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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1040
2. Наименование на учебната дисциплина: Администриране на компютърни мрежи
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора-четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: трети-осми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: хон. ас. Константин Косев
9. Резултати от обучението: Курсът има насоченост към овладяване на практически
умения за работа и приложение на компютърна техника в мрежи. Разглеждат се основните
компоненти на компютърните мрежи.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Предварителни знания на обучаемите са
необходими за работа и изчисления с двоична аритметична система. Курсът цели да се
интегрират в необходимо съотношение знанията за комуникации и компютърна техника.
12. Съдържание на курса: Целта на курса е да представи понятията, задачите, функциите и
взаимодействията между компонентите, съставящи структурата на една компютърна
мрежа. Обучаемите се запознават със структурата на локалната и глобалната мрежа; с
основните технико функционални компоненти: компютър, ключ, рутер, протоколи за
комуникация; с принципите на взаимодействия и работа на компонентите на мрежата.
Курсът е ориентиран към съвременните решения на мрежите, каквито се явяват локалните
и глобални мрежи. Разгледани са структури и видове Локални мрежи. Представени са
основни функции и задачи, които може да се решават.. Курсът представя архитектура на
глобални мрежи, средства за тяхното реализиране, функции, които се изпълняват.
Разгледани са въпросите за обмена на данни в компютърни архитектури, локални и
глобални мрежи. Подчертава се връзката между апаратната и програмна част на
изчислителните машини и системи.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
1. Tanenbaum E. Computers networks. Rentice Hall. Sixth edition, 2004.
2. Нортон П., Мрежи. Инфодар, 1999.
3. Hunt C., TCP/IP Networking administration, O’Reilly&Associates, 1994.
4. Тодорова Т., Компютърни мрежи, Софтпрес, 1999
5. http://lecturesppt.blogspot.com/2010/03/computer-networks-and-distributed.html
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: Лекции (2 часа на седмица, 15
седмици) като се разработват основните теми на дисциплината по настройване и
конфигуриране на мрежови режими на работа на компютърни системи
15. Методи за оценка и критерии:
Изпитът по дисциплината е писмен и практически. Писмената част включва
разработването на два въпроса от конспекта в рамките на 1 час. Оценката на писмената
работа представлява 60% от крайната оценка на студента. По време на практическата част
от изпита студентите демонстрират работа и настройване на мрежови режими на работа в
локална компютърна мрежа. Оценката от практическия изпит има тежест 40% в крайната
оценка.
16. Език на преподаване: български


