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 Със заповед на Ректора на Шуменския Университет „Епископ Константин 

Преславски” и с решения 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. Данни за докторанта. 

 Красимир Митков Кордов е роден на 8 ноември 1983 г. През 2008 г.  

завършва Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”, със 

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

програма, специалност „Компютърни системи и технологии” в ФАПВОКИС на 

НВУ. От 2008 до 2009 работи като програмист във софтуерна фирма, от 2012 

продължава обучението си като редовен докторант в катедра „Компютърна 

информатика” на ФМИ-ШУ. От 2012 г. работи като асистент към същата катедра. 

Има научни статии и доклади, участва в разработването на  национални и  

университетски проекти. Владее английски език.  

2. Данни за докторантурата.  

Красимир Митков Кордов е зачислен като докторант редовна форма на 

обучение през 2012 г. По време на своята подготовка е положил успешно всички 

изпити съгласно индивидуалния си учебен план. Дисертационният труд 

предварително е обсъден и насочен за защита на заседание на катедра 

„Компютърна информатика” при Факултет „Математика и информатика” 

(протокол КД-01-11/19.05.2015 г.). Прегледът на представените ми документи 

показа, че при реализацията на дисертацията - в процеса на обучение и в 

провеждането на процедурата по предварителна защита на дисертационния труд 

няма допуснати нарушения. Представената ми документация е достатъчна и пълна 

за изясняване на цялостния облик на дисертационния труд и работата на Красимир 
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Митков Кордов. Автентичността на представената документация не предизвиква 

съмнения. 

3. Компетентност на докторанта в научната област. 

Като се отчете съдържанието на дисертационния труд и на автореферата към 

него, и отчитайки личните ми наблюдения над работата на докторанта,  който 

познавам още като студент в ШУ и НВУ- Факултет АПВОКИС, мога да твърдя, че 

Красимир Митков Кордов е компетентен в областта на дисертационния труд и 

отлично познава изследвания проблем. Коректно е избрана методиката на 

изследването в съответствие с предмета на дисертацията. 

 4.    Данни за дисертацията и автореферата.  

 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 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 модерно, актуално и нужно направление за научни 

изследвания, което пряко комуникира със съвременните тенденции в науката. 

Представения ми за рецензия ръкопис съдържа 128 страници и e 

структуриран в увод, три глави, заключение, списък с използваната литература и 

едно приложение. 

Докторантът е цитирал 156 информационни източника, от които 20 са на 

кирилица, а 136 - на латиница. Най- новите източници са от 2014 г. 
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Глава първа е встъпителна в тематиката и в нея се привеждат основни 

понятия свързани с криптографията, като средство за защита на данни в 

компютърните системи. Изясняват се понятия свързани с псевдослучайните 

генератори, като примитиви при изграждане на криптографски алгоритми. 

Разглежда се 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 модели на три псевдослучайни генератори на 

двоични последователности. Предложен е и е изследван модел на модифициран 

генератор на псевдослучайни числа, базиран на полинома на Чебишев. Предложен 

е и е изследван модифициран псевдослучаен генератор на основата на стандартно 

кръгово изображение. Разработен е и е изследван нов подход за генериране на 

псевдослучайни бинарни последователности на основата на ротационни 

уравнения. 

 В глава трета е предложена схема за нов криптографски алгоритъм за защита 

на растерни графични файлове, реализиращ класическата субситуционно-

пермутационна схема, чрез използването на два от изследваните псевдослучайни 

генератора. За изследване и доказване на криптоустойчивостта на новият 

алгоритъм са проведени редица тестове като изследване на ключово пространство, 

диференциален анализ, чувствителност към началните условия, измерване на 

скоростта и др.  

Приложението към дисертационния труд съдържа подробно описание на 

тестовете, провеждани от статистически софтуерен пакет за изследване на 

псевдослучайни двоични последователности. 
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 Езикът и стилът на дисертацията са ясни и професионални. 

Представеният автореферат съдържа 40 стр. По обем и съдържание вярно, 

точно и ясно отразява съдържанието на дисертационния труд и формулираните  

приноси.  

5. Научни и научно-приложни приноси 

Резултатите от дисертацията разширяват научните знания в областта на 

криптографската защита на компютърни файлове. Приемам следните отразени 

в дисертационния труд приноси като научни, научно- приложни и приложни: 

Научни приноси : 

1. Предложен е нов сигурен бързодействащ криптографски  алгоритъм за 

защита на растерни графични файлове. 

2. Разработен е нов псевдослучаен генератор, базиран на Стандартното 

кръгово изображение, база на криптографски алгоритъм  за защита на растерни 

графични  файлове. 

Научно- приложни приноси: 

1. Формулирани  са основните насоки в развитието  на методите и 

алгоритмите  за криптографска защита  на растерни графични  файлове. 

2. Разработени са  криптоустойчиви модифицирани  псевдослучайни 

генератори на базата на ротационни уравнения, и на  изображението на Чебишев.  

3. Доказана е невъзможността  за разкриване  на криптираните с 

предложения  криптографски алгоритъм  изображения. 

Приложни приноси: 

1. Предложена е методика за експериментално изследване на  

криптоустойчивостта на криптографски алгоритми за защита на растерни 

графични файлове. 

2. Създадени са псевдослучайни генератори (ПСГ)- примитиви  за 

криптографски алгоритъм  за защита  на изображения. 

3. Направена е софтуерна  реализация  на нови ПСГ, позволяващи  

изследване на криптографските им свойства. 
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4. Доказана е адекватността на разработения алгоритъм  към изискванията за 

ключово пространство,  премахваща  опасността от разкриване  на секретния 

ключ, чрез изчерпващо търсене. 

5. 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. В тях 

равномерно са отразени получените резултати, представени в отделните части на 

дисертацията. Приемам публикационната дейност на докторанта за много добра. 

Прави добро впечатление, че всички публикации на докторанта са на английски 

език и в реферирани издания. Най-забележителна е публикацията в научното 

списание  с импакт фактор – Entropy. 

Приносите в дисертацията и публикациите по нея са лично дело на 

докторанта. 

 7. Критични бележки. 

Използваните от дисертанта термини на английски език е препоръчително да 

се заменят с подходящи аналогични термини на български език, отговарящи най-

точно на смисловата им употреба. Параграфи 1.1 и 1.4 са твърде обширни за целта 

на дисертацията, вместо по-синтезирано организиране и описание на въвеждащата 

глава. Докторантът е направил сравнителна характеристика на съвременни 

криптографски алгоритми за защита на растерни графични файлове, но би могъл 

по обстойно да направи описание на начина на субституция на разгледаните 

алгоритми. Поради това възниква въпросът- какви са най-често използваните 

подходи за разместване на пикселите на изображенията при тяхното криптиране. 

Посочените забележки са с препоръчителен характер. Те в никакъв случай не 

поставят под съмнение високата обща оценка на дисертацията.  

 



8. 3arclroqetlue

[rzcepraunoHHara pa6ora e 3aB],prrrerJ I.Iayr{FIo-I43cJIer{oBarerlcKI4 Tpyr B

cTpyKTypHo fi cbAr,p)Ka'feJtHo o1'HorrreHr4e h oTl'oBapfl Ha n:lilcKBaFIr4flTa lta 3aKoHa H

[paBpinHr4r]HTe 3a pa3Br4Tvre Fra aKa/teMVqItvfl, c'bcraB (ul.25 or upaBI,InHZKa Ha IIIV).

floxropanrtT [pnTe)r{aBa neo6xorzMr.JTe 3FraHI4r H yMeHHl 3a ycnetul{a HayqHa

pa6ora, Karo r43noJr3Ba c'bBpeMenHrl FrayqFIo-H3cneroBa'reJlcKH MeroAI4.

,{anau noJlo)Kr{'feJtr{a oqeHl(a FIa Al4ceprarll4ou:rvtr'fpyll FIa reMa: ,,Irl3cle4aal{e Ha

KpvnrorpaQcxa anroplirMz 3a 3arunra rra pacreplll4 rpaOI4qHV Safilone". Y6eleno

rrpeAnaraM rla yBalKaeMoro Hayuuo )KypH lra npvcbr.l4 Ha Kpacvt vr,rp Marxoe Kopaon

o6pasosarenFrara q Hay\Ha crencH ,,Aorr'r-op" n npo{recHo}taJnto ttarlpaBJlenvte 4.6

,,lluQopuaruKa H KoivtIllorT,ptIpt ttayKu" Lt ule I'nacyBaNI 3a roBa.

t0.07.2015 r.

I4sroren.rr perreH3Htla :

ILlylaen (npocf . l-p Crarrunazp Crarren)


