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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава знания за състава и функционирането на съвременните компютърни 

системи, разглеждани като резултат от технологичната и архитектурна еволюция в развитието им; 

устройствата, шините и интерфейсите, включени в състава на входно -изходната система. 

 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за принципите на работа и 

техниките за повишаване на производителността на трите основни компонента на компютърната 

система-процесор, памет, периферия; взаимодействието между централната и периферната част 

на компютърната система; устройството и принципа на работа на различните видове периферни 

устройства. По-конкретно студентите трябва: 

да познават начините за организиране на паралелизми в работата на централния 

процесор;  

да познават техниките за повишаване ефективността на основната памет;   

да познават моделите на организация на входно- изходния обмен, иерархичния принцип 

на изграждане на шините и интерфейсите; 

да знаят предназначението, устройството и принципа на работа на основните 

устройства за въвеждане и извеждане на информация, външните запомнящи устройства и техните 

контролери; 

да интегрират нови периферни устройства към съществуваща компютърна система и 

извършват тяхната хардуерна и софтуерна настройка. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината използва знания, придобити в курса на обучение по дисциплините 

“Електронна схемотехника”, “Анализ и синтез на логически схеми”, “Токозахранващи устройства”, 

“Микропроцесорна техника” и “Компютърни архитектури”. 
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СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у об
щ 

л с у об
щ 

СИ Задължителна 6 30 15 15 60 15 0 15 30 

СИИТ Задължителна 6 30 15 15 60 15 0 15 30 

ЕСЕО Задължителна 6 30 15 15 60 15 0 15 30 

КСТ Задължителна 6 30 15 15 60 15 0 15 30 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Компютърна система 

Състав, структура, основни принципи на базовата компютърна система. 

Организация на централния процесор. Реализиране на командния цикъл. 

Организация на паметта. Функционални и технически характеристики. 

 

 

Тема 2. Съвременни компютърни системи 

Технологична и архитектурна еволюция на компютърните системи- отражение в различните 

класове компютри. 

Техники и механизми за повишаване производителността на централния процесор при запазване 

принципа на концептуалната последователност на изпълняваната програма. 

Техники и механизми за повишаване производителността на паметта- иерархичната организация и 

движението на информацията в нея. 

 

Тема 3. Входно- изходната система в съвременните компютри 

Основни модели на организация. Развитие и усъвършенстване. Видове периферни устройства. 

Програмно и апаратно управляван обмен на данни.  

Шини. Видове. Функции и възможности. Интерфейси. Стандарти. 

 

Тема 4. Устройства за въвеждане и извеждане на информация 

Клавиатури. Посочващи устройства. Скенери.Цифрови камери.Устройство и 

принцип на работа. Характеристики, параметри, стандарти. 

Принтери. Методи за отпечатване и знакосинтезиране. Матрични, 

мастилено-струйни и лазерни принтери.  

Видео дисплеи. Принцип на работа на СRТ и LCDдисплеи. Видеоконтролери.  

Въвеждане и извеждане на звук. Възпроизвеждане и създаване на цифрови звукови 

файлове. Формати. Характеристики.  

 

Тема 5. Външни запомнящи устройства. 

Външни запомнящи устройства (ВЗУ) на магнитни носители. Принципи на магнитния запис. 

Магнитни глави и носители.  

ВЗУ на  магнитен диск. 0сновни принципи на работа.Характеристики, реализации. 

ВЗУ на оптични носители . Четене и запис на информация. Организация и формати на данните. CD  

и DVD устройства. Характеристики и стандарти. 

Интерфейс IDE (АТА). Версии. Възможности. Serial  АТА. Интерфейс SCSI. 
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ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

Тема 1. Изследване и сравнителна оценка на компонентите на компютърни системи от клас 

„микрокомпютри” с тестващ софтуер. 

Тема 2. Сравнителен анализ на елементите на входно- изходната система за различни 

компютърни конфигурации на база  дънни платки и представители на различните видове 

периферни устройства. 

Тема 3.  BIOS. Настройки, свързани с работата на устройства от компютърната периферия. 

Тема 4. Клавиатура. Мишка. Свързване, хардуерни и софтуерни  настройки. 

Тема 5. Скенер. Цифрова камера. Свързване, хардуерни и софтуерни  настройки. 

Тема 6. Принтер. Свързване, хардуерни и софтуерни  настройки. 

Тема 7. Монитор. CRT и  LCD монитор. Свързване, хардуерни и софтуерни  настройки. Изследване 

на основни параметри. 

Тема 8. Хард диск ( HDD ). Флопи диск ( FDD ). Свързване, хардуерни и софтуерни  настройки. 

Анализ на производителността.  

Тема 9. Оптичен диск CD. Свързване, хардуерни и софтуерни настройки. Анализ на 

производителността. 

Тема 10. Оптичен диск DVD. Свързване, хардуерни и софтуерни настройки. Анализ на 

производителността. 

 

 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

Предлага се списък от индивидуални задачи за всички студенти, които се разработват 

през семестъра. Представят се на хартиен и електронен носител. Защитават се на презентация, 

разработена в среда по избор на студента. 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на студентите през семестъра се оценява по точковата система.  

За оформяне на оценката студентът набира точки, чиято максимална стойност е 100.  

Разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 

1. Аудиторна заетост…………………………………………………………………………………..34 точки 

 1.1. Текущ контрол на лекции, контролни тестове                                                14 точки 

 1.2. Текущ контрол на семинарни, лабораторни упражнения                              20 точки 

 (посещения,контролни работи, участия в упражненията, самостоятелни работи) 

2. Извън аудиторна заетост…………………………………………………………………………..12 точки 

 2.1. Курсови задачи, курсови работи                                                                      12 точки 

3. Изпитна процедура………………………………………………………………………………….54 точки 

 Общата оценка се определя от сумата на точките през семестъра и от изпитната 

процедура: 

36-50т- Среден (3);  51-65т- Добър (4);  66-80т- Мн.добър (5);  Над 81 т.- Отличен (6);  

Студентът трябва да има минимум 14 точки от контрола през семестъра и минимум 22 

точки от изпитната процедура за да му се формира комплексна оценка. 
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Ако студентът получи 36 точки от т.1 и т. 2, то има право на предварителна изпитна 

процедура ( освобождаване от изпит) 

Семестриалният изпит  е писмен. Включва две компоненти: въпроси от конспекта и 

отворен тест, който обхваща основните понятия и термини върху целия материал по 

дисциплината. 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
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3. Даковски Л., Сотиров С., Компютърна периферия, Бургас, 2007 

4. Христов В., Компютърна периферия, Благоевград, 2007 

5. Боровска П. Компютърни системи, С., 2012 

6. Harold Rogler, Introduction to Computer Systems, 3th Edition, 2017 
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ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК 
  

  

  

  

 EN 419 

 КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  

 Лектор:  доц. Моллова 

 

1. Състав, структура, основни принципи на базовата компютърна система. 

2. Организация на централния процесор. Реализиране на командния цикъл. 

3. Организация на паметта. Функционални и технически характеристики. 

4. Технологична и архитектурна еволюция на компютърните системи- отражение в различните 

класове компютри. 

5. Техники и механизми за повишаване производителността на централния процесор при 

запазване принципа на концептуалната последователност на изпълняваната програма. 

6. Техники и механизми за повишаване производителността на паметта- иерархичната 

организация и движението на информацията в нея. 

7. Входно- изходната система в съвременните компютри. Основни модели на организация. 

Развитие и усъвършенстване. Видове периферни устройства. 

8. Програмно управляван обмен на данни. Апаратно управляван обмен на данни. 

9. Шини. Видове входно-изходни шини. Функции и възможности.  

10. Интерфейси. Сериен, паралелен и универсален интерфейс. 

11. Клавиатури. Устройство и принцип на работа. Клавиатурен контролер. Посочващи устройства.  

12. Скенери. Видове. Принцип на работа.Основни параметри. Цифрови камери.  

13. Видео дисплеи. Принцип на работа на CRT и LCD дисплеи.  

14. Видеоконтролери. Стандарти, характеристики 

15. Принтери. Методи за отпечатване и знакосинтезиране. Матрични, мастилено-струйни и лазерни 

принтери.  

16. Външни запомнящи устройства (ВЗУ) на магнитни носители. Магнитен запис, магнитни глави, 

кодиране на данните. 

17. ВЗУ на твърд магнитен диск (HDD) 

18. ВЗУ на оптични носители CD: CD-ROM, CD-R, CD-RW. 

19. ВЗУ на оптични носители DVD: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW. 

20. Интерфейс IDE (АТА). Версии. Възможности. Serial АТА.Интерфейс SCSI. 
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