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Глава 1. Увод 
Глава 1. е уводна и дефенира задачата за учене от много източници на 

данни, както и нейната значимост и актуалност. Описани са целите на 

дисертацията, както и задачите, които работата си поставя и се опитва да реши.    

1.1. Значимост, актуалност на проблема и мотивация 

Човекът е автономен агент, който мисли и действа разумно. 

Представлява сложна биологична система, включваща сензори - физически и 

химически компоненти, които му дават възможност да изпитва различни 

чувства - любов, щастие, тъга.   

След ІІ-та световна война научната област Изкуствен интелект получи 

бурно развитие. Тя изучава как компютър и компютърна програма могат да 

проявят интелигентно поведение. Стреми се към все по-добри и по-добри 

автономни агенти, които да могат да се учат от своя опит, да предсказват 

бъдещи събития и да взимат интелигентни решения. Един въпрос стои все още 

отворен - можем ли да създадем такъв агент, който не само действа като човек, 

но всъщност мисли и има разум  - такъв, какъвто и ние притежаваме? 

Машинното обучение е модерно направление в областта на изкуствения 

интелект, което въз основа на обучаващо множество от примери учи алгоритъм, 

който да предсказва бъдещи нови данни. Смесеното машинно обучение (semi-

supervised machine learning) [7, 12] използва както класифицирани, така и 

некласифицирани примери в процеса на обучение. Същестуват приложни 

области, в които класификацията на нов пример е труден и времеемък процес - 

изисква се огромна изчислителна мощ за класификация на нови данни. В някои 

области експерти, които ръчно класифицират примери, липсват.  

Когато разполагаме с малко на брой класифицирани примери, 

използването на много източници от данни подпомага процеса на учене.  Тези 

източници от данни ще наричаме изгледи. Смесеното машинно обучение от 

много изгледи се базира на съгласието между изгледите върху примерите. 

До скоро интересът към смесеното машинно обучение от много изгледи 

бе изцяло воден от ентусиазирани изследователи, които гонеха научния принос 

за създаване на нови алгоритми. След бурното развитие на World Wide Web 

обаче и технологиите за обработка на естествен език достъпът до данни стана 

много лесен и така различни комерсиални области проявиха интерес към тази 

дисциплина. Но така новосъздадената система страда от първоначален недостиг 

на класифицирани примери. Тогава как да предсказваме бъдещи събития, когато 

обучаващите данни са недостатъчни? 

В настоящата дисертация са предложени два подхода за  смесено 

машинно обучение чрез използване на много източници от данни. Тези подходи 

са приложени в две области - сегментация на изображения и оценка на 

чувствата (настроенията) на български език. 

Оценка на чувствата (sentiment analysis) е модерна дисциплина, в която 

работят огромен брой изследователи по света. Научните трудове и публикации 
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са фокусирани основно върху английския език. Обучаващи данни на английски 

език е лесно да се намерят. Не така стоят нещата с българския език. Система за 

предсказване на чувства от текст на български език би изисквала много 

експерти в конкретната област, които да класифицират обучаващите данни. В 

тази насока създаването на такава система на български език е от изключителна 

важност. В настоящата дисертация е представена точно такава система, която 

използва два източника от данни - английски ревюта и български ревюта.   

Научната област Компютърна графика е още една дисциплина, чиято 

важност и значимост продължава да привлича интереса на научни и приложни 

изследователи. Сегментацията на изображения е нейно направление, което 

разделя пикселите на изображение в две или повече групи (множества от 

пиксели), наречени сегменти. В настоящата дисертация е предложена и система 

за сегментация на изображения. Есперт предварително класифицира малък брой 

пиксели от изборажението.  Въз основа на два източника на данни 

(координатите и RGB стойностите на пикселите) предложената система 

сегментира изображения. 

1.2. Цели на дисертацията 

Целите на дисертацията са създаване на два нови подхода за смесено 

машинно обучение от много източници от данни.  

1.3. Задачи на дисертацията 

За да могат да бъдат постигнати целите на настоящия дисертационен 

труд, се поставят следните задачи: 

 обзор на областите - Смесено машинно обучение и Генетични 

алгоритми; 

 проектиране на нов подход  в областта на смесеното машинно 

обучение от много източници на данни - генетичен алгоритъм за 

минимизиране на общата грешка, зависеща от различните 

източници от данни; 

 оценка на генетичен алгоритъм за минимизиране на общата 

грешка 

 внедряване на генетичния алгоритъм за минимизиране на 

общата грешка в система, предсказваща чувства в текст на 

български език; 

 разработка на архитектура на системата, която позволява 

работа с големи данни и паралелни изчисления; 

 оценка на системата; 

 проектиране на нов подход в областта на смесено машинно 

обучение от много източници на данни - обучаващ алгоритъм, 

базиран на много изгледи - модификация на алгоритъма за 

взаимно обучение, когато един от класификаторите е по-слаб;  

 оценка на обучаващ алгоритъм, базиран на много изгледи; 



Извличане на знания от много източници на данни 

6 

 внедряване на обучаващия алгоритъм, базиран на много изгледи в 

система за сегментация на изображения; 

 разработка на архитектура на системата 

 оценка на системата. 

Глава 2. Обзор 
Глава 2. представлява обзор на изследваната област. В началото на 

главата са описани различните  видове машинно обучение [16]: учене с учител, 

учене без учител и смесено машинно обучение. Задачата за учене с учител се 

разделя на два типа – регресия (когато стойностите на функцията, която учим, 

са реални) и класификация (когато стойностите на функцията, която учим, са 

дискретни).    

Дефиниция: класифициран пример (a labeled example): Нека 

 Y) ,X,...,(X X d1 е (d+1)-измерен вектор, съответстващ на атрибутите на 

примерите и стойността на класификационната/регресионната функция. Нека 

множеството от класифицирани примери е: 
l

iii yxD 11 )},{(  . l е броят на 

класифицираните примери. Есперт в областта ("учител") определя 

класификациите на тези примери и решава съотвестващите стойности  yi  за 

всички xi. 

Дефиниция: некласифициран пример (an unlabeled example): Нека 

 )X,...,(X X d1 е d-измерен вектор, съответстващ на атрибутите на примерите. 

Нека множеството от некласифицирани примери е: ul

ljjxD 

 12 }{ . u е броят на 

некласифицираните примери. За тези примери не е известна 

класификационната/регресионна функция, която да изобразява стойностите xi в 

yi.  

Дефиниция:  Средна квадратична грешка (Root Mean Squared Error -

RMSE). RMSE измерва разликата мужду предсказваната стойност и 

наблюдаваната стойност на база всички класифицирани примери в тестовото 

множество.  

n

xfy

n

xfyxc

RMSE

n

i

ii

n

i

iii 




 1

2

1

))(())(,,(

 
(2.1) 

2.1. Учене с учител  

2.1.1. Наивен Бейсов класификатор   

Наивният Бейсов класификатор е вероятностен подход, който използва 

формулата на Бейс: 

),..,(

)()|,..,(
),..,|(

1

1

1

m

jjm

mj
aaP

yPyaaP
aayP   

(2.2) 
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За класификация на нови примери, наивният Бейсов класификатор 

избира хипотезата, която е най-вероятна (намира максимално правдоподобна 

оценка). За всеки пример yi се изчислява ),..,|( 1 mj aayP и се връща като резултат 

класа, за който тази вероятност е максимална.   

)()|,..,(maxarg
),..,(

)()|,..,(
maxarg 1

1

1

jjmy

m

jjm

y yPyaaP
aaP

yPyaaP

jj
  

(2.3) 

Наивният Бейсов класификатор приема, че атрибутите са условно 

независими спрямо класа. Тогава: )|()|,..,(
1

1 jk

m

k

jm yaPyaaP 


 . 

)|()(maxarg*
1

jk

m

k

jy yaPyPf
j 



  
(2.4) 

2.1.2. Бейсов класификатор, използващ многомерно нормално 

разпределение 

При многомерното нормално разпределение не се предполага условна 

независимост на атрибутите спрямо класа.  

Нека π е априорната вероятност за класа, µ - вектор със средните, а ∑ е 

ковариационната матрица. Тогава: 

2

)()(

||)2(

1
),,()|,..,()|(

1

2

1

2

1

yy

T

y

Dyyijmji

xx
e

y

xNyaaPyxP
jj














 

(2.5) 
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 ii

l

i

i

l

i

ii yxPyPyxPDP 


  
(2.6) 

За да намерим локален максимум, приравняваме първата производна на 

)|( DP  на 0 и намираме ),,(   :  

l

l j

j  , 



jyi

i

j

j

i

x
l :

1
 , T

jij

jyi

i

j

j xx
l

i

))((
1

:

  


 
(2.7) 

lj е броят на примерите, които имат класификация yj, а l броят на всички 

примери. Както при наивния Бейсов класификатор, и тук търсим максимално 

правдоподобна оценка. 

)(

),,()(

)(

),|()(
),|(

i

yyii

i

iii

ii
xP

xNyP

xP

yxPyP
xyP





  

(2.8) 

 

В главата са описани още учене с учител, базирано на опорни вектори 

(support vector machines), машинно обучение, базирано на графи (graph-based 

machine learning). 

2.2. Учене без учител  

В тази част на главата са описани стандартни методи за клъстеризация- 

kMeans и ЕМ-алгоритъм. 



Извличане на знания от много източници на данни 

8 

2.3. Смесено машинно обучение (Semi-supervised Learning) 

В тази точка е направен обзор на съществуващите методи и подходи в 

областта на смесеното машинно обучение - самообучение (SelfTraining)[14], 

„клъстеризирай-и-класифицирай след това“ (Cluster-then-label)[7], смесен EM-

алгоритъм, смесено учене, базирано на опорни вектори (semi-supervised support 

vector machines)[13], смесено машинно обучение, базирано на графи (graph-

based semi-supervised learning)[15]. След това е направен обзор на 

същестуващите подходи за смесено машинно обучение от много източници на 

данни (semi-supervised multi-view learning). 

Смесеното машинно обучение използва за обучаващо множество както 

класифицирани, така и некласифицирани примери. Намира се някъде по средата 

между ученето с учител и ученето без учител. Експерт в областта (учител) 

класифицира малък брой примери (D1). За тези примери стойността на 

класификационната/регресионна функция е известна. Некласифицираните 

примери (D2) също се добавят в обучаващото множество D ( 21 DDD  ). 

2.4. Смесено машинно обучение с използване на много 

изгледи 

Много източници на данни - един и същи обект може да бъде проектиран 

върху разични източници от данни и има изобразяване в тях. Всеки източник от 

данни описва обекта със свое множество от атрибути (характеристики). 

Източникът от данни ще наричаме изглед.   

След 1998, когато Блъм и Митчел [1] публикуват базовия алгоритъм за 

взаимно обучение (co-training), последва бурно развитие на алгоритми и 

приложения в тази област. Блъм и Митчел класифицират уеб страници (WebKB) 

въз основа на два изгледа: думите, които се срещат в уеб-страниците, и думите, 

които се срещат в хиперлинковете, които сочат към тези страници. Техният 

труд бе последван от много изследователи и приложен за решаване на различни 

задачи в тази област. Различни комбинации от изгледи могат да се видят на 

Фиг.1. 

 
Фиг. 1. Много източници от данни 
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Защо се налага да учим два класификатора, а не един, въз основа на 

конкатенираните атрибути от различните изгледи? Кога ученето от много 

източници на данни е ефективно? Когато обучаващото множество е малко и 

имаме малка извадка от класифицирани примери; функциите, които искаме да 

научим, страдат от преспецификация (нагаждат се към обучаващите данни и 

върху бъдещи данни точността не е толкова добра). 

Ученето от много източници от данни добавя отделен "наказателен 

израз" към такива нагаждащи се функции и разчита на съгласието на много 

изгледи върху допълнителни примери, които не са класифицирани. 

Всеки пример може да се представи във вида: ),...,( )()1( kxxx  . Целта е да 

научим ),...,(
)()1(

1

k

kfff   въз основа на D1 и D2. 
)()1(

1 ,...,
k

kff се учат 

едновременно и са в зависимост помежду си. Обикновено или обща грешка, 

зависеща от всички изгледи, се оптимизира, или отделните класификатори се 

обучават един-друг (Фиг. 2).  

 
Фиг. 2. Смесено машинно обучение от много източници на данни 

2.4.1. Взаимно обучение (co-training) 

Взаимното обучение използва два класификатора (L1 и L2). Нека U1 и 

U2 отговарят на изгледи view1 и view2 на примерите. В U1 и U2 са включени 

първоначално само класифицирани примери. Алгоритъмът разширява тези 

множества като добавя нови класифицирани примери в тях. Най-убедителните 

примери на L1 се добавят към U2 и съответно най-убедителните примери на L2 

към U1. Очаква се двата класификатора да се съгласяват върху нови примери. 

Взаимното обучение е ефективно, когато съществува естествено 

разбиване на множествето от атрибути в два или повече изгледа, които са 

независими спрямо класа. Подобрява точността спрямо класификатор, базиран 

на учене с учител, когато: 

(1) всеки изглед е достатъчен за построяване на добър класификатор,  

(2) двата изгледа са условно независими спрямо класа.    

)|(),|( 121 YXPXYXP   

)|(),|( 222 YXPXYXP   (2.9) 



Извличане на знания от много източници на данни 

10 

На практика такива изгледи е трудно да се намерят. Алгоритъмът работи 

добре и за случаи, в които условията по-горе не са изпълнени на 100%, степента 

на подобрение на точността зависи от данните. 

Взаимно обучение - алгоритъм: 

1. Научи L1, използвайки U1. Научи L2, използвайки U2. 

Класифицирай некласифицираните примери, използвайки L1. Добави 

най-убедителните примери на L1 към U2. 

Класифицирай некласифицираните примери, използвайки L2. Добави 

най-убедителните примери на L2 към U1. 

2. Отиди към 1, докато няма вече некласифицирани примери или докато 

друг критерий за спиране не се изълни - брой итерации, др. 

 

Ко-ЕМ алгоритъмът [6] е модификация на взаимното обучение, която 

използва за класификатори два ЕМ-алгоритъма. 

2.4.2. Смесено учене от много източници, базирано на минимизация 

на грешката 

Целта е да научим комбинация от функции f1
*
,…,fk

*
 - такава, че общата 

грешка, която правят върху данните, е възможно най-малка [5].  

Дефиниция: Функция на грешката - ),0[))(,,( xfyxc   отчита 

разликата между предсказваните и наблюдаваните стойности.  

Дефиниция: Риск - рискът, асоцииран с функция f е очакването на 

грешката:    ))](,,([)( xfyxcEfR   

Дефиниция: Емпиричен риск - обикновено не можем да намерим и 

изчислим R(f), защото  разпределението P(x, y) е неизвестно на алгоритъма. 

Можем да изчислим приближение, наречено емпиричен риск. Емпиричният 

риск е грешката върху конкретно обучаващо множество. 





l

i

iiiemp xfyxc
l

fR
1

))(,,(
1

)(  

Дефиниция: Регуляризиран риск - регуляризатор Ω(f) е положителна 

функция, която наказва функции, които преспецифицират обучаващите данни.  

)()()( ffRfErr emp    (2.10) 

При смесеното учене от много източници на данни, Ω(f)  зависи от 

съгласието мужду отделните изгледи – за всяка двойка от изгледи взимаме 

разликата между предсказваната стойност на единия и другия изглед (2.12).  

)()()( 2 fff SSLSL    (2.11) 









k

vu

ul

li

iviuiSSL xfxfxcf
1, 1

))(),(,()(  
(2.12) 

Дефиниция: Обща грешка, зависеща от всички изгледи.  

 




 


k

vu

ul

li

iviui

k

v

vSL

l

i

iviik xfxfxcfxfyxc
l

ffErr
1, 1

2

1 1

1 ))(),(,())())(,,(
1

(),..,(   
(2.13) 

Търсим тези 
**

1 ,.., kff  , за които Err (f1,… fk) е минимална: 
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),..,(minarg,.., 1,..,

**

1
1

kffk ffErrff
k

  
(2.14) 

На база  (2.14) се основават и описаните в същата глава алгоритми за 

учене от два източника на данни - ко-регуляризиран метод на най-малките 

квадрати (Co-regularized least squares algorithm) [2],  смесено учене от много 

източници на данни, базирано на опорни вектори (multi-view semi-supervised 

support vector machines)[3]. 

2.5. Генетични алгоритми 

Генетичните алгоритми [10, 11] се опитват да намерят решения на 

оптимизационни задачи, базирайки се на биологични и еволюционни процеси: 

селекция, мутация, кръстосване. Функция за пригодност оценява пригодността 

на индивид от популацията. Възпроизводството на поколенията се извършва на 

цикли (генерации). На всяка стъпка се извършва кръстосване между най-

пригодните индивиди, в резултат на което към популацията се добавят и 

потомствени индивиди, които заменят тези, които са били с най-малка функция 

за пригодност. Новата популация се подлага на мутация – малък процент от 

индивидите претърпяват промяна в генотипа си, за да може да се премине от 

един локален екстремум към потенциален по-добър.  

Глава 3. Генетичен алгоритъм за смесено 

машинно обучение от много изгледи  

3.1. Постановка на задачата 

В тази глава е предложен нов подход за смесено машинно обучение от 

много източници на данни. Предложеният подход е генетичен алгоритъм за 

смесено машинно обучение от много изгледи, който използва както 

класифицирани, така и некласифицирани примери. 

Във втора глава се въвежда обща грешка, която зависи от много изгледи.  

 




 


k

vu

ul

li

iviui

k

v

vSL

l

i

iviik xfxfxcfxfyxc
l

ffErr
1, 1

2

1 1

1 ))(),(,())())(,,(
1

(),..,(   
(3.1) 

Тогава  f1
*
,.., fk

*
 са функциите, за които Err (f1,… fk) е минимално: 

),..,(minarg,.., 1,..,

**

1
1

kffk ffErrff
k

  
(3.2) 

Подходите до момента се фокусират върху работа само с два изгледа, 

доказвайки, че за частен случай на (3.1.) функцията е изпъкнала. Предложеният 

алгоритъм в настоящата дисертация е обобщение на ученето от много 

източници на данни, защото могат да се използват различни регуляризатори, 

различна функция на грешката и различна бройка изгледи.  

Ко-регуляризираните най-малки квадрати (co-regularized least squares) 

решават система от линейни уравнения, но такава система невинаги има 

решение. Градиентното спускане изисква изпъкнала функция. Когато 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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функцията, която искаме да оптимизираме, не е изпъкнала, оптимизацията е 

трудоемък и времеемък процес. Примери за функции на грешката, които не са 

изпъкнали, са: 

 - 1/0 грешка   









)(0

)(1
))(,,(

ii

ii

iii
xfyif

xfyif
xfyxc  

         - hat функция: ))0,1max())(,,( bxwxfyxc i

T   

Примери за регуляризатори, които не са изпъкнали са: capped l1 норма 

( 0,),max(  iw ), SCAD наказателен терм, MCP наказателен терм [4]. 

3.2. Методология на предложения алгоритъм 

Алгоритъмът учи множество хипотези f1
*
,..,fk

* 
едновременно, 

оптимизирайки регуляризирания риск от формула (3.1.). Всеки изглед е 

изграден от множество от характеристики x
(j)

. В общия случай f1
*
,.., fk

*
 могат да 

бъдат различни функции на грешката (линейна регресия, логистична регресия, 

полиномиална регресия и др.). С w1,..,wk означаваме теглата на векторите за 

всеки един от изгледите, които трябва да бъдат научени от алгоритъма. Броят на 

характеристиките във всеки един изглед може да е различен. Предложеният 

генетичен алгоритъм учи теглата w1,..,wk. 

),..,(:),()(

...

),..,(:),()(

1

)(*)(*

11111

)1(*

1

)1(*

1

kpkkk

k

k

k

k

s

wwwwxfxf

wwwwxfxf





 

3.2.1. Индивиди, функция за пригодност, кръстосване и мутация 

Всеки индивид ще съдържа характеристики от всички изгледи, 

конкатенирани в една хромозома. 

Индивид j: 

 

Конструирайки така хромозомата, трябва да имаме предвид, че тя 

съдържа k на брой подхромозоми, които са обединени, но характеристиките 

(теглата) за различните изгледи не трябва да се смесват. Можем да дефинираме 

хромозомата и по следния еквивалентен начин: 

Индивид j:   

 

 

Колкото по-пригоден е един индивид, толкова по-малка грешка прави 

върху данните. За да минимизираме Err (f1,… fk), функцията за пригодност ще 

има следния вид: 

),..,()( 1 kffErrpfitness   (3.2) 

За функция за кръстосване могат да бъдат избрани различни варианти, 

стига да не се кръстосват гени от различни изгледи. За всеки изглед трябва 

w11 … w1s … wk1 … wkp 

view 1 w11 … w1s 

view j wj1 … wjl 

view k wk1 … wkp 
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отделно да се извърши кръстосване. Добър вариант за кръстосване на всеки 

един от изгледите е uniform crossover (кръстосване в много точки) - за всеки ген 

от хромозомата с ½ вероятност се решава кое дете от кой родител да наследи 

характеристики. 

Мутация можем да приложим както върху всеки изглед, така и върху 

избрано подмножество от изгледи - избрана малка част от хромозомата 

заменяме с новогенерирани случайни стойности.  

3.2.2. Генетичен алгоритъм 

Първоначално алгоритъмът генерира N на брой случайно 

инициализирани индивиди. Итерира MAX_ITER на брой генереции. Други 

техники за сходимост също могат да бъдат използвани. Например, итерирай 

докато няма промяна в най-добрите S% от популацията. На всяка стъпка 

алгоритъмът: 

 извършва кръстосване на иднивиди. Параметърът t е броят на 

двойки, които участват в кръстосване. Тъй като при кръстосване 

се получават две деца, то на всяка генерация броят на 

новокръстосаните деца е 2t. 

 подмяна на популацията - новогенерираните деца се добавят към 

популацията и най-лошите 2t индивиди се премахват. 

 мутация на популацията - малък процент от популацията се 

подлага на мутация. 

Псевдокод: 

void SemiSupervisedMultiViewGeneticAlgorithm(){ 

// Инициализация – генерирай популация P от N индивида. 

Теглата за различните изгледи генерирай като случайни малки 

числа 

P = init(N); 

for(int i = 0; i < MAX_ITER; i++){ 

//Генерирай нови деца чрез кръстосване на t двойки 

 for (int j = 1; j < t; j++){ 

// на база функцията за пригодност в (4.3) 

    (parent1, parent2) = SELECTION(P); 

   (child1, child2) = CROSSOVER(parent1, parent2); 

     children.add(child1); 

  children.add(child2); 

   } 

//Замести най-лошите индивиди с новите деца 

 P` = ReplaceWorst(children); 

  MUTATION(P`); 

 P = P` 

} 

} 
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3.3. Планиране на експерименти 

3.3.1.  Проведен експеримент 

Проведен е експеримент, при който са сравнени два генетични 

алгоритъма – предложеният по-горе и такъв, който не използва 

некласифицирани примери. Целта на експеримента е да се види дали 

използването на некласифицирани примери и много изгледи води до по-малка 

грешка на обучавания алгоритъм. Сравнени са (на база RMSE): 

 Генетичен алгоритъм за учене с учител  (Supervised GA) - на база 

конкатенирани атрибути от двата изгледа; 

 Генетичен алгоритъм за смесено машинно обучение – SSMVGA. 

3.3.2. Обучаващо и тестово множество от примери: 

 Обучаващо множество: класифицирани примери - случайно генерирана 

малка извадка от всички примери се добавя в това множество и 

примерите от нея се ползват като класифицирани (D1). За останалите 

примери "скриваме" стойността на регресионната функция и ги ползваме 

като некласифицирани примери (D2). D = D1   D2. 

 Тестово множество - съдържа примерите от D2. Добавени са и 

стойностите на регресионната функция за оценка на алгоритмите. 

3.3.3. Монте-Карло кросвалидация 

За сравнение на двата алгоритъма е използвана Монте-Карло 

кросвалидация.  Този вид кросвалидация повтаря един и същ експеримент с 

различно разбиване на данните много пъти. На всяка стъпка обучаващото и 

тестовото множество се генерират на случаен принцип и се изчислява RMSE на 

двата алгоритъма въз основа на тестовото множество. След това резултатите за 

всички стъпки се осредняват. 

За сравнение на двата алгоритъма: за всяка стъпка на кросвалидация 

двата алгоритъма ползват едни и същи данни - текущото разбиване на данните в 

тестово и обучаващо множество. Параметрите на двата алгоритъма са едни и 

същи - брой генерации, скорост на мутация, брой индивиди в популацията.  

3.3.4. Данни  

За експерименталните резултати са използвани данните “diabetes” 

(публикувани в  "UCI Machine Learning Repository"). Атрибутите на “diabetes” са 

реални стойности, няма липсващи данни. Състои се от 768 примера, 8 атрибута. 

Примерите са разпределени в два класа - "tested negative" и "tested positive". 

Двата класа бяха разгледани като реални стойности - съответно 1.0 ("tested 

positive") и 0.0 ("tested negative"). 

3.3.5. Параметри   

1. Брой изгледи: k = 2,  x = (x
(1)

, x
(2)

) 
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Използвани са следните два изгледа: 

 view_1= {preg, plas, pres, skin}; 

 view_2= {insu, mas, pedi, age}; 

2. Регресионна функция: Нека f1 и f2 са две линейни регресии, с 

вектори от тегла w и v.  

11 )( xwxf T           22 )( xvxf T  (3.3) 

За функция на грешката е ползвана квадратичната грешка:  
2))(())(,,( xfyxfyxc   (3.4) 

3. Регуляризатор:    
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4. MAX_ITER = 20000, 05.0,5.0 21   , N = 100, скорост на мутация: 

5%.   

3.3.6. Резултати 

Таблица 1. съдържа резултатите от осреднени стойности на RMSE. Броят 

класифицирани примери е 20. Останалите 748 примери са използвани като 

некласифицирани. MAX_ITER = 20000, 5.0 , 05.02  , N = 100, скорост на 

мутация - 5%. Вижда се, че предложеният метод за смесено машинно обучение 

(трансдуктивно) от много източници на данни (RMSE = 0.63) показва по-добри 

резултати спрямо еквивалента си -  "учене с учител" (0.81).  

Таблица 1. Сравнение (1) на SSMVGA и Supervised GA 

Algorithm RMSE 

Supervised GA  0.81 

SSMVGA 0.63 

Проведено е и изследване, при което се използва същият брой 

класифицирани примери (20) - при 37-кросвалидация, при която 20% от 

некласифицираните примери се отделят за оценка на модела, а останалите се 

използват за обучение (ползват се като некласифицирани). На практика 

резултатите не влияят на Supervised GA, защото там некласифицирани примери 

не се използват в обучаващото множество. Тестът се провежда, за да се види до 

каква степен използването на некласифицирани примери за обучение допринася 

за бъдещи примери, които не са били в самото обучаващо множество. Таблица 2. 

съдържа резултатите от изследването. Вижда се, че грешката на SSMVGA е 

сравнима с грешката от Монте-Карло кросвалидацията от Таблица 2., което 

показва, че добавянето на некласифицирани примери в обучаващото множество 
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за предсказване на точността на примери извън обучаващото множество 

(индуктивно машинно обучение) е коректно и подобрява точността спрямо 

учене с учител. 

Таблица 2. SSMVGA, 37-кросвалидация 

Algorithm RMSE 

SSMVGA 0.59 

3.3.7. Заключение 

Теорията на Дарвин за еволюцията вдъхнови създаването на генетичните 

алгоритми, които се използват за решаване на едни от най-сложните и трудни за 

оптимизация задачи. В настоящата глава е предложен такъв генетичен 

алгоритъм, който минимизира регуляризирания риск от много изгледи. Този 

генетичен алгоритъм представлява подход към смесеното машинно обучение - 

използва класифицирани и некласифицирани примери. Добрите резултати от 

тази глава вдъхновиха приложението на алгоритъма в областта на оценка на 

чувствата на български език. 

Глава 4. Система за оценка на чувствата 

на български език (СзОЧБГ) 
Глава 4. въвежда дисциплината Оценка на чувства (sentiment analysis). 

Изследвана е нуждата от система за предсказване на чувства от текстове на 

български език и е описан цикъла за създаване на систeмата.   

4.1. Оценка на чувствата на български език 

Човекът е способен да изпитва различни емоции - радост, тъга, щастие. 

Той споделя тези сантиментални усещания чрез мимики и жестове, чрез 

експресивен текст, внедрявайки в речта си своите чувства. Можем да 

формулираме едно изречение като неутрален факт, но можем да изразим и 

емоция в него, което го прави мнение.  

Дисциплината Оценка на чувства от текст (sentiment analysis) [8, 9] е 

модерно направление в класификацията на текста, което се стреми да 

предсказва какво е чувството, закодирано в текст.  

Социалните мрежи (facebook, twitter, google+, linkedin) съдържат големи 

масиви от данни - коментари, статии, в които хора са споделили своето мнение. 

Все по-важна се оказва ролята на социалните мрежи и търсенето е към системи, 

които да могат да предсказват каква ще е оценката за нов продукт на база 

минала история. Например, ще има ли един политик позитивен рейтинг в 

бъдеще? Новият треньор на българския национален отбор по волейбол дали ще 

бъде добре приет от феновете? За да можем да отговорим на подобни въпроси, е 

нужна система за предсказване на чувства от текст. 

Подходите за решаване на задачата за предсказване на чувства в текст са 

два. Първият се базира на лексикон и смята предварително полярност на думите. 



 

Гергана Ангелова Лазарова, София, 2015 17 

Крайна оценка се прави въз основа на сумата от теглата на думите. Вторият 

подход ползва способи от машинното обучение, учи класификационна или 

регресионна функция и на базата на нея предсказва бъдещи данни. В 

настоящата дисертация е използван вторият подход. 

Английският език изобилства от изследователи в тази област. Има 

публикувани множество от данни, които могат да се използват за обучение.  

Предсказване на чувства в текст на български език е сложна задача, защото 

липсват добри обучаващи данни. Това е една бедна от страна на класифицирани 

примери област. За класификация на текстове са нужни множество експерти в 

областта, които да класифицират предварително обучаващите данни. Трябва да 

се има предвид, че понякога мнението на различните хора относно чувството на 

текста не съвпада. Затова процесът е времеемък и изисква големи ресурси. В 

тази връзка настоящата дисертация развива иновативна система за предсказване 

на чувства в текст на български език, която се базира на класифицирани 

английски ревюта и некласифицирани български ревюта за обучение. Използват 

се два източника на данни - английски и български изглед. Разработена е и 

разпределена среда за паралелни изчисления, която се възползва от най-новите 

технологии в областта (hadoop, spark). В системата е имплементиран 

предложеният в глава 3. генетичен алгоритъм за смесено машинно обучение от 

много изгледи. 

4.2. Процес за създаване на системата  

Създаването на СзОЧБГ включва основни стъпки от извличането на 

закономерности от данни (ИЗД): разбиране на данни и придобиване на данни 

- предварително е обърнато внимание на спецификата на областта, на същността 

на ревютата; предварителна обработка на данни - трансформация на данните, 

нормализация; превод на ревютата - английските ревюта се превеждат с 

инструмента google translate на български, а българските - на английски; 

извличане на характеристики от данните - с помощта на инструмента Gate; 

моделиране на системата - имплементиране на алгоритми и изграждане на 

архитектурата на системата, оценка на системата. 

Обикновено преводът на данни и извличане на характеристики от 

данните са обединени в една фаза, но за по-доброто разбиране на системата тук 

те са обособени в две. В дисертацията преводът на ревюта от един език на друг е 

основополагащ за формиране на два изгледа на обектите.  

Процесът може да се види на Фиг. 3. Както става ясно, връщане назад, 

към предишна фаза, също е възможно. 
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Фиг. 3. СзОЧБГ- ИЗД процес 

4.3. Разбиране на данни и придобиване на данни 

Трудностите в създаването на система за предсказване на чувства от 

текстове на български език се коренят в липсата на обучаващи данни на 

български език. За разлика от българския език, на английски има многобройни 

източници с класифицирани данни, например: http://www.tripadvisor.com/, който 

съдържа класифицирани английски ревюта. За някои от другите езици 

съществуват и паралелни платформи: http://www.tripadvisor.ru/ - на руски, 

http://www.tripadvisor.jp/ - на японски. На български език не разполагаме с такъв 

еквивалент. Други източници на класифицирани английски ревюта са: 

http://www.amazon.com, http://www.booking.com/, http://www.ebay.com. 

http://www.imdb.com/(съдържа класифицирани английски ревюта на филми). 

Съществуват и множество публикувани Twitter корпуси с данни.  

СзОЧБГ използва технологии от областта на обработката на естествен 

език. Всяко ревю представлява текст или отделен пример за обучение. Като се 

опира на корпус от ревюта, настоящата работа ще предложи смесен алгоритъм 

за машинно обучение от много източници на данни. Областите на ревютата 

могат да варират. В тази дисертация са използвани филмови ревюта от Amazon. 

Филмовото ревю представлява съвкупност от изречения, в които е 

внедрено отношението на потребител относно функцията "харесва филм". 

Потребителят сам дава оценка на филм като избира рейтинг - според дадена 

скала.  Обикновено в областта на оценка на чувства говорим за два класа 

(позитивни и негативни примери). Понякога може да се използва и трета 

категория - неутрални ревюта. По-рядко, заради сложността на изчисленията, се 

работи с конкретни стойности на рейтинга (регресия). В тази дисертация 

филмовите ревюта варират от 1 до 5 (*, **, ***, ****, *****). Рейтингът е приет 

като реална променлива, която ще бъде предсказвана. 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.ru/
http://www.tripadvisor.jp/
http://www.amazon.com/
http://www.booking.com/
http://www.ebay.com/
http://www.imdb.com/
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СзОЧБГ използва два източника от данни: български ревюта - 100 

ревюта са извлечени ръчно от www.cinexio.com; aнглийски ревюта - 992 

английски ревюта от www.amazon.com. 

4.4. Предварителна обработка, превод и извличане на 

характеристики от данни 

Амазонските ревюта не съдържаха липсваща информация, те бяха 

предварително обработени от автора, който ги е публикувал. 

Българските ревюта, извлечени от cinexio.com, изискваха предварителна 

обработка. Някои от ревютата бяха премахнати, защото не бяха на кирилица или 

заради дупликация в данните. Правописните грешки бяха отстранени ръчно. 

За изготвяне на втори изглед на данните бе извършен процес по 

транслация (превод) на данните. Инстументът google translate бе използван за 

тази цел. 

Английски ревюта - Фиг. 4. 

Тези ревюта формират множеството от класифицирани примери и се 

включват в обучаващото множество D1. Втори - български изглед бе изграден 

след превод от английски на български. 

xi = (original_English_view, translated_to_Bulgarian_view) , 

yi = Rating of xi    
l

iii yxD 11 )},{(   

 
Фиг. 4. Класифицирани примери 

Български ревюта - Фиг. 5 

Тези ревюта формират множеството от некласифицирани ревюта и се 

включват в обучаващото множество D2. Рейтингът, който е извлечен се ползва 

само за оценка на алгоритмите.  

xj = (translated_to_English_view, original_Bulgarian_view) 
ul

ljjxD 

 12 }{  

 
Фиг. 5. Некласифицирани примери 

За извличане на характеристики от ревютата бяха използвани методи от 

обработката на естествен език. Всяко филмово ревю се разглежда като отделен 
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документ или съвкупност от думи. Всяко ревю представлява един пример. 

Колекцията от ревюта формира обучаващо множество от примери.  

Филмово ревю j:  ),...,( 0 jmjj wwd  . Филмово ревю дефинираме като 

вектор от тегла. Всеки един компонент на този вектор е термин в речник от 

думи. Термин може да бъде една дума или по-сложна комбинация от повече 

думи. В дисертацията за извличане на характеристики от филмовите ревюта са 

използвани фрази от две думи - biwords. Всяка последователност от две думи в 

документа се разглежда като термин. Например: "чудесно сутрешно слънце" 

генерира следните biwords - "чудесно сутрешно" и "сутрешно слънце".  

За теглата на характеристиките на документите се използва tf-idf мярката, 

където: 

),( dttf  - честота на термин - броят срещания на термин t  в документ d: 

 

 

),( Dtidf - обратна честота на документ - нека N e броят документи, а t 

е термин.  Измерва дали термин е често срещан в корпус от документи. 

|},{| dtDd   е броят на документите, в които се среща термина t. 

|},{|
log),(

dtDd

N
Dtidf


  

Тогава теглата се дефинират както следва:  

),(*),(),( DtidfdttfDttfidfwt   

Извличането на характеристики бе извършено чрез инструмента Gate и 

следните стъпки бяха изпълнени: Document Reset – връща документа към 

първоначалното състояние, като изтрива всички анотации; ANNIE Tokeniser - 

разделя текста на токъни; Stemmer (Snowball stemmer/ BulStem) - български и 

английски стемер за свеждане на думата до нейния корен; Groovy Script - ръчно 

написан код за извличане на biwords и изчисление на теглата на векторите.  

За всеки изглед отделно бяха извлечини характеристики, както следва: 

 Български изглед: 17099 характеристики, 

 Английски изглед: 12391 характеристики. 

4.5. Моделиране - разпределена софтуерна архитектура 

СзОЧБГ използва предложения в глава 3. подход към смесено машинно 

обучение - генетичен алгоритъм за учене от много изгледи. Този генетичен 

алгоритъм е имплементиран в системата, оценен и сравнен с генетични 

алгоритми, базирани само на "учене с учител".  

В тази глава е описана още нуждата от работа с големи масиви от данни 

и паралени изчисления. Използвана е разпределената файлова система (hdfs) на 

Apache Hadoop, клъстер-мениджъра yarn, MapReduce-a на Apache Spark. 
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4.6. Оценка на СзОЧБГ 

4.6.1. Обучаващо и тестово множество на системата 

 Обучаващото множество съдържа английските ревюта (D1), 

които са класифицирани. Включени са и българските ревюта (D2), 

които се използват като некласифицирани. Рейтингът на ревютата 

се "скрива" и не се използва за обучение. D = D1 U D2.  

 Тестовото множество съдържа данните от D2 с добавени рейтинги 

на примерите за оценка на алгоритмите. От 100-те примера 43 са с 

рейтинг 5, 20 - рейтинг 4, 14 - рейтинг 3, 8 - рейтинг 2, 15 - 

рейтинг 1. 

4.6.2. Експерименти 

Проведен е 1 експеримент, който сравнява 5 метода: 

 Supervised – English - използва само английския изглед и само 

класифицирани примери за обучение. Английският изглед на 

английските ревюта служи за обучение, а английският изглед на 

българските ревюта - за тестово множество. 

 Supervised – Bulgarian използва само българския изглед и само 

класифицирани примери за обучение. Българският изглед на 

английските ревюта служи за обучение, а българският изглед на 

българските ревюта - за тестово множество. 

 Supervised 1-view използва само класифицирани примери, 

атрибутите на двата изгледа са конкатенирани в един изглед. 

 Supervised 2-view използва само класифицирани примери, с два 

изгледа. 

 Semi-supervised 2-view - това е предложеният генетичен алгоритъм 

за смесено учене от два изгледа. 

Всички проведени екперименти са генетични алгоритми, оценени върху 

едни и същи данни при едни и същи параметри – брой итерации, брой индивиди 

в популацията, скорост на мутацията 

( 10000 = MAX_ITER , 5.0 , 5.02  , 100N , скорост на мутация 5%).  

4.6.3. Резултати 

Представянето на алгоритмите може да се види в Таблица 3.  Става ясно, 

че Supervised – English се представя най-слабо (RMSE = 3.12). Причината 

вероятно се корени в слабия превод от български на английски. Supervised – 

English влияе на резултатите на Supervised 1-view (3.09) и Supervised 2-view 

(2.84). Най-добре се представя Semi-supervised 2-view (SSMVGA) с грешка 

RMSE = 2.16, който успява да подобри точността на Supervised – Bulgarian 

(2.20). Подобрението идва от  използването на некласифицирани примери и 

съгласието на двата изгледа върху тях. В таблица 3. може да се види и 

сравнение на петте алгоритъма спрямо MAE (Mean Absolute Error). 
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Таблица 3. СзОЧБГ - оценка на резултатите 

Algorithm RMSE MAE 

Supervised 1-view (SGA) 3.09 2.20 

Supervised 2-view (SMVGA) 2.84 2.10 

Supervised – Bulgarian 2.20 1.90 

Supervised – English 3.12 2.22 

Semi-supervised 2-view (SSMVGA) 2.16 1.86 

Глава 5. Обучаващ алгоритъм, базиран на 

много изгледи 

5.1. Постановка на задачата 

Обучаващият алгоритъм, базиран на много изгледи (multi-view teaching 

algorithm - MVTA), представлява модификация на базовия алгоритъм за 

взаимно обучение. Блъм и Митчел публикуваха условията, при които взаимното 

обучение е ефективно: двата класификатора трябва да са достатъчно добри за 

бъдещо предсказване на нови данни и атрибутите на изгледите трябва да са 

условно независими спрямо класа. 

Когато единият класификатор е слаб, той рефлектира върху другия и 

влошава и неговото представяне. В тази насока в настоящата дисертация се 

предлага алгоритъмът МVТА, при който предварително по-добрият 

класификатор прави корекция върху по-слабия. 

5.2. Методология на предложения алгоритъм 

Нека L1 и L2 са два класификатора. Нека L2 е по-слабият от двата. Нека 

U2 е множеството от класифицирани примери за view2. W съдържа 

некласифицираните примери. Първоначално алгоритъмът учи L1 и намира 

параметъра θ1. Най-убедителните примери на L1 се добавят като класифицирани 

в обучаващото множество на L2.   

void multiViewTeachingAlgorithm(){ 

// U1 contains the attributes of view1 (only labeled examples) 

U1 = view1(D1); 

// U2 – contains the attributes of view2 (only labeled examples) 

U2 = view2(D1); 

W = D2; // all the unlabeled examples;  

θ1 = learn(L1, U1);  //learn θ1 based on view1 

// Add more labeled examples to  L2  

for (xi in W){ 

 for(int j = 1; j < K; j++){ // For each class yj: 

  y[j] = ),|( 1ij xyP ; 

} 

// y* is the maximal element of the array y[]  

y* = max(y);  
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list.add(xi, y*); 

} 

for (int j = 1; j < K; j++){ // For each class yj: 

// find the most confident examples and if they exceed some 

threshold add them to U2 

 U2 += mostConfident(j); 

}  

θ 2 = learn(L2, U2);  //based on view1 

} 

Алгоритъмът използва само най-убедителните примери на L1 за обучение 

на L2. Процедурата не е итеративна, което прави алгоритъма подходящ за 

бъдещо приложение в областта Обработка на изображения - следене на обекти 

в реално време и др. Когато разполагаме с малък брой класифицирани примери, 

всеки нов класифициран пример е от значение.  

След корекция на по-лошия класификатор може да бъде преминато към 

стандартно взаимно обучение.     

Комбиниране на изгледите 

Резултатите на двата класификатора са интуитивно комбинирани за 

получаване на обща бъдеща оценка:   ),|(),|()|( 21  ijijij xyPxyPxyP  . За 

избягване на умножение по нула е използвана стандартна логаритмична 

техника:  

),|(log),|(logmaxarg),|(),|(maxarg 2121  ijijyijijy xyPxyPxyPxyP
jj

  

5.3. Планиране на експерименти 

5.3.1. Експерименти: 

Проведен е един експеримент, който сравнява следните два метода: 

 Обучаващ алгоритъм, използващ много изгледи (multi-view 

teaching algorithm - MVTA), базиран на наивен Бейсов 

класификатор. Ползва както класифицирани, така и 

некласифицирани примери. 

 наивен Бейсов класификатор (учене с учител), използва само 

класифицирани примери. 

Целта на експеримента е да са провери дали добавяне на 

некласифицирани примери към обучаващото множество подобрява 

класификационната точност на алгоритъма. 

5.3.2. Обучаващо и тестово множество: 

Обучаващото множество съдържа малка извадка от класифицираните 

примери, избрани на случаен принцип и добавени към D1. Класификациите на 

останалите примери не се ползват за обучение. На тези примери се "скриват" 

стойностите на класификационната функция и се ползват като 

некласифицирани - D2. Обучаващото множество конструираме като съвкупност 

от примерите от D1 и D2. D = D1   D2. 
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Тестовото множество съдържа примерите от D2. Знаейки техните 

класификации, ще оценим представянето на алгоритъма. За сравнение на 

резултатите е използвана Монте-Карло кросвалидация с генериране на много 

стъпки на разделяне на данните на обучаващо и тестово множество и взимане на 

средното от различните стъпки. 

5.3.3. Данни  

За оценка на алгоритъма са използвани тестови данни от UCI Machine 

Learning Repository. Всички данни имат реални атрибути, нямат липсващи 

стойности. Diabetes съдържа 768 примера, разпределени между 2 класа. 

Вероятността на правилна случайна класификация е 0,5 (2 класа, 50% точност). 

Примерите в Iris са разделени в 3 класа, всеки един от класовете съдържа по 50 

примера. Всеки клас представлява тип растение от вида ирис.  Red Wine Quality 

моделира предпочитанията за вина на база техни свойства. Съдържа 1600 

примера, 11 атрибута  и 6 класа. Yest предсказва местоположението на протеини 

в клетките на база 8 атрибута. 1484 примера са разпределени в 10 класа. 

5.3.4. Резултати 

Таблица 4. съдържа информация за всички тествани данни, които бяха 

изследвани – iris, yest, contraceptives, Red Win Quality, diabetes. 

Класификационната точност на двата алгоритъма е сравнена за извадки от 

обучаващи множества, съдържащи различен процент от класифицирани 

примери (5%, 10%, 15%, 20%, 50%, 90%). От таблица 2. може да се види, че 

MVTA се представя по-добре от наивния Бейсов класификатор. Дори когато 

условието за независимост на двата изгледа не е изпълнено изцяло (напълно 

незавасими изгледи се срещат на практика рядко), алгоритъмът се представя 

значително добре (2.49% подобрение при iris за само 5% класифицирани 

примери, при Red Wine Quality стига и до 5.07%, за yest – 3.56%). Това 

подобрение се основа на комбинирането на двата класификатора и 

предположението за тяхното съгласие относно примери от разпределението. 

Таблица 4. MVTA vs Naïve Bayes Classifier 

Labeled examples Algorithm 5% 10% 15% 20% 50% 90% 

Iris NB 80.07 89.81 93.37 94.03 95.08 94.82 

Iris MVTA 82.56 90.77 93.53 94.10 95.08 94.82 

Yest NB 35.53 38.59 44.44 46.70 48.94 50.30 

Yest MVTA 36.16 42.15 45.55 47.78 48.98 50.68 

contraceptives NB 69.74 71.97 72.96 73.53 75.55 80.04 

contraceptives MVTA 70.00 72.19 73.16 73.71 75.70 82.76 

Red Wine Quality NB 32.67 36.31 39.32 41.97 47.09 49.39 

Red Wine Quality MVTA 32.40 36.63 40.33 43.34 52.16 52.16 

Diabetes NB 69.74 71.97 72.96 73.53 75.55 80.04 

Diabetes MVTA 70.00 72.19 73.16 73.71 75.70 82.76 
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Може да се забележи, че при Red Wine Quality, когато използваме малко 

класифицирани примери – 5% и когато и двата класификатора не са достатъчно 

убедителни и добри, подобрението на класификационната точност не е 

гарантирано.  

5.3.5. Заключение 

Когато наличните класифицирани примери са малко, всяко подобряване 

на научения модел е от значение. Резултатите показаха, че обучаването на само 

по-лошия от двата класификатора показа значителни подобрения на 

класификационната точност на алгоритъма спрямо тази на наивния Бейсов 

модел. Тези обещаващи резултати бяха мотивация за последващо приложение 

на алгоритъма за сегментация на изображения. 

Глава 6. Система за сегментация на 

изображения - ССИ 
Глава 6. описва система за сегментиране на изображения, която използва 

два източника на данни (два изгледа): 

- първият изглед съдържа координатите на пикселите: view1 = (X, Y) 

- вторият изглед съдържа RGB стойностите на пикселите - стойности, 

които варират от 0 до 255: view2 = (R, G, B) 

Предложеният в глава 5. нов метод за смесено учене от много изгледи 

("обучаващ алгоритъм, базиран на много изгледи") е приложен в системата. 

Класификаторът, базиран на view2, е по-слабият от двата. При липса на 

достатъчно класифицирани примери точността му драстично намалява. 

Класификаторът, базиран на view1 е по-добър, обикновено желаем да 

сегментираме обекти, които включват пиксели, намиращи се в близост един до 

друг. Експериментирано е с два различни типа класификатори: наивен Бейсов 

класификатор и Бейсов класификатор, базиран на многомерно нормално 

разпределение. 

6.1. Сегментация на изображение  

Сегментацията на изображение представлява процес на разделяне на 

изображение в категории. Всеки пиксел от изображението се асоциира с някоя 

от категориите. Пиксели с еднаква класификация (принадлежащи на един и същ 

клъстер) споделят общи визуални характеристики.  

Сегментация на изображение чрез смесено машинно обучение 

При сегментация на изображения чрез смесено машинно обучение 

експерт в областта предварително класифицира малка извадка от примери. 

Останалите пиксели се използват като некласифицирани и добавят в 

обучаващото множество. Тренира се алгоритъм за машинно обучение и този 

научен класификатор се използва за предсказване на некласифицираните 

примери. По този начин, изображението се сегментира, базирайки се на 
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първоначалните знания на "експерта". Например, на Фиг. 6. може да се види 

изображение, четири от пикселите на което предварително са класифицирани от 

учител (два класа - "цвете" и "не е цвете"). В едно изображение могат да 

съществуват множество възможни обекти, които да бъдат сегментирани 

(например - класовете: дърво, небе и земя). 

 
Фиг. 6. Четири класифицирани примера 

6.2. Софтуерна архитектура на системата  

В глава 6. е описана още софтуерната архитектура на системата, която се 

базира на две библиотеки – openCV и GSL. 

6.3. Оценка на системата 

6.3.1. Данни  

При провеждане на експериментите бяха използвани три изображения - 

Фиг. 7., Фиг. 8. и Фиг. 9. Тези изображения бяха сегментирани от учител 

предварително, обособявайки желаната маска за желаната сегментация. Тази 

маска ще се използва за оценка на алгоритъма и сравнение с други методи за 

учене с учител. 

     
Фиг. 7. (a) - оригинално изображение, (b) – желана сегментация 

     
Фиг. 8. (a) - оригинално изображение, (b) – желана сегментация 

     
Фиг. 9. (a) - оригинално изображение, (b) – желана сегментация 
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6.3.2. Обучаващо и тестово множество: 

Обучаващото и тестовото множество следват схема, аналогична на 

описаната в глава 5. Обучаващото множество съдържа малка извадка от 

класифицираните примери, избрани на случаен принцип и добавени към D1. 

Класификациите на останалите примери не се ползват за обучение. На тези 

примери се "скриват" стойностите на класификационната функция и се ползват 

като некласифицирани - D2. Обучаващото множество конструираме като 

съвкупност от примерите от D1 и D2. D = D1   D2. 

Тестовото множество съдържа примерите от D2. Знаейки техните 

класификации, ще оценим представянето на алгоритъма. За сравнение на 

резултатите е използвана Монте-Карло кросвалидация с генериране на много 

стъпки на разделяне на данните на обучаващо и тестово множество и взимане на 

средното от различните стъпки. 

6.3.3. Резултати 

Сравнение на MVTA, базиран на наивен Бейсов класификатор, и 

наивен Бейсов класификатор: 

Изображението от Фиг. 7. съдържа 50700 пиксели (примери). Бяха 

проведени 6 теста, според бройката класифицирани примери, които участват в 

обучаващото множество (4, 6, 10, 16, 20, 50 пиксела).  

Представянето на MVTA е сравнено с неговия еквивалент, който ползва 

само класифицирани примери - наивен Бейсов класификатор за учене с учител. 

Класификационната точност (след процеса на кросвалидация) може да се види в 

Таблица 5.  

 

Таблица 5. Сравнение на MTA и NB според броя класифицирани примери 

Algorithm 4 6 10 16 20 50 

NB 63.30% 76.23% 85.44% 89.57% 90.33% 92.37% 

MTA 68.62% 81.30% 88.14% 90.74% 91.24% 92.51% 

 

 
Фиг. 10. Сравнение на MTA и NB според броя класифицирани примери 

От таблицата може да се види, че MVTA се представя по-добре от 

еквивалента си, базиран само на един изглед и само на класифицирани примери. 
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Оказва се специално полезен, когато броят класифицирани примери в 

обучаващото множество е малък (Фиг. 10.). 

Представянето на алгоритъма върху трите изображения (Фиг. 7., Фиг. 8. 

и Фиг. 9.)  може да се види в Таблица 6. Използвани са 16 класифицирани 

примера. 10 примера са добавени като класифицирани към по-слабия от двата 

класификатора. 

Таблица 6. Сравнение на MTA и NB 

  MVTA NB 

Image 1 90.74% 89.57% 

Image 2 80.76% 78.82% 

Image 3 90.10% 89.12% 

Процес на случаен избор (според генератор на случайни числа) е кои 

класифицирани примери да се вземат при използване на Монте-Карло 

кросвалидацията. Очаква се, на практика, учителят да класифицира 

представителни примери и тази точност на алгоритмите да се покачи. 

 Сравнение на MVTA, базиран на Бейсов класификатор с 

многомерно нормално разпределение (MND-MVTA) и еквивалентът, 

ползващ само класифицирани примери и един изглед - MND-SL 

Резултатите от експериментите за трите изображения могат да се видят в 

Таблица 7. Използвани са 16 класифицирани примера. 10 са добавени като 

класифицирани към по-слабия от двата класификатора. Резултатите показват, че 

MND-MVTA се представя по-добре спрямо своя еквивалент, базиран само на 

класифицирани примери.  

Заради спецификата на многомерното нормално разпределение, за да 

може ковариационната матрица да бъде обратима, бе добавено малко число eps: 

epsyy   

Таблица 7. Сравнение на MND-MVTA и MND-SL 

Algorithm MND-MVTA MND-SL 

Image 1 84.36% 79.22% 

Image 2 79.14% 73.74% 

Image 3 86.02% 80.18% 

7. Заключение 
Предсказваща система е автономен агент, който се базира на предишна 

история от обучаващи данни. Съществуват такива области, в които данните са 

недостатъчни и класификацията на примерите е труден и времеемък процес. 

Текущата дисертация се фокусира точно върху такива области. Предложени са 

нови подходи за смесеното машинно обучение чрез използване на много 

изгледи. Нуждата от системи за учене в тази област бе основополагаща за 

разработването на две системи за смесено машинно обучение от много 

източници от данни, които се базират на предложените нови подходи. 
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Българският език и анализът на чувствата от текстове на български език 

страдат от липса на достатъчно класифицирани примери. В настоящата 

дисертация е разработен специален подход за учене от много източници на 

данни, който да може да използва български некласифицирани ревюта и 

английски класифицирани ревюта. Чрез автоматичен машинен превод (google 

translate) се изгражат два изгледа на примерите. Системата учи регресионна 

задача чрез минимизиране на грешката върху данните от двата изгледа 

(оптимизация чрез генетичен алгоритъм за смесено машинно обучение от 

много изгледи). Разработена е платформа за разпределени изчисления в клъстер 

от машини на база нови технологии като Apache Hadoop и Apache Spark.  

Разработена е и система за сегментация на изображения, която ползва 

два изгледа - координатите и RGB стойностите на пикселите. Експерт 

класифицира предварително малък брой примери, които се използват като 

класифицирани. Останалите се добавят в обучаващото множество като 

некласифицирани. Използвайки двата изгледа, алгоритъмът учи класификатор - 

обучаващ алгоритъм, базиран на много изгледи, който се използва в 

последствие за сегментация на останалите примери.  

7.1. Перспективи за бъдещо развитие 

1. СзОЧБГ може да се разшири в следните посоки: 

 Могат да се изследват повече области на приложение, не само 

ревюта на филми;  

 Добре е да се изследват хетерогенни данни от много области - да 

се използват класифицирани примери от един домейн и 

некласифицирани примери от различен домейн (domain 

propagation). 

 Могат да се изследват различни интрументи за автоматичен 

машинен превод (Reverso, Linguee, др.)  

2. Системата за сеглемнтация може да се разшири в следните посоки: 

 Тестване на големи масиви от изображения (такива данни са 

трудно достъпни). 

 Системата може да се имплементира, така че да поддържа 

паралелни изчисления.   

8. Приноси  

8.1. Научни приноси  

 Разработени са два нови метода за смесено машинно обучение от 

много източници на данни:  

 генетичен алгоритъм за смесено машинно обучение от 

много източници на данни (semi-supervised multi-view genetic 

algorithm) .  
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 обучаващ алгоритъм, базиран на много изгледи (multi-view 

teaching algorithm), който представлява модификация на базовия 

алгоритъм за взаимно обучение, когато единият изглед е по-лош 

от другия. 

 Проектиране на експерименти за проверка и изучаване на 

поведението на разработените методи. 

 Провеждане на експериментите с реални данни, събрани за целта. 

 Анализ на резултатите от експериментите. 

8.2. Приложни приноси 

 Проектирана е система за оценка на чувства от текстове на 

български език (СзОЧБГ).  Тази система поддържа паралелни 

изчисления и работа с големи масиви от данни. 

 Проектирана е система за сегментация на изображения (ССИ).   

8.3. Публикации по темата на дисертационния труд 

[1]  Lazarova, Gergana, and Ivan Koychev. "Semi-supervised Multi-view 

Sentiment Analysis." Computational Collective Intelligence. Springer 

International Publishing, 2015. 181-190. 

[2] Gergana Lazarova and Todor Tsonkov. Sentiment analysis of Texts in 

Bulgarian. Journal of the Technical University – Sofia, TECHSYS 2015, 

BULGARIA, Plovdiv. 203-207. 

[3]  Lazarova, Gergana, and Ivan Koychev. "A Semi-Supervised Multi-view 
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2014 2nd International Conference on. IEEE, 2014. 87 - 91 

[4] Lazarova, Gergana Angelova. "Semi-supervised Image 
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8.4. Доклади 
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International Workshop, 29 June 2015, IICT-BAS.  
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[3] Гергана Лазарова, Иван Койчев. Генетичен алгоритъм за учене от много 

източници на данни. 125 години математика и природни науки в 

Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, 2014. 43-45. 

8.5. Цитирания 

Пубикация [5] има 1 цитиране: 

[1]  S. Li, R. Ju, T. Ren, and G. Wu. "Saliency cuts based on adaptive triple 

thresholding". International Conference on Image Processing (ICIP), IEEE 

Signal Processing Society, 2015. 

8.6. Декларация за оригиналност 

Декларирам, че представената дисертация на тема "Извличане на знания 

от много източници на данни" във връзка с провеждането на процедура за 

придобиване на образователната и научна степен „доктор” в Софийски 

университет “Св. Климент Охридски“ е мой оригинален труд. 

 В дисертацията не са използвани неправомерно текстове и чужди 

трудове без изрично да бъдат цитирани. Цитиранията на всички 

източници на информация са обозначени според стандартите. 

 Резултатите и приносите на проведеното дисертационно 

изследване са оригинални и не са взаимствани от чужди 

публикации и изследвания, в които нямам участие. 

 Дисертацията не е предлагана за придобиване на научна степен в 

друго висше училище, университет или научен институт. 
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