
Тема: 

Информационните 

технологии в моето име



Интернет или Мрежата, а в разговорния 

български език и като нет (от англ. net, 

мрежа), е глобална система от свързани 

компютърни мрежи, която чрез 

стандартен комплект протоколи TCP/IP 

обслужва милиарди потребители по 

целия свят. Тя представлява мрежа от 

мрежи, съставена от милиони частни, 

обществени, академични, търговски и 

държавни мрежи с най-различен обхват 

– от местен до глобален, в различни 

преносни среди и свързани помежду си 

чрез сложна система от мрежов хардуер 

и софтуер. Интернет служи за 

отдалечен достъп до голямо 

разнообразие от информационни 

ресурси и услуги, най-известни сред 

които са взаимосвързаните 

хипертекстови документи на World 

Wide Web (WWW) и електронната 

поща. 



Точковите и линейните 

диаграми изглеждат по сходен 

начин, особено когато 

точковата диаграма е показана 

със свързващи линии. 

Начинът, по който всеки от 

тези типове диаграми чертае 

данни по хоризонталната ос 

(известен също като оста x) и 

вертикалната ос (наричана 

още оста y), е много по-

различна.



Икона в информатиката е 

малка пиктограма, която 

при операционните 

системи с графичен 

потребителски 

интерфейс се използва за 

представяне на различни 

елементи: файлове, 

папки, дискове, 

периферни устройства, 

подаване на команди към 

системата и др. 



Методи за промяна на яркостта 

Наведнъж насочваме вниманието Ви 

към факта, че всички действия, описани 

по-долу, бяха тествани на Windows 10 

Pro. Ако имате операционна система с 

различно издание, някои елементи може 

да не съществуват за вас (например 

Windows 10 Enterprise ltsb). Въпреки 

това един от горните методи ще ви 

помогне недвусмислено. Така че, нека 

се сведем до описанието им. 



Създаването на резервни копия 

или компилиране микс на 

компактдискове никога не е 

било по-лесно, отколкото с Nero 

Burning ROM. Конвертирайте 

физическите си носители в 

цифрови песни за използване 

навсякъде и навсякъде. 

Музиката ти я слуша по начина, 

по който искаш. 



Хардуер (hardware) е понятие, с което 

се означава апаратната част на 

компютъра. Главните компоненти на 

хардуера са разположени в системната 

кутия. Те са:

- дънната платка (Motherboard или Main 

Board);

- централният процесор (CPU - Central 

Processing Unit);

- оперативната памет.

Оперативната памет бива: ROM (read 

Only Memory) - енергонезависима 

памет само за четене и RAM (Random 

Access Memory)- енергозависима памет 

с произволен достъп (позволява четене 

и запис на информация).






