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АНОТАЦИЯ 

С настоящият курс студентите се запознават с концепциите на системното и мрежово 

администриране. Обърнато е внимание на основните принципи на системното администриране. 

Дават се основните механизми за управление на системи, адресно пространство, потребители и 

мрежови услуги. Обръща се внимание на архивиране, автоматизиране на задачи, отдалечен 

достъп и сигурност. Разглеждат се механизми за отстраняване на неизправности и мониторинг на 

мрежови системи и ресурси. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за основните принципи и концепции на 

системното и мрежово администриране. На студентите се създават условия: 

 да придобият усет към работата с терминални устройства, мрежови устройства, работни 

станции и сървъри; 

 да изучат механизми за разпределение на адресното пространство; 

 да придобият знания за работа със системата за управление на имена; 

 да изучат системи за архивиране и възстановяване на информация; 

 да придобият знания за системи свързани с автоматизиране на задачи; 

 да могат да работят със системи за отдалечен достъп; 

 да познават механизми за намиране и отстраняване на неизправности; 

 да познават системи за мониторинг на мрежови станции и услуги; 

 да познават мрежовите атаки и принципите за изграждане на огнени стени. Да умеят да 

определят мястото на същите и да вземат правилни решения при тяхното приложение; 

 да изграждат тунели, виртуални мрежи и различни технологии за осигуряване на сигурни 

комуникационни канали. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината изисква познания по: Операционни системи, Бази от данни, Компютърни  

архитектури,  Компютърни мрежи и комуникации, UNIX ОС. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

Тема 1. Основни принципи на системното и мрежово администриране. 

Тема 2. Управление на адресното пространство. 

IPv4 и IPv6. Подмрежи. Централизирано разпределение и управление на IP адреси. DHCP. 

Система за управление на имена. DNS. 

Тема 3. Маршрутизатори и комутатори. 

Принцип на работа на комутатор. VLAN. Port security. Принцип на работа на маршрутизатор. 

Маршрутизиране. NAT. Bridge. Управление на трафик. 

Тема 4. Управление на потребителски профили. 

Локални, централизирани и мобилни потребителски профили. Пароли и политики за достъп. 

Тема 5. Мрежови услуги 

WWW, E-mail, FTP, NTP, SAMBA, NFS, Radius 

Тема 6. Архивиране и възстановяване на системи и данни. Системи за автоматизирано 

инсталиране на ОС и услуги. Системи за управление на конфигурации и настройки. 

Тема 7. Отдалечен достъп. VPN. 

Отдалечено администриране. Предимства и недостатъци. Виртуални частни мрежи. 

Тема 8. Отстраняване на неизправности и мониторинг на мрежови системи и ресурси. 

Механизми за засичане и отстраняване на неизправности. Системи за мониторинг. 

Тема 9. Сигурност и защита. 

Проблеми свързани със сигурността на физическо, канално и мрежово ниво. Видове атаки. Начини 

за защита. 
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