
РЕЦЕНЗИЯ
на дисертацията

ОПРЕДЕЛИМОСТ В СТЕПЕННИ СТРУКТУРИ
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Представеният ми за рецензиране дисертационен труд се състои от 95
страници. Една от страниците е титулна, 8 страници предговор, 1 стра-
ница съдържание, 2 страници библиография, съдържащ 44 заглавия и
2 страници заключение, публикации на автора, както и декларация за
оригиналност. Представен е и автореферат от 20 страници, включващ
благодарности, авторска справка, публикации във връзка с дисертация-
та, декларация за оригиналност и списък от цитираните работи, съдър-
жащ 44 заглавия. Представена е и изискуемата от закона автобиография,
в която е отразил каква преподавателска дейност е имал, в какви про-
екти е участвувал и на какви форуми е докладвал своите резултати.
Направих справка в отдел докторанти и установих, че са налични ко-
пие от дипломата за магистърска степен, справка за положените изпити
от индивидуалниа план на докторантурата и документ за отчисляване
с право на защита. Имайки предвид това, считам, че представените до-
кументи, структурата на дисертацията и на автореферата отговарят на
изискванията на ЗРАСРБ и на правилника за прилагането му.

Областта на дисертацията е теория на рекурсията. Един от клонове-
те в класическата теория на рекурсията е "измерване" на сложността на
множествата и функциите от гледна точка на ефективност, наречен сте-
пени на неразрешимост. В последните 60 години и особенно интензивно
в последните 30 години усилията в областта на степените на неразреши-
мост е насочена върху структурата и значими определимости в горните
полурешетки на Т-степените и е-степените. Тези проблеми се препли-
тат с проблема дали в горната полурешетка на Т-степените, а също и
в горната полурешетка на е-степените, съществуват нетривиални авто-
морфизми. За тази цел, а и с цел да се опознаят тези полурешетки, се
изследват интензивно и подполурешетките на тези структури — както
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така наречената съответна локална теория, така и глобалната.
Има различни начини да се атакуват тези проблеми. Една възмож-

ност е да се атакуват тези проблеми директно. Друга възможност е да
се вложат полурешетките на тези степени в някоя структура и там да
се намери допълнителна информация, която да даде възможност да са
изследват споменатите полурешетки. Един такъв опит за влагане е дефи-
нираното от Иван Сосков понятие !-номерационни степени. Иван Сосков
и Христо Ганчев започват да развиват тази теория на !-номерационните
степени с точно такава цел, а именно да атакуват посочените по-горе
проблеми. Получени са много интересни и важни резултати през послед-
ните години, свързани с определимости на определени класове в полу-
решетките на Т-, е- и !-номерационните степени, така и със съществу-
ването на интереснн класове от е- и !-степени. Съществена част от тези
резултати са свързани с имената на Иван Сосков, Христо Ганчев, Мария
Соскова и др. от българската група по теория на изчислимостта. Рабо-
тата на Андрей Сариев продължава изследването на !-номерационните
степени, а също и в една близка насока, която е модификация на !-
номерационните степени, наречена !-Тюрингови степени.

Дисертацията има предговор и основна част, съставена от 3 глави и
едно допълнение.

В глава 1, параграфи 1,2,3,5, сбито са дадени основните дефиниции
за тюрингови и номерационни степени, както равномерността на изпол-
зуваните операции между оператори. Дадени са и дефиниции на редици
от множества, номерационен и тюрингов скок на такива редици, както и
съответни сводимости. Цитирани са резултати, които ще бъдат използу-
вани по-нататък. Параграф 4 и 6 в тази глава са малко нестандартни за
уводна глава. В параграф 4 на тази глава е дадена добра обосновка за
разглеждането на определимостта в локалните теории на полурешетките
на !-номерационните и !-тюринговите степени. В параграф 6 г-н Сариев
показва общата картина, от която ще се раглеждат !-номерационните и
!-тюринговите степени и естествените условия за равномерност и ефек-
тивност, довели до тези разглеждания.

Във втора глава се разглеждат !-номерационните степени. В първи-
те два параграфа се дават основните дефиниции свързани с влагането
на полурешетката на е-степените в полурешетката на !-номерационните
степени, както и с една "силна" теорема за обръщане на скока. Дадени
са и свойства на влагането �e и "обратното" �e, както и връзката им с
така добилият гражданственост (от покойния И. Сосков) n-инвърт. Тези
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резултати са от Сосков, Ганчев и М. Соскова.
В параграф 3 са разгледани a.z (почти нулевите) и едно много ин-

тересно понятие – наследени степени. Доказано е, че всяка a.z. степен
е разделяема. Разделяема е много адекватен превод на съответното ан-
глийско. Използувайки теорема на Кент и Сорби е доказан съответен
вариант и за !-номерационните степени.

В параграф 4 е използвано едно мощно средство за определимост в
произволна горна полурешетка, и по-специално в различните теории на
степените — K-двойките, определени от Калимулин. Резултатите тук са
насочени към определяне на някои класове от степени в следващите па-
раграфи. Най-напред е показано, че в произволна горна полурешетка за
произволни два елемента u, a, u ≤ a, то множеството от всички елементи
b, които образуват K-двойка с a, е идеал. След това използувайки един
резултат на Калимулин е доказано, че свойството две !-номерационните
степени да са K-двойка, се запазва при скок и при n-инвърт. След това
е показано как �e и �e "преминават" през предиката "a и b е K-двойка
над u". В края на параграфа е доказано едно уточнение на резултат на
М. Соскова и Ганчев свързано с K-двойките, което разграничава почти
нулевите степени и наследените степени.

В параграф 5 е показано, че в полурешетката на !-номерационните
степени е определимо една двойка да бъде наследена K-двойка, а оттук
и определимостта на скока на най-малкия елемент. В параграф 6 са от-
белязани факти, доказани от Ганчев и М. Соскова, за определимостта
на класовете на n-високите, n-ниските, както и на високите, ниските и
междинните класове, но в термините и на почти нулевите степени.

В параграф 7 са показани много важни за локалната теория на !-
номерационните степени определимости. Първо е показано, че е опре-
делим класа {on∣n ∈ !} на всички on. Това дава възможност да бъдат
определени в локалната теория класовете на всички високи, всички нис-
ки и всички междинни степени.

В трета, последна глава се въвеждат !-тюринговите степени. В параг-
раф 1 се дават основните дефиниции и се доказват основните свойства,
както и основните връзки на тези степени с известни досега. В параграф
2 е определено естествено влагане �T на полурешетката на T -степените в
полурешетката на !-тюринговите степени, както и подструктурата DT

1 ,
която е изоморфна на горната полурешетка на T -степените. Показано
е, че DT

1 е база за автоморфизмите на DT,!. В параграф 3 се въвежда
понятието скок, доказват се базовите свойства и се доказва една стан-
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дартна теорема за обръщане на скока. Дефинира се и изображението
�T и се даказва съответна съгласуваност. В параграф 4 е посочено ед-
но естествено влагане на полурешетката на !-тюринговите степени в !-
номерационните степени. В параграф 5 е доказана една силна теорема за
обръщане на скока, аналогична на случая на !-номерационните степени,
т.е. доказано е съществуванете на така наречения n-инвърт и съответни-
те свойства за това понятие. В параграф 6 е определено множеството на
всички "тюрингови" степени в полурешетката на !-тюринговите степени
заедно с операцията скок. Използувайки получените до тук резултати,
в параграф 7 се доказва че групата на автоморфизмите на полурешет-
ката на "тюринговите" степени е изоморфна на групата на автоморфиз-
мите на полурешетката на !-тюринговите степени заедно с операцията
скок. Като следствие е получено, че всеки автоморфизъм запазва всич-
ки степени над втория скок на нулевата степен. Параграф 8 е посветен
на !-тюринговият вариант на a.z. степените. Най-напред е показано, че
между всяка ненулева a.z. степен и нулевата има друга a.z. степен. След
това е доказано, че има несравними a.z. степени, а като следствие и че
има минимални двойки от a.z. степени. След това е установено, че всяко
частично наредено изброимо множество може да бъде вложено само в
множеството на a.z. степените със съответната наредба. В параграф 9 е
разгледан въпроса въпроса за съществуването на минимални степени в
теорията на !-тюринговите степени. Дадена е много интересна характе-
ризация на минималните степени в термините на минимално покритие
за Т-степените. Като следствие е заключено съществуването на изброи-
мо много минимални степени и е формулиран отворен въпрос дали 0′

T,!

може да бъде определен в термините на минималните степени. В па-
раграф 10 се разглежда съответната локална теория. Най- напред се
определят съответните on. След това в термините на on се определят n-
високите и n-ниските. Следваща естествена стъпка е да се направи опит
за характеризация на високите и ниските степени в термините на a.z.
степените, аналогична на случая на !-номерационните степени. Получе-
на е само едната посока от очаквана характеризация, а другата посока е
все още открит въпрос. В последния, 11 параграф е разгледан въпроса
за определимостта на n-високите и n-ниските степени в локалната тео-
рия. Използувайки допълняемост на една степен до друга множеството
на "тюринговите" степени под първия скок на нулата е определимо в
локалната теория, откъдето получаваме, че класовете на n-високите и
n-ниските степени са определими за всяко фиксирано n. Като следствие
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е получена важната теорема, че теорията от първи ред на аритметика-
та се интерпретира в локалната теория на !-тюринговите степени. Това
показва колко сложна като структура е локалната теория. Единствената
теорема в допълнението, касае резултат 3.9.3.

Смятам, че представеният от Андрей Сариев проект за дисертация
има достатъчно научни приноси в актуална научна област. Основните
приноси са в параграфи 3–7 на глава 2 и 6–11 на глава 3. На пръв поглед
би могло да се каже, че резултатите за !-номерационните степени могат
лесно да бъдат пренесени за !-тюринговите степени. Това обаче не е така
в общия случай. Само за най-простите следствия може да бъде следвана
техниката и получени съответните резултати. По-нататък се вижда, че
нито всички резултати могат да бъдат пренесени, нито всички техни-
ки работят в общия случай. На практика трябва да бъдат преодолени
както трудности от технически характер, така и проблеми от принципно
естество. Това, което е много интересно и впечатляващо в представения
проект за дисертация, според рецензента, е определимостта на класовете
на високите, ниските и междинните степени в локалната теория на !-
номерационните степени и установяването на най-много изброимо много
минимални степени в теорията на !-тюринговите степени. Това показва,
че !-тюринговите степени се различават както от тюринговите степени,
така и от номерационните и !-номерационните степени.

Във връзка с дисертацията, Андрей Сариев е представил 2 публика-
ции в съавторство с Христо Ганчев, 1 от които е в Ann. Pure and Appl.
Logic и 1 приета за печат в годишника на СУ. Резултатите са докладвани
на конференциите: CiE 2012, Кембридж; Logic Colloquium 2012, Манчес-
тър; CiE 2013, Милано; Мальцевские чтения, 2013, Новосибирск; CiE
2014, Будапеща; Logic Colloquium 2014, Виена.

Избраният стил на изложение в дисертацията е добър. Едновремен-
но сбит и достатъчно ясен. Срещат се несъзнателни правописни грешки,
върху които няма да се спирам. Не съм забелязал грешки, които да под-
лагат на съмнение определен резултат или част от дисертацията. Има
формулирани важни и интересни открити въпроси, които показват на-
соки за ползотворни бъдещи изследвания.

Авторефератът и авторската справка отразяват правилно научните
приноси от изследванията на Андрей Сариев, изложени в дисертацията.

В заключение, имайки предвид казаното, убедено смятам, че предс-
тавената дисертация наред с високите си научни качества без всякакво
съмнение показва широката обща математическа култура, богат запас от
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овладяни техники и похвати в областта на теорията на рекурсията. Де-
монстрана е творческа изобретателност и способност за самостоятелна
научна дейност от страна на Андрей Сариев. Считам, че всички изис-
квания на ЗРАСРБ, Правилника за прилагането му, правилниците за
условията и реда за придобиването на научни степени и за заемане на
академични длъжности на СУ "Св. Климент Охридски"и на ФМИ към
обсъжданата дисертация и автора й са изпълнени.

Убедено предлагам Андрей Константинов Сариев да придо-
бие образователната и научна степен "доктор"в професионално-
то наравление 4.5 "Математика"по научната специалност "Ма-
тематическа логика"за дисертационния труд "Определимост в
степенни структури".

София, 11 май 2015 г. Рецензент:
(доц. д-р Ангел Дичев)
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