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1. Наименование на курса: Интернет технологии и архитектури на услуги
2. Код на курса: 23.1.2.0.09
3. Вид на курса: задължителен
4. Ниво: магистър
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: втори
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Красимир Марков
9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции
(цели):
Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият:
Основни знания за спецификата, реализацията и проектирането на такъв вид услуги.
Практически умения за работа с основни елементи на езика UML, моделиране на
бизнес процеси на примерна фирма, спецификация, проектиране, разработка, проверка и
използване на веб услуги за конкретна фирма.
Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и
практически знания за основните принципи и закономерности в моделирането на бизнес
процеси и услуги като се използва интернет технологии и архитектури на услуги.
10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения
11. Предварителни изисквания:
Необходими
предварителни
знания по
дисциплините:
„Програмиране”,
„Компютърни архитектури”, „Информационни технологии”, „Бази от данни в
телекомуникациите”.
12. Съдържание на курса (анотация):
Лекциите имат за цел да запознаят студентите с основни понятия от областта на
моделирането и използването на UML, проектирането и разработването на архитектури
на услуги (SOA), моделирането и анализа на бизнес процеси.
13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)
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 http://www.soapui.org/soap-and-wsdl/working-with-wsdls.html
Допълнителна литература:
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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. Оценката се формира по точкова система.
Контролната работа по време на семестъра проверява продуктивните знания на
студента, възможностите му да осмисля наученото.
Изисквания при формиране на оценката по шестобалната система
Отличен (6) – за добро 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) – за 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) – за овладени ключови и допълнителни знания за решаване на казуси и
задачи, но без да може да ги развие до самостоятелно мислене.
Среден (3) – за усвоени ключови знания и решения на типови задачи.
Формиране на крайната оценка

1
2

Компонент
Maкс. точки
Първа контролна работа
30
Втора контролна работа
30
0,1*60 = 6
Крайна оценка:
15. Език на преподаване: български

Пример 1
20
12
 =0,1*32  3

Пример 2
16
25
 = 0,1*41  4

