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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е основна за магистърските специалности от направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника.  

Съвременните изчислителни платформи предоставят огромни възможности за   

извършване на изчисления. На практика, обаче, постигането на добра производителност  изисква 

сериозно разбиране на всички слоеве на целевата платформа, подробно осъзнаване на 

изчисленията, изобретателност и находчивост. Наградата от  овладяването на тази сложен процес 

е в постигането на производителност в пъти  повече и почти невъзможна в стандартната практика. 

Курсът дава познания по основните постановки при изграждане на облачни и грид технологии. 

Прави се обзор на най-разпространените подходи и приложения.  

 

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

В курса се акцентира върху вероятностната философия и математическия апарат за 

получаване на оценки на характеристиките на случайни явления. Познанията за вероятностните 

разпределения, за точково и интервално оценяване , конкретните критерии за проверка на 

хипотези и знанията за регресионния анализ са създават умения за решаване на конкретни 

приложни задачи. 

Основната цел на курса е да запознае студентите с предизвикателствата пред 

съвременната наука; да предостави теоретични и практически познания в областта на областта на    

анализ и оптимизация на производителността на софтуерни приложения; да предостави 

теоретични познания в областта на федерираните изчислителни платформи (облачни и грид 

изчисления); да даде практически умения при използване на специализиран софтуер за анализ на 

данни. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Курсът предполага познания по компютърни архитектури, Програмиране и Бази от 

данни.  
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СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 
л с у общ Л с у Общ 

ИКСК Задължителна 4 40   40 20   20 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1: Слоеве при транслация. Въведение в грид технологиите с примери. Упражнение с грид 

симулатор.  

Тема 2. Въведение в облачните технологии с обяснение на популярните модели PaaS, SaaS и др. 

Упражнение за създаване и използване на уеб услуги (REST, SOAP). Упражнение за свързване на 

създадените в предишната тема услуги в работни потоци (workflows). 

Тема 3: Въведение в компилаторите. Какво могат и какво не могат компилаторите. 

Тема 4: Микроархитектури. 

Тема 5: Векторизация. 

Тема 6: Паралелизация. Доставчици на облачни услуги Упражнение с Google App Engine 

Тема 7.  Въведение във виртуализационните технологии. Упражнение, което комбинира знанията 

до момента. Създаване на виртуална машина. Инсталиране на приложен софтуер 

https://owncloud.org/ за предоставяне на услуги за съхранение. Създаване на 

https://libcloud.apache.org/ драйвер, чрез който достъпват ресурсите на вече инсталираната и 

конфигурирана инстанция на owncloud 

Тема 8.  Анализ и обработка на големи данни Упражнение - Към създадената виртуална машина се 

инсталира https://prediction.io/ и се изпълнява прост, но илюстративен пример с  

http://spark.apache.org/ и по-конкретно http://hortonworks.com/blog/hands-on-tour-of-apache-

spark/ 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. Първата лекция има за цел студентите да се запознаят със съдържанието на програмата, 

целите и задачите на дисциплината, както и за изискванията за подготовка на 

дисциплината. 

2. Лекциите са по въпроси от конспекта.  

3. Студентите работят по индивидуални задания по време на семинарните занятия. 

https://owncloud.org/
https://prediction.io/
http://spark.apache.org/
http://hortonworks.com/blog/hands-on-tour-of-apache-spark/
http://hortonworks.com/blog/hands-on-tour-of-apache-spark/
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4. Разработват две курсови работи.  

5. Електронните материали в платформа Moodle подпомагат подготовката на студентите и 

предоставят възможности за разширяване на познанията им по някои от темите.  

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Реализирането на  оценяването по дейности  се постига чрез: 

1. Оценки от две курсови работи и тяхната защита;  

2. Писмен изпит. 

 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 
1. https://owncloud.org/ софтуер за предоставяне на услуги за съхранение на данни.  

2. https://libcloud.apache.org/ - достъп да ресурси на вече инсталирана и конфигурирана инстанция 

на owncloud. 

3.  https://prediction.io/   

4.  http://spark.apache.org/ и по-конкретно http://hortonworks.com/blog/hands-on-tour-of-apache-spark/ 

http://fmi.uni-sofia.bg/fmi/statist/personal/vandev/lectures/prob/prob.htm  
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