
 

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” 
 

гр. Благоевград 
 
 

 
 
 

Утвърждавам : 
   ДЕКАН НА ПМФ: /доц.д-р Б.Юруков/ 

 
 
 
 
 

У Ч Е Б Н А    П Р О Г Р А М А 
 
 

по дисциплината 
ПРОГРАМИРАНЕ С XML 

 
 

Професионално направление: Информатика и компютърни науки 
 
Специалност: ИНФОРМАТИКА 
 
Образователно-квалификационна  МАГИСТЪР 
степен на обучение: 
 
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК 
 
Срок на обучение: 3 сем. и 5 сем. курс на обучение 
 
Форма на обучение: РЕДОВНО 
 
Обучаващ факултет: Природо–математически /ПМФ/ 
 
Обучаваща катедра: ИНФОРМАТИКА на ПМФ 
 
Код: 
 

    

 
 
 

Благоевград 
2006 г. 



Учебна програма за дисциплината „Програмиране с 
XML” за специалност „Информатика”, ПМФ, ЮЗУ 
„Неофит Рилски”, Благоевград 
 

I. Извадка от учебния план 
 
За образователно-квалификационната степен “Магистър” за специалността 
“Информатика” към ПМФ на ЮЗУ. Срок на обучение 3 сем. и 5 сем. 
 

Хорариум (часове) Вид занятия и дейности Семестър седмично общо Кредит Вид на 
оценяването 

Аудиторна заетост IV 4 60 2,5 - 
А) лекции IV 2 30  - 
Б) семинарни упражнения IV 2 30  Текущ 

контрол 
C) лабораторни упражнения IV - - - - 
Извън аудиторна заетост IV - 65 2,5 Текущ 

контрол 
Общ кредит    5,0 - 
Оценяване IV - - - Изпит 
 

II. Кратка анотация, цели, задачи и очаквани резултати 

Анотация 
Дисциплината е задължителна за 4ти семестър по учебния план на 
образователно-квалификационната степен на обучение “Магистър” на 
специалността “Информатика”.  
В предложената учебна програма се разглеждат: теоретичните основи и 
развитието на езикът XML, сателитните технологии като XSLT, XSL:FO, WML, 
RDF и др. Разглеждат се различни конкретни приложения в бизнес-към-бизнес 
и бизнес-към-консуматор задачи. Курсът дава и допълнителни познания в 
приложната дейност на съвременния специалист-магистър по информатика.  
Изискванията към предварителната подготовка на студентите включват 
предварително изучаване на Операционни системи, Програмиране и структури 
от данни, Обектно-ориентирано програмиране, Бази от данни и СУБД.  

Цели, задачи и очаквани резултати 
Този курс има за цел да осигури на студентите задълбочени познания и  
допълнителна специална подготовка за математическите основи на XML 
технологията, приложението й, съвременните тенденции в разработването на 
бизнес-към-бизнес и бизнес-към-консуматор приложения. След 
утвърждаването от световния уеб консорциум (W3C) като препоръка (което е 
равносилно на международен стандарт) XML се наложи като универсален език 
за комуникация между приложения го прави основен камък в изграждането на 
съвременни бизнес решения.  



Основната задача е студентът да добие познания относно използването на 
XML и съвременните тенденции в разработването на бизнес-към-бизнес и 
бизнес-към-консуматор приложения. 
Очакваните резултати от курса като цяло и от всяка тема поотделно са 
усвояването от студентите на теоретичните основи на XML технологията – 
крайни автомати, автомати работещи с дървета, безрангови дървета. 
Овладяването на съвременните общи постановки в използването на XML 
технологията. Добра теоретична и практическа подготовка в използването на 
XSLT и XSL:FO, RDF, CDF, RSS, WML. Особено важно е изграждането на 
умения в прилагане на XML решения чрез BizTalk Server и WebServices.  
 
Целите и задачите на всяка тема по отделно са видни от самото съдържание 
на курса, като очакваните резултати по всяка тема е натрупването на важни 
знания и умения свързани пряко с XML технологиите и тяхното приложение.  
 
Целитe, задачите и очакваните резултати по модули съгласно 
съдържанието на учебната програма са както следва: 
Модул Цел Задачи Очаквани резултати 
Модул 1 Да се запознаят 

студентите с 
математическите основи 
на XML. Да се разкрие 
историята и развитието на 
XML технологията. 

Да се усвоят теоретичните 
разработки довели до XML 
технологията Да се добие 
представа за развитието 
на езика. Организациите 
отговорни за 
стандартизирането му. 

Да се осъществи интер 
дисциплинарната връзка между 
XML технологията, 
програмирането и дискретната 
математика (теорията на 
крайните автомати). 

Модул 2 Да се предоставят на 
студентите знания за XML 
и сателитните му 
технологии – XSLТ, 
XSL:FO, XSD, DTD, XDR, 
XPath, DOM и др. 

Да се добие представа за 
сателитните технологии на 
езика XML. Да се усвои 
синтаксиса и семантиката 
на XSL, XPath, DOM и 
методите за тяхното 
използване с XML 
документите. 

Обогатяване на познанията по 
декларативно програмиране. 
Добиване на практически 
умения по използването на XSL, 
XPath, DOM. 
 

Модул 3 Да се разгледат конкретни 
приложения на XML 
технологията и да се 
предоставят на студентите 
необходимите знания за 
тяхното използване. 

Усвояване на конкретни 
приложения на XML 
технологията/ 

Произтичат от поставените цели 
и задачи. 

 

III. Съдържание на учебната програма 
Учебното съдържание условно може да се раздели на три модула. Модул 1 
обхваща теми 1 – 2, модул 2 теми 3 – 6 и модул 3 теми 7-12. 
 

1. Теоретични основи на XML технологията. Крайни автомати. Автомати 
работещи с дървета.   
лекции - 4 упражнения - 2 

2. Елементи на XML технологията. Стандартизация. Роля на W3C.   
лекции - 1  

3. DTD, XDR, XSD. Валидиране на XML документи. Начини на описание на 
множества от документи. Документни дефиниции и схеми. Варианти.  
лекции - 3 упражнения  -4 



4. Език за навигиране в XML документи. Име на осите. XPath  -синтаксис и 
семантика.           
лекции - 2 упражнения  -2 

5. Документни трансформации. Декларативният език XSLT. Основни 
елементи от езика. Шаблони. Каскадни спускания. Цикли. Променливи.
   
лекции - 2 упражнения  - 4 

6. Форматиране на изхода. XSL:FO        
лекции  - 2 упражнения - 2 

7. XML и свързване на данни         
лекции - 2 упражнения - 2 

8. Resource Description Framework и Channel Description Framework   
лекции - 2 упражнения - 2 

9. XML технологията в безжичните комуникации. Wireless Markup Language. 
Използване на XML в обмен на данни - RSS  
лекции - 2 упражнения  -4 

10. XML и RDBMS.           
лекции - 4 упражнения - 4 

11. Приложение на MS BizTalk Server       
лекции - 4 упражнения - 2 

12. XML WebServices          
лекции  - 2 упражнения – 2 

 

IV Организация на обучението 
Обучението е организирано в семинарни и лабораторни занятия както и извън 
аудиторна заетост. Темите (за реферат) и домашните задания за извън 
аудиторната заетост се актуализират и представят отделно преди всеки 
семестър. 

Лекции – 30 часа 
Провеждат се в осигурени за целта зали с мултимедиен проектор. По време на 
лекциите се разработват подробно посочените теми и се дискутират със 
студентите. 

Семинарни упражнения – 30 часа 
Практически упражнения провеждани по възможност в компютърна зала за 
анализиране и разработване на конкретни проекти и задачи свързани с темите 
разглеждани на лекции.  

Извън аудиторната заетост – 65 часа 
Самостоятелна подготовка включваща подготовка за лекционни занятия и 
семинарни упражнения, домашни задания; подготовка за решаване на 
контролни упражнения и разработване на теоретични въпроси чрез допустими 
форми според действащите изисквания – реферати.  
 
Препоръчителна структура за извън аудиторната заетост както следва: 
1. Подготовка на теоретични въпроси 

a. Самостоятелна подготовка (17 часа) 



i. Работа в Интернет (4 часа) 
ii. Работа в библиотека (4 часа) 

b. Консултации (2 часа) 
Общо: 19 часа 
 

2. Разработване на теоретични въпроси – Реферат Р1 
a. Самостоятелна подготовка (16 часа) 

i. Работа в Интернет (4 часа) 
ii. Работа в библиотека (4 часа) 
iii. Оформяне и подготовка за представяне (5 часа) 

b. Консултации (2 часа) 
Общо: 18 часа 
 

3. Подготовка на домашни задания - Д1, Д2 
a. Самостоятелна подготовка (12 часа) 

i. Работа в Интернет (4 часа) 
ii. Работа в библиотека (4 часа) 

b. Консултации (2 часа) 
Общо: 14 часа 
 

4. Подготовка за контролни упражнения К1, К2 
a. Самостоятелна подготовка (12 часа) 

i. Работа в Интернет (4 часа)    
ii. Работа в библиотека (4 часа) 

b. Консултации(2 часа) 
Общо: 14 часа 
 

V. Организация на оценяването по Програмиране с XML  

Текущ контрол на знанията 
Оценката от текущият контрол се оформя от две домашни задания  Д1, Д2, две 
контролни (или тест) К1, К2 и разработване на един реферат Р1. Критериите за 
оценяване се предоставят на студентите преди всяко контролно, домашно и 
реферат. Всяко от домашните, реферата и всяко от контролните носят по равен 
брой точки. 

Система за оценяване 
Оценката от текущ контрол (Отк) се изчислява по формулата: 
 

Отк= ((Д1 +Д2)/2 + (К1 + К2)/2 + Р1)/3 
 
Студентите, които нямат минимална оценка среден /3/ от текущ контрол не се 
допускат до изпит на редовната сесия. Те трябва да представят допълнителни 
разработки и след получаване на оценка поне среден /3/ се допускат до писмен 
изпит на поправителна или ликвидационна сесия.  
 
Окончателната оценка (Оок) отчита резултатите от текущия контрол и оценката 
от писмения изпит (Оиз) в съотношение 1:1 съгласно формулата 
 



Оок = (Отк + Оиз)/2 
 
Окончателната оценка, изпитната оценка и оценката от текущ контрол се дават 
по шестобалната система – 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Скалата за трансформиране на точки към оценка е както следва: 
 
A. Отличен /6/ 95%-100% от максималния резултат 
B. Много добър /5/ 80%-94% от максималния резултат 
C. Добър /4/ 61%-79% от максималния резултат 
D. Среден /3/ 46% - 60% от максималния резултат 
E. Слаб /2/ 0% - 45% от максималния резултат. 
  
Забележка:  

- При изчисляване на средния успех на потока от даден изпит се 
включват с оценки слаб /2/, студентите които не са допуснати до 
изпит. 

- При изчисляване на средния успех на потока от даден изпит не се 
включват с оценки слаб, студентите, които са допуснати до изпит, но 
не са се явили. 

 

VI. Литература 
Основна 

1. Дейвид Хънтър и др., Програмиране с XML, СофтПрес, 2001 
2. Microsoft, Разработване на приложения с Visual Basic 6.0 MSCD Training 

Kit, СофтПрес, 2000 
3. Джефри Рихтер, Microsoft .NET Framework Приложно програмиране, 

СофтПрес, 2002 
4. Jake Sturm, Developing XML Solutions, MS Press, 2000 
5. William J. Pardi, XML in Action, MS Press, 1999 
6. Майкъл Морисън, HTML и XML - бързо и ефективно, SoftPress, 2004  

Допълнителна 
7. World Wide Web Consortium www.w3c.org 
8. Steven Holzner, Inside XML, New Riders Publishing, 2000 
9. Jake Sturm, Developing XML Solutions, MS Press, 2000 
10. R. Allen Wyke, Sultan Rehman, Brad Leupen, XML Programming (Core 

Reference), MS Press, 2001 
11. Актуални онлайн ресурси (www.xml.com, msdn.microsoft.com, …) 
12. Ерик Нюкамър, Web услуги XML, WSDL, SOAP и UDDI, СофтПрес, 2004 

 

http://www.w3c.org/
http://www.xml.com/


VII. Конспект 
 

1. Теоретични основи на XML технологията. Автомати работещи върху 
дървета. Безрангови дървета. Трансформации. 
2. Елементи на XML технологията. Стандартизация. Роля на W3C.  
3. DTD, XDR, XSD. Връзка с автомати работещи върху дървета. XML 
валидиращи парсери. 
4. XPath 
5. XSLT 
6. XSL:FO  
7. XML и свързване на данни 
8. Resource Description Framework и Channel Description Framework 
9. Wireless Markup Language, RSS. Използване на RSS. 
10. XML и RDBMS. Разширения в RDBMS за поддръжка на XML  
1. BizTalk Server. Елементи и инструменти. Съпоставяне на схеми. 
12. Приложение на XML WebServices в съвременните интернет решения. 

VIII. Учебно-технически средства 
Компютри с MS Windows XP операционна система със свързаност към 
Интернет.Internet Explorer 5.5+, VB Script, SCI-TE текстов редактор, Altova 
XmlSpy Home Edition. MS SQL Server, Query Analyzer, MS XML Parser 3.0/4.0. 
Matthew Hazlett, XSLT Composer, Peter's XML Editor (http://www.iol.ie/~pxe/), 
Dieter Kohler, Open XML Editor (http://www.philo.de/xmledit/), Microsoft BizTalk 
Server. NET Framework 1.1, Internet Information Server. 
 
 
Автор: проф. д-р Нина Синягина, преподавател в катедра  “Информатика“ 

 
       Подпис: .................................... 
 
 
 
 
 
 Програмата е обсъдена и приета от Катедрения съвет на катедра  
Информатика с протокол №   . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. 
 

http://www.iol.ie/~pxe/
http://www.philo.de/xmledit/
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