
ПрограмиранеПрограмиране
и използване на компютрии използване на компютри -- II

ЦЕЛ на обучението: Усвояване на фундаментални понятия, 
свързани с използване на компютрите и придобиване на навици 
при боравене със съвременни технологии за програмиране. 
Студентите получават знания за основните класове алгоритми, 
структури от данни и принципи на структурен подход, както и 
придобиват умения за реализиране на придобитите знания с 
помощта на конкретен алгоритмичен език от високо ниво (С). 



Тема 1. Компютърни системи Тема 1. Компютърни системи –– средство за средство за 
обработка на информацияобработка на информация

Под природна данна (или само данна) можем да разбираме всяка даденост (факт),
съдържаща се в структурата и същността на процесите, явленията и обектите в
природата, която отразява конкретен аспект от многообразието на техните
състояния или взаимодействието помежду им и която има свойството да бъде
обозрима или измерима.

Данните преминават в най-висша степен на абстракция знание, когато 
човек започне да използва информацията, базираща се на тях, за да 

променя света около себе си в полза на творческото съзидание (а не за 
разрушаване).

Ако погледнем на данните като на отражение на реалността в 
човешкото съзнание, ще може да приемем, че те са най-
ниската степен на абстракция на човешкото познание. 

Данните могат да се използват на по-високо ниво на организация при която се
структурират, преобразуват или въобще обработват и подреждат по подходящ начин.
Това води до преминаването им в по-висока степен на абстракция, която ще обозначаваме
с термина природна информация (или само информация).



Тема 1. Компютърни системи – средство за обработка на информация

Причините, пораждащи потребността от информация водят своето начало от
естественния стремеж на човека към познанието за обкръжаващия го свят и
себеподобните си.

Обстоятелства и причини, пораждащи потребността от 
информация и знание.

Например:
•естествен интерес към различни събития;
•стремеж за опознаване закономерностите в природата;
•изясняване на процесите и явленията в природата и тяхното
прогнозиране;
•управление на човешката дейност;
•общуването между хората с цел обмен на информация;
•развитие на човешкото общество.

Без обмен на информация, общественното развитие на практика би било 
невъзможно, защото, ако всяко поколение трябваше да измисля колелото, 
съвременният свят не би стигнал никога до настоящия етап на прогрес. 



Тема 1. Компютърни системи – средство за обработка на информация

Информацията следва да бъде представяна с използване на езикови средства,
които са познати на тези, които ще я използват. В този смисъл, съществуват
два основни начина за представяне на информацията:

=> Информация, представяна с дискретни /дигитални/ езикови средства.
Тя се представя чрез краен брой символи, които могат лесно да бъдат
повторени.
Например:
числата - 10 цифри;
светофарът - 3 цвята;

=> Информация, представяна с аналогови езикови средства. Тя се предава
чрез практически безкраен брой символи, които трудно могат да бъдат
повторени.
Например:
музика;
човешки глас;
измерване на физически величини;

Представяне на информацията. 



Свойства на информацията.
За да е полезна за приемника, желателно е информацията да бъде:
-достоверна;

-пълна;
съдържатерна;

-актуална;
оригинална;
-дълготрайна.

Източници на информация:
Източниците от които човек получава информация са също толкова
многообразни, както е многообразна и самата информация. Като най-
често срещани в практиката източници на информация, могат да бъдат
посочени следните: наблюдение; проверка; преброяване;
експеримент; измерване; записки и текстове; радио; телевизия;
устни съобщения; изводи по коственни признаци; неполучаване на
каквато и да е информация също е своеобразна информация.

Тема 1. Компютърни системи – средство за обработка на информация



Появява се за пръв път през 1966 г. във Франция, след като
Френската академия го приема като заместител на понятието
"обработкаобработка `на`на информацияинформация".

Предпоставки за появата и развитието  на информатиката:

РечтаРечта

СистемитеСистемите заза писменостписменост ии
смятанесмятане

СистемитеСистемите заза визуализациявизуализация
нана информациятаинформацията

КнигопечатанетоКнигопечатането

Поява на термина "информатикаинформатика“:

Дават възможност за обмен на
информация, знание и мъдрост
между хората с цел тяхното
оживяването, развитие и
просперитет.

Тема 1. Компютърни системи – средство за обработка на информация



ИнформатикатаИнформатиката е фундаментална дисциплина, която изучава природата
и свойствата на информацията, както и моделите, методите и средствата
за нейното събиране, систематизиране, структуриране, анализиране,
съхранение, обработка, преобразуване и предаване.

Същност на информатикатаинформатиката

Предмет на информатикатаинформатиката
Предметът на информатиката е информацията, която се разглежда като абстрактно
понятие, независимо от нейния конкретен смисъл. Тоест, независимо от реалния
обект или процес, чиито отражение е тя.

Области на приложение на информатикатаинформатиката
Разработка на алгоритми, структури от данни, компютърни архитектури,
бази данни, изкуствен интелект, компютърна графика, операционни
системи, езици за програмиране, телекомуникационни системи,
информационно моделиране и др. Онова, което свързва всички тези
области на приложение са КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ.

Тема 1. Компютърни системи – средство за обработка на информация



ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

 Концептуален модел на КСКонцептуален модел на КС

Съвкупност от устройства, която може да приема, съхранява, 
обработва и онагледява информация, наричаме

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА (КС)

hardware software USER

 HardwareHardware == ((апаратната част) състои се от различни апаратната част) състои се от различни 
компоненти, вградени в кутии и свързани с кабели.компоненти, вградени в кутии и свързани с кабели.

 SoftwareSoftware == (програмна част, програмно осигуряване) (програмна част, програмно осигуряване) 
представлява символно указани инструкции, формиращи представлява символно указани инструкции, формиращи 
ПРОГРАМА, която “казва” на компютъра какво да прави.ПРОГРАМА, която “казва” на компютъра какво да прави.

 USERUSER ((потребител) = специалисти от различни области на потребител) = специалисти от различни области на 
науката и техниката, които ползват хардуера чрез подходящ науката и техниката, които ползват хардуера чрез подходящ 
софтуер, за да улеснят живота и труда. софтуер, за да улеснят живота и труда. 
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ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

 Първото броячно устройствоПървото броячно устройство е броячната дъска, е броячната дъска, 
датираща отпреди около 3000 години. датираща отпреди около 3000 години. 
Представлява дъска с хоризонтални линии,върху Представлява дъска с хоризонтални линии,върху 
които са поставени камъни. Всяка линия е които са поставени камъни. Всяка линия е 
позиция на дадена цифра. След развитие от позиция на дадена цифра. След развитие от 
около 1000 години тази дъска се превръща в около 1000 години тази дъска се превръща в 
познатото ни днес познатото ни днес сметалосметало (аbacus). (аbacus). 

 Първият Първият механиченмеханичен калкулаторкалкулатор е реализиран е реализиран 
от Блез Паскал (Франция) с помощта на от Блез Паскал (Франция) с помощта на 
зъбни механизми и е извъшвал действията зъбни механизми и е извъшвал действията 
събиране и изважданесъбиране и изваждане. . 

 Първият механиченПървият механичен калкулаторкалкулатор, , 
който можел да който можел да умножава и делиумножава и дели е е 
реализиран от великия немски реализиран от великия немски 
математик Готфрид Вилхелм фон математик Готфрид Вилхелм фон 
Лайбниц (1646Лайбниц (1646--1716) .1716) .



ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

 Първата програмируема Първата програмируема 
(аналитична) машина(аналитична) машина, , 
предшественик на съвременния предшественик на съвременния 
компютър е дело на британския компютър е дело на британския 
изобретател и математик  Чарлс изобретател и математик  Чарлс 
Бабидж (1792Бабидж (1792--1872)1872)

 Негово дело са и формалните Негово дело са и формалните 
логически принципи, на които са логически принципи, на които са 
изградени повечето съвременни изградени повечето съвременни 
компютрикомпютри

 През 1939 г.  по идея на проф. Хауърд Ейкън (1900През 1939 г.  по идея на проф. Хауърд Ейкън (1900--1973) от 1973) от 
Харвардския Университет, се разработва Харвардския Университет, се разработва MARKMARK--11,, която е която е първата първата 

програмируема изчислителна машина на принципа на електропрограмируема изчислителна машина на принципа на електро--
механичните релетамеханичните релета..



ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

 В края на XIX и началото на XX век се правят важни открития в В края на XIX и началото на XX век се правят важни открития в 
областта на физиката и пообластта на физиката и по--специално в електрониката. Открита е специално в електрониката. Открита е 
термоелектронната емисия, конструирана е електроннотермоелектронната емисия, конструирана е електронно--лъчевата лъчевата 
тръба, електронните лампи започват да се използват за създаване на тръба, електронните лампи започват да се използват за създаване на 
различни електронни устройства. Създадени били първите различни електронни устройства. Създадени били първите 
електронни логически схеми и тригерите, а чрез групиране на електронни логически схеми и тригерите, а чрез групиране на 
няколко тригера в едно устройство е създаден регистърът няколко тригера в едно устройство е създаден регистърът ––
основата на електронната памет.основата на електронната памет.

Aмериканският професор по теоретична физика Джон 
Атанасов (с български произход) се счита за баща на 

електронния компютър.

Той разработва електронен компютър 
през периода от 1937 до 1942 година, 

който е първата информационно-
изчислителна машина, използваща 

електронни логически схеми за 
извършване на аритметични операции.



ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

 През 1945 год. Джон Преспър Екърт През 1945 год. Джон Преспър Екърт 
(Eckert) и Джон Мочли (Mauchly) (Eckert) и Джон Мочли (Mauchly) създават 
на основата на проекта на Джон Атанасов 
действащ електронен компютър ENIAC, ENIAC, 
който се смята за който се смята за първия използваемпървия използваем
електронен компютър. Той обаче се е електронен компютър. Той обаче се е 
управлявал ръчно и то на основата на управлявал ръчно и то на основата на 
десетична бройна система. Въпреки тези десетична бройна система. Въпреки тези 
недостатъци, това е било изключителна за недостатъци, това е било изключителна за 
времето си изчислителна машина.времето си изчислителна машина.

 През 1945 год. колектив на 
Принстънския Институт за Авангардна 
Наука разработва усъвършенстван 
наследник на машината ENIAC, който е 
първият съвременен универсален
компютър (IAS). Той можел да работи с 
няколко програми и е бил способен да се 
превключва между тях.



ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

 През 1945 година в колектива, разработващ IAS - усъвършенствания 
наследник на ENIAC, се включва математикът Джон фон Нойман
(американец от унгарски произход). Той предлага една много плодотворна 
идея - компютърът да има опростена фиксирана физическа структура и 
същевременно да може да изпълнява всякакъв вид изчисления с помощта 
на подходяща програма, записана в паметта на компютъра. Това означава, 
че изпълнението на нови програми не налага да се извършва промяна на 
схемите на свързване, а само замяна на записаната в паметта програма. 

 Техниката за съхранение на програмите съгласно идеите на фон Нойман 
се превърна в основа за бъдещите поколения високоскоростни цифрови 
компютри. Нещо повече, компютрите работещи с програми записани в 
оперативната им памет, получиха едно общо наименование - компютри с 
фон Нойманова архитектура.

 Важен принос на Джон фон Нойман е и въвеждането на Важен принос на Джон фон Нойман е и въвеждането на двоичната бройна двоичната бройна 
системасистема в развитието на компютърната техника. Той обосновава, че не е в развитието на компютърната техника. Той обосновава, че не е 
ефикасно използването на електронните ключове, които имат две ефикасно използването на електронните ключове, които имат две 
състояния (включено и изключено), за представяне на цифрите от 0 до 9 и състояния (включено и изключено), за представяне на цифрите от 0 до 9 и 
предлага да се използва предлага да се използва бройна системабройна система с основа 2с основа 2, която има само две , която има само две 
цифри цифри –– 0 и 1. Една двоична цифра (0 или 1) е наречена 0 и 1. Една двоична цифра (0 или 1) е наречена битбит (bit). Двете (bit). Двете 
възможни стойности на един бит се представят чрез двете възможни възможни стойности на един бит се представят чрез двете възможни 
състояния насъстояния на един ключ. един ключ. 



ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

 През 1951 г. Мочли и През 1951 г. Мочли и 
Екърт завършват първия Екърт завършват първия 
търговски образец на търговски образец на 
компютър UNIVAC I компютър UNIVAC I 

 През 1952 г. IBM вече са През 1952 г. IBM вече са 
създавали първия си създавали първия си 
електронен компютър електронен компютър IBM IBM 
701701..

Ерата на компютрите вече е Ерата на компютрите вече е 
започнала.започнала.



ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

В развитието на електронноВ развитието на електронно--изчислителните устройства могат да се откроят изчислителните устройства могат да се откроят 
няколко ключови етапа, които характеризират различни поколения няколко ключови етапа, които характеризират различни поколения 

електронноелектронно--изчислителни машиниизчислителни машини ((ЕИМ):ЕИМ):

 Първото поколение ЕИМ (1937(1937--1958) е на основата на електронната 1958) е на основата на електронната 
лампа, феритни магнитни елементи за оперативна памет и машинния лампа, феритни магнитни елементи за оперативна памет и машинния 
езикезик

 Второто поколение ЕИМ (1959(1959--1964) сменя лампите с по1964) сменя лампите с по--леките и леките и 
надеждни транзистори и ражда първите езици от високо ниво, заедно с надеждни транзистори и ражда първите езици от високо ниво, заедно с 
програмите програмите -- транслатори на тези езици до машинния език.транслатори на тези езици до машинния език.

 Третото поколение ЕИМ (1965(1965--1971) 1971) се характеризира с използването 
на интегрални схеми и появата на Операционните системи.и появата на Операционните системи.

 Четвъртото поколение ЕИМ (1971(1971--до наши дни) до наши дни) използва вече големи 
интегрални схеми (ГИС). Високата степен на интеграция на електронни 
елементи в тях довежда до увеличаване на плътността на компановка на 
електронната апаратура и повишаване на надеждността.

 Петото поколение ЕИМ се базира на предикатната  логика за се базира на предикатната  логика за 
изършване на изчислителния процес.изършване на изчислителния процес.

 Шестото поколение ЕИМ е поколението на невронните мрежи, 
взаимстващи модела на човешката мисъл за реализация на 
изчислителния процес.



ИСТОРИЯИСТОРИЯ на  информационнона  информационно--изчислителните  устройстваизчислителните  устройства

Разнообразието от компютри днес е огромно. Приета е Разнообразието от компютри днес е огромно. Приета е 
следната класификация за тях:следната класификация за тях:

 Персонални компютри (Персонални компютри (MicrocomputersMicrocomputers))
 Работни станции (Работни станции (Workstations)Workstations)
 МиникомпютриМиникомпютри (Frames)(Frames)
 Големи машини (Големи машини (MainFrames)MainFrames)
 Суперкомпютри Суперкомпютри (Supercomputers)(Supercomputers)



Устройство на КСУстройство на КС

• шаси – рамка, изработена от метал и пластмаса, в която са
поместени вътрешните компоненти на компютъра;
• системна (дънна) платка – на нея са разположени централният 
процесор, основната памет и някои управляващи схеми. Основната 
памет може да е разположена и върху отделни платки, които се 
поставят в слотове на системната платка;
• електрозахранване – трансформатор, токоизправител и др.
помощни схеми;
• допълнителни слотове – съединители, които позволяват включване 
на допълнителни платки (адаптери, контролери и др.); -21-
• контролери – печатни платки със съответни схеми, които уп-
равляват различни компоненти на компютъра (дисплей, клавиа- тура, 
дискови устройства, мишка, принтер);
• дискови устройства – флопидискове (1,2 и/или 1,44MB) и твърд 
диск;
• други компоненти – говорител, батерии, вентилатор и др.

Централния блок на един типичен микрокомпютър представлява
метална кутия, в която са събрани всички основни възли на
компютърната система /без монитора и периферните устройства/:



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС
Структурна схема на КС

Най-важните компоненти в структурната схема на една КС са Централния
процесор (CPU), Оперативната (Вътрешната) памет (OM), Комплекта
Периферни Устройства (PD) и Системната шина. Системната шина
(магистралата) е съвкупност от проводници и куплунзи (съединители),
които свързват CPU с OM и входно-изходните (В/И) контролери в
Комплекта PD .



ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА КОМПЮТЪРА

Дънна /системна/ платка (MB) : Върху нея се разполагат всички компоненти на КС

Функциите на КС се осигуряват от следните основни компоненти:

Информационна магистрала (UNIBUS) : Проводници, по които протичат
сигналите между възлите на КС.

Чипсет: /схемен набор/ : Комутатор на движението на данните в компютъра.
Включва голяма част от контролерите за управление компонентите на компютъра.

Процесор: Главен изпълнителен механизъм в компютъра.



ФУНКЦИОНАЛНА БЛОК СХЕМА НА КОМПЮТЪРА
Функциите на КС се осигуряват от следните основни компоненти:

Слотове /съединители/: Върху тях се закрепят платки /карти/, чрез които компютъра
управлява периферните устройства и изпълнява разнообразни функции.
Оперативна памет: Място, където се съхраняват операционната система и изпълнимите
от компютъра програми.
Външна памет: Склад, където компютъра съхранява информация, която може да му бъде
необходима.
Захранващ блок: Преобразувател на променливотоковото мрежово напрежение в
постояннотоково напрежение, необходимо за работата на компютъра.
Периферни устройства: Всички устройства, които не са включени в централния блок и
които подсигуряват функционирането на компютъра.



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС
Оперативна памет (ОМ)

 Компютърът съхранява данните в паметта. Основната памет се 
състои от множество запомнящи елементи, способни да 
съхраняват един бит информация (0 или 1). Те са групирани 
условно (логически) на клетки по един байт, всяка от които има 
пореден номер, наречен адрес. В основната памет се намира 
програмата, която се изпълнява в момента. Там се запомнят и 
данните (входни, междинни, изходни), свързани с
изпълнението.Има два вида памет: оперативна памет и външна
памет (памет на външни запомнящи устройства).

 Оперативната памет е бърза памет. Тя е съставна от чипове 
(интегрални схеми). Бива два вида: памет с произволен достъп –
RAM (Random Access memory) и памет само за четене – ROM
(Read Only Memory).



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС

Основна памет (ОМ)

 ROM паметта съдържа програми, които винаги трябва да са 
налице например кодът необходим за стартиране на 
компютъра. Без тези програми КС не може да работи. Тази 
памет се нарича енергонезависима памет.

 RAM паметта може да се разглежда като памет за четене и 
писане – процесорът може да прочете данни или програма от 
паметта и също така да запише данни в нея. Този вид памет
обикновено е скъпа (защото е на чипове) и работи само 
когато захранването на компютъра е включено. При 
изключване на захранването, тази памет губи информацията 
която съдържа. Но тя е много бърза и се използва само за 
временно съхраняване на информацията. RAM е работната 
памет на микропроцесора. При стартиране на някаква 
програма, кодът й се записва в RAM паметта и от там CPU
прочита последователно инструкциите от програмата и ги 
изпълнява. Паметта се измерва в байтове (B).



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС

Външна памет (External Мemory - EM)

 Външна памет: Чрез външната памет се
осигурява евтино съхраняване на
информацията. Обикновено за външна
памет се използва твърд диск (Hard
Disk). При външните запомнящи
устройства (ВЗУ) информацията се
запазва и след изключване на
захранването на компютъра. Принципът
на запис при твърдите дискове е
намагнитването на отделни участъци от
повърхнина със специално магнитно
покритие на метални (твърди дискове).

Върху твърдия диск се записват програмите, които се
използват от компютъра, както и данните, които се
обработват. При стартиране от диска на програма, тя се
прехвърля в RAM паметта и се изпълнява от там.



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС
Външна памет (External Мemory - EM)

За разполагане на данните върху диска се ползва цилиндровия 
метод. Данните върху диска са разположени по концентрични
окръжности, наречени пътечки, които са номерирани.
Дисковете в пакета са закрепени неподвижно един над друг и
всички пътечки с един и същ номер образуват цилиндър. Този 
метод увеличава скоростта на достъп, тъй като данните на 
един цилиндър се прочитат наведнъж.



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС
Централен процесор (CPU)

 Основен елемент на КС се явява 
централният процесор CPU (Central 
Processing Unit).

Състои се от един или няколко интегрални схеми (чипа). Поместен е в
пластмасов или метален корпус с метални крачета (връзки). Вътрешността
на CPU е много сложна. Например чипът на първите микропроцесори
Pentium съдържат над 3000000 структурни елемента (транзистори), а
последните модели – много повече. Самият чип представлява малка тънка
пластина от силициев кристал, с площ обикновено 400 ÷600 мм2.
Използва се силиций, защото е широко разпространен и е достатъчно
евтин полупроводник. Освен това той може да образува големи кристали с
еднакви качества в целия си обем (с много малко дефекти в структурата
си). Силициевите кристали се нарязват с много фини триони на ленти с
дебелина по-малка от 1 мм. Тези пластини се обработват химически
(почистват се) и след това се нарязват отделни чипове.



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС
Централен процесор (CPU)

CPU се състои от следните три основни компонента:

•Аритметично-логическото устройство:  АЛУ (Arithmetic 
and Logic Unit, ALU) извършва всички аритметични и 
логически операции.

•Регистров Блок : Регистрите са много бърза памет, която 
съхранява входни и изходни данни за АЛУ. Броят и типът на 
регистрите зависи от архитектурата (начина на изграждане) 
на конкретния CPU. 

•Управляващото устройство:  УУ (control unit, CU) 
съгласува работата на отделните компоненти на компютъра 
и ги превръща в една КС.



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС
Централен процесор (CPU)

По-важните регистри в регистърния блок са:

• акумулатор – използва се за съхраняване на резултатите на 
АЛУ. 
• регистър за данни – съхранява данните от и за паметта;
• адресен регистър – показва мястото (адреса) на данните в 
паметта;
• програмен брояч – съдържа адреса на началния байт на 
следващата за изпълнение инструкция;
• регистър на инструкцията – съхранява кода на 
операцията (КОП) на обработваната инструкция;
• регистър на състоянието –показва резултата от 
аритметична или логическа операция или посочва други 
състояния на CPU;
• регистри с общо предназначение – използват се по 
преценка на програмиста.



УСТРОЙСТВО на КСУСТРОЙСТВО на КС
Системна шина (UNIBUS)

 адресна магистрала (шина). По нея CPU предава към OM адреса, от 
който CPU ще чете или в който ще записва данни. Тя е еднопосочна, т.е 
предаването е само от CPU към OM. По броя на линиите може да се 
определи обема на адресираната OM. 

 магистрала за данни . По нея се обменят данни между CPU и OM. Тя 
е двупосочна (OM → CPU - при четене и OM → CPU - при запис).

 управляваща магистрала . По нея се предават различни управляващи 
сигнали, като четене/запис, системен такт, заявки за прекъсване и др. 
Системният такт (clock) се предава по управляващите линии на 
магистралата към CPU и OM. Той тактува работата на системата и 
определя тактовата честота на CPU , от която зависи и скоростта на 
компютъра. Тактовата честота се измерва в MHz (мегахерци). 
Непрекъснато се разработват микропроцесори с все по-високи тактови 
честоти, които вече надхвърлят 3 GHz.

Някои фирми експериментират нови нестандартни магистрални архитектури като 
MicroChanel в IBM PS/2 и NuBus в Apple Macintosh II. При големите компютри 
се използва магистрала Backplane


