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СТАНОВИЩЕ 
на д.м.н. Георги Атанасов Тотков – професор в ПУ „Паисий Хилендарски” 

относно дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“ 

в област на висше образование 4.0 Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление:4.6. Информатика и компютърни науки, 

докторска програма „Информатика“ 

Докторант:   Тодор Пламенов Чолаков 

Тема:    Автоматизиране на анализа и обработката на програмен код 
Научен ръководител: доц. д-р Димитър Йорданов Биров 

Със заповед на ректора на софийски университет „Св. Кл. Охридски“ съм определен 

за член на научно жури по повод докторската защита на Тодор Пламенов Чолаков. 

В електронен и хартиен вариант получих необходимите документи по процедурата: 

дисертационен труд, автореферат, копия на публикации, както и програмен код, библиоте-

ки, плъгини, проекти в Eclipse, изходен код на разработените софтуерни инструменти и дру-

ги документи, свързани с темата на дисертацията. 

1. Степен на познаване на състоянието на проблема  

От обзора и анализа на проблема в дисертационния труд може да се съди, че докто-

рантът обстойно е проучил и изследвал състоянието на изследванията в областта. Списъ-

кът на използваните литературни източници съдържа 84 (осемдесет и четири) заглавия, от 

които 5 (пет) на кирилица, 68 (шестдесет и осем) на латиница и 11 (единадесет) интернет 

адреса. 

2. Методика на изследването 

Методиката на изследване, приложена от докторанта, е построена по логичен и сис-

темен начин и в резултат води до постигане на определени резултати. Основни логически 

стъпки на провежданото изследване са проучване на областта, открояване на проблем, 

създаване и оценяване на подходящ алгоритъм, реализация, планиране и провеждане на 

експерименти, както и анализ на получените резултати. Следователно, от методическа 

гледна точка, Т. Чолаков е демонстрирал необходимата научна култура и професионални 

умения. 

3. Обща характеристика и съдържание на дисертационния труд 

Дисертационната тематика е в областта на автоматизацията на програмирането, и по-

специално ‒ на автоматизирания анализ на програмен код с цел неговата преработка и 

усъвършенстване. 
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Актуалността на тематиката не е предмет на специално обсъждане в дисертацията.  

За сметка на това в Увода (по същество глава 1. на дисертацията) докторантът посоч-

ва три основни случая, характерни за предмета на изследване ‒ софтуер, подлежащ на 
усъвършенстване: стар или наследен, в процес на активна разработка, еволюирал в оп-

ределен период. 

В текста не са формулирани изрично основната цел на дисертационното изследва-

не (която би трябвало да следва от направения обзор) и задачите, които е целесъобразно 

да бъдат решени за нейното постигане. Поради тази причина няма как да се прецени ‒ да-

ли, и до каква степен получените решения, резултати и приноси постигат цели на дисерта-

ционното изследване. 

В раздел 1.4. на Увода от докторанта са формулирани основните резултати и при-
носи на дисертационното изследване, които не са класифицирани по категории ‒ научни, 

научно-приложни и приложни. В критичен план ще отбележа, че традиционното място на 

раздела е в Заключение (в края на дисертацията), където освен формулиране на постигна-

ти резултати и приноси (по поставени задачи), би трябвало да се отбележи ‒ постигната ли 

е целта на изследването и какви са перспективите за неговото следващо развитие.  

Отсъствието на изрични формулировки в текста на дисертацията, очертаващи общата 

рамка на провежданото изследване (цел, задачи и т.н.), не позволява да се дадат точни 

преценки на въпроси, които обикновено са предмет на вниманието на рецензентите ‒ до 

каква степен обзорът е адекватен и пълен, изпълнени ли са задачите на изследването и 

т.н. 

В автореферата, обаче, са посочени направления, които биха могли да бъдат пре-

формулирани като задачи на дисертационното изследване:  

– създаване на методи за извличане на знания от програмен код; 

– разпознаване на логически компоненти на софтуерен продукт (или на негова част); 

– създаване на методи за анализ на еволюирал софтуерен продукт;  

– откриване на структури, подходящи за рефакторизация в програмен код. 

Следвайки текста на изложението може да се приеме, че основна цел на дисертаци-
онното изследване е усъвършенстване на софтуерни инструменти с използване на мето-

ди за автоматичен анализ на изходен код и неговото следващо трансформиране, а основ-

ните решавани задачи са разпределени по отделни глави на дисертацията.  

В Глава 2. са въведени основните понятия и означения, ползвани в следващия текст. 

В дисертационния труд отсъства систематизиран обзор на други академични изс-
ледвания по темата за автоматизиран анализ и ограничена преработка на софтуерен код. 
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За сметка на това, в отделни глави (напр. в края на глава 6., глава 7., глава 9.) са включени 

кратки обзори, а в глава 3. Обзор на предметната област е направен преглед на съответ-

ни софтуерни инструменти, използвани в среди или езици за програмиране като Edit+, 

Notepad++, Eclipse , IntelliJ, Idea, Visual Studio, SELF и др. 

В Глава 4. са представени и изследвани за сложност 2 (два) алгоритъма за извли-
чане от изпълним код на графи, съответно на извикванията и на използванията на 

базата на теорията за презаписване на терми. Осъществени са експерименти с ползване 

на Stratego/XT и Java.  

В Глава 5. е представен алгоритъм за разпознаване на компоненти на софтуерен 
продукт с входни данни неговите графи на извиквания и на използвания (вж. глава 4.). Ос-

новната идея се заключава в намирането на разделяне на съответните графи на клъстери 

(в случая ‒ модели на софтуерни модули). След проведен критичен анализ на общите под-

ходи за решаване на задачата за разделяне, в контекста на спецификата на граф ‒ реплика 

на софтуерен продукт, от докторантът е предложен и специфичен алгоритъм. Направена е 

оценка на неговата сложност и е проведено сравнение с други алгоритми за разпознаване 

на компоненти. Представено е и подобрение на първоначалния алгоритъм чрез въвеждане 

на параметри, свързани с процеса на разделяне на графа на клъстери. 

Предмет на глава 6. са реализации на създадения алгоритъм на различни платфор-

ми – Stratego/XT, SQL и Java и сравнения между трите технологии, спец по отношение на 

бързодействието. Проведени са и експерименти за изследване на влиянието на отделни 

параметри на алгоритъма върху получаваните резултати. .  

Глава 7. представя модифициран вариант на алгоритъма от глава 5. в специалния 

случай на анализ на еволюирал софтуер. В частност е предложен алгоритъм (реализиран 

на Java) за сравнение на две версии на програмен продукт, като е направена оценка на не-

говата сложност. Проведени са експерименти върху няколко версии на Ant. 

В Глава 8. е представен параметризиран алгоритъм с висока степен на точност за от-

криване на повтарящ се код и неговата оценка на сложност. За вход на алгоритъма се из-

ползват графите на извикванията за анализирания код, представени в глава 2. Отново екс-

периментите са проведени върху различни версии на Ant. 

В Глава 9. е представен алгоритъм ‒ модификация на алгоритъма за разпознаване на 

компоненти от Глава 5., за откриване на т. нар. класове-божества в даден софтуерен про-

дукт. Направена е оценка на сложността на алгоритъма и е изследвано влиянието на него-

ви параметри върху изходните резултати с експерименти върху версии 1.3, 1.5 и 1.7, на Ant. 
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В Глава 10. е представена нова параметризирана модификация на алгоритъма за 

разпознаване на компоненти от глава 5. ‒ алгоритъм за откриване на класове, подходящи 

за разделяне на части. Направена е оценка на сложността, като работата на алгоритъма е 

демонстрирана с различни набори от параметри.  

4. Автореферат 

Авторефератът на дисертацията отговаря по съдържание на изискванията на ЗРАСРБ 

и Правилника за неговото приложение като отразява в резюмиран вид най-съществените 

страни на дисертационното изследване. Информацията, съдържаща се в автореферата 

позволява да бъдат обективно оценени основните достойнства и приноси на дисертацион-

ното изследване. 

В критичен план ще отбележа, че обемът на автореферата значително надхвърля 

приетите норми. Би следвало обемът значително да се редуцира ‒ примерно до 36 ‒ 40 

страници във формат А5. 

5. Приноси 

Както вече беше отбелязано, приносите на дисертационното изследване не са класи-

фицирани в дисертационния труд по категории ‒ научни, научно-приложни и приложни. 

Според мен, приносите на докторанта могат да бъдат определени като научно-
приложни ‒ спец. 2-та алгоритъма от глава 4. за извличане на графи (на извикванията и на 

използванията) от изпълним код, и алгоритъма от глава 5. за разпознаване на компоненти 

на софтуерен продукт) и приложни (вкл. всички модификации на алгоритъма от глава 5., 

организацията и провеждането на съответните експерименти).  

6. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Основните резултати на изследването са представени в 7 (седем) публикации на 

докторанта – 6 (шест) в съавторство с научния ръководител доц. Д. Биров и една ‒ с още 3-

ма съавтори. По дисертационната тема е докладвано и на 3 (три) научни сесии на ФМИ при 

СУ. Определено може да се счита, че резултатите са апробирани в достатъчна степен пред 

специализирана научна аудитория.  

Нямам основания за съмнения в личния принос на докторанта за получаване на ди-

сертационните резултати. 

Не са ми известни цитирания на публикации на докторанта. 
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7. Мнения, препоръки и бележки 

Определено считам, че дисертационното изследване представя Т. Чолаков като про-

фесионалист в областта на информатиката, който успешно е завършил своето обучение в 

докторската програма по информатика към ФМИ на  СУ „Св. Кл. Охридски“. 

По-горе бяха споделени критични бележки към дисертационния труд и автореферата. 

Освен това, съдържанието е излишно раздробено. Както следва от анализите в т. 3. 

и т. 5., примерна структура на дисертационния труд би могла да бъде следната: Увод (об-

що представяне на изследването), глава 1. (основни понятия и означения; обзор, вкл. прег-

ледите на други изследвания; постановка на изследването ‒ основна цел и задачи), глава 
2. (сегашната глава 4.), глава 3. (сегашната глава 5.), глава 4. (с раздели, представящи 

модификациите на основните алгоритми от изследването, съдържащи се в сегашните 4-та 

и 5-та глава) и Заключение (общо за изследването, приноси и перспективи).  

Ще отбележа, че са допуснати и пропуски от техническо и стилово естество: липс-

ващи фигури (напр. от фиг. 7. до фиг. 13. В електронния вариант на дисертацията); случаи 

на различно стилово оформление (и в дисертацията, и автореферата);  фигури, илюстри-

ращи работата на алгоритмите, в доста случаи не допринасят особено за повишаване на 

нагледността и др. 

Направените бележки в никакъв случай не намаляват достойнствата на проведеното 

изследване и на дисертационния труд. 

8. Заключение 

Определено считам, че представеният дисертационен труд отговаря на изискванията 

на Закона за РАСРБ, Правилника за неговото прилагане и Правилника за РАС на СУ „Св. 

Кл. Охридски“, поради което изразявам своята категорична положителна оценка за дос-

тойнствата и качеството на проведеното дисертационно изследване. Предлагам на уважа-

емото научно жури да присъди образователната и научна степен ‘доктор’ на Тодор Пламе-

нов Чолаков в област на висше образование 4.0. Природни науки, математика и инфор-

матика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска 

програма Информатика. 

 

1. 09. 2015 г.      Подпис:  

Пловдив       (проф. д.м.н. Г. Тотков) 


