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1. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд проблем  

В наши дни, висшето ръководство на фирмите трябва да взима решения в 

турбулентните условия на пазара. Този процес на вземане на решения се подпомага 

с различни видове средства за анализ на състоянието на бизнеса, които работят с 

обобщените данни на складовете от данни. Само преди няколко години 

обобщаването на данните ставаше извън работното време, през нощта, докато сега 

фирмите не могат да си позволят да работят с обобщените данни от предния ден. Те 

трябва да разполагат с обобщените данни от моментното състояние на бизнеса и 

пазара. От друга страна, правата за вземане на решения, благодарение на 

информационните технологии и нарасналата управленска култура, се делегираха на 

средното и оперативното управленско ниво на бизнеса. Така, складовете за данни и 

инструментите за анализ на бизнеса не са прерогатив само на висшето ръководство, 

те са необходими на всички управленски нива във фирмата. Тези факти определят 

първостепенното значение на ефективността на складовете за данни и 

инструментите за анализ на бизнеса, което е тема на дисертацията. 

Сериозен проблем в многомерния аналитичен модел на данните е разредеността 

им. Причината за това е явната или скритата корелация на данните по различните 

измерения. Разкриването на връзките между измеренията е една от важните задачи 

за извличане на знания от данните. Може да се каже, че ако в многомерния куб, 

разредените данни са равномерно разпределени, тогава няма връзка между 
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измеренията, което говори за неадекватност на модела – не може в реалния случай 

да няма корелация между измеренията. Поради тези причини, разредеността на 

данните в многомерния куб е типично явление – най-често данните са 

концентрирани по някакъв „диагонал(и)“. Разредеността на данните в създава 

сериозни проблеми при съхранението и работата с многомерния куб. В тази насока 

се провеждат много изследвания, но все още няма задоволително решение. Борбата 

с този проблем е специфичната подтема на дисертацията. 

В съответствие с подтемата на дисертацията са поставени конкретните 

изследователски задачи: проучване и анализ на многомерния модел на данни с цел 

извличане на знания; изработване на предложения за подобряване на достъпа към 

многомерния куб; формализиране на предложенията; експериментиране с 

направените предложения. 

 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Обект на изследване на представеният дисертационен труд е многомерния 

аналитичен модел на данни.  

Предмет на изследването е борбата с разредеността на данните в многомерния 

аналитичен модел на данни. Изследователският интерес на автора е насочен към 

възможности за подобряване на съхранението и достъпа към многомерния 

аналитичен модел на данни. 

Целта на изследването е да се предложат ефективни решения за преодоляване 

на проблемите произтичащи от разредеността на данните в многомерния 

аналитичен модел на данни. 

За постигането на така формулираната цел, авторът на изследването решава 

следните задачи: 

 Да се направи задълбочено проучване и анализ на многомерния модел на 

данните, неговите предимства и ограничения в системите за разкриване на 

знания; 

 Да се направи систематично изследване на принципите и методите за 

преодоляване на ограниченията на многомерния модел; да се предложат 

подобрения и/или нововъведения към тях; 

 Да се създаде формално описание на предложените подобрения и/или 

нововъведения; 
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 Да се проведат необходимите експерименти и тестове в подкрепа на 

направените изследвания и предложения. 

Работната хипотеза на изследването е, че могат да бъдат намерени решения за 

проектиране на ефективно представяне на многомерния куб чрез знания от 

приложната област. 

Постигнат резултат от изследването е разработеното предложение за 

проектиране на многомерен куб с използване на карта на регулярната разреденост. 

 

3. Степен на проникване в проблема и оценка за състоянието на решаването 

му към настоящия момент 

Авторът изследва проблема изцяло от техническа гледна точка. Актуалността на 

проблема се разглежда от гледна точка на поставените задачи пред 

информационните технологии без да се навлиза в смисъла на тези задачи. При 

такава постановка би трябвало да се очаква, че няма да се излезе извън сферата на 

чисто техническите решения в проблематиката, но това не е така. Предложеното 

решение, всъщност, се основава на знанията за приложната област, което е пробив 

по отношение на изследователските практики, анализирани в дисертацията. От 

направеният литературен обзор, може да се заключи, че авторът е добре запознат с 

проблемната област, което му позволява да извърши качествено необходимите 

изследвания. Библиографията на дисертационния труд съдържа 97 заглавия. 

Използваните от автора литературни източници са цитирана правилно в 

дисертацията. 

Може да се заключи, че авторът е добре запознат с проблематиката на 

изследването, въпреки че направеният обзор не е добре оформен – някои понятия се 

разбират от само от примерите. 

Важно е да се отбележи, че авторът със своите предложения преодолява 

недостатъците на повечето изследвания направени досега, което е индикатор за 

добро познаване на изследваната материя. 

 

4. Относно избраната методика на изследванията 

Избраната методика на изследване от автора се основава на приложение на 

знания за приложната област в проектирането на многомерния куб. Това е 

иновативен подход за решаване на възникналите проблеми с разредеността на 
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данните и по този начин, авторът реализира поставената цел и задачи в 

дисертационния труд. 

 

5. Кратка аналитична характеристика на естеството и на достоверността на 

материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд 

Дисертацията е от 145 страници. Състои се от увод, 5 глави, заключение, списък 

на цитираната литература и 3 приложения. Използваната литература включва 97 

заглавия, от които 5 на български език, останалите на английски език. Списъкът с 

публикации съдържа 5 заглавия, всичките на английски език. 

Глава 1 е посветена на основните концепции на многомерния модел на данните 

и системите за съхранение на големи обеми от данни. Разгледана е ролята му в 

системите за интерактивен анализ, неговите предимства, ограничения, алтернативи. 

Разгледани са проблемите свързани разреденост и експлозия на данните в 

многомерния модел. 

Глава 2 е посветена на използваните методи за ограничаване на проблемите 

свързани с разредеността и експлозията на данните в многомерния модел. 

В Глава 3 са разгледани няколко класификации на видовете разреденост на 

данните в многомерния модел. Предложено е нова класификация на разредеността 

на данните в многомерния модел. Анализирани са някои често срещани 

зависимости между измеренията, които предизвикват регулярната разреденост в 

многомерния куб. Представено е как новата класификация позволява по-ефективно 

да се моделират многомерните кубове. 

В Глава 4 е представена карта на регулярна разреденост. Представени са 

подходи за задаване на картата. 

Глава 5 представя резултатите от експерименталната реализация на 

предложенията. 

Заключението повтаря до голяма степен увода, очертава насоки за бъдещо 

развитие и разглежда научните, научно-приложните и приложните приноси на 

дисертационния труд. Приложен е списък от публикации на основните резултати и 

тяхното представяне. 

Накрая е поместен списък на цитираните литературни източници и няколко 

приложения, които представят елементи от практическата реализация на 

получените резултати: детайли по реализацията на метода за отстраняване на 

повторения на данни в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели, 
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текст на използваните скриптове и заявки за постигането на експерименталните 

резултати. 

 

6. Основни научни и научно-приложните приноси в дисертационния труд 

Научни и научно-приложни приноси могат да бъдат определени както следва: 

 Анализирани са проблемите на многомерния модел на данни. Представени са 

предимствата и недостатъците на модела при използването на различни 

архитектурни решения. Направен е обзор на методите за съхранение и 

извличане на данни в аналитичните системи; 

 Въведена е нова класификация на видовете разреденост в n-мерен куб; 

Систематизирани са видовете семантични връзки между стойностите на 

измеренията в даден n-мерен куб, водещи до появата на регулярна 

разреденост; Представен е нов подход за намаляване на регулярната 

разреденост чрез елиминиране на връзки от тип несъответствие и 

сегментация на измерения; 

 Многомерният модел на данните е разширен с карта на регулярна 

разреденост. Изследвана е приложимостта й за подобряване на коректността 

на данните, ефективното им извличане, съхранение и интерпретация; 

 Създаден е формализиран метод за откриване на области с регулярната 

разреденост в n-мерен куб. Формализирано е представяне на карта на 

регулярна разреденост като съвкупност от бизнес правила; 

 Създаден е метод за отстраняване на повторения на данни в адитивни 

йерархични участъци на неадитивни показатели. 

Приложните приноси могат да бъдат определени както следва: 

 Изследвана е ефективността на метода на отстраняване на повторения на данни 

в адитивни йерархични участъци на неадитивни показатели, в представения 

подход за намаляване на регулярната разреденост и метода за сливане на 

измерения в ROLAP среда; 

 Проектирана е софтуерна среда, реализираща предложеното представяне и 

някои от приложенията на карта на регулярна разреденост. 

Направените предложения могат да бъдат прилагани както на логическо така и 

на физическо ниво в многомерния куб. Това е особено важно за практиката където 
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най-често се използват средства, които не предоставят достъп до физическото ниво 

на куба. 

 

7. Оценка на авторското участие в получаване на приносите 

От представените публикации и текст в дисертационни труд, може да се 

заключи, че приносите в дисертационния труд са дело на автора. В съвместните 

публикации, дисертантът е първи автор. 

 

8. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

Списъкът от публикации на автора съдържа 5 заглавия. Четири от публикациите 

са с единствен автор и една с един съавтор – научния ръководител. Последните две 

публикации са изцяло самостоятелни. Резултатите представени в дисертационния 

труд са публикувани, като статии в 4 рецензирани сборника от международни 

конференции и едно списание и са докладвани на специализирани международни 

конференции, както следва: 

1. Ina Naydenova, K. Kaloyanova, “Some Extensions to the Multidimensional Data 

Model”, ISGT'06: IEEE 2006 John Vincent Atanasoff International Symposium on 

Modern Computing, October 2006, Sofia, Bulgaria, pp 63-68 

2. Naydenova I., K. Kaloyanova, “An Approach Of Non-Additive Measures 

Compression In Molap Environment”, IADIS Multi Conference on Computer Science 

and Information Systems 2007, Lisbon, Portugal, pp. 394-399, 2007 

3. Naydenova I., Z. Covacheva, K. Kaloyanova, “A Model of Regular Sparsity Map 

Representation”, Scientifical Journal of Ovidius University of Constantza, Vol. 17(3), 

pp.197–208, reported on the 5th International Conference Dynamical Systems and 

Applications, 15-18 June 2009, Constanta, Romania 

4. Naydenova I., "Regular Sparsity Map", Proceedings of the 4th International 

Conference On Information Systems & Datagrids, ISBN 978-954-07-3168-1, pp.51-

63, May 2010, Sofia, Bulgaria 

5. Naydenova I., „A Super-Dimension Approach in ROLAP Environments”, Serdica 

Journal of Computing, ISSN: 1312-6555, Vol. 5, No 4, (2011), pp.309-322 

Резултатите са публикувани по държави, както следва: в България (3 

публикации), в Португалия – 1 публикация, в Румъния – 1 публикация. 

Има забелязани две цитирания на направените публикации. 

Всичките статии са на английски език. 
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Всички резултати от дисертационния труд са публикувани. 

 

9. Използване на получените в дисертационния труд резултати и препоръки 

за бъдещето им внедряване 

Направените предложения за проектиране на многомерен куб могат да бъдат 

използвани при проектирането на куба и при реализацията на физическата му 

структура. Състоятелността на направените предложения се демонстрира от 

приложението им в експериментите с реални данни взети от практиката. 

 

10. Относно автореферата към дисертационния труд 

Авторефератът към дисертационния труд е на 36 страници и отразява напълно 

съдържанието и приносите на дисертационния труд. В него са избегнати 

недостатъците в изложението на дисертационния труд. 

11. Критични бележки 

При анализът на проблемната област прави впечатление използването на много 

понятия без да бъдат дефинирани. Едва по-късно в текста са въведени определения 

на използваните в изследователския труд понятия. 

Не добре преценена е аудиторията на дисертационния труд: въвеждат се 

понятия, които са добре известни, а по-специфичните, които са обект на тясната 

област не са дефинирани или са оставени за интуитивно възприятие. Пример за 

такова понятие е „имплозия“ – би следвало да се възприема обратното на 

„експлозия“ на данни. 

В някои отношения дисертацията е оформена не като научен труд, а като 

Ръководство за потребителя – използвано е например първо лице множествено 

число и други такива. 

Някои изречения са изключително дълги. Например, на страница 6 има 

изречение, което е цели 8 реда. 

 

12. Други въпроси 

Познавам Ина от времето когато постъпи на работа във ФМИ. Винаги е правила 

впечатление със съвестното си отношение към работата си. Макар и да има някои 

недостатъци в представената работа, което се обяснява с недостатъчния й все още 

опит в писане на по-големи материали, но постигнатите резултати са много добри. 
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13. Заключение 

Представения от автора дисертационен труд, удовлетворява изискванията на 

ЗРАСРБ и ПЗРАСРБ. Препоръчвам на уважаемото жури да присъди на Ина Асенова 

Найденова образователната и научна степен „доктор“ в областта на висше 

образования "4.5 Природни науки, математика и информатика", професионално 

направление "4.6 Информатика и компютърни науки", научна специалност 01.01.12 

„Информатика“. 
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          гр. София      (проф. Владимир Димитров) 


