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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е основна за магистърските специалности от направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. Тя дава знания за осигуряване отказоустойчивостта на 

компютърните системи. Изучават се показателите за надеждност на възстановяеми и 

невъзстановяеми системи, методите за моделиране на надеждността на елементи, блокове и цели 

компютърни системи . Особено внимание се отделя на методите за повишаване на надеждността 

и реализирането на системите като отказоустойчиви на базата на различните видове излишък. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за методите и средствата за 

реализирането на отказоустойчиви компютърни системи. По конкретно студентите трябва:  

- да познават основните методи за повишаване надеждността на компютърните системи 

и реализирането им като отказоустойчиви;  

- да разбират същността на апаратни и програмни, вградени и външни средства за 

контрол и диагностика на компютърни системи, връзката между информационен и апаратен 

излишък;  

- да познават методите за изследване надеждността на компютърните мрежи 

- да се запознаят с техниките за реализиране на отказоустойчивост на хардуерните 

платформи за  облачни и грид изчисления 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината трябва да се изучава след дисциплините “Микропроцесорна техника”,  

“Компютърни архитектури”, „Компютърни системи” и „Компютърни мрежи”. 

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Формите на обучение са редовна и задочна. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

специалност                                   статут Кредити редовно обучение задочно обучение 

л с у общ л с у общ 

ИИР магистъри Задължителна 5 40 10  50 20 5  25 

ИКСК магистри Задължителна 5 40 10  50 20 5  25 
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СЪДЪРЖАНИЕ  

 

ЛЕКЦИИ 

Тема 1. Надеждност и отказоустойчивост. Понятие за надеждност, грешка, отказ и видове 
откази, неизправност.  

Тема 2. Характеристики на надеждността на възстановяеми и невъзстановяеми системи. 
Видове вероятностни разпределения в компютърната надеждност. 

Тема 3. Методи за моделиране на надеждността. Структурна надеждност.Надеждност на 
системи с последователна, паралелна и смесена структура в надеждностен смисъл. 

Тема 4. Методи и средства за повишаване на надеждността. Класификации. 
Информационен и апаратен излишък, статичен и динамичен излишък.  

Тема 5. Резервиране. Същност. Видове. Нива на резервиране в компютърните системи. 
Кодове с корекция на грешки, мажоритарно резервиране. 

Тема 6. Надеждност и сигурност на комуникационните мрежи. Комуникационния канал като 
система. Приложение на методите за изследване надеждността на мрежи. 

Тема 7. Отказоустойчиви системи. Пасивна и активна отказоустойчивост. Системи  с 
постепенна деградация и автоматична реконфигурация.  

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Учебното съдържание по дисциплината е ориентирано към смесения тип обучение, 

което се характеризира с интегриране на разнообразни информационни и комуникационни 

технологии и традиционни и интерактивни методи на преподаване. 

С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира участието им в 

хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна лекция. Тя дава 

възможност съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – сегмент на лекция в 

съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или самостоятелно върху 

определена част от съдържанието, участват в дискусии, представят материали по поставени от 

преподавателя задачи.  

Предлага се списък от теми  за разработване на курсова задача. Разработката се 

представя в напечатан и електронен вариант. Защитава се под формата на презентация пред 

групата. 

 
МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  

Работата на студентите през семестъра се оценява  чрез курсова задача, разработена по 

тема, зададена от преподавателя. Представя се във вид на документ, а се  защитава във вид  

презентация.  

Семестриалният изпит включва две компоненти:  въпроси от конспекта и отворен тест, 

който обхваща основните понятия и термини върху целия материал по дисциплината.  
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