
 

Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 

Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

Специалност: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА 

2. Код на курса: 44.1.8.8.63 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: осми 

7. Брой кредити: 5 

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

9. Резултати от обучението по дисциплината : 

Цел на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни знания и умения, 

свързани с концепцията Интернет на нещата - глобална идентификация на всеки обект, 

комуникационната инфраструктура и възможността на всеки обект да изпраща и получава 

данни посредством персонална мрежа към която е включен или Интернет, със или без 

посредничеството на интернет платформи предлагащи услуги свързани с ИнН.  

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

Основни знания:за стандарти и подходи за реализиране на концепцията Интернет на 

нещата и за свързаните с нея комуникационни технологии, протоколи и платформи.  

Практически умения: за свързване на обекти към Интернет платформа предлагаща услуги, 

посредством система за развитие SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad. 

Компетенции: След приключване на курса студентите, успешно завършили курса, трябва 

да са усвоили знания и умения за разработване на проекти за свързване на обекти към 

Интернет, които да може да комуникират помежду си или да бъдат контролирани и 

управлявани посредством различни комуникационни технологии и протоколи. 

 

10.Начин на преподаване:  

Лекциите се провеждат като се предвижда прилагането на интерактивни методи на обучение, 

като се застъпват предимно дискусионните методи – беседа, дискусия, обсъждане и 

ситуационните методи – метод на конкретните ситуации, решаване на казуси. Лекциите са 

богато илюстрирани с графичен и видео материал, който се представя с мултимедиен 

проектор.  

Практическите упражнения се провеждат в лабораторни условия. Самостоятелната работа, 

включва извън аудиторните занимания за разработване на проект за свързване на обекти към 

интернет платформа и тяхното управление. 

 

11.Предварителни изисквания: 

Основи на програмирането, Мрежи и протоколи 1, Мрежи и протоколи 2, Основи на 

телекомуникациите, Радиокомуникационни мрежи, Микропроцесори в радиочестотни 

устройства, Сензори и сензорни мрежи, 5G мрежи. 

 

12.Съдържание на курса (анотация):  

 Интернет на нещата(ИнН) - определения и структура. Практически реализации. 

Използвани безжични технологии за реализиране екосистемата на ИнН. Интегриране на 

инструменти и технологии за изграждане на среда за ИнН. Използване на радиочестотна 

идентификация за определяне на местоположение и управление в ИнН. Технологии за 

широкообхватни мрежи с ниска мощност. Комуникация между машини (M2M). 



Стандартизация на М2М Протоколи от екосистемата на ИнН за управление на 

инфраструктурата. Протоколи от екосистемата на ИнН за управление на услугите. Платформи 

за приложения и анализи в ИнН. Облачни технологии за реализиране на приложения и анализи 

в ИнН. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

 Дисциплината завършва с текуща оценка. Провежда се текущ контрол. Оценяваните 

дейности са отразени в таблица 1.  

           Таблица 1 
№ по 

ред 

Оценявани дейности Диференциране на дейностите Точки 

1. 1

. 

Активност и участие на 

лекции 

10 лекции /по 2 часа/ - по 1 точка на 

лекция 
10 точки 

2.  Осъществяване на 

практически задачи след 

всяка тема, предвидена за 

упражненията: 

- Умения за формулиране на 

изводи, сравнения, както и 

умения за работа в екип. 

10 практически упражнения /по два 

часа/ - по 2 точки на практическо 

упражнение. 

20 точки 

3.  Защита на протоколи от 

практически упражнения 

7 протокола –по 2 точки на протокол 
14 точки 

4.  Писмени контролни работи  

за проверка на теоретични и 

практически знания. 

Контролно № 1 – 15 т. 

Контролно № 2 – 15 т. 

 

30 точки 

5.  Самостоятелно решаване на 

приложни задачи за 

свързване към интернет 

платформи предлагащи 

услуги и анализи за ИнН.  

 

26 точки 

 

  



 

 Оценяването се извършва съгласно таблица 2. 

         Таблица 2. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3,00 (E) 

50 – 59 Среден 3,00 (D) 

60 – 69 Добър 4,00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5,00 (B) 

85 – 100 Отличен 6,00 (A) 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


