
С Т А Н О В И Щ Е 
 

за дисертация на тема „Извличане на знания от много източници на данни“ 
представена от Гергана Лазарова за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ 

от проф. дмн Галя Ангелова, ИИКТ-БАН 
 
Темата на дисертацията е свързана със съвременните информационни технологии, насочени 
към обработка на големи обеми от данни и усъвършенстване на подходите на изкуствения 
интелект. Дисертационният труд обхваща научни и научно-приложни резултати, създаване на 
прототипи на интелигентни системи и има амбициозна програма за развиване и приложение 
на модерни методи за агрегиране на данни. Представените за рецензиране материали са:  

(i) хартиено и електронно копие на дисертационния труд, съдържащ 118 страници и 
цитирана литература от 101 заглавия, 

(ii)  хартиено и електронно копие на автореферата от 32 страници,  
(iii)  електрoнни копия на 6 публикации и 3 доклада на кандидата, отразяващи резултати в 

дисертационния труд, и  
(iv) автобиография на Гергана Лазарова. 

 
Съгласно ЗРАСРБ, дисертацията трябва да съдържа оригинални приноси, което несъмнено е 
изпълнено в този случай. Представеният труд доказва на практика, че Гергана Лазарова 
притежава знания и способности за извършване на самостоятелни изследвания, както и за 
създаване на софтуерни прототипи. Съгласно Правилника за условията и реда за 
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ФМИ на СУ „Св. 
Кл. Охридски“, кандидатът за получаване на образователната и научна степен доктор трябва 
да има "поне 2 публикации в рецензирани издания, поне една от които да бъде в списание". 
Гергана Лазарова представя 6 излезли от печат статии, които са публикувани както следва:  

• G. Lazarova and I. Koychev. Semi-supervised Multi-view Sentiment Analysis. 
Computational Collective Intelligence, Vol. 9329 of the series Lecture Notes in Computer 

Science, Springer Int. Publishing, 2015, 181-190, DOI 10.1007/978-3-319-24069-5_17  

• G. Lazarova and I. Koychev. A Semi-Supervised Multi-view Genetic Algorithm.  2nd  IEEE 
Int. Conf. on AI, Modelling and Simulation, 2014, Madrid, 87–91, 10.1109/AIMS.2014.37   

• G. Lazarova. Semi-supervised Image Segmentation. Artificial Intelligence: Methodology, 
Systems, and Applications (AIMSA). Vol. 8722 of the series Lecture Notes in Computer 

Science. Springer Int. Publ., 2014. 59-68, DOI 10.1007/978-3-319-10554-3_6  

• Sentiment analysis of Texts in Bulgarian. Journal of the Technical University – Sofia, 
TECHSYS 2015, BULGARIA, Plovdiv. 203-207,  

• A Multi-View Learning Algorithm. Education and Research in the Information Society, 
Plovdiv, May, 2014, 131-139, 

• Parallel Semi-supervised Emalgorithm (MT-SSEM). National Conference on Education in 
the Information Society, Plovdiv, May, 2013, 149-157. 

 

Три от изброените по-горе статии са в авторитетни международни поредици с анонимно 
рецензиране. Като брой и качество представените публикации, които представят резултатите 
от дисертацията, удовлетворяват изискванията на Правилника на ФМИ. Кандидатката 
представя и едно цитиране от чуждестранни автори. 



 

Глава 1 дефинира проблема за учене от много източници на данни. Описани са целите на 
дисертацията, както и задачите, които работата си поставя и се опитва да реши. В Глава 2 е 
представен обзор на изследваната област и са описани различните видове машинно обучение. 
Дефинирани са термините и означенията, които се използват в следващите глави. 
 

Приносите на дисертационния труд могат да се резюмират по глави както следва: 
 

В Глава 3 е представен иновативен подход за смесено машинно обучение от много източници 
на данни. Предложен е генетичен алгоритъм за смесено машинно обучение от много 
"изгледи", който използва както класифицирани, така и некласифицирани примери. Целта е 
минимизиране на общата грешка, резултат от регуляризираните рискове на класификаторите 
на отделните изгледи. Генетичният алгоритъм се прилага за "отгатване" на коефициентите на 
класификационните функции, независимо от вида им (линейна регресия, логистична 
регресия, полиномиална регресия и др.). Резултатите от прилагането на този подход върху 
данните "diabetes" (едно множество данни /dataset/, публикувано в "UCI Machine Learning 
Repository") показват подобряване на резултата, при който се използва един класификатор за 
един единствен изглед, конкатинация на всички изгледи. Алгоритмът не гарантира глобална 
минимизация на общата грешка поради прилаганата локална оптимизация. Достойнството на 
подхода е в това, че може да се получи подобрение на резултата спрямо класическия подход, 
без да се изследва характера на фунцията на общата грешка. 
 

В Глава 4 е описано проектирането и създаването на система за оценка на чувствата в текст 
на български език (СзОЧБГ). В системата е използван генетичният алгоритъм от Глава 3, като 
резултатите показват полезността му. СзОЧБГ изследва ревюта на филми и дадените в тях 
оценки. При разглеждането на тази предметна област кандидатката се сблъсква с известния 
проблем за липсата на лингвистични ресурси за българския език. Използвайки ревюта на 
английски език, тя си осигурява надежно количество класифицирани примери, което 
естественно води до необходимостта от използването на два изгледа върху данните. За 
формирането на характеристиките на ревютата е използвана системата GАТЕ. Големият обем 
характеристики (17099 за българския изглед и 12391 за английския изглед) поставя пред 
Гергана Лазарова нова диалема: каква да бъде софтуерната среда за обработка? Използвана е 
разпределената файлова система (hdfs) на Apache Hadoop, клъстер-мениджъра yarn, и 
MapReduce на Apache Spark. Имайки предвид, че повечето от горепосочените характеристики 
са 0 за всяко отделно ревю и данните по същество са "разредена" матрица, обемът им би 
могъл да бъде същественно намален и това би позволило обработка с конвенционални 
методи. Практическата ценност на реализираното решение е, че окуражава хора с неособено 
развити програмистки умения да обработват големи обеми от данни, следвайки същата схема. 
В тази глава проличава компетентността на кандидката в областта на компютърната 
лингвистика и умението й да създава приложения над интегрирани готови компоненти. 
 

В Глава 5 е предложен обучаващ алгоритъм (МVТА), базиран на много изгледи. Мотивацията 
за предлагания алгоритъм е, че при използването на много изгледи в случай, че единият 
класификатор е слаб, той рефлектира върху другия и влошава и неговото представяне. 
Същината на МVТА е по-добрият класификатор (разглеждан като първи и работещ с първия 
изглед) предварително да прави корекция върху резултата на по-слабия. Тази корекция става 



като към класифицираните примери на втория изглед се добавят най-убедителните примери, 
класифицирани от първия класификатор. Основна задача на дисертационния труд е да се 
провери дали добавяне на некласифицирани примери към обучаващото множество подобрява 
класификационната точност на алгоритъма. Направени са експерименти с извадки от 
обучаващи множества, съдържащи различен процент от класифицирани примери (5%, 10%, 
15%, 20%, 50%, 90%). Резултатите показват, че използването на два изгледа и обучаването на 
по-лошия от двата класификатора водят до подобрения на класификационната точност на 
алгоритъма в сравнение с използването на един класификатор. 
 

Глава 6 описва система за сегментиране на изображения, която използва два източника на 
данни (два изгледа): първият изглед съдържа координатите на пикселите, а вторият – цвета 
им. Реализацията използва алгоритъма МVТА и се базира на две библиотеки – openCV и 
GSL. Резултатите от тестването на системата отново потвърждават по-доброто представяне 
на MVTA от еквивалента му, базиран само на един изглед и само на класифицирани примери. 
 

Бих отправила и някои забележки: 

• За пълнота на изложението, в Глава 3 точка 3.3.6 би могло да се дадат оптималните 
класификационни функции за приложения пример (данните "diabetes"), за да се види 
колко близко е решението на предлагания подход; 

• В Глава 4 се изследват ревюта на филми и дадените в тях оценки, т.е. става въпрос за 
мнения – даване на оценка или ранкиране, а не точно на чувства, или поне оценката е 
в една единствена скала "харесва – не харесва". В този смисъл, заглавието и първата 
секция не показват ясно какво представлява системата СзОЧБГ. Освен това, 
съвместното използване на български и английски текстове е много интересен подход, 
и би било добре да видим някои примери от двуезичния корпус и колко е успешна 
получената оценка – такива илюстрации могат да се покажат и по време на защитата; 

• Някои преводи могат да бъдат подобрени; речник на преведените термини ще улесни 
четенето на текста на дисертационния труд (на английски) съвместно с автореферата 
(на български). 

 

Заключение 
 
 

Считам, че получените резултати, публикуваните статии и цитирането от чуждестранни 
учени доказват наличието на експертиза и качества за извършване на самостоятелна научна и 
научно-приложна работа, които се изискват от ЗРАСРБ за присъждане на образователната и 
научна степен "доктор". Ще гласувам положително за присъждане на степента на Гергана 
Лазарова и препоръчвам на членовете на Научното жури да подкрепят присъждането на 
образователната и научна степен "доктор" на г-жа Лазарова. 
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