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Описание на представените материали

Както личи от нейното заглавие, дисертацията е на английски език. Тя
съдържа 245 страници, от които 40 страници уводни раздели, 196 страници
основен текст и 9 страници заключителен материал, включително библио-
графия с 33 заглавия. Към дисертацията е приложен автореферат на бъл-
гарски език с обем 33 стр. Приложени са също pdf файлове с текста на ди-
сертацията, с текста на автореферата (на български и на английски език) и
с текстовете на двете публикации [32,33] на дисертанта, цитирани в гореспо-
менатата библиография, както и на първите 13 страници от гл. 3 на цити-
раната там книга [8] от трима други автори. Представените две публикации
на дисертанта са отпечатани съответно в Годишник на Софийския универ-
ситет, том 93 (1999), и в Proceedings of the 7th Panhellenic Logic Symposium
(Patras University Press, 2009). Не открих сведения за тяхно цитиране в
публикации на други автори, но статията [32] е цитирана в записки на моя
лекция по математическа логика, които могат да се намерят на Интернет
адреса http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/logic/skordev/ln/ml/ml12c.pdf.

Предмет на дисертацията и приноси в нея

Методът на резолюциите е един важен алгоритмичен метод на матема-
тическата логика, чрез който се изследва изпълнимостта на множества от
клаузи. Както е известно, едно множество от клаузи е неизпълнимо точно
тогава, когато от него е изводима посредством резолюции празната клауза.
Това дава ефективен начин за установяване на неизпълнимост на крайни
множества от клаузи. По-сложно е положението с установяването на изпъл-
нимост на такива множества, но има един случай, когато и тя се установява
ефективно чрез този метод, а именно – случаят, когато клаузите, изводи-
ми от даденото множество чрез резолюции, са по същество крайно много.
Ако сред тях не фигурира празната, става ясно, че даденото множество е
изпълнимо. Оттук разбира се следва, че тогава то ще има Ербранов модел.
Той обаче почти винаги е безкраен. Нещо повече – има примери, когато
въпросният случай е налице, но не съществува краен модел за даденото
множество.
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В дисертацията на г-н Зиновиев се осъществява една изключително ори-
гинална негова идея за модифициране на метода на резолюциите по начин,
съществено различен от многобройните предлагани досега. Идеята е, гру-
бо казано, множеството на термовете да се замени с подходящо по-широко
множество от обекти (в дисертацията те са наречени термоиди) и в съответ-
ното разширение на съвкупността на клаузите (елементите му са наречени
клаузоиди) операцията резолюция да се дефинира така, че тя да продължи
да запазва свойството изпълнимост, но да е осигурено и съществуването на
краен модел в случаите, когато изводимите чрез резолюции клаузоиди са
крайно много и празният клаузоид не е измежду тях. Г-н Зиновиев посочва
различни реализации на тази идея – например чрез тъй наречените делта-
и епсилон-термоиди (за отбелязване е, че за разлика от положението при
термовете един термоид може да има при дадена оценка повече от една
стойност, а резолюцията с термоиди в общия случай не е коректна относно
логическото следване). С цел да се избегне повторението на сходни разсъж-
дения в различните случаи развита е по аксиоматичен път обща алгебрична
теория на термоидите, като разглежданията са за случая на многосортни
структури (използван е интересен подход, при който поне формално не се
използват променливи). При тази обща постановка се развиват теория на
SLD резолюцията и на положителната хиперрезолюция.

За делта- и епсилон-термоиди се доказва аналог на една теорема на Глад-
стоун, публикувана през 1966 г. и отнасяща се за равенства между термове
в едносортни структури (при доказателството му се използва обобщение
на въпросната теорема на Гладстоун за многосортни структури). Като се
използват в случая на епсилон-термоиди споменатият аналог на теоремата
на Гладстоун и развитите в дисертацията теория на SLD резолюцията и на
положителната хиперрезолюция, дават се някои ефектни приложения. А
именно получава се по нов начин публикуваният по-рано резултат на авто-
ра, че отрицателен резултатът от изпълнението на програма на Пролог за
дадена цел гарантира съществуването на краен модел за множеството на
клаузите на програмата и отрицанието на целта, и се установява, че вся-
ко изпълнимо крайно множество от клаузи, принадлежащи на класа VED,
притежава краен модел (една клауза принадлежи на въпросния клас, кога-
то за всяка променлива участията ѝ в клаузата са с една и съща дълбочина).

Споделям следните преценки от заключението на автореферата, които
г-н Зиновиев дава за резултатите си:

• Основният принос в тази дисертация е въвеждането на понятието

”термоид“, което е далеч отиващо обобщение на класическото понятие

”терм“. Доказано е, че за определени видове термоиди има унифика-
ция, която е пълна по отношение на голям клас от алгебри, включи-
телно и някои крайни. Наличието на такава унификация позволява да
бъде развита техниката на резолюция с термоиди, с която се доказ-
ват основните резултати в дисертацията, отнасящи се до наличието на
свойство на крайните модели.

• Съществуващите до момента резултати за наличие на свойството на
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крайните модели обикновено изглеждат по следния начин – ако еле-
ментите на някое изпълнимо множество от логически формули или
клаузи отговарят на определени синтактични изисквания, то тогава
то със сигурност има краен модел. В дисертацията е предложен нов,
алгоритмичен подход към изследване на свойството на крайните моде-
ли. Ако даден алгоритъм, приложен към множество от формули или
клаузи даде определен резултат, то тогава то има краен модел. До-
казано е, че ако резолюцията с термоиди приключи след краен брой
стъпки без да е стигнала до противоречие, то множеството има краен
модел.

• Като приложение на развитата теория е получен следният основен
резултат: ако Пролог не успее да докаже, че целта ϕ следва от прог-
рамата Γ, и при това не се зацикли, то съществува краен модел на
Γ ∩ {¬ϕ}.

• Разработена е аксиоматична теория на термоидите (§14 и §16). Аксио-
мите за термоиди са вградени в дефиницията на понятието ”термина-
тор“. Посочени са редица конкретни видове термоиди: алфа-термоиди
в §15, бета-термоиди в §7 (неформално), гама-термоиди в §24, делта-
термоиди в §25 и епсилон-термоиди в §26.

• Предложена е сравнително обща процедура за унификация на термо-
иди (§17 и §18).

• Развита е теория на резолюцията с термоиди. Детайлно са изучени два
варианта на резолюцията – SLD-резолюцията (§21) и положителната
хиперрезолюция (§22 и §23).

• Едно отличително свойство на резолюцията с термоиди е това, че ма-
кар да запазва изпълнимостта, в общия случай тя не запазва логи-
ческото следване. С други думи, след прибавяне на резолвенти към
дадено множество може да се получи нееквивалентно множество. Въп-
реки това разширеното множество е изпълнимо тогава и само тогава,
когато е изпълнимо първоначалното множество.

И на мене не ми е известна друга полезна резолюция, която да не е ко-
ректна по отношение на логическото следване.

Имам следните забележки по някои от останалите преценки:
• Вярно е, че силата и приложимостта на алгоритмичния подход към

свойството на крайните модели са убедително демонстрирани за класа
VED, обаче при описанието на този клас, което е дадено в заключе-
нието на автореферата, е допусната неточност, в резултат на която се
получава формулировка на по-слаба версия на получения резултат –
понеже на това място въпросният клас е описан като множество от
Хорнови формули, изискването за еднаква дълбочина би трябвало да
се отнася не за целите формули, а за отделните клаузи в тях.

• От това, че едно доказателство за съществуване е конструктивно, не
следва с необходимост, че от него може да се извлече практически из-
ползваем алгоритъм – възможно е например броят на стъпките при
изпълнението на алгоритъма да се окаже прекалено голям.
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Освен горните критични бележки имам и значителен брой други, които
се отнасят главно до изложението на някои места от дисертацията. Въпреки
това оценявам много високо приносите в нея и я смятам за много сериозно
постижение.

Критични бележки
В дефиницията за терминатор (14I) е употребена думата ”структура“ в

смисъл, различен от онзи, който ѝ приписва дефиниция (10D). Понятието
терминатор, което се въвежда, в този си вид изисква теория на множества-
та, позволяваща да се образуват наредени четворки от същински класове
(освен това използваните на това място индекси M и X са неуместни, за-
щото понятието, за което става дума, не зависи от конкретно избрани M
и X). По-добре би било да се работи в обичайната теория на множества-
та, към която са добавени пет допълнителни понятия и аксиоми за тях.
А именно, в съответствие с условията 1, 2, 8, 10 и 14 от дефиниция (14I)
да се предполага че на всяко Sort-индексирано множество X е поставена в
съответствие алгебра [[X]], за всеки две Sort-индексирани множества X и Y
на всяка Sort-индексирана функция f : X → Y е поставен в съответствие
хомоморфизъм [[f ]] от [[X]] към [[Y ]], на всяко Sort-индексирано множест-
во X е поставена в съответствие Sort-индексирана функция NamX от X◦

към |[[X]]|, на всяка структура M е поставен в съответствие квазиморфи-
зъм ValM от [[|M |]] към PM и на всяко Sort-индексирано множество X е
поставен в съответствие хомоморфизъм ValsX от [[|[[X]]|]] към [[X]], като при
това са изпълнени останалите 13 условия от същата дефиниция.

На места в дисертацията (за щастие не в дефиниции, теореми или до-
казателства) става дума за пълнота без да е уточнено как да се разбира тя
и се налага понякога читателят да отгатва смисъла, в който е употребен
терминът. Освен това според мене, ако е налице обстоятелството, че същес-
твува краен модел винаги, когато изводимите чрез резолюции клаузоиди
са крайно много и празният клаузоид не е измежду тях, в общия случай
не е подходящо това обстоятелство да се тълкува като пълнота (неговото
наличие не изключва възможността изводимите чрез резолюции клаузоиди
да могат да се окажат безбройно много и то както при несъществуването,
така и при съществуването на краен модел).

В уславянето (2F) би трябвало да се добави ”non-empty“ пред ”finite
set“.

В дефиницията на стр. 18 се среща εi+1, за което не е ясно какво означава
(коректна формулировка на подобна дефиниция има на стр. 127).

Във втората бележка под линия на стр. 28 е налице неточност, защо-
то в едноелементно множество функциите на всякакъв брой аргументи са
инективни.

Тъй като в дефиницията, която е в края на стр. 28 и началото на стр. 29,
не е казано какъв е символът c, естествено е да се предположи, че той е
константа както в предхождащия дефиницията абзац. Фактически обаче в
точка (1) на дефиницията би трябвало да се допусне и възможността той да
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е променлива, но тогава възниква неприятността, че използваното в тази
точка означение fk(c) е дефинирано преди това само в случая, когато c е
константа.

На стр. 29, редове 7 и 6 отд., трябва да се разменят ”first“ и ”second“.
За третото твърдение на стр. 32 може да се даде следният контрапример.

Нека n 6= 0, x е променлива и τ не е променлива. Тогава от n + x ∼ n + τ
чрез четвъртото пробразование можем да получим 0+x ∼ n+τ , оттам чрез
първото преобразование да получим отново n + x ∼ n + τ и т.н.

Струва ми се, че е допусната волност при употребата на думите ”the
finite model property“ на стр. 39, ред 15 отд.

В (10C) има непоследователност при употребата на знака за принадлеж-
ност. От една страна пише: ”It will be convenient to say that ξ is an element of
the I-indexed set X = {Xi}i∈I and write ξ ∈ X when ξ is an element of Xi for
some i“. От друга страна за всяка I-индексирана функция f по дефиниция
имаме равенството Domf = {Domfi}i∈I и значи ξ ∈ Domf би трябвало да
означава, че ξ е елемент на Domfi за някое i от I. Това обаче не се съгла-
сува със следващото уславяне, а именно: ”If f is an I-indexed function and
ξ ∈ Domf , then define fξ = {fiξi}i∈I“.

Пак там понятието I-индексирана функция от X към Y е използвано
без изрично да е дефинирано.

Смятам, че вместо термините ”I-indexed set“ и ”I-indexed function“ по-
сполучливо би било да се използват съответно термините ”I-indexed family
of sets“ и ”I-indexed family of functions“ – така, както всъщност е направено
в (10D) и (10E).

В (10J) вместо Log трябва да бъде ”the logical carrier of N“.
В (10M) фигурира фразата ”the Sort-indexed function defined in (2C)“,

но в (2C) не става дума за Sort-индексирани функции.
В дефиниция (12C) терминът ”algebraic fragment“ не е сполучлив в об-

щия случай, защото например логическият носител на ∂M може да бъде
с по-голяма мощност от този на M. По-подходящ термин би бил ”algebraic
variant“.

В твърдение (13H) трябва да се поиска фамилията Λ да не е празна (при
празна Λ предпоставката на твърдението е тривиално вярна, а заключени-
ето му не би било вярно, ако алгебрата A не е нормална).

В дефиниция (14C) изискването, отнасящо се за предикатните и логи-
ческите символи, неправилно е поставено в отделно изречение.

В (14U) и на стр. 77, ред 5 отд., се използва терминът ”algebraically
equivalent“ без предварително да е дефиниран.

В (19E) се споменава за условие ∆′ ⊆ ∆ в (19D), но там точно такова
условие няма.

На първия ред от доказателството на (19H) е пропусната думата ”injective“.
На стр. 109, ред 10 отг., би трябвало да се добави ”and fa ∈ Θ“ в края

на изречението.
На стр. 121, редове 1 и 4 отг., в следствие (21L), в доказателството му,

в доказателството на теорема (29C) и на стр. 224, ред 3 отд., вместо ”some
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algebra“, ”an algebra“ и ”any algebra“ би трябвало да бъде съответно ”some
normal algebra“, ”a normal algebra“ и ”any normal algebra“.

Доказателството на следствие (21L) използва неща, които се излагат по-
нататък. Би трябвало поне да се даде указание за кое място от дисертацията
се отнасят думите ”Later in this work“.

Мисля, че изречението ”No clause is applied more than once“ на стр. 126,
ред 13 отд., е написано по погрешка.

В точка (1) на дефиниция (26A) не е посочен сортът на разглеждания
епсилон-регулярен делта-термоид.

В точка (2) на дефиниция (29D) би трябвало вместо n да се използва
като индекс някоя друга буква.

Доказателството на твърдение (29H) е непълно – не е взета предвид
възможността да е било използвано преминаване към транзитивна обвивка
при установяването на съотношението в предпоставката на заключението.

В доказателството на теорема (30W) терминът кондензация се използва
както за клаузи, така и за клаузоиди. В дисертацията обаче е дадена дефи-
ниция за смисъла му (и е изказано съответно твърдение за съществуване)
само в случая на клаузи.

В списъка на цитираната литература не е дадена друга информация за
работата [25] освен авторите и заглавието ѝ.

Редно би било на някое място, където г-н Зиновиев споменава работата
си [32], да бъде посочено как се поправя допуснатата техническа грешка в
доказателството на лема 2.1 от тази работа (поправя се чрез размяна на
{x} и ∅ в дефиницията на множеството M).

Дефинициите на някои означения се намират трудно. Например ед-
но означение, въведено на стр. 135 и нефигуриращо нито на страницата

”Important notation“ в началото, нито в показалеца ”Index“ накрая, се из-
ползва на стр. 234, след като за последен път преди това е използвано на
стр. 147. Споменатият показалец не помага достатъчно за намирането на
дефинициите и на някои термини. Например в показалеца не намираме сре-
щащия се в текста термин ”equaliser“, а само термините ”termal equaliser“
и ”termoidal equaliser“ (аналогично е положението и с термина ”reductor“).
В някои случаи (напр. в лема (21E)) пропускането на определението пред

”equaliser“ създава известно затруднение за разбирането.
Има печатни или езикови грешки например на следните места: стр. 13,

ред 15 отд., стр. 29, ред 7 отг., стр. 45, ред 8 отд., стр. 55, ред 13 отд.,
стр. 60, ред 2 отг., стр. 66, редове 6 и 4 отд., стр. 67, ред 20 отд., стр. 82,
ред 8 отд., стр. 102, ред 14 отд., стр. 108, ред 13 отд., стр. 109, редове 2, 9
и 15 отг., стр. 120, ред 12 отг. и ред 1 отд., стр. 143, ред 11 отг., стр. 149,
ред 17 отд., стр. 150, ред 14 отд., стр. 163, ред 12 отг., стр. 174, ред 13 отг.,
стр. 188, ред 8 отд., стр. 215, ред 6 отд., стр. 235, ред 5 отд., и в данните от
библиографията за източниците [3,14,16].

Качества на автореферата
Имам няколко дребни забележки по изложението в автореферата, но

смятам, че той коректно отразява съдържанието на дисертацията. Отно-
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шение към дадената в него оценка на приносите взех в дела „Предмет на
дисертацията и приноси в нея“ на настоящата рецензия.

Заключение

Представеният дисертационен труд е с богато научно съдържание и
представлява много съществен и оригинален научен принос в една важ-
на област на математическата логика. Препоръчвам да бъде присъдена на
автора на труда гл. асист. Антон Кирилов Зиновиев образователната и на-
учна степен „доктор“.

София, 8.10.2014 г. Подпис на рецензента:
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