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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Актуалност на проблема 
Информационните технологии (ИТ) постепенно заемат все по-значима 

роля в живота на хората в съвременния забързан и динамичен свят. Достъпа 
до Интернет и достъпа до ИТ услуги улесняват, и в същото време променят 
начина, по който хората работят, комуникират помежду си и споделят 
информация. Глобализацията, развитието на т.нар. „умни градове“ (smart 
cities) внедряването на „умни“ устройства (IoT - Internet of Things - буквално 
преведено „Интернет на нещата“ – всевъзможни устройства, свързани в 
Интернет) увеличават предпоставките за излагането и неправомерното 
използване на лични данни. Създават се нови стандарти, нови регулации, нови 
закони, целящи повишаването на сигурността и личната информираност при 
използването на предоставените лични данните на фирми и на организации. 
Ярък пример за такъв закон в Европейския Съюз е GDPR (General Data 
Protection Regulation), който влиза в сила на 25-ти май 2018 год.  

В ИТ сферата се наблюдават ясно очертани насоки, които започват да 
определят тенденциите на последващото развитие - а именно - виртуализация, 
облачни услуги, автоматизация, отдалечено използване на услуги (например: 
банкиране през Интернет, пазаруване в Интернет чрез всевъзможни 
устройства – мобилни телефони, таблети, „умни“ часовници, компютри и т.н.), 
кибер сигурност (cyber security) и в частност защита на информацията.  

През последните няколко години (от приблизително 2016 г. насам) започва 
да навлиза една нова ИТ технология, която е предназначена за използване в 
компютърни мрежи от равноправни участници (децентрализирани мрежи), 
при които комуникацията помежду им е на принципа P2P (Point-to-Point или 
още Peer-to-Peer - всеки с всеки). Това е т.нар. верига от свързани блокове 
(blockchain), при която веднъж създаден и записан даден блок не може повече 
да бъде променян. Спецификата, по която е изградена тази верига от блокове 
гарантира в максимална степен защитата на информация, защото всеки един 
от участниците в мрежата има записано локално копие на потвърдената верига 
при себе си.  

Децентрализираните мрежи се разглеждат като такива, предоставящи 
логическото свързване (участие) на различни, независими и равноправни 
участници (или още хостове). Свързването между отделните участници става 
на принципа P2P – т.е. даден участник сам се свързва с останалите участници. 
При този начин на комуникация се избягва централизираното управление. 
Това е и основата на блокчейн технологията, която представлява непрекъснато 
растящ списък от последователно и логически свързани помежду си блокове. 
Тази технология представлява изследователски и научен интерес, поради 
факта, че веднъж записани данни в даден блок, е невъзможна тяхната промяна. 
При формирането на даден блок се изчислява неговата хеш стойност, която 
след това се включва в следващия блок от веригата и т.н. Участниците трябва 
да удостоверят формирането (записването) на даден нов блок. При блокчейн 
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технологията, всеки от участниците съхранява цялата верига от блокове 
локално при себе си и по този начин липсва централизираното съхранение на 
данните.  

 
Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 
Целта на дисертационния труд е да се изследват и предложат методи и 

алгоритми за подобряване на средствата за сигурно и защитено 
удостоверяване в децентрализирани мрежи, както и на средствата за обработка 
на информацията в частност при блок-веригите (блокчейн). 

 
Обект на изследване 
Обект на изследване на дисертационния труд са подходи, методи и 

алгоритми за обработка, защита и съхранение на информация в 
децентрализирани компютърни мрежи.  

 
Предмет на изследване 
Предмет на изследването са бързодействието на алгоритмите за 

удостоверяване и на възможностите за подобряване на защитата на 
информацията в децентрализираните мрежи.  

 
Задачи 
1. Изследване на подходите, методите и алгоритмите за обработка, защита 

и съхранение на информацията в децентрализирани мрежи. 
 
2. Подобряване на алгоритмите за обработка на информацията, достъпа до 

нея и подобряване на защитата на информацията чрез прилагане на 
различни криптографски алгоритми. 

 
3. Проектиране и създаване на експериментален прототип на 

децентрализирана мрежа в лабораторни условия, който прилага 
предложените алгоритми за обработка и защита на информация. 

 
4. Проектиране на софтуерна рамка за експериментален прототип за 

обработка, защита и съхранение на информацията в децентрализирани 
мрежи. 

 
5. Валидиране на прототип за обработка, защита и съхранение на 

информацията в децентрализирани мрежи. 
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Практическа приложимост 
На първо място, приложимостта на разглежданите методи и алгоритми е в 

хибридните блокчейн мрежи – при удостоверяване на хостовете и при 
изчисляване на Merkel-root хеш-стойността от участващите в даден блок 
транзакции.  

От една страна, приложимостта на предложения метод за удостоверяване е 
в местата, където се налага участниците в дадена мрежа да се удостоверяват. 
Разглежданите методи са директно приложими при удостоверяване между 
хостове, тъй като предложените методи използват пароли с по-голяма 
дължина (32-байтови и 64-байтови), които пароли много трудно биха били 
запомнени от човек. Въпреки дължина на паролите, те биха могли да се 
използват и когато в процеса на удостоверяване участват хора, но като 
спомагателно средство за самото писане/използване на пароли би могло да се 
използват QR-кодове. Например, създаден QR-код за дадена парола може да 
бъде сканиран с мобилно устройство и по този начин да бъде предаден към 
хост, в който трябва да се извърши удостоверяването.  

От друга страна, приложимостта на предложеният метод за изчисление на 
Merkle-root хеш-стойността с четири групи от хеш-изчисления при 
използването на различни хеш-функции е например в биткойн мрежата.  

 
Апробация 
Основните резултати от проведените изследвания в дисертационния труд 

са докладвани и обсъдени в серия от международни конференции. Една от 
публикациите е представена на международната научна конференция 
„Computer Science ‘2018” в Гърция, една от публикациите е представена на 
първата работна група по информационна сигурност (Isec 2019) на 9-тата 
Балканска конференция по информатика като друга публикация, представена 
на същата конференция е публикувана в ACM, една от публикациите е 7-ма 
глава в книгата „Information Security in Education and Practice“ (публикувана от 
Cambridge Scholars Publishing). Една част от резултатите са представени на 
международната конференция FTC’2020 в Канада и са публикувани в Springer. 

 
Публикации 
Основните постижения и резултати от дисертационния труд са представени 

на международни конференции, има една публикувана глава в книга и има 
една публикация в специализирано научно списание. Една от публикациите е 
публикувана в ACM, а друга е публикувана в Springer. Представени са 7 
публикации, на 6 от които докторантът е първи автор и има една самостоятелна 
публикация. 
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Структура и обем на дисертационния труд 
Дисертационният труд е в обем от 185 страници, като включва увод, 4 глави 

за решаване на формулираните основни задачи, списък на основните приноси, 
списък на публикациите по дисертацията, използвана литература, речник на 
чуждите думи, използвани съкращения, участия в научно-изследователски 
проекти и 7 приложения. Цитирани са общо 160 литературни източници, като 
133 са на английски език и 27 интернет източника. Трудът включва общо 45 
таблици и 52 фигури. Номерата на фигурите и таблиците в автореферата 
съответстват на тези в дисертационния труд.  
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. ОБЗОР НА ТИПОВЕТЕ МРЕЖИ, РАЗВИТИЕ И 
АРХИТЕКТУРА НА БЛОК-ВЕРИГИТЕ И НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА 
УДОСТОВЕРЯВАНЕ 
 

Типове мрежи според организацията на управлението и достъпа 

Четирите типа компютърни мрежи според организацията на достъпа до 
определени ресурси и услуги в тях притежават различни характеристики и 
съответно си имат своите предимства и недостатъци. Трудно може да се 
определи дали едната е по-добра от другата, защото техният тип се определя 
от изискванията, параметрите и характеристиките, които дадената система 
трябва да покрива. Типовете мрежи са следните:  

• Централизирани мрежи (клиент-сървър) 
• Разпределени мрежи 
• Децентрализирани мрежи 
• Хибридни мрежи 

В компютърните мрежи, ако дадена мрежова структура съдържа повече от две 
топологии е известна като хибридна. Хибридните мрежи онаследяват 
предимствата и недостатъците на типовете мрежи, от които е съставена. На 
Фигура 4 е показана хибридна мрежова архитектура, съдържаща компоненти, 
както от разпределена мрежа, така и от децентрализирана мрежа. 
 

 
Фигура 4: Хибридна мрежова архитектура 

 

История и развитие на децентрализираните мрежи 

През 1981 г. Дейвид Лии Шаум (David Lee Chaum), американски 
компютърен учен и криптограф, публикува документ (Chaum, 1979 second) и 
(Chaum, 1981), с който поставя основите на изследванията на анонимната 
комуникация. Той е зачетен като изобретател на „сигурни цифрови пари“ за 
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тази негова публикация. Предложението на Шаум позволява на потребителите 
да получават цифрова валута от банка и след това да я харчат по начин, който 
не може да бъде проследен от банка или друга институция. През 1988 той 
разширява идеята си с Амос Фиат и Мони Наор (Chaum, 1988) като дава 
възможност да се проверяват офлайн транзакции, които са двойно използвани 
(double-spending). Шаум въвежда идеята за „сляпо подписване“ със своята 
статия. Идеята е документа да бъде подписан с цифров подпис, но да бъде 
скрито съдържанието, така че подписващият не може да определи 
съдържанието. Резултатното „подписване на сляпо“ може да бъде проверено 
публично срещу оригиналното съобщение чрез редовен цифров подпис. В (NI, 
1993) също анализират случаите на транзакции, които са двойно използвани. 

Професор д-р Робърт М. Меткалф (Robert M. Metcalfe) предлага взаимо-
връзка между стойността на дадена мрежа и нейния размер. С други думи – 
той твърди, че мрежовата стойност е пропорционална на квадрата на броя на 
участващите съвместими хостове в нея („Закон на Меткалф“), където всеки 
един от участниците се свързва с останалите участници. Съществуват 
различни модели за изчисляване на стойността на дадена мрежа (NfX, Network 
Effects Bible). Авторите на публикацията твърдят, че това не са истински 
закони, а са по-скоро математически концепции, които описват 
взаимоотношението между различните типове мрежи и тяхната стойност. 
 

Вериги от свързани блокове (блокчейн) 

Буквалния превод на английския термин blockchain е блок-верига (още: 
блокова верига, верига от свързани помежду си блокове). Блоковете са 
свързани криптографски и по този начин се създава една непроменяема книга. 
Всеки един от участниците може да добавя информация към книгата чрез 
генериране на транзакции.  

Счита се, че основоположник на веригите от свързани блокове (блокчейн) 
е Дейвид Лий Шаум (David Lee Chaum). В една от своите публикации (Chaum, 
1979 first) и няколко години по-късно в дисертацията си (Chaum, 1982), говори 
за т.нар. “трезорни системи“ (vault systems). С тези „трезорни системи“, Шаум 
прави поредица от значителни открития в разпределените изчисления. 
Неговият прототип е базиран на физически „трезорни системи“ (или описани 
по друг начин като криптирани сървъри), които участват в постоянна размяна 
на съобщения. Всяка една от тези системи (сървъри) би могла да подписва, да 
съхранява и да изпраща разменени по мрежата съобщения (транзакции). Шаум 
определя аналогична на корпорация (чиновници, директори, акционери) 
тристепенна организационната структура на подобни приложения, включваща 
три различни структури, наречени „попечители“ (trustees) – Ниво 1 (ежедневни 
операции), Ниво 2 (формиране на политиките за достъп, включване на нови 
трезорни системи) и Ниво 3 (възможност да възстановят цялата система при 
настъпване на бедствие). Специално внимание отделя на единични „трезорни 
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системи“ и на такива с повече от един криптиран сървър (наречен още хост), 
описвайки колекция от алгоритми, които трябва да бъдат изпълнявани от 
отделни такива трезорни системи. Тези системи олицетворяват много от 
елементите на блокчейн.  

Адам Бек (Back, 1997) през 1997 въвежда т.нар. от него алгоритъм – „хеш-
кеш“ (hashcash), който предлага решение за контрол на нежелани имейли, 
създавайки “печат/щемпъл“, прикачан към имейлите като по този начин 
подпомага филтрирането им. Самият алгоритъм представлява PoW алгоритъм 
и в момента се използва основно в биткойн функцията за „копаене“ (т.е. 
търсене на решение на хеш-задачата).  

През 2008, в документ (Nakamoto, 2008), подписан с името Сатоши 
Накамото (Satoshi Nakamoto), име използвано от неизвестен човек и най-
вероятно псевдоним на човек или група от хора, полага основите на 
криптовалутата Биткойн (Bitcoin). Накамото предлага P2P мрежа, в която няма 
централно управление. В тази мрежа е възможно да се докаже и да се промени 
собствеността на цифрова единица, наречена Биткойн. Тайнственият 
компютърен учен определено пуска първата успешна и функционална версия 
на концепцията. В (Decentralize.today, 2020) обясняват защо Сатоши Накамото 
наистина не е изобретил блокчейн. Повечето от основните технологични идеи 
възникват много години по-рано, описани в (Sherman, 2019). Блокчейн 
представлява един вид разпределена база дани. Тази идея се появява още през 
80-те години (Rothnie, 1980). Идеята за непроменяеми информационни 
блокове, свързани с хеш-функция във верига, се появява през 1979 г. в 
дисертацията на Ралф Меркел (Merkle, 1979), в която обяснява как 
информацията може да бъде свързана в дървовидна структура – известна в 
момента като „хеш дърво на Меркел“. Дървовидната структура позволява по-
ефикасен начин на верижно свързване на информацията, отколкото линейната 
структура.  

Изследователи като Дейвид Шаум, Ралф Меркел, Стюърт Хабер, В. Скот 
Сторнета, Мони Наор и Синтия Дворк, повечето от които са цитирани от 
Накамото като източници в Биткойн документа (Nakamoto, 2008), имат  
значителен принос. Независимо от това, изглежда, че в академичните среди се 
съгласяват, че всички съвременни „крипто“ изобретения имат своите основи в 
трудовете на Дейвид Шаум.  

Поддържа се мнението, че първоначалното стартиране на идеята за крипто-
валута от публикацията на Накамото през ноември 2008 поставя началото на 
развитието на Блокчейн (blockchain) технологията в сегашния и вид. 
 

Еволюция на блокчейн 

Няколко години след навлизането и използването на веригите от свързани 
блокове, започва да се говори за тяхната еволюция (Blockchain evolution, 2020): 

• Блокчейн 1.0: Разпределена/счетоводна книга (Distributed Ledger) 
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• Блокчейн 2.0: Интелигентни договори (Smart Contracts) 
• Блокчейн 3.0: Децентрализирани приложения 
• Блокчейн 4.0: Адаптиране на блокчейн в индустрията 

 

Архитектура на блокчейн 

Съществуват 2 вида блокове – един специфичен блок, който поставя 
началото на веригата (т.нар. основен блок) и всички останали участващи 
блокове, които се изграждат и свързват по един и същи начин. Когато се 
оформи окончателно даден блок, от неговата заглавна част се изчислява хеш 
стойност, която се записва като атрибут в блока, който следва да бъде създаден 
след него, и т.н. На Фигура 6 е показана архитектура на верига от свързани 
блокове (блокчейн), съдържаща по-подробна извадка на структурата на два 
последователни блока. 

 
Фигура 6: Архитектура на верига от свързани помежду си блокове (блокчейн) 

 
При определяне на конкретните стойности на атрибутите се използват две 

хеш-функции – едната за изчисление на хеша на заглавната част на блок (една 
и съща функция е за всички блокове), а другата – за изчисление на Merkle-root 
хеша от всички включени транзакции. На Фигура 8 е показана детайлна 
структура на блок, показваща всички атрибути и хеш-функциите, където: 
 HBH(Block)  - хеш-функция H() за изчисляване на хеш от заглавната част 
на блок; 
 HT(TXN)  - хеш-функция H() за изчисляване на хеш от транзакция. 
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Двете хеш-функции може да бъдат еднакви, но може да бъдат и различни. 
 

 
Фигура 8: Детайлна структура на блок 

 
В биткойн мрежата, двете хеш функции са еднакви. Използва се 

криптографски алгоритъм SHA256 и се прилага два пъти, което е известно 
като „двойно SHA-256“. Функциите са описани съответно в (1.3.4.(1)) и 
(1.3.4.(2)): 
 

 𝐻!"(𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘) = 𝑆𝐻𝐴256/𝑆𝐻𝐴256(𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘)0 ( 1.3.4.(1) ) 
 

 𝐻#(𝑇$%) = 𝑆𝐻𝐴256/𝑆𝐻𝐴256(𝑇$%)0 ( 1.3.4.(2) ) 
 

Характеристики на веригите от свързани блокове 

В публикацията (Viriyasitavat, 2018) идентифицират важните 
характеристики на блок-веригите в аспектите на реализацията, внедряването и 
техните свойствата. Аналогично схематично описание на основните 
характеристики е направено и в (Puthal, 2018). Сравнение на основните 
характеристики при четирите типа блокчейн архитектури е представено в 
Таблица 1. 
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# Свойство 
Частна 
архитектура 
(private) 

Хибридна 
архитектура 
(hybrid) 

Публична 
архитектура 
(public) 

Федеративна/ 
Консорциум 
(federated) 

1. Централизация  Да Да / Частична Не Частична 

2. Неизменност 
(immutability) Частична Частична / 

Пълна Пълна Частична 

3.1 Валидност 
(Консенсус) 

Базиран на Една 
Организация 

Базиран на 
Няколко 
Организации 

Публичен Избрани 
участници 

3.2 Консенсус 
Процес 

Предварително 
осигурен достъп 
(permissioned) 

Предварително 
осигурен достъп 
(permissioned) 

Свободен 
(permission-
less) 

Предварително 
осигурен достъп 
(permissioned) 

4. Права за четене Ограничен или 
публичен 

Ограничен или 
публичен Публичен Ограничен или 

публичен 

5. Достъп (access) Локален 
Локален / 
Частично-
Локален 

Публичен Локален / 
Публичен 

6. Възможност за 
проверка Минимална Минимална - 

Средна Максимална Минимална - 
Средна 

7. Криптографска 
обезпеченост Максимална Максимална Максимална Максимална 

 

Таблица 1: Сравнение на основните характеристики на блокчейн архитектурите 

 

Основни механизми за удостоверяване и класификация 

В резултат от направения анализ на използваните изследователски 
публикации, са направени няколко класификации на методите за 
удостоверяване. 

На Фигура 13 са показани основните техники за удостоверяване, извлечени 
и групирани от изследваните документи. 

 
Фигура 13: Основни техники за удостоверяване 
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Детайлната класификация е представена във Фигура 14. 

 

 
Фигура 14: Класификация на техниките за удостоверяване 

 
Организацията на блокчейн мрежите изисква комуникация между 

отделните участници, които са хостове – компютри и няма човешка намеса. 
Следователно, при разглеждане на възможностите за удостоверяване между 
отделните хостове, автоматично отпадат тези на поведенческите и 
физиологичните техники – т.е. базираните на идентификация. Остават две 
възможности - базирани на притежание и такива, които са базирани на знание. 
Сред техниките за удостоверяване, които са базирани на притежание, е 
класифициран и блокчейн. При хибридния модел, за да бъде включен даден 
участник, той трябва предварително да бъде одобрен и да е получил правото 
да участва. Или казано по друг начин – делегирани са му права и съответния 
достъп, за да участва. От друга страна, техниките за удостоверяване, базирани 
на знание представляват интересна класификация, в която се намират 
възможности за бързо и сравнително сигурно удостоверяване особено, ако 
бъдат комбинирани по подходящ начин.  
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Изводи и заключения към първа глава 

• Изборът на метод за удостоверяване зависи от средата, в която ще се 
извършва, както и от това между какви участници се извършва 
комуникацията – между човек и компютър, или между компютри. 

• Разгледаните методи за удостоверяване си имат своите характеристики, 
предимства и недостатъци като при използването на комбинация от 
няколко фактора за удостоверяване (дву-факторно и много-факторно) има 
подобряване на сигурността. 

• От направения сравнителен анализ на основните характеристики на 
четирите вида блокчейн архитектури се установи, че при хибридната 
архитектура валидирането на блоковете (т.е. консенсуса) е базирано на 
няколко организации, като участниците (хостовете) трябва да имат 
предварително осигурен достъп. Включването в мрежата, т.е. 
осигуряването на правото на участие в нея, е първата задължителна 
стъпка. Наличието на няколко организации налага допълнително и 
използването на методи за удостоверяване.  

• Установено е, че методът за удостоверяване, при който се използват 
пароли, освен че е един от най-старите, е актуален и в момента. 
Участниците в блок веригите са хостове (компютри). Следователно, 
комплексността и дължината на паролите не представляват ограничение.  

• При съвместното използване на класическия метод за удостоверяване с 
пароли и динамично генерираните еднократни пароли (OTP) може да се 
постигне висока степен на сигурност, продиктувана от предимствата на 
двата метода, възможността да се използват по-сложни и по-дълги пароли, 
както и възможността за тяхната по-честа (динамична) промяна. 

 
 
ГЛАВА 2. МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ И 
ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В БЛОК-ВЕРИГИ 
 

Разгледани са следните три групи методи и алгоритми (стандартни, 
променени стандартни и нови такива): 
• Стандартни методи и алгоритми – алгоритъм за клиент-сървър 

комуникация, шест SHA алгоритъма, алгоритъм за създаване на Merkle-
root хеш стойност; 

• Променени методи и алгоритми - модифицирани според съответното 
приложение в блок веригите – по-точно за процеса на удостоверяване – 
метод за еднократно удостоверяване, метод за многократно 
удостоверяване, алгоритъм за създаване на пароли и съхранение в локален 
файл, модифициран алгоритъм за създаване на Merkle-root хеш стойност; 

• Нови методи и алгоритми, които се използват в процеса на 
удостоверяване – алгоритъм за генериране на случайно число, алгоритъм 
за генериране на динамична хеш-верига, алгоритъм за генериране на 
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парола в реално време, метод за удостоверяване с генерирани в реално 
време пароли, алгоритъм в две части (клиентска част и сървърна част) за 
удостоверяване с генерирани в реално време пароли 

 
Основната част в установяването на връзка и в комуникацията между два 

хоста е базирана на стандартен клиент-сървър алгоритъм. При 
удостоверяването се използват два начина за проверка на паролите – 
стандартен по метода, предложен от Лампорт (Lamport, 1981) и чрез 
динамични пароли по метод, предложен в дисертационния труд. За тази цел е 
описан и използван клиент-сървър алгоритъм. Този алгоритъм е използван, за 
да се направи връзка между два хоста и да се измерят времената за 
удостоверяване при двата метода. Стандартния клиент-сървър алгоритъм се 
използва за „слушане“ на порт, за установяване на връзка по TCP/IP с другия 
участващ хост. В разработените софтуерни прототипи са реализирани двете 
идеи поотделно. Тъй като удостоверяването се извършва между хостове (няма 
човешко участие), генерираните пароли са с поне 32 байта дължина 
(последователност от числа в шестнадесетична бройна система) – разглеждат 
се два варианта – с 32 и с 64 байта дължина. Това се отнася, както за варианта 
със записани пароли във файл, така и за варианта с динамично генерирани 
пароли. При варианта със записани пароли във файл, файловете се генерират 
предварително чрез алгоритъма за създаване на пароли и записване във файл. 
При другия вариант – с динамично генерирани пароли са представени и се 
използват три нови алгоритъма – генериране на случайно число, генериране 
на динамична хеш-верига и алгоритъм за генериране на парола. На базата на 
тези три алгоритъма е съставен и финалният алгоритъм за удостоверяване по 
предложения метод в двете части – клиентска и сървърна. Основа на новото 
удостоверяване е OTP-парола, която се използва за задаване на случайно 
число, определящо и дължината на генерираната хеш-верига в момента на 
удостоверяване. За OTP-паролите се използва стандартен алгоритъм, който не 
е обект на разглеждане в дисертационния труд. Т.е. приема се, че 
синхронизирането между отделните участници за OTP-паролите е 
предварително изпълнено. В реализирания софтуерен прототип това се прави 
чрез задаване на един и същи секретен низ – в клиента и в сървъра. Освен 
секретния низ, се използва и още един низ – наречен „инициализираща 
префиксна стойност“, който се използва в първоначалната инициализираща 
стойност при започването на изчислението на хеш-веригите – конкатенира се 
с OTP-паролата в момента на започване на удостоверяването. 

Разгледани са още и стандартното изчисление на Merkle-root хеш-
стойността – заимствано от биткойн, при което за изчисляването на хеш-
стойностите в дървото на Merkle се използва двойна SHA-256 функция. 
Предложена енмодификация на алгоритъма за изчисление на корена на 
дървото, описана в Модифициран алгоритъм за създаване на Merkle-root хеш-
стойност. 
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На следващите няколко страници се разглеждат следните няколко метода и 
алгоритъма: алгоритъм за създаване на Merkle-root хеш-стойност, алгоритъм 
за генериране на динамична хеш-верига, алгоритъм за генериране на парола в 
реално време и методът за удостоверяване с генерирани в реално време 
пароли. 

Модифициран алгоритъм за създаване на Merkle-root хеш 

Идеята за подобряване на сигурността е базирана на използването на 
няколко различни хеш-алгоритъма при изчисляването на Merkle-root хеш-
стойността, като при това, се въвеждат четири групи от хеш-изчисления със 
следните 4 хеш-функции: SHA-256, SHA3-256, SHA-512 и SHA3-512, вместо 
само с една хеш-функция (както например е в биткойн – двоен SHA-256). 

На Фигура 31 е показано модифицираното Merkle-дърво при девет 
транзакции – четирите групи, нивата в тях, както и различните хеш-функции, 
използвани в отделните групи.  

 
Фигура 31: Модифициран алгоритъм – изчисление на Merle-root при девет транзакции 

 

Алгоритъм за генериране на динамична хеш-верига 

Хеш-верига с дължина N може да бъде генерирана като се приложи N-пъти 
криптографска хеш функция Fh() върху генерираната хеш стойност на 
предходното изчисление. За изчислението на първия елемент Fh0() на хеш-
веригата, се прилага функцията Fh() върху инициализиращ низ <initial_string>. 
Дефиницията на хеш-веригата е описана постъпково със следните няколко 
формули: 
 
 𝐹ℎ&() = Fh	(< 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙_𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 >) ( 2.3.2.(1) ) 
 𝐹ℎ'() = Fh	(𝐹ℎ&()) ( 2.3.2.(2) ) 
 𝐹ℎ(() = Fh	(𝐹ℎ'()) ( 2.3.2.(3) ) 
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 . . .  
 𝐹ℎ%() = Fh	(𝐹ℎ%)'()) ( 2.3.2.(4) ) 
 
Така генерираната хеш-верига и по-точно нейният FhN() елемент се използва 
за парола. Ако се работи с фиксирана дължина N и при строго зададен 
инициализиращ низ, много лесно може да бъде намерен последния елемент на 
хеш-веригата, т.е. търсената парола. Затова, се използва динамична хеш-
верига, като при всяко нейно генериране се използва нов инициализиращ низ 
и освен това, веригата е с различна дължина. Това правило определя различна 
дължина на хеш-веригата в даден момент, зависещ от OTP-паролата. Задава се 
инициализиращия низ да бъде функция на същата OTP-парола.  

Функцията, която генерира 4-цифреното число от OTP-паролата се нарича 
squeeze function (изстискваща функция) и се отбелязва със SQ(). Това 4-
цифрено число задава дължината на създаваната хеш-верига – т.е. това е N. 
Нотацията SQ(OTPP) определя 4-цифрено число, създадено от OTP-парола, 
която е генерирана в момента P. 
 
За да бъде създадена търсената динамична хеш-верига, описана по-горе, се 
прилагат следните няколко стъпки: 
 
 𝐹ℎ&() = Fh	(< 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙_𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔, 𝑆𝑄(𝑂𝑇𝑃*) >) ( 2.3.2.(5) ) 
 𝐹ℎ'() = Fh	(𝐹ℎ&()) ( 2.3.2.(6) ) 
 𝐹ℎ(() = Fh	(𝐹ℎ'()) ( 2.3.2.(7) ) 
 . . .  
 𝐹ℎ+,(.#*!)() = Fh	(𝐹ℎ+,(.#*!))'()) ( 2.3.2.(8) ) 
 
Дължината на хеш-функцията се изчислява със следната абсолютна стойност: 
 
 𝐻𝑎𝑠ℎ_𝐶ℎ𝑎𝑖𝑛_𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = |	𝑆𝑄(𝑂𝑇𝑃*)	| ( 2.3.2.(9) ) 
 
При така дефинираната дължина на хеш-веригата, максимумът генерирани 
хеш-стойности е 9999. Това означава, че ако в даден момент TP, четирите 
цифри в OTP-паролата, които се използват от изстискващата функция SQ() са 
деветки (например: 939979), то ще трябва да бъде генерирана хеш-верига с 
максимален размер, чийто последен елемент ще бъде използван за парола в 
момента на удостоверяване TP.  
 

Алгоритъм за генериране на парола в реално време 

За всеки опит за удостоверяване с парола (логване), се създава нова хеш-
верига с дължина Hash_Chain_Length, чийто последен елемент е паролата, 
която трябва да бъде използвана за удостоверяването. 
 
Например, паролата, която трябва да бъде използвана в даден момент TP е: 
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 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑤𝑜𝑟𝑑 = 𝐹ℎ+,(.#*!)() ( 2.3.3.(1) ) 
 
където 
 𝐻𝑎𝑠ℎ_𝐶ℎ𝑎𝑖𝑛_𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = |	𝑆𝑄(𝑂𝑇𝑃*)	| ( 2.3.3.(2) ) 
 𝐹ℎ+,(.#*!)() = 𝐹ℎ(𝐹ℎ(…𝐹ℎ(< 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙_𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 >, 𝑆𝑄(𝑂𝑇𝑃*))… )) ( 2.3.3.(3) ) 
 
 
Друг пример, паролата, която трябва да бъде използвана в даден момент TR е: 
 
 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑤𝑜𝑟𝑑 = 𝐹ℎ+,(.#*")() ( 2.3.3.(4) ) 
 
където 
 𝐻𝑎𝑠ℎ_𝐶ℎ𝑎𝑖𝑛_𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = |	𝑆𝑄(𝑂𝑇𝑃0)	| ( 2.3.3.(5) ) 
 𝐹ℎ+,(.#*")() = 𝐹ℎ(𝐹ℎ(…𝐹ℎ(< 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙_𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 >, 𝑆𝑄(𝑂𝑇𝑃0))… )) ( 2.3.3.(6) ) 
 
На Фигура 34 е показан пример, който схематично онагледява казаното до 
момента за генериране на парола от хеш-верига с максимум 999 елемента. 
 

 
Фигура 34: Пример - Генериране на парола от OTP и хеш-верига с макс. 999 елемента 

 
На Фигура 36 е показан пример, който схематично онагледява генерирането 
на парола от хеш-верига с максимум 9999 елемента. 
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Фигура 36: Пример - Генериране на парола от OTP и хеш-верига с макс. 9999 елемента 

 

Метод за удостоверяване с пароли, генерирани в реално време 

За всеки опит за удостоверяване, клиентът (този, който инициира 
удостоверяването) и сървърът (този, който удостоверява клиента) трябва да 
генерират т.нар. „текуща“ парола. Идеята за генерирането на паролата за 
удостоверяване е базирана на OTP-парола, която се генерира в момента на 
започване на удостоверяването. За целта, трябва клиентът и сървърът да бъдат 
синхронизирани като предварително са си разменили секретен низ, необходим 
за OTP-паролите и едно четири-цифрено число, което участва в генерирането 
на първата хеш-стойност (в конкатенация с OTP-паролата в дадения момент), 
подавана като инициализиращ параметър при започването на генерацията на 
хеш-веригата. Това синхронизиране се прави еднократно.  
 
Еднократна първоначална подготовка между участниците в удостоверяването: 
От страна на клиента: 

1) Иницииране на връзка към сървъра за първоначална инициализация 
2) Синхронизиране на секретния низ със сървъра 
3) Синхронизиране на четири-цифреното число (префикса) със сървъра 

 
От страна на сървъра: 

1) Създаване на секретен низ – string(16) 
2) Синхронизиране на секретния низ с клиента 
3) Дефиниране на четири-цифрено число (префикс) 
4) Синхронизиране на четири-цифреното число (префикса) с клиента 
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Когато трябва да се направи удостоверяване, клиентът генерира OTP-

парола, която изпраща на сървъра. Сървърът от своя страна проверява нейната 
валидност. Когато сървърът потвърди, че получената от клиента OTP-парола 
е валидна, двете страни на удостоверителния процес (клиента и сървъра) 
независимо един от друг изчисляват хеш-верига по следния начин: от OTP-
паролата се вземат три цифри (за опита с 1 000 пароли) или четири цифри (за 
опита с 10 000 пароли), които създават съответно три или четири-цифрено 
число – размера на хеш-веригата в дадения момент. Последният елемент на 
хеш-веригата е паролата, която ще бъде използвана за конкретното 
удостоверяване. Клиентът изчислява паролата в дадения момент и я изпраща 
на сървъра. От своя страна, сървърът сравнява получената парола и я сравнява 
с тази, която той е пресметнал. Само при съвпадение на двете пароли – 
сървърът изпраща съобщение на клиента, че паролите са еднакви и 
удостоверяването е успешно. При всички други случаи се счита, че 
удостоверяването не е било успешно. 
 

Изводи и заключения към втора глава 

• Алгоритъмът за клиент-сървър комуникация създава основата за тестване 
на различните варианти на удостоверяване. 

• Използването на четири групи от изчисления на хеш-стойности с 
различни хеш-алгоритми (по-нови и с дължина на генерираната стойност 
равна или по-голяма от тази при SHA-256) при генерирането на Merkle-
root хеш-стойността елиминира опасността от разбиване на най-широко 
използвания в момента хеш-алгоритъм SHA-256, което подобрява 
сигурността на записаните данни в блок. 

• Генерирането на OTP-парола играе основна роля при удостоверяването по 
предложения в дисертационния труд метод, а именно чрез генерирани в 
реално време пароли. Тя има двойно приложение - както в задаването на 
първоначалния низ при изчисление на хеш-веригите, така и за задаване на 
големината (размера) на хеш-веригите.  

• Възможността за промяна на валидността на OTP-паролите за различен 
период създава предпоставка за по-широко използване на предложения 
метод за удостоверяване, дори когато скоростта на обмен по мрежовия 
канал между участниците е много ниска. При реализираните тестове, тази 
стойност беше зададена на 1 секунда, което беше напълно достатъчно за 
прилагането на новия метод за удостоверяване.  

• Използването на целия набор от описаните методи и алгоритми, заедно с 
тяхната софтуерна реализация създава възможност да бъдат проверени, 
валидирани и съпоставени предложените подобрения и новости спрямо 
стандартните методи и алгоритми. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ПОСТАНОВКИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ И 
ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В БЛОК-ВЕРИГИ 
 

При проектирането на тестовите среди са използвани част от 
инфраструктурните услуги на три от най-големите доставчици на облачни 
услуги в света – Амазон, Майкрософт и Гугъл.  

За реализирането на експерименталните среди в Амазон AWS са 
използвани средства за автоматизиране на процеса по създаването и 
разрушаването им на фирмата Hashi Corp, чрез продукта й Terraform, който 
представлява съвкупност от декларативни конфигурационни файлове, в които 
се описват API функциите за даден доставчик (в случая Амазон AWS) с 
необходимите им аргументи. Прилагането им или по-точно изпълнението им 
в средата на съответния доставчик, води до създаването или респективно до 
разрушаването на компонентите, описани във файловете. Създаването на 
опитните постановки за проверка, тестване и събиране на резултати при двата 
метода за удостоверяване е автоматизирано поради сложността на 
инфраструктура, която се реализира.  

За втората част от тестовете са използвани услуги в облачните 
инфраструктури на Амазон, Майкрософт и Гугъл. Тук тестовите постановки 
се свеждат до стартиране на съответен стандартен тип сървър и измерване на 
времената за генериране на хеш-стойности. При тези опитни постановки не е 
използвана автоматизация, защото след приключването на тестове с даден 
сървър, той бива освобождаван като ресурс – отново с цел оптимизиране на 
разходите. Използвани са по шест различни типа сървърни конфигурации от 
всеки доставчик, избирани така, че да бъдат максимално близки по параметри 
и съпоставими между доставчиците.  

За изграждането на тестовите сценарии за измерване на времена за 
удостоверяване е използвана облачната инфраструктура на Амазон – Amazon 
Web Services (AWS). За да бъдат измерванията максимално реални, т.е. близки 
до реална (продукционна) среда, са използвани следните услуги и 
конфигурации: 

• Различни центрове за данни – зони (AZ) 
• Различни мрежи (subnets); 
• Списъци, определящи достъпа до мрежите;  
• Групи от стриктно зададени права за достъп и комуникация; 
• Хостове (EC2 машини) с криптирани дискове. 

 
Използвани са шест различни типа виртуални машини – в зависимост от 

броя на CPU-тата, различен обем на паметта, различна пропускателна 
способност на мрежата, дискове с различна скорост при писане/четене. В 
Таблица 9 са показани параметрите на виртуалните машини. 
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# AWS EC2 Бр. vCPUs Памет, [GB] EBS скорост, 
[Mbps] 

Мрежова 
скорост, [Gbps] 

1 t3.micro 2 1 между 500 и 4000 Up to 5 
2 t3.xlarge 4 16 между 500 и 4000 Up to 5 
3 m5.large 2 8 макс. 4750 Up to 10 
4 m5.xlarge 4 16 макс. 4750 Up to 10 
5 m5n.large 2 8 макс. 4750 Up to 25 
6 m5n.xlarge 4 16 макс. 4750 Up to 25 

Таблица 9: Типове виртуални машини в Амазон AWS, използвани за тестовете 

 
В Таблица 10 и в Таблица 11 са описани параметрите на типовете виртуални 

машини на Майкрософт и на Гугъл. 
 

# Microsoft 
Azure Тип Бр. 

vCPUs 
Памет, 
[GB] 

Макс. брой 
дискове Макс. IOPS 

1 D2s_v3 General-purpose 2 8 4 3 200 
2 B2s General-purpose 2 4 4 1 280 
3 D4s_v3 General-purpose 4 16 8 6 400 
4 DS2_v2 General-purpose 2 7 8 6 400 
5 DS3_v2 General-purpose 4 14 16 12 800 
6 F4s_v2 Compute-optimized 4 8 8 6 400 

Таблица 10: Типове виртуални машини в Azure, използвани за тестовете 

 

# Google GCP Тип Бр. 
vCPUs 

Памет, 
[GB] 

Локален 
SSD 
диск 

IOPS 
Четене 

Мрежова 
изходяща 
скорост, 
[Gbps] 

1 n1-standard-4 General-purpose 4 15 да 15 000 10 
2 n2-standard-2 General-purpose 2 8 да 15 000 10 
3 e2-standard-4 General-purpose 4 16 не 3 000 8 
4 e2-standard-2 General-purpose 2 8 не 3 000 4 
5 e2-medium General-purpose 2 4 не 3 000 2 
6 c2-standard-4 Compute-optimized 4 16 да 4 000 10 

Таблица 11: Типове виртуални машини в GCP, използвани за тестовете 

 

Опитна постановка за изчисления по метода със съхранени пароли 

На Фигура 40 е показана архитектурата на тестовата среда, използвана за 
удостоверяване между клиент и сървър, при което използваните пароли се 
съхраняват в локални файлове. 



23 
 

 
Фигура 40: Тестова среда за удостоверяване със съхранени пароли във файл 

 

Опитна постановка за изчисления по метода с генерирани в реално време 
пароли 

На Фигура 41 е показана архитектурата на тестовата среда, използвана за 
удостоверяване между клиент и сървър, при което използваните пароли се 
генерират в реално време. 

 
Фигура 41: Тестова среда за удостоверяване с генерирани в реално време пароли 
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Опитна постановка за изчисляване на Меркел-root хеш 

На Фигура 42 са показани шесте типа виртуални машини в AWS средата на 
Амазон, използвани за изчисление на хеш-стойности. 

 
Фигура 42: Използвани виртуални машини в AWS за изчисление на хеш-стойности 

 
На Фигура 43 са показани шесте типа виртуални машини в Azure средата на 
Майкрософт, използвани за изчисление на хеш-стойности. 

 
Фигура 43: Използвани виртуални машини в Azure за изчисление на хеш-стойности 

 
На Фигура 44 са показани шесте типа виртуални машини в Azure средата на 
Майкрософт, използвани за изчисление на хеш-стойности. 

 
Фигура 44: Използвани виртуални машини в GCP за изчисление на хеш-стойности 

 
В Приложение 5 на дисертационния труд е представен софтуерният прототип 
за измерване на времената за изчисление на четирите хеш-функции. А 
обобщените резултати са представени в Глава 4. 
 

Изводи и заключения към трета глава 

Описани са три опитни постановки, използвани за направата на 
измерванията в дисертационния труд. Първата опитна постановка се използва 
за направата на изчисления за удостоверяване по стандартния метод, при 
който паролите се съхраняват във файл. Втората опитна постановка се 
използва за направата на изчисления за удостоверяване по предложения нов 
метод за удостоверяване чрез генерирани в реално време пароли, които не се 
съхраняват. Третата опитна постановка представлява виртуална машина 
(създадена в различните облачни инфраструктури), върху която се измерват 
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времената за генериране на хеш-стойности от четирите различни хеш-
алгоритъма. 
 
• Доставчиците на облачни инфраструктури предоставят възможността 

опитните постановки, описани в т.3.1 и в т.3.2, да бъдат създадени 
максимално реалистични – т.е. максимално близки до реална 
(продукционна) среда. Сървърите, участващи в тестовете, се намират в 
различни центрове за данни, намират се в различни мрежи, между тях са 
изградени мрежови зони на сигурност и са приложени правила за 
пропускане на точно определен мрежови трафик, локалните дискове с 
операционните системи на хостовете са криптирани. Освен това, 
участващите хостове в тези опитни постановки са виртуални сървъри.  

• С помощта на автоматизацията, създаването на цяла тестова среда (от 
т.3.1 или т.3.2), отнема ~4-5мин. Също толкова време отнема и нейното 
автоматично разрушаване.  

• Постига се оптимизация на разходите при използването на облачните 
услуги, тъй като опитните постановки се създават преди започване на 
измерванията и биват разрушавани моментално след приключването им. 
С други думи – свежда се до минимум цената на използваните облачни 
услуги и ресурси.  

• Чрез използването на облачните инфраструктури става възможно 
измерването на времената за удостоверяване при двата варианта като се 
използват голям брой различни типове виртуални машини. 

 
 
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И 
МЕТОДИТЕ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ И ОБРАБОТКА 
 

Удостоверяване - съпоставка на резултатите от двата метода 

Във Фигура 49 са представени времената за удостоверяване по двата метода 
– стандартния, по методът на Лампорт (файл с 1 000 пароли) и предложения в 
дисертационния труд вариант с генерирани в реално време пароли при хеш-
верига с максимум 1 000 пароли.  
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Фигура 49: Съпоставка на двата метода за удостоверяване при 1 000 пароли 

 
Във Фигура 50 са представени времената за удостоверяване по двата метода 

– стандартния, по методът на Лампорт (файл с 10 000 пароли) и предложения 
в дисертационния труд вариант с генерирани в реално време пароли при хеш-
верига с максимум 10 000 пароли.  

 
Фигура 50: Съпоставка на двата метода за удостоверяване при 10 000 пароли 
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Модифициран метод за изчисление на Меркел-root хеш 

Ще бъде разгледан и един реален пример. Във Фигура 51 е представен отчет 
за броя на извършените картови транзакции в световен мащаб за 2019 година 
по вид (brand). Графиката е заимствана от (Transactions, 2021).  
 

 
Фигура 51: Брой транзакции с картови плащания в световен мащаб за 2019 по компании 

 
За всичките шест компании, картовите разплащания за цялата 2019 година са 
общо 441.1 милиарда или това прави 13 987.19 транзакции в секунда. 

В дисертационният труд, в четири таблици са показани необходимите 
времена за изчисление на Merkle-root хеш-стойността за 13 988 (закръглената 
стойност към по-голямото цяло число) транзакции чрез стандартния двоен 
SHA-256 алгоритъм и чрез предложения метод в три варианта. Разликата 
между трите варианта се състои в избора на хеш-функция в дадена групa. 
Варианта, при който избора на хеш-функции е направен по бързина на 
изчислението и най-бързата хеш-функция е поставена в група 1, по-бавната в 
група 2 и т.н. е най-бърз – т.е. това е Вариант 2. Но това е при условие, че се 
използват четирите различни хеш-функции. Ако се използват само SHA-256 и 
SHA3-256 функциите, както е при Вариант 3 – времето за изчисление е още 
по-малко, но пък се използват само две хеш-функции. 

На Фигура 52 са представени графично резултатите съпоставката на 
стандартния метод и предложения метод в три варианта. С пунктирана елипса 
са оградени времената за изчисление на Merkle-root хеш-стойността по 
предложения метод, които са по-малки от стандартния (със SHA-256). 
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Фигура 52: Графично представяне на времената за изчисление на Merkle-root хеш-стойност 

 

Изводи и заключения към четвърта глава 

• При предложения нов метод за удостоверяване с до 1 000 пароли се 
постига подобрение на измереното време спрямо стандартния начин на 
удостоверяване, при който паролите са записани във файл, между 2.72 и 
3.36 пъти. 

• При предложения нов метод за удостоверяване с до 10 000 пароли се 
постига подобрение на измереното време спрямо стандартния начин на 
удостоверяване, при който паролите са записани във файл, между 5.32 и 
7.89 пъти. 

• От направените измервания на времената за изчисляване на хеш-стойност 
се вижда, че при почти всички хеш-алгоритми (единични и двойни), най-
добри времена има върху виртуалните машини, предлагани от Амазон 
AWS, следвани от Майкрософт и на последно място са предлаганите от 
Гугъл. Тези среди са използвани за онагледяване и проверка на 
предложените методи и алгоритми като един от косвените ефекти на 
тяхното използване е възможността за съпоставка на производителността 
на част от предлаганите стандартни типове виртуални машини. 

• При направените изчисления на времената за генериране на Merkle-root 
хеш-стойността, с единични и с двойни хеш-функции се установи, че в 
разгледаните два от три варианти на подредба на хеш-функциите в 
четирите групи, предложения в дисертационния труд модифициран 
вариант е по-бърз от варианта с използване на само една хеш-функция 
(както е например в биткойн – двойна SHA-256).  

• При използване на Вариант 1 с двойни-хеш-функции за изчисление на 
Merkel-root хеша се получава увеличаване на времето за изчисление 
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съответно с 1.04% при Амазон, с 3.8% при Майкрософт и с 10.54% при 
Гугъл спрямо стандартния начин с използването само на двойна SHA-256 
функция в съответния доставчик. 

• При използване на Вариант 2 с двойни хеш-функции за изчисление на 
Merkel-root хеша се забелязва подобряване на времето за изчисление, като 
при Амазон то е с 4.03% по-бързо, а при Майкрософт с 0.45% по-бързо. 
Докато при Гугъл, времето за изчисление при този вариант е все още по-
бавно спрямо стандартното време. Увеличението на времето за 
изчисление при Гугъл е 8.99%. 

• При използване на Вариант 3 с двойни хеш-функции за изчисление на 
Merkel-root хеша при Амазон бързодействието е с 12.69% по-добро, при 
Майкрософт е с 10.64% по-добро, а при Гугъл е с 3.87% по-добро спрямо 
стандартните времена. 

• От предложените три варианта за подреждане на хеш-функциите в 
четирите групи, Вариант 3 показва най-бързи времена за изчисление, но в 
четирите групи се използват само два хеш-алгоритъма. Докато Вариант 2 
е малко по-бавен от Вариант 3, но пък предимство е, че се използват 
четири различни хеш-функции. При Амазон и при Майкрософт вариант 2, 
и вариант 3 са по-бързи от стандартното изчисление с двойна SHA-256, 
докато при Гугъл, само вариант 3 е по-бърз от стандартния метод. 
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
Основните приноси се характеризират като научни, научно-приложни и 

приложни. 
 
Научни приноси, обект на дисертационното изследване: 

НП-1.  Направен е сравнителен анализ на основните характеристики в 
аспектите на реализацията, внедряването и техните свойствата 
на четирите вида блокчейн архитектури. 

 
Научно-приложни приноси, обект на дисертационното изследване:  

НПП-1.  Създаден е модел на дву-факторно удостоверяване между 
хостове, основан върху генерирани в реално време пароли, 
базирани на динамични хеш-вериги с променлива дължина. 

 
НПП-2.  Предложен е алгоритъм за генериране на Merkle-root хеш-

стойност за двоично дърво от транзакции, чрез използването на 
четири различни групи от изчисления с различни хеш-функции. 

 
НПП-3.  Предложена е архитектура на система за генериране на пароли в 

реално време с цел валидиране на предложения метод и 
алгоритми. 

 
Приложни приноси, обект на дисертационното изследване: 

ПП-1.  Реализиран е софтуерен прототип с отворен код на клиент-
сървър архитектура за удостоверяване по стандартния метод със 
записани пароли във файл, който може да се променя и развива 
за конкретни нужди. 

 
ПП-2.  Реализиран е софтуерен прототип с отворен код на клиент-

сървър архитектура за удостоверяване чрез предложения метод 
и алгоритми, постигайки подобрение на измереното време 
спрямо стандартния начин на удостоверяване, при който 
паролите са записани във файл, между 2.72 и 3.36 пъти при до 
1 000 пароли, и между 5.32 и 7.89 пъти при до 10 000 пароли. 

 
ПП-3.  Създадена е система с отворен код за автоматично генериране на 

тестови среди в облачната инфраструктура на Амазон AWS за 
валидиране на двата софтуерни прототипа за удостоверяване при 
клиент-сървър архитектура. 
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Abstract of the Ph.D. Thesis 
 

Ivaylo Simeonov CHENCHEV, M.Sc. 
 

Information Processing and Protection in Decentralized Networks 
 

The focus of the dissertation work is on decentralized networks and, in particular 
– blockchain. The research is done in two main directions – information processing 
and protection.  

In a blockchain, the information is stored in blocks, which are cryptographically 
and sequentially linked. The linked blocks represent a chain of sequential blocks, 
and this is how it forms a blockchain.  

The research focuses on hybrid blockchain networks, where few organizations 
participate, and access to this network is usually controlled by one (or few) of the 
participant organizations. In other words – the process of consensus is permissioned. 
But this is not enough. The participating hosts have to communicate with each other 
in the P2P communication, and they have to authenticate themselves. For that 
reason, the dissertation work was concentrated on the authentication methods and 
techniques. As a result of scientific papers review, a classification of the 
authentication techniques was made. Two-factor authentication was proposed – 
from one side is the right (the given permission by the responsible organization) to 
participate in the blockchain network, and from another – a combination of OTP-
password and the proposed in the work generation of password real-time, based on 
dynamic hash-chains. One of the benefits of the proposed method is that the 
passwords are not stored anywhere. Another benefit is that the method is faster than 
the classical method, proposed by Leslie Lamport (1981) to store passwords in file 
and to use each password exactly once – for an attempt for authentication, to use one 
password and then to mark it as “used” regardless of the result of the authentication. 

The other area of the dissertation work is to improve the protection of the stored 
in block-chains information. From all included in a specific block, transactions is 
calculated the so-called Merkle-root hash – the root of a binary tree, where all 
transactions are the leaves and all levels up to the root are calculated hash-values, 
including one or two transactions (at the lowest level) and one or two intermediate 
calculated hash-values. In bitcoin, all hash-values are computed with a double SHA-
256 function. The proposed in the dissertation work method includes four groups of 
calculations with different hash functions. In some cases, the proposed method gives 
faster calculation times of Merkle-root hash value, depending on the arrangement of 
the hash functions in the groups.  

In conclusion, the proposed methods and algorithms are applicable. They are 
faster than the existing ones while simultaneously offer an improvement, from the 
point of view of information protection and the speed of providing access to it. 


