
Факултет  Международна Икономика и Администрация
Катедра “Информатика и икономика”
Професионално направление: “Информатика и компютърни науки”
Специалност: “Информатика”
Образователно-квалификационна степен: “бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: INF1386
2. Наименование на учебната дисциплина: Мобилни архитектури и технологии
3. Вид: факултативнa
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета - четвърта
6. Семестър/триместър, в който се изучава: пети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. дтн Тодор Стоилов
9. Резултати от обучението: Обучаемите се запознават със основните приложения на

безжичните мрежи: мобилни връзки между системни компютърни компоненти;
безжични локални мрежи; безжични глобални мрежи. Курсът е ориентиран към
съвременните решения на мобилни компютърни мрежите, каквито се явяват
безжичните локалните и глобални мрежи.

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

за работа и изчисления с двоична аритметична система. Курсът цели да се
интегрират в необходимо съотношение знанията за комуникации и компютърна
техника.

12. Съдържание на курса:
Курсът на обучение включва теми, свързани с принципите на проектиране на GUI,
визуализиране на графични обекти, с цел използването им в GUI; изучаване на
SWING компонентите, взаимодействието между тях; анализ на целите на
приложението, с цел подбор на подходящи компоненти за изграждането му.

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

1. Rifaat Dayem. Mobile data& Wireless LAN technologies. Prentice Hall, NJ,
1997.

2. Gary Miller. Modern Electronic Communiction. Sixth Ed. Prentice Hall, NJ,
1999.

3 Tanenbaum A., Computer Networks. Fourth Edition. Prentice Hall, 2002.
4 U.Black. Advanced Internet Technologies. Prentice Hall, NJ, 1999.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване:
Лекции (1 час на седмица, 15 седмици). За провеждане на лекциите се използва

компютърна техника.
Индивидуални консултации (1 час на седмица, 14 седмици)
Лабораторна работа (1 час на седмица, 15 седмици)
.

15. Методи за оценка и критерии
Писмен изпит в края на семестъра - класически писмен изпит с въпроси на

лотариен принцип.
16. Език на преподаване: български, английски


