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Кратки биографични сведения за дисертанта

Роден е в 1987 г. Средното си образование е завършил в НПМГ „Акад.
Л. Чакалов“. Висшето си образование е получил във ФМИ на СУ, където
през 2009 г. е завършил бакалавърската програма „математика“, а в 2011 г.
– редовна магистратура в програмата „Логика и алгоритми“. Темата на дип-
ломната му работа е била „ω-Тюрингови степени“, а научни ръководители
са му били д-р Христо Ганчев и д-р Мария Соскова. От март 2011 г. до
февруари 2012 г. е работил като математик към катедра „Аналитична ме-
ханика“ на ФМИ. От 2012 г. е редовен докторант с научен ръководител доц.
д-р Христо Ганчев към катедра „Математическа логика и приложенията ѝ“,
като паралелно с това води упражнения по ред дисциплини. През 2014 г. му
е присъдена наградата на името на проф. дмн Иван Сосков за постижения
в областта на компютърните науки, математическата логика и теорията на
изчислимостта. Участвал е в пет научни проекта, част от които са били с
европейско финансиране. Първи автор е в две публикувани статии и е втори
автор в една, която е приета за печат. Резултати по темата на дисертацията
е докладвал на конференции във Великобритания, Италия, Русия, Унгария
и Австрия.

Описание на представените материали

Дисертацията съдържа предговор (8 стр.), три глави – „Tюрингови и
номерационни степени“ (16 стр.), „ω-Номерационни степени“ (25 стр.) и „ω-
Tюрингови степени“ (37 стр.), допълнение (3 стр.), заключение (2 стр.) и
библиография (2 стр.). Източниците, посочени в библиографския списък,
са 44 на брой, като всеки от тях с изключение на статията [4] е цитиран в
текста на дисертацията. Към дисертацията са приложени следните матери-
али: автореферат (20 стр.), pdf файл с автобиография на автора (2 стр.) и
pdf файлове с ръкописите на две статии на автора по тематиката на дисер-
тацията, съвместни с научния му ръководител (едната от тях е отпечатана
в списанието Annals of Pure and Applied Logic, а другата е приета за печат
в Годишника на Софийския университет). В автореферата са включени ав-
торска справка и декларация за оригиналност на дисертационния труд. Не
открих данни за цитиране на някоя от споменатите две статии в публика-
ции на други автори.
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Предмет на дисертацията

Основните (но не единствени) въпроси, на които е посветена дисерта-
цията, са задачи за определимост в две структури от степени и в някои
подструктури на тези структури. Въпросните две структури са структу-
рата на ω-номерационните степени, въведена в статия на Иван Сосков от
2007 г., и структурата на ω-Тюринговите степени, чието изучаване води
началото си от дипломната работа на дисертанта. Всяка от двете е горна
полурешетка с най-малък елемент и с дефинирана операция скок. Съот-
ветните подструктури, за които стана дума по-горе, се състоят от елемен-
тите под скока на най-малкия елемент. И двете полурешетки се получават
чрез факторизация на множеството на безкрайните редици от множества
от естествени числа относно еквивалентността, отговаряща на подходяща
преднаредба в това множество. Тази преднаредба се дефинира и в двата
случая чрез отношението включване между тъй наречените скок-класове
на редиците, като разликата е, че в първия случай при дефиницията на
скок-клас се използва равномерна относителна рекурсивна номеруемост, а
във втория – равномерна Тюрингова сводимост.

Приноси в дисертацията

Ще направя преглед на по-важните резултати на автора на дисерта-
цията, които са изложени в нея. Следвайки реда, в който са описани те в
авторската справка, ще привеждам (в курсив) дадените там формулировки
и ще правя своите коментари и преценки.

(α) Структура Dω на ω-номерационните степени

(1) Направена е характеризация на Калимулиновите двойки в глобална-
та структура Dω на ω-номерационните степени. Именно, показано
е, че една такава K-двойка се състои или от почти нулеви степени
(a.z. степени) или е наследена от структурата на номерационните
степени.

Този хубав резултат е получен в теорема 2.4.12.

(2) Показано е и как тези два непресичащи се класа от Калимулинови
двойки могат да бъдат отделени с формула от първи ред.

Това се извършва с помощта на следствие 2.3.7. За съжаление дисер-
тацията не съдържа пълно доказателство на това следствие. В дока-
зателството на теорема 2.3.6, от която се получава въпросното следст-
вие, е използвана релативизация на един резултат на Кент и Сорби, но
без да е показано, че такава релативизация наистина е възможна (не
е коректно да се иска от читателя да извърши сам съответните раз-
съждения, тъй като доказателството на Кент и Сорби заема повече
от десет страници).
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(3) Намерена е формула от първи ред, определяща първия скок на най-
малкия елемент на структурата.

Съществуването на такава формула се твърди в теорема 2.5.2. За съ-
жаление и нейното доказателство, изложено в дисертацията, е непъл-
но, защото използва споменатата по-горе теорема 2.3.6.

(4) Установена е определимостта в локалната теория на класовете H,
L и I съответно на високите, ниските и междинните степени.

Това е твърдението на теорема 2.7.3. Както отбелязва дисертантът,
това е в контраст с обстоятелството, че аналогичните класове от Тю-
рингови и от номерационни степени не са определими в съответните
структури.

(β) Структура DT,ω на ω-Тюринговите степени.

(1) Въведена е структурата на ω-Тюринговите степени.

Това е направено в параграф 3.1 на дисертацията (начинът на въвеж-
дането е както в дипломната работа на дисертанта).

(2) Доказано е, че в структурата на ω-Тюринговите степени може да
се въведе операция за най-малко обръщане на скока.

Извършено е чрез доказването на теорема 3.5.3 (изложението е близко
до това в дипломната работа) .

(3) Показана е определимостта от първи ред на (естественото копие
на) Тюринговите степени в структурата DT,ω с добавена операция
за скок.

Направено е чрез доказване на теорема 3.6.2, като се използват свойст-
ва на операцията за обръщане на скока.

(4) Установено е, че DT и D′
T,ω имат изоморфни групи на автоморфиз-

мите.

Постигнато е чрез теорема 3.7.1. Този нетривиален резултат фигури-
ра и в дипломната работа, но доказателството му на двете места е
различно.

(5) Направена е характеризация на минималните степени в DT,ω като е
показано, че те са изброимо много и всички са ограничени от първия
скок на най-малкия елемент на структурата.

Този ценен резултат е получен в параграф 3.9.

(6) В локалната подструктура е показана определимостта на всеки от
класовете Hn и Ln от скок йерархията.

Въпросната определимост се твърди в теорема 3.11.7. За съжаление и
за тази теорема дисертацията не съдържа пълно доказателство. Тео-
ремата е получена с помощта на следствие 3.11.5, а то се получава от
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лема 3.11.4. В доказателството на последната обаче се използва рела-
тивизация на една теорема на Поснър и Робинсън без да е показано,
че такава релативизация е възможна

Кратката ми равносметка от горния преглед е следната. В авторската
справка са посочени десет главни приноса. За три от тях обаче съответ-
ните теореми не са придружени от пълни доказателства, позволяващи да
извърша нужната проверка във времето, с което разполагам. Поради това
приемам като фактически налични останалите седем.

Критични бележки

Някои критични бележки бяха направени по-горе. Имам обаче и доста
други. Ще изброя някои измежду тях.

1. Първото изречение на втората страница от предговора гласи: „В своя-
та статия [43] от 1939 г. Alan Turing разширява по-рано въведения от
него формализъм до така наречената Тюрингова машина с оракул“.
Посочената в библиографията статия [43] обаче е от 1936 г. и в нея не
става дума за машини на Тюринг с оракул.

2. За споменатата в параграф 1.1 номерация на Тюринговите функцио-
нали би трябвало да се направи подходящо предположение за ефек-
тивност.

3. За теорема 1.5.6 не е дадена информация как се доказва (написано
е само, че е естествено обобщение на теорема 1.5.5). От изречението,
предхождащо дадената без доказателство теорема 1.5.10, се подраз-
бира обаче, че се има предвид нейно доказателство с използване на
теорема 1.5.6. От своя страна теорема 1.5.10 се използва по-нататък в
доказателството на теорема 3.1.8 и лема 3.2.6, като пък лема 3.2.6 се
използва в доказателството на лема 3.2.7 и теорема 3.6.3, а лема 3.2.7
– в доказателството на теорема 3.6.4. Фактически всички споменати
в настоящата бележка твърдения с изключение на теорема 1.5.5 се
оказват под въпрос.

4. Първото изречение на параграф 2.2 гласи: „Следвайки дефиницията
на Сосков и Ганчев, ω-номерационният скок A′

ω на A = {Ak}k<ω e
редицата

A′
ω = (P e

1 (A), A2, A3, . . . , Ak, . . .).“

Това обаче е неточно, защото в цитираните статии [38,39] под номе-
рационен скок на A = {Ak}k<ω се разбира редицата {Pk+1(A)}k<ω,
където при това дефиницията на Pk(A) се различава малко от тази
на P e

k (A) (и в цитираната работа [8] номерационният скок е дефини-
ран по подобен начин, макар и леко различен). Щеше да е по-добре,
ако не бяха налице тези неточности – особено при положение, че в
първите два параграфа на глава 2 много от нещата са дадени без до-
казателство.
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5. В изречението преди формулировката на лема 2.2.4 вместо думата
„необходимо“ би трябвало да стои „достатъчно“.

6. В параграф 2.3 пише, че се следва дефиницията за почти нулева степен
от статията [39], а всъщност се дава дефиниция, различна от онази
в [39]. При това степените, които са почти нулеви в смисъл на [39],
са под първия скок на най-малката ω-номерационна степен, докато на
стр. 37 от дисертацията е изказано твърдението, че не всички почти
нулеви степени са под въпросния скок.

7. В доказателствата на теореми 2.3.2 и 3.8.2 вместо неравенството s ≤ k
трябва да стои неравенството s < k. Пропуснато да се каже, че ус-
ловията R2e и R2e+1 ще искаме да са изпълнени за всяко e. На две
места в първото от тези доказателства е пропуснат горен индекс e, а
на много места във второто – горен индекс T . На някои места в до-
казателствата изложението е прекалено сбито (какво значи например
„предишните ни наблюдения“ или „предишното ни наблюдение“?).

8. В общия случай твърдението на лема 2.4.2 не е вярно, защото множес-
твото I(u,a) не винаги е затворено надолу (например то не е затворено
надолу, когато u не е минимален елемент на разглежданата полуре-
шетка). Фактически споменатотото множество е идеал в полурешет-
ката, състояща се от елементите над u (тъй като по-нататък лемата
се използва само в случай, когато u е най-малък елемент на полуре-
шетката, а тогава твърдението на лемата е вярно, допуснатата грешка
в нейната формулировка не довежда до други грешки). Твърдението,
изказано във второто изречение след доказателството на лема 2.4.2,
никога не е вярно, защото при споменатото преди това изменение на
дефиницията на множеството I(u,a) то няма да бъде затворено надо-
лу в случаите, когато не е празно (елементът u няма да принадлежи
на това множество, въпреки че е под неговите елементи).

9. Срещат се недобри начини на изказване като например „да разгле-
даме произволнo u ≤ c ≤ b“ в първия абзац от доказателството на
лема 2.4.2 (произволният елемент, който се има предвид в случая,
е c). Не одобрявам и означението (∀0 ≤ k < n), използвано в доказа-
телството на лема 3.3.10.

10. В доказателството на лема 2.4.8 препратката към следствие 3.1.7 е
погрешна (мисля, че трябва да бъде към следствие 2.4.4). По друг
повод авторът ми изпрати поправен вариант на доказателството на
лемата, в който е коригирал някои размени на λ и κ, а също една
замяна на b с a, но явно не е забелязал споменатата грешка (както
и нуждата да се замени думата „този“ с ”тази“ във втория абзац на
доказателството).

11. В доказателството на теорема 3.8.3 има позоваване на лема 3.10.10,
която е с 10 страници по-нататък в дисертацията. Позоваване на ле-
ма 3.10.10 има и 7 страници преди нея в доказателството на лема 3.8.11.
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Такова несъобразяване на изложението с логическата последовател-
ност създава потенциална опасност от порочен кръг. Отбелязвам още,
че в първото от споменатите доказателства се използват означения i
и j, за които пише, че са от лема 1.2.1, но означенията във въпросната
лема са малко по-други.

12. В определение 3.8.4 е пропуснато изискването степените a и b да са
ненулеви (без него следствие 3.8.5 става тривиално).

13. В доказателството на лема 3.11.4 се използва без доказателство рела-
тивизация на теорема 3.11.2. Това поставя под съмнение лема 3.11.4,
следствие 3.11.5 и теорема 3.11.7.

14. За твърдението, изказано в изречението на страници 68 и 69, и за опре-
деление α на стр. 79 би било редно да се посочи откъде са взети (има
ги например във версията на източника [31] от 16.02.2011 г.). Дефини-
цията за път в дърво, дадена на стр. 79, не е формулирана ясно – не
е казано какъв вид обект може да бъде фигуриращото в нея α и как
да се разбират съотношенията α ⊂ A и α ⊆ T(τ) (читателят е оставен
да се досети, че авторът е имал предвид допустимите стойности на α
да са низове от нули и единици, и да си припомни, че в дисертацията
множествата от естествени числа се отъждествяват с характеристич-
ните си функции). В доказателството на лемата, формулирана на тази
страница, се използва негласно, че T(∅) = ∅, а това не следва от пред-
положенията на лемата. На стр. 80 има несъгласуваност по род между
написаното на ред 17 отг. и написаното на следващия ред. В първата
от бележките под линия на същата страница би било уместно да се
разменят ролите на f и g. Изложението в текста след доказателството
на лемата е прекалено сбито (например споменава се за конструкция,
дадена от Lempp, J. Miller, S. Ng, L. Yu, без да се посочва къде може да
се намерят сведения за нея, а информацията за едно от твърденията,
че негово доказателство може да се намери в [31], не подпомага доста-
тъчно читателя, тъй като основният текст на въпросния източник е
на повече от 120 страници).

15. Забелязах десетки печатни грешки. Повечето от тях са в текста и не
създават сериозни пречки при четенето, но измежду онези, които са
във формули, някои са в състояние да спънат за известно време чи-
тателя. Още повече затруднения създават грешките в Интернет връз-
ката, дадена в библиографските данни за източника [34] (пропуснати
са една буква в berkeley и знак ~ пред slaman).

16. Употребата на запетая и на главни букви не винаги е в съгласие с офи-
циалния правопис. Намерих и десетина изречения, в които се среща
като допълнение съществително от мъжки род с пълен член накрая.
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Качества на автореферата

Смятам, че авторефератът коректно отразява съдържанието на дисер-
тацията. Отношение към дадената в него оценка на приносите взех в дела
„Приноси в дисертацията“ на настоящата рецензия.

Заключение

Представеният дисертационен труд съдържа сериозни резултати по раз-
глежданата в него актуална и трудна тема, които са оригинални научни
приноси. Това, въпреки отбелязаните недостатъци на труда, ми дава осно-
вание да препоръчам да бъде присъдена на автора му г-н Андрей Констан-
тинов Сариев образователната и научна степен „доктор“.

София, 18.05.2015 г. Подпис на рецензента:
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