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CyberSecurity.mk организира четири часа обука за анатомија на denial-of-service 

(DoS) и дистрибуирани denial-of-service (DDoS) напади со работилница.

Датум: 21.03.2013 (четврток)

Време: 16:00 – 20:00

Локација: ПСМ Фондација – Аеродром, Авној 114/1

Пријавување до: 19 Март

Цена: 2390* денари.

Цена за студенти на ФИНКИ 60% попуст: 956* денари.

* Студентите како потврда мора да приложат скенирана/фотографирана страница од

индекс со последен заверен семестар или било каков друг документ што докажува 

дека се студенти

*** Во цената е вклучен сертификат за посетување на обуката

Пријавување: со име, презиме и контакт телефон на t...@c...y.mk со назнака за 

“Обука за DoS/DDoS напади“.

Агенда и опис на обуката:

1. Анатомија на DoS/DDoS напади

2. Видови на  DoS/DDoS напади

3. Како да се заштитите

4. Работилница

Обуката започнува со воведување анатомија на denial-of-service (DoS) и 

дистрибуирани denial-of-service (DdoS) напади. Воедно ќе се обработуваат видови на

denial-of-service (DoS) и дистрибуирани denial-of-service (DDoS) напади со примероци

и како да се заштитите од ваков вид на напади. Оваа обука ќе ве насочи како да 

тестирате, изведувате и какви мерки да преземете кога овие напади се применети 

кон одредена цел. Како на пример напади кои се наменети кон вашиот сервер, 
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информатичката мрежа итн. На крај, откако се запознавме со анатомија и 

превентивни мерки за denial-of-service (DoS) и дистрибуирани denial-of-service 

(DDoS) напади, следи мала работилница, каде преку веќе предвремено подготвена 

виртуелна машина ќе се тестира, примени, изведе реален denial-of-service (DoS) 

напад и ќе се имплементира заштитна мерка на информатичкиот систем.

За кого е намената обуката:

Обуката е наменета за сите оние што сакаат да се запознаат со анатомија, видови и 

заштитни мерки на denial-of-service (DoS) и дистрибуирани denial-of-service (DdoS) 

напади.

Оваа обука, исто така е наменета за сите они кои имаат познавање со информатички

системи, програмирање, сервер (Linux) и кои имаат претходно искуство во 

имплементирање, инсталирање на виртуелен систем.  Исто така за оние кои сакаат 

да се запознаат со алатките кои се користат за заштита од ваков тип на напади, како 

што се: студенти, е-бизнис, е-продавници, веб хостинг, регистрација на домени, веб 

развој, финансиски и осигурителните компании,  итн.

За предавачот:

Предраг Тасевски е магистер на информатички науки од областа на информатичка 

безбедност, т.е. кибер/сајбер безбедност. Вториот циклус на високо образование го 

има стекнато на Техничкиот Универзитет Талин и Универзитет Тарту во Естонија. 

Исто така дипломата стекната во странство е признаена во Република Македонија од

страна на Министерство за Образование и Науки на Република Македонија.

Предходно образование е стекнато исто така во странство на Нов Бугарски 

Универзитет во Бугарија, специјалност, информатичар. А средното образование е 

завршено во Чамплин Парк, Минесота, Америка. 

Предраг поседува долгогодишно работно искуство во областа на информатичка и 

безбедноста на системите. Меѓу другото, поседува голем број и значајни 

сертификати од реномирани компании, како што се, Микрософт и др. Исто така тој е 
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сертифициран тренер за Мајкрософт продукти. 

Покрај тоа, Предраг има издадено две стручни книги во областа на информатика на  

Англиски јазик, насловите:  Messenger-Pigeon и Interactive Cyber Security Awareness 

Program.

Во последните две години има учествува но во различни организации како волонтер 

на форуми, конференции и збиднувања. 

Во слободно време се занимава и е љубител на фотографија, каде има учествува но

на локални и меѓународни изложби. 
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