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1. Обща характеристика на дисертационния труд 

Изложението на дисертацията актуалният проблем за откриване и автоматичен 

анализ на потребителски мнения в интернет. След като прави обзор на постиженията 

в областта до този момент се разглеждат методи за извличане на мнения от уеб, 

техният емоционален анализ, както и общ емоционален анализ на части на речта от 

българския език. Дисертацията описва и основните стъпки в приложението на 

изследваните методи в практиката чрез построяване на инструмент за анализ на 

онлайн репутация. 

Основният принос на изследването се състои в разработването на алгоритъм за 

разпознаване на мнения в уеб страници чрез съпоставящи дървета (Wrapper trees), 

който има линейна изчислителна сложност. По информация на автора известните до 

момента алгоритми с квадратична изчислителна сложност и оптимизацията, макар и 

на цената на допълнителни ограничения е доказана теоретично и показана 

експериментално. Предлага се и метод за изработване на тематично специфични 

лексикони от емоционално значими думи. Методът използва синонимните връзки в 

WordNet и анализ на присъствието на термините, кандидати за речника, в тестово 

множество. Не на последно място приносът на настоящата дисертация се изразява и 

в изследване на емоционалното значение на прилагателните имена в българския език 

и разполагането им по своеобразни емоционални оси, построени по групи от ръчно 

избрани и сравнително често използвани думи. Изложените методи и алгоритми са 

внедрени в завършена система за анализ на мнения, която има международно 

признание. 

Изложението е с обем от 114 страници и е разделено на 8 глави. Приложени са 

11 таблици и 27 илюстрации (фигури). Цитирани са 85 източника, изложени в края 

на автореферата за пълна справка. 

1.1. Въведение в проблемната 

област 

Чувствата и емоциите изразяват психичното състояние на хората, в зависимост 

от влиянието на различни обстоятелства и субекти. Те могат да бъдат разделени на 

положителни (възторг, радост, щастие, обич, …) и отрицателни (тъга, яд, страх, 

скръб,…). Могат да бъдат и неутрални – апатия, безразличие. Не бихме могли да си 

представим човешкия живот без изразяването на чувства и емоции. Те са важна част 

от общуването, обуславят нашите действия и имат отражение върху психическото и 

физическото здраве на хората. 
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Автоматичният анализ на чувства от текст е обширно пространство, 

съдържащо множество предизвикателства. Въпреки, че компютърната лингвистика и 

обработката на естествен език (Natural Language Processing – NPL) имат богата 

история, извличането на мнения и чувства от текст е обект на активни изследвания 

едва от около десетина години. За този факт има няколко причини. Първо – темата 

има богат набор от комерсиални приложения, като осигуряване на обратна връзка от 

клиенти към производители/доставчици на продукти и услуги, а нуждите на бизнеса 

винаги провокират висока мотивация за изследвания и експерименти в дадена 

област. Второ, научните и техническите предизвикателства в областта са сериозни и 

решими само със съвременни методи като разпределени изчисления и обработка на 

големи масиви от данни. И трето – благодарение на развитието на социалните мрежи 

и приложенията за споделяне на впечатления от продукти и услуги – за първи път в 

човешката история имаме в цифров вид голямо количество потребителски мнения, 

споделени впечатления  и изразени чувства и емоции. Именно благодарение на тези 

бази от споделени мнения стават възможни и съвременните изследвания и 

експерименти. Можем спокойно да кажем, че революцията на споделянето в 

интернет промени изцяло маркетинг индустрията, която от еднопосочен канал на 

електронни и печатни реклами се превръща в многопосочна комуникация между 

самите потребители. 

1.2. Мотивация 

Нека разгледаме следния коментар за заведение за обществено хранене в 

Лондон от 10.01.2013 г.: 

 

Reviewer London0890 

10/01/2013 

I had a brilliant night here recently. (2) It was a sat and the place is open 

until 2am. (3) The DJ played great songs for dancing, and the place had a good 

atmosphere. (4) Nice customers and welcoming staff. 

Фигура 1 Примерно мнение, споделено в сайта viewlondon.co.uk (1) 

От текста могат да се направят следните изводи: 

http://www.viewlondon.co.uk/users/london0890_a489a532-1e24-421a-8158-a1e2955e7e58.html
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Текстът съдържа няколко твърдения, описващи посещение на нощен клуб. 

Изречение (1) описва преживяването в клуба. Изречение (2) съдържа фактологическа 

информация за работното време в събота вечер, а (3) съдържа оценка за музикалния 

оператор на заведението и общата атмосфера. (4) съдържа оценка за посетителите и 

персонала.  

Може да се заключи, че дадено мнение, което означаваме условно с o, има поне 

две компоненти: обект на мнението g, който в дадения пример представлява от night, 

DJ, songs, atmosphere, customers, staff и оценка s, която в примера по-горе се 

определя от прилагателните имена brilliant, great, good, nice, welcoming.  

Други характеристики на показания текст са неговия автор h = london0890 и 

общата оценка между 1 и 5 звезди. Източникът на мнение (авторът) е прието да се 

нарича opinion source или opinion holder (2). 

Описаното преживяване е осъществено на конкретна дата, вероятно съвсем 

близка до показаната 10.01.2013г, което е датата на публикация на мнението. 

С така извършеното наблюдение може да се даде следната дефиниция за 

мнение: Мнение е вектор със следните четири елемента 

           
( 1 ) 

Където g е целевият обект, s е изразеното чувство за обекта, h е източникът на 

мнението и t е времето, в което е споделено мнението. Целта g на мнението може да 

бъде конкретен продукт, име на компания, политик и др. както и характеристики на 

основният описван обект, които в този случай са персоналът на заведението, 

посетителите и общата атмосфера.  

Целевият обект (entity) на мнението може да се означи с двойката  

       
( 2 ) 

Където T e йерархия от под-обекти на дадения обект (части, елементи на 

продукт, и др.), а W е множеството от техните характеристики като брой, големина,  

и др. (3). 
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1.2.1. Задачи на извличането и анализа на 

чувства от текст 

С така дефинираните понятия може да се определят основните задачи на 

извличането и анализа на мнения. Нека имаме множество от документи D. За това 

множество се дефинират следните задачи: 

 Идентификация на обектите, които са отразени в мненията от D. 

 Идентификация на източниците (авторите) на тези мнения. 

 Извличане на времето на публикация на документа и стандартизиране 

в унифицирана часова зона. 

 Класификация на положителност на дадено мнение. 

 Генериране на числово представяне на мнението според дефиницията 

от ( 1 ). 

Класификацията на мнения може да се задълбочи с въвеждането на няколко 

категории, относно целевите обекти на мненията. Например едно мнение може да се 

категоризира като прямо (директно), когато то адресира пряко описваният обект. 

Примерът за мнение по-горе е именно от тази категория. Мнението може да бъде и 

косвено (индиректно ), когато отношението се предава по непряк начин. Например 

следният израз „След посещението на ресторанта (аз) останах с неприятно 

усещане” изразява по не пряк път неодобрение за въпросният ресторант. Към 

класовете с мнения може да се добави и класа на сравнителните становища, когато в 

даден документ става дума за повече от един обект на оценка. Обикновено тези 

мнения правят паралел между характеристиките на два подобни обекта.  

В настоящата дисертация се разглеждат основно директни мнения като 

примерът в началото за посещението на нощен клуб. Именно този вид мнения са 

преобладаващи в мрежата и затова са във фокуса на алгоритмите за автоматичен 

анализ.  

1.3. Цели на дисертацията 

Анализът на мнения от онлайн източници и автоматичното разпознаване на 

изразените чувства е обширна и динамично развиваща се тема. Настоящата 

дисертация ще се фокусира върху изследване на начините за разпознаване и 

извличане на публично достъпни мнения от уеб, начините за построяване на речник 

с емоционално заредени думи и фрази, като и оценката на самите мнения. Поради 

малката наличност на онлайн мнения на български език, дисертацията изследва 

мненията на английски език, а емоционално заредените български думи се 

анализират с помощта на готов индекс на популярна машина за търсене. 
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Поставят се следните цели: 

 Изследване на алгоритмите за разпознаване на структури в HTML и 

подобряване на тяхната ефективност като точност и изчислителна 

сложност. 

 Изследване на потребителски мнения в дадена област и търсене на 

ефективен алгоритъм за класифициране на мненията в тази област. 

Допълнителната под-задача тук е да се провери възможността за по-

добри резултати при построяване на тематично специфичен речник на 

емоционално заредените думи и фрази. 

 Построяване на автоматичен класификатор на думите от българския 

език, чийто резултат е числова оценка на емоционалния им заряд. 

Емоционалният заряд може да бъде оценяван в няколко аспекта. 

Базовата оценка е да се определи дали думата сама по себе си е част от 

положителна или отрицателна емоция, а допълнителната цел е да се 

групират думите и да се разположат по своеобразни емоционални оси 

като доверие, любов, страх и др.  

 Построяване на софтуерно решение за автоматизиран анализ на 

публично споделени становища в цифрови и социални медии. 

1.4. Структура на дисертацията и 

използвана терминология 

Оставащите глави на дисертацията са структурирани по следния начин: 

В глава 2 се прави обзор на изследванията и постиженията до момента, като се 

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

методи за оценка на мнения. 

В глава 3 се изследват начините за извличане на мнения от уеб документи. 

Предлага се алгоритъм за съпоставяне на йерархични структури и разпознаване на 

елементи от уеб страници. 

В глава 4 се анализират мненията на потребители за ресторанти и се построява 

специфичен речник за анализ на положителността на мненията.  

В глава 5 се изследва емоционалният заряд на думи в българския език и се 

построява автоматичен класификатор на думите по няколко емоционални оси. 
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Глава 6 показва комбинирането на изложените методи и алгоритми в 

софтуерен проект. Резултатът от проекта е инструмент за автоматичен анализ на 

онлайн репутация. 

Дисертацията приключва с глава 7, която отчита резултатите и указва бъдещата 

работа по темата. 

Зa да се улесни четенето на текста и сравнението с други материали на 

английски език по темата за извличане на чувства от текст, в дисертационния труд е 

изложен списък на съответствия между английски и български термини от 

предметната област. 

  



 

 

10 

 

 

 

2. Резюме на съдържанието на дисертационния труд 

2.1. Глава 2: Обзор на анализа на 

чувства от текст 

Bing Liu (4) разделя условно подходите за анализ на чувства от текст според 

анализираните съставни части. Началните методи за анализ са базирани на ниво 

дума – този анализ има сравнително добра изчислителна ефективност и разчита на 

откриване на думи, които носят емоционален заряд дори и без да са поставени в 

конкретен контекст. 

Следващата група методи се базират на анализ върху цели фрази и изречения. 

Тези методи позволяват откриването на семантични конструкции като отрицание, 

откриване на конкретното значение на думите и използване на лингвистични 

конструкции за оценка на посланията. 

Последният подход включва оценка на цялостен документ (смислово свързан 

текст) като например споделено мнение за филм, туристическа дестинация, събитие 

или произволен друг текст. В последните години се развиват статистически подходи 

за оценка цялостен текст. В следващите параграфи се разглеждат постиженията и 

историята на изследванията в тази област. 

2.1.1. Анализ на чувства на ниво дума 

Преобладаващото множество от думи в естественият език не носи конкретен 

емоционален заряд, но има думи, които притежават съвсем ясно значение и предават 

чувства независимо от контекста. Повечето автори работят върху групирането на 

тези думи в речници, тяхната автоматична класификация и принос за анализ на 

чувствата във фрази и документи.  

Дисертацията представя методите за реализация на речници (лексикони) от 

емоционално значими думи. Това са ръчно генерирани списъци, автоматично 

генерирани чрез използване на готов корпус от текстове, чрез машини за търсене и 

чрез присвояване на теглова стойност.  

2.1.2. Анализ на положителност на ниво фраза 

и изречение 

Извличането на чувства от текст на ниво фраза и изречение се осъществява с 

намиране на лексикални конструкции, изразяващи емоционална оценка. Подходът 

позволява използване на семантичен анализ и граматична свързаност за да се оцени 
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допълнителният контекст на думите и да се получи точна оценка за обекта на 

изразените емоции. Анализът на положителност на ниво изречение се извършва чрез 

оценка на лингвистичните връзки между думите в изречението, като се използват 

още статистически и стилометрични данни. 

2.1.3. Анализ на положителност на ниво 

документ 

Дефиниция на проблема: При даден документ d, изразяващ мнение за обект 

O, да се определи общата положителност на изразената оценка s. Като допълнителна 

задача може да се определи автора a и времето t на изразеното мнение. Резултатът от 

решението на задачата може да се представи като вектор с четири елемента: 

 

             
( 3 ) 

 

В дефиницията на задачата се приема, че анализираният документ изразява 

мнение за един единствен обект. Ако даден документ съдържа мнения за различни 

обекти, то и поляритета на мненията може да бъде съвършено различен. 

Практически се губи смисълът да се даде обща оценка за изразените чувства, при 

условие, че те се отнасят за различни обекти. 

Liu (19) приема, че задачата може да се раздели на още два типа. В случаите, 

когато целта е да се определи конкретна полярност на мнението като положително, 

отрицателно или неутрално, задачата е класификационна. Когато целта е да се 

определи числова оценка на изразеното мнение, то задачата е от класа на 

регресионния анализ. 

Така дефинираната задача е приложима за големи класове от онлайн текстове 

като продуктови мнения (product reviews), коментари по публикации, новини, 

обучителни статии и др. До голяма степен текстовете в Twitter, поради 

ограничението на дължината на текста, са именно такива документи. 

Изложението в дисертационния труд разглежда методите за оценка на 

положителност на ниво документ като преброяване на положителни/отрицателни 

думи, използване на стилометрични данни, и изследване на личността на автора. 

Разглеждат се още оценката на потребителски мнения, оценката на текстове, 
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засягащи конкретна област, както и обучението на алгоритми, оценяващи нова 

предметна област, в която липсват обучаващи корпуси от текстове. 

Обзор на методите за класификация на текстове чрез машинно самообучение е 

представен във фигура 4 от изложението. 

Обзор на подходите и резултатите при класификация на текстове чрез машинно 

самообучение с учител са представени съответно в таблици 2 и 3 от основното 

изложение. 

В настоящата дисертация класификация на мнения чрез машинно 

самообучение с учител се разглеждат в глава 4, като постигнатата максимална 

точност е от 88.5%. 

2.2. Глава 3:  Ефективен 

алгоритъм за извличане на 

потребителски мнения от уеб 

страници 

Интернет осигурява непрекъснати източници на информация с близка 

семантична структура като новинарски емисии, публикации в блогове, форуми, 

продуктови потребителски мнения и коментари на потребители на различни теми. 

Тези източници са от съществено значение за целта на извличането на мнения от 

мрежата. В тази глава 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. Той съпоставя HTML страници, съдържащи новини, ревюта или 

потребителски коментари в потребителски проектирани структури като RSS поток. 

Тази информация обикновено включва текстове с мнения и фактическата 

информация, като дата на публикуване, цената на продукт, името на автора и 

неговата оценка. Потоците от подобни данни се генерират в реално време и времето 

за тяхната обработка е силно ограничено. Изчислителната сложност на обработките 

трябва да бъде линейна или близо до линейна. Изчислителната сложност на 

предложения алгоритъм е именно линейна, с което може да се твърди, че се постига 

необходимата скорост на обработка на информацията. За сравнение, подобни по-

рано публикувани подходи имат сложност не по-малък от      . Следва описание 

на алгоритъма и метода за неговата реализация. Проведените експерименти с данни 

от реалния свят постигат точност на съпоставяне от 84 % до 92%, което е сравнимо с 

последните най-добри резултати в тази област. 
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2.2.1. Постановка на задачата 

Уеб е най-големия източник на обществено достъпни лични мнения, коментари 

и отзиви. Броят на нови страници публикувани всеки ден в интернет нараства 

експоненциално, както и количеството на наличната информация. С разрастването 

на Web 2.0 и мобилните устройства интернет потребителите все по-лесно споделят 

своето мнение за продукти, коментират новини, статии, книги и всякакъв вид 

продукти. Става практически невъзможно своевременно да се анализира и обработи 

ръчно важната информация като например наблюдението за нови тенденции. Целта 

на това изследване е да предостави решение за автоматизирано извличане на 

метаданни от уеб източници като автор, дата на публикуване, основното 

съдържание, поток с коментари и други. Допълнително изискване, наложено от 

количеството налична информация, е използваният алгоритъм да бъде с минимална 

изчислителна сложност.  

Програмите, които изпълняват дейността по извличане на информация от 

нестандартни структури като HTML документи се наричат „съпоставящи дървета” 

или Wrapper Trees (57). Всяка уеб страница може да бъде представенa като 

йерархична структура от елементи, които често биват повече от 5000 на документ. 

Целта е да се опрости и уеднакви тази структура с много по-малка, наподобяваща 

RSS поток и съдържаща желаните метаданни. Такава структура съдържа до 5 

елемента на извлечено потребителско мнение или средно от 20 до 100 елемента. 

Основният подход е да се изключат неподходящи елементи чрез аналитична оценка 

на текстово съдържание. Генераторът на съпоставящи дървета е снабден с 

инструменти за обработка на естествен език като анализатор на части на речта 

(POS), речник на емоционално заредени думи, синонимен речник. 

Доколкото е известно на автора, съществуващите алгоритми за съпоставяне на 

дърветата, имат изчислителна сложност от поне       или по-висока: Zhai и Liu 

(57), Ferrara и Baumgartner (58). Проблемите на съпоставяне на дървовидни 

структури са изследвани в теорията на компилаторите, където задачата е да се 

открие и оптимизира дублиран програмен код, като за целта е нужен алгоритъм с 

линейна изчислителна сложност. Тази област е изследвана от Baxter et Al през 1998г 

(59).  

Настоящата дисертация прилага  подобен подход в построяването на  

съпоставящо дърво и определя хеш-функция, която сравнява линейно елементите от 

уеб страницата, които са кандидати за корен на дървото със съпоставящото дърво. 

Преглед на последните приложения на техники за съпоставяне на дървовидни 

структури може да се намери в (66) и (67). 
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2.2.2. Методология 

Основната идея за построяване на съпоставящото дърво може да се обясни по 

следния начин: Преди всичко се зарежда съдържанието на уеб страницата и се 

подрежда в дървовидна йерархична структура според съставните ѝ HTML елементи. 

Структурата на една „ стандартна” статия от електронна медия съдържа над 5000 

елемента. На втори етап се извършва разпознаване на типовете данни, които се 

съдържат във всеки възел на получената структура, започвайки от листата. Типовете 

данни могат да бъдат: лични имена, дата и час, текстово съдържание, както и 

емоционална оценка на текстовото съдържание – проверява се наличието на 

емоционално заредени думи. В последния трети етап се прилага алгоритъмът за 

съпоставяне на дървета, който сравнява възлите на дървото на уеб страницата с 

целевата структура чрез хеш-функция. 

Ограниченията на алгоритъма са свързани с валидността на получения HTML 

код и структурата на получените уеб страници. Този проблем се обсъжда по-

подробно в следващите точки. 

2.2.2.1. Извличане на данни 

Анализираните уеб страници се получават с уеб робот (web crawler), след това 

се анализират с HTML parser, който създава йерархичната структура, представяща 

съответния документ (Document Object Model или DOM). В третия етап се извършва 

присвояване на типовете на съдържанието на всеки възел. Започвайки от листата се 

присвоява един от следните типове: 

  Твърдение за дата на публикация 

 Вероятен Коментар/Review 

 Вероятен основен текст  

 Име  

 Страничен тип  

Класификацията на текстовото съдържание е класическа задача за текстова 

класификация и включва анализ на частите на речта, анализ на емоционалния заряд 

на използваните думи и фрази, извличане на текст от DOM обект. 

След като на всички листа е присвоен тип, се изтриват следните елементи:  

 всички листа от тип Страничен,  

 всички възли, които не се водят до някое от оставащите листа, с 

присвоен тип.  

 всички възли, които имат единствен наследник. 
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Процесът на съкращаване на структурата на документа е изобразен на следната 

фигура, която използва силно опростена структура с цел да не затруднява 

визуализацията. Възлите, подлежащи на изтриване са означени с прекъсната линия: 

 

Фигура 2 Съкращаване на структурата на уеб страница, представена в DOM 

(Document Object Model) 

За целите на съпоставянето с целевото дърво, на следваща стъпка, за всеки 

възел се задават следните стойности: 

 Сортиран списък на типовете листа в под-дървото, като 

последователните, идентични под-дървета се обобщават с (...)+. За 

илюстрация, възелът Section2 от горната фигура би бил записан като 

(CNO)+ 

root 

body 

Section1 

Section2 

T Т 

div div div 

E E 

O  N C O N C E E E E 
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Типовете листа в под-дървото са най-важната характеристика за 

семантичната стойност на описваното под-дърво. Най-лекият пример за 

съпоставяща хеш-функция е описваната текстова стойност. 

 Брой на възли-наследници (включително листа) 

 Брой на листа в под-дървото 

 Общ брой на думите във възлите-наследници 

 Числова оценка (score) на емоционално заредените думи. 

 Оценка за фактологически-ориентирани думи 

 Брой на подобни съседни възли  

Накратко, за всеки възел се присвоява информация за под-дървото, което 

представлява. След това стойностите се използват като вход за съпоставяне на 

йерархичните структури чрез хеш-функция. Резултатите от прилагането на оценката 

за текущия пример могат да се видят на следващата графика. Числовите стойности 

са изключени от представянето за опростяване на визуализацията: 

 

Фигура 3 Визуализация на входните данни преди съпоставянето на дървовидните 

структури 

(CNO)+T 

(CNO)+ 

T 

CNO CNO 

O  N C O N C 



 

 

17 

 

 

 

Техника, която може да се приложи, за да се постигнат по-чисти резултати е да 

се изтегля съдържанието на анализирания документ през определен интервал от 

време и да се изключат вариращите блокове, които съдържат реклами или 

нерелевантен текст като например най-нови публикации, засягащи други продукти 

или оценявани обекти.. 

2.2.2.2. Съпоставяне с целевото дърво 

Основната цел е да се извлече автоматично Rich Site Summary (RSS) поток от 

онлайн становища и коментари от уеб страница. Желаният резултат е йерархична 

дървовидна структура, която трябва да бъде съпоставена с елементите на 

анализираната уеб страница по метода, описан в предходната секция. 

Конвенционалните алгоритми като Simple Tree Matcher и Adapted Center-Star 

(57) имат квадратична или по-висока изчислителна сложност.  

Алгоритъмът Center-Star (69) е използван за съпоставяне на текстови низове 

(strings) и откриване на повтарящи се последователности от знаци. Той може да бъде 

приложен и за дървовидни структури, както това е направено в (68): 

Имайки предвид факта, че функцията разпределя дърво с N на брой възли в B 

на брой множества (buckets), сложността на алгоритъма би била   
 

 
 . В зависимост 

от дизайна на хеш-функцията може да се пренебрегне подредбата на листата или 

вътрешната структура на дървото и да се сравнят дърветата само по съдържащите 

информация листа. Например резултатът на функцията може да бъде сортираният 

списък на типовете данни в листата на под-структурата на всеки възел. "CNO" може 

да бъде хеш-стойност за всички предци на точно едно листо от тип „Име”, едно 

листо от тип „коментар” и едно листо от тип „Дата”, игнорирайки точния им ред в 

под-дървото. 

Използвайки примера от предходната точка може да се илюстрира 

съпоставянето на редуцираното дърво по следния начин: 



 

 

18 

 

 

 

 

Фигура 4 Прилагане на хеш-функция към обработеното съдържание на уеб 

документ 

Съответното приложение на хеш-функцията към целевото дърво и 

получаването на съответствие е илюстрирано на следващата фигура: 

body 

Section2 

T 

div div 

O  N C O N C 

(CNO)+T 

T 

(CNO)+ 

CNO 

N 

O 

C 
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Фигура 5 Съпоставяне на целевото дърво с отпечатъка на уеб документ 

Съпоставянето на целевото дърво с входния уеб документ се счита за успешно, 

тогава и само тогава, когато има еднозначно съответствие между възлите на целевата 

структура и възлите на обработения документ. 

Цялостният алгоритъм може да бъде представен със следният псевдо-код: 

1. Foreach node ϵ DocumentTree, direction = leafs to root {  

 AssignTypeToNode(node);//types in E,N,T,C,O  

} 

2. Foreach node ϵ DocumentTree, direction = leafs to root {  

 if (node.type==E) node.delete();  

 else if (node.numberOfChildren()<=1) node.delete();  

 else node.assignAttributes();//#descendants, emotional score 

} 

3. Foreach node ϵ DocumentTree, direction = leafs to root {  

 applyHash(node,hashMapDocument);  

} 

(CNO)+Т 

(CNO)+ 

T 

CNO CNO 

(CNO)+T 

T 

(CNO)+ 

CNO 

N 

O 

C 
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4. Foreach node ϵ MatchingTree, direction = leafs to root {  

 applyHash(node,hashMapMatching);  

} 

5. Foreach result ϵ hashMapMatching {  

 if (hashMapDocument.get(result)!=1) return false;  

} 

return true;//correspondence between trees found. 

Фигура 6 Псевдо-код на алгоритъма за съпоставяне на йерархични структури на 

документи 

2.2.3. Изчислителна сложност на алгоритъма 

Назначението на типове данни за възлите на листата има линейна сложност, 

защото се извършва поотделно за всички листа и в последователен ред. Сложността 

на самия анализ на текст може да бъде нелинейна, но това е извън предмета на 

текущото изследване и също така може да се приеме, че дължината на текстовете е 

ограничена от дадена константа  . 

Фазата на редуциране на дървото, когато последното се почиства от листата с 

ненужни типове данни и техните възли-предшественици, които не водят до значими 

листа, има също линейна сложност и се прави последователно от листата към корена 

на структурата. 

Накрая, сравнението с хеш-функция на полученото опростено и оценено дърво 

с дървото-обвивка е също от порядъка на N т.е. има линейна сложност, защото 

изчислението на стойностите на хеш-функцията зависи само от присвоената 

информация към всеки възел. Сложността на фазите на алгоритъма се изчислява, 

както следва: 

• Оценка да типа на данните в листата –      

• Редукция на входящата структура –       

• Съпоставяне на анализираната структура с целевата структура –       , 

където   е броят на различните стойности (отпечатъци) на хеш-функцията. Тъй като 

B е от порядъка на N следва, че общата изчислителна сложност на алгоритъма е 

линейна.  

Описаният процес не изследва анализа на самата HTML страница до 

структуриран йерархично документ (HTML parsing), тъй като този етап не е предмет 

на изследването и има много налични софтуерни решения за този проблем – както 

комерсиални, така и със свободен достъп. 
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2.2.4. Ограничения на метода и начини за 

преодоляване 

Идеалният вход за описания съпоставящ алгоритъм са валидни уеб страници, 

следващи стандартен  XHTML или HTML език, с чиста дървовидна йерархия на 

елементите. Определено има много изключения в мрежата, но софтуерните продукти 

за анализ на HTML документи се справят успешно с „поправката” на подобни 

страници и предоставят добра отправна точка за настоящия метод. 

Следващият набор от ограничения е свързан със съпоставящата хеш-функция. 

Откриването и съчетаване на повтарящи се под-структури трябва да бъде решено 

чрез добавяне на допълнителни знаци в резултата на функцията, например 

добавянето на скоби, както бе показано в примерите по-горе е едно възможно 

решение. 

За да бъде ефективен методът, той би трябвало да съпоставя повече от един 

модел дърво на дадена уеб страница. Това се налага от факта, че различните сайтове 

за новини с потребителски коментари, продуктови или туристически мнения имат 

различна структура, но все пак следват общи модели на представяне. Без да се губи 

линейна изчислителна сложност, могат да се добавят още възможни съпоставящи 

дървета към метода. Това ще увеличи сложността до       , където М е броят на 

съвпадащите дървета (Wrapper Trees), който е по-малък от определена константа N и 

може да бъде игнориран. 

2.2.5. Изводи и заключение 

Предложеният метод за извличане на информация се основава на хеш-функция, 

дизайн, който позволява сравняване и съпоставяне на дървовидни структури с 

линейна изчислителна сложност. Точността на метода е демонстрирана с набор от 

реални уеб страници. Ключов момент в изследването е прилагането на методи за 

анализ на чувства и текст на естествен език, които подготвят съдържанието на 

HTML документите и обобщават текстовото съдържание в типове от високо ниво. 

Експериментът е фокусиран върху извличането на статии и коментари към тях от 

уеб страници. Това е, според лично убеждение, една от най-широко 

разпространените форми на онлайн споделяне на мнение по актуални въпроси. По-

нататъшната работа може да включва извличане на допълнителна информация, като 

указатели на одобрение от останалите читатели и подобряване на началния текстов 

анализ. 
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2.3. Глава 4: Класификация на 

потребителски мнения чрез 

семантични лексикони 

Това изследване представя метод за класификация на положителност на онлайн 

коментари за ресторанти в Обединеното кралство. Коментарите са събрани чрез уеб 

робот (web crawler) и анализирани на няколко стъпки с разпознаване на части на 

речта, конструктор на лексикони на емоционално заредени думи, алгоритъм за 

числова оценка на положителност и експерименти с различни алгоритми за машинно 

самообучение, класифициращи събраните мнения. Методът е тестван върху 500 000 

онлайн ревюта на ресторанти и хотели, представляващи сравнително прости и 

кратки текстове, които също са самооценени от техните автори. Използваният 

речник от авторите също е ограничен до набор от теми като обслужване, качество на 

храна, заобикаляща среда като паркинг и др. теми, свързани с общественото хранене. 

Резултатите от проведения експеримент показват, че този метод постига точност до 

88%, което е сравнимо с най-добрите резултати, отразени от други подходи, 

изредени в обзорната част на настоящата теза. 

2.3.1. Генериране на лексикон и анализ на 

положителност 

Настоящото изследване прилага обединение на два метода за построяване на 

класификатор на мнения, които, доколкото е известно на автора, не са били 

изследвани досега. Първият от тях е разширяването на речника чрез WordNet (72) 

като се прилага филтър чрез уточняване на числовата оценка за емоционалният 

заряд на думите. Филтърът е базиран на генерирана хистограма на срещанията на 

дадения термин в текстовете от обучаващото множество. Вторият метод е 

откриването на модели на твърдения (propositional patterns), определени като 

етикетни последователни правила (LSR, (68), (4)), използвайки относително голям 

тестов набор от онлайн мнения (250 000). 

Основните стъпки за реализация са следните: 

1. Изграждане на лексикон на думите с емоционален заряд. 

 Построяват се два  речника с думи, имащи отношение към 

положителност/отрицателност на изразеното настроение. Това са: 

(а) Речник на емоционално заредени прилагателни имена и глаголи - ръчно 

построен списък с начални (seed) думи, разширени чрез връзките за синоними в 

WordNet до окончателен списък на кандидати за емоционално значими думи. 



 

 

23 

 

 

 

(б) Речник на двойки прилагателно-съществително, изразяващи позитивно или 

негативно отношение 

Вторият речник се получава с помощта на техники за извличане на 

характеристики с етикетни последователни правила (LSR), въведени от Liu et al. (73). 

LSR откриват модели от последователни части на речта. Те са много ефективни за 

извличане на оценка, базирана на специфични характеристики, споменати в 

потребителското мнение. Например двойките (cool, soup) и (cool, ambience) са с 

коренно противоположна емоционална ориентация, когато става дума за места за 

обществено хранене, докато, ако се оценява думата cool като униграма няма как да 

се вземе предвид конкретната имплементация на термина и да се извърши 

разпознаване на вложеното настроение. 

2. Алгоритъм за оценка на чувства чрез точкуване (scoring).  

Използвайки числова оценка на емоционалната ориентация на думите, се 

построява набор от атрибути за всеки текст. Целта е да се изгради числено 

изображение на текста, представящо неговия емоционален заряд, което да послужи 

за вход на алгоритмите за машинно самообучение от следващия етап. 

3. Класификация на мнения чрез машинно самообучение без учител. 

Полученото множество от атрибути от стъпка 2 се прилага като вход на 

различни методи за машинно самообучение, което позволява да се избере най-

ефективният метод за конкретната среда. Детайлни резултати биват представени в 

следващите параграфи. 

2.3.1.1. Определяне на начални думи 

на лексикона и обогатяване 

чрез WordNet 

След пълен (автоматичен) анализ на частите на речта на текстовете от 

обучаващото множество се подрежда списъкът на най-използваните прилагателни 

имена и глаголи. От тях ръчно се избират най-употребявани и най-характерни думи, 

които да послужат за начален списък в лексикона. Бъдещото разширение на речника 

се базира именно на тези думи. 

Както вече бе споменато, разширението на речника става с помощта на 

синонимните връзки в WordNet. Добре известно е, че WordNet предлага много голям 

набор от синоними и има пътеки, които свързват дори good и bad като косвени 

синоними с 4 прехода. За целта на изследването се ограничава разрастването на два 

прехода и се прилага процент за намаляване на теглото на доверие на думите, 

намерени по този метод. 
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Godbole et al. (30) предлагат метод за изчисление на емоционалното тегло 

(sentiment score) на синонимите. Те използват следната формула за изчисление:  

    
 

  
 

( 4 ) 

където c е константа, по-голяма от 1 и d е разстоянието между новата дума и сумата 

от началният списък. За целта на настоящото изследване избраната стойност е 1.25. 

Трябва да се обърне внимание върху факта, че при интегриране на речника WordNet 

в релационна база от данни, този подход предлага автоматична и изчислително 

ефективна възможност за получаване на термини, кандидати за включване в речника 

без да се налага участието на учител/помощник. Крайното тегло на емоционална 

ориентация се изчислява, както следва:  

За даден термин t се означава с p и n срещанията, съответно в позитивни и 

негативни текстове. С P, N и U се означава общият брой позитивни, негативни и 

неутрални текстове. Тогава теглото на полярност се изчислява от равенството: 

                   
   

     
  

( 5 ) 

 

Думи, които не са споменати в обучаващото множество се добавят в речника с 

теглото, изчислено по формула ( 4 ). Поради големината на обучаващото множество 

се предполага, че такива думи не биха оказали съществено влияние върху резултата, 

но се запазва тяхното присъствие, тъй като тези термини представляват знанието, 

кодирано в речника WordNet (72). 

2.3.1.2. Генериране на лексикон с 

Label Sequential Rules (LSR) 

Етикетните последователни правила (LSR), осигуряват метод за извличане и 

откриване на общи модели на изразяване. Целевата област на кратки онлайн мнения 

предполага, че хората ще използват подобни експресивни модели. LSR 

представляват картографски последователности от части на речта и са генерирани в 

следния вид: 

 

{$feature, noun}{(be),verb}{$quality, adjective} 

[{and, conjunction}{$quality, adjective}] => 90% 

{$actor, pronoun}{*,verb} 

[{*,determiner}]{$feature, noun} => 90% 
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Фигура 7 Примери за етикетни последователни правила (LSR) 

където квадратните скоби показват, че заградената част на речта не е задължителна и 

всяко правило има тегло на доверие, което пряко указва теглото в извода на двойки – 

кандидати за лексикона. Правилата позволяват използването на съюзи като "и" и 

"но", които допускат от дадено правило да бъдат изведени повече от една 

комбинации. Важно е да се отбележи, че методът LSR дава възможност за разделяне 

на оценката по характеристики (feature extraction) и чрез връзките в WordNet за 

хиперними и хипоними може допълнително да се обобщи групата от мнения по 

различните характеристики на оценения обект като качество на храната, 

обслужването и др. Други автори като Yang Liu (28)  и Kim и Hovy (2) използват 

подобен подход за генериране на началния лексикон от униграми, докато при 

предлагания метод етикетните последователни правила се прилагат за извличане на 

оценки на характеристики на оценяваните обекти. 

Самият метод за построяване на етикетни последователни правила е извън 

основните цели на това изследване, но фигура 18 от основното изложение показва 

методологията, използвана в конкретния случай. Методът предоставя допълнителна 

възможност за анализ на характеристиките на даден обект, т. е. това е начин за 

извличане на дискутираните характеристики в предметната област (feature 

extraction). 

2.3.2. Класификация на мненията 

Използвайки резултатите от предните два етапа, а именно наличие на речник с 

емоционално заредени думи, оценки на характеристики и числово представяне на 

емоционалната им сила (тегло), се предприема последователно обхождане на всички 

текстове, като за всяко потребителско мнение се изчисляват първични и 

комбинирани числови атрибути като тегло на положителни и отрицателни думи и 

др. представени в таблица 6 от основното изложение. 

Крайният резултат след присвояването на посочените атрибути е стандартна 

задача за машинното самообучение и позволява извършване на експерименти със 

средата за машинно самообучение WEKA (74). 

2.3.3. Изводи и заключение 

В настоящото изследване се изгражда метод за класификация на онлайн 

мнения, като проведеният експеримент показва успешното му приложение върху 

големи количества данни – оценки на ресторанти от Обединеното кралство. 

Подходът изгражда лексикон на емоционално заредени думи и фрази, специфични за 
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областта на приложение, използвайки сравнително голямо тестово множество. След 

това се оценява полярността на чувствата в текстовете чрез прилагане на методите за 

теглови оценки на текст и 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. 

Резултатите показват ясен път да следване – темата, свързана с автоматичният 

анализ на потребителски мнения може да се разглежда като ефективен и стабилен 

инструмент за мониторинг. Бъдещи изследвания могат да включват демографски и 

географски данни, за да се покажат предпочитанията на потребителите и да се 

осигури по-задълбочен анализ. 

2.4. Глава 5:  Автоматична 

класификация на български 

прилагателни имена по 

семантични оси 

2.4.1. Метод за групиране и оценка на думи по 

емоционални оси 

Целта на метода е да направи извод за семантична ориентация за дадена дума 

чрез оценка на силата на асоциирането си с набор от позитивни думи, минус силата 

на асоциирането си с набор от негативни думи. Нека 

        
( 6 ) 

е множество от избрани думи с позитивна ориентация, а 

        
( 7 ) 

е множество от избрани думи с негативна ориентация. Също с 

                
( 8 ) 

може да се означи функция, даваща ни асоциативната близост между две думи. 

По-големите стойности на тази функция означават по-голяма асоциативна близост 

между тестваните думи, а отрицателните стойности означават взаимно изключване 
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между двете думи т.е. наличието на една от тях води до отсъствие на другата. 

Приема се, че няма значение редът на аргументите на функцията. Така може да се 

построи следващата функция: 

                      

          

           

          

  ( 9 ) 

която дава семантичната ориентация според асоциативната близост на дадена дума с 

избраните референтни множества. Положителните стойности на този израз указват 

позитивна семантична ориентация, докато отрицателните сочат негативна. 

 Turney (17) използва функцията за оценка на взаимната информация (Pointwise 

Mutual Information - PMI) от теорията на информацията, за да изчисли силата на 

семантичната асоциативност  между думите, а именно: 

              
      

        
  

( 10 ) 

Тази функция е симетрична и отговаря на изискванията за измерване на 

асоциативността от ( 8 ). В този случай с        се означава вероятността думите 

      и      да се появят заедно в документ. Ако се приеме, че двете думи са 

статистически независими, то същата вероятност би следвало да е равна на 

произведението         . Отношението между последните два израза представлява 

измерение на статистическата зависимост между две думи.  

Ако се логаритмува това отношение, се получава израза от ( 10 ), който приема 

положителни стойности, когато двете думи имат смислова свързаност и се срещат 

заедно по-често от стандартно разпределение и съответно отрицателни стойности, 

когато двете думи са смислово изключващи се и твърде рядко се срещат заедно. 

За да се изчисли вероятността от срещане на дадена дума може да се използва 

някоя от големите машини за търсене, която предлага оператор за близост и достъп 

през програмен интерфейс.  

Вероятността от срещане на дадена дума може да се опише като 

          
           

 
 

( 11 ) 

където N е общият брой индексирани документи, а функцията hits дава броя на 

документите от индекса, съдържащи термина, аргумент на функцията. Следователно 

асоциативната близост между две думи се оценява с израза: 
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( 12 ) 

Последният израз не зависи от броя на индексираните документи и 

комбинирайки го с ( 9 ) се получава обща формула за изчисление на семантична 

ориентация: 

                          

          

             

          

 ( 13 ) 

или 

 

           

      
                                             

                                             
  

( 14 ) 

Така всяко изчисление на семантична ориентация изисква равен брой заявки 

към машината за търсене на броя на референтните думи от множествата Pwords и 

Nwords.  

Последният резултат ( 14 ) може да бъде използван както за изчисление на 

позитивна и негативна семантична ориентация, така и за оценка на думи спрямо 

поляризирани множества от думи с емоционална стойност, които определят 

своеобразна емоционална ос. Такива примери са например обичан-мразен, вълнуващ-

скучен, добър-лош, щастлив-нещастен и др. 

2.4.2. Изчисление на емоционалната 

ориентация на думи от българския език 

по предварително дефинирани оси 

Избрани са няколко основни емоционални противоположности, като: 

 Любов – Омраза 

 Щастие – Нещастие 

 Очакван – Изненадващ 

 Полезен – Вреден 

 Щедрост – Алчност 

 Доброта – Злина 

 Красота – Грозота 

 Ум – Глупост 
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 Яснота – Обърканост 

 Вълнуващ – Скучен 

 Смелост – Страх 

 Трудолюбие – Мързел 

 Уверен – Подтиснат 

 Богатство – Бедност 

Като втори етап се избират прилагателни, съответстващи на референтните 

области, например алчен – щедър, ясен – объркан, умен – глупав и др. Чрез 

синонимен речник се разширява множеството от предложения за референтни 

прилагателни, достигайки до около 250 предложения и чрез програмния интерфейс 

на bing.com се записва разпространеността на думите в индексираните документи. 

След сортиране на думите по разпространеност, се избират най-разпространените 

прилагателни за референтни. Така се получават окончателните емоционални оси 

представени в таблица 9 от основното изложение. 

2.4.2.1. Оценка на положителност 

Колоните от референтни прилагателни имена от таблица 9, от основното 

изложение, представляват, сами по себе си, набор от референтни позитивни и 

негативни думи. Следователно, използвайки формулата ( 14 ), може да се оцени 

дадено прилагателно име за положителност. Използвайки програмният интерфейс на 

bing.com се оценява броят взаимни срещания на две думи. Това става със заявки от 

типа: 

                                   
( 15 ) 

Където      е тестваната дума, a       се замества с референтните думи от 

позитивното и негативното множество. Броят заявки към програмния интерфейс на 

машината за търсене е равен на произведението на броя на елементите от 

референтните множества, броят на тестваните думи и броя на граматичните форми 

на прилагателните имена, като се поставя изискване за съгласуваност по род и число 

на двете тествани думи. Последното изискване има за цел да изключи наличието на 

близост между тестваните думи, когато те адресират различни обекти и евентуално 

изразяват емоции без пряка връзка в употребата на термините. 

Таблици 10 и 11 от основното изложение представят резултатите от 

автоматичната оценка на набор от случайно избрани прилагателни имена. 

Резултатите показват текущото състояние на българският език използван в 

електронното пространство на Интернет. 
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2.4.3. Изводи и заключение 

Настоящото изследване по информацията, достъпна на автора на 

дисертационния труд, е първото онлайн изследване на българския език, което 

адресира настроенията, споделени в глобалната мрежа и класифицира българските 

прилагателни имена по емоционални оси. Несъмнено с увеличаване на броя на 

публикувани и индексирани документи в глобалната мрежа ще има възможност за 

допълнителни изследвания както на българския език, така и на методите за 

автоматична класификация на текстове. Бъдещата работа по темата включва 

усъвършенстване на изискването за близост на думите с включване на езикови 

конструкции (Label Sequential Rules) и подобряване на избора на референтни думи 

чрез предварителен анализ на статистическите данни за честотата на срещане на 

всеки термин. Макар и изследването да не съдържа формална оценка за точност на 

алгоритъма, по субективна оценка на автора класификацията е оценена като 

успешна. Задачата за класификация на чувства и настроения от свободен текст не 

винаги има категоричен отговор дори и при ръчна обработка от лингвисти, а 

автоматичната класификация на текстове може да бъде използвана за индикатор на 

тенденции и обработка на големи обеми от информация. 

2.5. Глава 6: Внедряване и 

практическо приложение 

Практическото приложение на изложените методи е осъществено чрез 

построяването на онлайн инструмент за изследване на мнения. Инструментът е 

достъпен на адрес http://rankur.com и получи финансиране от фондът за развитие на 

стартиращи компании Launchub (http://launchub.com). Основните модули в 

инструмента са уеб робот, анализатор на уеб страници, анализатор на части на речта, 

модул за оценка на чувства, текстов индекс и релационна база от данни. 

2.5.1. Реализация 

Във финалния вариант софтуерният пакет притежава програмен код от над 4 

000 000 знака и е реализиран на 10 програмни езика. Това са процедурните: Java, 

PHP, javascript, PL/SQL, Unix shell scripts и експресивните: SQL, jQuery, Xpath, XSL 

и HTML5. Хардуерната реализация включва взаимозаменяемост на модулите, 

защита от външната среда като сривове и пикове в напрежението, географска 

разпределеност на данните с цел защита от тяхната загуба. 

http://rankur.com/
http://launchub.com/
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2.5.2. Реакции и оценки на софтуерния пакет в 

публичното пространство 

Инструментът е класиран от публиката като един от най-добрите в областта на 

управлението на онлайн репутация. 

В началото на 2012г. популярният испански сайт puromarketing.com включи 

Rankur в препоръчителен списък на инструменти за онлайн репутация. 

Публикацията е видима на следния адрес:   

(http://www.puromarketing.com/42/12049/recursos-herramientas-gratuitas-para-

seguimiento-nuestra-marca-gestion.html) и казва, че инструментът е от основна 

необходимост на специалистите по маркетинг в социални медии. 

Подобни публикации има във френския специализиран сайт outilsveille.com на 

следния адрес: http://outilsveille.com/2013/02/3-outils-pour-gerer-votre-reputation-en-

ligne/ където Rankur е поставен под номер едно пред други две приложения. 

Специална публикация присъства и в белгийския икономически всекидневник 

L’echo: http://blogs.lecho.be/tzine/2013/03/petite-veille-grands-effets.html. 

В Съединените Американски Щати, които представляват най-големия 

комерсиален пазар на автоматична обработка на мнения, Ранкър е класиран сред топ 

7 и топ 10 инструменти на следните адреси: 

 http://www.mckremie.com/blog/2012/05/7-of-the-best-online-reputation-

management-tools/ 

 http://socialmediatoday.com/amanda-disilvestro/1227146/top-10-seo-

reputation-management-tools-online 

Една от последните публикации за софтуерното решение е на адрес 

https://www.openforum.com/articles/online-reputation-management-tools/, където 

софтуерният пакет е споменат сред продукти, реализирани с многомилионни 

инвестиции на инвестиционни фондове за развитие на съвременни технологични 

компании. 

2.5.3. Обобщение 

Представеният софтуерен продукт е разработван от автора от края на 2010г., 

паралелно с настоящия дисертационен труд. По лично мнение на автора, 

реализацията на проекта отговаря на поставените функционални и технологични 

изисквания, имплементирайки една успешна система за управление и анализ на 

онлайн репутация.  

http://www.puromarketing.com/42/12049/recursos-herramientas-gratuitas-para-seguimiento-nuestra-marca-gestion.html
http://www.puromarketing.com/42/12049/recursos-herramientas-gratuitas-para-seguimiento-nuestra-marca-gestion.html
http://outilsveille.com/2013/02/3-outils-pour-gerer-votre-reputation-en-ligne/
http://outilsveille.com/2013/02/3-outils-pour-gerer-votre-reputation-en-ligne/
http://blogs.lecho.be/tzine/2013/03/petite-veille-grands-effets.html
http://www.mckremie.com/blog/2012/05/7-of-the-best-online-reputation-management-tools/
http://www.mckremie.com/blog/2012/05/7-of-the-best-online-reputation-management-tools/
http://socialmediatoday.com/amanda-disilvestro/1227146/top-10-seo-reputation-management-tools-online
http://socialmediatoday.com/amanda-disilvestro/1227146/top-10-seo-reputation-management-tools-online
https://www.openforum.com/articles/online-reputation-management-tools/
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3. Заключение 

Широкото разпространение на публикуваните мнения в интернет като начин на 

споделяне на гледни точки, опит с даден продукт и коментари по неговите 

характеристики създава уникална възможност за оценка и обобщаване на чувствата 

на потребителите на продукти и услуги и подпомага дейности като бизнес анализ и 

маркетинг. Въпреки, че някои аспекти на анализа на емоции и чувства са добре 

изследвани, областта е нова и проблемът с точната класификация на изразените 

чувства от текст остава нерешен и предлага множество предизвикателства. В тази 

работа е направен опит да бъдат намерено решение на задачите, формулирани в т. 

1.2. при извличането на мнения и анализа на чувства от текст, разгледани в 

следващата точка. 

3.1. Приноси на дисертационния 

труд 

Приносите на настоящата дисертационна теза са следните: 

3.1.1. Научни приноси 

 Подобрена е изчислителната сложност на алгоритъм за съпоставяне на 

йерархични структури и извличане на информация от HTML 

документи. 

 Разработен е метод за класификация на онлайн мнения.  

 Разработен е метод за автоматична класификация на прилагателните 

имена в българския език по положителност и по емоционални оси.  

 Направен е обзор на съвременните методи за извличане на информация 

от уеб и анализ на чувства от текст. 

3.1.2. Научно-приложен принос 

 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: 

 Внедрен е алгоритъм за извличане на информация от HTML документи 

с линейна изчислителна сложност, описан в глава 3.  

 Внедрен е метод за анализ на продуктови мнения, описан в глава 4. 

 Внедрен е метод за оценка на положителност на прилагателни имена, 

описан в глава 5. 
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 Използвани са съвременни методи за паралелна обработка на големи 

количества неструктурирана информация.  
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