Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ
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1. Наименование на курса: КAЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ В
КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ
2. Код на курса: 22.2.3.0.17
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: втора
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Теодор Илиев
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции:
Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни знания и умения,
свързани с концепцията за достигане на определено качество на обслужване.
Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият:
Основни знания за стандарти и подходи за реализиране на необходимото качество на
обслужване в различните комуникационни мрежи и свързаните с това комуникационни
технологии и протоколи.
Практически умения за изследване на качеството на обслужване в комуникационните
мрежи посредством платформата Anaconda Python.
След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, трябва да са усвоили
знания и умения за разработване на проекти за програмиране и проследяване на качеството
на обслужване, които да комуникират помежду си или да бъдат контролирани и
управлявани посредством различни комуникационни технологии и протоколи.
10.Начин на преподаване: лекции, практически упражнения
11.Предварителни изисквания:
Студентите следва да имат задълбочени познания по дисциплините Телекомуникационни
протоколи, Програмиране от бакалавърска програма.
12. Съдържание на курса:
Учебният материал има за цел да запознае студентите с базовите принципи за
реализиране на концепцията за гарантиране на дадено качество на обслужванe, както и
задължителното качеството на обслужване при приложения, свързани с използване на
видео и аудио трафик, които са много чувствителни към закъснения. Качеството на
обслужване в АТМ, IP базирани мрежи и мобилни безжични мрежи, е от голямо значение за
бизнеса, защото е свързано с ефективното използване на ресурси.
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14. Методи и критерии на оценяване:
Дисциплината завършва с текуща оценка.
Проверяват се усвоените от студента знания по дисциплината и едновременно с
това се оценяват неговите умения да мисли в реално време за решаване на поставени
проблеми.
За оценка на студентите се използва точкова система. Преди всяко практическо
упражнение се проверява предварителната подготовка на студентите за упражнението
(входящ контрол), а след завършване на половината от материала се провежда контролна
работа (изходящ контрол). От работата си на упражнения (входящ и изходящ контрол)
студентите могат да получат до 10 точки.
Двете контролни работи (в средата и края на семестъра) се оценяват сумарно на 90
точки, към които се добавят точките, събрани по време на семестъра от практическите
упражнения.
При поправителен изпит не се вземат под внимание точките, получени през
семестъра (от практическите упражения).
Студентите получават оценка по шестобалната система при съответствие с
точкова система, дадена в таблица 1.
Таблица 1.
Брой точки
Оценка по шестобалната система
0 – 39
Слаб 2 (F, FX)
40 - 45
Среден 3 (E)
46 - 56
Среден 3 (D)
61 - 74
Добър 4 (C)
75 – 88
Мн. добър 5 (B)
89 - 100
Отличен 6 (A)
15. Език на преподаване: български

