането и оформянето на първата 
страница на вестника.

 таблица с 2 реда и 2 колони;

При създаването на тази таблица в диалоговия прозорец Insert Table задайте настройките, посоче-
ни на Фиг. 8. След това маркирайте цялата таблица и щракнете с десния бутон на мишката върху нея. 
От появилото се меню изберете команда Cell Properties. Задайте хоризонтално и вертикално центри-

Примерен модел на първа страница на вестника
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ране на съдържанието на всички клетки от таблицата. Маркирайте двете клетки от първата колона 
на таблицата и ги слейте с командата Table/Modify/Merge Cells. Попълнете съдържанието на клетките. 
Конкретните графични изображения ще намерите в папка на сайта site_vestnik, тъй като вече копи-
рахте и поставихте в нея цялото съдържание на папката Razdel5/site от приложения диск към учебни-
ка. Оразмерете отделните клетки на таблицата с подходящи размери. За да добавите допълнителен 
сив фон на абзаца 24	май	2017 година изпълнете командата Format/Borders and Shading, като преди 
това е необходимо да селектирате клетката от таблицата чрез команда Table/Select/Cell.

 таблица с 4 реда и 2 колони;
При създаването на тази таблица в диалоговия прозорец Insert Table задайте настройките, посоче-

ни на Фиг. 9.

След това маркирайте цялата таблица и щракнете с десния бутон на мишката върху нея. От по-
явилото се контекстно меню изберете команда Cell Properties. Задайте хоризонтално и вертикално 
центриране на съдържанието на всички клетки от таблицата. Маркирайте клетките от първия ред на 
таблицата и ги слейте с командата Table/Modify/Merge Cells. След това маркирайте клетките от втория 
ред на тази таблица и ги слейте. Попълнете съдържанието на клетките. Конкретните графични изо-
бражения ще намерите в папката на сайта site_vestnik.

Фиг. 8. Фиг. 9.

 3   Изработване на уеб сайт „Училищен вестник“ – 
      продължение 

Изработване на втората страница на вестника
Активирайте файла page2.html. Най-напред задайте заглавие и фон на интернет страницата, ана-

логично както при изработването на първата страница.
Допълнителни съставни елементи на страницата (забележка: таблицата, съдържаща бутоните за 

навигация е вече добавена) са:
 таблица с един ред и една колона;
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Тя ще съдържа текста За честването на 24 май – преди и сега. Изпълнете командата Table/Insert 
Table и аналогично, както при реализацията на първата страница създайте тази таблица (вижте на-
стройките във Фиг.	5 от предишния урок). 

 Две таблици с един ред и две колони (тези таблици ги създаваме поотделно, а не като една 
обща от 2 реда и 2 колони, тъй като в този случай по-трудно може да бъде извършено оразмеряване 
на широчината само на една клетка от таблицата).

Попълнете съдържанието на клетките с конкретна информация. Съответните графични изобра-
жения ще намерите в папката на сайта site_vestnik.

Примерен модел на втора страница на вестника

Изработване на третата страница на вестника

Активирайте файла page3.html. Най-напред задайте заглавие на интернет страницата, аналогично 
както при изработването на първата страница.

Допълнителни  съставни елементи на страницата (забележка: таблицата, съдържаща бутоните за 
навигация е вече добавена) са:

 Две таблици с един ред и три колони без рамки (тези таблици ги създаваме поотделно, а 
не като една обща от 2 реда и 3 колони, тъй като в този случай по-трудно може да бъде извършено 



89

Изработване на четвъртата страница на вестника
Активирайте файла page4.html. Най-напред 

задайте заглавие и фон на интернет страницата, 
аналогично както при изработването на първата 
страница.

Допълнителни съставни елементи на страни-
цата (забележка: таблицата, съдържаща бутони-
те за навигация е вече добавена) са:

 таблица с един ред и една колона (Фиг.	1). 
Тя ще съдържа текста Любопитни факти за со-

лунските братя. 
 таблица с четири реда и три колони без 

рамки. Оцветете отделните редове на таблицата 
с подходящи цветове.

Попълнете съдържанието на клетките с кон-
кретна информация. Съответните графични изображения ще намерите в папката на сайта site_vestnik.

оразмеряване на широчината само на една клетка от таблицата). Оразмерете всяка една от колоните 
на таблиците с подходящи размери.

Попълнете съдържанието на клетките с конкретна информация. Съответните графични изобра-
жения ще намерите в папката на сайта site_vestnik.

Примерен модел на трета страница на вестника

Фиг. 1.
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Примерен модел на четвърта страница на вестника

 4   Публикуване на сайта

В предишния раздел „Създаване и публикуване на информация в интернет“ разгледахме една 
примерна технология за публикуване на уеб сайт в интернет, използвайки за целта възможността за 
безплатен хостинг, който предоставя домейна free.bg.

В този урок ще разгледаме подобна технология за публикуване на сайт, използвайки функционал-
ностите на сайта www.zettahost.bg и ще създадем безплатен поддомейн на atwebpages.com (Фиг.	1).

За да публикувате сайта, трябва да извършите следната последователност от действия:
 Най-напред трябва да се регистрирате и създадете профил в zettahost.bg като изберете безплатен 
хостинг план.

 С помощта на бутона , намиращ се в частта Уеб сайт мениджър (Фиг.	2) на контролното табло 
(Фиг.	3) можете да заредите Домейн мениджъра и с негова помощ можете да създадете безплатен 
поддомейн (с избрано от Вас уникално име) на домейна atwebpages.com (Фиг. 4).

 С помощта на бутона  заредете Файловия мениджър (Фиг.	5) и с негова помощ можете да 
качите съдържанието на папката на сайта, като го структурирате на уеб сървъра по същия начин 
както сте го организирали в локалната папка на сайта.
За да публикуваме всички материали, включени в сайта, освен чрез използване на Файловия ме-

ниджър, можем да използваме и конкретните функционални възможности, които ни предоставя про-
грамата Microsoft Expression Web 4. За целта е необходимо да изпълним команда Site/Publishing Settings.   
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Фиг. 1. Фиг. 2.

Фиг. 4.

Фиг. 3.
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В страница Publishing на диалоговия прозорец Site Settings чрез бутона Add може да бъде извър-
шена настройка за FTP връзка с вече регистриран домейн (или поддомейн) за публикуване на сайта 
(Фиг.	6). В полето Location на диалоговия прозорец Connection Settings (Фиг.	7) след текста ftp:// тряб-
ва да зададете вашия поддомейн, а в полето Directory – името на папката на вашия поддомейн. Така 
създадената връзка с даден домейн (или поддомейн) позволява лесно да се извършва редакция във 
вече публикувано съдържание на сайт, като предоставя възможност за публикуване на:

Фиг. 5.

Фиг. 6.
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 текуща отворена интернет страница или файл (команда Publish Current File); 
 само тези страници, в които е извършена редакция (команда Publish Changed Files). Пред всяка 

редактирана страница, която все още не е качена (актуализирана) на сайта, се появява икона ;

 всички файлове (команда Publish All Files).
Важен момент преди да изберете файлове, които искате да бъдат успешно качени във вашия под-

домейн с помощта на програмата Microsoft Expression Web 4 e да извършите някои хостинг настройки 
в контролното табло на вашия безплатен хостинг план, свързани с изключване на защитата на дирек-
ториите (Фиг.	8). Това се налага, за да може да имате пълен достъп до редактиране на съдържанието 
сайта през реализираната FTP връзка в програмата Microsoft Expression Web 4. След приключване на 
редакцията на сайта можете отново да включите защитата на директориите. 

Фиг. 7 Пример за настройка на FTP връзка

Фиг. 8.
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Накрая, за да публикуваме файлове, изпълняваме команда Publishing от меню Site в програмата 
Microsoft Expression Web 4. В появилия се прозорец щракваме върху връзката Connect to the current 
publishing destination (Фиг.	9).

В резултат се появява прозорец, разделен на две части (Фиг.	10). В лявата част се показва съдържа-
нието на локалната папка на сайта, а в дясната – съдържанието на папката на създадения поддомейн, 
на който ще се публикува сайта. Между двете части са разположени три бутона, с помощта на които 
може да се извърши публикуване, извличане и синхронизиране на съдържанието на двете части.

Примерен вариант на уеб сайта „Училищен вестник“ може да намерите на http://proekt-vestnik.
aebpages.com.

Фиг. 9.

Фиг. 10.
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Примерен вариант на уеб сайта „Училищен вестник”

 5   Създаване на уеб сайт „Училищен вестник“ 
      чрез системата Wordpress

В предишните уроци вече разработихте проект за създаване на уеб сайт „Училищен вестник“ 
с помощта на програмата Microsoft Expression Web 4. Сега ще се запознаем с начина за създаване на 
интернет сайт „Училищен вестник“ с помощта на системата wordpress.com.

Изпълнение на задачата
След отваряне на сайта www.wordpress.com щракнете върху бутона Get Started, за да създадете 

Вашия сайт. Процесът на създаване на сайта преминава през няколко етапа:
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Създаване на страниците на сайта

Създаване на менюто за навигация в сайта

Като за начало създайте четири празни страници с имена Първа страница, Втора страница, Трета 
страница и Четвърта страница, за да конфигурирате менюто на сайта. След това ще редактирате всяка 
една от страниците, като добавите съответно съдържание.

Страница About може да преименувате с име Начало и да я настроите да стане начална страница 
на сайта. 

От падащия списък с команди на  се избира бутон Customize, след което в появилия се 
панел за настройки Customizer се избира команда Menus. В частта Pages на панела за редактиране на 
менюта се визуализира списъкът на всички, създадени до момента, страници в сайта (Фиг.	1). 

В зависимост от избраната тема за оформление на сайта се получават и различни варианти за 
структуриране на менюта по подразбиране, които могат да бъдат допълнително настроени. С по-
мощта на бутона Add Items се извършва добавяне на нови елементи в структурата на избрано меню. 

С помощта на бутона Add a Menu може да се създаде и ново меню за сайта (Фиг. 1). За целта в 
полето New menu name се задава желаното име на менюто и се натиска бутон Create Menu.

Създадените четири страници трябва да бъдат включени в основното меню на сайта. Крайният 
резултат при създаване на структурата на менюто е представен на Фиг. 1. С техниката Drag and drop 
може да се извърши промяна на наредбата на страниците в структурата на менюто.

1.  Избор на типа на сайта – блог, уеб сайт, портфолио, електронен магазин;
2.  Избор на тема за оформление и структуриране на сайта (в последствие темата може да бъде 

променена и допълнително настроена);
3. Определяне на адреса на сайта, чрез задаване на подходящо уникално име;
4. В появилото се предложение за варианти на домейн на сайта се избира безплатен план за 

ползване;
5. Въвеждане на данни за личен e-mail адрес, потребителско име и парола за вход в сайта.
След преминаването на горните етапи е необходимо да се верифицира въведения e-mail адрес. 

След тази операция може да се започне директно публикуване на информация в сайта, както и да 
бъдат извършени допълнителни настройки относно неговото персонализиране. 

При избор на действие за настройка на сайта, в лявата част на прозореца на браузъра се появява 
панел за настройки на сайта, а в дясно се визуализира изгледа на сайта, създаден до момента.

В панела за настройки (Customizer) могат да бъдат реализирани следните основни действия:
 смяна на темата за оформление на сайта; 
 промяна на заглавието на сайта;
 настройка на цветове и фон при оформлението на сайта;
 задаване на изображение в заглавната част (header) на сайта;
 редактиране на менюта;
 управление на добавки;
 настройка на заглавната страница на сайта.

В случай, че след избор на дадена тема за оформление на сайта вече има включени добавки (wid-
gets) за визуализиране, то тези добавки могат да бъдат премахнати посредством бутона Delete или 
да бъдат настроени да са видими (бутон Visibility) при определени условия (напр. при зареждане на 
началната страница на сайта).

За заглавие на сайта (Site Title) задайте текста Училищен вестник, а за фон може да зададете подхо-
дящо графично изображение.
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Добавяне на текст и графични изображения 
в съдържанието на сайта  „Училищен вестник“

Редакторът за оформяне на текстова информация в страниците на сайта предлага основни възмож-
ности за форматиране на текст, подравняване, отместване и номериране на абзаци, както и прилагане 
на готови стилови формати за оформление на абзаци като заглавия (напр. Heading1, Heading2 и т.н.). 

С помощта на бутона  могат да бъдат добавяни графични изображения в интернет 
страниците на сайта. За целта е препоръчително всички графични изображения, необходими за до-
бавяне в съдържателната част на сайта да се качат наведнъж в сайта, за да бъдат готови директно за 
ползване. 

След вмъкване на избрано графично изображение в страница от сайта, то може да бъде разпола-
гано спрямо текста по различни начини.

Фиг. 1.

Фиг. 2.
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Фиг. 3.

Изработване на електронен вариант на началната 
и останалите страници на вестника

Пояснение: При изработване на електронния 
вариант на третата страница на вестника вместо 
да разполагате текста на химна като отделни по-
следователни абзаци, можете да го разпределите 
(таблично) в две колони. Тъй като стандартния 
вграден визуален редактор за оформление на съ-
държанието на интернет страница в системата 
wordpress.com не предоставя лесна възможност за 
създаване на таблици, то за целта може да използ-
вате техниката на копиране, като предварително 
в текстов документ създадете таблица с един ред 
и две колони и поставите текста на химна в нея. 

Примерен вариант на уеб сайта „Учили-
щен вестник“ може да намерите на https://
proektvestnik.wordpress.com. Примерен модел на начална страница 

на сайта

Примерен модел на страниците на сайта
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Примерен модел на страниците на сайта

 6   Представяне и защита на проекта

Изготвяне на документация
Реализацията на големи проекти е свързана с една спомагателна дейност – документиране на про-

екта. Обикновено, по време на жизнения цикъл на проекта се създават най-различни документи. Тези 
документи са важни за екипа от изпълнители, защото спомагат за изграждане на т.нар. „организа-
ционна култура”, която е необходима за ефективната работа по бъдещи проекти. Често тези доку-
менти се наричат документация на изпълнителя и е полезна при по-нататъшното развитие на проекта, 
защото използването в реални условия може да породи идеи за подобряване или разширяване.

Не на последно място, при документиране на проекта е важно да се създаде и т.нар. потреби-
телска документация – описание на начина на работа със създадените продукти. Тъй като не е въз-
можно изпълнителят да бъде наблизо до крайния потребител на продуктите и да помага по време на 
тяхното използване, добре е да има такава документация, в която потребителят да може да направи 
необходимите му справки, когато възникне неяснота по начина на използване.

Защита на проекти
За проектите е прието да бъдат „отчетени” чрез защита на проекта. Целта е да се представят 

пред публика постигнатите резултати, да се чуят мненията на други хора, които не са работили по 
проекта, за неговите качества и недостатъци, да се обосноват взетите решения, относно това как да 
бъде изпълнена една или друга част на проекта и т.н. Ролята на защитата е да се позволи на авторите 
на проекта да представят по-пълно работата си, да демонстрират елементи от нея, които иначе биха 
останали скрити за страничния наблюдател и да се получи по-точно оценяване труда на авторите.

Независимо на каква тема е бил проектът и какво е неговото съдържание, добре е за защитата да 
се подготви компютърна презентация. Добре е презентацията да съдържа:

 общо представяне на целите на проекта;
 представяне на екипа и разпределението на задълженията;
 проследяване на етапите на проекта, възникналите проблеми при осъществяването му и начи-

на на преодоляването им, обосновка на избираните решения (с примери);
 представяне на изработените материали;
 съвети към потребителите;
 идеи за по-нататъшно развитие на проекта.
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Използвани материали и авторски права
При разработката на даден проект освен собствени авторски материали често се налага да бъдат 

използвани и други материали, които не са създадени от авторите на проекта. Източници на такива 
материали могат да бъдат книги, списания, вестници, албуми, музикални и видео-дискове, интернет 
и т.н. Когато се използват материали, взети от публикации в различни източници, трябва да се спаз-
ват няколко правила. Това се изисква от законите, които защитават правата на авторите (авторски 
права). 

Използваните при разработката на проект материали, на които автори са хора, които не са от еки-
па, трябва да са оформени като цитати. 

В часовете по информационни технологии в шести клас бяха разгледани някои основни аспекти, 
свързани със зачитането на авторски права по отношение на информация, публикувана в интернет, 
както и бяха дискутирани някои правила за оформяне на цитати и коректно цитиране на информа-
ционни източници. Да припомним накратко някои важни правила.

 Ако се използва като цитат готов текст, от книга или списание, непременно текстът трябва да 
се постави в кавички. Непосредствено след цитата, в скоби, трябва да се постави точно описание 
на източника. Ако това е книга, непременно трябва да се посочат автора или авторите, заглавието 
на книгата, издателството и годината на издаване, защото някои книги се издават многократно и в 
различните издания може да има разлики в текста.

 Ако източникът е списание, тогава в описанието се включва, освен името на автора и загла-
вието на статията, от която е взет текста, името на списанието, годината и номера на броя. Когато 
се цитира текст от интернет, обикновено е достатъчно да се посочи само адреса на  сайта. Някои 
сайтове обаче са доста сложно структурирани и може да се наложи да се посочат и хипервръзките, 
които трябва да бъдат следвани, за да се достигне до цитирания текст. Това е важно, защото ролята 
на цитирането е не само да защити авторските права. Може да се окаже, че цитираният източник 
и темата на проекта са важни и интересни за страничен човек, който се запознава с резултатите от 
проекта, и той би искал да прегледа, свързаните с темата, източници.

 Ако не се използва текстът от източника буквално, а се преразказва неговото съдържание, 
също трябва да се посочи източникът. Една от възможностите е да се започне преразказа с някоя от 
фразите „Както е посочено в ...“ или „Според автора на ...“, след което да се цитира само източни-
ка. Тъй като би се получило много грозно в такава фраза да се изпишат всички данни за източника, 
прието е източниците да се номерират и вместо пълното описание в текста да се постави номерът на 
източника, поставен в квадратни скоби – например [4]. В такъв случай номериран списък на всички 
източници трябва да бъде поставен в достъпно описание на проекта, под заглавие „Използвани из-
точници”.

Когато цитатът е нетекстов, и не е възможно да се постави в кавички или да се промени стила 
на шрифта, тогава е достатъчно да се посочи източникът по някой от споменатите по-горе начини.

Въпроси и задачиВъпроси и задачи

1.	 Какви	дейности	трябва	да	се	извършат	при	изготвяне	на	потребителската	документация?
2.	 Как	се	извършва	защита	на	проект?	Какво	трябва	да	съдържа	презентацията	за	защита-
та?

3.	 Как	трябва	да	се	използват	готови	материали	от	чужди	автори	в	разработвания	от	вас	
проект?
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Първи проект – Училищна библиотека

Втори проект – Панаир на образованието

Да се изпълни проект за нуждите на училищната библиотека. 
1.  Да се проектира електронна таблица, описваща наличните книги в училищната библиотека. 

Таблицата трябва да включва следните данни:
 номер на книгата;
 заглавие на книгата;
 автор;
 година на издаване;
 издателство;
 наличен брой екземпляри.

2.  С помощта на програмата MS Word да се изработи бланка за регистрация на нов ученик в 
библиотеката.

3.  С помощта на програмата MS Word да се изработи членска карта.
4.  Да се създаде уеб сайт за библиотеката, включващ начална страница и няколко страници, 

посветени на различните жанрове книги.

Да се изпълни проект за участие на вашето училище в панаир на образованието.
1.  Да се изработи графично изображение на рекламна емблема на училището;
2.  С помощта на програмата MS Word да се създадат рекламни материали за план прием на учи-

лището:
 брошура за прием в първи клас;
 брошура за прием в пети клас;
 диплянка за прием в осми клас.

3.  С помощта на програмата MS PowerPoint да се изработи презентация за представяне на учили-
щето на панаира на образованието. Да се състави уеб сайт за панаира на образованието.

 7   Проекти за самостоятелна работа – упражнение

Трети проект – Царство на животните

Четвърти проект – Джон Атанасов

Да се изпълни проект на тема „Царство животни” в помощ на обучението по Биология и Здравно 
образование в 8 клас.
1.  С помощта на програмата MS PowerPoint да се изработят презентации за клас Земноводни и 

клас Птици.
2.  Да се състави крайна обобщаваща презентация за проекта и в нея да се вградят като обекти 

изработените презентации от т. 1.
3.  Да се състави уеб сайт на тема „Царство на животните“.

Да се изпълни проект на тема „Джон Атанасов”, посветен на живота и делото на създателят на 
компютъра. 
1.  С помощта на програмата MS Word да се състави текстов документ, описващ биографията на 

Джон Атанасов.
2.  С помощта на програмата MS PowerPoint да се състави компютърна презентация, включваща 
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Пети проект – Учителски бележник
Да се изпълни проект на тема „Учителски бележник” в помощ на учителя.
1.  С помощта на програмата MS Excel да се изработят различни работни листове за всяка пара-

лелка и учебна дисциплина, в която преподава учителят, съдържаща информация:
 номер на ученика в класа;
 име, презиме и фамилия на ученика;
 текущи оценки по предмета;
 срочни оценки;
 годишна оценка.

2.  Да се състави нова електронна таблица в отделен работен лист, която да обобщава по класове 
информацията за средния успех за първи срок, втори срок и годишен успех.

3.  С помощта на програмата MS Excel да се изработи диаграма, представяща нагледно резултати-
те от точка 2. 

4.  С помощта на програмата MS Word да се създаде текстов документ, представляващ сведение и 
включващ информацията от т. 2 и т. 3.

Подготвените материали да се публикуват в уеб сайт. 

Шести проект – Музикален конкурс
Да се изпълни проект на тема Music Idol за информационно обслужване на музикален конкурс за 
най-добър певец във вашето училище.
1.  Да се изработи графично изображение, служещо за емблема на конкурса.
2.  С помощта на текстообработваща програма MS Word изгответе:

 списък на участниците в конкурса Music Idol, като в него включите и изработената емблема; 
 програма, представяща последователността на представяне на участниците за дадена седмица.

3.  С помощта на програмата MS Excel създайте таблица, в която да отразявате седмичните пред-
почитания на класовете 8а, 8б, 8в и 8г за участниците в конкурса. За всеки от участниците, 
всеки клас може да присъди от 1 до 5 точки.

4.  С помощта на програмата MS Excel създайте следните диаграми:
 хистограма, сравняваща седмичните предпочитания на всички класове за всички участници;
 хистограма, сравняваща седмичните предпочитания за даден изпълнител по класове;
 кръгова диаграма, показваща в проценти седмичните предпочитания на даден клас за всички 

изпълнители.
5.  За останалите седмици постъпете аналогично, като използвате за основа таблицата и диа-

грамите, които вече сте създали (т.е. създайте копие на електронната таблица и диаграмите 
от предишната седмица на конкурса в нова страница). За да отразите отпадналия участник 
изтрийте съответния ред от таблицата, а за останалите участници въведете новите резултати. 
Наблюдавайте какво ще се случи с диаграмите.

6.  Създайте интернет страница, включваща снимков материал, кратко представяне на участни-
ците и резултатите от конкурса.

моменти от посещението на Джон Атанасов в България, снимки на компютъра ABC, създаден 
от Джон Атанасов.

3.  Да се публикуват събраните материали в уеб сайт.



103

8а 8б 8в 8г Общ брой точки за 
участник

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 4

Участник 5

Участник 6

Участник 7

Участник 8

Участник 9

Участник 10

Участник 11

Участник 12

Общ брой точки на 
класа

 8   Обобщение

Уважаеми	осмокласници, приключи още една учебна година от обучението ви по Информацион-
ни технологии. Вие добавихте нови знания и умения за най-важните и най-разпространени ком-
пютърни технологии. Ще обобщим основните понятия и технологии, които изучихте в 8 клас, с 
помощта на настоящия учебник. 

В първия раздел Компютърни мрежи и услуги се запознахте по-обстойно с информационните 
технологии за социално общуване. Вече познавате предназначението и принципите на използване 
на социалните мрежи и блоговете. Научихте се да ползвате, създавате, споделяте и организирате 
общи документи и събития в интернет за съвместна работа в екип. Получихте знания и умения за 
създаване и използване на групов електронен адрес. Запознахте се с целите и възможностите на сре-
дите и системите за електронно обучение. Научихте се да извършвате търсене на файлове и папки 
по определени критерии. Добихте умения да прилагате адекватни техники за критично и системно 
филтриране на информация при решаване на даден информационен проблем.   

Във втория раздел Компютърни системи се запознахте с основни факти от историята на компю-
търните системи и с основните принципи, върху които са конструирани съвременните компютри. 
Може да сравнявате техническите характеристики на основните компоненти на компютърната кон-
фигурация. Вече имате знания за съвременните операционни системи, за техните основни функции 
и можете да правите разлика между системен и приложен софтуер. В този раздел се запознахте и с 
принципите на действие на съвременните мобилни устройства, както и с правилата за инсталиране 
и използване на периферни устройства.    

В третия раздел Приложни програми придобихте нови знания и умения за инсталиране и деин-
сталиране на приложни програми, както и да прилагате стратегии за идентифициране на хардуерни 
и софтуерни проблеми. Получихте знания за използване на помощни системи и самоучители при ра-
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бота с непозната приложна програма. В този раздел се научихте и на една много важна практическа 
дейност – архивиране на данни.   

В четвъртия раздел Създаване и публикуване на информация в интернет се научихте да създа-
вате и редактирате уеб сайтове. Получихте знания за проектирането и реализацията на структурата, 
визуалния дизайн и навигационната система  на статичен уеб сайт. Може да създавате и интегрирате 
компонентите на сайт и да публикувате създаден сайт в интернет. 

В петия раздел Работа по проект се научихте да разработвате конкретен проект за създаване и 
публикуване на уеб сайт. Запознахте се с основните етапи, през които минава реализацията на един 
проект и сформирането на екип, които да работи по осъществяването на проекта. Специално внима-
ние се обръща на формирането на информационна култура, чрез спазването на коректно цитиране на 
използваните източници и материали и етично поведение в интернет. В края на учебника са описани 
6 проекта за самостоятелно изпълнение от учениците.   
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