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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните методи и средства при 

разследване на компютърни престъпления. Разглеждат се основните видове заплахи и уязвимости 

от страна на сървъра и клиента, както и съответните средства за защита и одит на компютърни 

системи. Дисциплината завършва със защита на курсова работа и изпит. 

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания и умения у студентите за анализ и 

оценка на проблемите, свързани с информационната сигурност и компютърните престъпления. 

След обучението си по Експертно изследване на програмни средства при компютърни 

престъпления, студентът ще: 

 познава основните проблеми, свързани с компютърната сигурност; 

 извършва изследване и наблюдение на компютърни системи;  

 анализира текущите заплахи и уязвимости в компютърните системи, работещи в 

Интернет среда; 

 избира подходящи средства за защита на компютри и мрежи. 

 
 
 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е заключителна в областта на информационните технологии и изисква 

предварителна подготовка на студентите по дисциплината Информационна сигурност, 

Програмиране, Операционни системи, Компютърни мрежи и комуникации. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Заплахи и уязвимости. Случайни и злонамерени заплахи. Злонамерен софтуер. Социално 

инженерство. Атаки и методи за превенция. Аспекти на сигурността на информацията. 

 

Тема 2. Наблюдение на компютърни системи. Мрежови уязвимости. Криптиране. Логическа 

сигурност. Наблюдение на приложенията. 

 

Тема 3. Одит и следене на действията в системата. Планиране и поставяне на цели. Избор на 

средства. Изготвяне на протокол. Възстановяване на данни. Стратегии и сценарии за 

възстановяване. Метаданни. 

 

Тема 4. Изследвания на програмни средства. Елементи на изследванията. Типове изследвания. 

Видове данни. Файлови формати, свързани с изследванията. Изследване на оперативната памет и 

мрежовите връзки. 

 

Тема 5. Етапи на изследванията. Входни данни. Последователност на действията. 

Систематизиране и интерпретиране на данните. Съставяне на доклад.  

 

 

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ  

Тема 1. Заплахи и уязвимости. Вируси. Шпионски софтуер и реклами. Методи на защита.  

 

Тема 2. Защитни стени. Екраниращи рутери. Демилитаризирана зона. Бастион хост. Отделена 

подмрежа. Прокси. Избор на решения.  

 

Тема 3. Одит на системата. Планиране, реализация и анализ на резултатите. Средства за одит. 

 

Тема 4. Приложения, свързани с изследванията. Средства за създаване на копие на носител. 

Файлови системи. Изследване на направено копие. Анализ на данните. Извличане на метаданни. 

Изследване на мрежови връзки. 

 

Тема 5. Възстановяване и резервно копиране. Процедури за резервно копиране и възстановяване. 

Тестване. Документиране.  

 

КУРСОВА ЗАДАЧА 

Курсовата задача се задава на всеки студент и съдържа задачи по анализ и оценка на 

текущите заплахи и защити за избрана от студента и консултирана от преподавателя тема. Всеки 

студент защитава курсовата си задача и получава оценка, характеризираща нивото на усвояване 

на учебния материал. 
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