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1 Общо описание на представените материали и документи 
За разглеждане бяха представени: 

− дисертационен труд на английски език в обем от 118 страници; 

− автореферат на български език (32 стр.); 

− 6 публикации, в които са изложени части от дисертационния труд, от които три 
са в сборниците на международни конференции и три – в национални 
конференции. 

− резюме на доклада, изнесен на конференцията "125 години математика и 
природни науки в СУ Св. Климент Охридски" (5-7.12.2014), както и текстът на 
проекта, с който е участвала в FP7 EYE Project Lab Surfing Workshop 
(Thessaloniki, 25-26.03.2014); 

− професионална автобиография. 
Дисертацията се състои от: кратко описание на структурата на дисертацията; 

първа глава, въвеждаща в проблематиката и поставените задачи; втора глава съдържа 
обзор на съществуващите методи за обучение с и без учител; трета глава описва 
предложения от Г. Лазарова генетичен алгоритъм за смесено машинно обучение от 
много изгледи; четвърта глава представя система за оценка на чувствата на български 
език, в която се прилага предложеният алгоритъм; пета глава представя предложеното 
от Г. Лазарова изменение в алгоритъма за взаимно обучение на два класификатора, 
състоящо се в това по-силният класификатор да коригира по-слабия с цел по-доброто 



му представяне; шеста глава описва приложението на този класификатор в система за 
сегментиране на изображения. В края има заключение, съдържащо описание на 
основните приноси, публикации, доклади, цитирания (отбелязано е 1 цитиране на една 
от публикациите) и използвана литература. 

Авторефератът коректно отразява основните моменти на дисертационния труд и 
съответства по форма и по съдържание на изискванията.  

2 Актуалност на дисертационната тема и начинът на отразяване в 
дисертацията 
В последните години се наблюдава бурно развитие в областта на машинното 

обучение, произтичащо от нарасналите възможности на компютърните ресурси за 
осъществяване на алгоритмите, от натрупаните данни в световен мащаб, които дават 
богат изходен материал за провеждане на адекватни експерименти, и от нарасналите 
апетити към все по-фини методи и средства за откриване на знания от страна на 
бизнеса и на обикновените уеб потребители. 

От представените материали личи доброто познаване на областта, в която работи 
дисертантката. Обзорът на видовете машинно обучение е добре структуриран, добре са 
представени и самите класификатори в съответните групи – обучение с учител; 
обучение без учител; смесено; смесено, използващо много изгледи; генетични 
алгоритми. 

Авторката показва добро познаване на съвременни методи и средства, с които да 
разреши отделните стъпки от комплексната задача по събиране и препроцесорна 
обработка на необходимите данни, както и създаването на предложените алгоритми 
провеждането на експериментите, като за реализирането на част от експериментите 
използва разпределената архитектура на Apache Spark и МарReduce алгоритъма. 

3 Оценка на основните приноси на дисертационния труд 
Един от основните приноси в дисертацията е предложеният генетичен алгоритъм 

за смесено машинно обучение от много източници на данни, който се базира на 
налагане на ограничение на кръстосването на различните гени само до областта от 
данни, на чиито източник принадлежат.  

Създадена е цялостна система за оценка на чувствата на българския език, в която 
е имплементиран предложения от дисертантката генетичен алгоритъм. Положен е 
немалко труд по осигуряване на средствата за препроцесорна обработка за получаване 
на етикетирани данни от избраната област – рецензии на филми. Поради големия обем 
данни и тежестта на генетичните алгоритми е използвана разпределена обработка.  

Друг основен принос е предложената модификация на алгоритъма за взаимно 
обучение в случаите, когато единият класификатор е по-слаб от другия. Идеята е по-
силният алгоритъм да заработи пръв и еднократно да подаде най-убедителните 
примери, класифицирани от него, като етикетирани в обучаващото множество на по-
слабия алгоритъм. След тази корекция се преминава към стандартното взаимно 
обучение. 



Проведени са експерименти с тестови множества от данни от UCI ML Repository и 
използване на наивния Бейсов класификатор в два варианта – в класическия му вариант 
и в случая на използването му с много изгледи. 

Предложена е система за сегментиране на изображения, базирана на алгоритъма с 
много изгледи. 

4 Бележки 
Целта на дисертацията е твърде кратко дефинирана и не отразява същината на 

работата. 
На стр.5 от автореферата се говори за научната област "Компютърна графика" и 

нейното направление "сегментация на изображения". Сегментацията на изображения не 
е подобласт на Компютърната графика. Тя има връзка с компютърното зрение и 
извличането на изображения по съдържание. 

В т. 5.4.1 от дисертацията се изброяват използваните в експеримента множества 
от данни. Името на таблица 5 "Image segmentations – datasets" е сгрешено – това са 
множествата от данни от UCI ML Repository. Също така в пета колона е поставена 
"точност, в случай на случаен избор", която не е вярно определена. За случаите на 
равномерно представените класове в множествата от данни, каквато е Iris dataset, 
процентът наистина е 33.33%. Но някои от другите множества1 имат силно 
неравномерно представяне на класовете и за тях тази вероятност не е вярна. 

При представянето на резултатите от експериментите се говори да по-добро/по-
лошо представяне на един или друг алгоритъм, но не се изследва статистическа 
значимост на разликите, въпреки че на стр. 25 от автореферата присъства едно 
изречение, че в случая на използване на малко тестово множество и лошо представяне 
и на двата класификатора "подобрението на класификационната точност не е 
гарантирано". 

Представените експерименти със системата за сегментация на изображения 
страдат от недобро описание. Фрази като "It was experimented with multiple thresholds", 
"the performance is evaluated based on different samples" можеше да бъдат подплатени със 
съответни приложения. 

Сравненията са правени само с Бейсови класификатори. Можеше да бъдат 
сравнени и с прилагането на други типове класификатори. 

Нищо не се споменава за времето на работа на алгоритмите и техните конкуренти 
в общата среда, в която са провеждани експериментите. 

Прави впечатление, че английският текст, представен в дисертацията, е добре 
написан и премислен. В автореферата, който е на български език, има граматически и 
правописни грешки, дължащи се на пропуснати или сгрешени букви, които съм 
изпратила на докторантката за поправка. По-съществената бележка касае обърнатият 
словоред, който идва от прекия превод от английски на български език. Друга по-

                                                 
1 Winequality_red ("3":10 бр.; "4":53 бр.; "5":681 бр.; "6":638 бр.; "7":199 бр.; "8":18 бр.)   

Yeast ("CYT":463 бр.; "ERL":5 бр.; "EXC":35 бр.; "ME1":44 бр.; "ME2":51 бр.; "ME3":163 бр.; 
"MIT":244 бр.; "NUC":429 бр.; "POX":20 бр.; "VAC":30 бр.). 



съществена бележка, касаеща превода, е използването на думата "ревюта", която е 
взета директно от английския език, но в българския език няма този смисъл. 

Въпреки изказаните бележки, като цяло работата е добре представена. 

5 Заключение 
През годините съм частично запозната с разработваната тема от представянията 

на докладите на част от конференциите и работните семинари и съм с добри 
впечатления от работата. От моя гледна точка представеният труд напълно съответства 
по форма и съдържание на изискванията за дисертация за получаване на 
образователната и научна степен "доктор" по научна специалност 01.01.12 
Информатика (Изкуствен интелект); професионално направление 4.6 Информатика и 
компютърни науки, затова препоръчвам на членовете на уважаемото жури да гласуват 
за присъждане на тази степен на Гергана Ангелова Лазарова. 
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