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АНОТАЦИЯ 

 

 Дисциплината ”Архитектури, ориентирани към услуги и Web услуги” е въведение в 

съвременните подходи за разработване на софтуер, използващ ориентирани към услуги 

архитектури. Предлаганият курс обхваща в съкратен обем основните дефиниции, модели и 

протоколи за изграждане на такъв тип системи. Разглеждат се също: основите на 

разработването на приложни системи, използващи Web услуги, както и поддържащите ги 

протоколи.  

 Курсът е предназначен за студенти 1-ви курс, II-семестър, магистри, специалност 

„Софтуерно инженерство”. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 Основната цел на дисциплината “Архитектури, ориентирани към услуги и Web услуги” е 

да запознае студентите с базовите концепции, модели и технологии на сървисно-ориентирания 

подход за изграждане на Интернет-базирани информационни системи.  

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

За успешното усвояване  и прилагане на материала, включен в курса “Архитектури, 

ориентирани към услуги и Web услуги” предимство са базови познания по софтуерни 

архитектури и технологии и езика за програмиране Java. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

 

ЛЕКЦИИ 

1. Обща характеристика. Подходи. Архитектури, базирани на електронни услуги. 

Развойни среди и средства. Използване на услугите – run time системи.  

2. Създаване на каталози и специфициране на електронни услуги. Търсене на 

необходими услуги. Активиране на електронни услуги. Въвеждащи примери.  

3. Протокол WSDL. Обща характеристика – дефиниции, използване, приложение. 

Архитектура. Основни елементи. Демонстративни примери.  

4. Протокол UDDI. Обща характеристика – дефиниции, използване, приложение. 

Архитектура. Основни елементи. Демонстративни примери. 

5. Протокол SOAP. Обща характеристика – дефиниции, използване, приложение. 

Архитектура. Основни елементи. Демонстративни примери. 

6. Базова архитектура на Web услуги в Java среди. Обща архитектура на Web услугите.  

Simple Wеб услуги (SWS). Business Web услуги (BWS). 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Конфигуриране на среда за работа с Web услуги. 

2. Разработване на конкретни приложения, използващо Web услуги. Описание на 

услугите, търсене на услуги, активиране на услуги. 

 

.  

КУРСОВА ЗАДАЧА / СЕМЕСТРИАЛНА РАБОТА 

 

 Курсовата задача, свързана с лекционния курс „Архитектури, ориентирани към услуги и 

Web услуги” има за цел практическо приложение на придобитите знания за екипно или 

самостоятелно разработване на сървисно-ориентирани приложения в избрана от студентите 

приложна област. Курсовата работа се явява продължение на семинарните упражнения. 

 


