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Р Е Ц Е Н З И Я 

от доц. д-р Георги Стоянов Тодоров 

Великотърновски Университет „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново 

член на Научно жури по процедура за защита на дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен доктор  

Тема: Изследване на  криптографски алгоритми за  защита на  растерни графични 

файлове  

Докторант: Красимир Митков Кордов 

Научен ръководител: доц. дн Борислав Панайтов Стоянов 

Област на висше образование:   

4. Природни науки, математика и информатика 

Професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки 

 

 Със заповед на Ректора на Шуменския Университет „Епископ Константин 

Преславски” и с решение на първото заседание на Научното жури съм определен 

за рецензент по дадената процедура. Настоящата рецензия е изготвена в 

съответствие с изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за неговото прилагане и Правилника 

на Шуменския Университет. 

1. Документи   

Като рецензент, са ми представени следните документи в електронен 

вариант: 

1. Молба за разкриване на процедура 

2. Дисертационен труд 

3. Автореферат 

4. Справка за приносните моменти 

5. Автобиография 

6. Списък и копия на публикациите 

7. Протокол КД-01-11/19.05.2015г. на Катедрата по компютърна 

информатика към ФМИ на ШУ, от предварителното обсъждане на 

дисертационния труд 
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8. Декларация за оригиналност на резултатите 

9. Заповед за отчисляване с право на защита. 

Представената ми документация е достатъчна и пълна, за изясняване на 

биографичните данни на докторанта, работата и квалификацията на докторанта, 

цялостния облик на дисертационния труд и научни разработки  на Красимир 

Митков Кордов. Достоверността и автентичността на представената ми 

документация не предизвиква съмнения. 

Прегледът на представените ми документи показа, че няма допуснати 

нарушения по процеса на обучение в докторантурата.  

 

2. Данни за докторанта. 

Красимир Митков Кордов е роден  на 8 ноември 1983г. Дипломиран е през 

2008г. в Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, специалност 

„Компютърна информатика” през 20008г., а през 2010г. завършва и магистърска 

програма, специалност „Компютърни системи и технологии” в Националния 

военен университет „Васил Левски”, град Велико Търново. Работил е като 

програмист в софтуерна фирма, от 2012г. продължава обучението си като редовен 

докторант в катедра „Компютърна информатика” на Факултет Математика и 

информатика - ШУ. От 2012 г. е асистент към същата катедра.  

Красимир Митков Кордов е започва обучение в редовна дикторантура през 

2012 г. По време на своята подготовка е положил успешноте изпити съгласно 

индивидуалния учебен план. Дисертационният труд предварително е обсъден и 

насочен за защита на заседание на катедра „Компютърна информатика” при 

Факултет „Математика и информатика” на ШУ (протокол КД-01-11/19.05.2015г.). 

Не познавам лчино докторанта, но имайки предвид всички представени ми 

материали - дисертационния труд, автореферата към него, публикации, считам че 

Красимир Митков Кордов е компетентен в областта на дисертационния труд и 

познава изследвания проблем. Коректно е избрана методиката на изследването в 

съответствие с предмета на дисертацията 
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Красимир Кордов участва в научни конференции, а също и в разработването 

на  национални и  университетски проекти.  

Владее английски език.  

 

3. Актуалност на дисертационния труд 

Работата по дисертационният труд е в актуално и нужно направление за 

защита на информацията, насочено конкретно към растерни графични файлове. 

Докторантът дефинира основна цел на дисертационен труд като:  „Разработване и 

изследване на нов криптографски алгоритъм за защита на растерни графични 

файлове на базата на двумерни динамични системи за генерация на 

псевдослучайни последователности”. За реализация на тази цел са поставени и 

решени задачи свързани с разработване и изследване на криптографски 

примитиви (ПСГ), както и представяне и криптографски анализ на алгоритъм за 

защита на растерни графични файлове. 

4. Данни за дисертацията и автореферата. 

 Докторантът правилно дефинира основната цел на дисертационен труд, а 

именно:  Разработване и изследване на нов криптографски алгоритъм за защита на 

растерни графични файлове на базата на двумерни динамични системи за 

генерация на псевдослучайни последователности. За постигането на целта са 

поставени четири задачи, чието изпълнение е свързано с теоретична подготовка, 

практически изследвания и тестове. 

Тези изследвания, свързани с криптографски алгоритми и изследване на 

свойствата на криптографските примитиви (ПСГ) са съобразени с най-новите 

подходи при моделиране на криптографски алгоритми за защита на растерни 

графични файлове. Това е изключително актуално направление за научни 

изследвания, което пряко комуникира с практиката и съвременните тенденции в 

науката. 
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Представения дисертационентруд съдържа 128 страници и e структуриран в 

увод, три глави, заключение, списък с използваната литература и едно 

приложение. 

Цитирани са 156 информационни източници, от които 20 на кирилица, а 136 

на латиница. 

В глава първа е направен аналитичен обзор на основните понятия свързани с 

криптографията, псевдослучайните генератори, като примитиви при изграждане 

на криптографски алгоритми,  същността на растерните графични файлове и 

основни методи и подходи при защита на растерни графични файлове. Разглеждат 

се показателите за криптоустойчивост при алгоритмите за защита на растерни 

графични файлове, като е направена сравнителна характеристика с други 

съвременни криптографски алгоритми. 

В Глава втора са предложени и изследвани три модела на псевдослучайни 

генератори на последователности:  модифициран генератор на псевдослучайни 

числа, базиран на полинома на Чебишев, модифициран псевдослучаен генератор 

на основата на стандартно кръгово изображение и псевдослучаен генератор на 

основата на ротационни уравнения. 

В глава трета е синтезиран нов криптографски алгоритъм за защита на 

растерни графични файлове, използващ субституция и пермутация, чрез 

използването на два от изследваните псевдослучайни генератора. Предложеният 

модел е изследван за установяване на необходимата сигурност, чрез изследване и 

доказване на неговата криптоустойчивост. 

Приложението към дисертационния труд съдържа подробно описание на 

тестовете, провеждани от статистически софтуерен пакет за изследване на 

псевдослучайни двоични последователности. 

Авторефератът съдържа 40 страници като вярно, точно и ясно отразява 

съдържанието на дисертационния труд и формулираните приноси.  

 

4. Приноси: 

Приносите определям като  научно-приложни и приложни  
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Научно-проложни приноси: 

1. Предложен е нов  бързодействащ криптографски  алгоритъм за защита 

на растерни графични файлове. Доказана е адекватността на разработения 

алгоритъм  към изискванията за ключово пространство,  премахваща  опасността 

от разкриване  на секретния ключ, чрез изчерпващо търсене, както и   

невъзможността  за разкриване  на криптираните с предложения  криптографски 

алгоритъм  изображения. 

2. Разработен е нов псевдослучаен генератор, базиран на Стандартното 

кръгово изображение, база на криптографски алгоритъм  за защита на растерни 

графични  файлове. Създадени са псевдослучайни генератори (ПСГ) - примитиви  

за криптографски алгоритъм  за защита  на изображения 

3. Разработени са криптоустойчиви модифицирани псевдослучайни 

генератори на базата на ротационни уравнения. 

Приложни приноси: 

1. Формулирани  са основните насоки в развитието  на методите и 

алгоритмите  за криптографска защита  на растерни графични  файлове 

2. Предложена е методика за експериментално изследване на  

криптоустойчивостта на криптографски алгоритми за защита на растерни 

графични файлове. 

3. Направена е софтуерна  реализация  на нови ПСГ, позволяващи  

изследване на криптографските им свойства. 

4. Експериментално са определени криптоустойчивостта на 

разработеният  модифициран  ПСГ и бързодействието на предложеният 

криптографски алгоритъм  за защита на растерни графични  файлове. 

6.  Публикации и участия в научни форуми. 

Във връзка с дисертационния труд са предоставени 3 публикации, които са на 

английски език и в реферирани издания. Една от публикциите е в научното 

списание с импакт фактор – Entropy. Приемам публикационната дейност на 

докторанта като достаъчна за дисертация от този тип.  

Приносите в дисертацията и публикациите по нея са лично дело на 

докторанта. 

 



6 

 

 7. Критични бележки. 

В дисертационният труд са направени теоретични обобщения относно 

криптографски термини, които биха могли да се обяснят по задълбочено, поради 

наличието на много чужди термини и липсата на еднозначен превод на тези 

термини на български език.  

Сравнителните характеристики с други съвременни алгоритми е направен 

според техните показатели, но не е направено сравнение самите модели на 

криптиране на растерни графични файлове. 

Посочените забележки са с препоръчителен характер. И  не поставят под 

съмнение високата обща оценка на дисертационния труд. 

 

8.Заключение  

Дисертационната работа  в структурно и съдържателно отношение  отговаря 

на изискванията на закона за развитие на академичния състав, правилника към 

него, както и правилника  на Шуменски университет. 

 Докторантът притежава необходимите знания и умения за успешна научна 

работа, като използва съвременни  методи за научни изследвания.  

Давам положителна оценка на дисертационния труд на тема: Изследване на  

криптографски алгоритми за  защита на  растерни графични файлове. 

Предлагам на уважаемото Научно жури да присъди на Красимир Митков 

Кордов образователната и научна степен „доктор” в професионално 

направление 4.6 „Информатика и компютърни науки”. 

  

08.08.2015 г.                                   

                                        Изготвил рецензията: доц. д-р Георги Тодоров 


