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Основание.  Със  заповед  на  Ректора  на  СУ  Св.  Кл.  Охридски  No  0038-
655/19.12.2013г.  бях  назначен  за  член  на  научно  жури  за  защита  на 
дисертационния  труд.  На  първото  заседание  на  научното  жури  бях  избран  за 
рецензент.

Биографична  справка.  Деница  Парашкевова  Григорова  е  завършила 
бакалавърската програма по "Приложна математика" и магистърска програма по 
"Вероятности и Статистика" във ФМИ на СУ "Св. Кл. Охридски". Работила е като 
математик във ФМИ, от 17.09.2012г. до настоящият момент е асистент в катедра 
“Вероятности  операционни  изследвания  и  статистика"  (ВОИС)  на  ФМИ. 
Дисертационният труд разработва като редовен докторант във ФМИ през периода 
06.2009–06.2012г.

Материали  по  защитата.  Във  връзка  със  защитата  са  ми  предоставени: 
дисертацията,  автореферат,  списък  с  публикации  по  дисертацията,  авторска 
справка, копия от публикациите по дисертацията и автобиография.

Дисертация се състои от 6 глави, списък на литературата и две Приложения в обем 
на 105 страници. Списъкът с литературата съдържа 72 заглавия. Авторефератът е 
в обем на 45 страници.

Общо за проблемите разглеждани в дисертацията.  Дисертационният труд на 
Деница  Григорова  е  в  областта  на  статистическото  моделиране  на  данни, 
наблюдавани  над  обекти  във  времето  (повторни  наблюдения,  проследени 
неколкократно във времето), с обобщените линейни модели (ОЛМ) със случайни 
ефекти.  Разгледани  са  три  ОЛМ  със  случайни  ефекти  за  данни  с  повторни 
наблюдения  над:  (1)  едномерна  ординална  случайна  величина;  (2)  многомерна 
случайна величина,  дефинирана чрез зависими едномерни ординални случайни 
величини; (3) двумерна случайна величина, дефинирана чрез зависими едномернa 
нормална  и  ординална  случайни  величини.  Тези  три  модела  са  предмет  на 
изследване на Глави 3, 4 и 5, съответно. Зависимостта на повторните наблюдения 
на  данните  в  тези  модели  прави  задачата  многомерна,  което  поражда 
необходимостта  от  използването  на  съответни  многомерни  вероятностни 
разпределение. Степента  на  зависимост  между  ординалната  и  непрекъснатата 
случайни величини в (2) и (3) се определя от случайните ефекти, които са също 



така ненаблюдаеми случайни величини. Чрез случайните ефекти се характеризира 
също  така  зависимостта  на  повторните  данни  във  времето,  с  подходящ 
параметричен модел на корелационната структура в трите типа ОЛМ. Стандартно 
предложение  за  разпределението  на  случайните  ефекти  в  тези  модели  е 
многомерното нормално разпределение.

Поставените цели в дисертацията могат да бъдат формулирани както следва: (1) 
създаване на изчислителни алгоритми за оценяване на неизвестните параметри за 
тези  три  модела,  на  основата  на  подходящи  апроксимации  на  функцията  на 
правдоподобие; (2) създаване на програмни процедури на езика R, на основата на 
така предложените алгоритми; (3) изследване на качеството на оценките методите 
на имитациооното моделиране за малки обеми на извадките от данни; (4) анализ 
на реални данни от областта на медицината.

Поставените цели са актуални задачи на статистическата литература.

Ще  отбележа  някои  трудности,  които  възникват  в  параметричните  модели  за 
съвместно  моделиране  на  непрекъснати  и  дискретни  разпределения.  На  първо 
място това е липсата на явен аналитичен израз на съвместната им функция на 
разпределение. Един подход за преодоляването на този проблем е чрез привличане 
на  разпределението  на  непрекъснатата  латентна  (ненаблюдаема)  случайна 
величина,  която  поражда  дискретната  случайна  величина.  Общоприети 
предположения  за  закона  на  разпределение  на  латентна  случайна  величина  са 
едномерното  нормално  („probit“)  или  логистично  („logit“)  разпределение.  Чрез 
подходящи предположения за разпределенията на латентната случайна величина и 
случайните ефекти на модела, този подход позволява аналитичното дефиниране на 
функцията на правдоподобие (ФП) по така наречените „пълни данни“, с  които 
бихме  разполагали,  ако  бяхме  наблюдавали  латентната  непрекъсната  случайна 
величина  и  случайните  ефекти.  Дефинираната  по  този  начин ФП на  „пълните 
данни“ е случайна величина, очакването на която е миноранта на истинската, но 
неизвестна  ФП.  С  техниката  на  ЕМ  (expectation-maximization)  алгоритъма  на 
Dempster et al. (1977), максимизирането на очакването на ФП на „пълните данни“ 
води  до  намирането  на  максимума  на  истинската  ФП,  т.е.  до  намирането  на 
максимално правдоподобни оценки (ММП) на неизвестните параметри в модела. 
В  дисертацията  е  използван  ECM  (expectation-conditional-maximization) 
алгоритъма, предложен от Meng and Rubin (1993), който представлява ускорен ЕМ 
алгоритъм,  тъй  като  оценяването  се  извършва  по  подгрупи  от  неизвестните 
параметри,  т.е.,  блоков  метод  на  Гаус-Зайдел  при  решаването  на  системи 
уравнения. Недостатъците на ЕМ алгоритъма и неговите модификации са добре 
известни: не се гарантира глобална сходимост към екстремума и не предоставя 
оценка на ковариационната матрица на неизвестните параметри.

Оценяването  на  неизвестните  параметри  в  ОЛМ със  случайни ефекти  е  тежка 
задача  от  изчислителна  гледна  точка,  тъй  като  води  до  пресмятането  на 
многомерни  интеграли,  математическите  очаквания  на  случайните  ефекти. 
Поради  тази  причина  се  налага  използването  на  специфични  Монте  Карло 
методите  за  приближено  пресмятане  на  интеграли  при  голяма  размерност  на 
вектора от случайните ефекти. При малка размерност на вектора от случайните 
ефекти  се  използват  квадратурни  формули  на  Гаус-Ермит.  Неизвестните 
параметрите  в  модела  на  ковариационната  матрица  на  вектора  от  случайните 
ефекти,  която  е  с  размерността  на  наблюденията,  участват  нелинейно  във 



функцията  на  правдоподобие,  което  налага  използването  на  нелинейна 
оптимизация над класа от положително-определените матрици.

Съдържание на дисертацията.

Глава  1 дава  кратък  литературен  обзор  по  основни  статии  и  монографии, 
свързани със статистическото моделиране на данни,  наблюдавани повторно във 
времето, а така също е дадена и структурата на дисертацията. 

Глава 2 съдържа дефиниции на ОЛМ с фиксирани и случайни ефекти за повторни 
данни, дадена е формулировката на ЕМ алгоритъма.

Глава  3 разглежда  „probit“  ОЛМ  със  случайни  ефекти  на  една  ординална 
променлива с повторни наблюдения. Чрез подходяща трансформация, предложени 
от  Kawakatsu  and  Largey  (2009),  над  непрекъснатата  величина,  индуцираща 
ординалната  променлива  и  нейните  неизвестни  параметри,  праговете,  и 
стандартното  предположение  за  многомерно  нормално  разпределение  на 
случайните ефекти е зададена ФП на „пълните данни“. Оптимизационната задача 
за оценяването на систематичната компонента с фиксирани ефекти на модела се 
редуцира  до  итерационен  метод  на  най-малките  квадрати  (МНК)  с  подходящо 
дефинирана зависима променлива, в която участват като неизвестни вектора от 
параметрите на случайните ефекти и праговете, свързани с ординалната величина. 
В параграф 3.2.3 са изведени формули за ковариационната матрица на случайните 
ефекти,  необходимите  условни  очаквания,  формиращи  очакването  на  ФП  на 
пълните данни. ММП оценки на неизвестните параметри в модела се получават 
чрез  максимизирането на  очакването на  ФП на пълните данни.  С помощта на 
Монте Карло методите, използван е алгоритъм на Гибс, се пресмятат съответните 
условни очаквания на многомерното орязано (truncated) нормално разпределение. 
Чрез  ECM  алгоритъм,  предложен  в  параграф  3.2.4,  се  определят  оценките  по 
ММП.  За  намирането  на  стандартните  грешки  на  параметрите  е  използван 
боотстрап  подхода,  който  изисква  твърде  много  изчислително  време,  тъй  като 
оценяването  на  параметрите  на  модела  се  повтаря  многократно  по  различни 
подизвадки с повторения на наблюденията.

В  параграф  3.3.  са  представени  резултатите  от  симулационен  експеримент  с 
различни обеми на данните, които потвърждават надеждността на предложената 
методология за оценяване. В параграф 3.4 е оценен корелиран “probit” модел към 
известни  литературни  данни  от  здравно  и  пенсионно  дългосрочно  проучване 
(ЗПП), проведено в САЩ. Резултати са правдоподобно интерпретирани.

В работата  на  Chan  and Kuk (1997)  е  разгледан  ОЛМ със случайни ефекти  за 
повторни  бинарни  данни,  докато  в  тази  Глава  се  предлага  разширение  за 
оценяване  на  параметри  в  ОЛМ  със  случайни  ефекти  и  повторни  ординални 
данни. 

Резултати,  изложени  в  тази  глава  са  публикувани в  Grigorova  and  Gueorguieva 
(2013a).

Глава  4 разглежда  „probit“  ОЛМ  със  случайни  ефекти  за  съвместното 
разпределение  на  няколко  ординални  случайни  величини.  Резултатите 
представляват обобщение на получените резултати от Глава 3. При извеждането 
на необходимите формули е следвана вече разработената методология в Глава 3. В 
параграф  3.2.4  е  изведен  ECM  алгоритъм,  за  определяне  на  оценките  на 



неизвестните параметри на разглеждания модел. В параграф 4.3 са представени 
резултатите от симулационен експеримент с различни обеми на данните,  които 
потвърждават  надеждността  на  предложената  методология  за  оценяване.  С 
предложената  методология  в  параграф  4.4  са  моделирани  данните  от  раково 
генетично  проучване,  проведено  в  Медицински  Университет,  гр.  София. 
Използвани  са  три  различни  модела,  резултатите  са  правдоподобно 
интерпретирани.

Резултати, изложени в тази глава са докладвани от Grigorova (2013), Grigorova and 
Gueorgieva (2013b) и Grigorova et al. (2013, приета за печат).

Глава 5 разглежда „probit“ ОЛМ със случайни ефекти за двумерно разпределение 
от непрекъсната и ординална величини с повторни наблюдения. Следвана е вече 
разработената  методология  в  Глава  3  и  4,  при  извеждането  на  необходимите 
формули, със съответни модификации. В параграф 5.3 са представени резултатите 
от симулационен експеримент с различни обеми на данните, които потвърждават 
надеждността  на  предложената  методология  за  оценяване.  В  параграф  5.4  е 
оценен корелиран “probit” модел на две променливи към известни литературни 
ЗПП  данни  от  проучване,  проведено  в  САЩ.  Резултати  са  правдоподобно 
интерпретирани.  Показано  е  предимството  на  моделирането  на  съвместното 
разпределение  в  сравнение  с  моделирането  базирано  на  маргиналните 
разпределения.

Приложения А, Б и В съдържат кода на R, реализиращ ECM алгоритмите в Глави 
3, 4 и 5.

Критични  бележки  и  препоръки  на  рецензента.  Считам,  че  Глави  1  и  2  е 
трябвало да  бъдат обединени,  а  литературния обзор и въведението в  ОЛМ със 
случайни ефекти, съответно параграфи 1.1 и 2.2.2 по-подробен, което би улеснило 
четенето  на  дисертацията  от  неспециалисти  в  областта.  На  някои  места  е 
използван термина “сходи” или “схожда” за итерационния процес вместо сходящ 
или сходимост.

Дисертацията е добре структурирана, изложението е прецизно и ясно.

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  и  едновременно  пълно,  компактно  и  точно 
отразява  съдържанието  и  приносите  на  дисертационния  труд.  Номерацията  на 
главите  в  автореферата  не  съответства  на  тази  в  дисертацията,  тъй  като  е 
изпусната глава 2.

Публикации  по  дисертацията.  Резултатите  в  дисертацията  са  докладвани  на 
различни научни форуми, включително на Националния семинар по вероятности 
и  математическа  статистика  с  ръководител  проф.  дмн  Н.  Янев,  отразяват 
съдържанието  на  дисертацията  достатъчно  пълно  и  са  достояние  на  научната 
общност. Сведения за цитиране на работите нямам.

Заключение. Деница  П.  Григорова  е  запозната  с  проблемите  на  обобщените 
линейни модели със смесени ефекти; усвоила е техниката на ЕМ алгоритъма за 
решаването на задачи при непълна информация; усвоила e различни Монте Карло 
алгоритми за решаване на съответните оптимизационни задачи в дисертацията; 
предложила  е  ECM  алгоритми  за  оценяване  на  параметрите  на  разглежданите 



модели; изучила е поведението на оценките на тези модели при краен обем на 
извадка с техниката на имитационното моделиране; разработила е софтуер на R, 
на базата на предложените алгоритми; анализирала е реални данни с развитите 
подходи в дисертацията и разработения софтуер. 

Въз основа на изложеното по-горе смятам, че представения дисертационен труд 
напълно удовлетворява изискванията  на  ЗРАСРБ, ПЗРАСРБ и Правилниците за 
условията и реда за придобиване на научни степени на СУ и ФМИ. Това ми дава 
право убедено да пепоръчвам на уважаемото Научно Жури да присъди на автора 
му Деница Парашкевова Григорова образователната и научна степен „доктор” по 
специалността 01.01.10 "Теория на вероятностите и математическа статистика"

Дата: 24.03.2014 г. подпис:
гр. София


