
 

Р Е Ц Е Н З И Я 

 
от проф. дмн Галя Младенова Ангелова, ИИКТ-БАН 

за дисертацията на Тодор Васков Цонков 
„Изследване на мнения и чувства от текстове от социалните мрежи“ 
представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ 

 
 
Дисертацията е свързана с някои все още слабо изучени възможности за използването на 
социалните мрежи, по-специално с изследвания върху автоматична оценка на мнения, 
изразени от потребителите в текстов вид. Практическите резултати в тази област ще 
подпомогнат маркетинга в разнообразните му форми и развитието на средите за комуникация 
с евентуални клиенти. Тъй като все още няма установени платформи за изследване на 
мнения, всеки принос в тази област представява интерес поради потенциалния му приложен 
ефект. 
 
Съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 
академични длъжности във ФМИ на СУ, кандидатът за получаване на образователната и 
научна степен "доктор" трябва да има "поне 2 публикации в рецензирани издания, поне едно 

от които да бъде списание". Резултатите от дисертацията са представени в 5 публикации, 
като: 

• една от тях (в съавторство с Гергана Лазарова) е в списанието Journal of the Technical 
University – Sofia Plovdiv Branch, Bulgaria, “Fundamental Sciences and Applications” Vol. 
21, 2015;  

• една е в Сборник трудове на Международна конференция – Балканската конференция 
по информатика през 2015 г., с публикация в Сборник от серията CEUR Workshop 
Proceedings; 

• три са в Сборници трудове на конференции в България. 
Изнесени са три доклада на теми, свързани с представения труд, като: 

• две са в Гърция; 

• една е България. 
От формална гледна точка, предадените материали по дисертацията покриват изискванията 
на Правилника на ФМИ за получаване на образователната и научна степен "доктор". 
 
Трудът съдържа 101 страници текст, организиран в 7 глави, списък на фигурите и таблиците, 
както и библиография с 83 заглавия. С цел да се илюстрират разработените идеи е 
представено също уеб-приложението MentionGraph.appspot.com (софтуерен прототип). 
 
Първата глава съдържа увод с обем 8 страници. В него са изложени мотивацията и целите на 
дисертацията, които са свързани с извличане на мнения от текстове в социалните мрежи. 
Като основание за изследванията на мнения е посочено значителното нарастване на интереса 
към създаване на практически приложения, най-вече за нуждите на маркетинга във всичките 



му проявления. Обосновава се големият потенциал на текстове в социалните мрежи като 
ресурс за изследване. Целите на дисертацията са фомулирани както следва: 

• Обзор на съществуващите методи в областта и на изградените до момента 
приложения. Концентриране върху проблемите при извличането на текст и по-точно 
на обратно и двойно значение (ирония, сарказъм) в текстове и предлагане на възможни 
подобрения; 

• Изследване на особеностите на мненията в текстове от социалните мрежи и 
предлагане на алгоритъм за подобрението на съществуващи речници от лексикални 
елементи (думи, фрази), свързани с тематиката на предметната област; 

• Разработване на нови алгоритми за откриване на невярна информация, сарказъм, 
ирония, хипербола, литота и преувеличения в текстове. Проверка на предсказващата 
точност на разработените алгоритми; 

• Изграждане на приложение за извличане на мнения от текст, което да помогне на 
потребителите за определяне на „чувството“ (полярността) в текста. 

Специално е подчертано, че "стремежът е алгоритмите, които са представени в 

дисертацията, да работят с текстове на всякакви езици и да са относително независими 

от темата на мненията. За подобряване на точността на предсказване е необходимо да се 

знаят предварително езикът и темата." В тази глава е описана също структурата на 
дисертацията и е даден превод на български на най-често използваните термини при 
изследване на мнения.  
 
В Глава 2 "Обзор на задачите и подходите за извличане на мнения от текст" (с обем 18 
страници) се представят факторите, които водят до нетривиалност при изследванията на 
мнения. Върху конкретен пример се илюстрират проблемите при обработка на текстове на 
естествен език, за да се формулират пет фактора (атрибути на мненията), които да се 
разглеждат при автоматичното извличане на мнения от текст. Прави се преглед на подходите 

за анализ на мнения в социалните мрежи, като основно се има предвид Twitter. В обзора са 
изброени семантични и прагматични особености на езика, влияещи силно върху полярността 
на едно мнение, като: значение на изречението; културните различия, които съществуват дори 
при използването на един и същи естествен език; определяне на анафори в мнения и 
разпознаване на наименовани единици. В частта "Инструменти за машинно самообучение" са 
скицирани 3 класификатора и са изброени подходящи за използване софтуерни среди: Weka,  
Gate, Hadoop  и Apache Spark.  
 
В глава 3 "Обобщен алгоритъм за автоматично засичане на текстове с двойно значение" (с 
обем 22 страници) се разглежда въпросът за автоматично откриване на ирония, сарказъм или 
сатира в мненията. Главата започва с увод, анализ на проблемната област и подходи за 
откриване на двойно значение в текста. В дисертацията е избран подход за откриване на 
двойно значение чрез използването на евристични правила (шаблони, описвани като 
регулярни изрази) и 5 специални характеристики. Дадени са дефинициите на 9 евристични 
правила, разделени в две групи: езиково зависими и езиково независими. В частта 
"Експерименти за проверка на предсказващата точност" са дадени резултатите от 
прилагането на описания алгоритъм върху 3000 мнения, главно от Twitter и 600 от Facebook, 



съдържащи един от хештаговете #sarcasm, #satire или #irony. Постигнатата точност е 75.75%, 
77.5% и 77.25% съответно за разпознаване на сарказъм, сатира и ирония.  Даден е резултатът 
при използването на 5-те избрани характеристики. За сравнение на подхода с други възможни 
решения са дадени резултатите от прилагането на три обучени (с 5-те характеристики) 
класификатора върху 4000 мнения, половината от които съдържат хештаговете #sarcasm, 
#satire или #irony. Без уточняването на типа на двойното значение, резултатите са: Naive 
Bayes - 79%, K-NN - 78% и Support Vector Machine – 81%. Правени са изследвания за 
„точност“ на думи и двойки от думи - изглежда става въпрос за вероятността, с която 
наличието на дадена дума или двойка думи определя правилното класифициране на 
мненията. Следващата част от главата е посветена на откриване на ирония в текстове на 
български език. Използват се пет правила. В края се дава преглед на проекта за развитие на 
Senti-Tut като пример за анотация на ирония на други езици (смисълът от включването на 
такава секция в дисертацията остава неясен, още повече, че даденият пример не съответства 
на фигура 10; мястото на такова обсъждане е в началото на главата в обзорната й част). В 
заключение са представени  направените изводи. 
 
В глава 4 "Алгоритми за определяне на невярна информация и преувеличение в текст" (с 
обем 14 страници) се обсъждат три теми в три секции: "Алгоритми за определяне на невярна 
информация в текст", "Автоматично определяне на надценяване и подценяване в текстове" и 
"Засичане на лъжи в текстови съобщения". Първите две следват структурата на предишната 
глава 3: увод, представяне на предметната област, алгоритми, експериментална проверка на 
предсказващата точност и заключителна част. И в двете секции за класифициране на 
мненията са използвани евристични правила: 6 в първата и 3 във втората. Прави впечетление, 
че при оценката на алгоритмите за определяне на невярна информация са използвани само 
мнения, които съдържат хештага #rumor; докато при оценката на алгоритмите за определяне 
на надценяване и подценяване,  50% от мненията в корпуса съдържат хештага #hyperbola, а 
50% са произволни. Дадени са резултатите от проверката на точността, но покриваемостта не 
се обсъжда, както и в Глава 3. Последната секция формулира някои особености на текстовите 
съобщения, съдържащи лъжи, като: сложен отговор, смяна на темата, търсене на 
подробности, неясни и уклончиви отговори, смяна на граматичните времена и необичайно 
граматически и стилово правилен отговор. Разглеждам последните само като методически 
съображения за изграждането на автоматични средства за откриване на лъжи, тъй като няма 
предложения за разпознаващи алгоритми в тази посока (но би следвало да отчитаме колко е 
трудна задачата за автоматично разпознаване на лъжи). 
 
В Глава 5 "Класификация на мнения и анализ на слухове от текстове на български език. 
Алгоритъм за подобрение на списъка от думи и изрази", с обем 13 страници, акцентът пада 
върху обработка на български текстове. Първата част - секция 5.1 - е разработена съвместно с 
докторант Гергана Лазарова и е свързана с класификация на мнения чрез машинно обучение 

на няколко класификатора. Изследваните мнения са филмови ревюта. Всеобщо известният 
проблем с оскъдните ресурси на български език е елегантно решен с превод на английски 
текстове на български и след това сравняване на отделните резултати при квалификацията на 
паралелните корпуси от мнения. Евристични правила и алгоритъмът от секция 5.2. са 
идентични на тези от част 4.1. Авторът ги е описал отново тук вероятно заради това, че 



множествата от данни, които се анализират, са коренно различни, а най-вече използваният 
корпус съдържа български текстове. Навсякъде в заключителните параграфи авторът 
отбелязва, че знания за обекта на изследваните мнения (в случая на полярността, изразена в 
тях) биха подобрили точността на предсказване. Раличните списъци от думи в предлаганите 
правила са такива знания. В секция 5.4 е дадено предложение за обогатяването на такива 
списъци. Проверката показва, че добавянето на думите, извлечени с помощта на 
предложената процедура, към списък от думи с общо положително значение е подобрило с 
около 4% резултата при класификация на мнения на футболна тема. 
 
В Глава 6 "Изграждане на система за извличане на потребителски текстове и автоматично 
извличане на текст от социалните мрежи" (с обем 13 страници) е описана реализацията на 
уеб-приложението MentionGraph.appspot.com. Целта на създаване на това приложение е да се 
илюстрират идеите, разработени в дисертацията. Дизайнът и изисквания към архитектурата 
са изцяло подчинени на необходимостта мненията в социалните мрежи да се извличат и 
обработват в реално време. Описан е начинът на обръщение към различни мрежи. 
Приложението е активно в момента (работоспособността му е доказана към 05.05.2016). 
 
Глава 7 съдържа заключението на труда. Резюме на резултатите в дисертацията е дадено в 
секция „Обобщение“. Приносите са представени в три групи: научни, научно-приложни и 
приложни. Дадени са списък на публикациите на автора и насоки за бъдеща работа. 
 
Основното достойнство на дисертационния труд е изграждането на цялостен 
инстументариум за автоматично изследване на чувства/полярност и мнения, изказани в 
социалните мрежи, с помощта на емпирични правила. Макар една от целите на дисертацията 
да е била създаване на езиково независими правила, които са независими и от темата на 
мненията, този инстументариум дава повече. Лесната подмяна на правилата и добавянето на 
нови такива ще позволи създаването и използването на правила, отразяващи спецификата на 
даден естествен език или дадена предметна област. Трябва да се отбележи, че предложената 
процедура за подобряване на списъка от положителни и отрицателни термини е стъпка в 
посока на по-пълно отразяване на спецификата на дадена предметна област. 
 
Бих отправила и някои забележки, главно към оформяне на дисертацията. Текстът е изграден 
на основата на публикации на автора, като (според мен) не е постигната консистентност и 
добра интеграция. Това е причината отделните глави, извън обзорната глава, да имат 
структура увод, кратък обзор с цел представяне на предмета на обсъждане,  алгоритми, 

експериментална проверка на предсказващата точност и заключителна част. Би следвало 
да се добави номерация на страниците и да се уточнят съдържанието, както и списъците с 
фигури и таблици. Библиографските данни на цитираните източници се нуждаят от 
прецизиране. 
 
Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията оскъдно. Резултатите, свързани с 
обработка на текст на български език, са много интересни и би следвало да бъдат 
представени с повече детайли. 
 



Като цяло направените забележки по оформянето не влияят на качеството на труда, но 
тяхното отстраняване ще улесни читателите при запознаването им с постиженията на автора 
и с оценка на приносите на дисертацията.  
 
  
Заключение 
  
Представеният труд отговаря на изискванията, определени в Правилника за условията и реда 
за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във ФМИ на СУ. 
Считам, че получените резултати и публикуваните статии 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". Подкрепям 
с положително заключение присъждането на образователната и научна степен "доктор" 
на Тодор Цонков и предлагам на членовете на Научното жури единодушно да гласуват в 
подкрепа на такова решение. 
  
10 май 2016 г. 
София  

Член на Научното жури за процедурата: 
 
 

          проф. дмн Галя Ангелова 
 


