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СТАНОВИЩЕ 
 

за дисертационния труд на Калин Георгиев Николов 
на тема “Анализ и извличане на компютърни програми (модели и методи 

за верификация на свойства на нерелационни бази от данни)” 
за придобиване на образователната и научна степен “Доктор”  

по професионално направление 4.6 “Информатика и компютърни науки”  
и научна специалност 01.01.12 “Информатика” 

 
Становището е изготвено от проф. д-р Даниела Ананиева Орозова от Бургаски свободен 
университет, съгласно Заповед РД 38-243/09.04.2013 г. на Ректора на СУ „Св. Климент 
Охридски“ и въз основа на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности 
във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски” и указанията за изготвяне на рецензии и 
становища от членове на научни журита и за документите в електронен вид, подавани от 
кандидата по процедури за академични длъжности и научни степени на ФМИ – СУ „Св. 
Климент Охридски”.  
 
1. Дисертационният труд на Калин Георгиев Николов е в обем от 113 страници и е съставен 
от седем глави и библиография с 80 заглавия. По същество, резултатите на докторанта са 
научни, научно-приложни и приложни. 
Дисертационният труд е посветен на актуална област на информатиката – методи за 
извличане и анализ на програми. Конкретната проблемна област е свързана  с приложенията 
на  един модерен  клас  бази  от данни - нерелационни бази от данни. От теоретична  гледна 
точка,  интересното в този клас бази от данни е, че те не подлежат  на моделиране  чрез 
средствата на класическата релационна  алгебра. СУБД  от този тип позволяват  работа с 
данни, които не се подчиняват на обща схема на данните и не са представими  чрез  таблици  
с фиксирани колони, а позволяват свобода на формата на всеки отделен запис, както и 
сложна вътрешна  структура на записите. Поради тази особеност, разпространените СУБД 
от този тип не осигуряват някои ключови свойства, за които релационните БД  притежават 
вградена поддръжка. Докторантът изследва коректността в поведението на системи, 
генериращи данни в документно-ориентирани нерелационни бази от данни от гледна точка 
на референтната цялост на данните и някои други сходни свойства. Предложеният метод 
коректно решава проблема за цялостност на връзките между документи в нерелационни 
бази от данни като свойствата за коректност на данните се формализират така, че от тях 
автоматично се извличат програми, проверяващи тези свойства. От друга страна 
генерираните програми извършват динамичен анализ на поведението на системите, 
генериращи данни. 
Докторантът е представил един актуален научен продукт в завършен вид в една бурно 
развиваща се научна област. Извършено е задълбочено изследване, посветено на актуален 
проблем „изследване на модели и методи за верификация на свойства на нерелационни бази 
от данни”. 
 
2. Целта на дисертационния  труд, както е посочено на стр. 9 е „запознаване с методи и 
средства за извличане и анализ  на програми,  мотивация на верификация на свойства на 
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нерелационни бази от данни, дефиниране, математическа обосновка и експериментална 
реализация на метод за анализ на свойства на документно  ориентирани  нерелационни  бази 
от данни”.  Дисертационният труд включва седем глави и библиография от 80 източника 
(два от които са на български език, всички останали са на английски език). 
Глава първа има уводен характер - в нея са описани целта и задачите на изследването. Във 
втората глава е направен обзор на основните направления на изследването: анализ и 
извличане на програми, методи за верификация на свойства на нерелационни бази от данни, 
основни сведения за прототипното ООП (JavaScript). В третата глава е представен 
формалният модел на проблема, а в четвъртата глава - формалният модел на решението. 
Глава пета разглежда въпросите за пълнота и коректност на предложения метод за 
верификация на свойства на нерелационни бази от данни. В шестата глава са представени  
елементи от практическата реализация на създадения от докторанта метод. В глава седем са 
представени основните изводи от проведеното изследване и перспективите за бъдещото му 
развитие. Изложението в представения дисертационен труд е ясно и добре оформено,  
допуснати са някои стилистични несъвършенства, но те не са подвеждащи. 
 
3. Накратко ще посоча най-съществените приноси в дисертацията. Те се изразяват в пълното 
дефиниране на формален модел на нерелационните бази от данни,  позволяващ  теоретични 
разглеждания  на  свойствата  на  техни  представители и формално обосноваване на метод 
за синтезиране на програми, извършващи анализ на коректността на поведението на 
системи, генериращи данни в нерелационни СУБД. Направено е доказателство на  
пълнотата и коректността на метода за синтезиране на програми. Като илюстрация за 
приложение е създадена експериментална реализация на предложения метод за конкретен 
тип реална нерелационна СУБД (MonoDB).   
 
Приемам основните резултати и приноси, посочени от докторанта (стр. 101). 

Авторефератът отговаря на изискванията. 

4. От приложената справка се вижда, че Калин Георгиев Николов е автор на три публикации, 
свързани с дисертационния труд. Анализът на публикациите показва: 

 2 публикации са в списания (1 в рецензирано списание в чужбина и 1 в научно-
тематична поредица в страната);  

 1 публикация е от международна научна конференция (приета за печат); 
 2 от публикациите са на английски език, 1 е на български език; 
 2 от публикациите са самостоятелни, 1 е в съавторство;  
 изнесъл е и 2 доклада по темата на дисертацията на научни сесии в страната. 

  
Нямам данни за известни цитирания и участия на докторанта в работа по научно-
изследователски проекти. 
 
5. В очакване за по-нататъшно развитие на Калин Георгиев Николов като резултатен 
изследовател, препоръчвам на кандидата да участва в повече международни престижни 
научни форуми. Така би се повишила цитируемостта. Полето за изследване в тази научна 
област е широко и благодатно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Казаното по-горе е основание да дам положителна оценка на дисертационния труд и 
материалите към него и да препоръчам на уважаемите членове на Научното жури, да 
гласуват за присъждането на Калин Георгиев Николов на образователната и научна 
степен “Доктор” по научна специалност 01.01.12 “Информатика”, професионално 
направление 4.6 “Информатика и компютърни науки”.  
 
 
 
 
23.05.2013 г.                Изготвил становището …………………………............... 
                                                                                           (проф. д-р Даниела А. Орозова 
                                    Бургаски свободен университет) 


