
СТАНОВИЩЕ
на доц. д-р Ангел Василев Дичев,

СУ "Св. Климент Охридски" , ФМИ, кат. "Мат. логика и приложениата й"

за представената от Антон Кирилов Зиновиев дисертация
"Крайни модели чрез резолюция с термоиди"

за присъждане на образователната и научна степен доктор
в професионалното направление 4.5 Математика(Математическа логика)

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд се състои от
245 страници и е написан на английски език. Има титулната страни-
ца както на български, така и на английски език; една от страниците е
азбучен указател на важните означения, 2 страници съдържание, 3 стра-
ници увод, 1 страница публикации на автора и декларация за авторство,
4 страници индекс на термините, и 2 страници библиография. Авторе-
фератът е на български език. Според мен, дисертацията и автореферата
отговарят на ЗРАСРБ.

Областта на изследването се развива много интензивно в последните
30-тина години. То е инспирирано от намирането на класовете Маслов
и една работа на Джойнер, който използува метода на резолюцията за
получаване на крайни модели за специални класове от формули от класа
Σ0

3 без фунционални символи.
Добре известен факт е, че методът на резолюциите дава полуразре-

шима процедура за това дали множество от клаузи е универсално из-
пълнимо или не. В настоящия труд се изследва възможността за някои
класове от клаузи дали с помощта на метода на резолюциите може да
се намери грубо казано разрешима процедура, т.е. или да опровергаем
или да построим модел за дадено множество от клаузи. Разбира се, този
модел е добре да бъде краен. От друга страна, той трябва да е Ербра-
нов или, ако не е възможно, да е свързан с тези Ербранови модели или
"прилича" на Ербранов. Ербрановите структури с поне един функцио-
нален символ и поне една константа са с безкраен носител. За тази цел
в дисертацията е въведено понятието "термоид" като аналог на терм и
чиито елементи ще играят роля на носител на търсения краен модел.

Основна роля в изследването играят раличните видове термоиди —
алфа-, бета-, гама-, делта-, епсилон-, бета-, както и понятието унифи-
кация. Един важен принос е въвеждането на термоидите, и в частност,
намирането на епсилон- и бета- термоидите. Детайлно са изучени SLD-
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резолюцията и положителната хиперрезолюция за термоиди в контекста
на свойството на крайните модели, които са основните приноси на ди-
сертационния труд. Като основен резултат и принос още е доказано и, че
класът VED притежава свойството на крайните модели. Получено е и,
че в Пролог ако няма зацикляне на резолютивния извод и не се отхвърли
дадена формула, от резолютивния извод може да се построи съответен
модел.

Искам да отбележа, че доказателствата са конструктивни и нищо, че
няма алгоритми за намирането на крайни модели, може да се построят
такива.

Само една част от дисертацията е публикувана самостоятелно в две
публикации — една в докладите Proceedings of the 7-th Panhellenic Logic
Symposium и една в Годишника на Софийския университет.

Авторефератът и заключението в дисертацията правилно отразяват
научните приноси на Антон Зиновиев в представения труд.

За излагането на теорията в този труд е избран категорен подход.
Заради това, а и заради естеството на разглежданите проблеми, в този
труд има много дефиниции, които правят четенето на труда доста труд-
но. Обичайно е да се срещат дефиниции с по 11, 13, 18 пункта. Изглежда,
че това е причината, резултатите изложени тук, да не бъдат докладвани
на повече научни форуми.

Не съм забелязал много и съществени грешки. Има такива, които
могат да се отстранят и да се подобри подредбата на дефинициите. Нап-
ример дефиницията на елемент на индексно множество, на стр. 42, както
и преди дефиницията fP

i на стр. 42-43, да бъде дадена дефиницията на
степенно множество от стр 45.

Имайки предвид казаното по-горе, смятам за несъмнено, че пред-
ставената дисертация наред с високите си научни качества показва и
широката обща математическа култура, богат запас от овладяни техни-
ки, способност за задълбочени научни изследвания на Антон Зиновиев.
Считам, че всички изисквания на ЗРАСРБ, правилника за прилагане на
ЗРАСРБ, правилниците за условията и реда за придобиване на научни
степени и за заемане на академични длъжности на СУ "Св. Климент Ох-
ридски" и на ФМИ към обсъжданата дисертация и автора са изпълнени,
поради което
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убедено предлагам г-н Антон Кирилов Зиновиев да получи
научната и образователна степен "доктор" в професионалното
направление 4.5 Математика, научна специалност "Математи-
ческа логика" , за дисертацията си на тема "Крайни модели
чрез резолюция с термоиди".

София, 11 октомври 2014 г. Рецензент:
(Ангел Дичев)
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