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АНОТАЦИЯ 

В курса се разглеждат основните концепции за анализ и оценка на софтуера. Описват се 

основните формални и неформални подходи за анализ и описание на софтуера и разнообразните 

възможности за формализиране и документиране на различните гледни точки за представянето на 

софтуерен проект. Представени са основните свойства и особености на графичното моделиране 

чрез обектно ориентирания анализ и синтез с UML диаграми, както и същността на правото 

(forward) и обратно (reverse) инженерство. Разглеждат се базови методи за оценка и основни 

стандарти за качество на софтуера.  

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

След успешно приключване на курса, студентите ще придобият базови знания за:  

 моделиране на софтуер, анализ и декомпозиция на състава и структурата на 

софтуерни системи; 

 подходи за описание, формални и неформални спецификации на софтуерни 

системи; 

 концепции и приложения на езика UML в описанието и адаптивното планиране 

на софтуера; 

 изграждане на модели и архитектури на софтуерни системи по зададени 

изисквания и илюстрирането им чрез диаграми; 

 използване на съвременни подходи при анализа и синтеза на софтуерни 

системи, базирани на утвърдени международни програмни стандарти. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Курсът предполага базови познания по Програмиране, Обектно-ориентирано 

програмиране, Бази от Данни, Web технологии и приложения, Операционни системи.  
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Модели на софтуерни системи. Анализ на софтуера. Статични и динамични модели. 

Подходи за описание на софтуер. 

Тема 2. Структурен анализ. Контекстни диаграми и миниспецификации. Функционална йерархия. 

Информационни потоци. Структури от данни. Подход, ориентиран към правила. Контролни 

структури – таблици на решения, дървета на решения, псевдокод.  

Тема 3. Подход, ориентиран към сценарии. Компоненти. Връзки между сценариите. Методи за 

представяне. Диаграми на сътрудничество, диаграми на последователности, диаграми на 

действия, крайни автомати, мрежи на Петри. 

Тема 4. Обектно-ориентиран анализ. Модели – базов, статичен, динамичен. Асоциации и роли. 

Кардиналност. Агрегации и подсистеми. Предимства и недостатъци.  

Тема 5. Оценка на софтуера. Понятие за качество. Модели за оценка на качеството. Стандарти за 

качество. 

 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

 

Тема 1. Моделиране на софтуер и бизнес моделиране. Обектно-ориентиран дизайн и анализ. 

Визуално моделиране. Езици за моделиране (IDEF, UML, SysML, BPMN). Предимства и 

недостатъци.  

Тема 2. Унифициран език за моделиране (UML). Основни понятия. Работни процеси - изисквания, 

анализ, проектиране, разработване, тестване. Фази на жизнен цикъл на процеса на разработване 

на софтуерни системи.  

Тема 3. Работни случаи. Актьори. Диаграма на работен случай. Моделиране функции на 

системата. Моделиране поведението на обектите: диаграми на взаимодействие, активни диаграми, 

диаграми на състоянията.  

Тема 4. Моделиране на класове, връзки между тях, интерфейси, типове, роли, пакети, екземпляри. 

Моделиране на обектни и клас диаграми.  

Тема 5. Архитектурно моделиране: компоненти, deployment, framework, шаблони. Моделиране 

архитектурата на подсистеми и системи.  

Тема 6. Построяване на итерациите. Обратно (реверсивно) проектиране. UML като средство за 

документиране на софтуер.  

 
 

КУРСОВА РАБОТА 

Курсовата работа е по конкретно задание за екип от студенти, състоящо се в описание 

на примерен софтуерен проект. Тя включва анализ, проектиране и описание на конкретен 

софтуерен проект, използвайки автоматизирани среди за проектиране.  
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