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1. Актуалност и значимост на разработения в дисертационния труд

проблем. Точност на оценката на състоянието на решаването му към

момента на публикуване на дисертационния труд. Адекватност на

избраната методика на изследване

Представената за рецензиране дисертация на Яцек Вилк-Якубовски

представлява завършен научно-изследователски труд в конкретна област от

познанието, а именно в докторската програма „Информационни системи и

технологии, информатика и компютърни науки”. В него задълбочено са

анализирани методите и подходите за осигуряване на високо качество на

широколентовите ИТ (Информационни Технологии) услуги при достъп до

Интернет, използващ VSAT (Very Small Aperture Terminal) мрежи, чрез оценка

влияние на времевия аспект на слънчевата интерференция.
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Актуалността на разработвания в дисертационния труд проблем

произтича от следните фактори. Първо, Интернет и свързаните с него

комуникационни и компютърни мрежи са в основата на разгръщащата се пред

очите ни четвърта промишлена революция, която радикално ще повиши

производителността на труда и ще промени позитивно стила на живот на

всички хора по света. Второ, качеството на широколентовите ИТ услуги за

достъп до Интернет, използващ VSAT мрежи, съществено се влошава от

слънчевата интерференция във времевите интервали около пролетното и

есенното равноденствие. Трето, независимо от интензивната научно-

изследователска дейност, която се развива през последните години в света в

областта на широколентовите ИТ услуги за достъп до Интернет, използващ

VSAT мрежи, все още са налице редица нерешени въпроси, поради което

актуалността на дисертационния проблем се откроява много ясно.

За обосноваването на целта и задачите на дисертационния труд е

направен задълбочен литературен обзор, в който са включени 399 заглавия на

английски, полски и руски език. Голяма част от литературните източници са

тясно специализирани научни списания, реномирани международни форуми

или Интернет страници в областта на теорията и практиката на методите и

технологиите за повишаване качество на широколентовите ИТ услуги за достъп

до Интернет, използващ VSAT мрежи.

Анализът на литературните източници, използвани в дисертационния

труд, показва, че Яцек Вилк-Якубовски задълбочено познава състоянието на

изследвания проблем. Налице е съответствие между темата на дисертационния

труд, поставената научна цел и задачите на изследването, а изследването по

дисертационния труд се характеризира със системност и последователност.

От изложеното се вижда, че темата на дисертационния труд е актуална,

разглежданите в нея въпроси са значими, а получените резултати са

иновативни, полезни и обвързани с целта на изследването.
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За реализиране на поставените задачи дисертантът е използвал методите

на системния анализ, статистически анализ и синтез и програмиране.

Посочените методи са приложени логически обосновано и в пълно

съответствие с целта и задачите на дисертационния труд.

Анализът на съдържанието и на получените резултати в дисертационния

труд показва, че научните изследвания са проведени коректно, поставените

задачи в дисертацията са адекватни на целта и са решени в необходимия обем и

на високо научно ниво като са използвани съвременни технически средства.

От дисертационния труд и материалите, представени в допълнение към

него, се вижда, че са изпълнени изискванията на Закона за развитието на

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за

приложението на ЗРАСРБ и Наредба №12 за Придобиване на образователна и

научна степен „Доктор” и научна степен „Доктор на науките” на Варненския

свободен университет (ВСУ) „Черноризец храбър”.

2. Кратка аналитична характеристика на естеството и

достоверността на материала, върху който се градят приносите на

дисертационния труд.

Дисертацията, с обем от 222 страници, се състои от въведение, пет глави,

заключение, използвана литература и две приложения, потвърждаващи

практическото значение на получените резултати. Основният текст съдържа

108 таблици и 71 фигури.

Съдържанието на всяка глава е разделено в три параграфа, предшествани

от кратко въведение. Към всяка глава е направено обобщение на получените

основни резултати.

В увода са въведени основните понятия, свързани с темата на научните

изследвания.

Първата глава се занимава с аспектите на употребата на VSAT мрежите за
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осигуряване на широколентови комуникации.

Във втора глава са представени преглед и перспектива на развитието на

мрежата VSAT в контекста на предлаганите услуги.

Трета глава представя техническите изисквания на VSAT мрежите.

Четвърта глава се занимава с информационните услуги, предлагани с

използването на VSAT мрежи, с особен акцент върху интернет услугите.

Пета глава представя резултати от изследвания на влиянието на времето в

слънчевите интерференции върху широколентовите комуникационни услуги в

случая на интернет достъп чрез VSAT мрежи.

В заключението е направено обобщение на дисертационния труд и са

формулирани основните приноси и приложения на резултатите от

изследването.

Резултатите от анализите и изследванията в дисертационния труд са

изложени в таблична и графична форма, като е направен обстоен анализ на

същите.

Структурата на дисертационния труд и последователността на излагане са

правилни, методично издържани и позволяват да се проследят в логически план

проведените изследвания и получените резултати от тях. Позоваванията на

използваната литература са извършени коректно.

Дисертационният труд има теоретико-приложна насоченост, което се

определя от формулираната цел, поставените задачи и подходи за тяхното

решаване. Извършеното изследване, направените анализи и предложените нови

решения за постигане на целта на дисертационния труд, са взаимно свързани,

обосновани и разкриват перспективи за бъдещи изследвания.

Резултатите, постигнати в дисертационния труд, могат да се обобщят по

следния начин:

Научни приноси:

1. Синтезиран е статистически модел на интензивността на слънчевата
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интерференция около пролетното и есенното равноденствие с използване на

много характеристики, който съществено може да подпомогне изследователите

и инженерите, проектиращи модернизирани или нови спътникови

комуникационни системи;

2. Разработена е статистическата методология за изследване

интензивността на слънчевата интерференция около пролетното и есенното

равноденствие, която отчита честотното въздействие върху динамичните

редове за анализираната радиочестота;

3. Обосновани са технологии за осигуряване необходимото качество на

широколентовите ИТ услуги на достъп до Интернет, използващ VSAT мрежи,

при слънчевата интерференция около пролетното и есенното равноденствие.

Научно-приложни приноси:

Развитието на:

- широколентовите услуги в Интернет, включително броя на

потребителите, с фокус върху сателитни системи с използване на VSAT мрежи

в света и Полша;

- VSAT мрежите, предлагащи информационни услуги, включително

достъп до Интернет;

- VSAT мрежовите топологии и архитектури, използвани протоколи и

техники за предаване и примери за решения, осигуряващи достъп до

широколентови услуги в случая на достъп до интернет;

- техническите възможности за използване на мрежата VSAT за

внедряване на информационни услуги, включително достъп до Интернет;

- достъпа до информационни услуги с използването на VSAT мрежи;

са анализирани и са обосновани изводи за тях.

Приложни приноси:

1. Проектирана е и е реализирана система за събиране и обработка на

данни, характеризиращи качеството на работа на сателитни комуникационни
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системи в различни метеорологични условия (облаци, дъжд, сняг), както и при

слънчевата интерференция около пролетното и есенното равноденствие.

Научните, научно-приложните и приложните приноси на дисертационния

труд се изразяват в доказване с нови средства на съществени нови страни на

вече съществуващи научни области, проблеми, теории, хипотези; създаване на

нови класификации, технологии и получаване на потвърдителни факти. Считам,

че те отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му.

3. Степен на лично участие на дисертанта за получаването на

приносите на дисертационния труд и на публикациите по него

Проведеното в дисертационния труд изследване е тясно свързано с цялата

научно-изследователска дейност на Яцек Вилк-Якубовски. Изложението е

направено в специфичен стил, позволяващ ясно да се проследят логическите

връзки между отделните етапи на изследването, както и да се открои

значимостта на получените приноси.

Резултатите от дисертационния труд са представени в две реферирани

монографии, в глави на четири реферирани монографии, пет статии в списания,

индексирани от Scopus и Web of Science, както и в тридесет и седем статии и

доклада, направени на авторитетни научни форуми в сферата на

информационните технологии и сателитните комуникационни системи в

частност.

Посочените факти демонстрират достоверността и личния принос на Яцек

Вилк-Якубовски в представения научен материал.

4. Оценка на възможностите за използване на резултатите, получени

в дисертационния труд

Значимостта на приносите в дисертационния труд на Яцек Вилк-

Якубовски и свързаните с него публикации произтича от следните
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обстоятелства. Първо, резултатите от изследванията са намерили приложение в

международния проект ICT European Research Project COST IC0802, два

полезни модела, както и в три патента. Второ, научни публикации, свързани с

дисертационния труд, са цитирани 20 пъти на научни форуми, индексирани в

базите данни Web of Science и/или Scopus. Това показва, че кандидатът е

получил и публикувал значими резултати, спечелили признание от научните

среди.

5. Степен на съответствие на автореферата на дисертационния труд

Авторефератът е разработен прецизно и отразява достатъчно добре

съдържанието на дисертацията и постигнатите в нея научни, научно-приложни

и приложни приноси.

6. Критични оценки, забележки и препоръки

Към дисертационния труд могат да се направят следните по-съществени

препоръки и забележки.

Първо, част от анализите не са подкрепени в достатъчна степен със

строги математически модели.

Второ, на места в изложението са допуснати повторения, които

определено не допринасят за неговото качество.

Трето, въпросът за статистическата представителност на резултатите,

получени в глава пета на дисертационния труд, не е анализиран в детайли.

7. Други въпроси, по които рецензентът счита, че следва да вземе

отношение.

Дисертационният труд и приложенията към него демонстрират, че

дисертантът умее успешно да използва математически теории и съвременни

програмни продукти в своята научно-изследователска работа, да решава
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самостоятелно научно-приложни и инженерни проблеми на високо научно

ниво, както и да представя получените резултати в подходяща форма за

обучение на студенти, специализанти и докторанти.

8. Заключение

Дисертантът ясно показва възможности самостоятелно да организира и

провежда научно-приложни изследвания, а посочените по-горе слабости в най-

голяма степен са редакционни и стилни или пък лесно могат да бъдат

отстранени в неговата бъдеща научно-изследователска работа. Същевременно

получените в дисертационния труд научни, научно-приложни и приложни

приноси се отличават с дълбочина и значимост. От това следва изводът, че

дисертационният труд има качеството на завършено научно-приложно

изследване по актуален и важен проблем с публикувани резултати и отговаря

на изискванията за присъждане на научната степен “Доктор на науките” на

ЗРАСРБ, Правилника за приложението на ЗРАСРБ и Наредба №12 за

Придобиване на образователна и научна степен „Доктор” и научна степен

„Доктор на науките” на ВСУ „Черноризец храбър”.

Получените приноси са основание за положителна оценка на

дисертационния труд „Влияние на времевия аспект на слънчевата

интерференция върху широколентовите ИТ услуги при достъп до Интернет,

използващ VSAT мрежи“ и предлагам на почитаемите членове на научното

жури да присъдят научната степен „Доктор на науките“ на Яцек Лукаш Вилк-

Якубовски по професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни

науки”, докторска програма „Информационни системи и технологии,

информатика и компютърни науки“.

Дата: 27.04.2022 г. Рецензент: .......................
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(проф. дтн инж. Борислав Беджев)


