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1. Допустимост на кандидата
Съгласно чл.чл. 24-27 от ПЗРАСБ при направената справка установих, че 
докторантката:

      - притежава образователно-квалификационна степен “Магистър”;

      - отчислена е с право на защита;

      - представила е дисертационен труд и автореферат, притежаващи 
предвидените в закона и правилниците към него атрибути;

      - успешно е положила изпитите, определени в индивидуалния учебен 
план;

      - представино е необходимото решение на факултетния съвет по 
предложение на съвета на първичното звено, цитирано в заповедта на 
Ректора.

При тези обстоятелства кандидатката отговаря на изискванията за 
допускане до защита за придобиване на ОКС “Доктор”.

2. Актуалност на разработвания проблем
Проучванията в глобален мащаб за последните 12 месеца показват, че най-
малко една трета от фирмите са станали жертва на атаки от тип “отказ от 
обслужване” (Distributed Denial of Service – DDoS). Двойно по-голям е 
процента на IT директорите, които са притеснени от възможността да 
станат жертва на DDoS атака. Източниците на атаки не са просто хакерски 
действия. Мотивите, стоящи зад DDoS атаките, са по-дълбоки: изнудване, 
нелоялна конкуренция, изземване на печалба и т.н. Основен проблем е, че 
технологиите за провеждане на атаките стават все по-сложни и 



усъвършенствани, същевременно евтини и лесни за приложение. Ако 
загубите за една средна компания могат да се изчислят на 150 000 щатски 
долара, то един ботнет може да се наеме срещу 67 долара на ден. Струва си 
за такава смешна сума да съсипеш конкуренцията. Допълнителен проблем 
е, че средните компании разчитат на традиционни средства като защитни 
стени и IDS/IPS устройства. Но именно те могат да станат част от 
проблема, ставайки “тясното място”, помагайки така на атакуващият да 
постигне целта си – забавяне или затваряне на услугите. Остават 
популярни атаките, “наводняващи” канала и блокиращи достъпа. Но 
набират скорост и такива, които целят претоварване и отпадане на 
процесора. Изхождайки от тези предпоставки, може да се заключи, че 
темата на дисертацията "Изграждане на система за защита от DDoS атаки" 
е актуална и дисертабелна.
Дисертантката е дефинирала проблема и съответно целите и областта на 
валидност на разработката. За реализация на целите са поставени и 
изпълнени конкретни задачи: определяне на оптимална конфигурация на 
елементи, осигуряващи защита от DDoS атаки; създаване на модел на 
система за защита; определяне на набор от параметри на отделните 
елементи, позволяващи оптимална защита; имплементация на комплекс от 
програмни средства Ruslan, предпазващи от DDoS атаки и 
експериментална верификация на създадените средства.

3. Степен на познаване на състоянието на проблема и 
творческо оценяване на литературния материал

Стела Русева е цитирала 156 литературни източника, от които един е на 
български език, четири са на руски език и 151 - на английски език. 
Повечето от тях са след 2000 година. Цитирани са един източник от 1982 г 
и един от 1986 г., Публикацията на Ивченко от 1982 г., на Вентцель от 
1986 и на Н. Синягина от 2005 г. може да се считат за основополагащи. 
Голямата част от използваната литература са доклади от престижни 
конференции на IEEE, ACM и др.  Проучванията на авторката се базират и 
на RFC-та (Request for Comments) – стандартите, върху които се развива 
Глобалната мрежа. Те също са цитирани в работата.
В 1 глава са разгледани много подробно различните видове DDoS атаки, 
както и механизмите и средствата за откриването им. Въз основа на 
задълбочени анализи е направен извод за нобходимостта от многоаспектно 
моделиране, анализиращо топологията на компютърната мрежа и 
конфигурацията, определянето на уязвимостите, възможните 
антагонистични нападения. Във 2 глава са идентифицирани базовите 
променливи за конфигуриране на защитните механизмии, описани са 
методите за изграждане на противодействаща система  срещу DDoS 
атаките.



От съдържанието на Глави 1 и 2 може да се заключи, че Стела Русева е 
навлязла много надълбоко в проблемите на атаките от тип “отказ от 
обслужване”. Анализите на различните типове атаки, методите за 
ограничаване и/или справяне с тях, обзорът на огромно количество 
литературни източници е сериозен принос на дисертантката.

4. Оценка на разработената методология и приносите на 
авторката

Съществените приноси на предоставения за рецензиране труд са 
концентрирани в Глави 3 и 4.
На първо място трябва да се акцентира върху предложения модел - TCP 
съединение като система за масово обслужване (СМО). За да съм сигурен в 
оценките си, направих обзор на подобни научни разработки. Теорията на 
масовото обслужване (ТМО) се прилага от много автори, но  моделът на 
Стела Русева се отличава със своята оригиналност. Дисертнатката 
моделира процеса на обръщение на браузър към уеб страница като поток 
от TCP SYN пакети, постъпващи към сървъра. Успява да докаже, че 
потокът от заявки, съдържащи TCP SYN пакети е Поасонов, съответно и 
целесъобразността от представянето на ресурсите на сървъра като система 
от обслужващи устройства. Авторката успява да отрази в модела всички 
особености на процеса за установяване на TCP съединение. За целта СМО 
се разделя на две системи: първата описва обслужването на заявките, за 
които полуотворените съединения ще бъдат успешно установени, а втората 
- заявките, за които няма да бъдат установени съединения и след 
изтичането на зададеното време за изчкване (таймаут) ще бъдат изтрити.
Получена е прагова стойност на параметъра максимално допустим брой 
полуотворени съединения на сървъра. 
Авторката разработва конкретна система за защита от DDoS атаки Ruslan. 
Разгледани са особеностите, възможностите и характеристиките на 
типичен уеб сървър - LAMP сървър. (LAMP – Linux, Apache, MySQL, PHP) 
Базови елементи на системата за защита Ruslan са параметрите на ядрото 
на операционата система (ОС), TCP/IP стека, скрипт за вградената в ОС 
Linux защитна стена iptables. Системата променя параметри на ядрото на 
ОС, основни конфигурационни файлове, съдържа допълнителни модули.
Системата се базира на схващането, че осигуряването на безопасността на 
стартираните процеси не е свързано със защитата на останалите системи и 
с нейните неизвестни слаби места. Описани са параметрите в Apache, чрез 
които се цели да бъдат избегнати  проблемите, предизвикани от DDoS 
атаките. Представени са изведените защитни правила за LAMP сървъра.
Авторката прави редица експерименти за оценка на отказите от 
обслужване с (и без) използването на защитната система Ruslan, следствие 
от наводняване на уеб сървър с TCP SYN пакети. За да се гарантира 



чистотата на експеримента, избран е вариант на свързаност без междинни 
маршрутизатори.  
Системата за защита от DDoS атаки Ruslan може да се приеме като научно-
приложен принос. Създадена е завършена система за защита на типичен 
уеб сървър, изграден върху ОС Linux. Експериментално са обосновани 
двата основни параметъра, представени в математическия модел в глава 3: 
размер на буфера и интервал за очакване на установяване на съединение. 
Експериментално е доказана стабилната работа на Ruslan при реално 
проведена DDoS атака.

5. Относно автореферата към дисертационния труд
Авторефератът към дисертационния труд е изложен на 31 машинописни 
страници по принцип отразява съдържанието и приносите на 
дисертационния труд.

6. Оценка на публикациите на авторката
Основните научни и научно-приложни резултати на Стела Русева са 
изложени в цитираните 6 публикации. В четири от публикациите 
докторантката е единствен автор, в другите две е съавтор с научния 
ръководител. Четири публикации са доклади на конференции с 
международно участие:

- Nina Siniagina, Stela Ruseva, Defence mechanisms against computer 
attacks “Distributed denial of service” type, International conference 
Policy and Models for R&D Management in Support of Defence 
Industrial Transformation, June 28-29, 2007, Sofia;

- Stela Ruseva, Distributed attacks denial of service type. Nature of these 
attacks and Defense against them, ComputerScience'08 conference, 
September 17-20,  2008, Kavala, Greece;

- Стела Русева, Информационна сигурност и системи за защита от 
атаки, Международна научна конференция „Мениджмънт и 
качество” 2009 - Юндола, 16-18 октомври;

- Стела Русева, Защита на WEB сървър, Международна научна 
конференция „Мениджмънт и качество” 2010 - Юндола, 8-10 
октомври.

В списание “Computer & Communications Engineering”, издавано от ТУ-
София, е публикувана статията:

– Нина Синягина, Стела Русева, Изследване на методите за защита на 
електронна поща, Computer & Communications Engineering №2, 2010, 
София.

В Годишника СУ „Св. Климент Охридски” е публикуван доклада:



– Стела Русева, Защита на компютърни мрежи от DDoS атаки, 120 г. 
СУ „Св. Климент Охридски”- Годишник на СУ „Св. Климент 
Охридски”.

Работата “Defence mechanisms against computer attacks “Distributed denial of 
service” type” се открива в Интернет при първо търсене като .ppt 
презентация.
Работата “ Distributed attacks denial of service type. Nature of these attacks and 
Defense against them” е споделена в хранилището за електронни документи 
docstoc.com.  
Изложените в дисертацията разработки са достъпни за обсъждане и са 
известни на научната общност.
Дисертантката получава h индекс = 1 от системата Scopus, т.е едно 
цитиране. Но то е за статия, която е извън обсега на представения за 
рецензиране труд.

7. Забележки въпроси 
- В Автореферата липсва библиография, но никъде в закон и 

правилници няма посочено изрично изискване в тази насока.

- Стр. 4 и 72: Записва се Secure Shell, а не Secure SHell . Не е посочен и 
литературен източник.

- Първа глава заема 40% от целия (60/154 стр.). Би могло този процент 
да се намали, като в трета глава се направи по-подробен обзор и 
анализ на съществуващи аналитични модели на TCP процесите и 
SYN Flood атаки.

 - В по-голямата част от текста формата на изложението е безлична, но 
има и пасажи в първо лице множествено число.

- Следва да се изясни по-добре в каква връзка са стойностите на 
параметрите за настройка на TCP/IP стека
 cat /etc/sysctl.conf и  ulimit с модела от трета глава?

- В дисертационния труд се твърди: „Повечето маршрутизиращи 
протоколи, такива като RIP версия 1 (Routing Information Protocol) и 
ВGР (Border Gateway Protocol), нямат изобщо или използват недобри 
алгоритми за автентификация.“
Следва да се подчертае, че протоколите RIP версия 2 (който вече се 
използва по подразбиране) и ВGР имат възможност за аутентикация 
с пароли? Но, защитават ли паролите ВGР като TCP-базиран процес 
от (D)DoS атаки като SYN Flood?

8. Заключение
Считам, че представеният дисертационен труд има необходимите качества 
Стела Иванова Русева – свободен докторант към катедра „Изчислителни 



системи” при ФМИ на СУ да придобие образователна и научна степен 
„доктор”, по направление  4.6. „Информатика и компютърни науки” - 
научна специалност 01.01.12 “Информатика - Компютърни мрежи и 
архитектури”, тъй като:

- е актуален и има обоснована и значима цел;
- използваният литературен материал е анализиран и оценен 

творчески;
- използваният подход за решаване на поставените задачи е на 

съвременно ниво;
- прилагането на разработената методика е довело до положителни 

практически резултати;
- притежава научни, научно-приложни и приложни приноси.

Рецензент:

(доц. д-р Стефан Димитров)


