
Въведение в компютерните мрежи 

1.1 Свързване към интернет  

Интернет е ценен ресурс и свързването към него е съществено за бизнеса, индустрията и 
образованието. Построяването на мрежа, която ще се свърже към Интернет изисква внимателно 
планиране. Дори за индивидуалния потребител са необходими решения и планиране. Компютерът 
трябва да се счита като устройство, което се свързва към LAN, както чрез NIC (Network Interfase 
Card), така и чрез модем. За правилното свързване на компютера към Интернет, протоколите трябва 
да се конфигурират правилно, както и правилния избор на WEB браузер. 

Завършвайки този модул, студентите би трябвало да могат да: 

- Разбират физическото свързване, необходимо за един компютер да може да се свърже към 
Интернет 
- Разпознават основните компоненти на компютера 
- Инсталират и привеждат в нормална работа мрежовите карти и/или модеми 
- Използват основни процедури за тестване на Интернет връзката 
- Показват основни разбирания при употреба на WEB браузерите и плъг-ин програмите 

1.1.1 Изисквания за свързване към интернет  

Изисквания за Интернет връзка 
Физическа връзка 
Логическа връзка 
Приложения, които ще интерпретират данните и ще ги показват като информация 

Интернет е най-голямата мрежа за данни на Земята. Интернет се състои от множество големи и 
малки свързани мрежи. На края на тази огромна мрежа стои компютерът на крайния потребител. 
Връзката към Интернет може условно да се подели на физическа връзка, логическа връзка и 
софтуерни приложения. Физическата връзка се осъществява чрез специализирана мрежова 
карта (NIC) или модем от компютера към мрежата. Физическата връзка се използва за пренос на 
сигнали между отделните компютри в пределите на локалната мрежа и отдалечените устройства в 
Интернет. 
 
Логическата връзка използва стандарти наречени, протоколи. Протоколът представлява комплект 
от правила и конвенции, които указват на устройствата как да комуникират през мрежата. Връзките 
към Интернет могат да ползват многобройни протоколи. Протокол за Контрол на 
Трансмисиите/Интернет Протокол (TCP/IP) комплектът е основният, използван в Интернет. TCP/IP е 
комплект протоколи, които работят заедно, за да предават и приемат данни. 

Приложенията, които тълкуват данните и ги показват във вид на разбираема за нас информация, са 
последната част от необходимите компоненти за връзка с Интернет. Приложенията работят с 
протоколите, за да изпратят и приемат данните през мрежата. WEB браузерът показва Hypertext 
Markup Language (HTML) като WEB страница. Протоколът за Трансфер на Файлове (FTP) се използва 
за трансфер на файлове към или от даден компютер. WEB браузерите още използват подходящи 
плъг-ини, за да покажат особени типове данни такива, като клипове или флаш (Flash) анимации. 

Това бяха встъпителни думи за Интернет, който може да ви се стори извънредно прост. След като 
темата бъде изложена в нейната пълна дълбочина, ще се убедите, че изпращането на данни през 
Интернет е доста сложна задача. 

1.1.2 PC основи 

Тъй като компютрите са важна част от мрежите, важно е да можем да разпознаваме основните 
компоненти на персоналния компютер. Много мрежови устройства са компютри за специални цели с 
много компоненти, като в нормалните компютри. За да използваме компютера надеждно за 
получаване на информация, като този web базиран курс за обучение, той трябва да е в пълна 
изправност. Това означава, че трябва да можем да разрешаваме някои елементарни проблеми с 
хардуера и софтуера. Затова е необходимо да можем да разпознаваме следните компютерни 
компоненти. 

 

Малки, дискретни компоненти 

Victor
Text Box
Module 1



•Транзистор- устройство, което усилва сигнала и затваря електрическите вериги. 
•Интегрирана електрическа мрежа (IC) - устройство, направено от полупроводников материал, 
съдържащо много транзистори и изпълняващо специфични задачи. 
•Резистор- устройство, което оказва съпротивление на потока от електрони. 
•Кондензатор - електронен компонент, който акумулира енергия във вид на електростатично 
поле, състоящо се от две метални проводими пластини, отделени от изолиращ материал. 
•Кънектор - част от кабел, която се свързва с порт или интерфейс. 
•Светоизлъчващ диод (LED) - полупроводников елемент, който излъчва светлина, когато премине 
ел. ток през него. 

Подсистеми на персоналния компютер 

•Печатна платка - тънка пластина, на която се разполагат микропроцесорите и електрическите 
схеми, както и всички останали компоненти. 
•CD-ROM устройство - устройство, проектирано само да чете медийни носители, като компакт 
дискове. 
•Централен процесор (CPU) - мозъкът на компютера, където се извършват повечето изчислителни 
процеси. 

 
•Флопи дисково устройство - чете и записва върху магнитни дискети. 
•Хард диск - чете и записва върху твърд несменяем диск. 
•Микропроцесор - силиконов чип, който притежава CPU. 
•Дънна платка - основната печатна платка на компютера. 
•Системна шина - съвкупност от проводникови писти, по които се 
извършва преноса на данни от една част до друга част на компютера. 
•RAM памет - (Random-access memory) памет със случаен достъп. Тази 
памет изисква електрическа енергия, за да съхранява данните. Ако 
компютерът се изключи, тя губи пъметта си. 
•Памет само за четене (ROM) - веднъж записана, тази памет може само 
да се чете, но не и да се презаписва или трие. 

•Системна единица - глъвната част от компютера, която включва шасито, микропроцесора, 
главната памет, шината и портовете. Системната единица не включва клавиатурата, монитора и 
другите устройства, включени в компютера. 
•Разширителен слот - процеп на главната платка, където може да се добави друга платка, която 
да даде нови възможности на компютера. 
•Захранващ блок - компонентът, който подава енергията за компютера. 

Допълнителни устройства на компютера 

•Мрежова карта - позволява на компютера да се свърже с мрежата (Обикновено е проектирана за 
PCI слот). 
•Видео карта - платка, позволяваща на компютера да се свърже с монитор и да изведе 
информацията и процесите, които извършва на монитора. 
•Аудио карта - платка, която позволава на компютера да манипулира със звука и да го 
възпроизвежда. 
•Паралелен порт - интерфейс, който позволява да се предават повече от 1 bit данни 
едновременно. Най-често на този порт се включват принтери. 
•Сериен порт - интерфейс, който позволява да се предават данни бит по бит. 
•Порт за мишката 
•Порт за клавиатурата 
•Захранващ кабел 

 

1.1.3 Мрежова карта  NIC (Network interface card) 

Мрежовата карта е печатна платка, която дава възможности на 
кампютера да се свързва с други компютри и мрежови устройства. 
Нарича се още LAN адаптер и стои в слот на дънната платка. Типът 
на мрежовата карта трябва да съвпада с кабела и набора от 
протоколи, използвани за локална мрежа.  

  

  



 
NIC комуникира с мрежата чрез серийна връзка, а с компютера чрез 
паралелна връзка. NIC използва и Заявка за Прекъсване, Interrupt 
Request (IRQ), I/O адрес, заемащ известно място в паметта между 
640К и 1М от системната памет, за да работи с операционната 
система (ОС). IRQ е сигнал, информиращ CPU, че има събитие, на 
което трябва да се обърне внимание. IRQ се изпраща до 
микропроцесора, когато натиснем клавиш от клавиатурата. Тогава 
CPU разрешава предаване на данни до RAM. I/O е място в паметта, 
използващо се за вход на данни или получаване на данни от 
компютера от допълнителни устройства. 
 

Когато избираме NIC, трябва да се имат предвид следните фактори: 
 

Протоколи - Ethernet, Token Ring, или FDDI  
Тип на посредника за пренос на данни - Усукана двойка, коаксиален кабел, безжична 
трансмисия или оптичен пренос на данни 
Вид на системната шина - PCI или ISA 

 
1.1.4 NIC и инсталиране на модем 

Връзката към Интернет се нуждае от адаптерна карта, която може да бъде NIC или модем. Модемът 
(модулатор-демодулатор) е устройство, което свързва компютера към телефонната линия или 
коаксиалния кабел. Модемът конвертира (модулира) данните от цифровия сигнал в аналогов, който 
вече е съвместим със стандартната телефонна линия. Модемът на другия край получава данните и 
ги конвертира обратно в цифров вид. Модемите може да се свързват като вътрешни или външни 
устройства, като последните използват USB интерфейса.(1) и (2) 
 

 
Инсталирането на NIC, която предлага достъп до мрежата, се изисква за всяко устройство в една 
мрежа. NIC се срещат в няколко варианта в зависимост от индивидуалната компютерна 
конфигурация. Преносимите компютри (lap-top) имат вграден интерфейс или използват PCMCIA 
карта. Фигурата по-горе показва PCMCIA и безжична NIC карта(3) . Настолните системи използват 
вградени (5) или външни NIC (4) 
 

 

Ситуации, изискващи инсталиране на NIC карта: 

Добавяне на нова карта в компютер, който няма още такава. 
Подмяна на лоша или повредена карта. 
Преминаване от карта със стандарт 10 Mbps към карта със 10/100 Mbps стандарт. 

1.1.5 Преглед на високоскоростното свързване и dial-up 

В началото на 60-те, модемите бяха проектирани да предлагат връзка от "неми" терминали към 
централизиран компютер. Стойността на връзката е била много ниска, 300bps, превърнато в 
символи, това се равнява на 30 символа за секунда. Откакто компютрите станаха по-достъпни през 
1970, се появиха т.н. Форуми (BBS). Този бюлетин позволява на потребителите да се свързват и 



изпращат съобщения по време на дискусии. Скоростта от 300bps бе приемлива, тъй като тя 
превишаваше скоростта, с която хората могат да четат и пишат. В началото на 80-те употребата на 
форумите експоненциално нарасна и скоростта от 300bps вече стана недостатъчна за обмяна на 
големи файлове и графични изображения. До 1990 модемите работеха със скорост от 9600bps и до 
края на 1998 те достигнаха предела от 56kbps. 
 
Неизбежно високоскоростните услуги, използвани в корпоративните среди, такива като Наетата 
Цифрова Линия, Digital Subscriber Line (DSL) и достъпът чрез кабелен модем, движеха стремително 
пазара. Тези услуги не за дълго изискваха скъпо оборудване или вторична телефонна линия. Тези 
услуги предлагат постоянен достъп и не се нуждаят от установяване на връзка при всяка сесия. 
Това дава по-голяма надеждност, гъвкавост и лесно изграждане на малки домашни и офис мрежи. 

1.1.6 TCP/IP Описание и конфигуриране 
 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) е комплект от протоколи или правила, 
разработени, за да позволят коопериращи се компютри да споделят ресурси през мрежата. За да 
разрешите TCP/IP на дадена работна станция, протоколът трябва да се конфигурира чрез 
инструментите на операционната система. Процесът е почти един и същ, както при Windows, така и 
при Mac операционни системи. 

1.1.7 Тестване на връзката с "ping" 
 
Ping (Packet InterNetwork Groper) командата се използва за проверка на интернет връзката. Тя 
работи на принципа на сонара, който определя разстоянието до подводните обекти като 
измервавремето, за което ултразвукът отива и се отразява от обекта. Ping работи, като изпраща 
многобройни IP пакети до определена дестинация. Всеки изпратен пакет се връща с отговор. Всеки 
отговорсъдържа оценка за достъп и време за пътуване на пакета до дестинацията. От тази 
информация ние можем да си направим извод дали има връзка до това място. Ping командата се 
изполва за тестванена приемо-предавателната способност на дадена мрежова карта, TCP/IP 
конфигурацията и мрежовата връзка. 
 
ping 127.0.0.1 (тест за обратна връзка) 
Потвърждаване на ръботата на TCP/IP инструкцията и приемо-предавателната способност на NIC 
 
ping (IP адрес на компютер)  
Потвърждаване за TCP/IP адресна конфигурация на отделен компютер 
 
ping (default-gateway IP адрес)  
Потвърждаване дали рутерът, който свързва локалната мрежа с други такива, може да бъде 
достъпен 
 
ping (отдалечен IP адрес)  
Потвърждава връзката до отдалечен хост компютер 

1.1.8 Web браузери и plug-ins 

Web браузерът прави следното: 
 
- контакт с Web сървър 
- заявка за информация 
- приема информацията 
- показва резултата на екрана 
 
Web браузерът е софтуер, който тълкува hypertext markup language (HTML), един от езиците, 
използван за кодиране на Web страници. HTML е най-често използваният език, който може да 
показва графика, възпроизвежда звук, видео клипове и други мултимедийни файлове. 
Хиперлинковете са поместени в Web страницата, предоставящи връзка до друга дестинация на 
същата страница или до напълно различна Web страница. 
 
Два от най-популярните браузера са Internet Explorer (IE) и Mozilla. Независимо, че те изпълняват 
абсолютно еднакви задачи, съществуват разлики между тези два браузера. Някои Web страници не 
се поддържат от единия или от другия браузер и може да се окаже полезно да имате и двата на 
компютера си. 

Mozilla:  
 
Първият популярен браузер - взима по-малко дисково пространство, показва HTML файлове, 
извършва изпращане на поща, файлов трансфер и други функции.  



Internet Explorer (IE): 

Интегриран с продуктите на Microsoft - взима повече дисково пространство, показва HTML файлове, 
извършва изпращане на поща, файлов трансфер и други функции. Има много особени типове 
файлове, които стандартните браузери не могат да показват. За да видите тези файлове, браузерът 
трябва да бъде конфигуриран да ползва plug-in приложения. Тези приложения работят в съгласие с 
браузера и отварят нужните програми, за да можем да видим тези особени файлове. 

Flash – възпроизвежда мултимедийни файлове, направени с Macromedia Flash  
Quicktime – възпроизвежда видео файлове, направени от Apple  
Real Player – възпроизвежда видео и аудио файлове 
 
1.2 Мрежова математика 
1.2.1 Двоично представяне на данните 
 
Компютрите работят и съхраняват данните, използвайки електрически ключове, наречени тригери, 
които може да бъдат или включени, или изключени (ON или OFF.) Компютрите могат да разбират 
данните само, ако са в тези две състояния или в двоичен формат. "1" се представя като ON 
състояние, а "0" като OFF състояние. Единиците и нулите се използват, за да представляват двете 
възможни състояния на тези електронни компоненти в компютрите. Те се отнасят като двоични 
числа или битове. Американският Стандартен Код за Обмяна на Информация, American Standard 
Code for Information Interchange (ASCII), е най-популярният код за представяне на символите в 
компютера. ASCII използва двоични цифри, за да представи символите, въведени от клавиатурата. 
Когато компютерът изпрати ON/OFF състояние през мрежата, се използва електрически импулс, 
светлинен или радио сигнал, за да се представят единиците или нулите. Нека отбележим, че всеки 
символ си има уникален образец от 8 двоични цифри, предвидени да представят дадения символ.  
 
Тъй като компютрите са проектирани да работят с ON/OFF ключове (тригери), двоичните цифри и 
номера са нещо естествено за тях. Ние хората използваме десетичната бройна система, която е 
относително проста, в сравнение с дългите серии от нули и единици, използвани в компютрите. 
Така идва необходимостта двоичните числа да се конвертират в десетични. 
 
Понякога двоичните числа е необходимо да се конвертират в шестнадесетични (hex), които 
намаляват дължината на стринга на двоичните числа до няколко шестнадесетиччни символа. Това 
ни улеснява при запомнянето на тези числа. 

Клавиатура Двоичен код 
A 01000001 
B 01000010 
C 01000011 
D 01000100 
E 01000101 
F 01000110 
G 01000111 
H 01001000 

1.2.2 Битове и байтове 
 
Двоична "0" може да се представи като 0 волта електричество (0 = 0 волта)  
 
Двоична "1" може да се представи като +5 волта електричество (1 = +5 волта) 
 
Компютрите са проектирани да използват група от по 8 бита. Тази група от 8 бита се представя като 
байт. В един компютер 1 байт представлява единично адресируемо място в паметта. Това място в 
паметта представлява стойност или символ от данни такъв, като ASCII кода. Пълният набор от 
комбинации на 8-те превключвания е 256. Всяка стойност между 0 и 255 се нарича байт. Така 
байтът се превръща във важно понятие за разбиране на компютерните мрежи. 

 

 

 

 



Единици Дефиниции Байтове Битове 
Bit (b) Двоични числа (1 и 0) 1 бит 1 бит 
Byte (B) Обикновено 8 бита 1 байт 8 бита 

Kilobyte (KB) 1 килобайт = 1024 байта 1000 байта 8 000 бита 

Megabyte (MB) 1 мегабайт = 1024 килобайта 1 млн. байта 8 млн. бита 
Gigabyte (GB) 1 гигабайт = 1024 мигабайта 1млрд. байта 8 млрд. бита 
Terabyte (TB) 1 терабайт = 1024 гигабайта 1 трл. байта 8 трл. бита 

1.2.3 Десетична бройна система 
 
Бройната система се състои от символи и правила за употребата на тези символи. От многото 
бройни системи, които съществуват, десетичната бройна система се използва най-широко. 
Десетичната система изполва следните цифри: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тези символи (цифри) 
могат да се комбинират, за да представят всички възможни числови стойности. Десетичната бройна 
система се базира на степен 10. Всяка позиция от стойността от дясно наляво се умножава по 10, 
което е основното число, повдигнато на степен, която е експонентата. Степента, на коята се 
повдига числото, зависи от мястото, което заема то наляво от десетичната запетая. 
 
Пример:  
 
Има 4 на първа позиция, 3 за десетите, 1 за стотните и 2 за хилядните. Важно е да разберем как 
работи десетичната система, тъй като ще ни е необходима, за да разберем другите две бройни 
системи, двоичната и шестнадесетичната. Тези системи използват същия метод, както при 
десетичната система. 
 
1.2.4 Двоична бройна система 
 
Компютрите разпознават и оперират с двоичната бройна система. Двоичната бройна система 
използва само два символа, "0" и "1", вместо десет символа, както е при десетичната система. 
Позицията или мястото на всяка цифра от дясно наляво в двоично число представлява 2, или 

основното число, повдигнато на степен въз основа на неговата позиция (  и т.н.) 
 
Пример: 

 
 

Ако двоичното число се прочете от ляво надясно, ще открием, че има 1 на 16-о място, 0 на 
8-о място, 1 на 4-о място, 1 на 2-ро място и 0 на 1-во място, което конвертирано в десетичната 
бройна сестема, ще даде 22. 

1.2.5 Конвертиране на десетични числа в 8-битови двоични числа 
 
Съществуват няколко начина за конвертиране на десетични числа в двоични. Процесът започва с 
опит да се изчисли коя стойност, повдигната на степен 2, ще даде двоично число, което ще се 
вмести в търсеното, без да го надвишава. 
 
Упражнение по конвертиране: 
 
Използвайте примера по-долу, за да конвертирате числото 168 в двоично: 
 
128 се вмества в 168. Това означава, че първата двоична цифра е 1. 168 - 128 остава 40. 
64 не се вмества в 40. Това означава, че втората двоична цифра е 0. 
32 се вмества в 40. Това означава, че третата двоична цифра е 1. 40 - 32 остава 8.  
16 не се вмества в 8, така че четвъртата двоична цифра е 0.  
8 се вмества в 8. Това означава, че петата двоична цифра е 1. 8 - 8 остава 0. Последният оставащ 
бит е 0.  
Резултат: Десетично число 168 = 10101000 
 
За повече практика, опитайте да конвертирате 255 в двоично число. Отговор: 11111111. 
 
1.2.6 Конвертиране на 8-битови двоични числа в десетични числа  
 
Съществуват два основни начина за конвертиране на 8-битови двоични числа в десетични. 
Двоичните числа може още да се конвертират в десетични чрез умножаване на всяка двоична 



цифра от числото по 2, повдигнато на степен, равна на номера на позицията, която заема 
съответната цифра. 
 
Пример: 
Конвертирайте двоичното число 01110000 в десетично. 
Бележка: Работете от дясно наляво. Помнете, че всяко число, повдигнато на степен "0", дава "1". 
Затова 2 на нулева = 1 

 

Бележка: Сумирайте тези резултати, които са получени от единиците! 
 
1.2.7 Десетично представяне на 32-битови числа в четири-октетен вид 
 
Засега адресите, определени за компютрите, които са в Интернет, са 32 битови числа. За да ги 
представим във вид, удобен за работа, 32 битовите числа се разбиват на серия от десетични числа. 
Получава се разделяне на двоичното число в четири осем битови числа. После конвертираме всяко 
осем битово число (познато още като октет) в своя десетичен еквивалент. Пълното двоично число 
представлява четири осем битови числа в десетичен вид, разделени от точки. Това се нарича 
десетично нотиране и предоставя компактност и лесен начин за запомняне на 32 битовите адреси. 
Тази презентация често ще се използва в курса по-нататък, така че ще е добре да го разберете. 
Когато конвертирате в двоични числа от десетични, разделени с точки, запомнете, че всяко от тях 
се състои от три десетични цифри, представящи осем битовото число (1111111 = 255). Ако 
десетичното число, което ще конвертирате е по-малко от 128, ще трябва да се добави "0" от ляво 
на еквивалентното двоично число, докато се попълни регистъра от осем цифри. 
 
Пример: 
Конвертирайте 200.114.6.51 в неговия 32 битов двоичен еквивалент. 
Конвертирайте 11001000 01110010 00000110 00110011 в неговия 32 битов десетичен еквивалент, 
разделен с точки.  

Бройна система    
Двоична                 11001000 01110010 00000110 00110011 
Десетична                   200 .    114 .     6 .    51 

1.2.8 Шестнадесетична бройна система 
 
Шестнадесетичната бройна система се използва често при компютрите, тъй като тя може да 
представи двоичните числа в по-удобен вид. Компютерът извършва изчисленията в двоичната 
бройна система, но има много отделни случаи, при които двоичните данни, излизащи от компютера 
се представят в шестнадесетични за улеснение при четенето (Табл. 1). Конвертирането на 
шестнадесетични в двоични числа е рутинна задача, когато се работи с конфигурационните 
регистри на Cisco рутерите. Рутерите на Cisco имат конфигурационен регистър, който е е дълъг 16 
бита. 16 битовият номер може да се представи като четирицифрен шестнадесетичен номер. За 
пример, 0010000100000010 (двоично) е равно на 2102 (шестнадесетично). Думата шестнадесетичен 
често се съкращава с 0x, за да се означи, че числото е шестнадесетично: 0x2102. 
 
Също както двоичната и десетичната бройни системи, шестнадесетичната е базирана на употребата 
на символи, степени и позиции (Табл. 2). Символите, които тя използва, са: 0 - 9, и A, B, C, D, E, и 
F (Табл. 3). Обърнете внимание на това, че всички възможни комбинации на четирицифрени 
двоични числа имат само един шестнадесетичен семвол, докато при десетичната има два. 
Причината защо шестнадесетичната бройна система се използва е, че две шестнадесетични цифри, 
за разлика от десетичната бройна система, която изисква до четири цифри, може ефективно да 
представи която и да е комбинация от осем двоични числа. Ако позволим две десетични цифри да 
представят четири бита, използвайки десетичната система, тогава, тя би ни объркала при четенето 
на тези числа. За пример: осем цифреното двоично число, 01110011 би могло да се представи като 
115 (десетично). Но дали това е 11-5 или 1-15? Ако използваме 11-5, двоичното число би било 
1011 0101, което не отговаря на оригиналното число (115). Използвайки шестнадесетичната 



объркването и грешките при четене на дълги стрингове от числа, както и дългото място, което те 
заемат при изписване. 
 
За да конвертирате от шестнадесетично в двоично число, просто изведете двоичното число на всеки 
шестнадесетичен символ. (Табл. 4), (Табл. 5) 

(Табл. 1)     
Десетично Двоично Щестнадесетично 
4 00000100 04 
5 00000101 05 
6 00000110 06 
7 00000111 07 
8 00001000 08 
9 00001001 09 
10 00001010 0A 
11 00001011 0B 
12 00001100 0C 
13 00001101 0D 
14 00001110 0E 
15 00001111 0F 

16 00010000 10 

32 00100000 20 
64 01000000 40 
128 10000000 80 
255 1111111 FF 
 
(Табл. 2)       
ДвоичноШестнадесетично ДвоичноШестнадесетично 

0000 0 1000 8 

0001 1 1001 9 
0010 2 1010 A 
0011 3 1011 B 
0100 4 1100 C 
0101 5 1101 D 
0110 6 1110 E 
0111 7 1111 F 
 
(Табл. 3)          
ДвоичноШестнадесетично Десетично ДвоичноШестнадесетично Десетично 

0000 0 0 1000 8 8 

0001 1 1 1001 9 9 
0010 2 2 1010 A 10 
0011 3 3 1011 B 11 
0100 4 4 1100 C 12 
0101 5 5 1101 D 13 
0110 6 6 1110 E 14 
0111 7 7 1111 F 15 
 
(Табл. 4) 
Конвертиране на двоични в шестнадесетични числа 
100100100010111110111110111001001 
Конвертираме в: 0001 0010 0100 0101 1111 0111 1101 1100 1001 
Конвертираме в:    1      2       4      5      F       7      D      C      9 
  
Така 100100100010111110111110111001001 = 1245F7DC9 
  
 
 
 



(Табл. 5) 
Конвертиране на шестнадесетични в двоични числа 
0x2102 
Конвертираме в:    2        1        0        2 
                           0010  0001   0000   0010 
  
Така 2102(hex) = 0010 0001 0000 0010 (двоично) 
  

1.2.9 Булева алгебра или двоична логика 
 
Булевата логика се базира на цифровите схеми, които приемат един или два входящи волтажа. Въз 
основа на входящите волтажи се генерира изходящ волтаж. За целите на компютрите разликата във 
волтажа се асоциира с двете състояния, on или off. Тези две състояния на свой ред са асоциирани 
като "1" и "0", които са двете цифри в двоичната бройна система. Булевата логика е двоична 
логика, която позволява да се сравнят две числа и избере генерирано въз основа на тези две числа. 
Тези възможности за избор са следнине: AND, OR и NOT. С изключение на NOT, Булевите операции 
имат една и съща функция. Те получават две числа, които са 1 или 0, и генерират резултат въз 
основа на логическите правила.  

  

NOT операцията взима каквато и да е стойност от 0 или 1 и я инвертира. 1 се превръща в 0, 0 се 
превръща в 1. Запомнете, че логическите тригери са електрически устройства, проектирани 
специално за тези цели. Логическите правила гласят, че каквото и да се подаде на входа, на изхода 
се получава противоположен резултат. 

X f 

0 1 

0 1 

1 0 

1 0  

AND операцията приема на входа две стойности. Ако и двете са 1, логическия тригер генерира 1 на 
изхода. В противен случай - 0. Съществуват четири комбинации на входящите стойности. Три от 
тези комбинации генерират 0 и една генерира 1. 

X y f 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1  

OR операцията също приема две стойности на входа. Ако поне едната е 1, стойността на изхода 
също ще е 1. Отново има четири комбинации от входящи стойности. Този път три от тях генерират 1 
на изхода, а четвъртата - 0. 



X y f 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1  

Двете мрежови операции, които използват Булевата логика, са подмрежите и "wildcard" 
маскирането. Операцията на маскиране предоставя начин за адресно филтриране. Адресите 
идентифицират устройствата в мрежата и разрешават на първите да се групират или контролират от 
други мрежови операции. Тези функции ще бъдат разгледани подробно по-късно в курса. 

1.2.10 IP адреси и мрежови маски 
 
32 битовите двоични адреси, използващи се в Интернет, се причисляват към Интернет Протокол 
адресите. Връзката между IP имрежовата маска ще бъде разгледана в тази секция. Когато се 
назначи IP адрес за даден компютер, част от битовете на 32 битовия IP адрес представляват 
мрежата. Броят на предназначените за това битове зависи от класа на адреса. Битовете от ляво на 
32 битовия IP адрес идентифицират определен краен потребител на тази мрежа. IP адресът се 
състои от мрежова част и част на хоста, която представлява определен компютер от определена 
мрежа. 
 
За да бъде информиран компютера как се разделя 32 битовия адрес, съществува втори, 32 битов 
номер, наречен подмрежова маска. Тази маска е като указание на това как да бъде интерпретиран 
IP адреса чрез идентифициране на това колко от битовете са използвани за идентифициране на 
мрежата на този компютер.  
 
Подмрежовата маска най-често зе запълва с единици от лявата страна на маската. Подмрежовата 
маска се запълва винаги с 1-ци, докато мрежовият адрес се идентифицира и после се запълва от 
там до края на маската с 0-ли. Битовете в IP адреса, които са 0, идентифицират хоста в мрежата. 
 
Някои примери за подмрежови маски са: 11111111000000000000000000000000, 
написано в десетичен вид с разделителни точки: 255.0.0.0 
или  
11111111111111110000000000000000,  
написано в десетичен вид с разделителни точки: 255.255.0.0  

В първия пример, първите осем бита от ляво би трябвало да бъдат мрежовия адрес, а последните 24 
бита са адреса на хоста. Във втория пример първите шест бита от ляво би трябвало да бъдат 
мрежовия адрес, а последните 16 бита са адреса на хоста. 

 

Конвертирайки IP адресът 10.34.23.134 в двоичен: 00001010.00100010.00010111.10000110 и 
използвайки Булевата логика за AND, IP адресът и маската, 255.0.0.0 оформят мрежовия адрес на 
хоста. 
IP адрес 10.34.23.134 (00001010.00100010.00010111.10000110) 
Маска 11111111.00000000.00000000.00000000 
 
Мрежовият адрес на хоста е 00001010.00000000.00000000.00000000 



 
Използвайки Булевата логика за AND, IP адреса и маската 255.255.0.0 оформят мрежовия адрес на 
хоста. 
IP адрес 10.34.23.134 00001010.00100010.00010111.10000110 
Маска 11111111.11111111.00000000.00000000 
 
Мрежовият адрес на хоста е 00001010.00100010.00000000.00000000 и 
конвертирайки го в десетичен (10.34.0.0), виждаме мрежовия дял от IP адреса, когато използваме 
маска, 255.255.0.0. 
 
Това е кратка илюстрация на ефекта, който мрежовата маска има върху IP адреса. Важността на 
маскирането ще стане по-ясно при по-продължителна работа с IP адресите. Засега е по-важно да се 
разбере понятието маска. 

 
CISCO SYSTEMS © 2003     Край на първи модул.  

 




