
Факултет: ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ 

Катедра: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ / ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Професионално направление: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

Специалност: БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ / СОФТУЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ / 

КИБЕРСИГУРНОСТ НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ / КОМПЮТЪРНО 

АДМИНИСТРИРАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Образователно-квалификационна степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: ОСНОВИ НА WINDOWS 

2. Код на курса: 11.1.3.3.23 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: втора 

6. Семестър: трети  

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р Филип Баталов 

9. Резултати от обучението за дисциплината:  

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

знания и умения, необходими за управление на базовата инфраструктура на Windows. 

Компетенции: Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да 

придобият следните основни знания: 

• ред на монтаж и настройка на Windows; 

• принципи за изграждане на операционните системи Windows; 

• интерфейса на операционните системи Windows; 

• средствата на операционните системи Windows и средaата за обезпечаване на 

работоспособността на компютърните системи; 

• състава и принципите на работа на операционните системи от семейството Windows; 

• основните характеристики и ограничения за експлуатацията на операционните системи 

Windows; 

• машинно-зависимите параметри на операционните системи Windows; 

• обработката на прекъсванията, планирането на процесите, поддръжката на входно / 

изходните устройства и управлението на виртуалната памет в операционните системи 

Windows; 

• работата с файловите системи, планирането на задачите и разпределението на 

ресурсите в операционните системи Windows; 

• подходите за организиране и поддръжка на устройствата и драйверите на оборудването 

в операционните системи Windows ; 

• особеностите на потребителския интерфейс на операционните системи Windows 

• подходите и особеностите за обезпечаване на сигурността на операционните системи 

Windows. 

10. Начин на преподаване: 

Лекциите се провеждат по класическия начин като студентите се запознават 

последователно с предвидения материал. Твърденията се илюстрират с примери, които 

максимално улесняват работата на студентите в упражненията. Лекциите са богато 

илюстрирани с графичен материал, който се представя чрез презентации с мултимедиен 

проектор и се допълват с примери и задачи, които се решават на бяла дъска.  

Практическите упражнения се провеждат в компютърните лаборатории на катедрата, 

оборудвани с необходимите мрежови устройства и софтуер. 

Преди всяко практическо занятие студентите са информирани за необходимостта от 

предварителна подготовка по съответната тема. За определени теми от учебния материал 

предвиден за практическите упражнения, студентите подготвят протоколи, съдържащи 

данните от проведените симулации и изследвания. 



11. Предварителни изисквания: Познания по Операционни системи, Основи на 

информационните технологии, Основи на програмирането, Мрежи и протоколи 1 

12. Съдържание на курса:  

Особености на семейството проприетарни операционни системи  Windows. Обща 

информация за операционните системи от семейството на Windows. Основните принципи на 

изграждане на операционни системи Windows. Класификация на операционни системи 

Windows. Концепцията на работната среда на ОС Windows. Еволюцията на операционни 

системи Windows. 

Архитектура на операционните системи Windows. Интерфейс на потребителя в 

операционните системи Windows. Концепцията на програмен интерфейса. Процеси и потоци 

в операционните системи Windows. Организация на паметта в операционните системи 

Windows. Управление на паметта. Вход-изход и файловата система в операционните системи 

Windows. Базова концепция за организация на входно-изходните функции.  

Логическа и физическа организация на файловата система в операционните системи 

Windows. Режими на съхранение на информация. Управление на общи дискови ресурси. 

Управление на сигурността в операционните системи Windows. Защита на системата и 

данните. Класификация на заплахите. Системен подход за осигуряване на безопасността в 

операционните системи Windows. Политиката на сигурност. Планиране, инсталиране и 

конфигуриране на операционната система Windows. 

Поддръжка на хардуера в операционните системи Windows. Файлови системи, дискове и 

томове. Експлоатация на системата в операционните системи Windows. Потребителски 

интерфейс. Персонализиране на работния плот. Персонализиране на системата с помощта на 

контролния Панел: инсталиране на оборудване, захранване. Звук и аудио устройства.  

Средства за наблюдение на Windows системите. Преглед на системните събития. Мрежови 

възможности в операционните системи Windows. Мрежови протоколи. Свързване на 

компютър с Windows към Интернет. Отдалечен достъп. Диагностика на проблеми, 

възникващи на етап на зареждане на системата в операционните системи Windows. Системни 

съобщения. Предназначение и структура на системния регистър. 
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14. Методи и критерии на оценяване:  
Окончателната оценка по дисциплината се оформя на базата на точкова система като 

максималния брой точки, който студентите могат да получат е 100. Те се формират от следните 

дейности: 

 решаване и навременно предаване на задачите за самостоятелна работа – 20 точки; 

 активно участие в практическите упражнения и защита на протоколи – 20 точки; 

 пълното писмено развиване на два теоретични въпроси от лекционния материал, по 

време на изпита – 60 точки. 

Формирането на крайната оценка е на базата на получените през семестъра и по време на 

изпита точки, като съответствието между броя точки и оценката по шестобалната система е 

дадено в Таблица 1. 



         Таблица 1. 

Брой точки Оценка по шестобалната система 

0 – 20 Слаб 2 (F) 

20 – 39 Слаб 2 (FX) 

40 – 49 Среден 3.00 (E) 

50 – 59 Среден 3.00 (D) 

60 – 69 Добър 4.00 (C) 

70 – 84 Мн. добър 5.00 (B) 

85 – 100 Отличен 6.00 (A) 

 

 

15. Език на преподаване: български 


