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Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF 1069
2. Наименование на учебната дисциплина: Програмиране с PHP
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Евгения Ракитина
9. Резултати от обучението: Курсът има насоченост към овладяване на практически умения
за програмиране в Интернет в частта на сървърско програмиране. Разглежда се и се прилага
съвместно програмиране на РНР с HTML, JavaScript и MySQL база данни.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Като изисквани предварителни знания на
обучаемите се изисква тяхно познаване на работа с HTML и JavaScript. Познаването на
работата с компютърни средства в глобална и локална мрежа също са необходими. Курсът
създава необходимите предпоставки за проектиране и разработване на информационни
системи, работещи в глобални мрежи.
12.Съдържание на курса: Дисциплината е предназначена за бакалавърския  курс по
специалността “Информатика”, за профил „Компютърни мрежи и системи”. Целта на курса е
да представи сървърската и клиентската технология за програмиране, прилагана в Интернет.
Изучава се и се разработва пример на информационни системи в Интернет. Курсът запознава
учащите с сървърския език РНР, неговата структура, последователност на прилагане,
възможности. Разглеждат се програмни решения за валидиране на данни, предаване на
параметри между скриптове, създаване на файлове и работа с база данни. Увеличаването на
динамиката на представянето на информацията се реализира чрез взаимодействие с база
данни чрез актуализиране и четене от таблични масиви. Реализирането на сървърни
приложения е изучавано чрез разлработване на специален пример, чиято функционалност
последователно се усложнява. Изучават се начините за конфигуриране на клиентски и
сървърни приложения.
13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси
/ инструменти:
1. Люк Уелинг, Лаура Томсън. Разработване на проекти за Web с PHP и MySQL, СофтПрес,
2003 - 527 стр
2. Powell T., D. Cutts. Web Site Engineering. Prentice Hall, 1998, p.324.
3. Dubois P., MySQL. New Riders, 2000, p. 758.
4. Hall M. Core Web Programming, Prentice Hall, 1998, p. 1277.
5. Castagnetto J. at all. Professional PHP programming, WROX, 2000, p.909.
6. http://php.dev.bg/lectures/
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции (2 часа на седмица,
15 седмици) като се разработват основните теми на дисциплината по структурата на
компютъра, начини на работа на отделните компоненти, съгласуване работата на частите на
компютъра.
15. Методи за оценка и критерии: Изпитът по дисциплината е писмен и практически.
Писмената част включва разработването на два въпроса от конспекта в рамките на 1 час.
Оценката на писмената работа представлява 60% от крайната оценка на студента. По време
на практическата част от изпита студентите демонстрират работа и настройване на
сървърски програми, съставени на езика РНР. Оценката от практическия изпит има тежест
40% в крайната оценка.
16. Език на преподаване: български


