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Въведение в ИКТ



Основни теми

Дисциплината “Компютърни системи и
технологии”

Исторически контекст

Основни понятия

ИКТ през вековете



Общи сведения

Лекции – 30 часа, 2 часа на седмица
Упражнения

Проекти – избрани технологии
Практически занятия за прилагане на ИКТ

Оценяване
40% - проект
40% - тест
20% - участие в учебни дейности



Основна литература
P. Bocij, A. Greasley, S. Hickie, Business Information 
Systems, Technology Development & Management, 
Pearson Education Ltd, Harlow,2008
Пл. Боровска, Компютърни системи, Сиела, 2007
С.Мюлер, Компютърна енциклопедия, СофтПрес, 
2002
Хр. Христов, С.Мирчев, Телекомуникации, Нови
знания, 2004
A.Tannenbaum, Structured Computer Organization, 
Fourth edition, Prentice Hall
W.Stallings, Computer Organization and Architecture, 
Fourth edition, Prentice Hall



Основни теми

Основни понятия за ИКТ
Компютърна архитектура и устройства
Системен и приложен софтуер
Компютърни мрежи и комуникации
Съхранение на данни и информация
Бази данни и информационни системи
Програмни езици и програмиране
Системен анализ и дизайн
Сигурност и защита на данните
Информационно общество



Исторически контекст
От древността бизнесът се стреми към конкурентни
предимства и да запази лоялността на клиентите си, да
увеличи печалбата и изпревари конкуренцията

Достъпът до жизненоважна информация обаче векове наред е
бил ограничаван от политическите и религиозни лидери
В търговската сфера знанията са били прехвърляни в рамките
на професионалното обучение, както и посредством книги и
колективна памет
Индустриалната революция въведе редици от машини/ 
поточни линии като структурна памет на производствените
процеси. Знанията за цялостния процес са били притежание на
дизайнерите на машините и главните мениджъри. 
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Постиндустриална епоха

В рамките на десетилетия най-добрите в
световен мащаб социолози са предсказвали
възникването на нова икономика, в която
силата на ума, а не машинната мощ, ще
бъде критичен ресурс.
Три основни причини за промяна

Глобална грамотност
Откриване на електронните инфраструктури
Социално възраждане



“Обществото на
знания изисква
грамотност – поради
широко
разпространяващия
се обем на знания е
необходимо да се
научим как да учим.”

Питър Дракер, 1992



Електронни инфраструктури
1990 – Отместване на властта според Тофлер – пет особености на
електронната инфраструктура

Интерактивност, мобилност, конвертируемост, свързаност, 
глобализация

“В резултат е създадена една революционна нервна
система... много по-адаптивна, интелигентна, и
комплексна нервна система от тази, която можем да си
представим.” Алвин Тофлер, 1990

Променят се методите за създаване, съхраняване, 
достъп и предоставяне на знания
Клиентите изискват достъп до актуални справочници
на информация и знания
Инвестиране в добре проектирани електронни
инфраструктури



Социално възраждане/ подем

Грамотността и технологичните умения не могат да
заместят човешките взаимодействия
Хората искат по-смислени връзки, както
професионални, така и лични
Загриженост за личното благосъстояние:

Увеличаване на умственото развитие, забавлението и
информацията
Здраве – физическо и психическо
Сигурност – лична и финансова сигурност
Персонализирани услуги – изпълнение по поръчка
Духовно благосъстояние – спиритуализъм, религия, 
етнически наклонности

Първостепенни въпроси са: 
Кой съм аз?  Каква е целта ми в живота? 
Резултатът е новият език на възраждането



Към общество на знания

“Да се познава невежеството е сила, да се
игнорира знанието – е болест” – Лао Дзу

Надпреварата за знания е започнала
Великобритания - “амбиция Великобритания да се
превърне във водеща икономика на знания в
света.” Министър председател Тони Блеър, ноември, 1998

Срещата на върха на ЕС в Лисабон 2000 поставя
целта ‘Европа да се превърне до 2010 година в
най-конкурентоспособната икономика на знанието
в света’



Основни теми

Дисциплината “Компютърни системи и
технологии”

Исторически контекст

Основни понятия

ИКТ през вековете



Основни понятия
Компютърна система е набор от свързани
компоненти, които са проектирани да работят
заедно и в синхрон. Една компютърна система
включва хардуер и софтуер.
Компютърната система изпълнява пет основни
операции от цикъла за обработка на данни:

въвеждане
обработка
извеждане
съхранение
разпространение



Понятие за данни, информация и
знания
данни - ‘множество от
дискретни обективни факти за
събитията…’ - думи, числа, 
изображения, звуци
информация - ‘тя има
значение… тя има форма: 
организиранa е с някаква цел.’
– данни с контекст, 
категоризирани, коригирани, 
обобщени или анализирани.
знания - ‘хапка (информация) 
е взета, сдъвкана, смляна и
така обработена, че да се
превърне в знания’



Обработка на данни и информация

Въвеждане: входни устройства – клавиатура, 
мишка, микрофон, видеокамера, скенер, ...

Обработка – централен процесор, оперативна
памет, видео памет, ...

Извеждане: изходни устройства – екран, 
принтер, слушалки/тон колонки

Съхранение: твърд диск, флопи диск, CD/DVD, 
лентово устройство, …

Разпространение: устройства за пренасяне на
данни – модем, карта за връзка с мрежата



Цикъл на обработка на
информация - пример

Вход – въвеждате текст с
програма за текстообработка

Изпълнявате програма за
проверка за правопис (spell 
checker program)

Обработка – компютърът
проверява и сравнява всички
въведени думи със списък от
правилно написани думи
Изход – Компютърът представя
списък от неправилно написани
думи

Коригирате всички грешки
Запазване – Вие съхранявате
написаното на диск

Compoters
A computer is a machine that perfirms four basic 
operations: input, processing, output, and 
storage. Together, these four operations are 
called the information proceesing cycle.



Основни понятия

Програма е списък от инструкции, които казват на
компютъра как да изпълнява четирите основни
операции с цел да изпълни определена задача.
Софтуер – Всички програми, които предават на
компютъра своите инструкции

Два основни типа софтуер: 
Системен софтуер (System software) и
Приложен софтуер (Application software)

Далекосъобщения (телекомуникации):
Предаване на информация (говор, музика, текст, 
цифрови данни, подвижни и неподвижни
изображения) от една до друга точка по
проводникова, радио-, оптична или друга система.





Основни понятия
ТЕЛЕГРАФНИ СЪОБЩЕНИЯ: Предаване на информация на
разстояние чрез електрически сигнали и възпроизвеждането и в
документален вид (печатен текст, цифри, препинателни знаци). 
ТЕЛЕФОННИ СЪОБЩЕНИЯ: Предаване и приемане на човешки
говор на разстояние чрез електрически сигнали. 
РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ: Далекосъобщения, при които чрез
радиовълни се предават и приемат звукови програми (говор и
музика), излъчвани от един или няколко предавателя. 
ТЕЛЕВИЗИОННИ СЪОБЩЕНИЯ: Приемане на тв екран от
разстояние на изображение на неподвижни и подвижни обекти
посредством технически средства за електрическа или радиовръзка.
МРЕЖА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ДАННИ: Специализирана съобщителна
система за пренасяне на цифрова информация с висока степен на
достоверност между 3 или повече компютри и терминали. 
СПЪТНИКОВИ СЪОБЩЕНИЯ: Система от земни космични станции и
изкуствени спътници, съоръжени с радио- и тв съобщителни
средства, посредством които се осъществяват различни
съобщителни връзки на големи разстояния. 
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Някои научни открития до 19 век

Сметало – в Ориента през 3000 пр. н.е.
Писмености, библиотеки
1562  - първи вестник в Италия
1594 – първо списание в Германия
1642 – първа сметачна машина (Блез Паскал)
1832  - автоматичен калкулатор на Бабидж
1843 – първи компютърен програмист – Ада
Лъвлис (Ada Lovelace )
1890 – за първи път се ползва електричество за
обработка на данни (перфокарти)



Телекомуникациите през вековете

Телефон

Безжични
комуникации

Видео

Телеграф

Спътници



Телекомуникациите през вековете
Телеграф

До откриването на телеграфа са отминали векове:
Първите телеграфи са ползвали за сигнализация
дим, барабани, светлина, огледала, знамена, 
семафори. Целта била да се предаде съобщение по-
бързо от бягащия или яздещия човек. 

Първият споменат телеграф е от 350 в. пр.н.е. В
Гърция – с огън и дим;  
В Рим по време на първата пуническа война е
ползван телеграф за съобщения между Сицилия
и Картаген (264-241 в. пр.н.е.). 
През 18 век братята Чап във Франция
разработват визуален телеграф – кула семафор
между Лил и Париж. 



Телекомуникациите през вековете
Телеграф
Идеите за електрически телеграф възникват около 80 
години преди патентоването му. 

1753 - анонимен автор предлага в писмо до Scots 
Magazine да се използва матрица с 26 жици – по една
за всяка буква – за изпращане на съобщения. 
1774 – френски изобретател създава в Женева
телеграф с много жици и изпраща съобщения по
начина, предложен преди 20 години в Scots Letter. 
1798 - каталунският учен дон Франциско Салва и
Кампийо създава много по-елементарна система с
един кабел между Мадрид и Аранхес. 



Телекомуникациите през вековете
Телеграф
Електрическият телеграф е станал възможен поради
постиженията в електромагнетизма, генерирането и
съхранението на електричество и индустриалната
революция за производството на необходимите
устройства и кабели. :

галванична клетка – 1780, италиански анатом Луиджи
Галвани
електрическа батерия с повече галванични клетки и
способност за по-голям заряд – 1800, Александро Волта
1820 - датският физик Ханс Кристиян Оерстед открива
връзката между електричеството и магнетизма
1820 - Андре Мари Ампер поставя основите на
електродинамиката (процеси в основата на телеграфа, 
телефонния приемник, микрофона и високоговорителите)

1835 първият телеграф е създаден от Морз (САЩ)–
електромагнитно махало с молив, движещ се по хартия



Телекомуникациите през вековете
Телеграф
Паралелно на Морз (и Вейл), в Англия също е
разработен електрически телеграф от Кук и Уейтстоун
и патентован през 1837 и влиза в експлоатация между
Лондон и Бърмингам през 1841. 
1840 - Морз патентова кода си от точки и тирета
Апаратът на Морз стартира между Вашингтон и
Балтимор на 24 май 1844, а през 1845 е създадена
пощенска станция на САЩ.  
Морзовият апарат е по-прост и по-евтин и дава
възможност за записване на съобщението.
S O S      ... --- …
Телеграфните мрежи паралелно на ж.п. линиите



Телекомуникациите през вековете
Телеграф
Проблем: Как да се преодолее океана?

Прокарване на кабел по дъното на океана възможно
след създаването на изолатори за кабелите от
гутаперча. 
1866 първи трансатлантически кабел - 1,852 мили, 
положен между Ирландия и Нюфаундленд за 2 месеца

1893 - телаутограф – първообраз на факса
Видове телеграф:

пишещ (не се използва) - възпроизвежда знаците във вид
на точки и тирета върху хартиена лента
печатащ (далекопишеща машина) - съобщението се
възпроизвежда с букви, цифри и знаци върху хартиен
лист
образен (фототелеграфен апарат) - съобщението се
възпроизвежда със специфичните му подробности. 



Телекомуникациите през вековете
Телефон
От телеграфа до телефона

Рейс – създава устройство, което предава звук
Елиша Грей закъснява със заявката си за патент
1875 Томас Уотсън изпраща първия звук на Бел

10 март 1876 – първи телефонен разговор по телефон
на проф. Александър Греъм Бел, американски физик и
физиолог, шотландец по произход, The Bell Telephone 
Company of Boston
1878 - първа телефонна станция в Ню Хейвън, САЩ
1879 – първи телефонни услуги в Англия – ограничени
до 1879 Томас Едисон – разработва друго устройство –
приемник; регистрира The Edison Telephone Company of 
London Ltd.
1887 Мосцицки разработва автоматична телефонна
централа



Телекомуникациите през вековете
Телефон
The Telephone Company Ltd издава първият известен
телефонен справочник на 15 януари 1880 с данни за
над 250 абоната към 3 Лондонски централи.
1880 – първа междуградска линия между Халифакс и
Брадфорд
1891 – първи подводен телефонен кабел през
Ламанша
1915  - първи трансатлантически демонстрационен
телефонен разговор
1927 - 50 години след откриването на телефона става
възможно да се говори през океана
1963 – директно международно избиране
1970 – директно избиране Лондон - Ню Йорк



Безжични комуникации

Джеймс Максуел теоретично показва, че радиовълните
могат да бъдат отразявани, абсорбирани и фокусирани
около 30 години преди откриването на радиото. 
1878 – Дейвид Хюдж предава за първи път по радио
Морзов код
1887 - Хайнрих Херц за първи път предава електрически
сигнал между две точки без да използва кабел

Маркони се счита за бащата на радиото, създавайки
първата система за безжичен телеграф. През 1909 
получава Нобелова награда за физика (с Ф. Браун).

Паралелно на него, Александър Попов в Русия създава
безжична комуникационна система.
В САЩ, Никола Тесла създава средства за надеждно
създаване на радио честоти, публично демонстрира
принципите на радиото и предаването на сигнали на
разстояние. Получава в САЩ патент за радио – за
‘безжично предаване на данни’. 



Безжични комуникации

1896 – първо безжично съобщение от Маркони
1901 – Маркони осъществява радиовръзка през
Атлантическия океан
1906 – първи телефонен разговор с кораб
1916 – радио предаване на къси вълни
1920 – първи телефонен разговор от земята към
самолет
1920 - в Питсбърг, САЩ, първи редовен
радиоразпръсквателен предавател влиза в действие
1922 – издаден лиценз на ВВС
1932 – радио връзка на дециметрови вълни



Видео

1925 – в Лондон първа публична демонстрация на
излъчване на изображение от Джон Бейрд
Като баща на модерната телевизия се счита Владимир
Козма Зворикин, който създава тръба за улавяне на
изображения (иконоскоп), която е в основата на
следващите иновации. През 1924 в САЩ Зворикин
подава заявка за патент за устройство за изображение, 
което нарича кинескоп.
1929 - ВВС започва редовно телевизионно излъчване с
механичната система на Бейрд
1936 - ВВС преминава към електронна ТВ система, 
като първата генерация е в черно-бяло при високи
честоти. 
1967 – ВВС преминава към цветна телевизия



Спътници

Въвеждането на радиорелейни и спътникови връзки е тясно
свързано с нарастването на трафика и невъзможността да се
разширяват непрекъснато наземните линии, за да го поемат, както
и поради някои теренни особености. 
В началото на радиокомуникациите стремежът е бил към
изпращане и приемане на съобщения и се е работело с
нискочестотни сигнали. 

1895 Бозе в Индия демонстрира много къси вълни от 2.5cm до
5mm – еквивалентни на честота от 60 GHz. 
1932 – сър Роберт Уатсон – Уат разглежда ползването на
мощността на много късите вълни за намиране на отдалечени
обекти. 1938 са въведени неговите системи за намиране на
радио направления (Radio Direction Finding) в Британия –
наречен радар после. 
1930 – първи радиорелейни линии между Дувър и Кале, които
пренасят огромна информация, използвайки по-широка
честотна лента.



Спътници

След Втората световна война започва космическата ера
1920-1930 се правят първите опити за изграждане на
модерните ракети от американеца д-р Роберт Годард и
германеца Вернер фон Браун. Браун конструира ракетите V2, 
използвани срещу Англия.
1945 писателят фантаст Артър Кларк пише статия, че на
геостационарна орбита на 22300 мили (35800 км) над Земята
могат да се поставят спътници, които да предават радио, ТВ и
телефонни сигнали по света. 

1957 - Sputnik 1 - първи спътник, конструиран в Русия
1963 е изстрелян от НАСА първият геостационарен спътник
Syncom 2 
1965 - Early Bird, изграден за Communications Satellite Corporation 
(COMSAT) – първи комерсиален комуникационен спътник – без
батерии, със соларни панели
1969 - 3 спътника на Intelsat създават глобална ТВ и
телекомуникационна мрежа над Атлантика, Тихия и Индийския
океан





Ерата на електрониката

Създаване на транзистора
1947 – Уолтер Братейн и Уилям Шокли създават
полупроводниковия транзистор, за който получават
Нобелова награда през 1956
Робърт Нойс допринася за силиконовия транзистор и е
съосновател на Интел (1968), който създава първия
микрочип. 
1970 – първа RAM памет

Развитие на телефонните централи
1937 – патент за система за предаване на базата на
импулсно-кодова модулация
1963 – първа електронна централа с амплитудно кодова
модулация, която се оказва неефективна
1966 – първа електронна централа в Европа
1968 – първа цифрова централа на базата на импулсно-
кодова модулация в Лондон



Ерата на електрониката

Развитие на компютъра
40-те години на 17-ти век - сметачни машини и
сметачни линии
1927 разработен диференциален анализатор, 
който решавал диференциални уравнения
1944 инженери от IBM свързали няколко
сметачни машини, за да направят една голяма –
висока 2.5 метра и дълга 15.5 метра - Марк I
след 1960 разпространение на калкулатори



Ерата на електрониката

Първо поколение компютри
1939 Джон Атанасов и Клифорд Бери – прототип на
електронен компютър
Атанасов-Бери компютър (ABC) (преустановен през 1942)  -
300 вакуумни тръби за извършване на математически
изчисления и система са съхраняване на бинарни данни; 
логически операции за извършването на аритметични
действия
1946 – Джон Мокли и Преспър Екърт от Университета в
Пенсилвания разработили автоматичен компютър ENIAC: 
запълвал цяла стая (15,000 кв. фута), 3 тона, десетични числа
(20 акумулатора за 10 числа), 18 000 вакуумни тръби, скорост
5000 събирания в секунда
1945 Джон фон Нойман измислил начин, по който бинарна
информация можела електронно да се запазва, както и
въвежда памет за програми и данни, аритметично-логически
операции на двоични данни, контролно устройство за
интерпретиране на инструкции от паметта и изпълнение, 
входно-изходни съоръжения управлявани от контролиращото
устройство, 5 000 събирания в секунда



Ерата на електрониката
Структура на машината на Джон фон Нойман



Ерата на електрониката
Второ поколение компютри

1953 г. IBM създали електронен компютър 701 и 702
1956 изследователи от МIТ създали компютър, изграден изцяло от
транзистори (заместват вакуумните тръби, по-малки, по-леки, по-малка
консумация)

Трето поколение компютри
1958 - силиконов чип
1956 - първи компютърен език FORTRAN, 1959  – COBOL 
въвеждане на операционна система и мултипрограмиране
1970 - „floppy disk drive” в IBM 3740 

Четвърто поколение компютри
1971 - Intel създали първия микропроцесор
1979 - Ceagate Technology създава първо харддисково устройство
1981 - първи персонален компютър на IBM

Развитие на Интернет
1969 създаване на APRANET
1974-1976 ITU въвежда протокол X.25
1974 – създаване на TCP протокол за обединяване на различните мрежи, 1978 
– създаване на TCP/IP
1989 – първи dial-up ISP
1990 - ражда се WWW след разработване от CERN езика HTML



Ерата на електрониката
Генерации компютри
Вакуумни тръби - 1946-1957 
транзистори- 1958-1964 
Схеми с ниска степен на интеграция - 1965 on 

Up to 100 devices on a chip
Схеми със средна степен на интеграция - to 1971 

100-3,000 devices on a chip
Висока степен на интеграция - 1971-1977 

3,000 - 100,000 devices on a chip
Много висока степен на интеграция - 1978 to date 

100,000 - 100,000,000 devices on a chip
Схеми със свръхвисока степен на интеграция

Over 100,000,000 devices on a chip



Ерата на електрониката
Нарастване на броя на компонентите на един чип
Закон на Мур (1965) - Gordon Moore – съосновател на Intel 

Броят на транзисторите на един чип ще се удвоява всяка
година

След 1970-те развитието се забавя малко
Броят на транзисторите на един чип се удвоява на всеки 18 
месеца
Цената на чипа остава почти непроменена

По-висока степен на интеграция означава по-къси електрически
пътища, даващи по-голяма работоспособност
По-малкият размер увеличава гъвкавостта
Намаляване на мощността и изискванията за охлаждане
По-малкият брой на връзки увеличава надеждността



Телекомуникациите в България

1877 – създаване на 3 пощенски станции в
Габрово, Свищов и Велико Търново по образец на
руската поща
1 април 1879 – функционира Телеграфно
отделение към временното руско управление
1 юли 1879 – рождена дата на българските
телеграфни съобщения
6 септември 1880 – България е приета в
Международния телеграфен съюз
1882 – Сборник за телеграфите и пощите – първо
ведомствено списание в България и на Балканския
полуостров



Телекомуникациите в България
телеграф и телефон
1856 - първа телеграфна връзка (Русе - Варна)
1886 - първа селищна телефонна връзка открита в София
1892 - първа междуселищна връзка е София - Пловдив
1935 - започва автоматизиране на телефонните връзки
1959 - влиза в действие първа автоматична телеграфна централа
1976 - устройства за пренасяне на данни
1982 - пусната в експлоатация международна електронна
автоматична телеграфна централа в София
1987 - пусната в експлоатация Международна електронна
автоматична телефонна централа в София на Алкател
1989 - в експлоатация МПД за общо ползване с комутация на
пакети
след 1992 - навлизат клетъчните радиотелефонни съобщения



Телекомуникациите в България
телевизия и радио

1929 - първо радиопредаване на български език от
60-ватов радиопредавател в София
1951 – стартира работа по създаване и излъчване
на български тв предавания по инициатива на
катедрата по физика при Машинно-
електротехническия институт (сега ТУ-София) под
ръководството на проф. Саздо Иванов. 
1954 - първо пробно тв предаване
7 ноем. 1959 - първо редовно тв предаване
26 дек. 1959 - официално откриване на БНТ
1965 – телевизионен предавател на връх Ботев
1972 - първо цветно тв предаване
1975 - въведена II тв програма
1978 – наземна космическа станция в с. Плана



Телекомуникациите в България
1991 – стартира реформа в съобщенията –
отделяне на политика и регулиране от операторски
функции – създаване на компанията Български
пощи и далекосъобщения
1992 – стартира либерализацията на пазара
1993 – въвеждане на мобилни телефони
1995 – стартиране на Интернет и първи GSM 
оператор
1995 - първа селищна цифрова телефонна
централа във Варна и първа цифрова
международна автоматична телефонна централа в
София
1998 – нов Закон за далекосъобщенията –
разделяне на политически от регулаторни функции



Бъдеще?



Въпроси?

За контакти:
elis@fmi.uni-sofia.bg


