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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: БАЛАНСИРАНЕ НА МРЕЖОВО НАТОВАРВАНЕ 

2. Код на курса: 42.2.6.6.58 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести  

7. Брой кредити: 5 

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

9. Резултати от обучението за дисциплината: Студентите получавт теоретични и 

практически знания за балансирано мрежово натоварване в локален и WAN базиран трафик.  

Усвояват се алгоритми за балансиране на мрежово натоварване, както и политики за 

разпределяне на натоварването. Изучават се принципите и методите за изграждане на системи 

за балансиране на натоварване с висока надеждност.  

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

Основни знания за изграждане на цялостен проект за управление и балансиране на 

локален и WAN трафик.  

Практически умения за прилагане на изучените методи, посредсвом конфигуриране 

на зададената функционалност, за реализиране на практически задачи в посочената област. 

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

- да планират и реализират клиент-сървър комуникации; 

- да управляват и балансират локалния трафик; 

- да дефинират варианти на балансиран IP трафик със статично и динамично 

маршрутизиране; 

- да балансират мрежовото натоварване при IP трафик между VLANs. 

- да прилагат методите Etherchannel и Multilink.  

10. Начин на преподаване: Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се 

запознават последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, 

които максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и допълнения с примери. Практическите упражнения се провеждат в компютърните 

лаборатории на катедрата, оборудвани с необходимите мрежови устройства и софтуерни 

пакети за симулация. 

11. Предварителни изисквания: Познания по „Мрежи и протоколи 1” и „Мрежи и протоколи 

2”, „Основи на Windows“, включени в учебния план на специалноста.  

12. Съдържание на курса: Студентите изучават методите за  управление и балансиране на 

локален трафик, за осигуряване на алтернативни връзки, както и за агрегиране на трафика, за 

балансиране на натоварването при уеб сървъри, изучават постоянни и конвергирани политики 

за разпределение на натоварване. Усвояват се методите за балансирано маршрутизиране на IP 

трафик посредством статично и динамично задаване на маршрутите, методите за балансирано 

мрежово натоварване при работа на STP (Spanning-Tree Protocol), за баланс на IP трафика 



между виртуални локални мрежи (VLANs), за aгрегиране на трафика посредством технологии 

Etherchannel и Multilink. 
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14. Методи и критерии на оценяване: Формирането на крайната оценката е на базата на 

получените през семестъра точки, като съответствието между броя точки и оценката по 

шестобалната система е представено в Таблица 1. На обявената дата за дооформяне на 

крайната оценка студентите развиват писмено един или два въпроса от конспекта по 

дисциплината и решават зададен казус в практическа задача. 
 

         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 10 Слаб 2 (F) 

11 – 20 Слаб 2  2 (FX) 

21 – 26 Среден 3.00 (E) 

27 – 31 Среден 3.00 (D) 

32 – 40 Добър 4.00 (C) 

41 – 48 Мн. добър 5.00 (B) 

над 49 точки Отличен 6.00 (A) 
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