
СТАНОВИЩЕ 

 

на доц. Димитър Йорданв Биров – ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ 

относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен 

“доктор” по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“ 

докторска програма: 01.01.12 – Информатика (Софтуерни технологии) 

на тема „Автоматизиране на анализа и обработката на програмен код” 

автор: Тодор Пламенов Чолаков 

 

Със заповед No. В038-387/05.06.2015 г. на Ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски“ съм назначен за член на Научно жури по процедура за защита на 

дисертационен труд на тема „Автоматизиране на анализа и обработката на 

програмен код” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по област 

на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска 

програма по Информатика (Софтуерни технологии) с автор Тодор Пламенов Чолаков. 

С решение на научното жури (Протокол 1.) съм определен да изготвя становище. 

 

1. Характеристика на дисертационния труд 

Предоставеният дисертационен труд обхваща 11 глави, 174 страници текст 5 

приложения, списък на фигурите, списък на таблиците, и списък на използваната 

литература - общо 205 страници. Приложенията и програмния код са предоставени в 

електронен вариант към дисертацията. 

Докторантът си е поставил за цел да изследва и оцени степента на автоматизация 

на процесите по анализ на програмен код и извличане на знания от него с цел 

подпомагане на ежедневните дейности на разработчиците. Тематика е изключително 

актуална в контекстта на ежедневно експоненциално увеличаващия се обем софтуер 

както комерсиален, така и свободен и има изключително важно значение при 

разработката, подръжката, модификацията и еволюцията на софтуера. 

Глава 2 представя основните понятия и терминология, използвани в областта и 

текстта на дисертацията. Описани са и техниките за представяне на программен код с 

графи и дървета. Глава 3 съдържа традиционния обзор на предметната област. В Глава 

4 са описани алгоритмите за извличане на граф на извикванията и граф на 

използванията. Авторът акцентира върху техниките за пренаписване на терми (term 

rewriting) и се фокусира върху използването конкретна реализация на система 

Stratego/XT за извличането на информация и знания от кода. 

Следват описания на предложените в дисертационния труд алгоритми. Описаните 

алгоритми са дело на автора, както и тяхната реализация и проведените с тях 



експерименти. Активно авторът използва информацията, която се извлича от 

програмния код под формата на граф (графи) на извикванията и граф (графи) на 

използванията.  

Глава 5 представя алгоритъм за разпознаване на компоненти и се прави оценка на 

сложността му. Направена е съпоставка със сложността на подобни алгоритми за 

разпознаване на компоненти. За практически цели се изледва конкретни реализации 

(Глава 6) върху три различни платформи – Stratego/XT, SQL и Java. Представени са 

мотивите за трите реализации, дискутира се бързодействието на алгоритъма, 

представени са редица експерименти с коментар относно импакта на стойностите на 

параметрите на  алгоритъма върху крайния резултат. На базата на този алгоритъм 

авторът представя в Глава 7 оригинален подход за анализа на еволюцията на софтуера. 

Предложения подход е апробиран върху няколко последователно избрани версии на 

свободния софтуер Ant. 

Глава 8 представя алгоритъм, който с висока степен на точност и удачна 

гъвкавост разпознава повтарящи се фрагменти код в рамките на даден софтуерен 

продукт. Глава 9 представя алгоритъм за откриване на класове-божества на базата на 

представения в Глава 5 алгоритъм за разпознаване на компоненти. Извършени са 

практически експерименти и се изследва импакта на стойностите на параметрите му 

върху начина му на функциониране и качеството на крайния резултат. 

Глава 10 представя алгоритъм за откриване на класове, подходящи за разделяне 

на части. Предложения алгоритъм използва алгоритъма за разпознаване на компоненти 

от Глава 5. Оценена е сложността му, както и са направени експерименти върху 

свободен софтуер (Ant). 

Заключението формулира основните приноси на дисертационния труд. 

Цитирани са и са използвани 84 литературни източници. 

 

2. Научни и научно-приложни резултати и приноси 

Авторът изследва границите на автоматизацията и предлага конкретни алгоритми 

с  практическа приложимост и насоченост в процеса на анализ и разработка на софтуер:  

В раздел 1.4 „Приноси“ авторът е представил основните резултати а именно: 

1) Извличане на информация/знание от програмния код (като базов артефакт) чрез 

използване на декларативни езици, в частност използване на специализирани 

системи за пренаписване на терми (term rewriting). 

2) Анализ на програмния код на базата на извличане на графи на извикванията и на 

използванията, както и за по-нататъшна обработка на данните - използван е 

програмен език с широко приложение Java като език за реализация на 

прототипите. 

3) Разработване и експериментиране на  алгоритъм за откриване на програмни 

компоненти, използващ  специализирани знания за начина на писане и 

структурата на програмния код (Подробно описание е представено в глава 5). 

4) Разработена е методика за анализ на еволюцията на софтуера, базирана на  

графи на извикванията и използванията, отговаряща на въпросите, свързани с 

еволюцията на архитектурата на анализирания продукт. 



5) Разработен е алгоритъм за откриване на повтарящ се код, базиран на графи на 

извикванията и използванията, позволяващ да се добие представа и в някакъв 

смисъл оцени еволюцията на софтуера. 

6) Разработен е алгоритъм за откриване на класове - божества, чрез използване на 

граф на извикванията и граф на използванията. 

7) Разработен е алгоритъм за откриване на класове, подходящи за разделяне на 

части. 

В допълнение с цел верифициране на резултатите и оценка на приложимостта на 

цитираните алгоритми, авторът е разработил прототип с който са извършени 

практическите експериенти, апробирани са разработените алгоритми и са обсъдени и 

анализирани получените резултати. 

 

3. Публикации и цитирания 

Представени са 8 (осем) публикации, свързани с дисертационния труд (сисъкът е 

предоставен в автореферата – последната беше подадена по време на подготовка на 

текста и впоследствие приета за публикуване). Публикациите са в съавторство с 

научния му ръководител, но мога да потвърдя че в голямата си част са дело на 

докторанта. 

 

4. Бележки по дисертационния труд 

Текстът на дисертационния труд е сравнително добре структуриран и оформен. В 

изследването се разглежда актуален проблем, а поставените задачи са решени.. 

Авторефератът е изготвен в съответствие с изискванията на Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на научни длъжности 

на ФМИ – СУ и едновременно пълно, компактно и точно отразява съдържанието на 

дисертационния труд. 

 

5. Бележки от общ характер 

Авторът убедено се заявява като изграден изследовател в областта на 

автоматизацията на анализа, обработката, трансформацията (в частност еволюцията) и 

управлението на програмен код. Усвоени са методи за аналитично проучване на 

избраната предметна област, фокусиране върху възможни решения и тяхното 

подобряване предимно с практическо приложение, използване на формален апарат за 

оценка на сложността, създаване на инструмент-прототип за целите на 

експериментиране и съпоставка на получените резултати относно бързодействие и 

възможност за практическа приложимост на резултатите в ежедневната дейност на 

разработчиците. На места се коментират възможностите за бъдещо развитие. 

В процеса на своето обучение авторът показа изключително сериозно и отговорно 

отношение към поставените задачи. През целия период активно участваше в 

ежеседмичните срещи и семинар. В дадени моменти работи и самостоятелно – по 

реализацията и получаване на експерименталните резултати. 



 

6. Заключение. 

Дисертационният труд напълно удовлетворява изискванията на ЗРАСРБ, 

ПЗРАСРБ и Правилниците за условията и реда за придобиване на научни степени и за 

заемане на научни длъжности на СУ и ФМИ. Съдържа научни и научно-приложни 

резултати, които представляват оригинален принос на автора. 

На база на цялостния си поглед върху работата на докторанта, основно на 

получените от него резултати и положителното ми мнение за дисертационния труд 

убедено предлагам на уважаемото научно жури да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор” на Тодор Пламенов Чолаков в 

професионално направление  4.6 Информатика и компютърни науки, докторска 

програма 01.01.12 – Информатика. 

 

04.09.2015 г.      Изразил становище: .............................. 

/ доц. Д. Биров/ 


