
СВЪРЗВАНЕ И 

КОНФИГУРИРАНЕ НА МАЛКА 

МРЕЖА. СПОДЕЛЯНЕ НА 

РЕСУРСИ

ИТ – 9 клас



Протоколи в интернет

• Мрежов протокол – система от 
правила, които определят как се 
извършва обмен на информация  
между компютри или устройства, 
свързани в мрежа
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Протоколи за основни задачи и услуги

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – управлява обмена на 
хипертекстове

• FTP (File Transfer Protocol) – осъществява пренос 
(трансфер) на файлове

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – осъществява 
обмена на съобщения, снимки, текстови документи. 
Използва се за електронна поща

• POP3 (Post Office Protocol 3) и IMAP (Internet Message 
Access Protocol) – изпращат заявки до пощенския сървър

• IRC (Internet Relay Chat) – използва се за разговори в 
реално време
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Протоколи за основни задачи и услуги

• TCP (Transmission Control Protocol)
• управлява обмена на информация

• служи за изграждане на връзка между подателя и получателя

• осигурява високо ниво на надеждност

• IP (Internet Protocol)
• позволява адресиране на информацията, изпращана по мрежата. 

• всяко устройство в мрежата се дава уникален адрес (наречен IP адрес)

• при изпращане на информация, тя се разделя на части (наречени пакети) и към всеки 
пакет се прикрепя т. нар. хедър, който съдържа IP адреса на подателя и на получателя

• TCP/IP – съвместното използване на двата протокола
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Адрес на компютър (IP адрес)

• IP – адрес – уникален номер на компютър в интернет

• Версия IPv4
• Състои се от 4 цели числа от 0 до 255, разделени с точки и записани от най-голямата 

йерархична единица към най-малката. За всяко число се използва 1 байт                        
(Напр. 198.140.68.19)

• Версия IPv6
• Състои се от 8 числа в шестнайсетична бройна система, разделени помежду си с двоеточие. 

За всяко число се използват 2 байта (Напр. bc43:5dee:ac3d:2fa3:3a4a:bf:ae8b:3bab) 
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Адрес на компютър (IP адрес)3

IP адрес

Статичен (постоянен) 
IP адрес

Динамичен IP адрес

При всяко свързване с 
интернет IP адресът 
остава същият

При всяко свързване с 
интернет IP адресът се 

променя



Адрес на компютър (IP адрес)3

• Прозорец за настройки

• При динамичен адрес се използва 
Obtain an IP address automatically



Подмрежова маска (Subnet mask)

• Представлява 32-битово число

• Показва кои битове от IP адреса се отнасят за мрежата и 
кои за адреса на компютъра в тази мрежа)

• Пример:

• 11111111  11111111  11111111  00000000  (255.255.255.0) –
в този случай имаме локална мрежа с 256 адреса
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Gateway (Шлюз)

• Рутер (маршрутизатор), който свързва локалната 
мрежа или компютър с друга мрежа

• Default Gateway – адрес на гейтуея, който по 
подразбиране се използва за връзка с друга мрежа, 
обикновено интернет
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Домейни

• Домейн (област) – буквеното изражение 
на IP адреса

• Имената на домейните се образуват от 
отделни думи, без интервал между 
знаците, разделени с точка и записани от 
най-малката йерархична единица до най-
голямата (Напр. mon.bg/
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Домейни

• DNS (Domain Name Servers) – сървър, 
на който е записано съответствието на 
IP адрес и домейн
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Домейни

• Домейни от първо ниво – com, edu, 
net, org, bg, us, de,……

• Домейни от второ ниво –
регистрирани домейни, които се явяват 
поддомейни на първо ниво

• Домейни от трето ниво – поддомейни
на домейните от второ ниво и се 
администрират от собствениците им
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Домейни

• Унифициран локатор на ресурси (URL) –
адрес на определен ресурс в интернет
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• ht tps: / /en.Wik ipedia.org/wik i /Computer

Име на 
протокол Целият домейн, 

заедно с 
поддомейни

Име на ресурс



Домейни6

Въвежда се името на сайта в 
адресното поле на браузъра

Уеб браузъра изпраща заявка 
към DNS сървъра

DNS сървъра преобразува URL
адреса на сайта в IP адреса на 
сървъра
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Споделяне на ресурси в локална мрежа

• Споделени ресурси – ресурси на даден компютър (папки, файлове, 
периферни устройства, програми и др.), които се намират на определен 
компютър, до който може да се осъществява достъп от друг компютър в 
мрежата

• File Explorer -> Share

• Достъп до споделени в мрежата ресурси: Network
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Обмяна на файлове в локална мрежа8

• Папката трябва да се сподели

• В Network се намира компютъра със 
споделената папка

• Отваря се папката и се избират файлове

• Copy

• Отваря се папка на нашия компютър

• Paste



Използване на мрежов принтер

СПОДЕЛЯНЕ

• Споделяне на принтер в локална мрежа:

• Start -> Windows System -> Control Panel -> 
Devices and Printers

• От контекстното меню – Printer Properties

• Страница Sharing – Share this printer
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Използване на мрежов принтер

ИНСТАЛИРАНЕ

• При свързване към мрежата мрежовият принтер получава IP адрес

• Start -> Windows System -> Control Panel -> Devices and Printers -> Add a printer

• Избира се принтерът и Next

• Следват се инструкциите и принтерът се добавя
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