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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

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

2. Код на курса: 42.2.8.8.73 

3. Вид на курса: избираема дисциплина 

4. Ниво: бакалавър 

5. Година на изучаване: четвърта 

6. Семестър: осми  

7. Брой кредити: 5 

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

9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта на курса е да даде на студентите в 

систематизиран вид теоретични и практически знания за 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 със 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. 

10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения  

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

протоколи 1, Мрежи и протоколи 2, Балансиране на мрежово натоварване и др., включени в 

учебния план на специалността. 

12. Съдържание на курса: Дефиниции и класификации на системите за откриване на атаки. 

Видове атаки и мерки за противодействие. Събиране на информация. Оценка и анализ. 

Организации занимаващи се със сертифициране и видове сертификати. Стандарти. Системи 

за откриване (IDS) и предотвратяване (IPS) на атаки. Стандартни конфигурации. Общи 

методологии. Reputation features. ZDI (Zero days initiates). Прокси – въведение и видове. 

Модели на реализация. Контрол на достъпа. Методология на тестове за прониквания. 

Изграждане на защитена мрежа. Имплементиране на High Availability. Мониториране на 

мрежа. Отстраняване на проблеми 

13. Библиография: 

Основна литература: 

1. Bhuyan M, Bhattacharyya D, Kalita J, Network Traffic Anomaly Detection and Prevention: 

Concepts, Techniques, and Tools. Springer; 1st ed. 2017 edition (September 5, 2017). 

2. Al-Sakib Khan Pathan, The State of the Art in Intrusion Prevention and Detection. Routledge; 

1 edition (November 18, 2016).  

3. Michael Collins. Network Security Through Data Analysis. O'Reilly Media; 2 edition 

(October 2, 2017). 

Допълнителна литература: 

1. Paul E. Proctor. The Practical Intrusion Detection Handbook, Prentice Hall; 1 edition (August 

19, 2000).  

2. Kevin Roebuck. IPS - Intrusion Prevention System: High-impact Strategies - What You Need 

to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors. Lightning Source, 



2011.   

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 семестъра – 60 точки. 

 Формирането на крайната оценка е на базата на получените през семестъра 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 


