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Настоящото становище е изготвено в съответствие с изискванията на
Закона за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ),
Правилника за неговото прилагане и Правилника за развитие на академичния
състав на Шуменския Университет.

1. Кратка оценка на представената документация
Представената документация е достатъчна и пълна, за изясняване на
работата и квалификацията на докторанта, цялостния облик на дисертационния
труд и научни разработки на Цветелина Росенова Иванова. Достоверносrга и
автентичността на представената ми документация не предизвиква съмнения.
Авторефераrьт на дисертационния труд адекватно отразява структурата и
съдържанието на дисертационния ръкопис и представените в него резултати.
Прегледът на представените ми документи показа, че няма допуснати
нарушения по процеса на обучение в докторантурата.

2. Актуалност на дисертационния труд
Представеният дисертационен труд представлява завършен научноизследователски

труд,

отразяващ

необходимосrга

от

повишаване

надеждностга на цифровите информационни и комуникационни канали за
пренос на данни. Дисертационният труд е фокусиран върху защитата на

специфичен вид данни - звукови файлове.
Намирам темата на дисертационният труд за напълно актуална, поради
непрекъснатата нужда от усъвършенстване на алгоритмите за защита на
информация, която е един от най-ценните и важни ресурси в съвременния
технологичен свят.
Поставената цел и задачи напълно съответстват на същността на
изследваните проблеми в дисертационния труд.
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З. Описание на труда
Дисертационният труд е в обем от 105 страници и се състои от увод, 3
глави, заключение, библиография от 140 източника. Включени са 18 фигури,
28 таблици и приноси.
Уводът съдържа въведение в тематиката, изяснява актуалността на темата,
дефинира целта на дисертационния труд, поставените задачи, описва обекта и
предмета и методите на изследване.
Първа глава е въвеждаща и отразява съвременното състояние на
проблема, свързан със защитата на информация. Разгледани са основните
понятия от областта на криптографията и възможносrга за използване на
криптографски алгоритми за защита на аудио файлове.
Втора глава представя модели на псевдослучайни генератори чрез
каотични системи. Представените два генератора са детайлно описани и
изследвани за криптографска сигурност, чрез статистически тестове, като
всички резултати показват достигане на необходимите целеви стойности.
Трета глава представя криптографски алгоритъм за защита на аудио
файлове, базиран на един от псевдослучайните генератори от Глава 2.
Представения алгориrьм е изследван, чрез задълбочен криптографски анализ,

включващ: визуален анализ на графичното представяне на аудио файлове,
корелационен анализ, честота на изменение на аудио файлове, съотношение
сигнал/шум, съотношение пиков сигнал/шум, скорост на криптиране,
чувствителност на алгоритъма към ключа за криптиране.
От представените 140 литературни източници ясно се вижда, че е
направен обширен и задълбочен литературен преглед по проблема.
Авторефератьт е в обем 31 страници и отразява в синтезиран вид
структурата и съдържанието на дисертационния труд.
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4. Приноси
В дисертационния труд са посочени един научен и пет научно-приложни
приноса, които приемам категорично. Посочените приноси несъмнено
обогатяват съществуващите знания в областта и намират приложение в
практиката.

5. Публикационна активност
По дисертационния труд са направени 6 публикации, публикувани в
реферирани издания, като пет от публикациите са на английски език и една —
на български език. Добро впечатление прави, че 5 от публикациите са
индексирани в SCOPUS, в издания с импакт ранг, а основната статия по
дисертационния труд е индексирана и в Web of Science, в издание с импакт

фактор.
От представените лубликации, става ясно че са Цветелина Росенова
Иванова напълно удовлетворява и дори е преизпълнила минималните
национални изисквания за придобиване на образователната и научна степен
„доктор", в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и
информатика",

Професионално

направление

4.6

„Информатика

и

компютърни науки".

6. Критични оценки, забележки и препоръки
Ръкописът е добре структуриран, но не липсват и някои слабости в
изложението. Авторът често се впуска в излишни подробности и изводите по
главите са много описателни. Биха могли да се формулират по-кратко и ясно.
Приносите биха могли да бъдат прецизирани. Забелязват се някой и
правописни и стилистични грешки в текста.
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7.

3arcmo.renue

llocoqenzre ia6enexKv ca npolycKr4, a He cra6ocru. Te He nocraBrr noA
cbMHeHVe [oJlyqeHr4Te

B xoAa Ha AI4cepTarIploHHoTo

rl3cneABaHe pe3ynTaTr4,

TfiXHOTO 3HaqeHI,Ie B TeopeTr4rreH rr npr4noxeH aC[eKT.

Curtau, qe npeAcraBeHvflT TpyA e HanbJrHo Aocrarbqen no o6eu 14 KaqecrBo,
orroBaptu

Ha r,r3r4cKBanvflTa Ha 3aroHa ga pa3Bkrrlrero Ha aKaAeMurrHvrfl, c'bcraB B

Peny6nnxa Burapranuf[panwrHr4Ka 3a HefoBoro rrpr4rraraHe. ,{anaM rroJrox[TeJrHa
oIIeHKa Ha [peAcraBeHLrfl TpyA Ha reMa ,,I43ctegnaHe Ha Kpr4rrrr4parqa

$yHxqnr :a

3arrIVTa Ha 3ByKoBz $afinone" r4 rpelopbqBaM Ha yBa>KaeMoro HayqHo >r<ypn

rrpucr4.tr Ha I{nererruHa PoceHosa Irlnanoea o6pasonareJrHara

v

Ia

lr.ayqle'a crerreH

,,goKTop" s o6racr Ha Bzcrne o6pasooauwe 4. ,,Ilpzpo4upr Haynrr, MareMarlrKa r{

zu$opvrarkrna",llpo$ecrnonanHo HalpaBJreHue 4.6,,tr{H$opv

a:TLrKa r{

KoMlrorbpHlr

HayKI4".
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