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АНОТАЦИЯ   

 За изготвянето на учебния материал по дисциплината са използвани съвременни материали 

за изграждане, конфигуриране и администриране на комуникационни мрежи, CISCO IOS, 

протоколите на TCP/IP стандарта и референтния OSI модел на ISO. Курсът формира знания 

свързани с основни модели компютърни мрежи използвани в съвременните комуникации.   

ОСНОВНИ ЦЕЛИ   

Да се придобият знания относно различните модели телекомуникационни мрежи. Мрежите се 

разглеждат в хронологичен ред, представяйки развитието на технологиите и идеологията на 

различните модели и според тяхното предназначение. Да се придобият знания относно основните 

функции и експлоатационни характеристики на различните комуникационните мрежи. В курса се 

разглеждат   Телефонна мрежа (Public Switched Telephone Network PSTN), Цифрови мрежи с 

интеграция на услугите, структурата на конвенционалната абонатна мрежа, кабелни телевизионни 

мрежи (Cable TV - CATV), радиомрежи и мобилни радиомрежи от поколения -  2G, 2.5G, 3G, 4G, 5G. 

 

 ПРЕДПОСТАВКИ   

Курсът предполага познания по Компютърни мрежи, Кодиране и защита на информация, 

Операционни системи.   

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА   
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ИКСК  Задължителна   4  40      40  20      20  

КС  Задължителна   4  40      40  20      20  

  

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА   

Тема 1.  Основни модели комуникационни орежи. 

Тема 2.  Телефонна мрежа. 

Тема 3.  Цифрови мрежи с интеграция на услугите. 

Тема 4.  Цифрова високоскоростна линия ХDSL. 

Тема 5.  Структура на конвенционалната абонатна мрежа. 

Тема 6.  Селищни телефонни мрежи. 

Тема 7.  Мрежи за кабелна телевизия – CATV. 

Тема 8.  Радиомрежи.  

Тема 9.  Мобилни радиомрежи. 

Тема 10.  Аналогови мобилни радиомрежи.  

Тема 11.  Мобилни радиомрежи от следващи поколения -  2G, 2.5G, 3G, 4G, 5G, 6G.  

Тема 12.  Спътникови мрежи.  

Тема 13.  Основни модели мрежи, според начина на предаване на данните.  

Тема 14.  Мрежи с комутация на пакети.  

Тема 15.  Мрежи с ретранслация на рамки.  

Тема 16.  Мрежи за глобална свързаност. Интернет.  

Тема 17.  Магистрални канали. 

Тема 18.  Мрежови архитектури . 

Тема 19.  Функционален модел на мрежата – OSI стандарт. 

Тема 20.  Логически модел на мрежата. 

Тема 21.  Физически модел на мрежата . 

Тема 22.  Устройстваза мрежов достъп /мрежови адаптери, мрежови карти/. 

Тема 23.  Видове топологии. LAN, WAN мрежи и интернет.  

Тема 24.  Мрежи за съхранение на данни SAN. 

Тема 25.  Изграждане на интелигентни мрежови общности, чрез мрежово преплитане.  

Тема 26.  Интернет на нещата. 

Тема 27.  Предизвикателства пред интернет на нещата IOT.  

Тема 28.  Industry 4.0 стандарт.  

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

 

Изпитът е писмен и отворен. При необходимост от дооформяне на оценката следва устно 

събеседване. Крайната оценка е комплексна и включва в себе си текущ контрол, оценка от 
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лабораторните и/или семинарните упражнения, оценките от курсовите работи, ако са 

зададени такава, и оценка от писмения изпит.  

Реализирането на оценяването по дейности се постига чрез писмен изпит и събеседване 

непосредствено след писмения изпит  - 100 т.   

 

За оформяне на оценката студентът набира точки, чиято максимална стойност е 100.  

Общата оценка се определя от изпитната процедура по следната схема: Отличен (6) - 85 –

100 Точки; Мн.добър (5) - 75 –84 точки; Добър (4) - 65 –74 точки; Среден (3) - 55 –64 точки.     

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ и ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ НА КУРСА  

 

Обучението се провежда под формата на традиционни,  лекции. Осигурена е възможност  за 

дистанционно изнасяне на лекциите. Обучението е комбинирано с интерактивни методи на 

преподаване. За демонстрации, интерактивни приложения и практически занятия по 

дисциплината са предвидени занятия на студентите в подходяща лаборатория или 

компютърна зала на БСУ.  

 

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Курсът е разработен и в електронен вид. Достъпни са  визуални материали за 

самоподготовка, както и допълнителни литературни източници. Учебните материали - 

теоретични и практически материали за самоподготовка, както и допълнителни литературни 

източници са достъпни от преподавателя след провеждане на обучението или в електронната 

платформа за обучение MOODLE на БСУ.  

На първата лекция студентите получават пълна информация за съдържанието на програмата 

на дисциплината, изискванията за подготовката на дисциплината и конспекта.  

Лекциите са по въпроси от конспекта, обединени  по теми. При завършването на всяка тема 

на студентите се задават обобщени въпроси за самоподготовка.  

Електронни материали, подпомагат учебния процес на студентите и разширяват 

възможностите на преподавателя при осъществяването на текущ контрол. 

Крайната оценка се формира от оценката заключителния изпит. Реализирането на 

оценяването по дейности се постига чрез писмен изпит в отворена форма.  

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА   

 

1. Тошков А., Лекционен курс по „Основни модели при проектиране на  

компютърни мрежи“,   БСУ, 2019. 

2. CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks: https:// 1281019.netacad.com/ 

courses/96048, 2019 г.  



  4  

  



  5  

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ  

 ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК  Утвърждавам:  

   Декан:  

CS 591, CS 592 

  ОСНОВНИ МОДЕЛИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА  

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ   

 Дата:  прот. №5/19.11.2010 Актуализирана прот.№16 от 17.06.2016 г. /03.2020г. 

  Лектор:   доц. д-р  А. Тошков  

 

1. Основни модели комуникационни орежи. 

2. Телефонна мрежа. 

3. Цифрови мрежи с интеграция на услугите. 

4. Цифрова високоскоростна линия ХDSL. 

5. Структура на конвенционалната абонатна мрежа. 

6. Селищни телефонни мрежи. 

7. Мрежи за кабелна телевизия – CATV.  

8. Радиомрежи.  

9. Мобилни радиомрежи.  

10. Аналогови мобилни радиомрежи.  

11. Мобилни радиомрежи от следващи поколения -  2G, 2.5G, 3G, 4G, 5G, 6G.  

12. Спътникови мрежи.  

13. Основни модели мрежи, според начина на предаване на данните.  

14. Мрежи с комутация на пакети.  

15. Мрежи с ретранслация на рамки.  

16. Мрежи за глобална свързаност. Интернет.  

17. Магистрални канали. 

18. Мрежови архитектури . 

19. Функционален модел на мрежата – OSI стандарт. 

20. Логически модел на мрежата. 

21. Физически модел на мрежата . 

22. Устройстваза мрежов достъп /мрежови адаптери, мрежови карти/. 

23. Видове топологии. LAN, WAN мрежи и интернет.  

24. Мрежи за съхранение на данни SAN. 

25. Изграждане на интелигентни мрежови общности, чрез мрежово преплитане.  

26. Интернет на нещата. 

27. Предизвикателства пред интернет на нещата IOT.  

28. Industry 4.0 стандарт. 
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА   
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