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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

от доц. д-р Александър Тодоров Григоров 

на дисертационен труд на тема 

„ИЗВЛИЧАНЕ И АНАЛИЗ НА МНЕНИЯ И ЧУВСТВА ОТ ТЕКСТ ОТ 

ОНЛАЙН ИЗТОЧНИЦИ” 

за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, в 

област на висше образование “Природни науки, математика и 

информатика”, професионално направление 4.6 ”Информатика 

и компютърни науки”, научна специалност 01.01.12 

“Информатика” 

 Автор на дисертационния труд: Борис Димитров Крайчев 

 Научен ръководител: доц. д‐р Иван Койчев 

 

Представям тази рецензия на основание на заповед на Ректора на СУ 

№ РД 38-57/05.02.2014 г., както и на решението на научното жури по 

процедурата (Протокол 1 от 13.02.2014 ). Тя е изготвена 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 Факултета по математика и информатика на СУ “Св. 

Климент Охридски” и указания 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 

Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски”. 
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1. Съдържателен анализ на научните и научно-приложните 

постижения в дисертационния труд. Характеризиране на 

основните постижения. 

Дисертацията е в една изключително актуална и бързо развиваща се 

област като извличането на информация и е посветена на проблема за 

откриване и автоматичен анализ на потребителски мнения в интернет. 

Дисертационният труд се състои от 114 страниции и е оформен в 7 

глави (първата от които е Увод, а последната е Заключение) и 

библиография от 85 цитирани заглавия. 

В Увода (Глава 1) се прави въведение в проблематиката на 

дисертационния труд, излага се мотивацията и се формулират целите на 

дисертацията. 

В глава 2 се прави обзор на предметната област, включващ 

изследванията и постиженията до момента в анализа на чувства от текст, 

като се започва с най-ранните изследвания и се стигне до съвременните 

методи за оценка на мнения. 

В глава 3 се предлага ефективен алгоритъм за извличане на 

структурирана информация от уеб страници. Алгоритмът се основава на 

комбинация от анализ на структурирани данни и обработка на естествен 

език на съдържанието на текста. Искам да подчертая, че предложеният от 

автора на дисертацията алгоритъм има линейна сложност, докато други 

публикувани подходи имат сложност O(n2). Извършени са набор от 

експерименти с ръчно подбрани и случайно подбрани сайтове, като 

предложеният алгоритъм показва точност 91% и 84% за съответните 

набори. 

Глава 4 е посветена на анализа и класификацията на мнения чрез 

семантични лексикани. Предложен е метод за класификация на онлайн 

мнения, като е проведен експеримент, който показва успешното 

приложение на метода върху голям обем данни – оценки на ресторанти в 
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Обединеното кралство. Подходът изгражда лексикон на емоционално 

заредени думи и фрази, коита са специфични за областта на приложение. 

След това се оценява полярността на чувствата в текстовете чрез 

прилагане на методите за теглови оценки на текст. Резултатите се записват 

като атрибути на входни елементи за алгоритмите за машинно 

самообучение. Крайното класиране се извършва с помощта средата за 

експерименти с алгоритми за машинно самообучение WEKA. 

В глава 5 се изследва емоционалният заряд на думи в българския 

език и се построява автоматичен класификатор на думите по няколко 

избрани емоционални оси. Предложеният метод за класификация на думи 

по емоционални оси представлява машинно самообучение без учител. 

Основният източник на знания за алгоритъма са индексираните документи 

в корпуса на машината за търсене (Bing.com). 

Глава 6 е посветена на внедряване и практическо приложение, като 

комбинира на изложените по-горе методи и алгоритми в софтуерен 

проект. Резултатът от проекта е инструмент за автоматичен анализ на 

онлайн репутация (http://rankur.com). 

В последната глава са изложени основните научни и научно-

приложни приноси и са посочени перспективи за бъдещо развитие на 

идеите от дисертационния труд. 

Дисертационният труд е добре оформен, структуриран и е 

илюстриран с 26 фигури и 11 таблици. Добро впечатления прави таблицата 

със съответствие между използваната терминология на български и 

английски език.. Изложението е ясно, изчерпателно и балансирано. 

Допуснати са малък брой типографски и граматически грешки, като 

например пълен/непълен член, във Фигура 8 има знаци означени като □ и 

др., които не оказват съществено влияние върху четивността на 

дисертационния труд 
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Основните научни и научно-приложни приноси в дисертационния 

труд могат да бъдат формулирани както следва: 

Научни приноси 

1. Разработен е ефективен алгоритъм (имащ линейна сложност) за 

съпоставяне на йерархични структури и извличане на 

информация от HTML документи. 

2. Разработен е оригинален метод за класификация на онлайн 

мнения. 

3. Разработен е метод за автоматична класификация на 

прилагателните имена в българския език по положителност и по 

емоционални оси. 

Научно-приложни приноси 

4. Реализиран е цялостен проект за извличане и анализ на мнения 

от уеб и социални мрежи. Проектът е публично достъпен и има 

международна популярност. В проекта има и следните 

внедрявания: 

4.1. Внедрен е алгоритъм за извличане на информация от HTML 

документи с линейна изчислителна сложност. 

4.2. Внедрен е метода за анализ на продуктови мнения. 

4.3. Внедрен е метода за оценка на положителност на 

прилагателни имена. 

Може да се каже, че са изпълнени всички поставени задачи и са 

получени важни и оригинални резултати, които напълно отговарят на 

изискванията за една дисертация. 
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2. Публикации, които отразяват дисертацията. Отражение на 

резултатите на дисертацията в трудове на други автори 

Основните резултати от дисертационния труд са отразени в 

направените пет публикации в рецензирани издания, като 2 публикации са 

на международни научни конференции, а останалите са на научни 

конференции и семинари у нас. Една публикация е на български език, а 

останалите са на английски език. Една от публикациите е самостоятелна, 3 

са в съавторство с научния ръководител и една е с 3 автори. Нямам 

съмнение в съществения личен принос на докторанта в тези публикации. 

Една от публикациите на международна конференция е преведена 

на руски език и е цитирана в 3 публикации на чужди автори, което 

несъмнено говори за важността на постигнатия резултат и според мен 

компенсира липсата на публикация в научно списание. 

3. Критични бележки и препоръки на рецензента 

Формули (1) и (3) са сходни, но се използват различни означения. 

Понятието Wrapper Trees (преведено като „съпоставящи дървета”), 

въведено на стр. 38, не е достатъчно добре и точно обяснено. 

Във Формула (14) на стр. 81 е допусната трешка, вследствие на която 

се прави грешно заключение, че изразът не зависи от броя на 

индексираните документи. 

При цитиранията в текста се използат числа, заградени в кръгли 

скоби, а не както е прието - в правоъгълни скоби. 

Добре е да се покажат примери на резултати от прилагането на 

алгоритъма за съпоставяне на йерархични структури и извличане на 

информация от HTML документи. 

Също така е добре да се покажат и други примери на използвани 

етикетни последователни правила (LSR). 
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4. Автореферат 

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. Авторефератът отразява 

пълно, изчерпателно и точно съдържанието на дисертационния труд, 

както и на основните научни и научно-приложни приноси. 

5. Заключение 

Въз основа на изложеното по-горе, считам че рецензираният 

дисертационен 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. 

Убедено препоръчвам на уважаемото жури да присъди на Борис 

Димитров Крайчев образователната и научна степен “доктор” в областта 

на висше образование „Природни науки, математика и информатика”, 

професионално направление „Информатика и компютърни науки”, научна 

специалност: 01.01.12 „Информатика”. 

 

 

29.04.2014 г-     Рецензент: 

гр. София      /доц. д-р Александър Григоров/ 

 


