
 

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Утвърждавам: 

Декан: 

 

  

  

  
 CS 566 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА DATA ЦЕНТРОВЕ 
 Приета: 

Актуал. 

прот. №16 от 17.06.2016 г. 

прот. №23  от 28.06.2022 г.     

 Лектор:  проф. д-р Даниела Орозова 

доц.  д-р Станка Хаджиколева 
 

 
 

 

АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е основна за магистърските специалности от направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. Курсът има за цел да запознае студентите със съвременни 

технологии за организация и функциониране на Data центрове. Разглеждат се основните услуги, 

предлагани от центровете за данни - колокация, наети, виртуални и облачни сървъри и др. 

Специално внимание се обръща на архитектурите на центровете за данни и на стандарт TIA-942. 

Разглеждат се редица въпроси, свързани с работа с големи обеми данни (big data), нерелационни 

бази от данни (NoSQL) и различни модели на NoSQL бази от данни – Column Family, Document, 

Key-Value, Graph и др. Представя се алгоритъма MapReduce за паралелна обработка на задачи 

върху огромни данни и популярни негови имплементации.  

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

В курса се акцентира върху съвременни технологии за организация и функциониране на 

Data центрове. Разглеждат се редица въпроси, свързани с работа с големи обеми данни (big data), 

нерелационни бази от данни (NoSQL), алгоритъма MapReduce за паралелна обработка на задачи 

върху огромни данни и популярни негови имплементации. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Курсът предполага познания по Релационни бази от данни.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Центрове за данни. Основни понятия. Изисквания и харакеристики. 

Тема 2. Услуги на центровете за данни. Колокация, наети, виртуални и облачни сървъри.  

Тема 3. Архитектура на центровете за данни. Стандарт TIA-942. 

Тема 4. Виртуална разходка в център за данни.  

Тема 5. Големи данни. Същност, характеристики, приложение. 

Тема 6. Нерелационни бази от данни (NoSQL). Видове. Архитектури. CAP теорема. 

Тема 7. Column Family Stores. Cassandra – архитектура, модел на данните, език CQL (Cassandra 

Query Language). 

Тема 8. Document Databases. MongoDB – архитектура, модел на данните, CRUD оператори. 

Тема 9. Graph Databases. Neo4J – основни характеристики, модел на данните, език CQL (Cypher 

Query Language). 

Тема 10. MapReduce парадигма. Приложение. Apache Hadoop. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. Лекциите са по въпроси от конспекта. Всяка от темите завършва с въпроси и задачи за 

самоподготовка. 

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

3. Текущият контрол се реализира чрез курсова работа.  

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

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

Теоретичният материал е представен с помощта на следните ресурси:  

 Книги – съдържат теоретичен материал по темите;  

 Страници - съдържат кратък теоретичен материал или допълнителни пояснения;  

 Web ресурси - статии, онлайн списания, готови шаблони и други материали; 

 Файлове. 

Практическата работа е реализирана чрез следните ресурси и дейности:  

 Задания – студентите решават самостоятелно поставени от преподавателя 

задачи, като решенията се оценяват от преподавателя; 

 Тестове – за самоподготовка и самопроверка на усвоените знания;  

 Web ресурси – статии, онлайн списания, готови шаблони и други материали;  

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 

Тема 1. Cassandra – архитектура, модел на данните, език CQL (Cassandra Query Language). 

Тема 2. MongoDB – архитектура, модел на данните, CRUD оператори. 

Тема 3. Neo4J – основни характеристики, модел на данните, език CQL (Cypher Query Language). 

 

КУРСОВА РАБОТА 

Курсовата работа е по конкретно задание за всеки студент, състоящо се в извършване 

на проучване по зададена тема и изготвяне на презентация. 
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Писмен изпит и евентуално устно събеседване. Крайната оценка се сформира на база 

оценка от курсовата работа и оценка от писмения изпит по правилото 

1. Оценка от курсовата работа                     - 50 точки 

2. Оценка от изпит     - 50 точки 

Шестобалната оценка се определя, както следва: Отличен (6)  - 86 –100 точки; Мн.добър 

(5) - 74 –85 точки; Добър (4)  - 62 –73 точки; Среден (3)  - 51 –61 точки. 

Реализирането на  оценяването по дейности  се постига чрез: 

1. Оценка на курсовата работа и нейната защита;  

2. Писмен изпит. 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 
1. ANSI/TIA-942-2005 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers,   

https://manuais.iessanclemente.net/images/9/9f/Tia942.pdf   

2. The Apache Cassandra Project, http://cassandra.apache.org  

3. DataStax Distribution of Apache Cassandra, http://www.planetcassandra.org/cassandra/  

4. MongoDB, https://www.mongodb.com/   

5. Neo4J Graph Database, https://neo4j.com  

6. Big Data Tutorials, http://www.tutorialspoint.com/big_data_tutorials.htm  

7. Jeffrey Dean, Sanjay Ghemawat, MapReduce: Simplified Data Processingon Large Clusters, 

http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/bg//archive/mapreduce-osdi04.pdf    
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