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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СОФТУЕР ЗА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

2. Код на курса: 41.1.7.7.59 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: седми  

7. Брой кредити: 6 

8. Име на лектора: доц. д-р Валери Гочев 

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е студентите да се запознаят 

с теоретичните и практическите аспекти на софтуера за мобилни приложения. В курса се 

разглеждат въпроси, свързани с проектирането, разработването и работата с последния. 

Предмет на дисциплината са: придобиване на познания за общите черти на софтуера за 

мобилни приложения, за особености на функционирането му при различни операционни 

системи, за неговото оптимизиране от гледна точка на фактори като използван хардуер, 

взаимодействие с приложения, разпространение и др.  

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

Основни знания за приложения (за обработка и съхранение на данни, мултимедийни, 

облачно-базирани и др.), работещи под операционни системи Android, Windows Mobile, IOS и 

тяхното функциониране (включително и от потребителска гледна точка) в по-широки 

софтуерни системи. 

Практически умения за проектиране, разработка и тестване на широк кръг от мобилни 

приложения за операционна система Android. 

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

- да разработват базова функционалност за мобилни приложения; 

- да разработват софтуер за специализирани устройства; 

- да прилагат основни принципи, на които е основана работата на софтуера за мобилни 

приложения. 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: Операционни системи, Основи на информационните 

технологии, Системи за управление на бази от данни, Основи на програмирането, Облачни 

технологии, Обектноориентирано програмиране, Изкуствен интелект и др. 

12. Съдържание на курса: Софтуер за устройства с мобилна операционна система. 

Потребителски интерфейс на мобилни приложения. Съхраняване на данни. Услуги, събития, 

нишки. Взаимодействие на мобилни приложения. Приложения с графика и анимация. 

Мултимедийни приложения. Работа с бази от данни. Мрежови и облачни приложения. 

Приложения за специализирани устройства. Приложения за управление на периферни 

устройства. Приложения за управление на потребителски данни. Среда за бърза разработка 

App Inventor. Дебъгване посредством Eclipse и Android Debug Bridge. Разпространeние. 

Правила за качване на приложения. Регистрация на акаунт на разработчик. 

13. Библиография: 
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Edition, Manning Publications, 2011 
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14. Методи и критерии на оценяване:  

Оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като максималния брой 

точки, който студентите могат да получат е 60. Те се формират от следните дейности: 

 Първи тест по време на семестъра - 20 точки; 

 Втори тест по време на семестъра– 20 точки; 

 Успешно решаване на практически задачи по време на упражненията – 20 точки. 

Тестовете по дисциплината се състоят от затворени въпроси, като въпросите имат три или 

четири възможни отговора, от които само един е верен. 

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.  

Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 10 Слаб 2 (F) 

11 – 20 Слаб 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) 

 

15. Език на преподаване: български 


