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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  

 

1. Наименование на курса: СИСТЕМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АТАКИ И ПРОКСИ  

2. Код на курса: 15.1.5.5.47 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: професионален бакалавър 

5. Година на изучаване: трета 

6. Семестър: пети 

7. Брой кредити: 5 

8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Иванов 

9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, компетенции (цели):  

Целта на дисциплината е да се даде на студентите в систематизиран вид основни 

(фундаментални) познания в областта на системи за предотвратяване на атаки и прокси.  

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения 

11. Предварителни изисквания: Входни връзки от учебните дисциплини: „Мрежи и 

протоколи 1” и „Мрежи и протоколи 2”, „Балансиране на мрежово натоварване“, включени в 

учебния план на специалноста.  

12. Съдържание на курса: В дисциплината се разглеждат актуални теми, свързани с видовете 

атаки и начините за тяхното предотвратяване, IPS/IDS, функции на репутацията, видовете 

прокси, модели на реализация, контрол на достъпа, мониториране на мрежата, както и 

отстраняване на проблеми при работата на същите.  

Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да придобият: Основни 

знания за видовете атаки и тяхното предотвратяване, видовете прокси, моделите за 

реализация, и др. Практически умения за работа и администриране на системите за 

предотвратяване на атаки и прокси. 

Компетенции: След успешно приключване на курса студентите трябва да могат:  

 трябва да притежават умения за конфигуриране на IPS/IDS и прокси; 

 прилагане на най-добри практики за предотвратяване и отстраняване на атаки.  
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http://www.ciscopress.com/


14. Методи и критерии на оценяване:  

За оценка на студентите се използва точкова система.  

Оценяват се знания, умения и компетентност чрез провеждане на писмени контролни работи 

за проверка на теоретичната и практическата усвояемост на учебния материал, представяне на 

студентите по време на практическите упражнения, както и умението им самостоятелно 

решаване на поставени задачи. 

Дисциплината завършва с текуща оценка.  

Проверяват се усвоените от студента знания по дисциплината и едновременно с това се 

оценяват неговите умения да мисли в реално време за решаване на поставени проблеми. 

Оценката се формира по точкова система. Тестовете по време на семестъра проверява 

продуктивните знания на студента, възможностите му да осмисля наученото.  

Тежест на оценяването:  

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. 

15. Език на преподаване: български 

 


