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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1050
2. Наименование на учебната дисциплина: Мрежово програмиране с JAVA
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета-четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети-осми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Галина Момчева
9. Резултати от обучението:

Целта на дисциплината е да запознае студентите с мрежовото програмиране на
базата на програмния език Java и да създаде у тях умения за създаване и деплойване на
Web-приложения.

10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания:

За успешно усвояване на материала по дисциплината е необходимо студентите
да имат основни познания по: обектно-ориентирано програмиране с Java и компютърни
мрежи и системи.

12. Съдържание на курса
На базата на програмния език Java студентите се запознават с принципите и

технологията на мрежовото програмиране на ниско и на високо ниво на
програмирането на ниско ниво обхваща работата със IP-адреси, домейнови имена,
портове и сокети. Разглежда се технологията „клиент-сървър” и основните принципи за
софтуерно изграждане на клиент-сървърните системи.

Мрежовото програмиране на високо ниво обхваща въпроси, касаещи
изграждането на Web-приложения и тяхното деплойване . Основното внимание е
насочено към сървлетите и JavaServer Pages (JSP.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Наков, Светлин, Интернет програмиране с Java. Издателство “Faber”,
София, 2004

 Станчев, Валтер, Обектно-ориентирано програмиране с Java. ВСУ
„Черноризец Храбър”, 2007

 Kim Topley, JavaFX™ Developer’s Guide, Addison-Wesley, 2011
 Venkat Subramaniam, Programming Concurrency on the JVM, The Pragmatic

Bookshelf, 2011
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции, лабораторни

занятия; консултации
15. Методи за оценка и критерии:

Оценката на студентите по дисциплината се формира от:
1. Тест – 35%
2. Проекти или практика – индивидуален проект- 25 %, групов проект - 25 %
3. Оценяване в процеса на обучение – 15%

16. Език на преподаване: български, английски
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