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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1.Наименование на курса: Интернет на нещата 

 2. Код на курса: 21.1.4.0.20 

 3. Вид на курса: задължителен 

 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: четвърти  

7. Брой кредити: 4  

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

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

(цели): 

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 това комуникационни технологии и протоколи.  

Практически умения за свързване на обекти към Интернет посредством 

платформата Arduino. 

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид основни знания и 

умения, свързани с концепцията Интернет на нещата.  

 

10.Начин на преподаване:лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания:  

Необходими предварителни знания по дисциплините:   

„Основи на безжичните комуникации”, „Безжични преносни системи”, 

„Телекомуникационни протоколи”, „Сензори”, „Програмиране” 

 

12. Съдържание на курса (анотация): 

Учебният материал е структуриран в два раздела. Раздел „Базови технологии за 

реализиране на Интернет на нещата“ има за цел да запознае студентите с базовите 

принципи за реализиране на концепцията Интернет на нещата – глобалната 

идентификация на всеки обект, комуникационната инфраструктура и възможността на 

всеки обект да изпраща и получава данни посредством персонална мрежа или Интернет, 

към която е включен. В раздел „Стандарти и протоколи за предаване на данни в Интернет 

на нещата“ се разглеждат основно стандарти и протоколи на мрежи с малък и среден 

обсег на действие.  

  

 13. Библиография(препоръчителна или задължителна литература) 

Основна литература: 

 Olivier Hersent, David Boswarthick, Omar Elloumi, The internet of things: key 

applications and protocols, John Wiley & Sons Ltd, 2012. 

 Daniel Minoli, Building the internet of things (IoT) with IPv6 and MIPv6, John 

Wiley & Sons, 2013. 



 Hakima Chaouchi, The Internet of things : connecting objects to the web, ISTE Ltd 

and John Wiley & Sons, 2010. 

 Cuno Pfister, Getting Started with the Internet of Things, O’Reilly Media, 2011. 

 

Допълнителна литература: 

 Marco Schwartz, Internet of Things with the Arduino Yún, Packt Publishing, 2014. 

 ISO/IEC 18092:2004. Information technology – Telecommunications and 

information exchange between systems – Near Field Communication – Interface and 

Protocol (NFCIP-1). 

 Wi-Fi Alliance –: http://www.wi-fi.org 

 

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. 

Крайната оценка се формира от резултатите от две контролни работи. 

Максималният брой точки за всяка контролна работа е 30. Окончателната оценка се 

получава чрез сумата от  точки от контролните работи, умножена с коефициент на 

тежест 0,1. 

  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 

 Компонент Maкс. точки Пример 1 Пример  2 

1 Първа контролна работа 30 20 16 

3 Втора контролна работа 30 12 25 

 Крайна оценка: 0,1*60 = 6  =0,1*32  3  = 0,1*41  4 

 

 

 15. Език на преподаване:български 

 


