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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на дисертационен труд с автор Боно Стойчев Нончев  

на тема: 

„MDL принцип за избор на модел при анализ на данни (Model Selection for 

Data Analysis Based on the MDL Principle)“ 

 за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” в професионално 

направление 4.5 „Математика“ по научната специалност „Теория на 

вероятностите и математическа статистика” 

 

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Матеев (ФМИ-СУ) 

 

Рецензент: доц. д-р Тодор Василев Гюров - Институт по информационни и 

комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН) 

 

В изпълнение на Заповед № РД38-388/05.06.2015 на Ректора на Софийския 

университет „Св. Кл. Охридски” проф. И. Илчев като член на научното жури, 

представям настоящето становище на базата на предоставения ми дисертационен труд 

(на английски език), автореферат на дисертационния труд (на български език) и копия 

от публикуваните 3 статии по дисертацията (на английски). Материалите ми бяха 

предоставени, както в разпечатан вид, така и на твърд диск. 

При оценяването на дисертационния труд се спазват изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 

неговото прилагане (ППЗ) и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ на СУ. Основните норми, 

които трябва да бъдат, са покрити. 

(1) Съгласно чл. 6(3) от ЗРАСРБ „дисертационният труд трябва да съдържа научни 

или научно приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката. 

Дисертационният труд трябва да показва, че кандидатът притежава задълбочени 

теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни 

научни изследвания“. 

(2) Според чл. 27(2) от ППЗ дисертационният труд трябва да се представи във вид и 

обем, съответстващи на специфичните изисквания на първичното звено. 

Дисертационният труд трябва да съдържа: заглавна страница, съдържание, увод, 

изложение, заключение – резюме на получените резултати и библиография. 

1. Актуалност и значимост на разработвания в дисертационния труд проблем 

Представената десертация е посветена на изследване на принципа на минимална 

дължина на описанието (Minimum Description Length (MDL) principle) при избор на 

модел на разпределение за дадена извадка или емпирични данни от дългосрочни 

наблюдения във времето. Принципът на минимална дължина на описанието е един от 

многото информационни критерии, използвани като мярка за избор на статистически 

модел за даден набор от данни. В последните десетилетия в статистиката са 

разработени редица информационни критерии за оценяване разпределението на 

наблюдавани данни. Предимствата и недостатъците на някои от тях като AIC (Akaike 

information criterion), Bayesian information criterion (BIC) или Schwarz criterion (известен 

като SBC, SBIC) са описани в дисертацията. Използването на тези критерии намират 
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широко приложение в статистиката при решаване на проблеми важни както за наука, 

така и за практиката. Тук ще отбележа, че само AIC критерия е цитиран в научни 

статии повече от 27 000 пъти според Google Scholar. 

С развитието на съвременните изчислителни системи, включващи най-новите 

изчислителни архитектури: (i) ко-процесорите от типа - Intel’s Xeon Phi базирани Intel 

MIC технологията и (ii) GPU акселератори базирани на NVIDIA Tesla Kepler/Fermi 

технологията, използването на принципа на минимална дължина на описанието при 

избор на модел на разпределение стана актуален поради следните два факта: (i) 

критерият на практика е вече приложим числено, защото проблемът с трудоемкостта 

(интензивността) на изчисленията е вече преодолим и (ii) като подход, който е свързан 

с теорията на информацията, MDL критерият преодолява някои ограничения на AIC и 

BIC критериите, а именно - чрез него може да се оцени нормализираната максимална 

правдоподобност и информацията на Фишер. 

Всичко това ясно подчертва актуалността и значимостта на изследвания в 

дисертацията проблем. 

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд 

Предметът на изследването на представения дисертационен труд е MDL принципа за 

избор на статистически модел за даден набор от данни. Изследователският интерес на 

автора е насочен към практическо използване на този информационен критерий за 

реално наблюдавани данни. 

Целта на изследването е да се намери теоретично обоснован метод за решаване на 

задачата за избор на модел и по-конкретно за избор на вероятностно разпределение, 

което най-добре описва дадена извадка. 

Работната хипотеза на изследването е, че при определени условия прилагането на 

MDL принципа за избор на вероятностно разпределение от дадена фамилия 

разпределения води до най-добър избор на разпределение, което описва дадена 

извадка. 

За постигането на основната цел на изследването, дисертантът решава следните 

задачи: 

 Обработва концепцията за „сложност на модела“, по начин позволяващ 

разглежданите модели (разпределения) да имат крайна сложност; 

 Преразглежда критерия за стохастическа сложност, който се използва при 

избор на модели, за да се използва дори когато класическата сложност на модела е 

безкрайна; 

 Конструира конкретни алгоритми за избор на стохастичен модел като 

използва следните алтернативни фамилии: сферични разпределения; независими 

разпределения и независими разпределения с параметър на форма; 

 Разработва алгоритми/програми за числено пресмятане на сложността на 

модела и представя числени експерименти със симулационни и реални данни като 

изследва Т-разпределение с конкретни степени на свобода и гаусовото 

разпределение. 

Постигнатият резултат от изследването е, че принципът на минимална дължина на 

описанието (MDL principle) успешно може да се прилага при избор на модел на 

разпределение за дадена извадка, като се използват решените по-горе задачи и новите 

възможности на изчислителните архитектури. 
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3. Степен на проникване в проблема и оценка на състояние на решаването му 

към настоящия момент 

Изследваният от десертанта проблем - избор на модел на разпределение за дадена 

извадка не може да се реши еднозначно. Именно поради тази причина авторът е 

насочил своето решение като използва конкретен информационен критерий – MDL 

принципа. От направения литературен обзор може да се заключи, че дисертантът е 

добре запознат с проблемната област, което му позволява да извърши качествено 

необходимите изследвания. Използваните от автора 69 литературни източници са 

цитирани правилно в дисертацията. 

4. Относно избраната методика на изследванията 

Методиката за провеждане на изследването, избрана от дисертанта, произтича от 

поставената цел и конкретните задачи за решаване, които са необходими за постигане 

на поставената цел. Предложен е MDL принципът за постигане целта на изследването. 

Използвана е връзката на този принцип с теорията на информацията чрез сложност по 

Колмогоров. Използвани са свойства на обобщените функции и δ-функцията на Дирак 

за получаване на аналитични оценки за сложността на следните разпределения: 

нормално разпределение, Т-разпределение с различни стрепени на свобода и 

разпределение на Лаплас. Използвани са Монте Карло методи за числено пресмятане 

на интеграли и Particle Swarm Optimisation алгоритъм при разработване на числени 

алготитми за определяне на сложността на модела.  

Смятам, че предложената методика е напълно адекватна с целта на изследванията. 

5. Кратка аналитична характеристика на естеството и на достоверността на 

материала, върху който се градят приносите на дисертационния труд 

Представеният дисертационен труд на докторант Боно Нончев е в обем на 163 

страници и се състои от пет глави (включващи увод и заключение), 3 приложения и 

библиография. Основното съдържание е изложено в 119 страници, а приложенията – в 

37 страници. Библиографията включва 69 заглавия като повече от 2/3 са публикувани 

след 2000 година. Приложени са 10 фигури и 4 таблици, илюстриращи разглежданите 

задачи и постигнатите резултати. Много добро впечатление ми направи, че 

дисертацията започва със списък с използвани съкращения и с речник на използваните 

термини, което улеснява четенето. 

В Глава 1 /Въведение/ е подчертана актуалността на тематиката и е дефинирана 

целта на дисертацията. Направен е преглед на различни информационни критерии и е 

посочено защо именно десертантът е избрал MDL принципа за предмет на своето 

изследване. Въведени са основните понятия, които се използват в теорията на 

верояностите и статистиката, в теорията на информацията и при избор на стохастичен 

модел.   

В Глава 2 подробно е описан принципа на минимална дължина на описанието (MDL 

principle). Тук (в раздел 2.1) е представена историята на MDL принципа, а именно, 

началото се поставя от идея на Колмогоров (1963), според която компресията от данни 

е еквивалетна на знанието за тези данни. Това води до въвеждането на мярката 

сложност на Колмогоров за съдържание на информация в една извадка, 

съответстваща на намирането на минимална по дължина компютърна програма за 

генериране на данни. Използвайки тази мярка, Рисанин (1978) е разработил MDL 

принципа като информационен критерий за избор на разпределение. В раздел 2.3 е 

описана философията на MDL принципа, която включва: връзката му с компресията на 
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данни, еквивалетността между код и разпределение, представянето на моделите като 

езици и други понятия свързани с този принцип. 

В следващите раздели 2.4, 2.5 и 2.6 подробно са описани „грубия“ /crude/, „ситния“ 

/refined/ MDL принцип, както и връзката между сложност на модела и нормализирана 

максимална правдоподобност. 

В последния раздел 2.7 от Глава 2 са представени последните постижения в областта 

на практиката, теорията и философията на MDL принципа. Цитирани са около 40 

заглавия за последните 10 години. Всичко това недвусмислено говори за дълбокото 

познаване на материята от дисертанта. 

Основните научно-теоретични и научно-приложни резултати се съдържат във Глави 

3 и 4 на дисертацията. 

 Глава 3 е посветена на сложността на разпределенията. Разгледани са основни 

стохастични модели (раздел 3.1.1) – некорелационни модели на Гаус и Стюдънт. 

Получена е формула за стохастическата сложност на гаусовото разпределение, 

намерени са уславия за ограничена сложност на достатъчна статистика, теорема 3.4 

(виж раздел 3.1.2), направено е сравнение с безкрайната сложност (раздел 3.1.3). 

Следващите раздели от 3.2 до 3.5 дисертантът е посветил на фамилии от 

разпределения с мащаб и локация. В раздел 3.3 са разгледани сферични фамилии с 

мащаб и локация, като аналитично са изведени формулите за сложност на следните 

разпределения: гаусовото разпределение, Т-разпределението с произволен брой 

степени на свобода и разпределението на Лаплас. В оставащите раздели 3.4 и 3.5 на 

глава 3 са дискутирани независими фамилии с мащаб и локация и фамилии с 

параметри за форма на разпределението. Важното, което тук може да се отбележи е, че 

в раздел 3.4 се преформулира общия вид на дефиницията за сложност на 

разпределението, тъй като при независимите фамилии няма директна връзка между 

извадковите оценки и параметрите за мащаб и локация. 

В Глава 4 са представени числени експерименти за оценяване на сложността на 

разпределения. За целта са използвани симулационни извадки и реални данни. 

Разработеният алгоритъм 4.4 (раздел 4.2) за числено оценяване на сложността на 

разпределения с некорелирани извадки се базира на Монте Карло подход за оценяване 

на интеграли и на подхода за оптимално търсене на решение в множества, които се 

роят на всяка следваща итерация. В радел 4.3 е представен алгоритъм 4.6 за 

оценяване на сложността на разпределение на фамилии с мащаб и локация, докато 

алгоритъм 4.14 (раздел 4.4) описва пресмятането на сложността на фамилии с 

параметри за форма на разпределението. Представените числени резултати (раздели 

4.5 и 4.6) потвърждават теоретичните оценки изведени в предишната глава. 

Последната Глава 5 /Заключение/ обобщава научно и научно-приложните резултати 

на дисертационния труд, приносите на дисертанта и очертава насоките, в които 

резултатите могат да бъдат разширени.  

6. Основни научни и научно-приложни приноси в дисертационния труд 

Споделям по-голямата част от описаните приноси на десертанта, но бих ги 

преформулирал така: 

Научно-теоретични приноси: 

(1)  Преформулиран е критерият за статистическа сложност. Тази формулировка 

ни дава възможност при прилагането на принципа на минимална дължина на 

описанието (Minimum Description Length (MDL) principle) за избор на модел на 
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дадена извадка да се „наказват“ по-сложните модели. Освен това се позволява 

прилагането на критерия в ситуации, при които сложността на модела е 

безкрайна; 

(2) Въведено е понятието сложност на рапределението. Показана е връзката 

между сложността на разпределението и сложността на модела като е 

изолирана една от компонентите на модела. Това позволява да се изследва 

сложността при фамилии от разпределения с мащаб и локация, а изолираната 

компонента се използва за избор между моделите; 

(3) Намерени (Изведени) са оценки (аналитични формули) за сложността на 

разпределението на сферични разпределения – Гаусово, Т-разпределение и 

разпределение на Лаплас, които могат да се използват за пресмятане на тази 

сложността. 

Научно-приложни приноси: 

(4) Разработен е алгоритъм за числено оценяване сложността на разпределението 

чрез използване на (i) Монте Карло подход за оценяваме на интeграли и (ii) 

търсене на оптимално решение в множества, които се множат (роят) (Particle 

Swarm Optimisation) на всяка следваща стъпка (итерация). 

(5) Разработен е програма с използването на С++, а поради високата изчислителна 

сложност изчисленията са извършени на процессор i7-3770K c графична карта 

NVIDIA GTX670 като е използвана паралелна компютърна платформа за 

ускоряване на изчисленията CUDA.  

(6) Получените числени резултати за сложността на разпределение на Т-

разпределени независими извадки при използване на симулационни извадки и 

реални данни се извеждат програмно в таблици, което позволява автоматичен 

избор на моделна извадка между Т-разпределение с конкретни степени на 

свобода и нормално разпределение.  

7. Преценка на публикациите по дисертационния труд 

По темата на дисертацията са публикувани 3 статии. И трите статии са 

самостоятелни, публикувани съответно: в списание „Pliska Studia Mathematica 

Bulgarica”; сборник доклади от международна конференция, проведена в Хърватска; а 

третата статия е в поредица на издателство Springer, Communication in Computer and 

Information Science (CCIS) (с с импакт ранг SJR (SCOPUS) 0.148 за 2014 г.).  

Броят и качеството на публикациите удовлетворяват изискванията, съгласно 

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

академични длъжности във ФМИ на СУ. 

8. Оценка на авторското участие в получените приноси 

Нямам никакви съмнения, че представените научни и научно-приложни резултати в 

дисертацията са плод на самостоятелната работа на дисеранта, тъй като всички 

публикации са самостоятелни, а и самите резултати са докладвани лично от дисертанта 

на 4-ри международни конференции и на 3 поредни пролетните научни сесии на ФМИ. 

9. Относно автореферата към дисертационния труд 

Авторефератът и справката за приносите са написани достатъчно подробно и дават 

ясна и адекватна представа за съдържанието и основните резултати на дисертацията. 

10. Критични бележки, мнения, препоръки 
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Като цяло дисертацията е добре написана и оформена. Имам някои бележки от 

технически характер, които биха били от полза на дисертанта в бъдещата му 

работата. 

(1) Забелязах, че при описание на математическия израз, който се минимизира при 

използване на BIC критерия (стр 28 в дисертацията) за големина на извадката е 

използванa букват „N“ вместо „n“, както е на всички други места.  

(2) Когато се номерират формули, препоръчително е номерацията да не застъпва 

формулата (пример стр. 75 , формула 3.10). 

(3) Според мен експериментите не могат да се разглеждат като приноси. Те са 

средство за потвърждаване на теорията. Също така смятам, че един принос не може 

да започва с „Разгледани са ....“. За това си позволих да преформулирам част от 

приносите на десертанта. 

(4) Авторът би трябвало да обърне по-голямо внимание на езика на автореферата. 

Някои от изразите са буквален превод от английски и звучат „лошо“ на български 

(например „При MDL шума е просто битовете описание, нужни за да предадат 

даннит, останали след като е премахната структурата на сигнала”). 

(5) Мисля, че е по-правилно да се изполва термина „симулационна извадка“, 

отколкото „симилирана извадка“. 

Посочените недостатъци са лесно отстраними и не развалят общото положително 

впечатление от дисертацията. 

Има описани резултати, които мисля, че все още не са публикувани. Препоръчвам 

на десертанта да ги подготви и публикува, защото са важни за научната общостност 

работеща в това научно направление. Освен това описаните алгоритми в 

дисертацията, но нерализирани програмно поради високата им изчислетлна трудност, 

могат да бъдат тествани на новите изчислителни мощности в института по 

информационни и комуникационни технологии. 

11. Лични впечатления 

Не познавам дисертанта и нямам лични впечатления за него. 

12. Заключение 

Представеният дисертационен труд отговаря на изискванията на:  

• Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ); 

• Правилника за прилагане на ЗРАСРБ; 

• Правилниците за придобиване на научни степени и за заемане на академични 

длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“ и във Факултета по математика и информатика.  

Оценявам високо извършената работата и представените в дисертацията научни и 

научно-приложни резултати. Поддържам присъждането и препоръчвам на 

научното жури да присъди на Боно Стойчев Нончев образователната и научна 

степен „Доктор” в професионално направление 4.5 „Математика“ по научната 

специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика”. 
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