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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината е основна за магистърските специалности от направление 5.3. 

Комуникационна и компютърна техника. Тя дава знания за състава и функционирането на 

съвременните компютърни системи. Изучават се отделните устройства, свързването и 

взаимодействието им в цялостната компютърна система с повишена производителност. 

Особено внимание се отделя на високопроизводителните сървърни системи, организацията на 

обмена и съхраняване на данните, реализирането на комуникациите. 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за принципите на работа на 

високопроизводителните компютърни системи. По-конкретно студентите трябва: 

да познават начините за изграждане на компютри от клас големи машини: 

суперкомпютри, майнфрем  

да познават техниките за повишаване ефективността на изчислителните системи 

чрез използването на сървърни и клъстерни решения 

да знаят предназначението и функционирането на комуникационната част  

да знаят предназначението и организацията на сторидж системите 

 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината използва знания, придобити в курса на обучение по дисциплините 

"Електронна схемотехника", "Цифрова  схемотехника" "Микропроцесорна техника" и 

"Компютърни архитектури". 

 



 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

 

ЛЕКЦИИ 

Тема 1. Технологична и архитектурна еволюция в развитието на компютрите.  

 

Тема 2. Съвременни техники за реализиране на високопроизводителни компютърни 

архитектури. 

 

Тема 3. Реализации на компютърни системи от клас големи машини: суперкомпютри, 

 

Тема 4. Реализации на компютърни системи от клас големи машини: майнфрейм  

 

Тема 5. Реализации на машини с повишена производителност: сървъри,  

 

Тема 6. Реализации на машини с повишена производителност: клъстери  

 

Тема 7. Реализации на компютърната, комуникационната и сторидж системата в  

центровете за данни. 

 

Тема 8. Хардуерни и софтуерни платформи за реализиране на облачни и грид 

технологии. 

 

 

 

 
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.  



Курсът е разработен и в електронен вид. Качен е в обучителната платформа MOODLE и 

осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните материали – теоретични и 

практически. 

В платформата, курсът на обучение е представен чрез ресурси под формата на 

теоретични материали, чрез разнообразни дейности за студентите - задания, тестове. 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Работата на студентите през семестъра се оценява с текуща оценка. Тя се формира 

като резултат от оценки, получени от два теста – единият в средата, другият в края на 

семестъра и оценката от курсовата задача. 

Семестриалният изпит включва два компонента: въпроси от конспекта и отворен 

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

Освобождаване от него се допуска с много добра и отлична оценка, получена от двата теста 

през семестъра и защитата на курсовата задача. 

При формиране на крайната оценка на студента се взема предвид резултатът от 

семестриалния изпит и текущата оценка през семестъра. 

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

Разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 

1. Аудиторна заетост..................................................................................... 34 точки 

1.1. Текущ контрол на лекции,  контролни тестове             - 14 

точки 

1.2. Текущ контрол на семинарни, лабораторни упражнения           -20 точки 

    (посещения, контролни работи, участия в упражненията, самостоятелни работи и 

др.) 

2. Извън аудиторна заетост ...................................................................  12 точки 

2.1. Курсови задачи, курсови работи, проекти , протоколи и др.          -12 точки 

3. Изпитна процедура.................................................................................... 54 точки 

Общата оценка се определя от сумата на точките през семестъра и от изпитната 

процедура: 

36-50т. – Среден (3); 51-65 т. – Добър (4);  66-80 т.–Мн. Добър(5); Над 81 т.–Отличен 

(6). 

Студентът трябва да има минимум 14 точки от контрола през семестъра и минимум 

22 точки от изпитната процедура, за да му се формира комплексна оценка. 
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