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1. Анотация 

Учебният курс цели запознаване с основните алгоритми за извличане на закономерности от 
данни – клъстеризация, регресионни дървета, асоциативни правила и др. 

2. Необходими предварителни знания 

няма 
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3. Компетентности, придобити в резултат на обучението 

Знания и умения за използване на различни алгоритми за извличане на закономерности от 
данни. След завършване на курса докторантите се очаква да могат: 

- Разбиране и прилагане на различни алгоритми за извличане на закономерности от 
данни; 

- Смаляване на обема от данни, чрез изчистване на данните, намаляване на размерността 
и трансформиране на данните; 

- Прилагане на клъстерен анализ; 
- Оценка на клъстерите; 
- Построяване и подкастряне на регресионни дървета; 
- Извличане на асоциативни правила; 
- Анализ на текст. 

4. Тематично съдържание 

тема 
брой  
часове  
лекции 

брой часове  
практически  
упражнения 

Извличане на закономерности от данни – определение, процеси, 
задачи. 

2 2 

Основни характеристики на данни, изследване на зависимости 
между атрибути. 

2 2 

Изчистване на данни. Трансформация на данни. 2 2 

Намаляване на обема и размерността на данни. 2 2 

Клъстерен анализ. Типове данни. Основни методи. 2 2 

Нейерархична клъстеризария. Клъстеризация чрез разделяне. 2 2 

Йерархична клъстеризация – BIRCH. 2 2 

Методи за клъстeризация, базирани на плътността. 2 2 

Методи за клъстеризация, използващи сходство, базирано на 
най-близки съседи. 

  

Оценяване на клъстери – класификация на подходи за 
оценяване. 

2 2 

Регресионни методи. 2 2 

Регресионни дървета. 2 2 
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Избягване на преспецификацията при регресионни дървета и 
локални регресионни дървета – подрязване и локални 
регресионни дървета. 

2 2 

Извличане на асоциативни правила – алгоритъм Apriori. 2 2 

Подобряване на алгоритъма Apriori. 2 2 

Извличане на асоциативни правила на много нива. 2 2 

Извличане на многомерни асоциативни правила от релационни 
бази данни. 

2 2 

Откриване на аномалии. 2 2 

Организация на данни, складове данни и OLAP технология. 2 2 

Анализ на текста. Индексиране. Лексическа обработка. 
Намиране на асоциация между думи. 

2 2 

5. Конспект 

1. Извличане на закономерности от данни – определение, процеси, задачи. 

2. Основни характеристики на данни, изследване на зависимости между атрибути. 

3. Изчистване на данни. Трансформация на данни. 

4. Намаляване на обема и размерността на данни. 

5. Клъстерен анализ. Типове данни. Основни методи. 

6. Нейерархична клъстеризария. Клъстеризация чрез разделяне. 

7. Йерархична клъстеризация – BIRCH. 

8. Методи за клъстeризация, базирани на плътността. 

9. Методи за клъстеризация, използващи сходство, базирано на най-близки съседи. 

10. Оценяване на клъстери – класификация на подходи за оценяване. 

11. Регресионни методи. 

12. Регресионни дървета. 

13. Избягване на преспецификацията при регресионни дървета и локални регресионни 
дървета – подрязване и локални регресионни дървета. 

14. Извличане на асоциативни правила – алгоритъм Apriori. 

15. Подобряване на алгоритъма Apriori. 

16. Извличане на асоциативни правила на много нива. 

17. Извличане на многомерни асоциативни правила от релационни бази данни.  

18. Откриване на аномалии. 

19. Организация на данни, складове данни и OLAP технология. 

20. Анализ на текста. Индексиране. Лексическа обработка. Намиране на асоциация между 
думи. 
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6. Препоръчана литература: 

1. H. Witten, I., & Frank, E. (2014). Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value 
Creation for Business Leaders and Practitioners, Wiley and SAS Business.  

2. Zacharski, R. (2015). A Programmer’s Guide to Data Mining. Springer. 
3. Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about 

Data Mining and Data-Analytic Thinking 1st Edition. O'Reilly. 
4. Zaki, M., & Meira, Jr, W. (2020). Data Mining and Machine Learning: Fundamental 

Concepts and Algorithms. Cambridge University Press. 
5. Aggarwal, C. C. (2015). Data Mining: The Textbook. Springer. 
6. James, G., & Witten, D. (2017). An Introduction to Statistical Learning: with Applications in 

R. Springer. 
7. Witten, I., Frank, E., & Hall, M. (2016). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques. Morgan Kaufmann. 
8. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data mining: concepts and techniques. Morgan 

Kaufmann. 
9. Tan, P., Steinbach, M., & Kumar, V. (2006). Introduction to Data Mining. Pearson Addison-

Wesley. 

7. Ресурсно осигуряване на обучението: 

Не е предвидено специализирано ресурсно осигуряване. 
(хардуер, софтуер, данни, ...) 

8. Критерии за оценка 

Изпитът е с продължителност 4 часа и се състои от две части – писмен и устен.  
На писмения изпит докторантът развива своите идеи и концепции по два въпроса от конспекта. 
На устния изпит докторантът отговаря на зададени от журито въпроси, свързани с темата на 
курса. 
Крайната оценка е от 2 до 6 (с точност до 0.5). 
Тя се формира на базата на следното съответствие: 
Отличен  
(6 или 5.50) 

Отлично владее материала. Изложението е изчерпателно, последователно, компетентно, 
логично и хармонично. Правилно обосновава предлаганите решения, знае как да обобщава и 
излага материала без да прави грешки. Притежава необходимите умения за изпълнение на 
практически задачи. 

Мн. добър  
(5 или 4.50) 

Познава материала. Излага го правилно без да допуска съществени неточности. Може 
правилно да прилага теоретични принципи и притежава необходимите умения за изпълнение 
на практически задачи. 

Добър  
(4 или 3.50) 

Владее голяма част материала, но допуска неточности при изложението и отговорите на 
въпросите. Има известни неясноти при опитите за прилагане на материала в практически 
ситуации. 

Среден  
(3) 

Владее само част от материала, но се затруднява в отделните детайли. Допуска неточности във 
формулировките и нарушава последователността при представянето на материал. Има 
затруднения при изпълнение на практически задачи. 

Слаб  
(2) 

Не познава значителна част от материала, допуска съществени грешки и с големи трудности 
изпълнява практически задачи. 
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Учебната програма е обсъдена и одобрена на заседание на секция „Математическа 
лингвистика“ на 05.01.2022 г. 

 
 Ръководител секция: 

(проф. д-р Десислава Панева-Маринова) 

 

 

Разгледана от Директорския съвет на ИМИ-БАН на 20.01.2022 г. (протокол № 3). 

 

 

Приета от Научния съвет на ИМИ-БАН на 21.01.2022 г. (протокол № 1).  


