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Цел на курса: Усвояване на фундаментални понятия за използване на компютрите и придобиване на
навици за съвременни технологии на програмиране, изучаването на основни класове алгоритми и
структури данни, както и разглежданите принципи на структурния и обектен подход в
програмирането и реализацията им със средствата на конкретен алгоритмичен език от високо ниво
Java
Необходими условия: Лекционна зала, компютър, достъп до интернет, шрайбпроектор, проектор,
фолиа, филми, компютърна лаборатория, развойни програмни среди.
Съдържание на курса: В дисциплината се разглеждат форми и начини за представяне и
структуриране на информацията, както и методите и средствата за обработването и. Изучават се
често срещани алгоритми за решаване на научно - технически и инженерни задачи и тяхната
програмна реализация. Разглеждат се структури от данни, управление на таблици, обработка на
файлове, чрез използване на съвременен език за програмиране. Студентите се запознават с
операционната система и методите за изграждане на приложения работещи в Internet. Дисциплината
има теоретико-приложен характер и има хоризонтални и вертикални връзка с дисциплините:
“Програмиране и използване на компютри” и “Обектноориентирано програмиране”. Особено
внимание при изложението на учебния материал и провеждането на учебните занятия ще се отделя
на умението да се поставят и решават технически задачи. В този план се предвижда много близка
връзка със специалисти от практиката с оглед формирането на практически умения за решаване на
специализираните задачи от съответните проблемни области.
Препоръчителна литература:
А. Основна
1. Светлин Наков и колектив,Въведение в програмирането с Java, Фабер, Велико Търново, 2009 г.
ISBN: 978-954-400-055-4
2. Horstmann C., Computing Concepts with Java Essential, 3rd Edition, Wiley, 2003.
Б. Допълнителна
1. Шилдт Х., Java 2- Ръководство за програмиста, СофтПрес, 2001
2. Horstmann C., Big Java, Wiley, 2002
3. Sikora Z., Java: practical Guide for Programmers, Morgan Kaumann, 2003
4. Goodrich M. and R. tamassia, Data Structures and Algorithms in Java, Wiley, 2004
5. http://java.sun.com
6. www.bluej.org;
7. www.wiley.com/college/horstmann

Методи за преподаване:
Лекционно обучение. Лекциите са разработени с Power Point и се провеждат с помощта на
мултимедиен прожектор. Студентите имат достъп до лекционния материал на адреси
http://aiut.tugab.bg и http://inetjava.sourceforge.net. При желание могат да се запознават предварително
със съответната лекция, както и да ползват материалите по време на нейното изнасяне. Примерите се
пишат, компилират и изпълняват по време на лекцията от преподавателя.
Лабораторните упражнения. Лабораторните упражнения се изпълняват в компютърна зала,
оборудвана със съответната програмна среда по теми под ръководството на асистент. Студентите
имат възможност предварително да се запознаят с теоретичната част на упражнението, ползвайки
разработеното по дисциплината ръководство. Те биха могли и самостоятелно да разгледат
представените към всяка тема решени програми. Всяко лабораторно упражнение завършва с
примерна програма, която да се разработи от всеки студент за проверка на наученото по темата на
съответното упражнение. Заверка за лабораторните упражнения се получава само ако студентът е
присъствал на всичките упражнения и е защитил успешно курсовата си работа.
Методи на оценяване:
По време на семестъра на всеки студент се задават 3 курсови проекта. Проектите се
разработват самостоятелно за предварително определен срок от време. При работата върху
зададения проект студентите могат да използват всякакви помощни материали, включително и
чужда помощ, но трябва да са наясно как работи това, което са написали. В случай, че студентът не
предаде проекта или не го предаде в срок, получава за него 0 точки. Когато проекта бъде предаден в
срок, за него се получават между 0 и 10 точки. Оценяването става на предварително уточнени дати в
компютърните зали на ТУ Габрово, където освен демонстрация на проекта се прави и малка
проверка дали всеки разбира в детайли това, което е предал (или представя за своя чужда
разработка). Целта е да се намали възможността за тотално преписване. Проверката протича по
следната процедура:
1. Представяне на проекта.
2. Отговаряне на въпросите на проверяващите относно реализацията и използваните
технологии.
3. Извършване на малки добавки и изменения във функционалността на проекта по задание на
проверяващите. Счита се, че ако някой не може да се справи с тях, е твърде вероятно да е преписал
код, който не разбира, и затова оценката му ще бъде намалена
Решаването на поставената като задание промяна на проекта се извършва на място в
компютърните зали на ТУ Габрово, като за целта на студента се предоставя необходимото време за
работа. Предалите поне два проекта и получили сумарно поне 15 точки от трите проекта преминават
успешно курса, и могат да не се явяват на изпит, като им се постави оценка формирана съгласно
следната скала:
25 - 30 точки - 6.00
20 - 24 точки - 5.00 15 - 19 точки - 4.00
10 - 14 точки - 3.00 под 10 точки – Слаб 2
Ако студента не е предал трите проекта или получените точки нему достигат за освобождаване
от изпит, то той се явява на писмено препитване по време на изпитната сесия. Изпита се състои в
писане на програми решаващи определени проблеми.
Кредити по видове дейност:
Аудиторна заетост (45л/30у, Общо 75 часа): 2.8 кредита;
Извънаудиторна заетост (112 часа): 4.2 кредита.
Д.1 Подготовка за лабораторни упражнения 0,2 к.; Д2 Посещение на библиотека 0,2;Д.3 Задания за
извънаудиторно решаване на задачи 0,5; Д4.Подготовка на протоколи 0,2; Д5. Самостоятелна работа
с обучаващи програми 0.2 Д.6 Обучение чрез електронни версии на курсове (E-learning) 0,2к.; Д.7
Подготовка за изпит 1; Д.8 Подготовка за текущо оценяване на знанията 0,2 к.; Д13 Практически
работи 0,1к; Д14 Работа в интернет 0,3; Д.15 Домашни работи 0,1 к. Д17, Изработване на проект–
различни по мащаб задачи за самостоятелна работа 0,3; Д19. Подготовка за занятия с решаване на
казуси 0,5; Д23 Консултации с преподавател 0,2
Език на който се преподава: български
Приета на КС на катедра АИУТ с Протокол № 5 от11.02.2010 г.
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