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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

 1. Наименование на курса: Kaталoжни сървъри за автентификация (LDAP) 

 2. Код на курса: 08.2.6.0.37 

 3. Вид на курса: задължителна избираеми дисциплини (Блок А - Уеб администриране) 

 4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: шести 

7. Брой кредити: 5 

 8. Име на лектора: доц. д-р Евгения Ковачева 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции 

(цели):  

Целта на курса е да даде на студентите в систематизиран вид теоретични и 

практически знания за ролята на основните на Kaталoжни сървъри за автентификация 

(LDAP) работещи на най-популярните платформи – Linux и Windows Server. В лекциите са 

представени основните компоненти и принцип на работа на сървърите Kaталoжни 

сървъри за автентификация (LDAP). 

 

10.Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

 

11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Необходими предварителни знания по дисциплините Компютърни мрежи и протоколи 

1 и 2, Администриране на Windows, Администриране на Oracle бази данни 1, 

Администриране на уеб сървъри, Сървър за приложения Weblogic 1 и 2 и др., включени в 

учебния план на специалност „Компютърно администриране на софтуерни приложения”. 

 

12. Съдържание на курса (анотация):  

Основни концепции на Kaталoжните сървъри за автентификация (LDAP),  Планиране 

на Директории, Управление на групи и роли и др. 

 

13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)  

Основна литература: 

 Oracle (2014) How to Use Microsoft Active Directory as an LDAP Source with the 

Oracle ZFS Storage Appliance, An Oracle Technical White Paper 

 Red Hat (2013) Red Hat Enterprise Linux 5 Chapter 28 Lightweight Directory Access 

Protocol (LDAP) 

Допълнителна литература: 

 Разширена защита за удостоверяване - https://support.microsoft.com/bg-

bg/help/968389/extended-protection-for-authentication 

 Configure the Address Book for LDAP - https://support.office.com/en-

us/article/Configure-the-Address-Book-for-LDAP-a54cc725-d4c1-48ec-81ab-

59a9e556c42b 

  



14. Методи и критерии на оценяване:  

Формирането на крайната оценка се оформя чрез оценка от оценките от текущ 

контрол (точки от лабораторните упражнения и проведените контролни работи за 

проверка на теоретичната и практическата усвояемост). 

Оценка от писмения изпит - студентите получават оценка по шестобалната 

система при съответствие с точкова система, дадена в таблица 1. 

 

         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 39 Слаб 2 (F) 

40 - 45 Среден 3.00 (E) 

46 - 56 Среден 3.00 (D) 

61 - 74 Добър 4.00 (C) 

75 – 88 Мн. добър 5.00 (B) 

89 - 100 Отличен 6.00 (A) 

 

Крайната оценка се формира по формулата: крайна оценка= 0,6*оценка от писмен 

изпит + 0,4*оценка от текущ контрол. 

 

15. Език на преподаване: български 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


