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Правилник 

Разстоянието между 

очите и монитора да 

бъде 50 - 70 см., а 

разстоянието между 

очите и клавиатурата 

да бъде 45 - 50 см.Лактите трябва да бъдат 

сгънати под прав ъгъл 

спрямо повърхността 

на бюрото.

Долната част на ръката (от 

лакътя до китката) да бъде 

леко наклонена на долу, но 

не повече от 20 градуса 

спрямо бюрото.
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Какво ще изучаваме?

■ Компютърни системи

■ Компютърни мрежи и услуги

■ Приложни програми

■ Работа по проекти



КОМПЮТЪРНИ 
СИСТЕМИ

Суперкомпютри. Бъдеще на компютърните системи 



■ Притежават висока 

производителност, до милион пъти 

по-бързо от обикновен компютър
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Суперкомпютри

Суперкомпютър Cray-2 от 1985 г.



Производителност на суперкомпютрите

■ FLOPS - Floating point Operations 

Per Second 

o Показва броя операции с 

плаваща запетая, които 

компютърът може да извърши 

за една секунда

■ Бариерата от 1 PFLOPS 

(petaFLOPS) е премината за първи 

път от суперкомпютъра Jaguar през 

2008 г.
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Наименование година флоп

флопс 1941 10
0

килофлопс 1949 10
3

мегафлопс 1964 10
6

гигафлопс 1987 10
9

терафлопс 1997 10
12

петафлопс 2008 10
15

эксафлопс 2019 10
18

зеттафлопс 2030 10
21

иоттафлопс н/д 10
24

ксерафлопс н/д 10
27

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0-


■ За точни и детайлни прогнози в метеорологията

■ За проучване на климатичните промени в резултат на замърсяването 

на околната среда

■ Планиране, следене и управление на трафика на градския транспорт

■ Разработка на физични симулации – движение на самолет

■ Анализ на медицински снимки с цел ранна диагностика

■ Изследване на последиците от взривяване на ядрените оръжия

■ Финансово моделиране на икономически изследване

■ Създаване на интерактивен модел на човешкото тяло
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Приложение на суперкомпютрите



Развитие на суперкомпютрите

■ 1964г. – CDC 66000 – 1МFlops

■ 1983г. – NEX SX-2 – 1GFlops

■ 1996г. – ASCI Red – 1TFlops

■ 2008г. – IBM Roadrunner – 1GPFlops

■ 2017г. – Sunway TaihuLight – 95PFlops до (125)
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Sunway TaihuLight Активен Юни 2016 г.

Операторите Национален суперкомпютърен център 

в Укси

местоположение Национален суперкомпютър 

център, Wuxi , Дзянсу , Китай

архитектура Sunway

мощност 15 MW ( LINPACK )

Операционна 

система

Sunway RaiseOS 2.0.5 (базиран 

на Linux )

памет 1,31 PB (5591 TB / s обща честотна 

лента)

съхранение 20 PB

скорост 1.45 GHz (3.06 TFlopsединичен 

процесор, 105PFLOPS LINPACK , 

125PFLOPS peak)

цена 1,8 милиарда юана (273 милиона 

долара)

Предназначение Проучване на нефт, науки за живота, 

прогноза за времето, промишлен 

дизайн, фармацевтични изследвания

https://en.wikipedia.org/wiki/Sunway_TaihuLight
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunway_TaihuLight
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Supercomputing_Center_in_Wuxi
https://en.wikipedia.org/wiki/Wuxi
https://en.wikipedia.org/wiki/Jiangsu
https://en.wikipedia.org/wiki/SW26010
https://en.wikipedia.org/wiki/LINPACK
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Petabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Terabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Petabyte
https://en.wikipedia.org/wiki/GHz
https://en.wikipedia.org/wiki/Flops
https://en.wikipedia.org/wiki/PFLOPS
https://en.wikipedia.org/wiki/LINPACK
https://en.wikipedia.org/wiki/PFLOPS
https://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi


Tainhe2
Спонсори 863 Програма

местоположение Национален суперкомпютърен 

център, Гуанджоу , Китай

архитектура 32 000 Intel Xeon E5-2692 12С с 2 

200 GHz 48 000 Xeon Phi31S1P

мощност 17,6 MW (24 MW с охлаждане)

Операционна 

система

Kylin Linux

памет 1,375 TiB (1,000 TiB CPU и 375 

TiBкопроцесор )

съхранение 12,4 PB

скорост 33.86 PFLOPS

цена 2.4 милиарда юана (390 милиона 

долара)

Предназначение Симулационни, аналитични и 

правителствени приложения за 

сигурност.

https://en.wikipedia.org/wiki/863_Program
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Supercomputer_Center_in_Guangzhou
https://en.wikipedia.org/wiki/Xeon
https://en.wikipedia.org/wiki/Hertz
https://en.wikipedia.org/wiki/Xeon_Phi
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Kylin_(operating_system)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coprocessor
https://en.wikipedia.org/wiki/FLOPS


Първият български суперкомпютър 2008
Blue Gene/P

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Gene
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Gene


Бъдеще на компютърните системи

■ Квантови компютри

■ Оптически компютри

■ Молекулярни компютри

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80
https://www.digital.bg/novini/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-news25275.html
https://www.digital.bg/novini/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%8A%D0%BA-news11733.html


Задачи

■ Създайте текстов документ, като опишете историята на 

проекта ТОП 500 и разгледайте тенденциите за развитие 

на суперкомпютрите. Споделете със съучениците си.

■ Създайте презентация на тема „Бъдеще на компютърните 

системи“. Споделете със съучениците си.



Любопитно

■ Топ 10 компютри – посети ѝ

■ Защо квантовите компютри изправят на нокти експертите 

по сигурност

■ Европейски център за ядрени изследвания ЦЕРН

■ Научни експерименти 

https://www.digital.bg/novini/10-%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-news39401.html
https://www.top5000.org/
http://computerworld.bg/49911_zashto_kvantovite_kompyutri_izpravyat_na_nokti_ekspertite_po_sigurnost
http://www.wlcg.web.cern.ch/
https://www.egi.eu/

