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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Мрежи за съхраняване на информация – SAN (storage) 

 2. Код на курса: 08.1.3.0.16 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети 

7. Брой кредити: 4,5  

8. Име на лектора: доц. д-р Валери Гочев 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и 

практически знания за мрежите за съхраняване на данни: протоколи и типове комуникации 

в мрежите, като Fibre Channel и SCSI/iSCSI както и специфичните за тях aпаратурни 

компоненти; мрежовата операционна система – FOS, WWN адреси, зониране и типове 

зони; маршрутизация, топологии и поток на данни между крайни устроиства и масиви; 

основни принципи на работа на масивите за съхранение на данни, видове защити като RAID 

и ALUA; видове масиви и разликите между тях (SAN, NAS, DAS), Запознаване в дълбочина с 

видовете масиви (3PAR, XP7, MSA, VNX, NetApp), принципите им на работа и разликите им.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: 

Основни знания за мрежите за съхранение на данни, специфичните им прилежащи 

протоколи, операционни система на мрежовите устройства, WWN адресация, основи на 

зонирането и комутацията между устройствата в зоните, видове масиви, начините им на 

работа и администрирането им и др. 

Практически умения за работа и администриране на комутатори и масиви, създаване 

на политики, определящи основните характеристики на предоставяното пространство на 

сървърите и др. 

 

10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Основи на информатиката, Компютърни архитектури, Електроника, Компютърни 

мрежи и протоколи 1 и 2 и др., включени в учебния план на специалността. 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Основи на мрежите за съхраняване на информация, мрежи за съхраняване на 

информация, комутатори и начин на свързване (San аnd Fabrics), основи на масивите за 

съхранение на данни, архитектури за свързване на мрежи и масиви съхранение на данни 

(NAS/SAN – обектно или блоково), постигане на висока степен на достъпност и 

устойчивост при мрежите и масивите за съхранение на данни, устройство и начин на 

работа на масивите за съхранение на данни тип Hp 3par Storeserv и др. 

  



13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Hewlett Packard Enterprise Information Library, 

http://h17007.www1.hp.com/us/en/storage/info-library/index.aspx. 

 HPE 3PAR StoreServ Management Console 3.0 Administrator's Guide, 

http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c05335260 

 SAN architecture, 

https://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c01682663 

 Fabric infrastructure rules, 

https://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c02631433 

 HPE SAN Design Reference Guide, 

https://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c00403562 

 MSA 2040 User Guide, 

http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c03792322 

Допълнителна литература: 

 HPE XP7 Disk Array Configuration Guide, 

http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c05176036 

 XP7 Owner Guide, 

http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c04927015 

 HPE 3PAR Management Console 4.7 User Guide, 

http://h20566.www2.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=c04778662 

 

14. Методи и критерии на оценяване:  

Дисциплината завършва с текуща оценка. 

Изисквания при формиране на оценката по шестобалната система 

Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система 

като максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100. Те се формират 

от следните дейности: 

 решаване и навременно предаване на задачите за самостоятелна работа – 20 

точки; 

 активно участие в практическите упражнения и защита на протоколи – 20 

точки; 

 успешно решаване на писмен Тест № 1 – 30 точки; 

 Успешно решаване на писмен Тест № 2 – 30 точки. 

Тестовете по дисциплината се състоят от 40 затворени/отворени въпроса всеки, 

като въпросите имат 4 възможни отговора, от които само един е верен. 

Формиране на крайната оценка 

Формирането на крайната оценка е на базата на получените точки, като 

съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е дадено в 

Таблица 1. 

 

  Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 


