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АНОТАЦИЯ 

Дисциплината дава знания за съдържанието и начина на реализиране на оценка и 

съдебна експертиза за цялостна компютърна система. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за извършване на оценъчни 

експертизи на компютърни системи, свързани с тяхното нормално или нарушено правилно 

функциониране поради причини от различен характер. По- специално студентите трябва  

да знаят какви основни въпроси възникват при съдебни спорове и трябва да бъдат 

разрешени при комплексната експертиза  на една компютърна система в случаите на покупко-

продажба на компютърна техника; 

да установяват наличието, характера и причините за появяване на дефекти в 

компонентите и компютърната система като цяло (производствени или придобити) 

  

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината използва знания, придобити в курса на обучение по дисциплините 

“Електронна схемотехника”, “Анализ и синтез на логически схеми”, “Токозахранващи 

устройства”, “Микропроцесорна техника”, “Компютърни системи” и “Компютърни архитектури”. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1 Оценъчни съдебни експертизи, свързани с конфигурацията на компютърната 

система 

Компютърна система, компютърна конфигурация.  

Определяне вида на компютърната конфигурация - базова, за офис и бизнес приложения, за 

научно технически задачи, за развлекателен център.  

Анализ и характеристики на използваните апаратни средства 

Тема 2. Оценъчни съдебни експертизи, свързани с цената на компютърната система 

Определяне цените на отделни компоненти, платки и компютърната система като цяло. 

Новите технологии. Физическо и морално остаряване на компютрите. 

Определяне на действителната и пазарната стойност на компютърната система 

Тема 3. Оценъчни съдебни експертизи, свързани с работоспособността  на 

компютърната система 

Работоспособност на компютърна система. Откази - пълна и частична загуба на 

работоспособността. 

Оценяване степента на увреждане на отделни компоненти и на компютърната система като 

цяло. 

Методи за частично и цялостно тестване на компютърна система 

Оценяване размера на нанесени щети. 

Тема 4. Оценка на носителите на информация и защитата на данните 

Носители на информация.Видове 

Степен на разрушаване на информацията и методи за възстановяването й. 

Несанкциониран достъп до данните.Методи за защита. 

 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

Тема 1. Анализ на компютърни конфигурации от различен тип. Характеристики и параметри на 

изграждащите ги компоненти.. оценка на производителността им. 

Тема 2. Оценка на цената на работоспособна и неработеща компютърна система.Определяне 

размера на щетите върху отелните компоненти, системата като цяло, щетите върху 

съхраняваните дани. 
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