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1. Значимост на изследвания проблем в научно и научно-приложно отношение. 

Обект на изследването в дисертационния труд е изграждането на  следващо поколение 

виртуални центрове за данни (data centers). Заедно с „облачните услуги”, тези центрове 

преставляват едно от най-съвременните направления на развитие на приложната 

информатика. Основната им цел е да предоставят практически неограничено пространство за 

съхранение на данни, както и средства за тяхната обработка. 

Съществена част от функционалните характеристики на центровете е тяхната 

прозрачност по отношение на операционите системи, файлови структури и т.н. чрез 

постигане на виртуализация на апаратната и програмна част на компютърните ресурси и 

надеждни средства за комуникация. . 

По този начин, от потребителска гледна точка, центровете за данни изглеждат като 

„черни кутии” , в които потребителят намира всичко, което му е нужно, без да се интересува 

къде и как това се прави. 

За актуалността на проблема е достатъчно само да се спомене факта, че водещи фирми 

като CISCO,  VМWare,  Microsoft и др. предлагат различни подходи за постигане на горните 

цели. 

Приложимостта на такива центрове е видно и от факта, цитиран от дисертантката, че в 

момента над  500 000 центрове за данни съществуват в света, като глобалният „data center“ 

трафик за периода 2011 до 2016 значително се увеличи и достига до 6,6 Zettabyte (1021 Byte) 

годишно. 

 

2. Обоснованост на целите и задачите в дисертационния труд. 

Целите на дисерта цията са формулирани в следните 6 задачи: 

a) Определяне на структурата на центъра за данни;  
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b) Конфигуриране на физическата инфраструктура на мрежата;  

c) Изграждане на виртуални локални мрежи за различните крайни устройства, с 

цел разделяне на трафика по паралелни пътища на достъп;  

d) Виртуализиране на мрежовите устройства (VDCs); 

e) Конфигурирането на виртуални машини или мрежови устройство под общо 

управление (PODs)  

f) Конфигуриране на мрежови PODs  с използване на различни технологии:  

„layer 2 FabricPath“, „virtual Port Channel“, „InterVLAN Layer 3 Switching”.   

 

3. Съответствие между избраната методология и методика на изследване и 

поставената цел и задачи на дисертационния труд. 

За решаване на поставените задачи е използвана класическата методология на 

изследвания:  

• анализ на съществуващи решения; 

• избор на средства за реализация на предлаганите решения; 

• реализация; 

• тестване на решенията. 

Анализирани са множество технологии за реализация на виртуални центрове за данни: 

CISCO,  VmWare,  Microsoft и др. Показани са предимствата и недостатъците на отделните 

технологии. 

Поради необходимостта от практическа реализация на център за данни и неговото 

тестиране, правилно е избрана технологията на CISCO, за която в НБУ съществуват 

съответните апаратни и програмни средства. 

Извършено е проектиране на център за данни, като в приложенията са дадени пълните 

текстове на конфигурационните файлове, при използване на диалоговата система на CISCO 

– UCS Manager. 

Проведени са тестове в рамките на шест месеца с реализирания център за данни при 

следните условия: 

• промяна на броя на виртуалните машини (увеличаване / намаляване (чрез 

прекратяване на комуникацията между тях); 

• промяна на маршрутизацията; 

• проверка за работоспособността на центъра при неизправност на комутатори. 

Резултатите от тях показва работоспособността на проектирания от дисертантката център 

за данни, което може да се разглежда и като успешна верификация на избраните решения. 
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4. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд (описание и 

оценка), включително наличие на оригинален принос в науката. 

Получените резултати имат характера на приложни приноси. Реализираният център за 

данни е напълно работоспособен.   

Предложените от дисертантката: топология на центъра за данни, приложените 

конфигурационн файлове за различните устройства и компоненти, както и тестовете, 

отразени в текста, могат да се използват от други проектанти на подобни центрове, както и за 

тяхното тестване.  

 

5. Преценка на публикациите по дисертационния труд: брой, характер на 

изданията,  в които са публикувани. 

 По дисертационния труд са направени 4 самостоятелни публикации: 2  в сборник 

трудове на Бургаския свободен университет - секция „Компютърни науки и 

комуникации” и 2 в сборник доклади -  International scientific conference knowledge based 

sustainable economic development - Белград, Serbia. 

Нямам данни за наличие или отсъствие на рецензенти на съответните издания.  

 

6. Цитиране от други автори, отзиви в научния печат и др. 

Дисертантката не е посочила дали са налице отзиви или цитирания от други автори на 

резултатите й.  

 

7. Мнения, препоръки и бележки. 

Разгледаният дисертационен труд е посветен на актуален проблем. Дисертантката е 

проучила значителен фактически материал, свързан с проблематиката на труда си – 

цитирани са 74 източника – на англ. език. Поради естеството на проблематиката, за голяма 

част от термините не съществуват подходящи еквиваленти на бълг. език. Това е довело до не 

съвсем ясни обяснения на същността им (напр. “fabric”). Поради това, считам, че би било 

целесъоразно някои от използваните термини на английски език да се заместят намерили 

вечев възприети еквиваленти на български, както някои от обяснениеята на съкращенията да 

бъдат уточнени с оглед на възприетата терминология у нас  

Към представния дисертационен труд могат да се отправят следните забележки и 

въпроси: 
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• При тествянето на създадения център са отчетени само наличието на свързаност 

между отделните компоненти, Интересно би било да се добавят и тестове относно 

надеждността при пропадане на някои от връзките между тях. 

• Освен това не е ясно как би се отразило адресирането на компонентите при задаване 

на IPv6-адреси. . Каква промяна това би довело в конфигурирането на 

маршрутизацията? 

• Не става ясно, дали центровете за данни ще се използват само за съхранение на данни 

или ще се извършва и съответната им обработка. Това е особено важно в случаите на 

липса на съответния софтуер в тях. Дали този софтуер ще се инсталира в тях от 

потребителските станции, (което би застрашило центровете при злоумишлени 

действия) или обработката ще се извършва при потребителя (в този случай обменът 

на входните данни и резултати би довел до увеличаване на времето за решаване на 

даения проблем).? 

 

8. Заключение с ясно формулирана положителна или отрицателна оценка на 

дисертационния труд. 

Избраната методика на изледване  и постигнатите резултати показват, че дисертантката се 

е справила успешно с решението  на поставените задачи в дисертацията. 

Това ми дава основание да предложа на почитаемото научно жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на Йонка Ганчева Ганчева по професионално 

направление: 4.6 Информатика и компютърни науки,  

 

Дата: 3.5.2017 г...                             Подпис:  

 


