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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина е предназначена за обучение на студентите в образователно-

квалификационна степен “магистър” по специалност “Софтуерни технологии. Изучават се нови 

концепции в софтуерните технологии. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Цел на дисциплината е обучаемите да получат необходимите знания за състоянието и 

тенденциите в развитието на системите за моделиране и проектиране на комуникационни системи. 

Задачи: в резултат на преминаване на лекционния курс на обучение  в предвидения 

обем и последователност на темите, съгласно учебния план и настоящата програма, обучаемите 

трябва да са способни: 

1. Да използват програмните модули и компоненти на съвременни софтуерни продукти и 

техники. 

2. Да познават съдържанието на технологията cloud computing (изчисление). 

3. Да синтезират модели на отделни модули и цялостни системи на съвременни 

софтуерни технологии. 

4. Да провеждат симулационни числени експерименти с разпределени ичислителни 

системи 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходими предварителни знания: За успешното овладяване на материала, 

предложен в този курс, са необходими знания от курсовете по: 

1. Комуникационни вериги;  

2. Радиокомуникационна техника; 

3. Радиовълни, антеннофидерна и микровълнова техника; 

4. Компютърни системи; 

5. Микропроцесорна схемотехника;  

6. Предаване на данни и компютърни комуникации. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Лекции: 

Тема 1. Проблеми на съвременните софтуерни технологии. Методи за тестване на разпределени 

приложения. Реинженерингови подходи. Метрики и оценка на софтуерни разработки. Специфични 

проблеми на разработването на Web базирани и клиент - сървър приложения.  

Тема 2. Бизнес с Интернет и електронна търговия. Електронен бизнес-същност, стратегии, видове 

приложения. Електронна търговия-определения, предимства, модели. Интернет икономика – 

четирислоен модел, категории. Бизнес планиране в Интернет компаниите-същност, форми на 

инвестиране, изходни данни, разработване на бизнес план: структура.   

Тема 3. Интелигентни агенти и мулти-агентни системи. Семантичен Web. 

Тема 4. Въведение в cloud computing – основни и съществени характеристики, 

Тема 5. Cloud computing (Облъчни изчисления). Основни характеристики. Сервизни модели (IaaS, 

PaaS, SaaS), Развиващи се модели. Архитектури. Основни проблеми.  Приложен софтуер. 

Тема 6. Web (Internet) оперaционни системи: Google Chrome OS, Android OS. Cloud база от данни: 

SQL Data Model, NoSQL Data Model. 

Тема 7. Софтуерни технологии в мобилните комуникации   

 

Семинарни упражнения 
Тема 1.  Cloud computing софтуер: OpenStack, Dynamic ventyures, Eucaliptus, Myclouds: 

http://www.mycloudanywhere.com/. 2X cloud computing software, Heroix 

http://www.heroix.com/solutions_cloud.html, 

Тема 2. Софтуерни приложения за мобилни комуникации.  
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