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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: МРЕЖИ И ПРОТОКОЛИ 2 

2. Код на курса: 41.1.3.3.22 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Ирина Топалова-Георгиева 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите ще усвоят основните 

функционалности на мрежовите устройства при комутиране и маршрутизиране на IPv4/IPv6 

трафик, както и методите и протоколите за тяхната реализация.  

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

Основни знания за спецификата, функционалността, проектирането, реализацията и 

откриването на неизправности в съвременни мрежови топологии. 

Практически умения за работа с мрежови устройства, конфигуриране и тестване на 

функционалността на проектираните мрежови топологии. Придобиване на умения за работа 

със софтуерен симултор и с реални устройства, за конфигуриране и откриване на 

неизправности в мрежовите топологии. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат: 

- да обясняват понятия, свързани с функционирането на съвременните IPv4/IPv6 мрежи; 

- да проектират структурата и функционалните параметри на компютърни мрежи; 

- да сегментират IP трафика посредством VLANs; 

- да извършват превод на мрежови адреси NAT/PAT;  

- да филтрират IP трафика посредством стандартни списъци за контрол на достъпа ACLs; -  

- да прилагат практически умения за изграждане на тези методи в реални мрежови 

топологии; 

- да работят със софтуерни пакети Packet Tracer, GNS, Wireshark и др. 

10. Начин на преподаване: Лекциите се провеждат чрез запознаване на студентите 

последователно с предвидения в учебния план материал. Лекциите са илюстрирани с 

графичен и видео материал, с нагледни примери и задачи, който се представя чрез 

презентации с мултимедиен проектор. 

Практическите упражнения се провеждат в лабораториите на катедрата, оборудвани със 

съвременни компютри, като всеки студент работи самостоятелно. Преди всяко практическо 

занятие студентите са информирани за необходимостта от предварителна подготовка по 

съответната тема.  

11. Предварителни изисквания: Познания по Компютърни архитектури, Основи на 

информационни технологии, Мрежи и протоколи 1. 

12. Съдържание на курса: В практически аспект, курсът включва изучаване на 

особеностите на комутацията на IPv4/IPv6 трафика, на видовете маршрутизиране и 

съответните протоколи, на сегментиране на IP трафика посредством VLANs, на превод на 

мрежови адреси NAT/PAT, на филтрация на трафика посредством списъци за контрол на 

достъпа ACLs, както и практически умения за прилагане на тези методи в реални мрежови 

топологии.  
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14. Методи и критерии на оценяване:  

При обучение през платформа netacad.com 

Оценка [%] = 0,1.∑(Chapter test [%]) + 0,4. (Skill Exam [%]) + 0,5. (Final Exam [%])  

При обучение извън платформа netacad.com 

Провеждат се три текущи теста по време на обучението през семестъра,  

Оценка [%] = 0,1.∑(тестове през семестъра [%]) + 0,4.(практически 

изпит[%])+0,5.(теоритичен изпит[%])  

Отличен (6) – при резултат от 80 до 100%. Показва отлично познаване на 

информационните източници, задълбочено овладени ключови и допълнителни знания и 

умения, осмислено и правилно разбиране на материята, умения за решаване на сложни 

задачи, собствено мислене и аргументиране на решенията. 

Мн. добър (5) – при резултат от 70 до 80%. Показва много добре овладени ключови и 

допълнителни знания, осмислено и правилно разбиране на материята, умения за прилагане 

на наученото при сложни казуси и задачи. 

Добър (4) – при резултат от 55 до 70%. Показва овладени ключови и допълнителни знания 

за решаване на казуси и задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене. 

Среден (3) – при резултат от 35 до 55%. Показва усвоени ключови знания и решения на 

типови задачи. 

Слаб (2) – по-малко от 35 %. Не притежава необходимите знания. 
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