
Тема 2 -  “Компютърни системи –  организация и принцип на 

действие” 
 

План на темата 

 

1. Архитектура на компютърните системи. Функциониране на компютърните 

системи. 

2. Хардуер на компютърните системи. Процесори, памети, периферни 

устройства – основни характеристики.  

3. Аритметични и логически основи на компютърните системи. 

4. Кодиране на информацията в компютърните системи. 

5. Програмно осигуряване на компютърните системи. Системно и 

приложно програмно осигуряване. Операционни системи и езици 

за програмиране. 

 

 

Архитектура на компютърните системи – основни 

дефиниции 
 

• Под архитектура на компютърна система се разбира начинът, по който 
са свързани и взаимодействат отделните части на компютъра. 

• Обикновено архитектурата на компютърната система се представя чрез 
блокова схема. 

• От системна гледна точка, компютърът е система, която получава входна 
информация (данни), обработва информацията и показва получените 
резултати. 

 
 

 
 

• Компютърът може да функционира като самостоятелна система 
(настолна система) или да бъде част от друга по-голяма система 
(вграждане на компютъра в приложни системи). 

• От функционална гледна точка, компютърът е изграден от 
следните функционални компоненти: 

Хардуер – компоненти, които реализират технологиите, 
използвани в компютъра. 

Софтуер – множество от компютърни програми, 
осъществяващи обработката на информацията 

Периферия – обикновено външни устройства, подключени 
към основния компютърен компонет за въвеждане/извеждане на 
информацията. 



Потребителски интерфейс – Hw/Sw средства за връзка с 
потребителя 

Комуникация - Hw/Sw средства за връзка с други 
компютри/устройства/системи. 
 

“Компютърен купон” 

 

 
 

 

Архитектура на компютърните системи – илюстративна схема 

 

 



 

 

Архитектура на компютърните системи – опростена принципна 

схема 

 

 
 

 

Архитектура на компютърните системи – принципна схема 

 

 
 

 

 



 

 

Архитектура на компютърните системи – функционален модел 

• Функционирането на компютъра за изпълнение на дадена 
приложна задача се осъществява чрез изпълнение на специално 
създадено за тази задача множество от инструкции. 

• Множеството от инструкции се записва в специален формат и се 
съхранява обикновено в постоянната памет. Това множество се 
нарича програма. 

• За изпълнение на задачата програмата се зарежда (записва) от 
постоянната памет в оперативната и управляващото устройство 
обработва инструкциите една по една. 

• Ако инструкциите предвиждат аритметични операции, те се 
изпълняват от аритметичното устройство. 

• Резултатите от изпълнението на инструкциите -  например числови 
стойности, графики, аудио сигнали и т.н. – се насочват и показват 
на монитора, високоговорителя, разпечатват на принтера. 

• Обикновено резултатите могат да се запишат като постоянна 
информация в постоянната памет и така да се възпроизвеждат 
многократно. 

 

 
 

 

 

Архитектура на компютърните системи – основни компоненти 

• Централен процесор. Състои се от управляващо устройство и 
аритметично-логическо устройство.  

 



 
 
 

• Управляващото устройство организира изпълнението на 
програмата – декодира и изпълнява една по една инструкциите на 
програмата. 

• Аритметично-логическото устройство извършва аритметичните 
операции (например събери две числа) и логическите операции 
(например определи по-голямото от две числа). 

• Оперативна памет. Бърза памет, в която се съхранява програмата и 
данните при изпълнение на програмата. Там се съхраняват 
временно и междинните резултати. В постоянната памет се 
зарежда операционната програма при стартиране на компютъра. 

• Постоянна памет. Съхранява постоянно програмите и голям обем 
от данни. Програмите при изпълнението си могат да 
четат/записват данни от/в постоянната памет. 

• Входни устройства. Най-често използвано входящо устройство е 
клавиатурата. Чрез тези устройства се въвеждат данни и/или 
команди за управление на операционната система. 

• Изходни устройства. Например монитор и принтер. Служат за 
показване (извеждане) на резултатите от изпълнението на 
съответната програма. 

 



 
 

Архитектура на компютърните системи – информационни шини 

 

• ISA (Industry Standard Architecture) е стандартизирана компютърна 
шина за IBM съвместими настолни компютри (8-битови 
компютри, 1981, 4.77 MHz; 16-битови компютри, 1984, 8 MHz). 
Характеристики: ISA 8 – 38.18 Mbit/s, ISA 16 - 133.33 Mbit/s. 

 

 
 

• Micro Channel Arcitecture (MCA) е специфичен стандарт за 
компютърна шина (16 и 32-битови компютри), създаден от IBM 
през 1987. Използва се не само в PC. Характеристики: MCA 16(32) 
- 660.00 Mbit/s. 

• EISA (Extended Industry Standard\Architecture) е разширение на ISA 
за 32-битови компютри. Създаден през 1988 г. Характеристики: 
EISA 8 (16,32) - 320.00 Mbit/s. 

 



 
 

• VESA Local Bus (VL-B, VLB) е 32-битова шина главно използвана 
с персоналните компютри. Често в практиката се използва заедно с 
ISA. Използва се до 1996 г.  

• Peripheral Component Interconnect (PCI) е съвременната шина за 
PC. Въведен 1992 г., 32 или 64-битова шина. Характеристики: PCI 
32-bits/33 MHz - 1066.66 Mbit/s, PCI 64-bits/33 MHz - 2133.33 
Mbit/s, PCI 64-bits/66 MHz - 4266.66 Mbit/s. 

 

 



 

• PCI Express (PCIe, PCI-E) е разширение на PCI – 2004 г. Постига скорости 
на пренос до 250 MB/s. Характеристики: PCI Express (x1 link) - 2500 Mbit/s, 
PCI Express (x1 link) - 40.0 Gbit/s, PCI Express 2.0 - 80.0 Gbit/s. 

• PCI-X е отворен стандарт за компютърна шина, предложен от фирмите 
IBM, HP и Compaq през 1998 г. Той е разширение на PCI и постепенно го 
измества от пазара. Шината е паралелна за разлика от серийната PCIe и така 
е съвместима със старите стандарти. Характеристики: PCI-X 133 - 8533.33 
Mbit/s, PCI-X QDR - 34.133 Gbit/s. 

• HyperTransport (HT) e компютърна шина, въведена през 2001 г. Използва 
се от редица големи производители на компютърни системи като HP, Sun 
Microsystems, IBM, Cisco Systems, Cray. Не се поддържа от Intel. 
Характеристики: HyperTransport (800 MHz, 16-pair) - 51.2 Gbit/s, 
HyperTransport (1 GHz, 16-pair) - 64.0 Gbit/s. 

 

Архитектура на компютърните системи – класове хардуер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектура на компютърните системи – процесори 

 

 

Процесори 
Памети 
Cashe 
Flash 
Твърд диск 
Монитор 
Входни 
устройства 
Изходни 
устройства 

Дънна платка 
Аудио/видео 
устройства 
Мрежова карта 
Графична карта 
Захранващо 
устройство 
Други 
устройства 



Looking Inside the Machine - The CPU

computer's processor 

 
 

• Обикновено процесорът се състои от един чип, но има и многопроцесорни 
компютри. Той се монтира на дънната платка. 

• Бързодействието на процесора (и от тук и на компютъра) се определя от 
т.нар. тактова честота. Тя се измерва в MHz. 

• Основен проблем за процесора като интегрална схема е отвеждането на 
топлината при неговата работа. 

• Процесорът е критичен елемент за компютърната система. Неговият отказ е 
отказ на цялата компютърна система. 

• Процесорът е свързан с другите компоненти чрез системната шина. 
Образно, системната шина (бъс) са връзките за електронните сигнали в 
компютъра. 

• В съвременните компютри освен шината на CPU се използват и други шини. 
Например шина PCI (Peripheral Component Interconnect за периферни 
усторйства), шина AGP ( за връзка между графичната карта и дънната 
платка). 

• Всеки процесор може да обработва само специфичните за него машинни 
инструкции. Например процесорът SPARC (Sun Microsystems) не може да 
изпълнява програми, предназначени за процесора Pentium (Intel). 

• Изпълнението на една инструкция е много по-бързо от извличането на 
инструкция (или данни) от паметта. Затова се използват бързите регистри. 

• Последователното изпълнение на инструкциите от процесора по принцип е 
ограничение на неговата архитектура. Освен последователната архитектура 
съществуват и други архитектури. Например RISC (reduced instruction set 
computer) е друга архитектура на процесора. 

• При RISC архитектурата има стремеж сложните инструкции да се заменят с 
множество по-прости. От друга страна изпълнението на инструкциите се 
разделя на отделни части, така че различни части на различни инструкции 
да се изпълняват едновременно. Като резултат на всичко това се подобрява 
бързодействието на процесора. 

• Съвременните RISC процесори се характеризират с три общи 
характеристики: голям брой от бързи регистри, едновременно изпълнение 



на няколко части от различни инструкции и използване на оптимизирани 
опростени инстрекции с изпълнение в рамките на един такт. 

• RISC процесориите намират широко приложение при вградените системи, 
където физическите размери на устройствата са ограничени – процесорът с 
по-малки размери предлага достатъчна изчислителна мощ. 

• Популярни примери на RISC процесори са SPARC (UltraSparc) на 
Sun Microsystems, PowerPC на IBM, ARM на Palm. 

• Съвременни тенденции в проектирането на процесори: Intel Dual-Core е най 
новата технология на фирмата Intel при създаване на процесори. При нея в 
един процесорен чип са поместени две изпълнителни устройства. Това 
позволява многонишково изпълнение на задачите. 

 

 
 

• За да се използват предимствата на Dual-Core технологията е необходимо 
съответният софтуер да позволява многонишково изпълнение. Например 
операционната система Windows XP по начало е многонишкова, същото се 
отнася за програмата Photoshop  на Adobe. 

• Процесори на пазара: Pentium D е аналог на Pentium 4, но изпълнен по 
технологията Dual-Core. Също така  Pentium Extreme Edition е Dual-Core 
аналог на Pentium 4 Extreme Edition. Използването на тези процесори 
изисква използване на новите Intel чип-сетта i945 и i955. 

 
Първият микропроцесорен чип Intel 4004 

 

 
 

• Процесорът е 4-битов. Това означава, че основната информационна 
единица, която той може да обработва директно се състои от 4 бита. 



• Процесорът Intel 4004  съдържа 2 250 транзистора. 
 

 

Архитектура на компютърните системи – памети 

 

• Класификация на типовете памет 

 
 

 

• RAM (Random Access Memory) е енергозависима памет, т.е. при изключване 
на електрическото захранване информацията, записана в паметта се 
унищожава безвъзвратно. RAM е бързата памет, с която комуникира 
процесорът. Например инструкциите на дадена програма се записват в RAM 
паметта. Тази памет позволява запис и четене. Достъпът до паметта е 
произволен – до всяка клетка на паметта и в произволен момент от време. С 
развитието на технологиите RAM паметта се замести от по-нови 
технологични решения. 



• Dynamic Random Access Memory (DRAM). Доскоро това беше най-

използваният тип памет за оперативна памет на компютъра. Дължи се на 
ниските производствени разходи. Недостатък на тази памет е 
необходимостта от периодично обновяване на записите. Обновяването 
блокира използването на паметта, което се отразява на бързодействието на 
компютъра. Използват се специални подходи за организация на паметта за 
компенсиране на този недостатък. 
 

• Extended Data Output (EDO). Подобрен вариант на паметта от тип DRAM. 
 

Synchronous DRAM (SDRAM). Тази памет работи в синхронизация с 

шината за паметта. Така може да се постигне по-висока тактова честота в 
сравнение с DRAM. Широкоизползвана в съвременните компютърни 
системи. 
 

• Static RAM (SRAM). Статична памет RAM, което означава че не трябва да 
се обновява както е при DRAM. Например времето за достъп при SRAM е от 
порядъка на 2 ns, докато при DRAM е между 60 – 70 ns. Недостатъци на 
SRAM са по-големите размери на електронните схеми и по-високата цена. 

 

• ROM (Read-Only Memory). Енергонезависима памет, която съхранява 
записаната информация и след изключване на захранването. Записът на 
информация в паметта обикновено се извършва от производителя на 
компютърната система и не може да се променя. Затова за ROM казваме, че 
е памет, позoляваща само четене.   

 

• EPROM памет (Erasable Programmable Read-only Memory) 
� EPROM е постоянна памет както паметта ROM – с изключване на 
захранването информацията, записана в паметта се запазва. 

� За разлика от ROM паметта, съдържанието на EPROM паметта може да 
се изтрива (многократно) и да се записва нова информация. Изтриването 
на съдържанието в паметта става с помощта на ултравиолетова светлина. 

� Записът на нова информация в EPROM паметта се извършва със 
специално устройство наречено програматор, а самият процес се нарича 
препрограмиране на паметта. 

� Паметта EPROM се използва често в микроконтролерите за запис на 
фирмения софтуер (firmware). До неотдавна BIOS софтуерът на PC се 
записваше на EPROM чип. 

� Развитието на EPROM паметта се нарича EEPROM (E2
PROM или 

Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). При нея 
изтриването на старата информация става по електрически път, което е 
по-икономично в сравнение с EPROM паметта. 

� Новите EEPROM памети позволяват над 100 000 цикъла изтриване/нов 
запис. Паметта  от тип Flash е по-евтина от EEPROM, но тя пък 



позволява по-малък брой цикли изтриване/запис – около 10 000 (при 
новите модели до 1 000 000). 

� ЕEPROM паметта е предназначена за запис насравнително неголямо 
количество информация – около 128 KB. Затова тя се използва например 
за съхранение на конфигурационни параметри или конфигурации. В 
съвременните PC тази памет се използва за запис на BIOS-а, замествайки 
паметта от тип CMOS. 

 

 
 

 

• Flash памет 
� Flash паметта е пре-програмируема постоянна памет както EEPROM 
например. Тя обаче е по-евтина от EPROM и намира широко 
приложение при съхранение на по-големи обеми информация. 

 

 
 

� В сравнение с други постоянни памети, Flash паметта има по-добро 
време на достъп при четене. От друга страна този тип памет е по-
устойчива на механични сътресения например в сравнение с твърдите 
дискове. 

� Flash паметта получи широко разпространение като външна преносима 
памет на PC. В този случай паметта се комбинира с файлова система от 
типа FAT например. Интерфейсът на паметта към PC е чрез USB порта и 



устройството се разпознава от операционната система като 
допълнителен диск. 

� Доскоро обемът на Flash паметта бе обикновено в границите на 128 – 512 
MB при ниска цена. По последни данни на фирмата Samsung  вече се 
предлагат Flash памети с обем 16 и 32 GB. 

 
 

• Cache памет.  Това е бърза памет интегрирана с процесора за работа с 
важни или често използвани данни. Обикновено тази памет варира от 8 KB 
до 2 MB. Паметта се управлява от специален контролер, който може да е 
интегриран в процесора или на дънната платка. 

 

• Пример за йерархия на паметта. Следващата диаграма илюстрира по-
скоро съотношението между различните типове памет. Данните за обема на 
паметта се променят твърде динамично и посочените трябва да се 
разглеждат като илюстративни. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

• Адресиране на оперативната памет.  
� Паметта се разделя на отделни последователни клетки. Специфично за 
всеки тип компютър, клетка на паметта може да съдържа 8, 16, 32, 64  и 
т.н. бита информация.  

� Логически клетките на паметта са разположени последователно и всяка 
от тях има уникален адрес. Две съседни клетки имат адреси различаващи 
се с 1. 

� Адресирането на паметта започва от адрес 0. Ако за адрес на клетка от 
паметта се използват 32 бита, процесорът може да адресира 232 (4GB) 
памет. За адресиране на по-голямо адресно пространство се използва 
специални начини за организация на паметта. 

 

 

Архитектура на компютърните системи – твърд диск 

 

Регистри 

Cache памет 

Оперативна памет 

Твърд диск 

Магнитна лента 

Време за достъп Обем памет 

1 ns 

2 ns 

10 ns 

10 msec 

100 sec 

1 KB 

1 MB 

64 – 512 MB 

5 – 50 GB 

20 –100 GB 



• Външен вид на устройството на твърдия диск 

 

 
 

 

 

• Обща схема на устройството за у-ние на твърдия диск 

 

 



 
 

• Организация на записите върху твърдия диск  

 

 

 
 

 

• Технически данни 
� Всеки сектор съдържа 512 байта информация. Секторите са 
разположени в пътечка. Вертикално разположените пътечки 
образуват цилиндър. 

� Капацитет на диска. Понастоящем широко разпространени са 
дискове с капацитет 80 - 120 MB. Достигната е границата от 
500 MB (0.5 TB – 1 TB = 103 MB). 



� Скорост на шпиндела. В момента са разпространени дискове 
със скорост на шпиндела (RPM) 7 200 RPM. По-скъпите 
дискове постигат 10 000 – 15 000 RPM. Те използват SCSI 
интерфейс. 

 

Архитектура на компютърните системи – CD/DVD устройства 

• CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory) устройството е предназначено 
за работа с компактни дискове (Compact Disc). Тези устройства са още 
известни като оптични устройства, тъй като използват оптична/лазерна 
технология за запис/четене на информацията. 

 

 
 

• При запис върху компактен диск се променя в определени точки 
светлоотразителната способност на повърхността. Първоначално 
компактните дискове са използвани за еднократен запис и многократно 
четене. Тези дискове се означават като CD-R (само за четене). При тях не 
може да се изтрива първоначалният запис или да се записва върху стар 
запис. 

 
 
 

• В последствие се създават компактни дискове за многократен запис и 
четене. Те се означават с CD-RW (rewritable). При тези дискове може да се 
изтрива предишно съдържание (на целия диск) и повторно да се записва 
ново съдържание. Изключително удобни за архивиране на информация. 

• Устройствата за запис върху CD-RW дискове често се наричат записващи 
устройства (за разлика от CD-ROM устройствата).  

• Първоначално CD се използват за запис на аудио файлове. Понастоящем 
CD дисковете се използват за запис на видео, музика, данни. 

• Обикновено обемът на един CD диск е 650 MB (75 min) или 700 MB (80 
min). 



 

Капацитет на компактните дискове 

Данни max  Аудио max  Време 
Тип Сектори 

(MB)    (MiB)    (MB)    (MiB)    (min)    
8 cm    94,500 193.536 ≈ 184.6 222.264 ≈ 212.0 21 

    283,500 580.608 ≈ 553.7 666.792 ≈ 635.9 63 

650 MB    333,000 681.984 ≈ 650.3 783.216 ≈ 746.9 74 
700 MB    360,000 737.280 ≈ 703.1 846.720 ≈ 807.4 80 

    405,000 829.440 ≈ 791.0 952.560 ≈ 908.4 90 

    445,500 912.384 ≈ 870.1 1,047.816 ≈ 999.3 99 
 
 

• Друга характеристика на CD устройството е скоростта, с която се 
записват/четат данните. Тя се определя като 1X, 2X, 4X, и т.н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Обикновено за устройствата, позволяващи запис върху CD-RW дискове се 
подават параметри във вида 12x/10x/32x. Това се разбира по следният 
начин: запис върху CD-R със скорост 12х, запис върху CD-RW със скорост 
10х, четене от CD със скорост 32х. 

Скорост на предаване 

Скорост Megabytes/s Megabits/s Mebibits/s 

1x    0.15 1.2 1.1444 
2x    0.3 2.4 2.2888 
4x    0.6 4.8 4.5776 
8x    1.2 9.6 9.1553 
10x    1.5 12.0 11.4441 
12x    1.8 14.4 13.7329 
20x    3.0 24.0 22.8882 
32x    4.8 38.4 36.6211 
36x    5.4 43.2 41.1987 
40x    6.0 48.0 45.7764 
48x    7.2 57.6 54.9316 
50x    7.5 60.0 57.2205 
52x    7.8 62.4 59.5093 



• CD устройствота използват няколко интерфейса за връзка с компютъра - 
IDE - Integrated Device Electronics (както при твърдите дискове), EIDE – 
(нова версия на IDE), SCSI (Small Computer System Interface - както при 
твърдите дискове). 

 

• DVD устройството е предназначено за работа с компактни дискове, които 
външно по размери приличат на дисковете за CD устройство (диаметър 120 
mm (4.72 inches) или понякога 80 mm (3.15 inches)). Записът върху DVD 
дисковете обаче е с различен формат от този на CD дисковете – много по-
голяма компресия и по-голям обем информация. 

 

Аритметични и логически основи на компютърните 

системи 
 

Позиционни бройни системи 

• Най-известната позиционна бройна система е десетичната. При нея 
стойността на числата се представя като подредена последователност от 10 
цифри (арабски) – 0, 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Примери за последователности: 

 
123456 2890654 12 

 

• На всяка позиция в горните последователности е присвоено тегло (теглови 
коефициент), което е кратно на стойността 10. Теглата нарастват отляво на 
дясно и образуват следната примерна последавателност: ... 103102101100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Десетичната система се нарича “десетична” понеже използва 10 цифри за 
представяне на числата. Използваният брой цифри се нарича основа на 
бройната система – десетичната система има за основа 10.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

единици 

десетици 

стотици 

хиляди 

1235 = 1 * 1000 = 1000 
            2 * 100   =    200 

      3 * 10    =      30 
      5 * 1    =        1 
_________________ 

                    1235 

1235 



• Лесно можем да си представим и други бройни системи, при които се 
използват други основи. Двоичната бройна система (с основа 2) се използва 
за представяне на числовите стойности в компютърните системи. 

• Какво е обяснението за предпочитание на двоичната бройна система в 
компютрите? 

• Обща формула за представяне на числа в позиционни системи: 
 

(N)b = P n
 
P n-1 … P1 P0  , където 

 

0 <= Pi <= b-1 ,   i = 0,1,2, … , n 

 

• Каква може да е стойността на n? Може ли n да е равно на 16? 

• Примери на двоични числа: 
� Двоичното число се представя като последователност от само две 
цифри 0 и 1 (повтарящи се произволно) 

0111101   1010 

� Основата на двоичната система е числото 2 
� Тегловите коефициенти образуват последователност ... 23222120 
� Двоичното число 10101 има следните тегла и десетична стойност: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Бройната система, използваща римските цифри позиционна ли е? 

� Използвани римски цифри – I (1), II (2-повторение), III (3-повторение), 
V (5), X (10), L (50), C (100), D (500), M (1000) 

� Производни римски цифри – IV (4), VI (6), VII (7), VIII (8), IX (9), XI 
(11), … 

� Правило за образуване на производни цифри:  

24 23 22 21 20 
Теглови коефициенти 

1 0 1 0 1 Двоично число 
     Превръщане в десетично 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Десетична стойност   =      21 

20 * 1 = 1 

21 * 0 = 0 

22 * 1 = 4 

23 * 0 = 0 

24 * 1 = 16 



� Две съседни цифри, при които първата е по-голяма се събират, за 
да се получи десетичната стойност 

� Две съседни цифри, при които първата е по-малка се изваждат, за 
да се получи десетичната стойност 

� Каква е десетичната стойност на следните числа, записани с римски 
цифри: 

XIX (10+10-1=19) XL (50-10=40)  
XXXIII (10+10+10+1+1+1=33) 

 
 
Основни единици информация – двоично представяне 

• Бит – двоична величина за измерване на информация. Приема само две 
стойности – 0 и 1. 

• Байт – двоична величина за измерване на информация, състояща се от 8 
бита. Битовите са разположени последователно и представят дадена числова 
стойност в интервала 00000000 – 11111111 (или десетично в интервала 0 – 
255). Най-десният бит се нарича младши, а последният отляво – старши. 
� Как се определя максималната десетична стойност, която може да се 
представи с един байт? (28 – 1) 

• Машинна дума – последователност от няколко байта за представяне на 
двоична информация. Броят на байтовете в машинната дума е хардуерно 
зависим за съответната компютърна система. 

 
 
 

0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 

 
 

 
 

 
 
 
Операции с двоични числа 

• Преобразуване на десетично в двоично – метод на тегловните коефициенти, 
метод на деление. 

• Аритметични операции с двоични числа 
� Събиране 

 
 

 
 
 

� Умножение 

 
 

Младши байт (първи) Старши байт (втори) 

Машинна дума (два байта) 

БитСтарши бит 
Младши бит 

101 (510) 
+ 
010 (210) 
 

111 (710) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Двоично допълнение на число – алгоритъм за получаване на 

двоично допълнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Изваждане  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
Основни логически елементи 

• Двоичната променлива А приема две стойности 0 и 1. За тях може да си 
мислим като за ниско и високо напрежение. 

 
 
 

101 (510) 
* 
  11 (310) 
 
101  

 101 
 
 1111 (1510) 

0101     Двоично число 
1010 Инвертиране (обратен код) 
+ 
      1     Добавяне на 1 
 1011    Двоично допълнение 

(допълнителен код) 

710 – 310 = 410 
0011   310 
1100    Обратен код 
1101    Допълнителен код 
+ 
0111 
 

1 0100    410 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Разглеждаме логически схеми с много входове и един изход 
 
 
 
 
 
 
 

• Логическа схема инвертор. Едновходова схема, която инвертира входния 
сигнал.  

 
 
 
 

 

• Логическа схема И. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

• Логическа схема ИЛИ.  
 

 
 
 

A ~A 

0 1 

1  0 

A B A*B 

0 0 0 

0 1 0 

1 1 1 

1 0 0 

A B A+B 

0 0 0 

0 1 1 

1 1 1 

1 0 1 

А – логическа 1 
 
 
 
 
 
 
~А – логическа 0 

Логическа 

схема 

Изход 

Входове 

A ~A 

A B 

A*B 
A 

B 

A 

B 

A+B 



 
 
 
 
 
 
 

• Логическа схема ИЛИ-НЕ. 
 
 
 

 
 

 

 

 
• Логическа схема И-НЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Логическа схема изключващо ИЛИ. Изходният сигнал се описва с израза: 
 
Q = (A+B)*(~(A*B)) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа и синхронизация на основните функционални елементи 

• Синхронизация на логическите схеми. Защо е нужна синхронизация? В 
съвременните електронни схеми сигналите са във вид на импулси, като 

A B A+B ~(A+B) 

0 0 0 1 

0 1 1 0 

1 1 1 0 

1 0 1 0 

A B ~(A*B) 

0 0 1 

0 1 1 

1 1 0 

1 0 1 

A B Q 

0 0 0 

0 1 1 

1 1 0 

1 0 1 

A+B 
A 

B 

A+B 
A 

B 

~(A*B) A*B A 

B 

~(A+B) 



тяхното формиране става с определено времезакъснение. Необходимо е да 
се отдели достатъчно време за формиране на сигналите, което се постига 
чрез използването на специален синхронизиращ сигнал. Той “мери” 
времето, което се отделя за извършването на дадена операция от 
електронната схема и се нарича тактов сигнал (тактова честота). 

• Пример на синхронизиращи импулси 
 

 
 

• Тригер – основен функционален елемент за съхранение на 1 бит 
информация. Има две устойчиви състояниея – 1 и 0. Използва се например 
за изграждане на памети. 

 

 
 

• Логическа схема на тригер 
 



 
 

• Синхронизация на тригер 
 

 
 

• Регистър. Служи за съхранение на информация, записана в няколко бита. 
Представлява обединение на няколко тригера. 

• Преместващ регистър. Служи за преместване на няколко разряда вляво 
или вдясно на едно двоично число. 

• Двоичен (десетичен) брояч. Това е регитър, чието съдържание се 
увеличава с единица при всяко появяване на входен сигнал. 

• Суматор. Предназначен е за сумиране на двоични стойности. 

• Превключвател. Предназначен е за избор на определен блок (устройство), 
което има уникален адрес. 



• Дешифратор. Многовходна и многоизходна схема. Тази схема служи за 
декодиране на постъпващата на входа информация и генериране на сигнал 
на някой от изходите. 

 

Кодиране на информацията в компютърните системи 
 
Други позиционни системи 

• Осмичен код. Позволява по-съкратени записи на големи двоични числа. 
Сравнете: 

(35)10  =  (10001)2 

 

Използват се цифрите от 0 до 7 (включително). Основата на кода е числото 
8. Тя може да се представи като 23. Пример на осмичен запис: 

 
   1010 = 10102 = 128 

 
� Превръщане на двоично число в осмично: i) Отляво надясно се 
формират групи от по 3 бита; ii) Всяка 3-битова група като десети 
чна числена стойност се превръща в осмичен код. Пример:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Компютрите работят ли с осмичен код? Компютрите на хардуерно 
ниво работят с двоичен код. Осмичният код се използва от човека за 
улеснение. 

 

• Шестнайсетичен код. Изпълнява алогична роля като осмичния код. При 
него основата е 16 (16=24). 

� Използвани символи в шестнайсетичния код: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
A, B, C, D, E, F. Пример: 

 
 
 
 
 
 

110101111001 Двоично число 
 
110 101 111 001 3-битови групи 
 
  6     5     7     1 Осмичен код 
 
1101011110012 = 65718 

1001110001001101    Двоично число 
 
1001 1100 0100 1101  4-битови групи 
 
  9        C      4        D    Шестнайсетичен 
        код 
 
10011100010011012 = 9C4D16 



 
 
 
 
 
 
 

 

• Двоично-десетичен код (BCD). Този код е въведен за упростяване на 
превръщането на двоични числа в десетични и обратно. Десетичната бройна 
система остава най-удобната за човека. 
� Образуване на двоично-десетичен код: всеки десетичен разряд на 
десетичното число се заменя с 4-битово двоично представяне. Пример: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Код на Грей. Две съседни десетични стойности (например различаващи се с 
1) имат твърде различно двоично представяне. Сравнете  

710 = 0111 и 810 = 1000 
Ако съседните стойности представляват физически величини, които имат 
преходен период на установяване, компютърната система може да се 
“заблуди” и грешката вече в двоично представяне може да изглежда 
значителна. 

 
� Кодът на Грей е предназначен да предпази от подобни ситуации, като 
съседни десетични стойности се кодират със съседни двоични стойности 
– допуска се разлика само в един бит. 

� Двоичен код и код на Грей – примерна таблица 
 
 

Десетичен 
код 

Двоичен код Код на Грей 

0 0000 0 

1 0001 01 

2 0010 11 

3 0011 10 

4 0100 110 

5 0101 111 

6 0110 101 

6 3 4 7  Десетично число 
 

0110  0011   0100    0111  4-битови групи 
 
0110  0011   0100    0111BCD = 634710 



7 0111 100 

8 1000 1100 

9 1001 1101 

10 1010 1111 

11 1011 1110 

12 1100 1010 

13 1101 1011 

14 1110 1001 

15 1111 1000 

  
 

Формат на данните 

• Положителни и отрицателни стойности. Старшият бит на машинната 
дума се използва за определяне на знака на съответното число. Ако този бит 
е нула  числото е положително. Ако този бит е 1 числото е отрицателно. 

� Положителните числа се представят в прав код. 
� Отрицателните числа се представят в допълнителен код. 
� Ако n е броят на битовите в машинната дума, n-1 бита се използват 
за представяне на съответното число. Оттук следва, че диапазонът на 
възможните числа е: [- 2n-1, +(2n-1 – 1)]. 

 

• Представяне на цели числа. Целите числа се представят точно в двоичен 
код и затова изчисленията с тях се извършват по-бързо. Освен това при тях 
се използва т.нар. бърза аритметика, което допълнително повишава 
ефективността на обработката им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Представяне на числа с фиксирана запетайка (десетични числа). Това са 
десетични числа, съдържащи цяла и дробна част, разделени с разделител – 
десетична точка или запетайка. 
� Могат да се представят както положителни, така и отрицателни 
стойности. Старшият бит на машинната дума (знаковият бит) определя 
знака на числото. Ако той е 0 числото е положително, ако е 1 - числото е 
отрицателно. 

8-битова машинна дума 
 

0000 0000  010 
0000 0001  110 
0111 1111  27 – 1 =  
 
1111 1111  -110 
1111 1110  -210 
1000 0001  -(27-1) = - 
1000 0000  -27 = - 



� Останалите битове се използват за представяне на цялата и дробната 
част на числото. 

 
 
 
 
 

• Представяне на числа с плаваща запетайка. Това представяне се нарича 
още експоненциално или научно. Числото се представя като два множителя 
– мантиса, съдържаща цифровата част и порядък (степен на основата 10), 
който определя размера на числото. Примери:  

 
 
 
 
 
 
 

� Тъй като степенният показател може да бъде положително или   
отрицателно число за неговият знак се отделя също 1 бит в машинната 
дума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Кодиране на цифрово-буквена информация 

• Терминът “цифрово-буквена информация” (или символна информация) се 
използва за символите, които се използват в различните писмености. 
Например в английската азбука има 26 букви и 10 цифри.  

• За кодирането на символната информация се използват международно 
стандартизирани кодове, често познати като кодови таблици (кодови 
страници). 

• Най-разпространеният начин за въвеждане на символна информация е чрез 
клавиатурата. Можете ли да обясните как работи логически клавиатурата? 

• Какво представлява известният код на Морз в телеграфията? 

1      цяла и дробна част на числото 

1 бит за знака 

0.15  *  102 
1.5    *  101 
150   *  10-1 
1500 *  10-2 

порядък мантиса 

1         1 порядък                   мантиса            

Знак на 

мантисата 

Знак на 

порядъка 



• Кодова таблица ASCII. Съкращението ASCII означава American Standard 

Code for Information Interchange. Като стандарт е въведен през 1967 г. 
(последно променен през 1986 г.). 
� Служи за кодиране на английската азбука и някои общоприети символи.  
 
 
 
 

 
� ASCII кодът използва 7 бита за представяне на символите, т.е. кодовете 
представляват десетични стойности в интервала от 0 до 127. Общо се 
кодират 95 видими символа (които могат да се отпечатват) в интервала 
от 32 до 126. Останалите кодове са за специални цели. 

� Тъй като в по-новите компютри байтът (8 бита) става основна 
информационна единица, на практика ASCII кодът използва 8 бита за 
кодиране. 8-ият бит се използва за контрол по четност при предаване на 
кодовете в компютърната система или за разширение на кодовата 
таблица за работа едновременно с латиница и кирилица например. 

� ASCII резервира първите 32 кода (десетично от 0 до 31) за специални 
управляващи символи. Те нямат графично изображение. Код 127 
(десетично) означава “delete” (въведено в UNIX). Тъй като оригиналният 
стандарт за ASCII не дава определение за управляващите символи, 
тяхната конкретна реализация може да се различава. 

 

Binary    Oct    Dec    Hex    Код Описание 

0000 
0000 000 0 00 NUL Null (нулев символ, за ограничаване на низ) 

0000 
0001 001 1 01 SOH Start of Heading. Начало заглавна част (1-ви символ) 

0000 
0010 002 2 02 STX Start of Text. Начало текст (1-ви символ съобщение) 

0000 
0011 003 3 03 ETX End of Text. Край на текст (“Прекъсващ символ Ctrl-

C). 

0000 
0100 

004 4 04 EOT End of Transmission. Край на предаване (Край файл 



0100 UNIX) 

0000 
0101 005 5 05 ENQ Enquiry. Запитване 

0000 
0110 006 6 06 ACK Acknowledge. Потвърждение (Отговор на ENQ) 

0000 
0111 007 7 07 BEL Bell. Звуков сигнал 

0000 
1000 010 8 08 BS Backspace. Символ назад (Изтрива левия символ) 

0000 
1001 011 9 09 HT Horizontal Tab. Хоризонтална табулация 

0000 
1010 012 10 0A LF Line Feed. Нов ред (В UNIX край на ред, в Windows  

се използва двойката (CR,LF). 

0000 
1011 013 11 0B VT Vertical Tab. Вертикална табулация 

0000 
1100 014 12 0C FF Form Feed. Нова страница 

0000 
1101 015 13 0D CR Carriage Return. Начало ред (връщане на каретката) 

0000 
1110 016 14 0E SO Shift Out. Превключване към алтернативно символно 

множество 
0000 
1111 017 15 0F SI Shift In. Връщане към предишното символно 

множество 
0001 
0000 020 16 10 DLE Data Link Escape. Следващата информация се 

разглежда като данни, а не управляващи кодове. 

0001 
0001 021 17 11 DC1 Device Control 1. Възстановяване на предаването на 

данни. 
0001 
0010 022 18 12 DC2 Device Control 2. Повторно отпечатване на текущия 

ред. 
0001 
0011 023 19 13 DC3 Device Control 3. Прекратяване на предаването. 

0001 
0100 024 20 14 DC4 Device Control 4. Показване на информация за 

състоянието. 
0001 
0101 025 21 15 NAK Negative Acknowledge. Отрицателно потвърждение 

0001 
0110 026 22 16 SYN Synchronous Idle. При синхронно предаване на данни 

за корекция на грешки. 
0001 
0111 027 23 17 ETB End of Transmission Block. Край на предавания блок 



0001 
1000 030 24 18 CAN Cancel. Отмяна операция 

0001 
1001 031 25 19 EM End of Medium. В някои програми входът от 

клавиатура Ctrl-Y се използва като “Redo” операция. 
0001 
1010 032 26 1A SUB Substitute. В MS-DOS край на файл. В някои програми 

входът от клавиатура Ctrl-Z е “Undo” операция. 

0001 
1011 033 27 1B ESC Escape. В редица програми за изход от екран, меню, 

режим и т.н. 

0001 
1100 034 28 1C FS File Separator. Ограничител за файл 

0001 
1101 035 29 1D GS Group Separator. Ограничител за група 

0001 
1110 036 30 1E RS Record Separator. Ограничител за запис 

0001 
1111 037 31 1F US Unit Separator. Ограничител за единица 

0111 
1111 177 127 7F DEL Delete. Изтрива символа отдясно на маркера. 

 
� Кодове на видимите (печатни) ASCII символи: 
 

Binary    Dec    Hex    Симв.    

0010 
0000 32 20 

(празно) 

 
0010 
0001 33 21 ! 

0010 
0010 34 22 " 

0010 
0011 35 23 # 

0010 
0100 36 24 $ 

0010 
0101 37 25 % 

0010 
0110 38 26 & 

0010 
0111 39 27 ' 

0010 
 40 28 ( 

 Binary    Dec    Hex    Симв.    
0100 
0000 64 40 @ 

0100 
0001 65 41 A 

0100 
0010 66 42 B 

0100 
0011 67 43 C 

0100 
0100 68 44 D 

0100 
0101 69 45 E 

0100 
0110 70 46 F 

0100 
0111 71 47 G 

0100 
1000 72 48 H 

 Binary    Dec    Hex    Симв.    
0110 
0000 96 60 ` 

0110 
0001 97 61 a 

0110 
0010 98 62 b 

0110 
0011 99 63 c 

0110 
0100 100 64 d 

0110 
0101 101 65 e 

0110 
0110 102 66 f 

0110 
0111 103 67 g 

0110 
1000 104 68 h 



1000 
0010 
1001 41 29 ) 

0010 
1010 42 2A * 

0010 
1011 43 2B + 

0010 
1100 44 2C , 

0010 
1101 45 2D - 

0010 
1110 46 2E . 

0010 
1111 47 2F / 

0011 
0000 48 30 0 

0011 
0001 49 31 1 

0011 
0010 50 32 2 

0011 
0011 51 33 3 

0011 
0100 52 34 4 

0011 
0101 53 35 5 

0011 
0110 54 36 6 

0011 
0111 55 37 7 

0011 
1000 56 38 8 

0011 
1001 57 39 9 

0011 
1010 58 3A : 

0011 
1011 59 3B ; 

1000 
0100 
1001 73 49 I 

0100 
1010 74 4A J 

0100 
1011 75 4B K 

0100 
1100 76 4C L 

0100 
1101 77 4D M 

0100 
1110 78 4E N 

0100 
1111 79 4F O 

0101 
0000 80 50 P 

0101 
0001 81 51 Q 

0101 
0010 82 52 R 

0101 
0011 83 53 S 

0101 
0100 84 54 T 

0101 
0101 85 55 U 

0101 
0110 86 56 V 

0101 
0111 87 57 W 

0101 
1000 88 58 X 

0101 
1001 89 59 Y 

0101 
1010 90 5A Z 

0101 
1011 91 5B [ 

1000 
0110 
1001 105 69 i 

0110 
1010 106 6A j 

0110 
1011 107 6B k 

0110 
1100 108 6C l 

0110 
1101 109 6D m 

0110 
1110 110 6E n 

0110 
1111 111 6F o 

0111 
0000 112 70 p 

0111 
0001 113 71 q 

0111 
0010 114 72 r 

0111 
0011 115 73 s 

0111 
0100 116 74 t 

0111 
0101 117 75 u 

0111 
0110 118 76 v 

0111 
0111 119 77 w 

0111 
1000 120 78 x 

0111 
1001 121 79 y 

0111 
1010 122 7A z 

0111 
1011 123 7B { 



0011 
1100 60 3C < 

0011 
1101 61 3D = 

0011 
1110 62 3E > 

0011 
1111 63 3F ? 

 

0101 
1100 92 5C \ 

0101 
1101 93 5D ] 

0101 
1110 94 5E ^ 

0101 
1111 95 5F _ 

 

0111 
1100 124 7C | 

0111 
1101 125 7D } 

0111 
1110 126 7E ~ 

 

 
� Кодовете на малките и големи букви се различават само в един бит, с 
което се улеснява тяхното превръщане (от малки в големи и обратно) с 
помощта на побитови операции.    

 

• Кодова таблица EBCDIC. Този код е създаден от фирмата IBM през 1963-
1964 г. и въведен с IBM компютрите от серията System/360. Представлява 
разширение на BSD (Binary-Coded Decimal) кода. Използва 8 бита за 
кодиране на символите. Много от по-новите операционни системи на IBM 
поддържат EBCDIC. 
� Кодът EBCDIC е особено подходящ за кодиране на информацията върху 
перфокарти, широко използвани в системите IBM 360/370. Днес вход от 
перфокарти не се използва и кодът EBCDIC се използва само за 
поддържане на съвместимост между приложенията от по-стар тип. 

� EBCDIC поддържа до 2 различни езика. Не е съвместим с ASCII. 
 

• Кодова таблица UNICODE. Международно стандартизиран код (Unicode 
1.0 - 1991 г., Unicode 5.0 – 2006 г.) за представяне на символна информация 
за всички писменни системи. Постепенно се поддържа от все по-голям брой 
приложения, особено когато се разработват международни версии или 
локални такива. Вгражда се в новите технологии като XML, Java 
programming language, нови операционни системи. 

 
� UNICODE използва абстрактен модел на кодиране, при който не се 
интересува от графичното изображение на дадения символ. На всеки 
символ се приписва уникална стойност (код), която в терминологията на 
Unicode се нарича кодова точка. Към момента Unicode  е дефинирал 
около 100 000 различни символа.Прието е Unicode кодиране в 
документация и други материали да се представя като U+0065. Числото 
след знака + е в шестнайсетичен формат и представя стойността на 
кодовата точка (в примера U+0065 представя малко е латиница). 

 
� UNICODE (версия 5.0.0) определя точно 1 114 112 кодови точки. От тях: 

101 063 (или 9.1%) са използвани, 137 468 (или 12.3%) са резервирани за 
частна употреба и 875 441 (или 78.6%) са неизползвани. Използваните 
кодови точки са разделени както следва: 98 884 графеми, 140 



форматиращи символа, 65 символа за управление и 2 048 първични 
символа.  

 
� Първите 256 кода на UNICODE съвпадат с разпространения в западните 
страни стандарт ISO 8859-1 и в частност първите 128 кода са тези на 
известната ASCII кодова таблица. 

 
� Кодовете за символи са разделени на 17  

Подгрупи, всяка от които съдържа 65 536 (216) кодови точки. Засега само някои от 
тези групи се използват: 

o Група 0 (0000–FFFF): Basic Multilingual Plane (BMP). Включва 
основните естествени езици. Голям брой от кодовете се използват за 
езиците: китайски, японски и корейски. 

o Група 1 (10000–1FFFF): Supplementary Multilingual Plane (SMP)  
o Група 2 (20000–2FFFF): Supplementary Ideographic Plane (SIP)  
o Групи 3 to 13 (30000–DFFFF) are unassigned  
o Група 14 (E0000–EFFFF): Supplementary Special-purpose Plane 

(SSP)  
o Група 15 (F0000–FFFFF) and Plane 16 (100000–10FFFF), reserved for 

the Private Use Area (PUA)  

� Следващата таблица илюстрира разпределението на кодовете в група 
BMP. 

 
 

 
 



Всяка клетка от тази таблица отговаря на 256 кода. Цветовете имат 
следния смисъл: 

� Black  = Латиница и свързани с нея символи  
�  Light Blue  = Други писмености  
�  Blue  = Други европейски писмености  
�  Orange  = Писменост на страните от Средна и Юго-Западна 

Азия  
�  Light Orange  = Писменост на страните от Африка  
�  Green  = Писменост на страните от Южна Азия  
�  Purple  = Писменост на страните от Юго-Източна Азия  
�  Red  = Писменост на страните от Източна Азия 
�  Light Red  = Unified CJK Han  
�  Yellow  = Aboriginal scripts  
�  Magenta  = За символи – граматични, за означение на валута, 

индекси, за математически операции и т.н. 
�  Dark Grey  = За диакритични знаци 
�  Light Grey  = UTF-16 surrogates and private use  
�  Cyan  = За други символи  
�  White  = Неизползвани  

 

� Кирилицата и европейските езици използват следните кодове: 

o Латиница (основна)  (0000–007F)  
o Latin-1 (допълнение)  (0080–00FF)  
o Латиница разширение A  (0100–017F)  
o Латиница разширение В  (0180–024F)  
o Гръцки  (0370–03FF)  
o Кирилица  (0400–04FF)  
o Кирилица допълнение  (0500–052F)  

 
� Unicode  дефинира два метода за кодиране, известни като UTF (Unicode 

Transformation Format) и UCS (Universal Character Set). По-
разпространените реализации на тези методи са: 
� UTF-8 — използва 8 бита за представяне на кодова точка, една 
кодова точка може да се представи с 1 до 4 байта (кодиране с 
променлива дължина), съвместим с  ASCII. Използва се като стандарт 
за пренасяне на Unicode текст. 

� UCS-2 — използва 16 бита за представяне на кодова точка, кодиране 
с фиксирана дължина, поддържа само BMP. 

� UTF-16 — обикновено използва 16 бита за представяне на кодова 
точка (но в някои случаи и 32 бита), кодиране с променлива дължина. 



Използва се в приложния програмен интерфейс (API). Например при 
Windows API, Java, .NET. 

� UCS-4 and UTF-32 . Двата метода са функционално идентични. 
Използва 32 бита за представяне на кодова точка, кодиране с 
фиксирана дължина. За директно представяне на произволна кодова 
точка. Не са разпространени, тъй като няма широко практическо 
приложение – 21 бита са достатъчни за представяне на който и да е 
символ, включително нови такива. UCS-4 започва все по-широко да 
се използва от програмните езици за вътрешно представяне на 
кодиран текст. 

� Приложение на Unicode: използва се широко в операционни системи 
като Windows NT, 2000, XP, Unix подобни (*nix), Java и .NET среди. 
Използването на Unicode в системите за електронна поща се 
дефинира от стандарта MIME. Практическото приложение на 
Unicode в системите за електронна поща обаче е слабо застъпено. 
Голяма част от клиентските програми за електронна поща все още не 
поддържат Unicode. Web броузърите поддържат Unicode и по-
специално UTF-8. Може да има проблеми с използването на различни 
шрифтове. 

 

• Кодови таблици на Windows. Това са разширени ASCII таблици за 
използване и на други езици освен английския.  
� Windows-1250 за езиците от Централна Европа, използващи латиница 

(Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния, 
Албания).  

� Windows-1251 за кирилица 
� Windows-1252 за западноевропейските езици 
� Windows-1253 за гръцки 
� Windows-1254 за турски 
� Windows-1255 for Hebrew 
� Windows-1256 за арабски 
� Windows-1257 за балтийските езици 
� Windows-1258 за виетнамски 

 

Програмно осигуряване на компютърните системи 
 

Въведение 

• Софтуерът (програмното осигуряване) е тази част от компютърната система, 
която реализира неговото функциониране. Под функциониране на 
компютърната система се разбира обработката на наличната или 
постъпваща в реално време иформация и извеждане на съответните 
резултати от процеса на обработка.  

• Като цяло софтуерът на една компютърна система е колекция от програми, 
изпълнявани от хардуера за реализиране на желаното функциониране. 

• Компютърната програма е набор от инструкции, зареждани в паметта на 
компютърната система и обработвани от процесора на системата. 



• В съвременните компютри се използват няколко важни принципа, свързани 
с програмното осигуряване: 

 
� Софтуерът и хардуерът са разделени. Хардуерните устройства се 
описват (описанието се нарича спецификация) като типови устройства, 
така че да могат да се използват от различни програми и потребители.  

� Хардуерът от гледна точка на софтуера е универсална изчислителна 
среда, в която могат да се обработват програми с различни области на 
приложение. Това не изключва използването на специализирани 
компютри. 

� Софтуерът се създава с мисълта за преносимост. Това означава, че един 
и същи софтуер може (при определени условия) да се изпълнява на 
различни хардуерни конфигурации и да реализира една и съща 
функционалност. 

� Софтуерът се съхранява на постоянни носители (твърди дискове, флопи-
дискове, CD, флаш-памет и др.), от където се зарежда в паметта на 
компютъра и изпълнява. 

 

• Типове програмно осигуряване. В принципно отношение различните 
програми не се отличават – всяка програма е набор от инструкции, 
изпълнявани от процесора на компютърната система. Програмите обаче 
могат да бъдат класифицирани от гледна точка на: функционално 
предназначение, област на приложимост, размерност и сложност, използван 
програмен език и т.н. Прието е от функционална гледна точка софтуерът да 
се разделя на следните основни категории: 
� Системен софтуер. Този софтуер осигурява базовото функциониране на 
компютърната система и не е свързан по принцип с конкретна приложна 
област. Той обслужва компютърната система като изчислителна среда и 
следи за нейното правилно функциониране. Този софтуер се управлява 
от системния персонал на компютърната система и не е ориентиран за 
директно използване от крайния потребител. Примери за системен 
софтуер са операционните системи, драйвери за управление на крайни 
устройства, програми за настройка на компютърната система и др. 

� Приложен софтуер. Това е софтуер предназначен за решаване на 
разнообразни задачи в различни приложни области и обслужва директно 
крайния потребител. Примери за приложен софтуер: програми за 
текстообработка, електронни таблици, програми за оптимизация и т.н. 

� Специализиран софтуер (firmware). Това е тясно специализиран 
системен софтуер, който обикновено се записва в постоянната 
компютърна памет (или такава на дадено устройство) още по време на 
производството на компютърната система и е интегрална част от 
хардуера. Той обикновено не може (или не може толкова лесно) да бъде 
изключван, модифициран и т.н. Примери за firmware: програмата BIOS 
за първоначално инициализиране на компютърната система, програми за 
тестване на хардуерни устройства и т.н. 
 



• Други класификации на програмното осигуряване 
� Front-end  програма. Разделянето на една програмна система на front-

end и back-end части е условно и трябва да се разглежда като един 
полезен абстрактен модел. Под front-end  се разбира тази част от 
програмата, която директно комуникира с потребителя. В съвременните 
програмни системи се използва графичен интерфейс за тази 
комуникация, известен под името GUI (Graphical User Interface). Един 
графичен файлов мениджър (например Windows Explorer) може да се 
разглежда като front-end част на системата за работа с файлове. 

� Back-end програма. Под  back-end се разбира тази част от програмата, 
която обработва изходите от front-end частта. Back-еnd частта 
обикновено е скрита от потребителя. 

� Сървър. Програмите клиент и сървър се използват заедно и са част от 
мрежов модел за обслужване на отдалечени заявки на крайните 
потребители. Сървърската програма е тази, която приема 
потребителските заявки и ги обработва. Програмата се изпълнява на 
компютърна система, която също се нарича сървър, но вече в смисъла на 
хардуерна среда.  

� Клиентска програма. Програма, която се изпълнява на потребителския 
компютър и обикновено използва графичен интерфейс за комуникация с 
потребителя. Клиентската програма по искане на потребителя генерира 
заявка, която се изпраща на отдалечения сървър. Тя получава и отговора 
от сървъра и го визуализира към потребителя. 

� Вграден софтуер. За такъв софтуер казваме, че е “вграден” в някакво 
компютърно устройство, което по принцип разполага с по-малко ресурси 
като памет, външни устройства и т.н в сравнение с обикновената 
компютърна система. Вграждането на софтуера е на същия принцип 
както при firmware. Например мобилните телефони от нисък клас 
работят с вграден софтуер. Системите за управление също използват 
вграден софтуер. 

� Софтуер за работа в реално време. Работа в реално време означава, че 
компютърната система (устройство) трябва много бързо да обработи 
постъпилата информация и да формира съответните изходи към други 
например изпълнителни устройства. Към софтуера от този тип се 
поставят специални изисквания, като бързодействието е едно от 
основните. Прихващането на ракета например е задача в реално време. 

 

• Операционни системи 
� Дефиниция на операционна система. Операционната система е 
системен софтуер за организация на работата на хардуерните и 
софтуерните компоненти на компютърната система. Тя изпълнява задачи 
по управление на компютърните ресурси като: управление на паметта, 
въвеждане и следене на приоритети на отделните задачи за обработка на 
информацията, управление на входно/изходните устройства, управление 
на файловата система, управление на мрежовата комуникация, 
управление изпълнението на приложните програми. 



� Преимущества на използването на ОС. Позволява едновременно 
изпълнение на много задачи, с което се постига по-висока ефективност 
при използване на компютърните ресурси. Облекчава приложното 
програмиране, като поема управлението на устройствата на ниско ниво, 
което е и типова задача за различни приложения. 

� Компоненти на ОС. Обикновено операционната система има модулна 
структура. Централният управляващ модул се нарича ядро. Той 
управлява останалите модули на операционната система. Част от 
операционната система, която изпълнява обслужващи функции като 
форматиране на дискове, настройка на устройства и др. е отделена като 
обслужващи програми за администриране на компютърната система. 
 

• Инициализиране на компютърна система. Под инициализиране на 
компютърна система разбираме всички действия, които се осъществяват 
след включване на захранването на компютърната система за довеждането й 
в готовност за комуникация с потребителя. Инициализирането се извършва 
от специален системен софтуер. В случая на PC той се нарича BIOS (Basic 
Input Output System). За други компютърни системи се използват термини 
като зареждаща програма, зареждащ монитор. 
� Със включване на захранването на компютъра се активира BIOS. Той е 
записан резидентно в постоянна памет от тип PROM (EPROM, EEPROM 
в съвременно изпълнение). Как може да спрете изпълнението на BIOS с 
да извършите настройке в него? 

� Обикновено BIOS се самозарежда в оперативната памет и от там 
продължава изпълнението си. 

� Една от първите задачи на BIOS е да извърши предварително заложените 
тестове на компютърните модули – памет, външни устройства. На екрана 
на компютъра се извежда информация за резултатите от тестовете. 

� Основна задача на BIOS е да зареди операционната система от 
постоянната памет (твърд диск, CD, флопи и т.н.) в оперативната памет и 
да й предаде управлението. Важна функция на BIOS е, че той определя 
кое е първичното устройство, от което ще се зареди ОС. Как може да 
променяте това устройство в BIOS? 

� Може ли да имате няколко ОС и да избирате интерактивно коя да 
заредите по време на инициализация? Може ли да конфигурирате 
зареждане на ОС по мрежата? 
 

• Езици за програмиране. Езикът за програмиране подобно на естествените 
езици (български, английски и т.н.) е набор от синтаксични и семантични 
правила за съставяне на текст, който може да бъде “прочетен” и след това 
изпълнен от компютъра. Синтаксисът определя правилата, по които могат 
да се съставят езикови конструкции на базата на допустимото езиково 
множество от символи и примитиви. За него казваме, че определя 
лексичната и граматичната структури. Синтаксически правилна езикова 
конструкция може да не бъде семантично дефинирана – няма смисъл в 
рамките на езика. 



� Машинни езици. Това е единственият език, който се “разбира” от 
компютъра. Той представлява двоични записи на команди, записани в 
паметта на компютъра. 

 

Клетка на 
паметта 

Съдържание 

000000000100 001000000111 

000000000101 000000000000 

000000000110 000000000000 

000000000111 101010101010 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Асемблерни езици. При тези езици двоичното представяне на 
командите се заменя с използване на мнемонични (символни) кодове. 
Пример: командата за нулиране на акумулатора има символен код 
CLEAR. Командата ADD “адрес на клетка от паметта” събира 
съдържанието на акумулатора със съдържанието на клетката, чийто 
адрес е записан в командата. Как ще изглежда програмата, събираща 
числата 77+22+15=114? 

 
 

Клетка # Двоичен код Коментар 

200 CLEAR Нулиране акумулатор 

201 ADD 300 Добавяне клетка #300 

202 ADD 301 Добавяне клетка #301 

203 ADD 302 Добавяне клетка #400 

204 STOP  

   

300 77  

301 22  

   

400 15  

 
o Класификация на командите по използвани компютърни 

блокове: адресни (обръщане към паметта), 
регистрови/безадресни (обръщане към регистрите), за вход/изход. 

Пример: Броячът на команди показва клетка 
000000000100. Ще се изпълни команда 
001000000111, записана в тази клетка. Трите 
старши бита 001 на тази команда са нейния 
операционен код, който например означава 
да се събере съдържанието на акумулатора 
със съдържанието на клетка 000000111, което 
е 101010101010. 



o Класификация на командите по функционалност: предаване 
на данни (аритметически и логически), за управление, обръщение 
към подпрограми, микрооперации, вход/изход. 

o Основни методи на адресация: директно адресиране, странично 
адресиране, косвено адресиране, странично косвено адресиране. 

o Преобразуването на асемблерния код в машинен се извършва от 
програма, наречена асемблер. Често тя има име подобно на ASM. 
Асемблерът е директно зависим от компютърната архитектура 
(използваното множество машинни инструкции). 

o Приложение на асемблерните езици. За създаване на по-
ефективни програми., при кодирането на BIOS, части на ядрото 
на ОС, зареждащи програми за ОС, в комбинация с други езици 
(например С), при вградените системи. 

 
� Езици от високо ниво. Това са изкуствени езици – в момента са 
предложени стотици езици за програмиране, но много малка част от тях 
е получила широко разпространение. В началната фаза програмата, 
написана на даден език от високо ниво представлява текст, съставен по 
правилата на езика.   Последователно този текст (наричан изходна 
програма) трябва да се превърне в машинни инструкции, които се 
заредят в паметта на компютъра и след това да се изпълнят.  
o Компилиране/интерпретиране. Съществуват два начина за 
трансформиране на изходната програма в машинни инструкции. При 
интерпретирането инструкциите на изходната програма се 
обработват една по една (последователно). Всяка инструкция 
директно се превръща в машинни инструкции и се изпълнява. След 
това се преминава към следващата инструкция от изходната програма 
и т.н. до изпълнение на цялата програма. С това процесът на 
интерпретиране на програмата завършва. При компилирането 
изходната програма се обработва (компилира) като цяло и 
трансформира в междинен формат. Междинният формат се нарича 
обектен код. Той се използва на фаза свързване. 

o Свързване. На тази фаза към междинния формат на изходната 
програма се добавят и други файлове (например, използваните 
стандартни библиотеки) също в междинен формат. Програмата 
осъществяваща тези преобразования се нарича свързващ редактор. 
От обектните файлове тя създава изпълнима програма. Все още обаче 
не са определени реалните адреси на програмата и тя не може 
директно да се изпълни. 

o Среда за изпълнение. Преобразуваната програма от фаза 
“свързване” започва да се изпълнява в специална за дадения език 
поддържаща програмна среда, наречена среда за изпълнение. С 
помощта на тази среда се извършва т.нар. динамично свързване, при 
което се определят реалните адреси от паметта, където се разполага 
програмата и се определя начален адрес за стартиране на програмата. 



След това започва изпълнение на машините инструкции 
последователно. 

 

• Проследяване на грешките при програмиране. В процеса на създаване на 
компютърни програми неминуемо се допускат грешки. Много от тях могат 
да бъдат трудно откриваеми, което като цяло оскъпява процеса на 
програмиране. Затова са създадени редица методологии и съответен 
инструментариум за проследяване на грешките. Този инструментариум 
представлява специални програми, които се изпълняват едновременно с 
разработваната програма. Те се наричат дебъгери. Проследяването на 
грешките с тях е работа в специален режим, при който програмистът 
управлява изпълнението на програмата: може да прекъсне изпълнението на 
програмата, да я ре-стартира, да я изпълнява стъпка по стъпка, да проверява 
стойности на променливи, да задава стойности на променливи в паметта и 
др. Общоприетата методология за справяне с грешките включва: 

 
� Откриване на грешното поведение на програмата. 
� Локализиране на мястото (източника) на грешката. 
� Определяне на причината за грешката. 
� Предлагане на начин за отстраняване на грешката. 
� Осъществяване на корекции в програмата и начин за нейното повторно 
тестване. 

 
Възможностите за намаляване на грешките при програмиране всъщност 
трябва да се търсят на етапа на разработване на програмата. Съгласни ли сте 
със следните “златни” правила: 
 
� Бъдете сигурни, че ще допуснете грешки при програмирането. 
Подгответе се за това. 

� При разработването на изходната програма въведете ваши проверки и 
извеждане на междинна информация за критични ситуации. 

� Данните, които се въвеждат във вашата програма (от потребител, от 
друга програма и др.) могат да ви подведат и се нуждаят от по-особена 
проверка. 

� Използвайте помощни файлове от типа на регистрационни файлове, в 
които програмата ви да записва данни за поведението си. 

� Създаването на подходящи тестове за проверка на поведението на 
програмата е сериозна задача. 

� Не променяйте много неща наведнъж – трудно ще проследите ефекта на 
такива промени. 

� Имайте възможност винаги да възстановите старото състояние на 
програмата като отстраните направени поправки. 

� Откриването на една грешка може да ви помогне да откриете и други, 
свързани с нея. Преди да поправите грешката помислете с какво тя може 
да е свързана. 



� Коментарите в изходната програма и добрата работна документация са 
незаменими при проследяването на грешки. 

� Не разчитайте, че някой друг ще може по-добре да се ориентира в кода, 
който вие сам създавате. 
 
 

• Класификация на езиците от високо ниво 
� Процедурни езици. При процедурните езици програмата е множество от 
инструкции, които предписват какви действия (изчисления) трябва да се 
извършат на всяка стъпка. Програмата може да се разглежда като точно 
определена процудура. В този смисъл процедурните езици са 
императивни езици. При тях тежестта е поставена върху факта как ще се 
извършат необходимите изчисления. Някои автори определят 
процедурните езици като такива, използващи обръщението към 
процедури. Процедурните езици са структурни в смисъл, че подържат 
структурирането на програмата и съставянето й от модули. Също така те 
не насърчават преходите в програмата чрез оператори от типа на “GO 
TO”. Изпълнението на инструкциите променя данни или по-общо казано 
променя състоянието на средата, в която се изпълнява програмата. 
Представители – C, C++, Fortran, Java, Basic, Pascal. 

� Функционални езици. При функционалните езици се декларират 
описания и зависимости, чрез които може да се търси решение на даден 
проблем. Действието на програмата може да се представи като 
изчисление на изрази. Основен тип данни са списъците (включително 
свързани списъци). Функционалните езици често се наричат 
декларатимни, тъй като те фокусират на описанието какво трябва да се 
изчисли (а не как да се изчисли както е при процедурните езици). 
Типичен представител е езикът Lisp. 

� Обектно-ориентирани езици. В езиците за програмиране обикновено 
има разделяне на данни и изчисления, което отговаря на първоначалната 
концепция на компютрите. На един по-късен етап се вижда, че 
обединяването на данни и изчисления може да бъде много полезно. В 
модерните езици за програмиране се въвежда нова абстракция, наречена 
“обект”, която обединява данни и изчисления, които могат да се 
извършват върху тези данни. Представители – C++, Java, SmallTalk. 

� Логическо програмиране. Езиците за логическо програмиране са 
декларативни езици. Езикът Prolog е типичен представител. Използва 
идеите на математическата логика за доказване достоверността на 
логически съждения. Намира приложение в изкуствения интелект, 
експертните системи. 

� Компилиране или интерпретиране. Списък на някои популярни 

интерпретатори 

BASIC  
Ch (интерпретатор на C/C++)  
CINT (интерпретатор на C/C++ )  
Forth  



Java (компилира се в междинен формат от тип “bytecode” и се 
интепретира)  
JavaScript  
Lisp (понякога се интепретира , вариант за формат “bytecode”, 
реализации като компилатор)  
MATLAB  
Perl (компилиране до “bytecode” и интерпретиране)  
PHP (компилиране до “bytecode” и интерпретиране)  
Python (компилиране до “bytecode” и интерпретиране)  
Ruby  
Tcl  
Smalltalk  

 
�  Езици със строга и слаба проверка на типовете. За един език казваме, 
че поддържа проверка на типовете, ако не разрешава да се извършват 
операции върху данни от различни типове. Проверката на типове е много 
добър механизъм за предотвратяване на грешки още на етапа на 
компилация. Повечето от езиците поддържат (но в различна степен) 
проверка на типовете. Езиците, които не поддържат проверка на типовете 
са асемблерните езици или например езиците Forth и BCPL.  
o Проверката на типовете може да бъде статична или динамична. При 
езиците със статична проверка типът трябва да е определен още на 
фаза компилиране. Динамичната проверка (Lisp, Python, JavaScript) се 
извършва в началото на фазата на изпълнение. 

o Статичната проверка може да се базира на предварителни декларации 
на променливите в изходната програма (C++, Java) или да се базира на 
контекста на програмата при компилирането. 

o Ако един език допуска преобразуване на типовете по подразбиране, за 
него казваме, че има слаба проверка на типовете Perl, JavaScript, C++). 
Езици, които не допускат смесване на типовете се определят като 
такива със строга проверка на типовете (Ada, Python). 

 

• Стандартни библиотеки. В по-голямата си част езиците от високо ниво се 
придружават от готови програми, наречени  стандартни библиотеки. Те 
реализират често използвани алгоритми, математически функции и други 
процедури. В изходната програма се декларира използването на 
библиотеките, а реално като файл те се добавят на етапа на свързване. 
Обикновено стандартните библиотеки се разглеждат като част от езика – 
всяка реализация на дадения език трябва да реализира и съответните 
стандартни библиотеки. 

• Динамични библиотеки. При динамичното свързване данните от дадена 
библиотека не се копират в изпълнимия файл по време на компилирането и 
свързването. Присъединяването на библиотеките става динамично при 
зареждане на програмата (loadtime) или директно при нейното изпълнение 
(runtime). Ролята на свързващия редактор в тези случаи се изпълнява от 



операционната система. И в двата случая библиотеките се наричат 
динамични (Dynamic Linked Library).  

• Динамични модули (Plugins). Това са разновидности на динамичните 
библиотеки, при които се предполага, че динамичната библиотека използва 
общ интерфейс и може да бъде замествана от друга библиотека (с различна 
функционалност), която използва същия интерфейс. 

 
 

 

 


