
Kомпютърни мрежи



1. Какво е мрежа?

• В компютърни термини, мрежа е група
от компютри други устройства, свързани
по някакъв начин, така че хората да

могат да работят съвместно. Те могат да
бъдат в същата стая, в същата сграда, в
същият град или из целия свят.



Колко голяма е една мрежа?

• Една мрежа може да бъде от всякакъв
размер. Може да бъде изградена от два
компютъра или може да включва милиони
компютри.

• LAN (локална мрежа)- устройствата в
мрежата са разположени на ограничена
територия.



Видове мрежи

Локални
(Local Area Networks) - устройствата 

в мрежата са разположени на 
ограничена територия

• Глобални

(Wide Area Networks) –

глобална компютърна мрежа, 

която използва 

високоскоростни, далечни 

комуникации или спътници, за 

да свърже компютри, 

намиращи се в различни 

географски точки.



2. Причини за възникване на мрежите

• Финансови

• Организационни

• Лесно пренасяне на информация



Често срещани начини за използване на
мрежа са:

• Споделяне на файлове

• Споделяне на оборудване, като
принтери, факс машини, скенери

• Свързване към Интернет

• Игри в мрежа



3.Основни компоненти на ЛМ

• Съобщителна среда

• Хардуерен интерфейс

• Мрежов софтуер



3.1.Съобщителна среда

• Кабели

• Други (безжична комуникация)



А)Кабели и connectors

• а) Коаксиалният кабел се

характеризира с твърд

меден проводник в

сърцевината на кабе-ла,

която е обхваната от

изолираща пласт-масова

обвивка.

• Конекторът BNC (British

Naval Connector (BNC)) се

използва за свързва-не на

коаксиални кабе-ли по

между им, а също така на

коаксиални кабели към

мрежови карти.



Кабел тип “усукана двойка”

• б)Съществуват различни

категории кабели тип

“усукана двойка”, като

всяка категория се

характеризира със

скоростта на обмен, която

тази категория кабел

поддържа.

• Конекторът RJ-45 свързва

кабелите тип усукана

двойка към компютрите

и други устройства.



Оптични кабели

• в)Оптичният кабел се

различава от други кабели

по това, че той пренася

импулси от светлина

вместо електрически

импулси.

• Този вид кабел е скъп, но

предоставя големи

скорости на пренос. Той е

изключително полезен за

пренос на информация

на големи разстояния,

например за мрежово

свързване между отделни

градове и страни.



Кабел тип “усукана двойка”

• Можете да посетите сайта “Cables to Go”, за да

научат повече за различните видове кабели и

цените, на които са достъпни те.

• Сайтът се намира на адрес:

http://www.cablestogo.com.

http://www.cablestogo.com/


Б.Безжична комуникация
• Може да използвате
устройства за безжична
комуникация по най-
раз-лични начини.

• Безжичната технология
може да бъде изпол-
звана в следните ус-
тройства:
– Лаптоп
– Лични помощници 

(personal digital assistants 
(PDAs))

– Мобилни телефони
– Двупосочни пейджери
– Автомобили



Използване на безжичните
комуникационни системи

• Можете да посетите някои от сайтовете,
които предоставят информация относно
безжичните системи. Някои от тези
сайтове са:

– Linksys (http://www.linksys.com)

– Proxim (http://www.proxim.com)

– 3com (http://www.3com.com)

http://www.linksys.com/
http://www.proxim.com/
http://www.3com.com/

