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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ  

2. Код на курса: 15.1.6.6.52 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Иванов 

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

(цели):  
Целта на дисциплината е да се даде на студентите в систематизиран вид основни 

(фундаментални) познания в областта на софтуерни решения за предаване на съобщения.  

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: Входни връзки от учебните дисциплини: Мрежи и 

протоколи 1 и 2, Основи на Windows, Администриране Linux, включени в учебния план на 

специалноста.  

12. Съдържание на курса: основните на WebSphere MQ работещи на най-популярните 

платформи - Linux и Windows Server. В лекциите са представени основните компоненти и 

принцип на работа на сървърите WebSphere MQ (Софтуерни решения за предаване на 

съобщения MQ). Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да 

притежават умения за инсталиране и конфигуриране на WebSphere MQ (Софтуерни решения 

за предаване на съобщения MQ), да обясняват теоретично ролята на WebSphere MQ и да 

изпълняват основни административни задачи. 

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

 да конфигурират преватирелно инсталирания WebSphere MQ сървър; 

 да анализират различни колмонети на сървъра; 

 да откриват и анализират грешки в сървъра. 

13. Библиография: 

Основна литература 

1. Blokdyk G. IBM MQ: The Definitive Guide, CreateSpace Independent Publishing 

Platform (October 15, 2017). 

2. Mark E. Taylor, „WebSphere MQ Primer: An Introduction to Messaging and 

WebSphere MQ”, Second Edition, 2012, IBM® WebSphere®, 64 p. 

http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp0021.pdf 

3. Administering IBM MQ, IBM MQ V9.0, 2016, 

ftp://public.dhe.ibm.com/software/integration/wmq/docs/V9.0/PDFs/mq90.administer.pdf  

4. BM MQ V9.0 downloadable product documentation for Linux, 2016, https://www-

01.ibm.com/software/integration/wmq/library/ 

Допълнителна литература 

1. Chris J Andrews, Introduction to WebSphere MQ, IBM, 2013, 

file:///D:/Users/admin/Desktop/SHARE2013_IntroductionToWMQ.pdf 

2. System Administration Guide Version 6.0, IBM, 2006, 

https://www.mimuw.edu.pl/~janowski/st2009/MQSystemAdministration.pdf  

14. Методи и критерии на оценяване:  

За оценка на студентите се използва точкова система.  



Оценяват се знания, умения и компетентност чрез провеждане на писмени контролни работи 

за проверка на теоретичната и практическата усвояемост на учебния материал, представяне 

на студентите по време на практическите упражнения, както и умението им самостоятелно 

решаване на поставени задачи. 

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. Тестовете по време на семестъра проверява 

продуктивните знания на студента, възможностите му да осмисля наученото.  

Тежест на оценяването:  

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; 

 пълното писмено развиване на два теоретични въпроси от лекционния материал, по 

време на изпита – 60 точки. 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


