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С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова,  

научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката” 

(Изкуствен интелект),  

факултет „Информатика“, Икономически университет - Варна 

по дисертационен труд  на тема „Методи на soft-computing в изчислителната 

биология: Асемблиране на данни от геномно секвениране“ 

с автор Валерия Николаева Симеонова 

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 4.6 „Информатика и компютърни науки (Изкуствен интелект)“ 

 

Основание за написване на становището е Заповед № РД 38-59/ 5.02.2014 г. на 

Ректора на СУ „Св.Климент Охридски“- София за утвърждаване на Научно жури по 

открита процедура за  публична защита на дисертационен труд на тема „Методи на 

soft-computing в изчислителната биология: Асемблиране на данни от геномно 

секвениране“ с автор Валерия Николаева Симеонова.  

Като специалист по „Приложение на изчислителната техника в икономиката” 

(Изкуствен интелект) се ангажирам с мнение в областта на използваните методи по 

eлектронна обработка на данни и на софт компютинг в дисертацията. 

I. Съдържателен анализ на научните и научно-приложните постижения в 

дисертационния труд. 

Дисертационният труд е в обем от 161 страници, структурирани в пет глави, 

апендикс с цитирана литература, списък на фигурите, списък на таблиците, както и 

таблица с използвани съкращения и речник на терминологията. Включени са 21 

таблици и 32 фигури.  Използваната литература включва 212 заглавия, предимно на 

английски език, което е показателно за добрата осведоменост на докторанта. 

Дисертационният труд има интердисциплинарен характер. Написването му 

изисква задълбочени знания в изчислителната биология и умения за прилагане на 

съвременни информационни методи за изследване и обработка на данните. От 

изложеното е видно, че докторантът познава добре обекта на изследване и притежава 

отлични компетенции в областта на информационните технологии. Прилагането на 

методите на софт компютинг е подходящо, защото позволява да се работи с големи 

обеми разнородни данни, които могат да бъдат непълни или зашумени. От този тип са 
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биологичните данни. Заедно с това в дисертацията са подходящо използвани методи 

за анализ, дедукция, статистически методи, подходи от динамичното оптимиране, 

графични методи и др. 

Извършени са обширни и задълбочени изследвания и са получени резултати в 

областта на секвенирането както от гл.т. на биологията, така и в сферата на 

приложимите информационни технологии. 

Научният труд е много добре онагледен. Цитирането на информационните 

източници е коректно. 

Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

С разработения дисертационен труд се постигат целта и задачите, поставени от 

докторантката в увода. Според мен приносите са главно в две групи- научни и научно-

приложни. 

Научни приноси: 

1.Систематизирани и анализирани са основни теоретични постановки в областта 

на дисертацията- методи  за асемблиране на прочити, технологии за получаване на 

секвенционни данни, методи на софт компютинг. 

2.Разработен и приложен е алгоритъм за асемблиране на къси прочити от 

паралелно секвениране. Реализирани са основните методи, необходими за този 

алгоритъм. Смятам, че този принос е с основна тежест и той сам по себе си е 

достатъчен за висока оценка на дисертацията. 

3.Предложен и използван е подход за избор на предиктори за обучаващото 

множество на невронната мрежа.  

Научно-приложни приноси: 

1.За статистическото профилиране на данните със софтуерния продукт R е 

извършено оптимизиране на библиотеки за 3 процеса, с което значително се ускорява 

обработката. 

2.Предложено е сравняване по  идентификатори на припокриванията в 

секвенциите вместо множественото им сравняване, което ускорява процеса на 

създаване на консесусна верига при препокриване на последователности от тип 

overlap-и. 

3. Подходящо са приложени невронни мрежи за прогнозиране на липсващи или 

зашумени стойности в данните. Мрежата е обучена с метода „обратно 
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разпространение на грешката“ при използване на релевантен брой обучаващи 

примери (почти 1000). 

4. Успешно е приложен  графичния метод „роза на ветровете“, типичен за други 

предметни области, върху биологични данни. 

Приложеният автореферат отразява коректно съдържанието на дисертацията.  

II.Общо описание на публикациите, които отразяват дисертацията 

Солидният капацитет на докторанта за изследвания е виден не само от 

дисертационния труд, но и от списъка с научни публикации. От общо 15 публикации, 11 

са по проблеми на изчислителната биология. Съществена част от публикациите са 

представени на международни научни форуми.  

III.Критични бележки и препоръки. 

1.Забелязах някои технически грешки като: списъкът с използвана литература не е 

подреден по азбучен ред на авторите, пропуснати срички и букви и др. 

2.В автореферата би могло да се включат и приносните моменти. 

IV. Заключение. 

Въз основа на оценката на положителните страни на дисертационния труд и 

научните достижения на докторанта считам за изпълнени основните изисквания на 

Закона за развитие на академичния състав в Република България, неговия Правилник и 

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

академични длъжности на Софийския университет (СУ) и на Факултета по математика и 

информатика на СУ. 

Това заключение ми дава основание да препоръчам на почитаемото Научно жури 

да  присъди образователната и научна степен „доктор“ на докторант Валерия 

Николаева Симеонова.  

 

14.04.2014 г.    Изготвил становището: 

Гр.Варна        (доц. д-р Тодорка Атанасова) 

 

 


