
Р Е Ц Е Н 3 И Я  
 

на  дисертация  за  присъждане  на  образователната  и  научна  степен  “Доктор”  по 

научна специалност “Информатика” (01.01.12) 

на тема "Среда за управление на бизнес‐процеси в грид" 

с автор Радослава Данаилова Горанова, СУ "Св. Климент Охридски" 

от доц. д‐р Васил Цунижев, ФМИ‐СУ „Св. Кл. Охридски” 

 

1. Допустимост на кандидата 
 

Съгласно  чл.  чл.  24.  –  27.  от  ПЗРАСРБ  при  направената  справка  установих,  че 

докторантката:  

• притежава образователно‐квалификационната степен „Магистър”;  

• отчислена е с право на защита със заповед РД 20‐316/12. 02. 2008.;  

• представила  е  дисертационен  труд,  притежаващ  предвидените  в  27(2) 

атрибути; 

• успешно  е  положила  изпитите,  определени  в  индивидуалния  учебен  план, 

съгл. удостоверение от Декана на ФМИ от 03. 01. 2012. ; 

• представено  е  необходимото  решение  на  факултетния  съвет  по 

предложение  на  съвета  на  първичното  звено,  цитирано  в  заповедта  на 

Ректора. 

Следователно  кандидатката  отговаря  на  изискванията  за  допускане  до  защита  на 

ОНС „Доктор”. 

2. Актуалност и значимост на разработвания проблем  
 

Темата  на  дисертацията  е  актуална  и  значима  тъй  като  дисертантката  се  е 

фокусирала  върху  един  съвременен  подход  за  организацията  на  разпределената 

информационна обработка в грид – а именно организирането на група от логически 

свързани  задачи  в  единен  процес,  базиран  върху  сервизна  инфраструктура  от 
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споделените  ресурси  на  дадена  виртуална  организация.  По  отношение  на  типа 

обслужване  –  сервизно‐ориентирано  –  този  подход  се  разработва  и  изследва 

приблизително  от  периода  на  зачисляване  на  дисертантката  (2004.),  а  по 

отношение на композирането на група процеси в супер‐процес изследванията имат 

доста  по‐дълга  предистория,  но  без  достигане  на  задоволителна  технологична 

зрялост (с изключение на пакетния подход). Така че нейните изследвания се движат 

в унисон със световното развитие по тази тема. 

3. Познаване състоянието на проблема от страна на дисертанта 
 

Дисертантката  е  навлязла  добре  в  проблематиката.  Цитираната  литература  е 

съвсем  актуална  –  има  източници  от  2011.  със  съществено  позоваване  в 

дисертацията.  

Общият  брой  източници  е  60  документа  (като  извадим  от  списъка 

самоцитиранията на дисертантката), към които са добавени 20 мрежово‐достъпни 

източника  на  програмните  средства  по  разгледаните  в  дисертацията  технологии. 

Неголяма част от основните 60 източници могат да се окачествят като технологични 

ръководства и  справочници –  напр.  [52, 61]. Шест от източниците  са от български 

автори  (отново  ако  не  включваме  самоцитиранията).  Като  цяло  списъкът  на 

източници съответства на поставената цел и получените резултати.  

4. Методика на изследването 
 

Методиката,  приложена  от  Радослава  Горанова,  произтича  от  поставената  цел, 

респективно  задачи  и  съответства  на  тях.  Тя  се  базира  на  аналитично  и 

систематизиращо  проучване  на  текущото  състояние,  което  обхваща  съществено 

множество от информация. На базата на пространния обзор, изложен в първите две 

глави  на  дисертацията  и  съответно  развит  в  две  направления  –  функционално  и 

технологично –  е формулиран модел на средата за управление на процеси,  който 

по  идея  трябва  да  имплементира  допълваща  системна  функционалност, 

съответстваща  на  темата  на  дисертацията.  Апробацията  на  модела  се  базира  на 
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експериментален  подход  с  проектиране  на  композитни  услуги,  имплементиращи 

примерни бизнес процеси. 

Следователно  от  методическа  гледна  точка  авторката  прилага  традиционен 

подход за реализиране на поставената изследователска задача. 

5. Характеристика и оценка на материала и научни и научно‐приложни 
приноси  

 

Дисертацията се състои от увод, четири глави, заключение и библиография – на 141 

страници. Към това са добавани следните справочни допълнения: авторска справка 

с претендираните приноси и списък публикации по дисертацията, пет приложения – 

всичко това оформено като том от 166  стр. Това поставя обема на дисертацията в 

рамките на обичайните очаквания. 

В увода, освен обосновка на актуалността на проблема, са формулирани целта 

и  задачите  на  дисертацията,  след  което  е  направен  кратък  преглед  на 

съдържанието й.  

Формулираната  цел  е  да  се  предложи  модел  и  архитектура  на  среда  за 

управление на бизнес‐процеси  в  сервизно‐ориентиран  грид,  като  под  управление 

авторката  разбира  спецификацията,  проектирането  и  изпълнениетона    бизнес‐

процесите,  но  не  и  допълнителни  системни  функции  като  защита,  контрол  на 

ефективността  и  скоростта  на  обслужване  и  други  компоненти  на  качеството  на 

обслужване. 

Целата  е  декомпозирана  в  девет  задачи,  които  могат  да  се  групират  по 

следния начин: 

• сравнителен обзор на средите за управление на грид‐процеси в EGI с оглед 

на системна функционалност и архитектура; 

• моделиране на среда за управление на бизнес‐процеси в EGI и проектиране 

на нейната архитектура; 

• проектиране  на  примерни  Web‐услуги  и  композиране  на  тяхна  база  на 

бизнес‐процес. 

В глава I представлява обзор на предеметната област на анализ и моделиране. 

По конкретно обзорът е насочен в три свързани но самостоятелни направления, а 
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именно грид‐архитектурите, сервизно‐базираната софтуерна архитектура и бизнес‐

процесите.  Като  обхват  и  структуриране  намирам  това  решение  за  уместно  и 

достатъчно  изчерпателно  с  оглед  на  функцията  му  на  предварителен  или 

встъпителен  обзор  в  цялостната  структура  на  работата.  Резултат  от  него  е 

констатацията  за  незрялост  на  собствените  средства  на  EGI  по  отношение  на 

функционалностите, свързани със сервизното композиране на бизнес‐процеси. 

Глава  II  представлява  фокусиран  обзор  на  шест  съществуващи  среди  за 

проектиране  и  управление  на  бизнес‐процеси  в  EGI.  Списъкът  на  анализираните 

съществуващи решения е напълно представителен – не само като изчерпателост, но 

и с оглед на систематизираните особености на всеки от различните подходи. Преди 

всичко шестте  среди са разделени на две  големи  групи  с оглед на подхода им за 

сервизно композиране на бизнес‐процеси, а допълнително е представена мрежа от 

осем  качествени  критерия  за  тематична  съпоставка  на  тяхната  системна  

функционалност. Тази категоризация е разширена и надхвърля характеристиките на 

разгледаните среди с оглед да мотивира представеното по‐нататък научно дирене. 

Предложената таксономия намирам за логична и изчерпателна. 

Глава  III  представя  авторски  модел  на  среда  за  предоставяне  на  услуги  в 

съществуващата  инфраструктура  на  EGI.  Обоснован  е  подходът  за  разгръщанена 

тази среда като по‐висок слой над съществуващата платформа за Web‐услуги на EGI. 

Спецификацията  на  този  модел  е  развита  като  блокови  диаграми  на 

разслоените  му  компоненти  съвместно  със  съществуващите  модули  на  EGI, 

диаграми  на  случаите  на  употреба  на  средата  за  управление,  на  средата  за 

разработка, поддържаща административните функции проектиране и разгръщане и 

на  средата за изпълнение на  съставен бизнес‐процес.  Спецификацията на модела 

завършва  с  лансиране  на  софтуерната  архитектура  на  проектираните  моделни 

компоненти  съвместно  със изпълнителната платформа на  грида –  във фóрмата на 

блокови диаграми.  

В  края  на  главата  се  претендира  за  три  приноса,  от  които  два  приемам  и 

класифицирам  научно‐приложни.  Това  са  моделът  и  архитектурата  на  средата  за 

бизнес‐процеси.  Третият  принос  –  относно  необходимостта  от  адаптиране  на 

достъпа до съществуващите услуги – приемам за относим по‐скоро към обзорната 

част от изследването. 
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Глава  IV  представя  експерименталната  апробация  на  предложения  авторски 

модел. За целта е предложена архитектура на модул от адаптери към услугите на 

gLite.  Представени  са  използваните  технологии  в  тази  архитектура,  ориентирани 

към MySQl  и  Java.  За  входен  интерфейс  на  заданията  е  избрана  средата  ROOT. 

Компонентите  на  предложената  платформа  за  бизнес‐процеси  се  изпълняват  от 

WebSphere  Service  Registry  and  Repository  (WSSR), WebSphere  Business Modeler  и 

WebSpehere  Process  Server  –  избор  който  е  наследен  от  съществуващата  EGI 

инфраструктура.  Като  доказателство  за  поддържаната  от  модела  системна 

функционалност са приведени спецификациите на два бизнес‐процеса. В главата се 

претендира  за  няколко  приложни  приноса,  свързани  с  проектиране  на 

експерименталните приложения на модела, които приемам напълно. 

6. Степен на самостоятелност на приносите и преценка на публикациите  
 

Авторката е представила списък от пет публикации. Една – обзорът – е в списание 

(на  български),  а  останалите  са  на  международни  конференции,  от  които  една  в 

чужбина.  Четири от  работите  са  самостоятелни,  а  тази,  която е  на  конференция  в 

чужбина е с втори автор научния ръководител на дисертантката. Тъй като именно 

тази  публикация  е  с  най‐висока  стойност  по  съществото  на  приносите  в 

дисертацията, изясних с доц. Димитров съотношението на съавторство, което е 80% 

за  дисертантката.  При  тези  характеристики  смятам,  че  общата  преценка  за 

публикационната дейност  е  положителна –  по  покритие  на дисертационния  труд, 

по брой работи и по останалите изисквания. 

7. Приложна стойност на резултатите  
 

Лансирният от авторката архитектурен подход за реализация на бизнес‐процеси на 

базата  на  грид‐базирани  услуги  е  практичен и  приложим  за много потребителски 

сценарии – особено при решаването на интердисциплинарни проблеми с помощта 

на продукционен грид. Приложимостта е демонстрирана чрез описаните в четвърта 

глава два експеримента, макар че в експериментален план изследването не може 

да претендира за изчерпателност или представителност. 
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8. Автореферат  
 

Авторефератът  към  дисертационния  труд  е  на  38  страници  и  отразява  правилно 

съдържанието и приносите на дисертационния труд. 

9. Бележки и въпроси 
 

Дисертацията  е  добре  структурирана,  с  ясен  план.  Освен  авторските  резултати 

изложението съдържа и редица полезни справочни сведения. Разбира се могат да 

се  отправят  бележки  и  въпроси  към  работата.  Тук  ще  посоча  само  три  по‐

специфични бележки  (извън обичайните възражения относно  терминология,  стил, 

средства  за  формализация  и  др.  т.)  –  от  които  две  са  по  съдържанието  на 

изследователския план, а третата има по‐скоро стилистичен характер. 

Отсъства  коментар  по  качеството  на  услугите  в  лансираната  архитекура.  В 

работата  не  открих  пряко интерпретиране на  въпроси  относно нефункционалните 

характристики  на  обслужването  и  по‐специално  съпоставка  в  това  направление  с 

други съществуващи платформи за бизнес‐процеси.  

Функционалността на архитектурата е обоснована есперименално, но отсъства 

план  на  експериментите,  който  да  мотивира  стойността  и  значимостта  на 

предложените  два  примера  за  спецификация  на  бизнес‐процеси.  Желателно  би 

било  планът  за  експериманти  да  се  обвърже  с  обща  систематизирана 

характериситика  на  различни  типове  бизнес‐процеси.  В  този  смисъл  може  да  се 

заключи,  че  работата  страда  от  непълнота  на  експериментите,  или  поне  от 

недоказаност на тяхната пълнота. 

На  някои  места  в  изложението  се  срещат  некоректни  или  неадекватни  на 

съответната изследователска задача твърдения. Ще приведа следните примери.  

На  стр.  96.  „Средата  ROOT  се  ползва  п р е д и м н о   от  грид‐потребители 

физици.”: от изложението не става ясно, че тази среда е поектирана за специфични 

задачи  на  физиката  и  освен  това  подобно  твърдение  ненужно  внушава  стеснена 

приложимост на проектираната архитектура. 

На  стр.  105.  във  втори  параграф,  както  и  по  натам  на  стр.  106.  е  развито 

разграничаване  на  методите  за  достъп  до  регистъра  WSRR  на  такива  за  грид‐
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