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Изпити 

1. Базов специализиран предмет 

докторантски минимум по спец. (02.10.21) „Приложение на

принципите и методите на кибернетиката в различни области на  науката”

Протокол от 03.06.2011 /със заповед № 50 от 30.05.2011

Оценка: Отличен 5.5

2.Допълнителни изпити

2.1. Проектиране на Интернет приложения

Протокол от 11.05.2012

Оценка: Зачита се

2.2 Интернет технологии за управление

Протокол от 02.06.2012

Оценка: Зачита се

 



  

Изпити

3. Изпит по английски език

 Удостоверение 115/1.07.2011 г. 

 оценка: Мн.добър 4.5

 

4.Изпит по компютърни умения MATLAB

протокол от 01.11.2011г. 

оценка: Мн. добър 5



  

Участие в проекти

o Изследване на информационните заплахи и поведенческа динамика на 
потребителите в социални мрежи от Интернет пространството  ДМУ 03/22 (Вх. 
Номер: МУ 03/200), Фонд 'Научни изследвания ' Проектно финансиране 'Млади учени ', 
2011-2014 http://snfactor.com/snfactor/staff

o BG161PO003-1.1.06-0023 – C0001 ”Анализиране и идентификация на зависимости в 
големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи” 
http://hsi.iccs.bas.bg/PROJECTS/aiz

o BG051PO001-3.3.06-0048 „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани 
изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания за 
подобряване качеството на живот” http://www.iempam.bas.bg/ESFdogovor.html

o Изследване на възможностите за идентификация на кибер заплахи и тяхнaтa връзка 
с потребителската поведенческа динамика в бъдещи интелигентни домове. 
"Финансиране на основните и приложни научни изследвания в приоритетни области", 
Български фонд за научни изследвания, Министерство на образованието, младежта и 
науката, 2012-2014, DFNI-Т01 / 4   http://www.smarthomesbg.com/Events.html



  

Публикации

Ø Димитров, Ст, „Разглеждане на Apache HTTP Server като система за автоматично 
регулиране и извършване  на тестове с  Jmeter ”, VII Национална студентска научно-
техническа конференция 23-27.09.2011г. гр.Созопол

Ø Dimitrov St., M. Tulechka, E. Paunova. Information threats in the Internet, social networks and 
games, International Scientific Conference Informatics in the Scientific Knowledge-2012 of VFU “Ch. 
Hrabar” and the Institute of Mathematics and Informatics – BAS, June 27 – 29, VFU, Varna, pp. 15-24, 
ISSN 1313-4345, 2012.

Ø Dimitrov, St., T. Stoilov. Loading Test of Apache HTTP Server by video file and usage 
measurements of the hardware components, International Conference on Computer Systems and 
Technologies - CompSysTech’13, Rousse, 2013

Ø Димитров, Ст., Тест за натоварване на Apache HTTP Server чрез различни видове файлове и 
измерване използването на хардуерните компоненти,27-28 юни, Русе, стр. 212-217, ISSN 1314-
9024 Първа национална тематична школа и борса за научни идеи в областта  на 
информационните и комуникационните технологии

Ø Димитров, Ст., Информационна система за електронен абонамент на научно списание, 3-7 
Октомври, София, стр. I-185 - I-188 ISSN 1313-1850, Международна конференция „Автоматика и 
информатика” 2013 



  

Насока за работа

Изследване на Web Server Apache   и 
преставяне на работа му като обект за 
автоматично управление 



  

Прилагане на теория на автоматичното 
управление в компютърните системи

o Мрежите от данни (data networks) ;

o Потока от данни (flow control) ;

o TCP (transmission control protocol) ;

o Apache HTTP server ; 

o IBM Lotus Domino Server ;



  

Опашки



  

Теория на опашките



  

Структура на Apache web Server



  

Технологична схема



  

Структура на система за автоматично 
регулиране

§ Зададена стойност
§ Преобразувател 
§ Грешка
§ Регулатор 

§ Обект
§ Входна величина 
§ Изходна величина 
§ Смущения 
§ Измерен шум

Система за автоматично управление с обратна връзка 



  

 Цели на системите за автоматично 
регулиране

§ Регулиране: следи дали изходната величина е равна (или 
близка) до зададената стойност.

§Отхвърляне на смущения: следи дали смущенията, 
действащи върху системата са значими. 

§Оптимизация: получаване на „най-добра” стойност на 
изходната величина. 



  

Архитектура на Apache Jmeter

Test Plan : 

§Thread group
§Logic controller
§Simplers 
§Listeners

§Config elements
§Assertions
§Timers
§Other elements



  

 Тестване на Apache HTTP Server с Jmeter

Apache HTTP Server представен като 
САР

Apache HTTP Server е 
представен  като система за 
автоматично управление. 
Изследвани са произво-
дителността и времето за 
регулиране на системата, 
при зададени максимален 
брой свързвания KeepAlive, 
които сървъра разрешава за 
определен брой 
потребители в определен 
момент от време MaxClient 



  

Изпращане на HTTP заявки (HTTP 
Request) 

HTTP Request Default



  

Съдържание на заявките

 HTTP Request



  

Визуализация на резултатите

 View Results in Tree



  

Информация за изходните величини

Statistical Aggregate Report



  

500 заявки с произволен таймер за 
подаването им



  

X(t)=

Входното въздействие и 
реакцията на изхода 

Имлулсна функция 
(делта функция на Дирак)

Входното въздействие и реакцията 
на изхода 

Eдинична стъпаловидна функция



  

Резултати от тест с ApacheBench



  

Данни от log файла



  

Натоварване на CPU и памет



  

Натоварване при различно групиране на 
заявките



  

Средно аритметично време за обслужване 
на заявките



  

Таблица за настройка броя заявки

Файл Брой 
изпратени 
заявки

Интервал [s] Брой 
интервали

Момент на 
изпращане 
на имлулс

Брой 
изпратени 
заявки чрез 
импулс

Video 1 15 10 6 10

Database 15 10 5 3 100

Docx 1 1 10 6 100

Music 1 10 10 6 10



  

Броя заявки в опашката



  

Измененията на времето за отговор



  

Реакцията на изходните сигнали на 
системата (ЦПУ и памет)



  

Благодаря 
за 

вниманието!
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