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1. КРАТКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ДОКТОРАНТА 

Непознавам лично докторанта инж. Стефан Маринов Казаков, но от 

приложения комплект документи е видно, че той е завършил ШУ „Еп. К. 

Преславски“ в периода 2006 г.-2010 г. е придобил ОКС „бакалавър“ и през 

2010 г.-2011 г. ОКС „магистър“ със специалност и квалификация 

„Инженер по Комуникационни и информационни системи“. 

Обучавал се е в редовна докторантура в периода 2012 г.– 2015 г. в 

катедра „ККТ“ на Факултет по технически науки, като е положил успешно 

всички изпити, предвидени в индивидуалния учебен план. Всички 

периодични атестации на докторанта са положителни. 

Обучението в докторантура на инж. Стефан Казаков е проведено в 

пълно съответствие със Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за развитието на 

академичния състав на Шуменския университет (ШУ) „Епископ 

Константин Преславски”. 

 

2. АКТУАЛНОСТ НА РАЗРАБОТВАНИЯ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ПРОБЛЕМ 

Дисертационният труд на инж. Стефан Маринов Казаков 

представлява завършен научно-изследователски труд, посветен на 

колизиите в трафика на данни в локалните компютърните мрежи. В 

съвременната индустрия основно направление е автоматизацията на 
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производствените процеси и тяхното управление в реално време. Това 

налага компютърните мрежи да предават и обработват командите и 

данните с минимално закъснение. Предвид на това актуалността на 

дисертационния проблем се откроява много ясно, тъй като основен обект 

на изследване в дисертационния труд са наблюдението и анализът на 

колизиите в трафика на данни в локалните компютърните мрежи въз 

основа на средното време и дисперсията за закъснение на данните. 

Следва да се отбележи, че направената от докторанта обосновка на 

актуалността на дисертационни труд е коректна и основателна. 

Темата на дисертационния труд е актуална и получените резултати 

ще бъдат полезни за теорията и практиката за подобряване 

производителността на трафика на данни в мрежите, обслужващи дадено 

ведомство или предприятие и по-нататък, може би чрез модификация, 

приложими и в областите на „INDUSTRY 4.0” и „The Internet of 

Things”(IoT). 

 

3.  КРАТКА АНАЛИТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Анализът на представеният за рецензиране дисертационен труд 

показва правилното определяне на целта на дисертационното изследване: 

да се изследват колизиите и временните параметри на различни структури 

на локални компютърни мрежи изградени по стандарт IEEE 802.3 Ethernet.  

За постигане на поставената цел правилно са определени следните 

научно-изследователски задачи за решаване:  

1. Определяне на пропускателната способност на съобщенията при 

различно натоварване на мрежата; 

2. Изследване на процеса на възникване на колизии в локална 

компютърна мрежа изградена по стандарт IEEE 802.3 Ethernet; 

3. Определяне на времевите параметри на локална компютърна 

мрежа изградена по стандарт IEEE 802.3 Ethernet в зависимост от степента 

на колизиите; 

4. Оптимизиране на структурата на компютърната мрежа за 

постигане на максимална скорост на предаване на съобщенията; 

5. Сравнителен анализ на структури с различен брой компютри и 

нива на управление. 

 

Поставените задачи са адекватни на целта и са решени в 

необходимия обем и на високо научно ниво, като са използвани 

съвременни технически средства и методите на математическото, 

компютърното и физическото моделиране. 

 

Дисертационният труд е с обем 121 страници, от които 49 фигури и 

3 таблици, и се състои от списък на използваните съкращения, увод, 
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четири глави, заключение, списък на използваната литература и 

приложения. 

 

В глава 1 е направен анализ на стандартите за изграждане на 

локални компютърни мрежи по стандарта IEEE 802.3 Ethernet и видовете 

топологии на компютърните мрежи използвани във ведомства и 

производствени предприятия. 

 

В глава 2 са анализирани структурите на локалните компютърни 

мрежи и са представени методи и средства за мониторинг и оценка на 

процесите в тях. Обоснована е процедура за предаване на данни в 

свободна среда. 

 

В глава 3 в детайли са изследвани модели и са анализирани 

грешките и колизиите при предаване на съобщения в локалните 

компютърни мрежи, както и подходите за тяхното отстраняване. 

Обоснован е процесът на предаване на съобщенията и методът за 

управление на потока от данни. Анализирани са логовите файлове, които 

съдържат информация за проблемните процеси, които се случват в 

локалната мрежа, както и колко и какъв трафик преминава, кога и при 

какви условия се появяват колизии. Представени са и са приложени 

възможностите на софтуерния продукт „CISCO Packet Tracer” за 

симулиране на трафик в LAN IEEE 802.3 Ethernet. Чрез пакета са 

проектирани и симулирани локални мрежи на различен брой нива (2, 3 и 

5). След проведени изследвания, резултатите от работата на симулираните 

мрежи са представени таблично и графически. Разгледани са 

характеристиките на LAN свързани с ефективността на трафика в идеален 

канал за предаване и канал за предаване със смущения. 

 

В глава 4 са разработени математически модели на вероятностно-

времевите характеристики, описващи качеството на работа на локалните 

компютърни мрежи - средното време за закъснение на съобщенията в 

сложна структура на локална компютърна мрежа по стандарта IEEE 802.3. 

Изведен е математически израз за определяне на дисперсията на средното 

време за закъснение на съобщенията. Направен е сравнителен анализ на 

различни структури на LAN. Разгледани са факторите, които определят 

продължителността на цикъла за предаване на съобщения на локална 

компютърна мрежа. В табличен и графичен вид са представени 

резултатите от проведените изследвания за определяне математическото 

очакване на времето за закъснение на съобщенията и дисперсията на 

времето за закъснение и са сравнени с теоретичните постановки. 

Направени са изводи, които показват при какви условия локалната мрежа 

може да достигне максимална производителност, за да управлява процеси 
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в реално време. Изведени са препоръки за изграждане на локални 

компютърни мрежи за управление на процеси в реално време. 

 

В заключението, от гледна точка на автора, са формулирани 

основните приноси и приложения на резултатите от изследването.  

 

Всяка глава е обособен етап от решавания проблем и завършва с 

изводи, които акцентират върху получените резултати. Това позволява да 

се добие цялостна представа за научното изследване. 

 

В дисертационния труд, са използвани методите на 

математическото, компютърното и физическото моделиране. Посочените 

методи са приложени логически обосновано и са напълно адекватни на 

целта и задачите на дисертационния труд. 

 

Структурата на дисертационния труд позволява да се проследи 

логиката и причинно-следствените връзки между използваната 

методология и получените резултати при изследването на грешките и 

колизиите в локалните компютърни мрежи, при което не остават съмнения 

относно достоверността на представения научен материал. 

 

4. ПРИНОСИ НА ДОКТОРАНТА 

Обобщавайки същността и съдържанието на дисертационното 

изследване, приносите на докторанта могат да се класифицират като 

научно-приложни и приложни: 

I. Научно-приложни приноси: 

1. Модифициран е алгоритъм за обработка на колизии в локална 

компютърна мрежа, изградена по стандарт IEEE 802.3. Ethernet; 

2. Синтезиран е симулационен модел за предаване на съобщения в 

локална компютърна мрежа на повече от едно ниво за стандарт IEEE 

802.3. Ethernet; 

3. Разработен е математически модел и е получен математически 

израз (4.13) за определяне средното време на закъснение на съобщенията 

за локална компютърна мрежа по стандарт IEEE 802.3. Ethernet с 

изградена структура на повече от едно ниво в резултат на възникнали 

грешки и колизии между n на брой компютри; 

4. Разработен е математически модел и е получен математичски 

израз (4.27) за определяне на дисперсията на времето за предаване на 

съобщения за локална компютърна мрежа по стандарт IEEE 802.3. Ethernet 

с изградена структура на повече от едно ниво в резултат на възникнали 

грешки и колизии между n на брой компютри. 

 

II. Приложни приноси: 

1. Адаптирано е приложението “CISCO Packet Tracer” за изследване 
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на грешките и колизиите в локални компютърни мрежи по стандарт IEEE 

802.3 Ethernet. 

2. Разработена е методика за провеждане на изследване на грешките 

и колизиите в локални компютърни мрежи по стандарт IEEE 802.3 

Ethernet. 

3. Проведено е изследване за анализ на колизиите в LAN IEEE 802.3 

Ethernet и са направени препоръки за броя на нивата и компютрите в 

мрежата. 

 

Така формулираните в дисертационния труд научно-приложни и 

приложни приноси са коректни и са резултат от голям обем 

експериментални данни. С получените резултати се обогатяват теорията и 

практиката на локалните компютърни мрежи. 

 

5. ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА. ОФОРМЯНЕ НА 

АВТОРЕФЕРАТА 

Получените в дисертационния труд научни и научно-приложни 

резултати са представени в 7 статии, публикувани в периода 2010 г. – 

2014 г. Четири са изнесени на конференции на ШУ, две на научна 

конференция в Латвия, а една е публикувана в индексираното списание 

„Scientific and Applied Research“. Всички публикациите са подготвени от 

докторанта съвместно с научния му ръководител и съдържат най-

съществените моменти от изследването, което е дало възможност на 

научната общественост да се запознае с дисертационния труд на инж. 

Стефан Казаков. 

Авторефератът е оформен акуратно и отразява напълно 

съдържанието и постигнатите резултати в дисертационния труд. В 

съдържанието на автореферата в достатъчен обем са представени 

аналитично и графично постановката на решаването на задачите и 

получените резултати. От изложението в автореферата може да се оцени 

компетентността на докторанта за провеждане на научно-изследователска 

работа. 

 

6. ЛИТЕРАТУРНА ОСВЕДОМЕНОСТ И КОМПЕТЕНТНОСТ 

НА ДОКТОРАНТА 

При разработването на дисертационния труд авторът коректно е 

цитирал 133 източника, от които 43 на кирилица и 90 на латиница. Голяма 

част от литературните източници са тясно специализирани научни 

списания и реномирани международни форуми по проблемите на анализа 

и проектирането на компютърни мрежи, което демонстрира 

осведомеността и компетентността на докторанта в научната област на 

дисертацията. 
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7. БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ 

Към записката на дисертационния труд могат да се направят 

забележки основно от редакционен характер: 

1. Допуснати са терминологични неточности; 

2. Направени са директни преводи на английски термини, които не 

са приети в специализираната литература на български език.  

 

Препоръчвам на инж. Стефан Казаков да продължи научните си 

разработки по темата и да публикува самостоятелно научни публикации с 

резултати от бъдещата си изследователска работа. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният за рецензиране дисертационният труд представлява 

завършено научно-приложно изследване с публикувани резултати по 

актуален и важен проблем за колизиите в трафика на данни в LAN и 

отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му и на 

Правилника за развитието на академичния състав на ШУ „Епископ 

Константин Преславски”. 

Имайки предвид изложеното в рецензията, предлагам на научното 

жури ДА ДАДЕ образователната и научна степен “Доктор” на инж. 

Стефан Маринов Казаков в професионалното направление 5.3 

„Комуникационна и компютърна техника”, по научната специалност 

„Комуникационни мрежи и системи”. 

 

 

23.07.2017 г.    Рецензент: ............................ 
гр. Русе     (доц. д-р инж. В. Мутков) 

 


