
Въведение 
в информационните технологии
и компютърните системи



ПЛАН НА УРОКА
1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

– Информация 

– Технология 

– Информационни технологии

2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА
– събиране на информация;

– съхраняване на информация;

– обработване на информация;

– разпространяване на информация.

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА
– за създаване и обработка на текстове

– за съхраняване и обработка на числови данни

– за създаване и обработка на изображения

– за забавления и търсене в мрежата Интернет и др.

4. ВИДОВЕ КОМПЮТРИ
– Настолни компютри 

– Преносими компютри 

– Сървъри

5. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА КС И ФУНКЦИОНАЛНОТО ИМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
– Апаратна част на компютър - hardware (хардуер)

– Компютърни програми - software (софтуер)



ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА



1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ

• „информация” означава сведение, разяснение

• Технология - съвкупността от начините и средствата за 

постигане на желан резултат

• Информационни технологии – ако начините и 

средствата са свързани с обработка на информация



2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА

• събиране на информация;

• съхраняване на информация;

• обработване на информация;

• разпространяване на информация.



3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА

• за създаване и обработка на текстове (от кратко писмо

до голяма книга);

• за съхраняване и обработка на числови данни (от 

счетоводство на малка фирма до сложното

предсказване на времето);

• за създаване и обработка на изображения (от прости 

картинки до сложни чертежи);

• за забавления (компютърни игри), търсене в мрежата

Интернет и др.



4. ВИДОВЕ КОМПЮТРИ 

Настолни компютри - Компютър 

който е създаден за използване в 

офиса или в дома.

Преносими компютри - Малък, лек 

портативен компютър който може да 

си използва при пътувания, класни 

стаи и т.н като не е необходимо той 

да се свързва към електрическата 

мрежа.

Сървъри - Компютър със специално 

предназначение. Може да служи за 

управление на компютърна мрежа, 

принт услуги и т.н.



5. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА КС И 

ФУНКЦИОНАЛНОТО ИМ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ



А) АПАРАТНА ЧАСТ НА КОМПЮТЪР -

HARDWARE (ХАРДУЕР) 



ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

Осигуряват взаимодействието 

(интерфейса) на потребителите с 

компютъра. В зависимост от 

функциите си биват: 

➢ входни 

➢ изходни 

➢ запомнящи 
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ВХОДНИ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА



монитор – стандартно изходно 

устройство. Важна характеристика 

е разделителната способност.

принтер – отпечатване на 

документ на хартия

плотер – за отпечатване на 

големи чертежи

тонколонки, слушалки – за 

изход на звукова информация
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ИЗХОДНИ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА



ЗАПОМНЯЩИ УСТРОЙСТВА

Биват: 

твърди (HDD – Hard disk drive); 

гъвкави (FDD – дискети); 

оптични (CD, DVD) 

Flash памет. 
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Те се наричат още и външна памет, 

защото са носители на информация и 



Б) КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ

SOFTWARE (СОФТУЕР)

• Всички програми, които са

инсталирани на един 

компютър, включително

операционна система - ОС, 

съставляват софтуера на този

компютър.

• Правилата, по които

потребителят общува с ОС 

(иска от нея да изпълни

програма, задава

необходимите на програмата

данни и получава резутатите) 

се наричат интерфейс.



• computer – компютър

• digital – дигитален, 

цифров

• hardware – хардуер, 

железария, инструменти

• operating system –

операционна система

• software – софтуер, 

компютърни програми



БЛАГОДАРЯ!


