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Използвани съкращения 

 
# Английско 

съкращение 
Английски термин Българско 

съкращение 
Български термин 

A01 KS knowledge source ИЗ Източник на знания 

A02 EKS external knowledge 
source 

ВИЗ Външен източник на 
знания 

A03 DM direct matching 
(procedure) 

– – 

A04 SMP source matching 
procedure 

– – 

A05 CMP child matching 
procedure 

– – 

A06 DAG directed acyclic graph НАГ Насочен ацикличен граф 

A07 AI artificial intelligence ИИ Изкуствен интелект 

А08 IO inner ontology 
(links/relations) 

– вътрешноонтологична, 
вътрешноонтологични 
(връзки/релации) 

А09 CO cross ontology 
(links/relations) 

– междуонтологична, 
междуонтологични 
(връзки/релации) 

А10 PIS pattern instance set – множество от конкретни 
срещания на шаблони 
(шаблони на свързаност) 

A11 RDBMS relational database 
management systsem 

СУРБД система за управление на 
релационни бази от 
данни 

А12 BNF Backus–Naur Form БНФ Бекус Наурова форма 

A13 RDP recursive descent parser ПРС парсър с рекурсивно 
спускане 

А14 DB database БД база от данни 
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А15 RO read only – (достъп) само за четене 

А16 RW read write – (достъп) за четене и 
писане 

A17 GUI graphical user interface ГПИ графичен потребителски 
интерфейц 

А18 NLP Natural Language 
Processing (part of AI) 

– Обработка на естествен 
език (дисциплина от ИИ) 

А19 EU European Union ЕС Европейски Съюз 

A20 URI Uniform Resource 
Identifier 

– Уникален 
идентификатор на 
ресурси 
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Речник на терминологията 
 

# Английски термин Български термин 

B01 align съпоставям, подравнявам 

B02 alignment  съпоставяне, подравняване 

B03 ontology онтология 

B04 thesaurus  речник (семантичен, синонимен) 

B05 dictionary  речник, хеш таблица (структура от 
данни) 

B06 synonymy  синонимна релация 

B07 hypernymy  хипернимна релация 

B08 hyponymy  хипонимна релация 

B09 holonymy  холонимна релация 

B10 meronymy меронимна релация 

B11 mapping намиране на съответствия, налагане 

B12 merging обединяване, сливане 

B13 term  термин (понятие) 

B14 concept понятие (термин) 

B15 mouse (Mus musculus) мишка; домашна мишка (род) 

B16 zebrafish (Danio rerio) риба Данио (вид) 
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B17 cross ontology междуонтологичен 

B18 score оценка, тегло, показател 

B19 reliability score оценка (показател, тегло) на надеждност 

B20 prediction score оценка (показател, тегло) 
на предсказание 

B21 pattern of connectivity  
(in a graph) 

шаблон на свързаност 
(в граф) 

B22 supporting evidence подкрепящ факт (доказателство, 
аргумент) 

B23 subsume включвам, отнасям към (категория, клас, 
правило) 

B24 subsumption включване, отнасяне към (категория, 
клас, правило) 

B25 inner ontology вътрешноонтологичен 

B26 (manual) curation (ръчно) редактиране, коригиране 

B27 cross species text searching междувидово текстово търсене 

B28 text mining текст майнинг 

B29 proteomics протеомика 

B30 metabolomics метаболомика 

B31 genomics геномика 

B32 join съединениe (оператор в релационните 
бази от данни) 

B33 ontology mediation, ontology 
integration 

интегриране на онтологии 

B34 reasoning извеждане/извличане на нови, 
имплицитни знания от вече 
съществуващи, експлицитни знания 



 12 

B35 graph face очертание на граф, лице на граф 
(топологично понятие) 

B36 convex hull изпъкнала обвивка 

B37 series parallel digraph серийно паралелен насочен граф 

B38 wrapper/wrapper object обвивка, обект обвиващ (т.е. съдържащ) 
друг обект (понятие от информатиката) 

B39 angle resolution разделение, отчетливост, отделяне, 
разграничаване на ъглите 

B40 property/object property свойство, характеристика на обект 
(понятие от информатиката) 

B41 frog (Xenopus) жаба (разред) 

B42 amphibia земноводни организми (клас) 

B43 life sciences естествени науки, науки за природата 

B44 thread нишка 

B45 standalone desktop based 
application 

самостоятелно десктоп базирано 
приложение 

B46 covalent bond ковалентна връзка 

B47 factory object конструиращ обект (обект, който 
конструира други обекти) 

B48 ontology merging обединяване на онтологии, сливане на 
онтологии 

B49 ontology language език за описание на онтологии 

B50 knowledge representation представяне на знания (известни, 
експлицитни знания) 

B51 knowledge inference извеждане на знания (нови, имплицитни 
знания) 

B52 ontological engineering/ontology 
engineering 

констуиране на онтологии 
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B53 automatic knowledge inference автоматично извеждане/извличане на 
нови, имплицитни знания от вече 
съществуващи, експлицитни знания, 
автоматична проверка на твърдения 

B54 automatic/automated reasoning автоматично извеждане/извличане на 
нови, имплицитни знания от вече 
съществуващи, експлицитни знания, 
автоматична проверка на твърдения 

B55 bioontology биоонтология; онтология от 
биологичната област 

B56 biomedical ontology биомедицинска онтология; онтология от 
биомедицинската област 

B57 plug in допълнителен модул (към основно 
софтуерно приложение); надстройка (на 
основно софтуерно приложение) 

B58 biological process биологичен процес 

B59 biological pathway биологична пътека, биологичен маршрут 

B60 scoring scheme схема за оценяване 

B61 lexical matching лексично установяване на съответствия 
(синоним на direct matching в рамките на 
настоящата работа) 

B62 ontology alignment, ontology 
matching 

съпоставяне на онтологии 

B63 ontology mapping намиране на съответствия между 
онтологии, налагане на онтологии (една 
върху друга) 

B64 Semantic Web семантична уеб мрежа 

B65 World Wide Web световна уеб мрежа 

B66 pipeline конвейер; последователност от 
функционално свързани 
модули/програми 

B67 parser парсър; програма, която прочита файл, 
зададен на даден формален език 

B68 tree дърво (понятие от теория на графите) 

B69 necessary and sufficient необходимо и достатъчно (за условие) 
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Глава I. Увод 
В  тази  глава  ще  се  запознаем  най общо с  проблема  за намиране 

на съответствия между анатомични онтологии (B11) и за обединяване на 
анатомични онтологии (B12). Ще дефинираме  целите  на  настоящия  
труд и  тяхната мотивация. Ще разгледаме и основните понятия, свързани с 
проблемната област. 

1.1. Описание на проблема 
В информатиката онтологиите са модели, които целят формално да 

представят знания за дадена предметна област, като това представяне е под 
формата на множество от понятия, съществуващи в предметната област и 
множество от релации между съществуващите понятия. Онтологията може 
да се използва за описание на предметната област (B50) и за извеждане на 
нови знания (B51) за обектите, съществуващи в тази предметна област. 

Проблемът за намиране на съответствия между дадени анатомични 
онтологии и за тяхното обединяване се състои в приемането на няколко 
анатомични онтологии като входни данни, установяването на наличните 
между тях връзки и генерирането на една обща, обединяваща анатомична 
онтология като изход, която включва в себе си знанията от двете входни 
онтологии. Анатомичните онтологии, които са дадени, описват анатомиите 
на различни категории организми (например мишка (B15), жаба (B41), риба 
Данио (B16), земноводни организми (B42) и др.). Анатомичната онтология, 
която трябва да се получи като изход описва едновременно анатомиите на 
всички тези категории организми и затова се обозначава обикновено като 
супер онтология. 

Това обединяване трябва да бъде извършено по един анатомично, 
биологично и еволюционно адекватен начин. Това означава, че дадена 
анатомична част (орган, тъкан, клетка и др.) от един организъм (например 
мишка – B15), трябва да бъдат съпоставена на някаква анатомична част от 
друг организъм (например риба Данио – B16), само ако двете части са 
анатомично подобни или ако едната част е произлязла от другата в хода на 
еволюцията. Понякога това съпоставяне е доста просто и дори тривиално. 
Например, очевидно е, че следните анатомични понятия са съответни:  

мозък (мишка) = мозък (риба Данио) = мозък (жаба). 
Трудността обаче идва оттам, че в болшинството от случаите това 

терминологично съответствие далеч не е толкова очевидно. Това може да се 
види от следните примери: 

капиляр (мишка) = микроскопичен кръвоносен съд (риба Данио); 
ухо (мишка) = слухов апарат (жаба); 
миелоиден левкоцит (риба Данио) = миелоидна клетка (жаба). 
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Можем да разглеждаме това като проблем #1, а именно – намирането 
на съответствията между и обединяването на анатомичните понятия от 
отделните входни онтологии. Още трудности идват оттам, че след като е 
намерено съответствие между дадени анатомични понятия, като например: 
 капиляр (мишка) = микроскопичен кръвоносен съд (риба Данио),  
възниква въпроса как следва да бъдат съпоставени техните понятия деца и 
понятия родители, дефинирани във входните (организмово специфични) 
онтологии. Можем да разглеждаме това като проблем #2, който се състои в 
намирането на съответствията между и обединяването на анатомичните 
релации от двете входни онтологии. 

1.2. Важност на проблема и мотивация 
Проблемите за намиране на съответствия между онтологии (B11) и 

за обединяване на онтологии (B12) са централни за областта, занимаваща се 
с изследването на онтологии [3] (тук имаме предвид не само анатомични 
онтологии). За обозначаване на тези два проблема се използва още и 
обобщеното понятие интегриране на онтологии (B33). 

Интегрирането на онтологии се занимава както с установяването на 
съответствия между онтологии (B11), така и с обединяването (B12) на 
онтологии. Обикновено тези онтологии моделират едни и същи или 
сходни предметни области, но имат различен произход и затова 
възприемат различни концептуализации и/или структурирания на 
съответната предметна област. Важността на проблема по интегриране на 
онтологии произхожда от факта, че онтологиите в реалния свят биват 
проектирани и разработвани от различни страни (различни научни групи, 
научни институти, някои организации с идеална или материална цел, 
софтуерни фирми и т.н.). Това води до възникването на множество от 
хетерогенни онтологии, всяка от които моделира подобни или дори 
еднакви предметни области. По множество причини (най вече финансови, 
пазарни и икономически), не може да се очаква, че тези различни страни 
ще се съгласят когато и да било помежду си за използването на една обща 
онтология, обединяваща знанията, съдържащи се в отделните хетерогенни 
онтологии, разработени от всяка от страните. Това прави обмяната на 
знания и информация между тези отделни страни и между техните 
компютърни и софтуерни системи трудна или дори практически 
невъзможна. Интегрирането на онтологии (B33) цели да реши именно този 
проблем и по този начин да направи възможна обмяната на знания и на 
информация между различните страни на базата на общата (получена след 
интегрирането) онтология [2]. 

Друг важен проблем, свързан с този за интегриране на онтологии, се 
явява проблема за съпоставяне на онтологии (B01). Съпоставянето на 
онтологии [3] се състои в автоматично или полуавтоматично откриване на 
връзки между две или повече дадени онтологии. Поради причините, 
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споменати в предния абзац, отново специално внимание се обръща на 
проблема по съпоставянето на хетерогенни онтологии, представляващи 
различни концептуализации и различни структурирания на подобни или 
еднакви предметни области [22], [23]. За целите на настоящата работа, ние 
възприемаме схващането (и след това показваме на практика), че две 
дадени онтологии могат да бъдат съпоставени както помежду си, така и към 
определени външни източници на знания (ВИЗ). Самите ВИЗ могат да 
бъдат също онтологии, но това не е непременно вярно и задължително. 

Вече беше споменато, че съществуват два основни типа интегриране 
(B33) на онтологии: (i) установяване на съответствия между онтологии (B11) 
и (ii) обединяване или сливане на онтологии (B12). Тези два типа са 
фундаментално различни помежду си. 

Установяването на съответствия се състои в откриването на връзки 
между две или повече входни онтологии, като това не води до промяна или 
подмяна на самите входни онтологии. Резултатът от този процес е едно 
множество от намерените връзки. Тези връзки се съхраняват външно от 
двете входни онтологии, те не са част от онтологиите, които са предмет на 
интегриране. Полученият резултат допълва двете онтологии, от гледна 
точка на тяхното съотношение една към друга, но не ги замества. 

Обединяването на онтологии се състои в генерирането от две или 
повече входни онтологии на една единствена, обща изходна онтология 
(често наричана супер онтология), която обединява знанието, налично в 
двете входни онтологии. Резултатът от този процес е именно така 
получената изходна онтология, която може да се използва като заместител 
на двете входни онтологии. 

Както се отбелязва в [84], анатомичните онтологии са доказано 
полезни за извличането на данни от различни бази от данни и източници на 
знания, но създаването и изпълнението на заявки, целящи интегрирането на 
данни, съдържащи се в множество различни бази от данни или в различни 
източници на знания и отнасящи се до множество различни категории 
(видове, родове, класове) от организми, представлява проблем, тъй като 
всяка база от данни или всеки източник на знания, използва различна, 
специфична за своите цели, онтология, конструирана в съответствие с 
различни принципи и изисквания. Така се формират: (i) пролиферация на 
сходни анатомични данни и липса на смислови междуонтологични връзки 
между анатомията от една страна и фенотипа и генната експресия от друга 
страна; (ii) липса на смислови междувидови връзки между анатомиите на 
организмите от различните биологични и по специално животински 
категории (бозайници, риби, земноводни и други). Интегрирането на тези 
данни и знания би направило възможно тяхното съотнасяне към въпросите 
на човешкото здраве и медицината. 

Основен проблем при използването на анатомични онтологии от 
различни помежду си категории организми е липсата на интелигентни 
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инструменти за междувидово текстово търсене (B27) и за текст майнинг 
(B28). Липсват също така и инстументи, подпомагащи проектирането на 
различни биологични и биомедицински експерименти с нови, често все 
още нетествани, категории от организми, на базата на вече проведени 
експерименти с други (например моделни) категории от организми и на 
базата на резултатите, получени от тях. 

От това именно следва ползата и важността от поставянето и 
решаването на задачите за намиране на съответствия между различните 
видово специфични анатомични онтологии и за тяхното обединяване в 
една обща анатомична видово неутрална онтология. 

1.3. Сложност на проблема 
В наши дни анатомични онтологии на множество различни 

категории организми са публично достъпни в Интернет. Най често те 
включват от няколко хиляди до няколко десетки хиляди понятия и 
приблизително още толкова релации, съществуващи между тези понятия. 
Този обем данни е твърде малък в сравнение например с обемите от данни, 
генерирани от различни биологични експерименти на молекулярно ниво и 
въобще от експериментите, провеждани в дисциплини, които често се 
обозначават под общото название "омики" като напр. протеомика (B29), 
метаболомика (B30), геномика (B31) и др. Често обаче информацията, 
знанията, семантиката, залегнали в тези данни са много сериозни като 
обем, а интегрирането на анатомични онтологии от различни биологични 
категории, представлява сериозно предизвикателство, въпреки относително 
малкия обем първоначални данни. 

Основните сложности на проблема са породени от няколко фактора. 
• Неформалната и дори неясна първоначална формулировка на 

проблема предполага търсенето на неконвенционални, интелигентни 
методи и алгоритми за решаването му – такива, които се намират на 
границата между биоинформатиката и изкуствения интелект. 

• Валидирането на получените резултати е трудно и почти 
невъзможно да бъде автоматизирано, поради факта, че за да се направи 
това обектът, извършващ валидацията е необходимо да разполага със 
сериозни биологични, еволюционни и най вече анатомични познания. 
Разработването на такава интелигентна валидираща програма би бил 
сериозен проблем сам по себе си – със собствена важност и значение. Затова 
за целите на настоящата работа ние предполагаме, че валидацията на 
установените междуонтологични връзки и на генерираната анатомична 
супер онтология ще бъде извършена от човек (а не от програма), който е 
биолог и по конкретно има добри познания в области като анатомия и 
еволюционна анатомия. 

• Проблемът се усложнява и от своята специфичност и липсата като 
цяло на утвърдени методи и алгоритми за решаването му. Това измества 
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акцента на настоящата работа от това да се разработи "метод по добър от 
друг вече съществуващ метод" към това да се разработи по принцип "метод, 
който генерира смислени (от биологична, еволюционна и анатомична гледна 
точка) резултати". 

1.4. Основни области и предмет на изследване 
 Биоинформатиката е междудисциплинарна научна област, която се 
развива с много бързи темпове през последните около 25 години. Често тя е 
наричана още изчислителна биология, въпреки че много автори правят 
известна разлика между двете понятия. Ние също възприемаме виждането, 
че съществува разлика между двете. Биоинформатиката е област на 
знанието, която използва множество методи, способи, инструменти и 
техники от различни, често доста далечни по своя предмет на изучаване, 
дисциплини като математика, статистика, информатика (вкл. изкуствен 
интелект), химия, биохимия, и др., за решаване на задачи поставени от 
биологията. Всякакви задачи свързани с операции като съхраняване, 
поддръжка, обработка, извличане, анотиране, организиране, интегриране, 
разпространение и визуализиране на данни и знания, натрупани чрез 
биологична дейност (главно биологични експерименти), с помощта на 
компютърни системи (главно софтуерни), се считат за типични задачи на 
биоинформатиката. 

Изкуственият интелект е клон на информатиката, чиято основна 
задача е проектирането и построяването на рационални или интелигентни 
системи (или агенти). Една система (или агент) се счита за интелигентна, 
ако тя е способна да възприема околната среда и да предприема 
рационални (смислени) действия, базирани на входните данни постъпващи 
от тези възприятия (сензори). Действията, които биват предприети от 
интелигентната система от своя страна обикновено въздействат върху 
средата и са способни да я променят [7]. Най общо казано, трудностите при 
построяването на такива системи идва от факта, че параметрите на средата 
са толкова много и са толкова разнообразни, че е невъзможно те да бъдат 
директно изброени по един формален (например дискретен) начин и така 
отнапред да се зададе адекватно действие за всяка една възможна стойност 
на входните параметри (нещо, което е напълно възможно при другите 
/конвенционални/ компютърни системи – тези, които обикновено не 
наричаме интелигентни). С други думи можем да считаме за интелигентна 
една система, ако тя е способна рационално (адекватно) да реагира на една 
среда, чиито параметри е трудно или дори практически невъзможно да 
бъдат докрай описани, изброени, представени в един формален (например 
дискретен) вид. Това е донякъде опростена представа за интелигентна 
система, но именно тази представа възприемаме в настоящата работа, тъй 
като тя е напълно достатъчна и точна за целите, които си поставяме тук. 
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Анатомията е клон от биологията и медицината, който изучава 
структурите на живата материя (на живите организми). От една страна, 
съществуват три основни дяла на анатомията: 

(1') човешка анатомия,  
(2') анатомия на животните (зоотомия),  
(3') анатомия на растенията (фитотомия). 
Предмет на настоящата работа е главно (2'), въпреки че някои от 

идеите, методът като цяло и алгоритмичните процедури, представени тук 
са приложими също към (1') и (3'). От друга страна, анатомията се дели още 
на: 

(1'') макроскопична анатомия, изучаваща структурите, които могат 
да се наблюдават с невъоръжено (просто) око;  

(2'') микроскопична анатомия, изучаваща структурите, които могат 
да бъдат наблюдавани само с микроскопско оборудване.  

От тези два дяла, предмет на настоящата работа е предимно (1''). 
Онтологиите са формални модели за представяне и моделиране на 

знания. Широко приета дефиниция за онтология е следната: “всяка 
онтология представлява явна и формална спецификация на концептуализация в 
рамките на дадена предметна област” [1]. Два основни аспекта са подчертани 
в тази дефиниция. Първо, спецификацията е формална, което значи, че 
върху онтологиите може да бъдат прилагани автоматични процедури за 
извеждане на знания, както и за проверка на различни твърдения (B53, B54). 
Второ, онтологиите са практически ориентирани към дадени, определени 
предметни области – нещо, което подчертава тяхната конкретност и 
практическа насоченост. 

Друга дефиниция за онтология може да бъде намерена в [4]: 
"oнтологията улавя/описва обектите, които съществуват в рамките на дадена 
част от света на дадено ниво на общост; тя включва таксономия на типовете 
обекти и типовете релации, които съществуват в тази част от света, разгледан 
от определена гледна точка/перспектива". Тази дефиниция подчертава други 
два важни аспекта: първо, че онтологиите моделират само част от света, 
нещо което подчертава тяхната специфичност; второ, че онтологиите имат 
формална структура (включваща таксономия на типове), която дефинира 
обектите, които съществуват (в онази част от света, която е предмет на 
моделирането) и релациите, които съществуват между тези обекти. 

1.5. Цели и задачи на дисертацията 
Първата, основна цел на настоящата работа е разработването на 

метод и алгоритъм за намиране на съответствия между и за обединяване на 
анатомични онтологии. Втората основна цел е реализацията на този метод 
под формата на интелигентна софтуерна програма, която, реализирайки 
метода частично автоматизира (полуавтоматизира) процеса по обединяване 
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на две и повече анатомични онтологии от съответните специалисти в тази 
област (биолози, анатоми). 

За постигането на така дефинираните цели се налага да бъдат 
решени следните задачи: 

1. дефиниране на формална постановка на задачата; 
2. задаване във формален вид на използваните материали (входните 

онтологии – О1 и О2, външните източници на знания – UMLS, FMA, 
WordNet); 

3. разработване на някои аналитични модели (не алтернативни един 
на друг, а взаимно допълващи се) за намиране на съответствия между 
анатомични онтологии и за обединяване на анатомични онтологии; 

4. разработване на алгоритъм, работещ върху тези модели и водещ до 
решение на проблема; този алгоритъм трябва да изпълнява следните 
функции: 

 4.1. създаване на синонимни анатомични речници (B04) за 
входните анатомични онтологии; 

 4.2. намиране на съответствия (B11) между две дадени 
анатомични онтологии, посредством установяване на семантични релации 
между понятията, дефинирани в тях; 

 4.3. обединяване (B12) на две дадени входни анатомични 
онтологии и генериране от тях на една интегрирана изходна супер
онтология, която включва в себе си знанието и информацията, налични в 
двете входни онтологии; 

5. проектиране и имплементация на софтуерна програма, която 
реализира разработения алгоритъм и се състои от следните модули: 

 5.1. модул за комуникация, служещ за комуникация с 
наличните външни източници на знания (представени под формата на 
напр. релационни бази от данни); 

 5.2. модул за визуализиране, служещ за ясно, графично 
представяне на конкретни части от двете входни онтологии, както и на 
семантичните връзки, установени между тях в хода на изпълнение на 
алгоритъма; този модул трябва да позволява на потребителя да се 
ориентира по лесно и интуитивно в двете входни онтологии, да възприема 
по лесно установените връзки между тях, както и да се придвижва между 
понятията от онтологиите по един естествен и интуитивен начин; 

 5.3. модул за редактиране и коригиране (B26) от страна на 
потребителя, позволяващ на потребителя да приема или да отхвърля 
конкретните предложения/предсказания на програмата за наличието на 
(потенциални, евентуални) семантични връзки между понятията от двете 
входни онтологии; 

6. осигуряване на съвместимост на софтуерната програма с различни 
общоприети стандарти за декларативно представяне на онтологии под 
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формата на файлове в определен формат, и най вече с езика OBO [5, 6] за 
представяне на биомедицински (и в частност анатомични) онтологии. 

В текста на настоящата дисертация описваме теоретичните модели и 
алгоритмичните процедури, които използваме за решаването на тези 
задачи, както и софтуерната програма, която ги реализира. 

1.6. Структура на дисертацията 
Текстът на настоящата дисертацията е организиран в 7 глави, 

библиография и няколко приложения. 
Глава I въвежда читателя накратко в проблемната област и го 

запознава най общо със задачите за намиране на съответствия между и за 
обединяване на анатомични онтологии. В тази глава се изяснява важността 
на проблема. Определят се целите и задачите на настоящата дисертация. 

Глава II представлява подробен обзор на проблемната област и на 
вече известните методи, подходи, алгоритми и софтуерни програми за 
решаване на задачи, подобни на задачата от настоящата дисертация. В тази 
глава се дефинира понятието онтология, разглежда се приложението на 
онтологиите в естествените науки (като биология и медицина), разглежда 
се въпросът за интегриране на онтологии, моделиращи подобни или 
идентични предметни области и в частност въпросът за интегриране на 
анатомични онтологии. 

Глава III представя използваните от нас модели от теория на графите 
и по конкретно на насочени ациклични графи (НАГ – А06), за представяне 
на онтологиите и за решаване на поставения проблем. В тази глава се прави 
опит да се формализира поставения проблем с цел по ефективното му 
решаване посредством алгоритмични процедури. 

Глава IV представлява пълно формално описание на процедурите, 
използвани от нас за решаване на проблема. Алгоритмичните процедури 
DM и SMP, описани в рамките на тази глава представляват до известна 
степен вече известен подход или метод за откриване на съответствия между 
и обединяване на онтологии. Ние ги описваме тук в контекста на нашата 
формална постановка на задачата с цел преминаване към процедурата, 
която се изпълнява след тях, и която сме нарекли CMP. Така към DM и SMP 
ние добавяме процедурата CMP, която е оригинална процедура, която 
работи върху насочени ациклични графи (НАГ – A06) и която търси в тях 
няколко предварително фиксирани шаблона на свързаност (B21). На базата 
на тези шаблони биват откривани и предсказвани нови междуонтологични 
връзки, които не могат да бъдат установени посредством DM или SMP. И 
трите процедури сме базирали на една вероятностна схема за оценяване на 
откриваните в хода на изпълнението им междуонтологични връзки, която 
също е представена в тази глава. 
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Глава V представлява подробно описание на софтуерната програма 
AnatOM (Anatomical Ontologies Merger), която реализира алгоритмичните 
процедури DM, SMP и CMP, описани формално в предходната глава от 
дисертацията. Представена е цялостната архитектура на приложението и в 
детайли са описани основните модули от нея. Програмата не използва 
никакви външни библиотеки и затова повечето от модулите в нея са също 
оригинални от техническа т.е. от реализационна гледна точка – такива са 
например модулът за прочитане и зареждане на онтологии, представени в 
OBO формат, в паметта – OBOParser.NET, модулът за представяне и работа 
с графи и мултиграфи – Graph.NET, модулът за визуализиране на графи, 
реализиращ един известен алгоритъм за балансиране на физични сили – 
GraphVisualizer.NET. Представената тук програма AnatOM представлява 
цялостно, завършено, интегрирано решение за полуавтоматично откриване 
на съответствия между и обединяване на анатомични онтологии. 

Глава VI представя получените резултати и анализ на проведените от 
нас експерименти. 

Глава VII представя накратко нашето виждане за приносите (научни 
и приложни) от настоящата работа, както и нашите идеи за бъдещото 
развитие на работата. 
 

 
 

Фиг. 1.1. Структура на дисертацията 
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На фиг. 1.1 сме представили структурата на настоящата дисертация 
посредством един насочен ацикличен граф (НАГ – А06). Главите тук са 
представени като върхове на графа. Когато дадена глава A (дете) зависи от 
друга глава B (родител), те са свързани с ребро, насочено от А към B. 
Графът е насочен, тъй като въпросната релация по смислова зависимост 
между главите е несиметрична. Графът е по сложен от дърво, тъй като 
някои върхове имат повече от един родител (например главите VI и VII 
зависят както от глава IV, така и от глава V). Освен това, очевидно е, че 
графът е ацикличен, както може да се очаква от всеки граф, описващ 
структурата на коя да е дисертация. От представената в тази графична 
форма структура на дисертацията ясно се вижда, че основната същност на 
дисертацията се съдържа в главите III, IV и V. 
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Глава II. Анализ на състоянието на проблема 
Конкретният предмет на настоящата работа е решаването на 

проблема по автоматичното или полуавтоматичното обединяване на 
няколко (две и повече) анатомични онтологии. В настоящата глава правим 
кратък обзор на проблемната област, на онтологиите като модели за 
описание на дадена предметна област и на проблемите по интегрирането 
на онтологии, имащи различен произход, но описващи сходни предметни 
области. Стремежът ни е да представим този обзор движейки се (смислово) 
от по общото към по частното (по конкретното) и за целта изложението на 
настоящата глава е изложено в следния хронологичен ред: 1) представяме 
онтологиите в най общ смисъл, даваме някои дефиниции и изброяваме 
елементите, които ги съставят, както и разделението на онтологиите в 
няколко основни категории (видове); 2) разглеждаме приложението на 
онтологиите в естествените науки (B43) и заедно с това по важните проекти 
от биоинформатиката и биомедицината, в които са използвани онтологии; 
3) въвеждаме проблема за намиране на съответствия (B11) между онтологии, 
описващи различни (но свързани по някакъв начин помежду си) предметни 
области и за обединяването (B12) на такива онтологии; 4) спираме се на 
конкретния проблем (основен за настоящата дисертация) за намиране на 
съответствия между анатомични онтологии и за тяхното обединяване. 

 

2.1. Онтология – определения, компоненти, типове 
онтологии, езици за описание на онтологии 

2.1.1. Понятие за онтология 
Думата онтология има гръцки произход и се състои от следните 

части: ὄντος – "онтос" – за съществуванието или за съществуването, λογία – 
"логия" – наука, учение, теория. Така думата може да бъде преведена 
буквално като “наука за съществуванието”1. Във философията, с думата 
онтология се обозначава учението за съществуванието или за реалността в 
по общ смисъл. То се занимава с основните категории на съществуванието 
и с релациите или зависимостите, съществуващи между тях. Въпреки че 
думата е гръцка, първите нейни срещания се намират в работите на 
немските философи Якоб Лорхард (1561 – 1609) и Рудолф Гьокел (1547  
1628) от началото на XVII век. Във философията, онтологията се счита за 
част от големия клон известен като метафизика. Той се занимава с въпроси 
от рода на: какви обекти/единици съществуват или може да се каже, че 
съществуват; как тези обекти могат да бъдат групирани или организирани 

 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology 
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в йерархична структура; как те могат да бъдат обединени или разделени на 
базата на сходства или различия помежду им. 

Този философски смисъл на понятието онтология е бил на практика 
единственото значение на думата за повече от 350 години. Това се променя 
съществено когато в информатиката (в компютърната наука) започват 
изследванията по проектиране на интелигентни системи и по разработка 
на изкуствен интелект (ИИ – А07). За да функционира интелигентно една 
компютърна система трябва да бъде снабдена със специфични понятия, 
релации и твърдения, които да дефинират модела на предметната област, в 
която оперира съответната интелигентна система или интелигентен агент. 
Това естествено включва и дефиниции относно това какви обекти 
съществуват в тази предметна област и какви релации съществуват между 
наличните обекти. С други думи, специфицирането на "това, което 
съществува" е основен, незаменим, фундаментален градивен компонент 
(sine qua non) на интелигентните системи и на ИИ като цяло. 

Това подобие с философския смисъл води до най популярното 
опредение за онтология (дадено от Том Грубер в [1]), което гласи, че 
онтологията е "спецификация на концептуализация" – дефиниция подобна, но 
не идентична с оригиналното значение на понятието онтология, известно 
от философията. Самия автор отбелязва, че това "определено е различно 
значение на думата от онова значение, което се разбира във философията"1. 

Дефиницията за онтология (в смисъла на информатиката, на 
компютърната наука), която намираме в Уикипедия (свободната Интернет 
енциклопедия)2 е малко по подробна от краткото определение на Грубер, 
което приведохме по горе и гласи, че всяка онтология представлява формално 
представяне на знания като множество от понятия/термини, служещи за 
назоваване на обектите, съществуващи в дадена предметна област и множество 
от релации между представените понятия; при това онтологията може да се 
използва за извеждането на нови знания относно обектите от предметната 
област и за описание (в общ смисъл) на предметната област. 

Въпросното определение на Грубер е общоприето и по късно бива 
доразвивано, разширявано или напротив – конкретизирано (в смислово 
отношение), както и адаптирано и променяно от множество изследователи 
и автори обикновено с цел да бъдат изразени по този начин техните 
собствени приложения на онтологиите, които не се покриват смислово от 
наличните до този момент определения. Това води до известно размиване и 
семантично претоварване на понятието онтология (което така или иначе е 
неформално) и до необходимостта от това повечето автори да дефинират 
понятието отново и отново за своите собствени, конкретни нужди. Едно 
просто търсене в Google Scholar на фразата “we define [an] ontology as” води 

 
1 http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_(information_science) 
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до намирането на повече от 100 научни статии, а същото търсене в 
Интернет води до откриването на повече от 4700 уеб страници. 

Въпреки многобройните дребни разлики, повечето от дефинициите 
на понятието онтология са единонушни по отношение на следните 
основни аспекти: онтологията е средство за описване на (i) това, от какви 
неща се състои дадена система и (ii) как тези неща се съотнасят или са 
свързани помежду си (какви релации съществуват между тях). Тези неща и 
релации имат имена (в рамките на дадена онтология) и освен това могат да 
имат множество допълнителни атрибути, всеки от които има определени 
стойности. В настоящата работа ние сме се интересували само от смисъла 
на понятието онтология в рамките на информатиката и на компютърната 
наука. Това е и смисъла, в който понятието се употребява в целия текст на 
настоящата дисертация. 

2.1.2. Компоненти, изграждащи онтологиите 
Онтологията (в смисъла на информатиката) е формален модел, 

описващ дадена предметна област и се състои от няколко основни вида 
градивни компоненти без значение от конкретния формален език, в който 
е описана онтологията. Представяме тези компоненти по долу като условно 
сме ги разделили на две групи. 

Най важните (основните) компоненти на една онтология са:  
● Класове – това са множества от обекти, които са групирани 

посредством някакъв общ признак т.е. признак, чиято стойност е еднаква 
измежду всички индивиди (обекти), попадащи във въпросния клас; 

● Релации – това са логически връзки между индивидите/обектите 
или между класовете от обекти; тези връзки описват как свързаните 
индивиди /обекти или класове се съотнасят помежду си; 

● Атрибути – това са свойства или характеристики на обектите, на 
класовете или на релациите; всеки атрибут има определена стойност при 
даден т.е. фиксиран обект, клас или релация; 

● Индивиди, индивидуални термове – те се наричат още инстанции 
(или обекти, термини, понятия) и описват конкретни единици/обекти от 
предметната област; 

Други (по специфични) компоненти на една онтология могат да 
бъдат следните: 

● Функционални термове – структури, формирани от определени 
релации, които могат да заменят индивидуални термове (обекти) в рамките 
на твърдения (statements); 

● Ограничения – формални твърдения (statements), описващи какво 
трябва да бъде (логически) изпълнено за да бъде дадено твърдение 
(assertion) прието или валидно; 

● Правила – това са твърдения (statements) във формата на ако A то B 
(т.е. твърдения от типа предпоставка следствие), които описват логическите 
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изводи, които могат да бъдат направени от дадено твърдение (assertion), 
зададено в определена форма; 

● Аксиоми – това са твърдения (assertions), понякога включващи и 
правила; тези твърдения са зададени в логическа форма и съставляват 
теорията, описвана от онтологията в рамките на конкретната предметна 
област; понятието аксиома тук се различава по смисъл от понятието 
аксиома от формалната логика, където аксиомите служат за описание само 
на предварително зададеното, предварително известното знание; в смисъла 
на онтологиите за аксиоми се считат всички твърдения (цялата теория), 
които могат да бъдат извлечени от първоначално зададените твърдения; 

● Събития – тези компоненти обозначават т.е. описват промяната 
(процеса на промяна) на атрибутите или на релациите. 

Категоризацията на компонентите, изграждащи онтологиите в тези 
две групи е условна и не бива да се приема за единствената възможна. Тя се 
базира на нашето виждане за това кои компоненти са по често и съответно 
по рядко срещани при описанието на онтологии посредством конкретен 
формален език. Компонентите от първата група са тези, които са най често 
срещани и с които човек се сблъсква веднага при запознаването си с 
теорията за представяне на знания и с онтологиите като модели за 
представяне на знания в частност. Компонентите, причислени от нас към 
втората група са по специфични и не се срещат толкова често при 
формалното описание на онтологии. Повечето от компонентите, които са 
представени по горе са статични по своята същност. Правилата, аксиомите 
и събитията са тези, които внасят известна динамика в онтологиите като 
модели за представяне (и извеждане) на знания. Нашето виждане е, че 
статичната страна на онтологиите е тази, която дефинира структурата или 
таксономията на обектите, изграждащи съответната предметна област; при 
нея става дума за експлицитни знания и факти. Динамичната страна на 
онтологиите е свързана с извеждането на нови знания, твърдения и факти 
от вече зададените такива; при нея става дума за имплицитни знания и 
факти, които могат да бъдат изведени от експлицитните такива. 

2.1.3. Видове онтологии 
Онтологиите могат да бъдат класифицирани на базата на различни 

признаци, които те притежават. В настоящия параграф представяме една 
известна класификация на онтологиите, първоначално предложена от 
Оберле [37], а по късно възприета от Хапел [38] и от някои други автори. 
Според тази класификация, онтологиите могат да бъдат класифицирани 
според своята цел, специфичност и изразителност. Тези три признака 
представляват трите основни измерения за характеризиране на различните 
онтологии и за причисляването им към едни и същи или към различни 
видове – фиг. 2.1. 
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Фиг. 2.1. Видове онтологии според класификацията на Оберле и някои 
други автори (Aldo Gangemi, Stephan Grimm, Peter Mika, Steffen Lamparter, 
Marta Sabou, Steffen Staab, Denny Vrandecic)1 
 

Според своята цел онтологиите се разделят на приложни онтологии 
(application ontologies) и референтни онтологии (reference ontologies). 
Приложните онтологии са много специфични, високо специализирани 
онтологии, проектирани с ясно и конкретно приложение. Референтните 
онтологии са много общи и при тях липсва гореспоменатата конкретност. 
Тяхната основна цел е да се минимизират терминологичните различия и 
разминавания, съществуващи между членовете на дадена общност (била тя 
научна изследователска общност, или общност от специалисти, обединени 
от интереса си към дадена конкретна технология или продукт, или 
например общност от специалисти в сферата на естествените науки, 
биоинформатиката или биомедицината). Едно чудесно сравнение между 
референтни и приложни онтологии и опит за ясно очертаване на 
различията между тях може да бъде намерено в [39]. 

Според своята специфичност онтологиите се разделят на: (i) общи 
онтологии или още онтологии от високо ниво (generic, upper level, top level 
ontologies);  (ii) същински (или междинни) онтологии (core ontologies); (iii) 
предметни онтологии (domain ontologies). 

Общите онтологии се използват най вече за дефинирането на общи, 
абстрактни понятия. Обикновено те дефинират понятия като състояние, 
процес, действие, събитие и други от този вид. Ясно е, че при тях липсва 
конкретност, тъй като те са онтологии от най високо, най абстрактно ниво. 

 
1 http://km.aifb.kit.edu/sites/cos/ 
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Същинските онтологии дефинират понятия, които са споделени 
между множество (две, три или повече) предметни области. По своята 
специфичност те се намират между общите и предметните онтологии. 
Границата между общите и същинските онтологии не е строго фиксирана 
и е до голяма степен субективна, тъй като няма явен, изчерпателен и 
общоприет каталог на всевъзможните предметни области и на техните 
концептуализации посредством онтологии. 

Предметните онтологии са специфични, конкретно предназначени 
за дадена предметна област. Понятията в тях често дефинират 
специализации, конкретизации на понятията от общите и същинските 
онтологии. Границата между предметните и същинските онтологии също е 
размита и до голяма степен субективна като същинските онтологии често 
се явяват общи в рамките на дадена, конкретна предметна област. 

Според своята изразителност онтологиите се делят на леки 
(lightweight) и тежки (heavyweight) онтологии. Тежките онтологии са 
силно аксиоматизирани с цел да се изключи всякаква възможност за 
терминологични различия и разминавания поради някои непредвидени 
интерпретации (на понятията, релациите и прочие). Леките онтологии, от 
друга страна, са главно таксономични структури от прости или сложни 
понятия заедно с прилежащите им определения. Те не са аксиоматизирани 
или са слабо аксиоматизирани, тъй като предвиденото значение на всяко от 
понятията (и на всяка от релациите) в онтологията е ясно, унифицирано и 
се подразбира от всички членове на съответната общност, използваща 
онтологията. Именно затова леките онтологии се ограничават главно до 
дефиниране на структурните релации между понятията от онтологията и 
на значенията на самите понятия (без строгата формална аксиоматизация 
типична за тежките онтологии). 

Както се вижда от представената тук фиг. 2.1, понякога понятието 
основополагащи (foundational) онтологии се използва за да се обозначат 
онтологии, които са едновременно общи, референтни и тежки (като в 
смисъла на това понятие се вземат предвид и трите налични измерения, по 
които се извършва класификацията). 

2.1.4. Модели за представяне и извод на знания. Езици за 
описание на онтологии 

В областите на информатиката и на изкуствения интелект (ИИ – А07) 
в частност, езиците за описание на онтологии (B49) са формални езици, 
служещи за конструиране на онтологии1  (B52). Те позволяват да бъдат (i) 
представени известни вече знания (експлицитни знания) за определена 
предметна област (B50); (ii) зададени, дефинирани правила за извеждане на 
нови знания (на имплицитни знания) от вече зададените, предварително 

 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_language 
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известни знания (B51). Езиците за описание на онтологии обикновено са 
декларативни езици. Те почти винаги се явяват по формални обобщения 
на някои по прости, по стари и по неформални системи за представяне на 
знания като семантичните мрежи1 и фреймовите езици2. От математическа, 
и в частност логическа гледна точка, езиците за описание на онтологии са 
базирани на дескриптивна логика [46] (най често) или на предикатна 
логика от първи ред [47, 48] (много по рядко). 

Семантичните мрежи са едни от най ранните модели на ИИ (А07) 
за представяне на знания и като такива те се считат за предшественици на 
съвременните онтологии. Според някои източници, те са въведени първо от 
Ричард Риченс през 50 те години на XX век като междинен/помощен език, 
който да спомага извършването на автоматични преводи между различни 
естествени езици [52, 53]. Според други източници като [46], семантичните 
мрежи произхождат от работата на Килиан [54], в която той се опитва да 
характеризира чрез когнитивни структури, подобни на мрежи, наличните 
знания и способностите за извод на интелигентни системи (системи от ИИ). 
В смисъла на [54], семантичните мрежи са графични представяния или 
графични структури, проектирани да представят значенията на думите от 
естествения език по един дефинитивен (definitorial) начин – по начина, по 
който те са представени в една енциклопедия например; в този смисъл 
семантичните мрежи са базирани на идеята за човешката асоциативна 
памет и могат да бъдат разглеждани като системи от понятия и асоциации 
(връзки) между тези понятия. 

Фреймовите езици са формални езици за представяне на знания, 
въведени в ИИ (А07) през 70 те години на XX век от М. Л. Мински [44, 45]. 
Най общо казано фреймовете се явяват формално представяне на дадена 
диаграма, даден план или схема, като това представяне може да бъде лесно 
прочетено и използвано от една компютърна система (която е най често 
интелигентна софтуерна система). По точно казано, фреймовете (frames) са 
специални структури от данни, целящи да представят знания, които да 
помогнат на дадена интелигентна система или на даден интелегентен агент 
в разпознаването на определени шаблони (patterns). Фреймовете съдържат 
свойства, наричани атрибути или слотове (slots). Слотовете могат да 
съдържат стойности по подразбиране като тези стойности по подразбиране 
могат да бъдат предефинирани посредством наследяване; слотовете могат 
също да реферират (да указват, да сочат към) други фреймове, а също така 
и да съдържат методи за разпознаване на шаблони. Фреймовите езици 
намират широка популярност през 70 те и 80 те години на XX век. 

Именно понеже се явяват наследници на тези по ранни езици от 
областта на ИИ, служещи за представяне на знания, езиците за описание на 
онтологии (B49) също често биват свързвани с ИИ. По своята същност и 

 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_network 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Frame_language 
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онтологиите представляват формални модели за представяне на знания 
(B50), които предоставят и възможности за автоматичен извод (извеждане) 
на знания (B53, B54). 

Представяне и извод на знания в ИИ. Както се отбелязва в [7], при 
построяването на всяка една интелигентна система и на всеки един 
интелигентен агент неминуемо възникват проблемите за представянето на 
определени, предварително известни знания (B50), както и за извеждането 
на нови знания (B51) от вече съществуващите или вече наличните знания. 
Почти винаги този извод на нови знания се изисква да бъде автоматичен 
(извършван от компютърна система, а не от човека) (B53, B54). 

Когато става дума за опростени, ограничени предметни области и за 
разработката на интелигентни системи или агенти, които да оперират в 
тях, изборът на модел за представяне на знания не е от толкова важно, 
първостепенно значение. В тези случаи често се оказва достатъчно да се 
конструира ясна и последователна терминология за представяне на 
известни знания и набор от опростени процедури за извеждане на нови 
знания. 

Когато обаче говорим за сложни предметни области и сложна среда, 
в която да оперира съответната интелигентна система или агент като 
например предсказването на финансови, борсови или най общо пазарни 
тенденции, компютърното (автоматизирано или полуавтоматизирано) 
диагностициране на заболявания,  или контролирането на робот в сложна, 
реална среда, тогава изборът на модели за представяне и за извеждане на 
знания става от първостепенно значение. В такива случаи трябва да бъдат 
проектирани, разработвани и използвани по сложни и по гъвкави форми 
на представяне и извеждане на знания. 

Отново според [7], представянето на определени абстрактни понятия 
като действия, вярвания, факти, време, препятствия, които се срещат в 
множество реални предметни области е това, което обикновено се нарича 
конструиране на онтологии (B52). 

Именно в това се състои ролята на онтологиите в ИИ и в частност на 
езиците за описание на онтологии в ИИ – (i) във формалното представяне 
на абстрактни понятия като споменатите по горе; (ii) във формалното 
представянето на известни (експлицитни) знания; (iii) в задаването на 
формални правила, служещи за извеждане на нови (имплицитни) знания, 
както и за проверка на други твърдения, от вече зададените и известни 
(експлицитни) такива. 

Езици за описание на онтологии. Съществуват множество текстове в 
литературата, които целят да направят кратък исторически преглед на 
развитието на езиците за описание на онтологии, както и да изброят и да 
сравнят помежду им (на базата на различни критерии) различните 
съществуващи в момента такива езици. Такива текстове са например [40], 
[41], [42] и особено [43]. Затова ние тук няма да се спираме в големи детайли 
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на всички налични езици и на техните предимства и недостатъци, а ще 
споменем само онези от тях, които според нас са най широко използвани в 
последно време, и които имат някакво отношение към нашата работа. Това 
са езиците RDF, RDF Schema, OWL и най вече езикът OBO, който е част от 
материалите, използвани в настоящата работа. 

RDF1 (Resource Description Framework) е формален език за описание 
на ресурси. Първоначално той е бил проектиран с цел описание на ресурси 
в уеб пространството като например уеб страници. В настоящия си вид 
обаче RDF не изисква описваните ресурси да бъдат непременно достъпни в 
уеб пространството. Напротив – RDF ресурсите могат да бъдат физически 
обекти, абстрактни понятия и въобще всичко, което може да бъде назовано 
(всичко, имащо някаква идентичност) [49]. 

Стриктно погледнато сам по себе си RDF не е език за описание на 
онтологии, но неговото развитие и популяризирането му водят до появата 
и развитието на други езици (явяващи се разширения на RDF), които вече 
се явяват типични, модерни езици за описание на онтологии. Езикът RDF 
има характеристики, които спомагат интегрирането на данни, дори когато 
са налице сериозни различия между схемите (структурите, форматите) на 
тези данни. Езикът RDF разширява идеята за базираната на връзки, 
подобна на мрежа, свързана структура на уеб пространството като предлага 
употребата на уникални идентификатори на ресурси2 (URI – A20) с две 
основни цели:  

(i) да се изразят релациите (relations) или предикатите (predicates) 
между два дадени обекта (наричани subject и object); 

(ii) да се изразят самите два обектa (subject и object), участващи в 
релацията (двата края на релацията). 

Така, най общо може да се каже, че основната идея на RDF е 
описанието именно на тройки от типа (subject, predicate, object), където 
subject и object са двата обекта, участващи в релацията, а predicate е самата 
релация. 

Използвайки тази проста схема на описание (базирана на 
уникалните идентификатори на ресурси и на тройки, задаващи релации 
между обекти), RDF спомага за това структурирани и полуструктурирани 
данни да бъдат смесвани помежду си (mixed), предоставяни за употреба 
(exposed) и споделяни (shared) от различни, често доста отдалечени 
помежду си, хетерогенни системи (най често софтуерни приложения). 
Примери за употребата на езика RDF могат да бъдат например следните: 
описания на стоки и на различни техни характеристики като например 
име, цена, наличност; описанието на информация, свързана с уеб страници 
като например тема, автор, дата на създаване, дата на последна 

 
1 http://www.w3.org/RDF/ 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier 
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модификация; описание на различни характеристики като съдържание, 
тип и рейтинг на изображения, публикувани в уеб пространството; 
описание на записи в електронни библиотеки.  

 
Спецификация Предназначение Уеб връзка 
Primer Тази спецификация задава основните 

знания, нужни за ефективното 
използване на RDF. Тя въвежда 
основните понятия от RDF и описва 
неговия XML синтаксис. 

http://www.w3.org/TR/2004/REC
rdf primer 20040210/ 

Concepts Тази спецификация дефинира 
абстрактния синтаксис, на който се 
базира RDF и който служи за свързването 
на конкретния синтаксис с формалната 
семантика на езика. Тук са описани също 
целите на езика, някои ключови понятия, 
типовете от данни на езика, както и 
поддржаката от езика на уникалните 
идентификатори на ресурси. 

http://www.w3.org/TR/2004/REC
rdf concepts 20040210/ 

Syntax Тази спецификация дефинира XML 
синтаксиса на RDF, който се нарича 

RDF/XML. 

http://www.w3.org/TR/2004/REC
rdf syntax grammar 20040210/ 

Semantics Тази спецификация дефинира точната 
семантика и съответните правила за 
извод (за извеждани на знания) за 
езиците RDF и RDFS.  

http://www.w3.org/TR/2004/REC
rdf mt 20040210/ 

Vocabulary Тази спецификация дефинира езикът на 
RDF за описание на (терминологични) 
речници, известен като RDFS. 

http://www.w3.org/TR/2004/REC
rdf schema 20040210/ 

Test Cases Тази спецификация дефинира 
множество от автоматизирани (читаеми, 
интерпретируеми от компютърна 
система) тестове, които съответстват на 
проблеми, открити и адресирани от 
авторите на езика RDF в хода на неговото 
специфициране. 

http://www.w3.org/TR/2004/REC
rdf testcases 20040210/ 

 
Фиг. 2.2. Езикът RDF и шестте спецификации, които го дефинират 

 
Езикът RDF се разработва и поддържа от организацията W3C (Тhe 

World Wide Web Consortium)1. Езикът RDF е базиран на езика XML2 (или с 
други думи RDF притежава XML синтаксис) и е проектиран с цел за да бъде 
четен и интерпретиран (разбиран) от компютърни системи (най често 
софтуерни приложения); RDF не е език, който следва да бъде четен и 
употребяван непосредствено от хора. 

Съществуват шест различни, но взаимно допълващи се и свързани 
помежду си спецификации, публикувани от W3C през 2004 г., които 
дефинират различни аспекти на езика RDF – основните понятия в него, 
неговия синтаксис, неговата семантика и други3. Тези шест спецификации 
са представени в таблицата на фиг. 2.2. 

 
1 http://www.w3.org/ 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/XML, http://www.w3.org/XML/ 
3 http://www.w3.org/standards/techs/rdf#w3c_all 
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RDFS1 (RDF Schema) е език, явяващ се разширение на езика RDF. Той 

е дефиниран в рамките на една от спецификациите на RDF, а именно на 
Vocabulary спецификацията (фиг. 2.2). RDFS е онова надграждане над езика 
RDF, което прави възможно дефинирането на конкретни, специфични, 
приложни терминологични речници, насочени към конкретна предметна 
област. Тук ще отбележим, че понятието терминологичен речник се 
употребява често като синоним на понятието онтология и именно такъв е 
смисъла му и тук. Самият език RDFS обаче не дефинира такива конкретни, 
приложни онтологии, а само задава на едно по високо ниво формалната 
рамка (разширение на RDF), която позволява описанието/дефинирането 
на терминологични речници или с други думи на приложни онтологии, 
ориентирани към конкретна предметна област. 

Езикът RDFS, също както и езика RDF, е разработен от организацията 
W3C. Както се вижда от таблицата по горе, в известен смисъл RDFS може да 
се счита за част от езика RDF. Понякога се използва и означението или 
наименованието RDF(S), което се отнася до съвкупността от двата езика RDF 
и RDFS [49]. 

Както вече казахме, езикът RDF позволява заявяването на прости 
твърдения от типа (subject, predicate, object). Той обаче няма възможностите 
да опише какво означават тези три обекта – subject, predicate и object, нито 
пък да опише релациите между тях, т.е. при него обектите, участващи в 
релациите и самите релации могат да бъдат заявени, но не и описани. 
Именно за тази цел езикът RDFS разширява езика RDF с някои основни 
онтологични понятия, които се въвеждат чрез следните езикови 
конструкции: 1) RDFS въвежда система на типовете като въвежда понятието 
клас(class) и дефинира как ресурсите могат да бъдат описани като 
принадлежащи към един или повече класове; 2) RDFS въвежда още и 
понятията подклас(subclass) и подсвойство(subproperty) като по този начин 
прави възможно описанието на йерархии от класове и от свойства; 3) RDFS 
дефинира също и понятията дефиниционна област (domain) на свойствa 
както и обхват (range) на свойства, които дават възможност да се изразят 
твърденията, че конкретен subject/субект (чрез използване на domain 
конструкцията) и съответно даден object/обект (при използване на range 
конструкцията), принадлежат на един или повече класове. 

OWL2 (Web Ontology Language) е съвкупност от три отделни езика за 
описание на онтологии. Тези три езика носят наименованията OWL Lite, 
OWL DL, OWL Full. Всеки от тези езици представлява една надстройка или 
надграждане над предходния език от списъка – нещо, което може да се 
изрази по следния начин: OWL Lite ⊂⊂⊂⊂    OWL DL ⊂⊂⊂⊂    OWL Full. Трите OWL 

 
1 http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-schema-20040210/ 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Ontology_Language 
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езика се различават по своята изразителна сила. Както и RDF(S), eзиците от 
фамилията OWL са разработени от W3C и са стандарти на W3C. Също 
както и RDF, OWL е проектиран с цел да бъде четен и интерпретиран 
(разбиран) от компютърни системи (най често софтуерни приложения); с 
други думи RDF не е език, който следва да бъде четен и употребяван 
непосредствено от хора; неговият синтаксис също е базиран на XML. 
Езиците от фамилията OWL имат две основни версии – 1.1 и 2.0, които са 
публикувани съответно през 2004 г. и 2009 г. Представили сме ги накратко в 
таблицата на фиг. 2.3. 

 
Година Версия Уеб връзка 
2004 1.1 http://www.w3.org/TR/owl features/ 
2009 2.0 http://www.w3.org/TR/owl2 overview/ 

 
Фиг. 2.3. Езикът OWL и неговите версии 

 
Езикът OWL е създаден със специалната цел да се преодолеят някои 

от ограниченията на RDF(S). Както се отбелязва в [51], някои от най
важните липсващи възможности/конструкции в RDFS, които OWL цели да 
преодолее/предостави са следните: (i) локална област на действие на 
свойства (properties) – в RDFS може да се изрази обхват (range) на дадено 
свойство, но тогава така дефинирания обхват се пренася върху всички 
дефинирани класове, т.е. не е възможно дадено свойство да се ограничи 
само по отношение да даден клас; (ii) непресичащи се класове – в RDFS 
липсва конструкция, която да изрази, че дадени два класа не се пресичат, че 
нямат общи инстанции; изразяването на подобно твърдение често се налага 
при конструиране на онтологии; (iii) теоретико множествени операции 
върху класове – в езика RDFS липсват конструкции, които да дефинират 
обединение, сечение и допълнение на класове; (iv) ограничения, свързани с 
кардиналност/мощност – в RDFS не могат да се наложат ограничения по 
отношение на това колко различни стойности може да приема дадено 
свойство; това също се налага често при конструиране на онтологии; (v) 
специални характеристики на релации – в RDFS не може да се изразят 
твърдения отностно характеристиките на дадени релации – като например, 
че дадена релация е транзитивна, или че дадена релация е обратна на 
друга дадена релация. 

Езиците OWL Lite, OWL DL, OWL Full са известни като трите 
различни вида OWL (the three species of OWL). Както вече споменахме, те се 
различават по своята изразителност или изразителна сила. Изразителността 
(expressive power) на даден език за описание на онтологии обикновено е 
(неформално казано) в обратно пропорционална зависимост с неговата 
разрешимост (decidability) от логическа гледна точка. Разрешимостта 
определя способността на езика за автоматично извеждане на нови знания 
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от вече известните такива, или за проверка на твърдения спрямо известните 
знания (B53, B54). Така от трите езика с най голяма изразителна сила и 
съответно с най малка способност за извод на знания е OWL Full, а с най
малка изразителна сила и с най голяма способност за извод на знания е 
OWL Lite. Езикът OWL DL се намира по средата между OWL Full и OWL Lite 
по отношение и на двете характеристики на езиците – изразителност и 
разрешимост [46, 51]. 

Езиците RDF(S) и особено OWL в наши дни се радват на интерес от 
различни страни – академични организации, медицински организации, а 
също и от страна на различни организации с комерсиални цели като 
множество компании от сферата на информационните технологии 
например. Според едно проучване [50], публикивано през 2006 година и 
изследващо наличните в уеб пространството онтологии, се оказва, че по 
това време съществуват 688 онтологии, реализирани посредством езика 
OWL, от които 199 се оказват OWL Lite, 149 – OWL DL, а 337 – OWL Full. 
Същото проучване показва, че от изследваните онтологии, 19 онтологии 
дефинират повече от 2000 класа, а 6 онтологии имат повече от 10000 класа. 
По същото време се установява, че в уеб пространството са налични 587 
онтологии, реализирани чрез RDFS [50]. 

OBO (Open Biomedical Ontology) [6] е език за представяне на 
онтологии, който (както личи и от неговото име) се използва предимно за 
описание на онтологии от областите на биологията и биомедицината. 
Както се отбелязва в [6], основните цели при разработката на езика са били:  

i) езикът да бъде лесно четим както от хора, така и от компютърни 
(най често софтуерни) системи;  

ii) предоставянето на възможности за (относително) лесно прочитaнe 
(parsing) от софтуерни системи; 

iii) предоставянето на възможности за лесно разширяване на езика; 
iv) минимизирането на излишните повторения (redundancy) в 

представяните чрез езика данни и знания. 
OBO е основният език на проекта Gene Ontology [57], който към този 

момент е вероятно най известният и най успешен биоонтологичен проект. 
Връзката на езика OBO с Gene Ontology заедно с относително лесната (дори 
за хора) четимост на езика го прави изключително популярен и води дотам, 
че много други биологични (B55) и биомедицински (B56) онтологии биват 
публикувани също под формата на OBO. Първоначалният OBO формат 
(версия 1.0) 1  не позволява извеждането на нови знания (B34, B54), но 
последната стабилна версия (версия 1.2)2 включва някои възможности за 
извод, взаимствани и адаптирани главно от езика OWL DL. Най новата 
версия, която е все още в процес на разработка, на езика OBO e версия 1.43. 

 
1 http://www.geneontology.org/GO.format.obo-1_0.shtml 
2 http://www.geneontology.org/GO.format.obo-1_2.shtml 
3 http://www.geneontology.org/GO.format.obo-1_4.shtml 
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Версията с най голямо значение за настоящата работа е 1.2, тъй като 
онтологиите, които ние сме използвали са предимно в OBO формата от 
версия 1.2. 
 
[Term] 

id: MA:0000001 

name: mouse anatomical entity 

synonym: "mouse anatomy" RELATED [] 

[Term] 

id: MA:0000003 

name: organ system 

is_a: MA:0003000 ! anatomical structure 

relationship: part_of MA:0002405 ! postnatal mouse 

[Term] 

id: MA:0003000 

name: anatomical structure 

is_a: MA:0000001 ! mouse anatomical entity 

[Term] 

id: MA:0002405 

name: postnatal mouse 

synonym: "adult mouse" RELATED [] 

synonym: "TS28 mouse" RELATED [] 

is_a: MA:0003000 ! anatomical structure 

[Term] 

id: MA:0003001 

name: organ 

is_a: MA:0003000 ! anatomical structure 

relationship: part_of MA:0002405 ! postnatal mouse 

[Term] 

id: MA:0000016 

name: nervous system 

is_a: MA:0000003 ! organ system 

[Term] 

id: MA:0000167 

name: central nervous system 

relationship: part_of MA:0000016 ! nervous system 

[Term] 

id: MA:0001112 

name: grey matter 

relationship: part_of MA:0000167 ! central nervous system 

[Term] 

id: MA:0000216 

name: spinal cord 

is_a: MA:0001901 ! back organ 

relationship: part_of MA:0000167 ! central nervous system 

[Term] 

id: MA:0000002 

name: spinal cord grey matter 

is_a: MA:0001112 ! grey matter 

relationship: part_of MA:0000216 ! spinal cord 

[Term] 

id: MA:0001901 

name: back organ 

is_a: MA:0000516 ! trunk organ 

relationship: part_of MA:0000020 ! back of trunk 

 
Фиг. 2.4. Част от анатомичната онтология на мишката, представена 
чрез езика OBO 

 
Съществува специализиран редактор за езика OBO, носещ името 

OBO Edit1 [58]. Подобно на езика OBO, основната цел и на самия редактор  

 
1 http://oboedit.org 
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OBO Edit е предоставянето на възможности за лесна, интуитувана работа с 
него и от страна на обикновените потребители (например биолози), а не 
само от страна на експертите по езика OBO, или по езиците за представяне 
на онтологии като цяло. Подобно на друг известен редактор за работа с 
онтологии Protégé 1 , при OBO Edit също съществуват възможности за 
разширяване на редактора посредством допълнителни модули/надстройки 
(B57), които позволяват да бъдат разширени неговите възможности за да се 
покрият изискванията на някои по опитни и по напреднали потребители 
на редактора. Първоначално проектиран само за езика OBO, понастоящем 
OBO Edit поддържа и други езици за описание на онтологии като 
например OWL2. 

Накрая ще илюстрираме синтаксиса на езика OBO с един прост 
пример. На фиг. 2.4. сме показали малка извадка (състояща се от 11 понятия 
и релациите, съществуващи межди тях) от анатомичната онтология на 
мишката, Тази онтология е представена посредством синтаксиса на езика 
OBO. Както се вижда, OBO e относително прост текстов формат, който, 
както вече споменахме, е лесно четим и от хора и от компютърни (най често 
софтуерни) системи. 

Понятията в OBO сa представени посредством секции или блокове от 
текст, които се наричат строфи (stanzas). На горната фигура ние сме 
обособили всяка строфа в отделен ред от таблицата за по голяма 
отчетливост и яснота. В реалния OBO формат, такива таблични редове не 
съществуват, а строфите са отделени една от друга посредством няколко 
знака за край на ред. Всяка строфа се състои от следните елементи: i) 
описание на идентификатора на понятието; ii) описание на името на 
понятието; iii) описания на релациите, в които понятието се намира с други 
понятия от онтологията (тези релации са най често is_a и part_of, но се 
допускат и други релации). В OBO езика съществуват и множество други, 
по маловажни елементи, на които тук няма да се спираме; всички елементи 
на езика са описани подробно (но не напълно формално) в [6]. 

Изпреварвайки малко хронологията, ще отбележим само, че по долу, 
в глава III, ние представяме една относително проста, разработена от нас, 
Бекус Наурова форма, която максимално точно отразява синтаксиса на 
езика OBO от неговата версия 1.2. Тази Бекус Наурова форма ние сме 
използвали при разработването на модула OBOParser.NET, явяващ се част 
от програмата AnatOM. 

Даденият тук чрез фиг. 2.4 (глава II), пример е семантично идентичен 
на примера от фиг. 3.1 (глава III). Разликата се състои главно в това, че тук, 
на фиг. 2.4, представянето е посредством синтаксиса на езика OBO, а на 
фиг. 3.1 представянето е чрез съответния модел от теория на графите (НАГ 
– A06) и неговото графично представяне. 

 
1 http://protege.stanford.edu/ 
2 http://oboedit.org/docs/index.html 
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2.2. Приложение на онтологиите в естествените науки 
Онтологиите като модели за представяне (B50) и извод (B51, B34) на 

знания намират широко приложение в естествените науки – биология, 
биомедицина, медицина, генетика, протеомика и други. Най общо, 
онтологиите с такава област на приложение наричаме биоонтологии, а 
съответните изследователски проекти, в които те са замесени като средство 
за моделиране и извод – биоонтологични проекти. 

Тук представяме някои от най важните биоонтологични проекти. 
Следва да отбележим, че съществуват и множество други такива проекти, 
освен представените в тази част от дисертацията. Вероятно има и такива, 
които са не по малко значими от представените тук. Проектите, които сме 
избрали да опишем тук се отличават освен със своята важност и с факта, че 
са най близки по своята същност до предмета на настоящата дисертация. 

2.2.1. The Gene Ontology 
Проектът Gene Ontology (GO) 1  [57], както вече отбелязахме, е 

вероятно най успешният и най известният от всички биоонтологични 
проекти. Той се разработва и поддържа от организацията, известна като GO 
Consortium2. Нейната основна цел е предоставянето на последователно и 
единно описание на генни продукти, информация, за които се съдържа в 
множество различни биологични и биомедицински бази от данни, чрез 
употребата на структурирани и контролирани терминологични речници 
(онтологии)3. Генните продукти, описвани в GO не са обвързани към или 
специфични за конкретен биологичен вид. Напротив, обхвата на GO е 
достатъчно общ, тъй като в рамките на GO са описани генни продукти от 
множество различни биологични категории от организми. 

Проектът GO започва през 1998 г. като колаборативен проект, 
включващ три отделни проекта, всеки от които се занимава с изграждането 
на биологична база от данни за конкретен биологичен моделен организъм 
(биологичен вид или биологичен род) – 1) проектът, извествен като 
Saccharomyces Genome Database (SGD)4 – геномна база от данни на рода 
Saccharomyces; 2) проектът FlyBase 5  – геномна база от данни на рода 
Drosophila; 3) проектът Mouse Genome Database (MGD), известен по късно 
като Mouse Genome Informatics (MGI)6 – геномна база от данни на мишката. 

С течение на времето, проектът GO еволюира и разширява обхвата 
си. Към настоящия момент, GO е интегрирана с и съдържа данни от 
повечето основни, специфични за конкретен организъм геномни бази от 

 
1 The Gene Ontology web site: http://www.geneontology.org/ 
2 http://www.geneontology.org/GO.consortiumlist.shtml 
3 An Introduction to the Gene Ontology: http://www.geneontology.org/GO.doc.shtml 
4 http://www.yeastgenome.org/ 
5 http://flybase.org/ 
6 http://www.informatics.jax.org/ 
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данни. Текущият списък на геномните и генетичните бази от данни, 
интегрирани с GO1, може да бъде намерен в уеб пространството на сайта на 
GO. 

Генните продукти в GO са описани от гледна точка на тяхното 
местоположение в клетката и от гледна точка на участието им в клетъчните 
взаимодействия – две характеристики, които често биват назовавани с 
обобщеното наименование атрибути на генните продукти. Във връзка с това, 
GO дефинира три отделни онтологии (или три основни клона на една 
обща онтология) – тези три онтологии са наречени клетъчна компонента 
(cellular component), молекулярна функция (molecular function) и биологичен процес 
(biological process). Тук ще използване за тях съкращенията KK, МФ и БП 
съответно. 

Частта КК, както следва и от самото ѝ наименование, дефинира 
различните компоненти, намиращи се в живата клетка. Частта МФ 
дефинира прости взаимодействия (като каталитични взаимодействия и 
взаимодейстия по свързване), които се случват на молекулярно ниво. 
Накрая, частта БП от GO дефинира съставни взаимодействия, които 
представляват последователности от по сложни събития, осъществявани от 
един или от няколко подредени механизма (assemblies) от молекулярни 
функции. Следва да се отбележи, че понятието биологичен процес 
(biological process – B58) не е синоним на понятиято биологична пътека 
(biological pathway – B59). Понастоящем GO не се занимава с описването 
или представянето на динамиката, на енергията и на завимостите, нещо, 
което би било нужно за да се опише напълно една биологична пътека. 

Обикновено се счита, че трите описани дотук части на GO (КК, МФ, 
БП), взети заедно, съставляват една обща онтология, която именно е 
известна под името Gene Ontology (GO). Следва да се отбележи, че GO 
обозначава едновременно две различни неща: от една страна – онтологията 
на генните продукти, състояща се от КК, МФ, БП, а от друга страна – самия 
колаборативен проект, чиите най важни задачи са тези по разработването, 
разширяването и поддържането на тази онтология. Често се прави разлика 
между двете понятия, като те биват наричани съответно: онтологията GO и 
проектът GO. Второто наименование се използва често в научната 
литература, докато първото представлява тавтология (в известен смисъл), 
което може би обяснява защо не се среща и не се използва толкова често. 

За дадем известна представа за размерите и темповете на развитие на 
GO следва да отбележим, че към началото на 2010 г. GO съдържа около 2700 
термина, описващи клетъчни компоненти, около 9400 термина, описващи 
молекулярни функции и около 18600 термина, описващи биологични 
процеси. Към средата на 2012 г. (GO версия 1.3367) тези числа са нарастнали 
малко и GO вече съдържа 3020 термина, описващи клетъчни компоненти, 

 
1 http://www.geneontology.org/GO.consortiumlist.shtml 
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9413 термина, описващи молекулярни функции и 23691 термина, описващи 
биологични процеси. 

Както отбелязват и авторите на GO, лесно е да се получи известно 
объркване какво се включва в рамките на GO и какво – не. За да се избегне 
това, те ясно дефинират обхвата на GO1 по следния начин: 

• GO не е база от данни за гени или за генетични секвенции; 
• GO не е и каталог на генни продукти; GO само съдържа описания 

на генните продукти чрез указването на това как генните продукти се 
държат в контекста на живата клетка; 

• GO не е опит да се обединят всички биологични бази от данни; 
споделянето на общи терминологични речници е една стъпка към такъв 
тип обединяване, но не е достатъчна стъпка, сама по себе си; 

• GO не е твърда, стандартна или задължителна терминологична 
номенклатура, която се диктува от определена организация или група; 
изследователските групи, взимащи участие в GO, правят това по свое 
желание и водени от свой собствен интерес; те колаборират помежду си за 
да достигнат до общи, консенсусни решения относно номенклатурата на 
различните термини и понятия; 

• GO не цели да покрие и да опише всеки един аспект на биологията 
(макар, че човек би останал с такова впечатление от заглавието на [57]). 

Понастоящем, GO е интегрирана двупосочно с почти всяка една от 
най значимите биологични, биомедицински и геномни бази от данни, 
които са публично достъпни в уеб пространството. От една страна, GO 
показва от кои бази от данни произхожда първоначално описанието на 
даден генен продукт. От друга страна, самите публични бази от данни 
(например трите най важни нуклеотидни бази от данни – GenBank2  на 
NCBI3 [62], EMBL4 на EBI5 [63] и DDBJ6 на NIG7 [64], или например двете най
значими протеинови бази от данни, известни под общото название 
UniProtKB8 – Swiss Prot и TrEMBL) използват в себе си имена на термини от 
GO и идентификатори на термини от GO за анотирането на своите генни и 
протеинови структури. 

Поддържането и задълбочаването на тази интеграция е главната цел 
на един отделен проект на EBI, известен под името GOA (Gene Ontology 
Annotation)9. Именно затова, GO и споменатите тук биологични бази данни, 
заедно с наличната между тях двупосочна свързаност, представляват в 
наши дни един незаменим, изключително богат на източник на знания и 

 
1 An Introduction to the Gene Ontology: http://www.geneontology.org/GO.doc.shtml 
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
4 http://www.ebi.ac.uk/embl/ 
5 http://www.ebi.ac.uk/ 
6 http://www.ddbj.nig.ac.jp/ 
7 http://www.nig.ac.jp/english/index.html 
8 http://www.uniprot.org/help/uniprotkb, http://www.ebi.ac.uk/uniprot/ 
9 http://www.ebi.ac.uk/GOA/ 
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на информация за всеки специалист от сферата на природните науки – 
медик, биолог или биоинформатик. 

2.2.2. GALEN 
Проектът GALEN 1  цели да предостави терминологични речници, 

удобни за многократна употреба, които да спомогнат за разработката на 
полезни клинични софтуерни приложения и инструменти, подпомагащи 
работата на медиците в тяхната ежедневна работа. Към днешна дата, 
проектът има повече от 20 годишна история. Клиничната терминология, 
разработена като част от проекта, е известна под наименованието GALEN 
Common Reference Model. Нейната цел е да опише всички известни и 
употребявани медицински термини на множество от естествени езици. 
Постигането на тази цел прави възможно различни клинични приложения 
да комуникират помежду си на базата на общия терминологичен модел и 
да споделят помежду си данни, информация и знания. Проектът e 
стартиран от Алан Ректор около 1990 г. [65, 66, 67] като проект за разработка 
на система за електронни здравни картони, наречена PEN&PAD [67] и 
малко по късно като проект за изграждане на прототипи на ГПИ (A17) за 
същата клинична система2. В ранните му години, изследователската работа 
по него е спонсорирана от ЕC (А19) и в нея се включват няколко европейски 
университета. По това време проектът придобива името GALEN (General 
Architecture for Languages, Enclopedias and Nomenclatures in Medicine). 

През своята история, проектът преминава през много фази, които 
включват разработката на езикът за моделиране на понятия GRAIL 3 , 
разработката на неговата стабилна, подходяща за комерсиална употреба, 
реализация, наречена GALEN Terminology Server4, а също и разработката и 
разширяването на GALEN Common Reference Model5 както по обхват, така и 
по степен на детайлност. 

Проектът GALEN се състои от три основни части или може още да се 
каже, че той генерира три основни изходни продукта: 

• Езикът GRAIL (GALEN Representation And Integration Language) е 
формалният език, разработен като част от проекта GALEN; 

• GALEN Common Reference Model е самият терминологичен речник, 
разработен като част от проекта GALEN; за разработката му е използван 
езика GRAIL, но терминологичния речник може да бъде изтеглен от уеб 
сайта на GALEN (по точно на OpenGALEN  за това какво представлява 
OpenGALEN – виж по долу) също така и под формата на езика OWL; 

 
1 http://www.opengalen.org/, http://www.openclinical.org/prj_galen.html 
2 http://www.opengalen.org/faq/faq1.html 
3 http://www.opengalen.org/faq/faq3.html 
4 http://www.opengalen.org/faq/faq5.html 
5 http://www.opengalen.org/faq/faq4.html 
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• GALEN Terminology Server е третата компонента на GALEN – това е 
софтуерната платформа, реализираща езика GRAIL и даваща възможност 
за съхранение и обработка на терминологичния речник; сървърът може да 
се използва по два основни начина – за съхранението и поддръжката на 
самия терминологичен модел, а също и за предоставянето на услуги на 
външни клинични софтуерни приложения, които се явяват клиенти на 
сървъра и използват терминологичния модел и услугите му като цяло. 

В годините след 2000 г., участниците в разработката на проекта 
GALEN създават OpenGALEN1 [68] – организация, базирана на принципите 
отворения код, която да менажира текущата употреба и бъдещото развитие 
на модела и технологията, разработени в рамките на проекта GALEN. 
Целта на OpenGALEN е разпространяването на модела и технологията на 
GALEN под формата на софтуер с отворед код, както и съвместната работа 
с производителите на клиничен и на медицински приложен софтуер с цел 
популяризиране, разпространение и бъдеща по широка употреба на 
модела и технологиите, разработени като част от GALEN. Подробен списък 
на научните публикации, свързани с GALEN и OpenGALEN може да бъде 
намерен в уеб пространството (на сайта на OpenGALEN 2). 

2.2.3. UMLS 
Системата UMLS 3  (Unified Medical Language System) e мащабен 

проект, разработван и поддържан от US National Library of Medicine (NLM)4, 
която от своя страна представлява организация, част от US National Institute 
of Health (NIH)5. Както е посочено на официалния уеб сайт на проекта 
UMLS, целите на този проект са следните: 

• да спомага и улеснява интегрирането и разпространението на 
биомедицинска терминология и понятия, а също и на общоприети 
стандарти за класификацирането и кодирането им; 

• да улесни проектирането и създаването на по ефективни и по
тясно взаимодействащи помежду си биомедицински системи и услуги, 
включително системи за електронни здравни картони; 

• да спомага за създаването на компютърни системи, които се държат 
така сякаш "разбират" значението на езика от областта на биомедицината, 
медицината и здравеопазването (тук става дума именно за интелигентни 
биомедицински системи). 

Източниците от знания, част от UMLS (понякога наричани просто 
бази от данни) и прилежащите към тях различни софтуерни продукти се 
разпространяват от NLM с цел да “подпомогнат създателите на софтуер в 

 
1 http://www.opengalen.org/ 
2 http://www.opengalen.org/sources/publications.html 
3 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ 
4 http://www.nlm.nih.gov/ 
5 http://www.nih.gov/ 
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изграждането и разширявянето на приложни системи, които използват, 
обработват, извличат, интегрират и агрегират биомедицинска и здравна 
информация [69]. 

Казано малко по конкретно, UMLS [8] представлява опит да се 
интегрират публичните източници на знания от медицинската област в 
една обща, интегрирана система от знания (база от данни). Проектът 
стартира oще през 1986 г. [71] – период, в който се предвижда силно 
развитие в областите, свързани с компютърния хардуер, софтуер, а също и 
на информатиката и на компютърните науки като цяло (в близките тогава 
десетилетия). Към настоящия момент, около 25 години по късно, UMLS е 
определено един от най значимите източници на знания в областта на 
медицинската и биомедицинската информатика. 

UMLS се състои от три основни компонента: т.нар. Metathesaurus 
(мета речникът на UMLS), т.нар. Semantic Network (семантичната мрежа на 
UMLS) и т.нар. SPECIALIST Lexicon (лексиконът на UMLS). Тези три 
компонента са комбинирани в една интегрирана система, която може да 
бъде достъпена по два алтернатични начина: посредством онлайн портал 
или посредством офлайн инсталационен продукт/инструмент (носещ 
името MetamorphoSys). Трите компонента могат да бъдат използвани за 
създаването на конкретни подмножества или подречници на мета речника 
(който е част от UMLS), които да са специално пригодени за определена 
приложна задача. 

Мета речникът представлява многоезичен речник с най общо или 
най широко предназначение, който съдържа биомедицински и здравни 
понятия и техните синоними. Той е формиран чрез интегрирането на 
множество различни източници като например SNOMED CT 1 , MeSH 2 , 
LOINC3 и GO4. Някои от тези източници са публично и напълно свободно 
достъпни, а употребата на други включва спазването на определени по
рестриктивни авторски права. Пълният списък от всички източници на 
знания, интегрирани в UMLS може да бъде намерен на уеб сайта на UMLS5. 

За да дадем някаква представа за мащаба на мета речника следва да 
отбележим, че във версия 2010AB на UMLS, той съдържа 2,381,619 понятия 
от 158 източника на 20 различни езика. От тези понятия, 68% са на 
английски език, почти 18% са на испански, а всички оснанали 18 езика 
заемат около 14% от понятията. На трето място се явява японският език с 
около 3% от понятията, участващи в мета речника. 

 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/SNOMED_CT, http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/, 
http://www.nlm.nih.gov/research/umls/Snomed/snomed_main.html 
2 http://www.nlm.nih.gov/mesh/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Subject_Headings 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/LOINC, http://loinc.org/adopters/explorys-medical.html/ 
4 http://www.geneontology.org/ 
5 http://www.nlm.nih.gov/research/umls/knowledge_sources/metathesaurus/release/source_vocabularies.html 
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Семантичната мрежа представлява категоризация на понятията от 
UMLS и на релациите, съществуващи между тях. 

Лексиконът е предназначен да служи като лексичен речник на 
английския език, включващ голям брой биомедицински понятия. Неговата 
основна цел е да спомогне за създаването на софтуерни приложения за 
обработка на естествен език (NLP – A18), които използват ресурсите на 
другите два компонента на UMLS (мета речника и семантичната мрежа). 

Някои изследвания не приемат разглеждането на семантичната 
мрежа на UMLS като онтология в стриктния смисъла на това понятие от 
информатиката. Други изследвания приемат семантичната мрежа на UMLS 
като онтология на биомедицинската предметна област. Както се отбелязва в 
[77], "все още съществува отворен дебат дали продуктите/компонентите, 
част от UMLS са онтология или не, но със сигурност тези продукти се 
явяват едно структурирано представяне на нещата (т.е. на понятията) в 
биомедицинската област". 

В наши дни, множество софтуерни приложения разчитат на UMLS и 
на интегрираните в нея източници на знания за решаването на различни 
приложни задачи като например: превод на терминология; проектиране и 
създаване на приложни онтологии с конкретна, специфична предметна 
област; интегриране на медицински информационни ресурси, които са 
налични онлайн с различни съществуващи специализирани клинични 
информационни системи; изграждането на системи, които да спомагат 
вземането на решения в клиничната практика и други [72, 73, 74, 75, 76]. 

2.2.4. FMA 
FMA (Foundational Model of Anatomy) [10] представлява предметна 

онтология (виж 2.1.3 и фиг.2.1), описваща анатомията на човешкото тяло. 
Онтологията е със свободен достъп, публично достъпна за всички желаещи 
да я използват. Понастоящем FMA1 е една от най големите като обем и най
добре структурираните като съдържание онтологии в биомедицината. Тя 
се разработва от Университета във Вашингтон2 от 1995 година насам. За да 
достигне FMA до настоящото си състояние, работата по нея е отнела около 
30 работни човеко години3. 

Официално FMA се разпрострaнява в два различни формата – като 
MySQL релационна база от данни и под формата на OWL. В допълнение 
към това, съществува и проект по трансформирането ѝ към OBO формат4, 
от чийто уеб сайт тя може да бъде изтеглена във вида на OBO файл. 

FMA се състои от четири основни компонента5:  

 
1 http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/ 
2 http://www.washington.edu/ 
3 http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/FAQs.html 
4 http://obo.svn.sourceforge.net/viewvc/obo/fma-conversion/trunk/ 
5 http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/AboutFM.html#components 
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• Anatomy Taxonomy (At), 
• Anatomical Structural Abstraction (ASA), 
• Anatomical Transformation Abstraction (ATA),  
• Metaknowledge (Mk). 
At класифицира анатомичните обекти според характеристиките, 

които те споделят помежду си (белези на родство) и според тези, по които 
те могат да бъдат отличени една от друга (белези на различие, отличителни 
белези). В по старите версии на FMA компонентата At е обозначавана също 
и като Ao (Anatomy Ontology). 

ASA специфицира релациите от типа по частно към по общо, а също и 
пространствените релации, които съществуват между представените в At 
анатомични обекти. 

ATA специфицира или описва морфологичните трансформации, които 
претърпяват анатомичните обекти, представени в At, в периодите преди и 
след раждането. 

Mk специфицира принципите, правилата и дефинициите, на базата на 
които са представени класовете и релациите в другите три компоненти от 
FMA. 

FMA съдържа около 75000 анатомични класа (понятия) и около 
130000 уникални обекта (термина). По своята степен на детайлност те 
варират изключително много – например започвайки от понятиято ‘entire 
human body’, обхващащо цялото човешко тяло и стигайки до понятието 
‘biological molecule’, състоящо се само от няколко атома, свързани помежду 
си посредством ковалентна връзка (B46). Между тези две крайности, в FMA 
могат да бъдат открити понятия, отнасящи се до клетки, тъкани, органи, 
системи от органи и основни части на тялото. 

Основната, принципната разлика между FMA и терминологичен 
източник като MeSH1 се състои в тяхната цел. Докато MeSH се стреми да 
постигне консенсус що се отнася до предпочитания термин за дадено 
понятие, FMA цели само да моделира знания без да изказва предпочитания 
как точно те ще бъдат изказани; затова FMA използва класове за описанието 
на анатомичните понятия. На уеб страницата на FMA тази разлика е 
описана по следния кратък начин: “класът (или понятието) е единица на 
мисълта, докато терминът е единица на езика/речта”. 

Авторите на FMA считат, че тя може да бъде използвана: 1) като 
референтна онтология, служеща за интегрирането на отдалечени по своята 
терминология представяния на анатомията; 2) за намиране на съответствия 
между и обединяване на различни съществуващи онтологии от областта на 
биоинформатиката (именно по този начин FMA е използвана и в рамките 
на настоящата работа); 3) като структурен шаблон, подходящ за описание 
на биологични функции [10]. 

 
1 http://www.nlm.nih.gov/mesh/, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Subject_Headings 
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2.2.5. Open Biomedical Ontologies и OBO Foundry 
Проектът Gene Ontology (GO), представен по горе, е важна част от 

един по широк проект, известен като Open Biomedical Ontologies (OBO). 
Проектът, наречен Open Biomedical Ontologies представлява съвкупност от 
различни онтологии от биомедицинската област, които се подчиняват на 
определени принципи за описание на онтологиите. Въпросните принципи 
биват прилагани към всички OBO онтологии, което на практика ги прави 
утвърден стандарт в областта на биомедицинските онтологии. Друг проект, 
известен като OBO Foundry1, представлява подразделение (или, може да се 
каже, допълнение) към проекта OBO. OBO Foundry дефинира и следи за 
спазването на някои допълнителни изисквания и условия при разработката 
и описанието на биомедицинските онтологии. 

Проектът OBO понастоящем съдържа малко над 100 онтологии, от 
които 8 са отбелязани като част от OBO Foundry. Някои от най важните 
измежду тях са споменатата вече Gene Ontology (GO), Relations Ontology 
(RO)2 [79], CHemical Entities of Biological Interest (CHEBI)3 [80,82], Phenotype 
Attribute and Trait Ontology (PATO)4 [83] и множество различни анатомични 
онтологии, специфични за определени/конкретни биологични категории 
от организми (вид, род, семейство и прочие). Всички тези онтологии са 
централно достъпни от уеб сайта на OBO Foundry под формата както на 
OBO, така и на OWL формат. 

Самите създатели на OBO и OBO Foundry дефинират целите на тези 
два проекта по следния начин5: "Мисията на OBO е да покрепя членовете на 
биомедицинската общност, които разработват и публикуват онтологии. 
Визията на проекта е, че основното ядро от тези онтологии, ще бъдат напълно 
съвместими и способни да взаимодействат помежду си въз основата на една обща 
философия за проектирането им и въз основа на обща реализация, като по този 
начин те ще способстват за това учените и техните инструменти да 
комуникират помежду си с минимални двусмислия и неясноти. По този начин 
данните, генерирани в хода на биомедицинските изследвания, ще могат да 
формират едно общо, последователно, постоянно разширяващо се и натрупващо 
се цяло, което ще се поддава на алгоритмична обработка. Това ядро ще бъде 
означавано като OBO Foundry. Самото OBO Foundry ще бъде изградено на 
принципите на отвореността и на сътрудничеството. Участниците в него ще 
бъдат онези биолози и разработчици на онтологии, които приемат да работят 
заедно върху едно множество от еволюиращи принципи за проектиране на 
онтологии, което да подпомага съвместимостта и взаимодействието между 
онтологиите, а също и да гарантира постепенното подобрение на качеството и на 

 
1 http://obofoundry.org/ 
2 http://obofoundry.org/ro/ 
3 http://www.ebi.ac.uk/chebi/, http://en.wikipedia.org/wiki/ChEBI, http://www.obofoundry.org/cgi-
bin/detail.cgi?id=chebi 
4 http://obofoundry.org/wiki/index.php/PATO:Main_Page 
5 http://obofoundry.org/about.shtml 
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формалната строгост при онтологиите по начин, целящ да посрещне 
увеличаващите се нужди от интеграция на данни и на информация в 
биомедицинската област. Присъединявайки се към проекта OBO Foundry, 
авторите на дадена онтология ще приемат отговорностите по нейната 
поддръжка в светлината на научния напредък, а също и по привличането на 
интереса на общността за нейното подобрение. Също така, по този начин те ще 
демонстрират своята отговорност да работят заедно с другите членове на 
общността за да гарантират, че в крайна сметка има конвергентност към една 
обща референтна онтология във всяка една конкретна предметна област от 
биомедицината". 

Проектът OBO е стартиран през 2001 г. от Ashburner и други 
изследователи [81]. По това време означението OBO е било съкращение от 
Open Biological Ontologies, а понастоящем, както вече споменахме, то е 
съкращение от Open Biomedical Ontologies. Все пак, основните принципи на 
проекта OBO си остават същите: онтологиите трябва да бъдат свободно 
достъпни; те не бива да се припокриват с други OBO онтологии; те трябва 
да имат общ синтаксис; те трябва да използват уникални идентификатори 
и текстови определения за понятията, които представят. 

OBO Foundry [5] разширява това множество от основни принципи 
като включва още някои изисвания: явна поддръжка на версиите на всяка 
онтология; съвместна разработка на онтологиите (в сътрудничество между 
различните заинтересувани организации, биомедицински екипи, научни 
групи); стандартно документиране на онтологиите; използване на релации, 
включени в Relations Ontology, а също и някои други принципи. На уеб 
сайта на OBO Foundry може да бъде намерен пълния списък от основни 
принципи – както такива, които са вече приети, така и такива, които все 
още са в процес на обсъждане и уточняване1. 

В течение на годините, проектите OBO и OBO Foundry са довели до 
множество научни публикации – подробен списък с тези публикации може 
да бъде намерен на уеб сайта на OBO Foundry2. 

2.3. Интегриране на онтологии – намиране на 
съответствия между онтологии и обединяване на онтологии 

2.3.1. Семантична уеб мрежа. Произход на проблема за 
интегриране на онтологии 

Развитието и популяризирането на онтологиите като модели за 
представяне на знания през последните десетина години е силно повлияно 
от идеята за създаването на семантична уеб мрежа3 (Semantic Web – B64). 

 
1 http://obofoundry.org/wiki/index.php/OBO_Foundry_Principles 
2 http://obofoundry.org/literature.shtml 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web 
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Семантичната уеб мрежа е популярна глобална идея и глобално 
движение за по нататъшното развитие на световната уеб мрежа (World 
Wide Web – B65), стремящо се към обогатяването на световната уеб мрежа 
със семантична информация, което да направи възможна обработката на 
информацията, съдържаща се в световната уеб мрежа от автоматизирани 
системи и агенти, превръщайки я по този начин от световна уеб мрежа в 
глобална семантична уеб мрежа. Това движение се води от организацията 
W3C1. 

Една от основните идеи в движението за семантичната уеб мрежа е, 
че автоматичните процеси по събирането, структурирането и достъпа до 
семантично свързани данни (които са в основата на идеята за семантична 
уеб мрежа), могат да станат възможни благодарение на описанията на 
понятия и релации в рамките на дадена предметната област. От това следва 
и тясната свързаност между семантичната уеб мрежа и онтологиите като 
модели за представяне на знания, понеже тъкмо в това се състои основната 
същност на онтологиите – те дават възможност за описването на понятията 
и на релациите, съществуващи между тях, в рамките на дадена предметна 
област. 

Често терминът семантичната уеб мрежа (Semantic Web – B64) се 
използва също така и за обозначаване на множеството от езици (предимно 
декларативни), формати и технологии, които се стремят да направят 
реалност идеята за глобална семантична уеб мрежа. Тези технологии са 
стандарти или проекти за стандарти на W3C. Представяме някои от по
важните от тях в таблицата от фигура 2.5. 

 
Технология/Стандарт Уеб адрес 
Resource Description Framework (RDF) http://www.w3.org/RDF/ 
RDF Schema (RDFS) http://www.w3.org/TR/rdf schema/ 
Simple Knowledge Organization System http://www.w3.org/2004/02/skos/intro 
SPARQL http://www.w3.org/TR/rdf sparql query/ 
Notation3(N3) http://www.w3.org/TeamSubmission/n3/ 
N Triples http://www.w3.org/2001/sw/RDFCore/ntriples/ 
Turtle http://www.w3.org/TeamSubmission/turtle/ 
OWL http://www.w3.org/TR/owl features/ 
OWL2 http://www.w3.org/TR/owl2 overview/ 

 
Фиг. 2.5. Стандарти и технологии на W3C, свързани с идеята за 
Семантична Уеб Мрежа 

 
Нашата цел тук не е да описваме всяка от тези технологии в детайли. 

За някои от тях ние вече споменахме по горе в текста на настоящата 
дисертация. Повече подробности за всяка от тези технологии може да бъде 
на намерена на уеб адресите, посочени на фиг. 2.5. 

 
1 http://www.w3.org/ 
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Различните стандарти на W3C, свързани с идеята за семантична уеб 
мрежа промотират използването на общи формати за данни в световната 
уеб мрежа. По този начин, идеята е чрез включването на семантично 
съдържание в съвременните уеб страници, да се трансформира световната 
уеб мрежа от настоящия ѝ вид (в който преобладава неструктурирана и 
полуструктурирана информация), в истинска мрежа от данни, които са 
силно структурирани и семантично взаимосвързани, а оттам съответно и 
обработваеми от автоматизирани системи и агенти (а не само от хора, както 
е в момента). 

Според W3C, семантичната уеб мрежа (B64) предоставя общата 
рамка, която позволява данните да бъдат споделяни (shared) и повторно 
употребявани (reused), прекрачвайки границите на отделните приложения, 
организации и общности1. 

Самият термин семантична уеб мрежа е създаден от Tim Berners Lee, 
създателят на световната уеб мрежа (B65) и понастоящем директор на 
организацията W3C, която, както казахме, е основния двигател в развитието 
на различните стандарти и технологии, целящи да превърнат идеята за 
семантичната уеб мрежа, в реалност. Самият Tim Berners Lee дефинира 
представата си за семантичната уеб мрежа като "мрежа от данни, които 
могат да бъдат обработвани както директно, така и индиректно от 
машини". 

Докато критиците на семантичната уеб мрежа поставят под въпрос 
постижимостта на тази идея, поддръжниците ѝ отбелязват, че различни 
приложения в области като индустрия, биология, социални науки, вече са 
доказали валидността на идеята в оригиналния ѝ вид. Първоначалната 
популярна статия на Berners Lee [86] описва очакваната от него еволюция 
на съществуващата до този момент световна уеб мрежа към глобална 
семантична уеб мрежа, но към днешна дата това все още не е факт (или 
поне не в пълна степен). През 2006, Berners Lee и някои негови колеги 
отбелязват, че тази проста идея (идеята за семантична уеб мрежа) все още 
остава нереализирана [87]. Причините за това са много и са, поне по наше 
мнение, предимно от политическо (в сферата на IT бизнеса) естество, но те 
не представляват конкретен интерес за работата, свързана с темата на 
настоящата дисертция и затова ние няма да се спираме на тях. 

Идеята за семантична уеб мрежа е пряко свързана с въпросите за 
интегриране на различни по своя произход, но близки или подобни по 
съдържание или по предметна област, онтологии [3]. В рамките на 
семантичната уеб мрежа се предполага, че данните ще бъдат анотирани 
посредством онтологии, тъй като тези онтологии, носейки допълнителна 
информация, обогатяват описанията на данните и правят контекста на 
информацията явен, ясен, недвусмислен. 

 
1 http://www.w3.org/2001/sw/ 
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Както се отбелязва в [3], един от проблемите пред реализацията на 
семантичната уеб мрежа, в оригиналния ѝ вид е, че няма механизъм, по 
който да може да се наложи на различните индивиди, научни и бизнес 
организации, използването на едно общо, стандартно множество от 
онтологии. Следователно не може да се очаква, че тези различни индивиди 
и организации ще се съгласят (когато и да било) помежду си, относно 
използването на една обща терминология или на едно общо множество от 
стандартни, общовалидни онтологии [88], които описват различните 
предметни области – обект на човешкото познание. Тъкмо напротив, 
логично е да се очаква (и това вече е факт в доста голяма степен), че ще се 
появят множество различни онтологии, описващи еднакви или сходни 
помежду си предметни области. 

Следователно, трябва да се търсят други решения, а не просто 
налагането (от когото и да било) на стандартно, общовалидно множество от 
онтологии. Алтернативата, за да бъде възможно взаимойствието между 
приложения и системи, използващи различни онтологии, е различията 
между различните онтологиите да бъдат изгладени или преодолени след 
тяхното създаване. Това изглаждане на различията е именно основната 
задача и цел на интегрирането на онтологии (ontology mediation – B33). 

Интегрирането на онтологии като изследователска област се 
занимава именно с определянето и преодоляването на различията между 
онтологии, имащи различен произход, но описващи сходни предметни 
области. Целта при това е да стане възможна повторната употреба (reuse) на 
тези онтологии и споделянето (sharing) на данните, анотирани с тях, от 
страна на хетерогенни компютърни системи, приложения и инструменти 
[3]. Тук следва да отбележим още веднъж, че в това се състои важността на 
проблема по интегрирането на хетерогенни онтологии, имащи сходна 
предметна област. Още информация по тази тема може да бъде намерена в 
[22] и [23]. 

Проблемът по интегриране на анатомичните онтологии на различни 
биологични категории от организми (видове, родове, семейства и др.), се 
явява именно такъв проблем, понеже предметните области са сходни – това 
са анатомични области, но те не са напълно еднакви, тъй като все пак става 
дума за различни биологични категории от организми. 

В остатъка от този параграф въвеждаме терминологията, свързана с 
проблемите по интегрирането на онтологии (B11, B12, B33, B48, B63, B62) и 
описваме накратко някои конкретни методи и приложения, опитващи се да 
решат тези проблеми. 

2.3.2. Интегриране на онтологии. Преглед на различни 
алгоритми, приложения и инструменти 

Терминологията, свързана с процеса на интегриране на онтологии, 
която описваме тук, сме възприели от [3]. Така, ние използваме термина 
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интегриране на онтологии (ontology mediation, ontology integration – B33) 
като сборно понятие, което обозначава решаването на всякакви задачи, 
свързани с: (i) намиране на съответствия между онтологии (ontology 
mapping – B63); (ii) съпоставяне на онтологии (ontology alignment, ontology 
matching – B62); (iii) обединяване на онтологии (ontology merging – B48). 

При намирането на съответствия между онтологии, установените 
съответствия между онтологиите се съхраняват отделно от онтологиите, 
между които те са намерени и затова те не са част от самите онтологии. 
Тези съответствия могат да бъдат използвани например за комуникиране, 
посредством различни заявки, с множество от хетерогенни източници на 
знания посредством общ интерфейс, или за трансформиране на данни 
между различни представяния и формати. 

Автоматичното или полуавтоматично установяване на съответствия 
между онтологии се обозначава с термина съпоставяне на онтологии. 

При обединяването на онтологии се създава нова онтология, която 
обединява в себе си знанията, налични в онтологиите, които се обединяват. 
Основните предизвикателства при обединяването на онтологии се състоят в 
това, да се подсигури, че както всички съответствия, така и всички различия 
между онтологиите са отразени в новата онтология. 

Накратко казано, намирането на съответствия между онтологии се 
занимава предимно с намирането и представянето на съответствията, 
установени между различните онтологии (било то ръчно или автоматично); 
съпоставянето на онтологии се занимава основно с откриването на тези 
съответствия по автоматичен или полуавтоматичен начин; обединяването 
на онтологии се стреми да създаде онтология, явяваща се обединение на 
дадените онтологии. 

Следва да отбележим, че разликата между (i) и (ii) е доста условна и 
често намирането на съответствия между онтологии и съпоставянето на 
онтологии се считат за синоними. Ние също възприемаме това виждане, че 
разликата между (i) и (ii) е незначителна и двете могат да бъдат приети за 
синоними. По важна и по значима е разликата между (iii) от една страна, и 
(i) и (ii) от друга. 

В остатъка от този параграф описваме някои конкретни приложения 
реализиращи (i), (ii) и (iii). 

Системата MAFRA1 (MApping FRAmework for distributed ontologies) 
[89] позволява интерактивно, постепенно и динамично намиране на 
съответствия между онтологии (B63). Крайната цел при нея е да се направи 
възможна трансформацията на обекти (инстанции на класове) от двете 
онтологии. Според [3] тази система поддържа всички фази от процеса по 
намиране на съответствия – нормализация (привеждане на съдържанието 
към RDF S и нормализация на речниците на двете дадени онтологии чрез 

 
1 http://mafra-toolkit.sourceforge.net/ 
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елиминиране на синтактичните и лексичните различия); намиране на 
подобия (изчисляване на подобия между съставните части на двете 
онтологии с цел да се подпомогне търсенето на съответствия); установяване 
на т.нар. семантични мостове между съответните помежду си съставни 
части от двете онтологии; изпълнение – използване на установените 
мостове с цел трансофрмация на обекти от двете онтологии; заключителна 
обработна (допълнително преглеждане и редактиране на установените 
съответствия с цел постигане на един по точен и по добър резултат). 
Семантичните мостове в MARFA се описват посредством т.нар. Semantic 
Bridging Ontology (SBO) [3, 90], която представлява онтология, разработена 
от авторите на MARFA, с цел описване именно на т.нар. семантични 
мостове, които биват установявани между двете онтологии в процеса на 
работа с MARFA. 

Онтологията RDFT [91, 3] представлява, както я описва автора ѝ, 
мета онтология за дефиниране и представяне на установени съответствия 
(B63) между XML DTD 1 описания и RDF Schema 2  описания. RDFT е 
специално ориентирана към задачи, свързани с интегрирането на бизнес 
уеб услуги (web services). Всяка уеб услуга, както е известно, се представя 
чрез съответния си WSDL 3  файл, описващ скелета на уеб услугата. В 
рамките на RDFT е разработен концептуален модел на WSDL, базиращ се 
на RDF Schema и на темпоралната онтология PSL [92, 93]. Интегрирането на 
съответните уеб услуги се ограничава основно до интегриране на понятия, 
като посредством RDFT се описват съответствията между определени 
понятия като например събития (events), съобщения (messages), речници 
(vocabularies) и различни, специфични за XML, понятия на концептуалния 
модел. Понятието за логически или семантични мостове се използва и тук, в 
RDFT. Основните типове мостове, с които борави RDFT са следните: 
RDFBridges (дефиниращи мостове между RDF Schema обекти), XMLBridges 
(дефиниращи мостове между XML и RDF Schema обекти), Event2Event 
мостове (свързващи събития, принадлежащи към различните уеб услуги, 
които се интегрират). 

Системата PROMPT [94, 95] предоставя алгоритъм и интерактивно 
приложение за обединяване или сливане на две дадени онтологии (B48). 
Основният елемент в PROMPT е неговия алгоритъм, който дефинира 
последователност от няколко важни стъпки, отнасящи се до интерактивния 
процес по обединяване на входните онтологии: 

1) Системата открива класовете – кандидати за сливане, на базата на 
сходства между имената на тези класове; резултатът се предоставя на 
потребителя под формата на потенциални операции по сливане; 

 
1 http://www.w3schools.com/dtd/default.asp, http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Type_Definition 
2 http://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 
3 http://www.w3.org/TR/wsdl 
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2) Потребителят избира една от предложените операции от списъка 
или инициира директна операция по сливане; 

3) Системата прилага съответното действие, заявено от потребителя и 
изпълнява някои допълнителни промени, произтичащи от това действие, 
върху онтологията; 

4) Системата генерира нов списък от предлагани действия, на базата 
на новата структура на онтологията, като освен това определя конфликти, 
произтичащи от последното приложено действие, намира възможни 
решения за тези конфликти и ги представя отново на потребителя. 

PROMPT борави с множество от различни операции по сливане 
(сливане на класове, сливане на слотове, сливане на връзки между слот и 
клас и др.) и с множество от различни типове конфликти, които могат да се 
появят в следствие на прилагането на операциите по сливане (конфликти 
на имена, различни висящи/невалидни указатели, излишни повторения в 
йерархията на класовете, различни некоректни стойности на слотовете, 
които нарушават наследяването на класовете). 

Anchor PROMPT [96] представлява алгоритъм, който цели да усили 
резултатите, получени от други методи за съпоставяне между онтологии 
(B62), които анализират само локалния контекст в структурите на двете 
онтологии (такъв е например алгоритъма, заложен в PROMPT [94, 95]). 
Anchor PROMPT е разработен от същите автори като PROMPT и естествено 
може да бъде разглеждан като подобрение или надстройка на PROMPT. 
Anchor PROMPT намира допълнителни точки на подобие между двете 
входни онтологии на базата на структурите на целите онтологии, а не само 
на локалния контекст между двата, свързани термина (от двете входни 
онтологии). Основният алгоритъм приема като вход две двойки от свързани 
помежду си термини и анализира наличните елементи по пътя, свързващ 
елементите от едната онтология с наличните елементи от съответния му 
път, свързващ елементите от другата онтология. Така алгоритъмът борави с 
два пътя (по един от всяка от двете дадени онтологии) и термините, които 
формират тези пътища. Алгоритъмът търси по дължината на тези два пътя 
нови елементи, сходни помежду си, като използва предположението, че 
щом тези пътища започват и завършват с подобни елементи, то по 
протежението им вероятно ще се намерят и други елементи, сходни 
помежду си. Тези нови, потенциално свързани елементи, биват след това 
маркирани с числа, представляваши степени/оценки на подобието, които 
степени/оценки могат евентуално да се променят по натам в хода на 
алгоритъма при преглеждането на други пътища, в които съответните 
термини участват. Накрая, двойките термини с висока степен на подобие, 
биват предоставени на потребителя с цел подобряване на множеството от 
възможни предложения за потребителски действия в рамките на процеса 
по обединяване (съществуващ например в PROMPT). 



 55 

Системата QOM (Quick Ontology Mapping) [97,98] е проектирана от 
авторите си с цел да предостави начин за ефективно съпоставяне (B62) на 
онтологии. За да се ускори установяването на подобия между две дадени 
онтологии, QOM не сравнява всички термини от едната онтология с всички 
термини от другата, а използва евристика (например за различни подобия 
между имената на термините) за да намали броя на възможните кандидати 
за съответствия. След това същинското сравняване за подобие се извършва 
чрез прилагането на множество от различни функции за подобие като 
например някои функции за подобие между низове. Системата изчислява 
няколко различни оценки за подобие, след което те биват подадени на 
агрегираща функция, която комбинира тези индивидуални оценки за 
подобие. За агрегираща функция QOM използва сигмоидна функция, 
която увеличава сериозно оценките при високи индивидуални съвпадения 
и намалява сериозно оценките при ниски индивидуални съвпадения. След 
това същинските съответствия между термините в двете онтологии биват 
генерирани чрез прилагане на определен фиксиран праг (threshold) към 
агрегираната оценка за подобие и по този начин става отсяване само на 
тези с най силни подобия. За постигане на по добри резултати, изходът от 
една итерация (от едно изпълнение) на QOM може да се прилага като вход 
към последваща итерация (от друго изпълнение) на системата. Така, след 
няколко на брой итерации се достига до една окончателната таблица със 
съответствията между двете входни онтологии. 

Системата OntoMerge 1  [55, 78] използва т.нар. онлайн подход за 
обединяване на онтологии (B48), при който изходните онтологии се 
запазват след операцията по обединяване, докато например при PROMPT 
изходната (обединяващата) онтология замества, или с други думи, заменя 
входните онтологии. При OntoMerge, изходът от алгоритъма не е една 
обособена, завършена, обединяваща онтология, а представлява т.нар. 
свързваща онтология (bridge ontology), която включва в себе си входните 
онтологии, но освен това съдържа още и множество от т.нар. свързващи 
аксиоми (bridging axioms). Тези аксиоми се обозначават често и като 
транслационни правила (translation rules – правила за превод). Те на 
практика свързват припокриващите се части от двете входни онтологии. 
По натам, двете входни онтологии заедно със свързващите аксиоми биват 
третирани като една цялостна (логическа) теория от специално 
разработена система за извод на знания и доказване на твърдения (theorem 
prover), която се грижи основно за извършването на следните операции: 

1. Трансформация на данни (dataset translation) – задачата за 
трансформация на данни се състои в превеждането на множество от данни 
(множество от обекти, инстанции на класове) от едно (дадено) към друго 
(търсено) тяхно представяне [21]; 

 
1 http://cs-www.cs.yale.edu/homes/dvm/daml/ontology-translation.html 
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2. Генериране на разширения на онтологии – тази задача се състои в 
генерирането на разширение O2s на онтологията O2, при условие, че са 
дадени две, свързани помежду си онтологии O1 и O2, а също и едно 
известно/дадено разширение O1s на онтологията O1 (в [55] авторите дават 
пример за решаването на подобна задача); 

3. Разпитване (querying) на различни помежду си онтологии – за 
решаването на тази задача обикновено се използват подходи като например 
трансформиране на заявки (query rewriting). 

Това на практика са и основните задачи, които могат да се решават с 
помощта на системата OntoMerge. 

2.4. Намиране на съответствия между и обединяване на 
анатомични онтологии – проектът Uberon 

В този параграф представяме Uberon 1  – вероятно най мащабния 
проект що се отнася до намиране на съответствия между и обединяване на 
анатомични онтологии от различни биологични категории от организми 
(по специално категории организми от животинското царство). 

 

 
 
Фиг. 2.6. Различни онтологии (анатомични и биологични), изследвани и 
използвани при съставянето на Uberon 

 
Проектът Uberon стартира около 2008 2009 година [56] и целта му е да 

запълни празнината, формирана от липсата на единна, обща, видово
неутрална онтология, описващата анатомията на множество от различни 
животински видове. Тази липса, както се отбелязва в [56], се явява основната 
пречка при превеждането на изследванията, извършени върху различни 
моделни организми към области като тези, свързани с човешкото здраве и 

 
1 http://uberon.org/ 
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медицината. Друга важна цел на Uberon е да запълни празнината между 
референтната онтология (виж 2.1.3) CARO1(която представлява онтология 
от доста високо, доста по абстрактно ниво) и различните конкретни, както 
съществуващи в наши дни, така и евентуално разработвани в бъдеще, 
видово специфични анатомични онтологии. 

При създаването на Uberon, биват изследвани множество публично 
достъпни онтологии, някои от които са чисто анатомични, а други от тях 
съдържат имплицитно вградени в себе си анатомични онтологии. 

 Въпросните онтологии са обобщени от авторите на Uberon в [84]. За 
пълнота на изложението на настоящия параграф, а и за да демонстрираме 
широтата на обхвата на Uberon, ние ги представяме тук на фигура 2.6. 

В началото на 2012 година авторите на Uberon анонсират официално 
първата завършена версия на Uberon посредством [84]. Главната версия на 
онтологията Uberon съдържа над 6500 класа, описващи анатомични 
термини, и над 24000 релации между тях. Uberon съдържа също така и над 
17000 връзки между класове от Uberon и класове от различните (публично 
налични) видове специфични анатомични онтологии, с които Uberon е 
интегрирана до настоящия момент. Анатомичните термини в Uberon са 
организирани в съответствие с традиционните критерии за класификация, 
използвани в анатомията. 

В настоящия си вид онтологията Uberon представя анатомичните 
структури по един видово неутрален начин и съдържа много на брой 
връзки към съществуващи видово специфични анатомични онтологии. 
Това прави възможна интеграцията на данните, получени от изследванията 
на различни моделни организми със съответните изследователски данни, 
получени при човека. Също така, Uberon предоставя неоходимите мостове 
или връзки между анатомичните структури, съществуващи при различните 
биологични категории от организми, което прави възможно извличането 
на знания, простиращи се през границите на тези конкретни биологични 
категории. 

Анатомичните термини в Uberon включват наименования на 
анатомични системи (напр. нервна система, кръвоносна система), органи 
(напр. око, сърце, мозък), тъкани (напр. мастна тъкан, сърдечна тъкан), 
ембрионни структури (нервна тръба, ембрионална клоака), различни 
израстъци на тялото или части от организма (напр. перо, крайник). В 
Uberon съществуват множество релации, но най важните видове релации са 
обичайните is_a и part_of релации, както и релацията develops_from, която 
се използва за описание на ембрионалното и постнаталното развитие на 
различни анатомични структури. 

 
1 http://www.bioontology.org/wiki/index.php/CARO:Main_Page 
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Онтологията е налична за изтегляне от уеб сайта на Uberon1  под 
множество различни форми, които варират по своята сложност и обхват – 
тези различни форми носят имената main, basic, core, merged. Онтологията 
се разпространява както в OWL, така и в OBO формат.  

Първоначалната версия на Uberon [84] бива създадена като се 
използват множеството налични вече, видово специфични анатомични 
онтологии, върху които се прилагат автоматични методи, базиращи се на 
лексично намиране на съвпадения (lexical matching – B61) между техните 
термини. След този първоначален етап, авторите на Uberon решават да 
работят в тясно сътрудничество с водещи специалисти по анатомия, които 
ръчно да редактират получените от автоматичните лексични процедури 
резултати за да се достигне до най доброто възможно представяне на 
автоматично установените анатомични класове и релации. Освен 
автоматичното лексично установяване на съответствия (lexical matching – 
B61) и ръчното редактиране (manual curation – B26), третата основна 
техника, използвана от авторите на Uberon е автоматичното извеждане на 
знания (automated reasoning – B54), което те използват най вече за различни 
проверки на качеството и на непротиворечивостта на онтологията в хода на 
нейното изграждане. 

Важна част от Uberon са така наречените свързващи онтологии 
(bridging ontologies), които дефинират различни аксиоми, служещи като 
свързващи структури между обобщените, видово неутрални анатомични 
класове, дефинирани в Uberon и конкретните, видово специфични класове, 
дефинирани в различните видово специфични анатомични онтологии 
(като например МА, ZFA, XAO и други). Тези свързващи онтологии също са 
налични на уеб сайта на Uberon и могат да бъдат изтеглени оттам. 

Както се отбелязва в [84], при построяването на Uberon са използвани 
широк спектър от различни методи, алгоритми и процедури по един 
постепенен, итеративен начин, като на всяка итерация са променяни някои 
от параметрите на алгоритмите с цел постигане на по добри резултати.   

Основната прилика между Uberon и AnatOM е очевидна – това е 
общия обект на изследване (анатомичните онтологии) и сходната цел – 
изграждането на единна анатомична онтология, която не е специфична за 
конкретен биологичен вид (авторите на Uberon я наричат с термина видово
неутрална анатомична онтология, а ние, в настоящата работа, я наричаме 
анатомична супер онтология). 

От [84] става ясно, че целта на Uberon не е да се създаде автоматична, 
многократно приложима процедура за намиране на съответствия между 
различните съществуващи видове специфични анатомични онтологии. 
Напротив, построяването на Uberon се явява, в известен смисъл, един 
еднократен проект макар и с тенденции за: i) постоянното му разширяне в 

 
1 http://www.obofoundry.org/wiki/index.php/UBERON:Main_Page 
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бъдеще с нови видово специфични анатомични онтологии; ii) постоянното 
му интегриране с други биологични и биомедицински онтологии, които да 
бъдат анотирани чрез термините, дефинирани в Uberon). Така този проект 
(Uberon) бива провеждан чрез итеративното прилагане на множество от 
методи, алгоритми и процедури, някои от които са автоматични, а други са 
ръчни. 

Това е основната разлика между Uberon и неговия подход, от една 
страна и AnatOM и процедурите, описвани в настоящата работа, от друга 
страна – целта при AnatOM е именно създаването на няколко многократно 
приложими процедури за автоматично и полуавтоматично установяване на 
съответствия между и обединяване на анатомични онтологии. От тази гледна 
точка AnatOM би могъл да бъде допълнение или съставна част от проект 
като Uberon, като методите и софтуерът, предложени в настоящата работа, 
могат да бъдат използвани в итеративната схема на провеждане на проект 
като Uberon. 
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Глава III. Формализация на проблема 

3.1. Използвани модели – онтологиите разгледани като 
насочени ациклични графи 

Предмет на нашите разглеждания са анатомичните онтологии на два 
(и повече) вида организми. Целта е намирането на съответствия между тях 
(B11) и обединяването им (B12) в единствена супер онтология, включваща в 
себе си информацията и знанието, налични в двете дадени онтологии. За 
постигането на тази цел сме използвали три модела, базиращи се на теория 
на графите. 

Първият модел, с който боравим е свързан с нашето възприемане на 
анатомичните онтологии като обекти от теорията на графите, а именно 
като насочени ациклични графи (НАГ – А06). Приемаме, че са дадени две 
анатомични онтологии на две различни помежду си биологични категории 
(видове, родове, семейства и прочие) от организми – например мишка (B15) 
и риба Данио (B16). Между тях искаме да намерим съответствия и в крайна 
сметка да ги обединим. Разглеждаме тези входни онтологии като два НАГ 
(А06). Тези два графа дефинират анатомичните понятия на съответните 
организми (понятията се явяват върхове на графа) и съществуващите 
между тези понятия релации (релациите между понятията се явяват 
ребра/дъги на графа). 

Релациите в тези два дадени графа наричаме вътрешноонтологични 
релации – те са винаги от типа родител дете, като този тип от своя страна 
се разделя на два вида релации – is_a и part_of. Вътрешноонтологичните 
релации са асиметрични, т.е. при тях е от значение кой е родителя и кое е 
детето. Различните видове вътрешноонтологични релации ние моделираме 
като различни цветове, в които са оцветени съответстващите им в графите 
дъги/ребра. Следват няколко важни забележки, които целят да изяснят 
някои основни аспекти от настоящата работа. 

Първо, бихме желали специално да отбележим, че навсякъде в текста 
на настоящата дисертация под релация от типа родител дете се разбира 
коя да е асиметрична релация. Тъй като релациите is_a и part_of са именно 
асиметрични, ние приемаме и двете за релации от типа родител дете. 

Второ, трябва да отбележим, че анатомичните онтологии, с които 
боравим тук, понякога съдържат не само информация за възрастния 
организъм, но и описват различни фази от неговото развитие – било то 
пренатално или постнатално. Затова в някои от тези онтологии се срещат 
още и понятия и релации, свързани именно с тези процеси на развитие 
(development). Примери за такива релации са develops_from, start_stage, 
end_stage, preceded_by. Ние не разглеждаме тези релации в нашата работа, 
понеже се интересуваме само от анатомиите на възрастните организми. 
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Фиг. 3.1. Модел #1 – част от анатомичната онтология на мишката, 
представена под формата на НАГ 

 
Трето, важно е да се отбележи, че като цяло в настоящата работа не се 

занимаваме с вътрешноонтологични релации, различни от is_a и part_of. 
Избрали сме това да е така, понеже много от съществуващите анатомични 
онтологии въобще не съдържат други видове релации освен is_a и part_of, а 
за онези онтологии, при които такива допълнителни релации съществуват, 
липсват унифицирани смислови значения на тези релации, които да се 
простират отвъд границите на конкретната онтология. В теоретичен план 
обаче, алгоритмичният метод за намиране на съответствия между 
анатомични онтологии и процедурата за обединяване на тези онтологии, 
предложени в настоящата работа, са приложими и при разглеждане на 
други видове асиметрични вътрешноонтологични релации, а не само на 
is_a и part_of. 
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На четвърто място, следва да подчертаем, че навсякъде в настоящата 
дисертация, когато става дума за онтологии и в частност за анатомични 
онтологии, сме използвали понятията "понятие" и "термин" като синоними. 
Като синоними използваме също така и понятията "ребро" и "дъга" от 
теорията на графите, въпреки че според някои автори понятието "дъга" (на 
английски arc) следва да се използва само за ориентирани т.е. за насочени 
графи, а понятието "ребро" (на английски edge) – само за неориентирани 
т.е. за ненасочени графи. 

На фиг. 3.1 сме представили една малка част от НАГ, моделиращ 
анатомичната онтология на мишката. Илюстрирани са няколко примерни 
понятия от анатомията на мишката, както и съществуващите между тях 
вътрешноонтологични релации. 

Понятията (или термините) от анатомичната онтология на мишката 
са представени с овали. Това са върховете на графа. Релациите (ребрата) от 
вида is_a са представени като пунктирани линии. Релациите (ребрата) от 
вида part_of са представени като непрекъснати линии. 

По долу ние формализираме това наше възприемане (този модел) на 
анатомичните онтологии като насочени ациклични графи (НАГ – А06) със 
зададено конкретно оцветяване върху техните ребра. 

Вторият модел се отнася до двете анатомични онтологии в момента 
след като е извършено вече намирането на съответствия (B11) между тях. 
Той е представен на фиг. 3.2. Състои се от два НАГ (А06), които са свързани 
помежду си с множество допълнителни връзки (ребра/дъги). Тези връзки 
ние наричаме междуонтологични връзки или междуонтологични релации. 
Те са от два основни типа – синонимни и родител дете (този тип отново, 
както и при вътрешноонтологичните релации, се разделя на два вида – is_a 
и part_of). 

Понятията от анатомичната онтология на мишката (B15) са означени 
с Mk, а тези от анатомичната онтология на рибата Данио (B16) са означени 
със Zk. Вертикалната линия обозначава виртуалната граница между двете 
входни/дадени анатомични онтологии. Границата е виртуална, тъй като 
връзките между двата графа са толкова много, че ние (от известен момент 
нататък) ги разглеждане просто като един единствен граф, като разбира се 
продължаваме да съхраняваме информацията за това коя релация е 
вътрешноонтологична, коя е междуонтологична, коя е синонимна, коя е 
is_a, коя е part_of. 

Вътрешноонтологичните релации родител дете от вида part_of са 
представени с непрекъснати линии, непресичащи границата между двете 
входни анатомични онтологии. Вътрешноонтологичните релации родител
дете от вида is_a са представени с пунктирани линии, непресичащи 
границата на двете онтологии. Междуонтологичните синонимни релации 
между двете входни онтологии са представени с непрекъснати линии, 
пресичащи границата между двете онтологии. Тези релации са симетрични 



 63 

и затова съответните линии са двупосочни. Междуонтологичните релации 
от типа родител дете (part_of или is_a) са представени с пунктирани линии, 
които пресичат границата между двете онтологии. Тези релации са 
асиметрични и затова съответните им линии са еднопосочни. Всички 
еднопосочни линии на фиг. 3.2 сочат от детето към родителя. 

Наричаме този модел модел на двете онтологии след намирането на 
съответствията между тях. 
 

 
 
Фиг. 3.2. Модел #2 – двете анатомични онтологии с намерените 
съответствия между тях. 
 
 Третият модел се отнася до двете онтологии в момента след тяхното 
обединяване и отново представлява граф. Онтологията, представена чрез 
него ще наричаме супер онтология. Естествено е да наричаме този модел 
модел на супер онтологията. Той е показан на фиг. 3.3. Понятията или 
термините от супер онтологията са представени като върхове на графа, 
релациите между тях са ребра на графа. Някои от понятията произхождат 
от анатомичната онтология на мишката (B15) – например {M8}, те са 
означени с латинска буква М с някакъв, примерен индекс; други понятия 
произхождат от анатомичната онтология на рибата Данио (B16) – например 
{Z5} и са означени с латинската буква Z с някакъв, примерен индекс; трети – 
произхождат и от двете входни онтологии – например {M7, Z7}, при тях 
латинските букви M и Z със съответните индекси съответстват на понятията 
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от двете входни онтологии, от които те произлизат. С непрекъснати линии 
в супер онтологията са представени part_of релациите, а с прекъснати 
линии – is_a релациите. Отново всички ребра/дъги сочат от детето към 
родителя. 
 

 
 
Фиг. 3.3. Модел #3 – модел на супер онтологията. 
 

Методът, предложен в настоящата работа, се отнася до автоматично 
или полуавтоматично откриване на съответствия между анатомични 
онтологии и до обединяване на анатомични онтологии в една изходна 
онтология (супер онтология). Методът се базира на три алгоритмични 
процедури (подробно описани в следващата глава), които се изпълняват в 
определен ред, и които позволяват откриването на съответствия (B11) 
между две входни анатомични онтологии. След откриването на тези 
съответствия, обединяването на двете онтологии (B12) е до известна степен 
директен процес, основаващ се на откритите вече синонимни връзки (най
вече), а също и на откритите връзки от типа родител дете. Трите 
алгоритмични процедури са свързани с моделите, описани в настоящата 
глава. 

За откриване на междуонтологичните връзки ние разчитаме главно 
на някои източници на знания (ИЗ – А01). Те не са част от нашия метод, 
алгоритъм, или софтуерна програма, а са използвани от тях. Именно затова 
ги наричаме още външни източници на знания (ВИЗ – А02). 
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Конкретните ВИЗ, използвани от предложения тук алгоритъм са 
UMLS, FMA и WordNet, но към тях могат да бъдат лесно добавяни и нови 
ВИЗ. С други думи, точният брой и идентичност на външните източници 
от знания не е от съществено значение за разработения от нас метод. Това, 
което е от значение е външните източници от знания да бъдат свързани 
смислово с конкретната предметна област (в нашия случай това е областта 
на анатомията). 

Въпреки, че в работата си сме се занимавали главно с анатомични 
онтологии трябва да отбележим, че предложените тук метод и алгоритъм са 
достатъчно общи и биха могли по естествен начин да бъдат пренесени и 
приложени към друга предметна област, различна от тази на анатомията. 
Единственото условие за това е да са налице достатъчно близки по тематика 
(до тази друга предметна област) външни източници на знания (ВИЗ – А02). 
Всъщност източникът на знания (ИЗ – A01) WordNet практически може да 
се прилага почти към всяка предметна област, тъй като той представлява 
източник на знания с общо предназначение. 

UMLS (The Unified Medical Language System) е голяма биомедицинска 
терминологична система, разработвана и поддържана от Националната 
библиотека по медицина на САЩ (US National Library of Medicine – NLM). 
UMLS има за цел да интегрира в себе си и да спомага за разпространението 
на ключови терминологии, класификации и стандарти за кодиране и 
позоваване на всякаква биомедицинска информация. Нейна цел е също 
така да подпомага и стимулира създаването на по ефективни и по лесно 
взаимодействащи помежду си разнообразни (софтуерни) биомедицински 
системи и услуги – [8], [9]. Понастоящем UMLS е един от най големите 
източници на знания в биомедицинската област, документиращ няколко 
милиона биомедицински понятия (или термина), както и релациите 
съществуващи между тях. Повече от 20 естествени езици са използвани в 
UMLS, сред които английският е най широко застъпен. 

FMA (The Foundational Model of Anatomy) e система, разработвана от 
Университета във Вашингтон (University of Washington) и документираща 
анатомията на човешкото тяло. FMA предоставя наличната анатомична 
информация в символна (т.е. в неграфична) форма за специалистите, 
занимаващи се с разработка на приложения за обучение, клинична 
медицина, електронни здравни досиета, биомедицински изследвания и 
други. Понастоящем FMA съдържа приблизително около 75000 класове от 
понятия и над 120000 понятия. В нея се съдържат също около 2 милиона 
релации от 168 предварително дефинирани видове релации. FMA също се 
явява един от най големите електронни източници на информация от 
областта на биомедицината – [10], [11]. 

WordNet е подробна лексична база от данни на английския език, 
проектирана и разработвана от Университета в Принстън (Princeton 
University). От външните източници на знания, използвани в настоящата 
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работа, единствено WordNet е източник с общо предназначение. Това 
означава, че WordNet не е специализиран в областите на биологията, 
биомедицината или анатомията. Негов предмет е да се документира 
лексиката на английският език като цяло – [12], [13], [14]. 

Двете входни онтологии са зададени във вид на OBO файлове – [5], 
[6]. Съкращението OBO идва от Open Biomedical Ontologies [15] и с него се 
обозначава един общоприет формален, декларативен език за описание на 
онтологии. Други такива езици (доста по популярни от OBO, погледнато в 
по общ план) са OWL и RDF Schema. Езикът OBO се използва предимно в 
областите на биоинформатиката и на биомедицината. Компютърното му 
представяне е под формата на прост текстов файлов формат, подчинен на 
определени синтактични правила. Файловият формат често също бива 
означаван със съкращението OBO. Той е лесно четим както от хора, така и 
от компютърни/софтуерни системи. Езикът OBO позволява описанието на 
онтологии т.е. задаването (декларирането) както на понятия/термини от 
съответната проблемна област, така и на релациите съществуващи между 
понятията от тази област. 

Както вече споменахме, при прилагането на трите алгоритмични 
процедури (представени подробно в текста на настоящата дисертация) 
биват използвани пряко или непряко няколко ВИЗ (А02). 

За целите на настоящата работа онтологиите, които първоначално са 
зададени във вид на OBO формат, първо биват трансформирани в един 
формален (абстрактен) математически вид. Тови математически вид се 
базира на известен апарат от теорията на графите. Методът, който се 
предлага е представен също в абстрактна математическа форма. За 
описание на метода в дисертацията не сме използвали псевдокод или 
някакъв конкретен език за програмиране. Считаме, че по този начин: 1) се 
постига по високо ниво на абстракция и генерализация; това прави метода 
достъпен за хора, които не са добре запознати с конкретен език за 
програмиране, но са наясно с понятието алгоритъм и с някои алгоритми в 
теоретичен аспект; 2) се постига по висока степен на формализация, което е 
предимство при евентуални бъдещи опити за адаптиране на метода с цел 
прилагането му към друг обект на изследване (различен от анатомичните 
онтологии, с които се занимава настоящата работа). 

В следващите параграфи правим опит да формализираме (доколкото 
е възможно) това, което ни е дадено преди решаването на нашия проблем – 
двете входни анатомични онтологии и наличните външни източници на 
знания. 

3.2. Входни онтологии 
За целите на настоящата работа, считаме за дадени две входни 

онтологии под формата на OBO файлове. Както вече споменахме, ние 
разглеждаме всяка от тези две онтологии като НАГ заедно с функция на 
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оцветяване на ребрата на графа. Както и по горе ще използваме за пример 
анатомичните онтологии на мишката (B15) – означаваме я с O1 или OM, и на 
рибата Данио (B16) – нея означаме с O2 или OZ. Отново отбелязваме, че 
методът, предложен в настоящата работа, е приложим и за други двойки 
анатомични онтологии като например (мишка, жаба), (жаба, риба Данио) и 
други. С други думи, конкретните две онтологии OM и OZ използваме само 
с илюстративни цели. 

За двете онтологии използваме следните дефиниционни означения. 
O1 = OM :  
                          DAG1 = ( V1, E1 ) 

       F1 : E1 →→→→ C = { c1, c2, …, cn } 
O2 = OZ :  
                          DAG2 = ( V2, E2 ) 

                          F2 : E2 →→→→ C = { c1, c2, …, cn } 

Тук O1 и O2 са двете входни онтологии. Всяка от тях се състои от един 
НАГ, когото означаваме с DAGk, и една функция на оцветяване на ребрата 
на този граф Fk. Върховете от V1 представляват анатомичните понятия от 
двете входни онтологии. C = { c1, c2, …, cn } е множеството от цветовете, 
използвани при оцветяването на ребрата. Всеки цвят обозначава един от 
няколкото възможни типове вътрешноонтологични релации, които са 
използвани в онтологията. Те представляват релации на включване (B24) от 
определен тип (генерализация, агрегация и др.). При това най често 
използвани в анатомичните онтологии са релациите is_a (генерализация) и 
part_of (агрегация). Както вече отбелязахме, приемаме, че разполагаме само 
с тези два типа релации т.е. n=2, c1 = is_a, c2 = part_of. 

При означенията, въведени по горе, V1 е множеството от понятия 
(термини) от анатомичната онтология на един даден организъм (например 
мишка – B15), а V2 е множеството от понятия от анатомичната онтология на 
друг даден организъм (например риба Данио – B16). Освен това, въвеждаме 
още следните означения. 

},...,,{
1112111 nvvvV ==== , 1 1| |V n====  

},...,,{
2222212 nvvvV ==== , 2 2| |V n====  

Всеки анатомичен термин vij обикновено има две компоненти, като и 
двете са низове – vij=(idij, nameij), където idij е идентификатор на понятието 
vij, а nameij е името на понятието vij. Идентификаторите са уникални в 
рамките на една конкретна онтология, но не са непременно уникални по 
принцип (т.е. в общия случай). Теоретично погледнато, ако са дадени две 
различни онтологии, може да се случи така, че съществуват две различни 
понятия, едно от първата онтология и едно – от втората, които са различни 
помежду си, но чиито идентификатори съвпадат. Практически, за нашите 
цели, това не може да се случи, тъй като анатомичните онтологии, с които 
боравим използват специфични префикси в своите идентификатори 
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(имаме по един уникален префикс за всяка отделна онтология), което 
прави съвпадението на идентификаторите (по начина описан по горе) 
невъзможно. Например, ако се върнем отново на примера с мишката (B15) и 
рибата Данио (B16), следва да отбележим, че всички идентификатори на 
термини от онтологията на мишката започват с низа “MA”, а всички 
идентификатори на термини от онтологията на рибата Данио започват с 
низа “ZFA”. Това гарантира, че не могат да се получат колизии от 
гореописания вид. В двете дадени онтологии O1 и O2 всеки съществуващ 
термин t = (id, name) може (но не е задължително) да притежава и едно 
дадено множество от алтернативни (или вторични) имена. Наричаме ги 
още вътрешноонтологични синоними. Важно е да се отбележи, че това не са 
вътрешноонтологични синонимни релации между различни термини в 
рамките на една дадена онтология; това са просто алтернативни низови 
представяния (имена) на един и същи термин (идентификаторът, на когото 
е само един). 

Ребрата в двете онтологии са дефинирани по следния естествен 
начин. Реброто e1 = (v11, v12) ∈∈∈∈ E1, ако и само ако понятието v11 е дете на v12 в 
онтологията О1 (т.е. ако е дефинирано като дете според OBO файла на тази 
онтология). Същото се отнася и за дадено втората онтология – конкретно 
ребро e2 = (v21, v22) ∈∈∈∈ E2, ако и само ако v21 е дете на v22 е онтологията О2 (т.е. 
ако е дефинирано като дете според OBO файла на тази онтология). Тук 
"дете" е използвано като обобщено понятие, означаващо или is_a дете или 
part_of дете. 

В целия текст на дисертацията ние обозначаваме така дефинираните 
тук O1 и O2 с наименованието входни онтологии. 

3.3. Външни източници на знания 
Тук формализираме наличните ВИЗ (А02), с които разполагаме по 

подобен начин. Свеждаме ги до обекти от теорията на графите. 
Приемаме, че са ни дадени няколко големи ВИЗ с биомедицинска 

информация или информация от общо естество. Те съдържат в себе си 
понятия/термини били те чисто биомедицински или термини от общ вид. 
Във всички тях, освен всичко останало, се срещат и анатомични понятия. 
Освен понятия тези ВИЗ съхраняват информация и за релациите, налични 
между тези понятия. Тези релации са от множество различни видове, но 
ние отново се интересуваме само от релациите от видовете is_a и part_of. 

Както вече споменахме, конкретните три ВИЗ, използвани от нас са 
T1=UMLS, T2=FMA, T3=WordNet, но този списък може да бъде разширяван с 
добавянето на нови ВИЗ; това не би повлияло на предлагания от нас метод. 
Спорно е дали самите ВИЗ са онтологии, но по начина, по който ние ги 
формализираме по долу, те определено могат да бъдат считани за такива. 

Формално погледнато, всеки от наличните ВИЗ може да се разглежда 
по следния начин. 
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● Множество от понятия 

},...,,{ 21 ssmsss tttM ====
, където 

 tsk = (idsk; namesk), 
 idsk е идентификатор (низ) на термина tsk,  
 namesk е текстовото име (низ) на термина tsk, 
 ms е броят термини във ВИЗ Ts. 
Трябва да отбележим, че:  
i) понякога е възможно да е в сила, че tsi ≠ tsj, но namei = namej (т.е. да 

имаме понятия със същите имена, но с различни идентификатори);  
ii) понякога е възможно да е налице tsi ≠ tsj, но idi = idj (т.е. да имаме 

понятия със същите идентификатори, но с различни имена);  
iii) в означенията тук идентификаторите и имената на понятията са 

низове, а равенствата и неравенствата между тях обозначават идентичност 
и съответно липса на идентичност между низовете от двете страни на 
равенството (неравенството). 

 
● Релации на включване 
Всеки от ВИЗ дефинира следните две релации между множествата от 

своите термини. 

ss
ais

TT MMRR
ss

××××⊆⊆⊆⊆====
_'  

ss
ofpart

TT MMRR
ss

××××⊆⊆⊆⊆====
_''  

Това са познатите релации is_a и part_of, но по начина, по който те се 
дефинират от съответния ВИЗ, означен с Ts (s=1,2,3). Използваните ВИЗ 
обикновено дефинират и допълнителни релации (освен споменатите две), 
но тези двете са от най голям интерес за целите на настоящата работа и 
затова ние се ограничаваме само с тяхното разглеждане. 

На базата на въведените тук означения и формални дефиниции на 
входните онтологии и на използваните от нас ВИЗ, в следващата глава ние 
дефинираме формално задачата и представяме описание на предложения 
алгоритмичен метод за решаването ѝ. 
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Глава IV. Откриване на междуонтологични 
връзки за установяване на съответствия между 
анатомични онтологии. Обединяване на анатомични 
онтологии 

4.1. Постановка на задачата 
Нашата задача се състои в откриването на семантични връзки между 

две дадени анатомични онтологии – например между онтология #1 (на 
мишка – B15) и онтология #2 (на риба Данио – B16) – чрез използването на 
наличните ВИЗ (А02) T1, T2, T3 (UMLS, FMA, WordNet) и на is_a и part_of 
релациите, които тези ВИЗ дефинират помежду своите понятия/термини. 
Целта при това е да се генерира или предскаже множество от надеждни т.е. 
биологично/анатомично обосновани семантични релации/връзки между 
термините на двете входни онтологии O1 и O2. Тези семантични релации 
трябва да бъдат измежду един от следните типове: 

Тип 1: Синоними – R1 = Rsyn 
Това са две понятия със сходно или идентично значение. 
Тип 2: Хиперними – R2 = Rhyper – релация на обобщаване 

(генерализация). 
Хиперним е понятие, чиято семантична област включва тази на 

друго понятие (неговият хипоним) – фиг. 4.1. 
Тип 3: Хипоними – R3 = Rhypo – релация на конкретизация 

(специализация). 
Хипоним е понятие, чиято семантична област се включва в тази на 

друго понятие (неговият хиперним) – фиг. 4.1. 
 

 
 

Фиг. 4.1. is_a релация родител (хиперним) – дете (хипоним) 

 
Тип 4: Холоним – R4 = Rholo 
Понятието X е холоним на понятието Y ако Y ите са части на 

(членове на) X – фиг. 4.2. 
Тип 5: Meronym – R5 = Rmero 
Понятието Y е мероним на понятието X ако Y ите са части на 

(членове на) X – фиг. 4.2. 
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Фиг. 4.2. part_of релация родител (холоним) – дете (мероним) 

 
Нашата цел тук е да се установят релации от така описаните типове, 

такива че )()( 1221 VVVVRi ××××××××⊆⊆⊆⊆ ∪ , за i=1,2,3,4,5 и такива че тези релации са 

биологично/анатомично обосновани на базата на знанието, налично във 

външните източници на знания T1=TUMLS, T2=TFMA, T3=TWordNet. При това от 

най голям интерес е установяването на синонимните релации, тъй като те 

най директно ни позволяват да стигнем до намирането на съответствия 

(B11) между двете входни онтологии O1 и O2 и в крайна сметка до тяхното 

обединяване (B12) в една обща (изходна) онтология Osuper, която наричаме 

супер онтология. 

4.2. Алгоритмично решение – кратко описание 
Тук представяме нашата алгоритмична процедура за решаване на 

поставената задача. Методът, на който тя се базира се състои от три основни 
етапа, които накратко са споменати тук. 

Етап 1 – Генериране на речници 
Това е първият подготвителен етап на алгоритъма. При него, от 

анатомичната онтология O1 се построява нейния речник Th1 (B04). По 
същия начин от анатомичната онтология O2 се построява нейния речник 
Th2 (B04). 

Етап 2 – Съпоставяне на двете входни онтологии към 
наличните външни източници на знания 

Това е вторият подготвителен етап на алгоритъма. Тук всяка от двете 
входни онтологии O1 и O2 се съпоставя (B01) към всеки от наличните 
източници на знания (в конкретния случай това са източниците T1=TUMLS, 
T2=TFMA, T3=TWordNet, но, както споменахме вече, техният брой не е от 
съществено значение). На практика на този етап не самите онтологии, а 
речниците Th1 и Th2, генерирани от тях, биват съпоставени (B01) към 
наличните ВИЗ. 
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Етап 3 – Откриване на междуонтологични синонимни 
релации и междуонтологични релации от типа родител дете 
(is_a/part_of) 

Това е основният етап на алгоритъма и той се състои от три основни 
стъпки. Тези три стъпки обозначаваме още като алгоритмични процедури. 

Процедура 3.1 В хода на тази процедура биват предсказвани 
синонимни връзки на базата на синтактични (директни) съвпадения между 
понятията от O1 и O2. Тази процедура означаваме с наименованието 
процедура по намиране на директни съвпадения (direct matching /DM/ процедура). 

Процедура 3.2 Като се използват резултатите от етап 2, както и едно 
предварително избрано множество от прости логически правила, с тази 
процедура биват предсказвани междуонтологични синонимни връзки и 
междуонтологични връзки родител дете. Тъй като се използва полученото 
вече (на етап 2) съпоставяне (B01) на онтологиите към външните източници 
на знания, процедурата означаваме с наименованието процедура по намиране 
на съвпадения на базата на външните източници на знания (source matching 
predictions /SMP/ процедура). 

Процедура 3.3 В хода на тази процедура се разглеждат всички двойки 
понятия t1 ∈∈∈∈ V1 и t2 ∈∈∈∈ V2, за които досега (т.е. чрез DM и SMP) не са 
открити/предсказани синонимни релации. За всяка такава двойка, се 
разглеждат релациите, предсказани до момента между децата на t1 и t2, 
които, ако отговарят на определени условия, се използват за да се получи 
предсказване на синонимна релация между t1 и t2. Тъй като тази процедура 
използва наличната информация за междуонтологични релации на ниво 
деца, ние я означаваме като процедура по намиране на съвпадения на базата на 
децата (child matching predictions /CMP/ процедура). Тя открива/предсказва 
релации, които изглежда, че съществуват между t1 и t2 , въпреки че тези 
релации не произхождат пряко от знанията, съдържащи се в наличните 
ВИЗ (А02). 

Следва да се отбележи, че процедурата 3.1 не зависи от други етапи 
или процедури на алгоритъма; процедурата 3.2 зависи силно от етап 2; 
процедурата 3.3 зависи както от 3.1 така и от 3.2. 

Следващият параграф разглежда подробно трите етапа, които само 
накратко бяха описани тук. 

4.3. Алгоритмично решение – подробно описание 

Етап 1 – Генериране на речници 
Речниците Th1 на O1 и Th2 на O2 (B04) са прости таблични структури, 

подобни на речници (B05) или на хеш таблици. За идентификаторите id на 
всевъзможните понятия t ∈∈∈∈ V1, речникът Th1 поддържа списък Th1[t.id], 
който съдържа както основното (т.е. първичното) име, така и всички 
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алтернативни (т.е. вторични) имена, ако такива съществуват, на понятието 
t∈∈∈∈V1, чиито идентификатор се явява id. По абсолютно същия начин, за 
идентификаторите id на всевъзможните понятия t ∈∈∈∈ V2, речникът Th2 
поддържа списък Th2[t.id], който съдържа основното (първичното) име и 
всички алтернативни имена (ако такива съществуват) на понятието t ∈∈∈∈V2, 
чиито идентификатор се явява id. Списъците Thk[t.id] (за k=1,2) са просто 
списъци от низове. Тези низове задават имената (така, както са дефинирани 
във входните онтологии) на понятието t, чиито идентификатор е id. 
Построяването на тези речници от двете входни онтологии е прост процес 
и затова няма да се спираме по подробно на него. 

Етап 2 – Съпоставяне на двете входни онтологии към 
наличните външни източници на знания 

На този етап всяка от двете входни онтологии О1 и О2 (т.е. всеки от 
двата речника Th1 и Th2) бива съпоставена (B01) към наличните ВИЗ (A02). 
Тук описваме как онтологията O1 (или, по точно казано, нейният речник 
Th1) се съпоставя към ВИЗ T1. Съпоставянията към другите налични ВИЗ се 
осъществяват по аналогичен начин. 

 
Процедура 2.1: За всеки идентификатор k на термин t ∈∈∈∈ V1 → 

извличаме списъка L = Th1[k] от построения вече речник Th1 на О1. 
 
Процедура 2.2: За всяко име на термин s∈∈∈∈L → извличаме от ВИЗ T1 

всички различни идентификатори (идентификатори, дефинирани от T1), 
които съответстват на името s, т.е. извличаме: 

1 1{( . ) | & . }I I IR S t id t T t nam e s= ∈ == ∈ == ∈ == ∈ =  

 
Стъпка 2.2.1: За всеки идентификатор id from RS1 → извличаме от 

ВИЗ T1 множеството: 

2 1{( . , . ) | & . . }II II II II IRS t id t name t T t id t id= ∈ == ∈ == ∈ == ∈ = . 

След като тази стъпка е изпълнена, резултатът е, че синонимите на s 
(дефинирани от ВИЗ T1) са вече известни. Наричаме ги още T1–синоними на 
s. Формално погледнато, това е множеството: 

*
2 1{ . | & . . }II II II IRS t id t T t id t id= ∈ == ∈ == ∈ == ∈ = , състоящо се само от първите 

компоненти на наредените двойки, съдържащи се в RS2. 
 
Стъпка 2.2.2: За всеки идентификатор id от RS1 → извличаме от T1 

множеството: 
III III III I is a III I part of

T T
RS t id t T и t t R или t t R= ∈ ∈ ∈= ∈ ∈ ∈= ∈ ∈ ∈= ∈ ∈ ∈

1 1

_ _
3 1{( . ) | (( , ) ( , ) )}

 След като тази стъпка е изпълнена, резултатът е, че следните две 
множества вече са известни: 
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• Меронимите на s, дефинирани от T1, наричани още T1–мероними 
на s; формално погледнато, това е множеството: 

1

_
3,1 1{ . | & ( , ) }part ofIII III III I

T
RS t id t T t t R= ∈ ∈= ∈ ∈= ∈ ∈= ∈ ∈ . 

• Хипонимите на s, дефинирани от T1, наричани още T1–хипоними 
на s; формално погледнато, това е множеството: 

1

_
3,2 1{ . | & ( , ) }is aIII III III I

T
RS t id t T t t R= ∈ ∈= ∈ ∈= ∈ ∈= ∈ ∈ . 

Следва да се отбележи, че са изпълнени следните съотношения 
ØRS RS RS RS RS= == == == =3,1 3,2 3 3,1 3,2&∪ ∩∪ ∩∪ ∩∪ ∩ . 

 
Стъпка 2.2.3:  За всеки идентификатор id от RS1 → извличаме от T1 

множеството 

1 1

_ _
4 1{( . ) | (( , ) ( , ) )}is a part ofIV IV I IV I IV

T T
RS t id t T и t t R или t t R= ∈ ∈ ∈= ∈ ∈ ∈= ∈ ∈ ∈= ∈ ∈ ∈ . 

След изпълнението на тази стъпка, резултатът е, че следните 
множества са вече известни:  

• Холонимите на s, дефинирани от T1, наричани още T1–холоними на 
s; формално погледнато, това е множеството: 

1

_
4,1 1{ . | & ( , ) }part ofIV IV I IV

T
RS t id t T t t R= ∈ ∈= ∈ ∈= ∈ ∈= ∈ ∈ . 

• Хипернимите на s, дефинирани от T1, наричани още T1–хиперними 
на s; формално погледнато това е множеството: 

1

_
4,2 1{ . | & ( , ) }is aIV IV I IV

T
RS t id t T t t R= ∈ ∈= ∈ ∈= ∈ ∈= ∈ ∈ . 

Следва да се отбележи, че са изпълнени следните съотношения 
ØRS RS RS RS RS= == == == =4,1 4,2 4 4,1 4,2&∪ ∩∪ ∩∪ ∩∪ ∩ . 

 
Обобщение на извършеното дотук. Извършеното дотук в рамките на 

етап 2 може да бъде обобщено по следния начин: стъпките 2.2.1, 2.2.2, и 2.2.3 
намират във ВИЗ T1 следните множества от понятия (това са понятия от T1 

или T1–понятия): 
•2.2.1 – намира синонимите във ВИЗ Т1 на първоначалния термин s 

(от входната онтология O1) с идентификатор k; 
•2.2.2 – намира меронимите и хипонимите в Т1 на първоначалния 

термин s (от входната онтология O1) с идентификатор k; 
•2.2.3 – намира холонимите и хипернимите в Т1 на първоначалния 

термин s (от входната онтология O1) с идентификатор k. 
Тези стъпки завършват процеса по съпоставяне (B01) на входната 

онтология O1, т.е. на нейния речник (B04), към ВИЗ T1. След това, по 
идентичен начин, O2 бива съпоставена към ВИЗ T1. Накрая, O1 и O2 биват 
поотделно съпоставени към ВИЗ T2 и T3 (т.е. още четири съпоставяния 
биват извършени) чрез прилагане на абсолютно същата процедура, която 
беше описана тук в рамките на етап 2. 
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Етап 3 – Откриване на междуонтологични синонимни 
релации и междуонтологични релации от типа родител дете 
(is_a/part_of) 

В рамките на този етап се прилагат три отделни алгоритмични 
процедури, които, както бе отбелязано по горе, означаваме с DM, SMP и 
CMP. 

Процедура 3.1: В хода на тази процедура (DM) се откриват директни 
(текстови, синтактични) съвпадения и на тяхна база се генерират 
предсказания за междуонтологични синоними. Между понятията в двете 
онтологии се търси текстово съвпадение на имената им. Процедурата е 
тривиална, итерира се по всички термини t1∈∈∈∈V1 и t2∈∈∈∈V2 и се проверява 
дали е изпълнено t1.name = t2.name. При откриване на такова съвпадение, t1 
и t2 се маркират като синоними и бива отбелязано, че това предсказание за 
синоними произхожда от директно съвпадение (от DM). Можем да дадем 
следния пример: във входната онтология O1, т.е. в анатомичната онтология 
на мишката (B15), съществува понятието 

t1 = (id=”MA0000168”, name=”brain”),  
а в O2, т.е. в анатомичната онтология на рибата Данио (B16), съществува 
понятието 

t2 = (id=”ZFA0000008”, name=”brain”); 
при извършване на проверките в тази процедура, се открива, че имената на 
тези две понятия са идентични 

t1.name = t2.name= ”brain” 
и затова тези две понятия се маркират като междуонтологични синоними, 
произхождащи от DM. Тези предсказания наричаме още DM–предсказания. 

Процедура 3.2: В хода на тази процедура биват генерирани още 
предсказания. Те се отнасят или за синонимни междуонтологични връзки 
или за междуонтологични връзки родител дете (is_a/part_of). Двете входни 
онтологии вече са съпоставени към наличните ВИЗ. На базата на това, се 
прилагат прости логически правила от едно предварително конструирано 
множество. Прилагането на тези правила генерира предсказанията, които 
наричаме още SMP–предсказания. Тук изброяваме въпросните логически 
правила. 

Правило (A) Ако два термина tM∈∈∈∈O1 и tZ∈∈∈∈O2 са били открити (от 
стъпка 2.2.1) като синоними на един и същи термин t∈∈∈∈Ti, то тогава tM и tZ 
биват маркирани като предсказани (посредством SMP) междуонтологични 
синоними един на друг. 

Правило (B1) Ако терминът tM ∈∈∈∈ O1 е бил открит (от 2.2.1) като 
синоним на термина t∈∈∈∈Ti и ако терминът tZ∈∈∈∈O2 е бил открит (от 2.2.2) като 
(is_a/part_of) дете на t, то тогава tM бива маркиран нато предсказан (чрез 
SMP) междуонтологичен (is_a/part_of) родител на tZ. 
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Правило (B2) Ако терминът tZ ∈∈∈∈ O2 е бил открит (от 2.2.1) като 
синоним на термина t ∈∈∈∈ Ti и ако терминът tM ∈∈∈∈ O1 е бил открит като 
(is_a/part_of) дете на t (от 2.2.2), то тогава tZ бива маркиран като предсказан 
(чрез SMP) междуонтологичен (is_a/part_of) родител на tM. 

Правило (C1) Ако терминът tM ∈∈∈∈ O1 е бил открит (от 2.2.1) като 
синоним на термина t ∈∈∈∈ Ti и ако терминът tZ ∈∈∈∈ O2 е бил открит като 
(is_a/part_of) родител на t (от 2.2.3), то тогава tM бива маркиран като 
предсказано (чрез SMP) междуонтологично (is_a/part_of) дете на tZ. 

Правило (C2) Ако терминът tZ ∈∈∈∈ O2 е бил открит (от 2.2.1) като 
синоним на термина t ∈∈∈∈ Ti и ако терминът tM ∈∈∈∈ O1 е бил открит като 
(is_a/part_of) родител на t (от 2.2.3), то тогава tZ бива маркиран като 
предсказано (чрез SMP) междуонтологично (is_a/part_of) дете на tM. 

Чрез прилагането на горните правила бива установено едно 
(отнапред неизвестно) множество от междуонтологични връзки/релации 
(синонимни и родител дете) между върховете на графите DAG1 and DAG2 
(т.е. между понятията от О1 и О2). За тези връзки казваме, че произхождат от 
SMP понеже доказателствата/предпоставките за тяхното съществуване са 
заложени в информацията, съхранявана в наличните ВИЗ. Следва още да 
отбележим, че за така установените (чрез SMP) релации от типа родител
дете, информацията за това дали те са is_a или part_of връзки също бива 
съхранена. Това завършва нашето описание на SMP процедурата. 

Обобщение на полученото дотук. Преди да продължим с 
формалното описание на процедура 3.3 (на т.нар. процедура по намиране 
на съвпадения на базата на децата – CMP процедура), ще направим едно 
кратко обобщение на полученото дотук. Ще въведем някои нови означения 
и дефиниции, които ще ни помогнат при описанието на CMP процедурата 
(последната процедура от етап 3). 

Дефиниция (✱✱✱✱): Разполагаме с двата входни графа DAG1 и DAG2. 

Между тях вече са установени множество от междуонтологични връзки 

чрез процедурите 3.1 (DM) и 3.2 (SMP); тези връзки също вече са налице. 

При това положение, двата входни графа заедно с връзките установени 

дотук от DM и SMP могат да бъдат разглеждани като един единствен граф 

G (V ,E )==== , такъв че V V V==== 1 2∪∪∪∪  и IO DM SMPE S S S==== ∪ ∪∪ ∪∪ ∪∪ ∪ , където: 

• 1 2IOS E E==== ∪∪∪∪  е множеството от вътрешноонтологични връзки (IO 

връзки) в графите DAG1 и DAG2; 

• DMS е множеството от всички връзки, открити/установени в хода 

на изпълнение на процедура 3.1 т.е. открити чрез директно съвпадение 

(чрез DM); 
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• SMPS е множеството от всички връзки открити/установени в хода 

на изпълнение на процедура 3.2 т.е. открити чрез предсказания направени 

на базата на ВИЗ (чрез SMP). □ 

Свойствата на тези типове връзки са представени в таблицата от 

следната фигура. 

 
Тип връзка Синонимна или 

родител дете 
is_a / part_of Симетричност 

IO връзки Само родител дете Както is_a, така 
и part_of 

Еднопосочни 

DM връзки Само синонимни – Двупосочни 

SMP връзки 
родител дете 

Само родител дете Както is_a, така 
и part_of 

Еднопосочни 

SMP синонимни 
връзки 

Само синонимни – Двупосочни 

 
Фиг. 4.3. Типове връзки 

 
• IO връзките са оригиналните връзки от двете входни онтологии. 

Те са винаги от типа родител дете (т.е. не са синоними) и са или от типа 
is_a, или от типа part_of. Те са еднопосочни, тъй като връзките от типа 
родител дете не са симетрични. 

• DM връзките са междуонтологични връзки, които, както следва от 
самия начин на конструирането им (по точно от процедура 3.1 от етап 3), са 
междуонтологични връзки. Те са винаги синонимни връзки и затова не са 
нито от типа is_a, нито от типа part_of. Тъй като синонимната релация е 
симетрична, те са двупосочни връзки, т.е. можем да разглеждаме всяка 
двупосочна DM връзка (t1, t2) или t1←→t2 (t1 ∈∈∈∈ V1, t2 ∈∈∈∈ V2) като двойка 
еднопосочни връзки t1→t2 и t2→t1 (тук стрелките обозначават синонимни 
връзки). 

• SMP връзките са или от типа родител дете (ако са установени от 
стъпките 2.2.2 или 2.2.3 от етап 2), или синонимни връзки (ако са открити от 
стъпка 2.2.1 от етап 2). Както и при IO връзките, SMP връзките от типа 
родител дете са или от типа is_a или от типа part_of и са еднопосочни. 
Подобно на DM връзките, синонимните SMP връзки не са нито от типа 
is_a, нито от типа part_of и са двупосочни. Всички SMP връзки са 
междуонтологични, това следва от начина на конструирането им (стъпки 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 от етап 2 и правилата A, B1, B2, C1, C2 от процедура 3.2 от 
етап 3). 
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Имайки предвид казаното дотук, може да бъде разгледан графът G, 
получен от входните графи DAG1 и DAG2 след прилагането на DM и SMP 
процедурите. 

Процедура 3.3: Тук даваме описанието на т.нар. процедура по намиране 

на съвпадения на базата на децата (CMP процедура). Паралелно с това 
привеждаме някои дефиниции, които задават тегла на всяка една връзка 
(била тя вътрешноонтологична или пък междуонтологична) от графа G, 
във вида, който той има преди самото начало на изпълнението на тази 
процедура. Освен това, настоящата процедура открива/установява нови 
междуонтологични връзки (наричани CMP връзки) между някои двойки 

върхове от G, такива че v1∈∈∈∈V1 и v2∈∈∈∈V2. Това очевидно означава, че CMP 
променя графа G в хода на изпълнението си. Дефинициите тук са дадени 
следвайки един йерархичен принцип (движейки се от по просто към по
сложно т.е. надграждайки една над друга) и ни позволяват да достигнем до 
едно число, което наричаме финална (обобщена) CMP оценка на CMP 

връзката, която бива установена/открита между дадени два върха v1∈∈∈∈ V1 и 
v2∈∈∈∈ V2. 

Дефиниция 1: Константата I (фиксирано число) наричаме показател 
на надеждност или тегло на всяка една от вътрешноонтологичните връзки 
от двете входни онтологии. Обикновено избираме I=1, но тази стойност 
може да бъде варирана в интервала (0, 1] и така да бъде променян изхода от 
алгоритъма като цяло. □ 

Дефиниция 2: Константата D (друго фиксирано число) наричаме 
показател на надеждност на всяка една връзка получена на базата на 
директно съвпадение (т.е. чрез DM процедурата). Обикновено избираме 
D=1, но тази стойност може да бъде варирана в интервала (0, 1] и така да 
бъде променян изхода от алгоритъма като цяло. □ 

Дефиниция 3: Константите f(T1), f(T2), f(T3), ..., f(Tks) (фиксирани 
числа) наричаме показатели на надеждност на наличните ВИЗ. В нашия 
конкретен случай можем да ги означаваме и с f(UMLS), f(FMA), f(WordNet) 
(три фиксирани числа). За тези константи изискваме да са в интервала (0, 1) 
т.е. 0 < f (Ti) < 1, за i = 1, 2, 3, ..., ks (тук ks е броят на наличните ВИЗ). □ 

Дефиниция 4: Константата p ∈∈∈∈  (0, 1) наричаме наказателна стойност 
за CMP процедурата. □ 

Тук трябва да се отбележи, че CMP процедурата има вероятностна 
основа; тя борави с тегла т.е. с показатели на надеждност (B19) или оценки 
на предсказания (B20), които всичките са реални числа в интервала [0, 1]. 
Целта на константата p е да понижи както стойностите на CMP оценките 
на индивидуалните CMP връзки, така и на финалната (обобщена) CMP 
оценка (тези понятия дефинираме по долу в дефиниции 9 и 11). Правим 
това умишлено понижаване на CMP оценките/теглата поради това, че 
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предсказанията установени чрез настоящата процедура 3.3 не произхождат 
директно от знанието намиращо се във ВИЗ (UMLS, FMA, WordNet), т.е. 
поради факта, че CMP връзките произхождат именно от CMP процедурата, 
а не от някоя от предишните процедури като DM и SMP, които две 
процедури по презумпция считаме за по надеждни от CMP и следователно 
за такива, на чиито предсказания следва да се дадат по високи оценки. 

Сега дефинираме две вероятностни функции с променлив брой 
аргументи, които означаваме с Conj (conjunction – конюнкция) и Disj 
(disjunction – дизюнкция). Двете функции използваме по долу в текста за 
дефиниране на индивидуалните CMP връзки и на техните оценки (тегла). 

Дефиниция 5: Функцията Conj дефинираме рекурентно както 

следва: 

5.1. Conj (A1, A2) = A1 • A2 (просто умножение на две реални числа); 

5.2. Conj (A1, A2, …, AN) = Conj ( Conj (A1, A2, …, AN 1), AN ), за N ≥≥≥≥ 3. □ 

Тук изискваме аргументите Ak да бъдат числа от интервала [0, 1]. 

Лесно е да се покаже, че ако това условие е налице, стойността на 

функцията Conj(A1, A2, …, AN) е също число от интервала [0, 1], което 

означава, че дадената тук дефиниция е логически коректна (т.е., че не 

съществува проблем при рекурентната стъпка 5.2). Вместо означението 

Conj(A1, A2, …, AN) понякога ще пишем още 1( )N
i iConj A
====

. 

Трябва да се отбележи, че функцията Conj моделира вероятността за 

едновременното случване на две или повече независими  събития.  

Дефиниция 6: Функцията Disj дефинираме рекурентно както 

следва: 

6.1. Disj (A1, A2) = A1 + A2 – A1 • A2 (сумата на две числа намалено с 

тяхното произведение) 

6.2. Disj (A1, A2, …, AN) = Disj ( Disj (A1, A2, …, AN 1), AN ), за N ≥≥≥≥ 3. □ 

Тук отново изискваме всички аргументи Ak да бъдат числа от 

интервала [0, 1]. Лесно е да се покаже, че ако това условие е налице, 

стойността на Disj(A1, A2, …, AN) е също число от интервала [0, 1], което 

означава, че дадената тук дефиниция е логически коректна (т.е., че не 

съществува проблем при рекурентната стъпка 5.2). Вместо означението 

Disj(A1, A2, …, AN) понякога ще пишем още 1( )N
i iDisj A
====

. 

Трябва да се отбележи, че функцията Disj моделира вероятността за 

случването на поне едно от няколко независими събития. 
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Процедурата CMP се състои в обхождането на графа G и в търсенето 
на три различни типа шаблони на свързаност (B21) в него. Тези шаблони 
включват няколко (3 или 4) върха, някои от които се явяват родители, а 
други деца (в локалния контекст на шаблона). Процедурата взема предвид 
всички връзки между върховете, участващи в шаблона и генерира нова 
връзка (индивидуална CMP връзка) между върховете родители. На тази 
връзка се приписва число – показател на надеждност (оценка, тегло), което 
се нарича още и оценка на конкретното срещане (конкретната инстанция) 
на шаблона. 

 

 
 

Фиг. 4.4. U Шаблон 

 

 
 

Фиг. 4.5. X Шаблон 
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Фиг. 4.6. Двете разновидности на V Шаблона 

 
Накрая, за всяка двойка върхове, се вземат предвид всички конкретни 

срещания/инстанции на шаблони, в които те участват като върхове–
родители, както и индивидуалните CMP връзки, породени от тях. Техните 
оценки се обобщават и се получава една единствена обобщена CMP връзка 
и едно число, наричано финална (обобщена) CMP оценка на обобщената 
CMP връзка между двойката върхове. 

Трите типа шаблони, които се търсят в рамките на CMP процедурата 
са представени на фигурите по горе. Използвани са следните означения: 
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1) вертикалните пунктирани линии маркират границата между двете 

входни онтологии – всичко, което е отляво принадлежи на O1, а всичко, 

което е отдясно принадлежи на O2;  

2) непрекъснатите линии, които пресичат вертикалната пунктирана 

линия обозначават междуонтологични връзки, установени чрез DM или 

чрез SMP; 

3) непрекъснатите линии, непресичащи вертикалната линия са 

вътрешноонтологични връзки (IO връзки) 

4) 1 2 3, ,S S S  са множества от връзки/ребра от графа G; трябва да се 

отбележи, че ребрата от G наричаме още подкрепящи факти (B22); с други 

думи 1 2 3, ,S S S  са множества от подкрепящи факти; 

5) 1 2{ , ,..., }
ii i i imS s s s====  за i=1,2,3, където sij е една конкретна връзка т.е. 

едно конкретен подкрепящ факт; mi = |Si| е броят връзки в множеството Si; 

5) Par1 означава родител 1; Ch1 означава дете 1; v1=Par1∈∈∈∈V1, Ch1∈∈∈∈V1. 

6) Par2 означава родител 2; Ch2 означава дете 2; v2=Par2∈∈∈∈V2, Ch2∈∈∈∈V2. 

7) В рамките на U шаблона и на X шаблона: 

7.1) S2  е множество от междуонтологични синонимни връзки; 

7.2) 1S  и 3S  са множества от връзки родител дете от един и същи тип 

(т.е. или всички връзки от 1S  и 3S  са от типа is_a, или всички връзки от 1S  

и 3S  са от типа part_of) 

8) В рамките на V шаблона: 

8.1) 1S  е множество от вътрешноонтологични връзки родител дете, а 

2S  е множество от междуонтологични връзки родител дете; 

8.2) 1S  и 2S  са множества от връзки родител дете от един и същи тип 

(т.е. или всички връзки от 1S  и 2S  са от типа is_a или всички връзки от 1S  

и 2S  са от типа part_of). 

Трябва да се отбележи, че 7.1, 7.2, 8.1 и 8.2 са всъщност условия 
съответните шаблони да бъдат взети предвид по време на изпълнението на 
CMP процедурата. Ако някои от тях не са налице, съответният шаблон не 
се счита за валиден и не бива обработван от CMP процедурата. 
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При срещане на конкретна инстанция на кой да е от трите шаблона, 

CMP процедурата построява нова връзка (ново ребро) между Par1 и Par2. 
Тази връзка се нарича индивидуална (единична) междуонтологична CMP 
връзка между Par1 и Par2. Такива връзки са винаги синонимни (т.е. те не 
могат да бъдат от типа родител дете). Точно както синонимните връзки 
установени чрез DM и SMP, така и връзките, построени от CMP са 
двупосочни, т.е. има вида Par1 ←→ Par2 (фиг. 4.7). 

 

 
 

Фиг. 4.7. Двупосочна CMP връзка 
 
След това, CMP процедурата приписва едно число, явяващо се 

оценка на новопостроената индивидуална CMP връзка. Тази оценка се 

формира като функция на оценките на връзките, участващи в множествата 

1S , 2S , 3S . Следните три дефиниции показват как достигаме до тази 

оценка. 

 
Дефиниция 7: Оценка на индивидуална връзка, която не 

произхожда от CMP дефинираме по следния начин. 

 

;

;
( )

( )

{ , , }.

ij

ij

ij

ij

I ако s е IO връзка

D ако s е DM връзка
score s

f Т ако s е SMP връзка полученаот

ВИЗТ UMLS FMA WordNet

                

                

                    

    









====

∈∈∈∈

 

 
Дефиниция 8: Оценка на множество от връзки (множество от 

подкрепящи факти) дефинираме както следва: 

1( ) ( ( )), 1,2,3im
i ijjscore S Disj score s за i

====
= == == == = ; 

където Disj е функцията от Дефиниция 6. □ 
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Имайки на разположение тези две дефиниции, ние можем да 
дефинираме оценка на индивидуална CMP връзка (или още оценка на 
конкретното срещане (конкретната инстанция) на шаблона, породил тази 
индивидуална CMP връзка). 

 
Дефиниция 9: Оценка на индивидуална CMP връзка (т.е. на 

конкретната инстанция на шаблона, породил я) дефинираме по следния 

начин: 

9.1) За U шаблоните и за X шаблоните 

1 2 3( ) ( ( ), ( ), ( ), )score ptrn Conj score S score S score S p====  

9.2) За V шаблоните 

1 2( ) ( ( ), ( ), )score ptrn Conj score S score S p====  

Тук Conj е функцията от Дефиниция 5; p е наказателната константа 

от Дефиниция 4; ptrn е една конкретна инстанция на съответния шаблон 

(U, или V, или X) от графа G. □ 

След като вече сме дефинирали оценка за индивидуалните CMP 
връзки, трябва да се вземе под внимание, че два върха v1=Par1 ∈∈∈∈ V1 и 
v2=Par2 ∈∈∈∈ V2 могат да бъдат (и обикновено са) част от много конкретни 
срещания (инстанции) на различните типове шаблони (U, V, X). В такива 
случаи, ще бъдат построени много индивидуални синонимни CMP връзки 
e1,e2,…,eL между върховете Par1 и Par2. Както вече беше отбелязано, техните 
оценки са (по дефиниция) равни на оценките на конкретните срещания на 
шаблоните, които са ги породили (Дефиниция 9). 

Целта сега е да се освободим от това множество от индивидуални 
CMP връзки между v1=Par1 и v2=Par2 и да го заменим с една единствена 
обобщена CMP връзка eCMP(v1, v2) между върховете Par1 и Par2. За да се 
постигне това, единственото нещо, което трябва да бъде направено, е да се 
укаже начин за обобщаване на оценките на индивидуалните връзки e1, 

e2,…, eL. Тогава всички тези индивидуални CMP връзки могат да бъдат 
заменени с една единствена обобщена (финална) CMP връзка eCMP(v1, v2) 
между v1 и v2, чиято оценка е равна на резултата от обобщаването на 
оценките на индивидуалните връзки. Това се постига чрез Дефиниция 11, 
която следва по долу. 

Дефиниция 10: Със символа MAX означаваме най голямото от 

произволни N дадени реални числа. □ 
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Дефиниция 11: Нека v1=Par1 ∈∈∈∈ V1 и v2=Par2 ∈∈∈∈ V2 да означават два 

термина от двете входни онтологии. Нека G означава графа, получен от 

DAG1 и DAG2 след като всички DM връзки и SMP връзки са вече 

установени/генерирани (от процедури 3.1. и 3.2. на етап 3). Нека също така: 

10.1) 1 2{ , , ... , }
uNu u u u====  да е множеството от всички конкретни 

срещания на U шаблони, в които v1 и v2 участват като родители ( 1uN ≥≥≥≥ ); 

10.2) 1 2{ , , ... , }
uNx x x x====  да e множеството от всички конкретни 

срещания на X шаблони, в които v1 и v2 участват като родители ( 1xN ≥≥≥≥ ); 

10.3) 1 2{ , , ... , }
wNw w w w==== да е множеството от всички конкретни 

срещания на V шаблони, в които v1 и v2 участват като родители ( 1wN ≥≥≥≥  ); 

10.4)  

0u x wN N N+ + >+ + >+ + >+ + >  
10.5) 

1 2( , )PIS v v u x w==== ∪ ∪∪ ∪∪ ∪∪ ∪  
като тук с PIS (А10) сме означили множеството от конкретните срещания на 

шаблони, в които v1 и v2 участват като родители 

10.6) 

1 2| ( , ) | 0PIS v v >>>>  
Тогава, при изпълнение на CMP процедурата прекарваме обобщена 

(агрегирана, финална) CMP връзка eCMP(v1, v2) между v1 и v2 и дефинираме 

нейната оценка като 

1 2

1 2
( , )

( , ) ( ( ))CMP
p PIS v v

score v v MAX score p
∀ ∈∀ ∈∀ ∈∀ ∈

====  

Тук p означава инстанция/срещане на шаблон, т.е. функцията MAX 

се взема по всички срещания на шаблони, в които v1 и v2 участват като 

родители. □ 

Тук следва да отбележим, функцията MAX играе ролята на т.нар. 

агрегираща функция, т.е. MAX се явява един частен случай на такава 

агрегираща функция. За агрегиране на оценките на индивидуалните CMP 

връзки, при практическа реализация на CMP процедурата, бихме могли да 

използваме и някои алтернативи на функцията MAX. 
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Дефиниция 12 (агрегираща функция): Нека K е броят на всички 

индивидуални CMP връзки, установени между t1∈∈∈∈V1 и t2∈∈∈∈V2. Агрегираща 

функция наричаме всяка функция Fagg, която приема като вход оценките 

на установените между t1 и t2, K на брой, индивидуални CMP връзки и 

връща като изход едно число, което бележим със scoreCMP(v1, v2)∈∈∈∈[0, 1], 

което наричаме оценка на агрегираната (обобщена, финална) CMP връзка, 

генерирана от CMP процедурата между върховете t1 и t2. □ 

С тези две дефиниции завършваме описанието на процедурата 3.3 

(т.е. на CMP процедурата) от етап 3. Показахме как индивидуални CMP 

синонимни връзки (които са по дефиниция междуонтологични) могат да 

бъдат построени между произволни два върха v1∈∈∈∈V1 и v2∈∈∈∈V2 (стига да е 

изпълнено условието 10.4 или еквивалентното му 10.6). После дефинирахме 

показател на надеждност (оценка) за всяка една такава индивидуална CMP 

връзка. Накрая показахме как множество индивидуални CMP връзки между 

два върха v1 ∈∈∈∈ V1 и v2 ∈∈∈∈ V2 могат да бъдат обобщени/агрегирани в една 

единствена, обобщена или финална CMP връзка eCMP(v1, v2) между v1 и v2. 

Дефинирахме също така и оценка за тази обобщена CMP връзка, която 

означихме със scoreCMP(v1, v2). 

С това завършва описанието ни на целия алгоритъм за намиране на 

съответствия между двете входни онтологии, състоящ се от етапите 1 и 2 и 

процедурите означени с DM, SMP и CMP от етап 3. 

4.4. Вариране на функциите Conj, Disj и Fagg 
При експериментиране с процедурата CMP, описана по горе, ние сме 

използвали няколко различни варианта за функциите Conj, Disj и Fagg, 

дефинирани в предходния параграф. Различните варианти наричаме с 

наименованието схеми за оценяване (scoring schemes – B60). В настоящия 

параграф правим кратък коментар относно различните схеми за оценяване, 

с които сме експериментирали, и представяме сравнение между тях. 

Започваме с фиг. 4.8, на която са представени трите различни схеми 

за оценяваме, с които сме експериментирали. 
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● Схема #1:  

(1a) Conj(s1, s2) = s1.s2; Conj(s1, s2,…, sN) = Conj(Conj(s1, s2,…, sN 1), sN) 
(1b) Disj(s1, s2) = s1+s2 – s1.s2; Disj(s1, s2,…, sN) = Disj(Disj(s1, s2,…, sN 1), sN) 
(1c) Fagg(s1, s2,…, sN) = MAX(s1, s2,…, sN) 
 

● Схема #2: 

(2a) Conj(s1, s2) = s1.s2; Conj(s1, s2,…, sN) = Conj(Conj(s1, s2,…, sN 1), sN) 
(2b) Disj(s1, s2) = s1+s2 – s1.s2; Disj(s1, s2,…, sN) = Disj(Disj(s1, s2,…, sN 1), sN) 
(2c) Fagg(s1, s2,…, sN) = Disj(s1, s2,…, sN) 
 

● Схема #3: 

(3a) Conj(s1, s2) = s1.s2; Conj(s1, s2,…, sN) = Conj(Conj(s1, s2,…, sN 1), sN) 
(3b) Disj(s1, s2) = (1 αααα) . (s1 + s2 – s1.s2) + αααα . MAX(s1, s2); 
        Disj(s1, s2,…, sN) = Disj(Disj(s1, s2,…, sN 1), sN) 
(3c) Fagg(s1, s2,…, sN) = Disj(s1, s2,…, sN) 

 

Фиг. 4.8. Няколко алтернативни схеми за оценяване 

 

Функцията Disj от схеми #1 и #2 е идентична с формулата за 

изчисляване на вероятността на обединението на две и повече независими 

събития. Наистина, ако A и B са независими, то тогава е изпълнено 

следното равенство p(A∪∪∪∪B) = p(A) + p(B) – p(AB) = p(A) + p(B) – p(A)p(B). 

Функцията Fagg от схема #1 съответства на формулата за изчисляване 

на вероятността на обединението на две събития в случая когато едното е 

"напълно зависимо" от другото или с други думи A⊆B. Наистина, ако това е 

така, то тогава за вероятността на обединението на двете събития имаме 

p(A∪∪∪∪B) = p(A) + p(B) – p(AB) = p(A) + p(B) – p(A) = p(B) = MAX(p(A), p(B)). 

Функцията Fagg от схема #2 съвпада с функцията Disj от същата схема 

за оценяване. Така в схема #2 Fagg съответства на формулата за изчисляване 

на вероятността на обединението на две независими събития. 

При вероятностните модели, вторият вариант Fagg=s1+s2–s1.s2 е добър 

избор за агрегиране на две независими оценки (A, B – независими), докато 

първият вариант Fagg=MAX(s1, s2) е добър избор за агрегиране на оценки, 

при които едната оценка е напълно зависима (A⊆B или B⊆A) от другата. 

В рамките на схема #3 сме използвали агрегираща функция, чиито 

стойности по големина са между стойностите на функциите Fagg от схеми #1 



 88 

и #2 (понеже Fagg от #3 е на практика линейна комбинация на функциите 

Fagg от #1 и на Fagg от #2). Основната ни цел при използването на такава 

функция е да отчетем зависимостите, които съществуват между наличните 

ВИЗ (UMLS, FMA, WordNet) и оценките, които те генерират, като в същото 

време не игнорираме напълно факта, че ако повече от един от тези ВИЗ 

потвърждава дадено предсказание (дадена предсказана междуонтологична 

връзка), това обикновено подобрява шансовете въпросното предсказание да 

е вярно. 

В схема #3 числото αααα∈∈∈∈[0, 1] е параметър на линейната комбинация, 

дефинирана посредством (3b). Този параметър варира в зависимост от 

източника на знания или в зависимост от множеството източници на 

знания, които потвърждават предсказанията, чиито оценки агрегираме 

посредством (3b). В известен смисъл параметърът αααα действа като буфер, 

който предпазва финалната (агрегираната) оценка от много бързо 

нарастване при добавяне (натрупване) на множество предсказания, които 

са потвърдени от няколко източника на знания: при αααα=0.0 агрегираната 

стойност нараства най бързо (както и би следвало да става при наличието 

на независими оценки); при αααα=1.0 агрегираната стойност е ограничена 

отгоре от максималната оценка измежду всички агрегирани (натрупвани) 

оценки. 

За да покажем експериментално, че изборът на Disj от (3b) е 

обоснован и практически смислен, ние сме генерирали едно множество от 

наблюдения над две зависими случайни величини x1 и x2, които имат 

булеви стойности – т.е. стойности от типа 0/1 или true/false. При този 

експеримент се оказва, че ако в (3b) заменим оценките s1 и s2 с 

вероятностите P(xi=true), за i=1,2, а параметъра αααα – с модула на 

коефициента на корелация между двете случайни величини x1 и x2, то 

функцията Disj се явява едно доста добро приближение на вероятността 

P(z=true) на случайната величина z = (x1 или x2). 

Фигури 4.9 и 4.10, които следват по долу, илюстрират как оценките, 

получени от трите различни схеми за оценяване, се съотнасят помежду си, а 

също показват и някои от предимствата на схема #3. 
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Фиг. 4.9. Scatter plot, показващ сравнение между схема #1 от една страна и 

схеми #2 and #3 от друга страна 

 
Фиг. 4.10. Scatter plot, показващ сравнение между схема #3 от една страна 

и схеми #1 and #2 от друга страна 

 
На фиг.4.9 се вижда, че данните от схема #1 се струпват (оформят 

клъстери) около конфигурираните оценки на източниците на знания (или 

на комбинациите от тях), защото при тази схема няма елемент, който да 

отчита "количеството достоверност" получено от всеки източник на знания 

(например чрез използване на броя на шаблоните, потвърждаващи дадено 

предсказание). В сравнение със схема #1, както схема #2, така и схема #3 
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разпръскват тези струпвания (клъстери), понеже стойностите на Fagg (при 

схемите #2 и #3) нарастват когато повече шаблони потвърждават дадено 

предсказание. Функцията Fagg от схема #3 е ограничена посредством 

параметъра αααα и затова тя води до едно по плавно разпръскване на 

клъстерите както се вижда от Фиг. 4.9, докато схема #2 причинява по рязко 

увеличение на агрегираните (финалните) оценки. 

Основното предимство на схема #3 е това, че тя ни позволява да 

контролираме скоростта, с която допълнително намерени шаблони, 

потвърждаващи дадено предсказание (дадена връзка), увеличават оценката 

на агрегираната (финалната) CMP връзка. За разлика от #3, при схема #2 

имаме контрол само върху първоначалната стойност на тази оценка. В 

рамките на схема #2, когато само един шаблон потвърждава намерената 

връзка, началната стойност на оценката се намира около конфигурираната 

CMP оценкa (базирана на оценките на източниците на знания и на 

наказателната константа), а когато повече от един шаблон потвърждават 

намерената връзка, агрегираната (финалната) оценка расте с относително 

постоянна скорост до наближаване на абсолютната горна граница от 1.0. В 

рамките на схема #3, този растеж на агрегираната оценка може да бъде 

контролиран и намален посредством параметъра αααα. Разликата между 

схемите #2 и #3 може да бъде видяна на фиг. 4.10 – там ясно се вижда колко 

бързо някои оценки доближават абсолютната горна граница от 1.0 при 

използването на схема #2. Следва да отбележим, че функцията Disj от схема 

#3 има също така и известен "омекотяващ" ефект в случаите когато 

съществуват повече от един източник на знания и повече от една 

алгоритмична процедура (DM, SMP, CMP), потвърждаващи дадено 

предсказание (дадена връзка), защото тя, както вече казахме, ни позволява 

да контролираме растежа на агрегираната (т.е. на обобщената, финалната) 

оценка и дори да използваме действителната корелация между различните 

източници на знания. 
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4.5. Обединяване на две онтологии 
Връщаме се на дефиниция (✱) от параграф 4.3. Нека сега към 

графа G (V ,E )==== , дефиниран в нея, добавим също и финалните 

(обобщените) CMP връзки открити в резултат на изпълнението на CMP 

процедурата (според своята дефиниция, те са винаги синонимни връзки). 

Казано другояче, прилагаме операцията CMPE E S==== ∪ , където SCMP е 

множеството от всички финални CMP връзки. Оттук нататък, получения 

граф също ще означаваме с G  за целите на настоящия параграф (не 

въвеждаме ново означение само с цел простота на текста). Тук следва да 

отбележим, че графът G  задава напълно както двете входни онтологии, 

така и установените между тях междуонтологични връзки (посредством 

процедурите DM, SMP, CMP). Всяка връзка (ребро) в графа G  има вече, 

асоциирана със себе си, своя оценка (число), която е получена посредством 

прилагане на дефинициите (1 12), представени в параграф 3. 

Тук представяме по формален начин процедурата, която прилагаме 

за обединяване на двете входни анатомични онтологии на базата на графа 

G , получен до този момент. 

Дефиниция 13: Нека RZ е релация между върховете на G (т.е. 

RZ V V⊆⊆⊆⊆ x ), дефинирана по следния начин: ( v ,v ) RZ∈∈∈∈1 2 , ако между 

върховете v1 и v2 съществува поне една синонимна връзка в графа G. Нека 

също така приемем, че ( v,v ) RZ∈∈∈∈ за всяко v V∈∈∈∈ . □ 

Ясно е, че така дефинираната релация RZ  е симетрична, т.е. ако е 

налице ( v ,v ) RZ∈∈∈∈1 2 , то и ( v ,v ) RZ∈∈∈∈2 1 . Това е така, понеже синонимните 

връзки в графа G  по своява същност са двупосочни връзки (т.е., което е 

равнозначно на първото, са ненасочени). 

Дефиниция 14: Нека с *RZ  означим транзитивното затваряне на 

релацията RZ . □ 

Ясно е, че така дефинираната релация *RZ  представлява една 

релация на еквивалентност върху множеството V , и като такава, разбива V  
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на фамилия * * *
n{ C ,C ,...,C }1 2 от две по две непресичащи се множества, чието 

обединение дава като резултат множеството V . Тази фамилия се състои от 

класовете на еквивалентност, породени от *RZ . 

От практически съображения, връщайки се към същността на DM, 

SMP и CMP процедурите (описани в параграф 3), може да се забележи, че 

най често класовете на еквивалентност съдържат не повече от 2 елемента. С 

други думи, най често един клас на еквивалентност или има вида { v }1 , 

където v1  е термин от едната от двете входни онтологии, или има вида 

,{ v v }1 2 , където v1  е термин от едната входна онтология, а v2  е термин от 

другата входна онтология. 

Дефиниция 15: Дефинираме графа * * *G (V ,E )====  по следния начин: 

нека * * *
n

*V { C ,C ,...,C }==== 1 2 е множеството от класовете на еквивалентност, 

породени от *RZ ; нека също така произволна дъга * *
k le (C ,C )==== с цвят 

c { is _a, part _of }∈∈∈∈  принадлежи на *E тогава и само тогава, когато 

*
ku C∃ ∈∃ ∈∃ ∈∃ ∈  и *

lv C∃ ∈∃ ∈∃ ∈∃ ∈ , такива че u,v V∈∈∈∈ и освен това между u  и v  съществува 

ребро( u,v ) E∈∈∈∈ със същия цвят c . □  

Смисълът на последната дефиниция е, че тя показва как от двете 

входни онтологии, използвайки връзките установени посредством трите 

процедури DM, SMP и CMP, може да бъде получена нова онтология, 

явяваща се обединение на двете входни онтологии. Термините в новата 

онтология са класовете на еквивалентност в графа G , породени от *RZ , а 

ребрата представляват обобщение на (i) връзките, налични в двете входни 

онтологии и (ii) на междуонтологичните връзки, открити в хода на 

изпълнението на трите процедури. Именно този модел (означен тук с *G ) 

беше представен по напред в текста (на фигура 3.3) и беше наречен модел 

на супер онтологията. 

За да покажем, че така дефинирания граф *G може действително да 

бъде разглеждан като онтология, трябва да установим, че той е ацикличен, 
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ако приемем, че графът G , от който той произлиза, вече притежава 

подобно свойство. 

Дефиниция 16: Даден цикъл в графа G  наричаме допустим, ако 

всички ребра, участващи в него, представляват синонимни връзки (т.е. ако 

той не съдържа нито едно ребро от типа is_a или part_of). Даден цикъл в 

графа G  наричаме недопустим, ако той не е допустим (т.е. ако той съдържа 

поне едно ребро от типа is_a или part_of). 

Cледващите две твърдения установяват връзка между свойството 

цикличност/ацикличност на графа *G  и факта за наличието/отсъствието 

на недопустими цикли в графа G . 

Твърдение 1: Ако графът G съдържа само допустими цикли, то 

графът *G  е ацикличен. 

Доказателство: Допускаме, че съществува цикъл в графа *G , който 

цикъл изглежда по следния начин:  

m m

* * * * * *
i i i i i i, , ...,v C v C v C= = == = == = == = =
1 1 2 2

, m≥1, 
j j

* *
i iv v

++++

≠≠≠≠
1
, за всяко j=1,2, ..., m 1 и * *

mv v====1     (1) 

 Тогава от дадената дефиниция за ребрата в *G  следва, че 

съществуват следните двойки от върхове (по една двойка от всеки от 

класовете на еквивалентност 
k

*
iC ): 

 
m m m m

' * '' * ' * '' * ' * '' *
i i i i i i i i i i i i, , , , ..., ,v C v C v C v C v C v C∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈
1 1 1 1 2 2 2 2

                                            (2) 

от графа G , за които е изпълнено: 

m m m m m

'' ' '' ' '' ' '' '
i i i i i i i i i i i i( , ) e ,( , ) e ...,( , ) e ,( , ) ev v E v v E, v v E v v E

− −− −− −− −

= ∈ = ∈ = ∈ = ∈= ∈ = ∈ = ∈ = ∈= ∈ = ∈ = ∈ = ∈= ∈ = ∈ = ∈ = ∈
1 2 1 2 3 2 1 1 1

      (3) 

като при това всички тези ребра не са синонимни, а са оцветени в някой от 

цветовете от множеството { is _a, part _of } . Сега е важно да се забележи, че 

от самата дефиниция на релацията *RZ  следва, че всеки клас на 

еквивалентност 
k

*
iC представлява една силно свързана компонента в графа 

G . Тогава можем да твърдим, че за всяко k=1,2,...,m между върховете 
k

'
iv и 
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k

''
iv съществува път 

ki
P , който се намира изцяло в 

k

*
iC и минава само по 

синонимни ребра; този път може да бъде и с дължина нула т.е. върховете 

k

'
iv  и 

k

''
iv  може и да съвпадат). Добавяйки тези вътрешни (за класовете на 

еквивалентност) пътища 
ki

P към ребрата от (3) стигаме до извода, че между 

'
iv
1
 и '

iv
1
съществува поне един нетривиален път (цикъл) в графа G , който 

изглежда по следния начин: 

m m m m

' '' ' '' ' '' '
i i i i i i i i i i i i i, , ,e , , , ,e , ..., , , ,e ,v P v v P v v P v v
1 1 1 1 2 2 2 2 1

                                                          (4) 

Освен това този цикъл е недопустим, тъй като никое от ребрата от (3) не е 

синонимно ребро. Последното обаче противоречи на факта, че графът 

G съдържа само допустими цикли. Следователно допускането ни е невярно 

и графът *G  е ацикличен, с което твърдението е доказано. □ 

Твърдение 2: Ако графът *G  е ацикличен то графът G съдържа само 

допустими цикли. 

Доказателство: Нека имаме, че графът *G  е ацикличен и нека още да 

допуснем, че графът G  съдържа поне един недопустим цикъл (т.е цикъл, 

съдържащ поне една несинонимна връзка). Можем да приемем, че това е 

например цикъла: 

n, , ,m , , ,m n, n, n,m ,, ...,v ,v , ...,v ,v ,v , ...,v v ,v , ...,v ,v
1 21 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1                      (1) 

като тук i , jv са върхове от графа G , дъгите между i , jv и i , jv
++++1 са синонимни 

дъги, а дъгите между върховете 
ii ,mv и i ,v

++++1 1 (за i=1,2,...,n като тук приемаме 

по дефиниция n , ,v v====++++1 1 1 1 ) са несинонимни дъги (т.е., те са оцветени в някой 

от цветовете { is _a, part _of } ). Тогава обаче, от така представения цикъл (1) 

в графа G  и от самия начин на конструиране на *G получаваме, че в 

*G съществува следния цикъл: 
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* * * * * * * *
n n, , ..., ,v C v C v C v C= = = == = = == = = == = = =1 1 2 2 1 1                         (2) 

като тук от (1) сме обединили онези групи от върхове от G , които са две по 

две синонимни, т.е. 
ii , i , i ,mv ,v , ...,v1 2 от цикъла (1) сме обединили във върха *

iv  

от цикъла (2). Възможно е да направим това обединяване – това следва от 

самата дефиниция на *G . Освен това е ясно, че всички дъги от графа *G в 

цикъла (2) са несинонимни. Трябва да направим забележката, че тук никъде 

не твърдим, че последователните върхове, т.е. класове на еквивалентност на 

релацията *RZ , * *
j jv C====  и * *

j jv C+ ++ ++ ++ +====1 1  в цикъла (2) са непременно различни. 

Така обаче, получихме съществуването на цикъл в графа *G , което 

противоречи на условието за неговата ацикличност. С това твърдението е 

доказано. □ 

Графът *G представлява на практика модела или скелета на 

изходната онтология (на т.нар. супер онтология), обединяваща знанията, 

съдържащи се в двете дадени/входни (анатомични) онтологии. Както вече 

споменахме, необходимото условие за да можем да наречен *G онтология, е 

той да представлява един насочен ацикличен граф. 

Доказаните току що две твърдения са важни за нас, понеже те ни 

позволяват "да елиминиране" или "да изчистим" циклите в *G по два 

принципно различни начина: (1) още в графа G  преди самото генериране 

на графа *G , т.е. преди да е извършено генериране на изходната структура 

от работата на алгоритъма (скелета на супер онтологията); (2) в графа *G , 

т.е. след генерирането на изходната структура на алгоритъма. 

 Двете твърдения ни гарантират, че елиминирането на циклите в 

графа *G е равносилно на елиминирането на недопустимите цикли в 

графа G . 
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Това елиминиране на цикли може да се постигне чрез използването 

на няколко (най малко три) алтернативни подхода: 

(1) използване на експерт по анатомия, който извършва процес по 

работа с програмата, реализираща описания тук алгоритъм, и редактиране 

(приемане, отхвърляне, промяна) на автоматично генерираните (чрез DM, 

SMP, CMP) междуонтологични връзки; при този подход, програмата следва 

да следи за броя на оставащите недопустими цикли в G  и да уведомява 

потребителя, когато техният брой достигне нула; 

(2) използването на автоматизирана процедура, която елиминира 

наличните недопустими цикли в графа G като "разкъсва" или "разрязва" по 

някакъв начин всеки един от тях; въпросното "разкъсване" или "разрязване" 

би могло да бъде реализирано (в най простия си вариант) например чрез 

итериране по всички недопустими цикли в графа и премахване във всеки 

от тях на онова ребро, което притежава най малка оценка (т.е. най малка 

степен на достоверност) измежду всички ребра от цикъла; 

(3) използване на известни експертни знания, получени от експерт 

анатом, които са предварително въведени в програмата, реализираща 

описания тук алгоритъм (като една база от експертни знания); тези знания 

биха могли да дефинират синонимни релации и релации от типа родител дете 

между различни анатомични термини (от повече от един биологичен вид) 

и булеви верностни стойности за тях, указващи дали съответната релация е 

смислена от анатомична гледна точка или не; след генериране на графа G , 

алгоритъмът би могъл да се допита до тази база от експертни знания и да 

отстрани онази част от автоматично/алгоритмично установените (чрез DM, 

SMP, CMP) междуонтологични връзки, противоречащи на информацията 

(твърденията), съдържащи се в тази предварително въведена експертна база 

от знания; това, от своя страна, би могло да намали значително броя на 

наличните недопустими цикли в графа G  или дори да ги елимира 

напълно (понеже е ясно, че всеки един цикъл съдържа поне една връзка 

/най често междуонтологична/, която е необоснована от анатомична 

гледна точка). 
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4.6. Обединяване на повече от две онтологии 
С представените дотук алгоритмични процедури е напълно 

постижимо, от теоретична гледна точка, да бъдат обединявани и повече от 
две входни онтологии. Това е възможно като се приложи следния 
йерархичен подход. Ако са дадени три анатомични онтологии O1, O2, O3, 
може да се започне с обединяването на онтологиите O1 и O2. Получената от 
тяхното обединяване онтология O(12), може след това да бъде обединена с 
O3, като при това се получи крайната изходна онтология O((12)3). Важно е да 
отбележим, че тези операции по обединяване не са непременно нито 
асоциативни, нито комутативни, т.е. напълно е възможно ако ги приложим 
в друг ред да получим друга, малко по различна, изходна онтология. 

Например, ако първо обединим O1 и O3 и така получим онтологията 
O(13), а накрая към нея добавим и O2, то е напълно възможно крайната 
изходна онтология O((13)2), получена по този начин, да е по различна от 
изходната онтология O((12)3), спомената по горе. 

От биологична гледна точка обаче, O((13)2) и O((12)3), не би следвало да 
са съществено различни, тъй като това са анатомични супер онтологии, 
обединяващи в себе си едни и същи анатомични знания (тези от трите 
онтологии O1, O2, O3), макар и тези знания да са включени/добавени в 
изходната супер онтология в различен ред. 

Йерархичното обединяване (в различен ред) на дадени три и повече 
анатомични онтологии посредством изложените дотук алгоритмични 
процедури и последващото сравняването на крайните изходни онтологии, 
които се получават, биха могли да бъдат обект на една по нататъшна 
теоретична, практическа и тестова работа както по самия метод, така и по 
неговата софтуерна реализация. 
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Глава V. AnatOM – софтуерно решение за 
намиране на съответствия между и за обединяване на 
анатомични онтологии 

В настоящата глава описваме софтуерната програма AnatOM, чието 
наименование е съкращение от Anatomical Ontologies Merger. Програмата 
AnatOM реализира представените в предходните две глави теоретични 
модели и алгоритмични процедури.  

Програмата AnatOM е разработена като част от тази работа с една 
конкретна практическа цел, а именно – да улесни многократно намирането 
на съответствия между анатомични онтологии и обединяването на тези 
онтологии. За целта трите алгоритмични процедури, които до голяма 
степен автоматизират процесите по намиране на съответствия между 
онтологии и по тяхното сливане бяха интегрирани в програмата AnatOM за 
да се получи едно завършено, цялостно софтуерно приложение, решаващо 
споменатите задачи. Програмата следва да се използва от специалисти по 
анатомия, които да обединяват с нейна помощ анатомични онтологии от 
различни организми. Специалистите по анатомия следва да редактират 
(curate) автоматично генерираните от програмата предсказания и най сетне 
да обединяват входните организмово специфични онтологии в изходна 
организмово неутрална супер онтология. 

Програмата AnatOM представлява едно типично самостоятелно 
десктоп базирано приложение (B45) с графичен потребителски интерфейс 
(ГПИ – A17), реализирано на платформата Microsoft.NET 1 . Езикът за 
програмиране, използван за имплементация на програмата е C#. Това е 
най важният и най популярният език от платформата Microsoft.NET. 
Входните онтологии се подават на програмата AnatOM под формата на 
OBO файлове (файлове с декларативни знания, описани чрез езика OBO). 

Наличните три ВИЗ (UMLS, WordNet, FMA) са представени във вид 
на релационни бази от данни, управлявани от MySQL СУРБД (А11) [18]. 
Освен тях програмата AnatOM използва една допълнителна релационна 
MySQL база от данни, в която записва всякакви междинни резултати от 
изчисленията, които извършва в хода на изпълнението си. 

Програмата AnatOM се състои от няколко по важни модула: (1) 
модул за четене на входните OBO файлове – OBOParser.NET; (2) 
комуникационен модул за връзка с релационните бази данни – DataAccess; 
(3) библиотека за работа с графи – Graph.NET; (4) визуализиращ модул; (5) 
логически (основен, главен) модул, изпълняващ трите алгоритмични 
процедури DM, SMP, CMP; (6) модул за експортиране на изходните 

 
1 http://www.microsoft.com/net 
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резултати под формата на OBO файлове. На фиг. 5.1. са представени в най
общ вид основните етапи и преходи в хода на изпълнение на програмата. 

 

 
 

Фиг.5.1. Схематично представяне на основните етапи в хода на 
изпълнението на програмата 

 
При подадена команда от менютата на програмата AnatOM, тя 

прочита и зарежда файловете, задаващи двете входни онтологии. На този 
етап става тяхното прочитане в паметта и превръщането им в програмни 
обекти. Това се извършва от модула OBOParser.NET. След това, специален 
конструиращ обект (B47) конвертира обектите, получени от това прочитане 
и ги превръща в Graph/Node/Edge обекти, т.е. в обекти дефинирани от 
модула Graph.NET, служещ за работа с графи. Наричаме тези Graph обекти 
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първични (основни) обекти, тъй като те се използват в кода на цялата 
програма. Отново от менютата на програмата се стартират отделни нишки 
(threads), които изпълняват трите алгоритмични процедури (DM, SMP, 
CMP). Нишките съдържат основната логика на програмата т.е. те формират 
така наречения логически (основен) модул на програмата. Тези нишки 
работят върху Graph обектите G1 и G2 на двете входни онтологии, като в 
хода на работата си добавят нови ребра към тези Graph обекти. Добавените 
ребра са такива, че единият им край е в G1, а другият в G2 – това са именно 
междуонтологичните връзки, описани в изложението по горе. DM и CMP 
процедурите нямат нужда от комуникация с трите релационни бази от 
данни, представящи трите налични ВИЗ (UMLS, FMA, WordNet). Това е 
така, понеже DM използва единствено данните от двете входни онтологии, 
а CMP използва данните, вече получени от DM и SMP; всички тези данни са 
налични в паметта на програмата в момента, когато CMP бива стартирана. 
SMP е онази от трите процедури, която комуникира с наличните външни 
източници на знания (и по конкретно с релационните бази от данни, които 
ги представят). За тази комуникация SMP процедурата използва модулът 
DataAccess, който осигурява връзката с използваните релационни бази от 
данни. Данните, получени от този процес на комуникация с трите ВИЗ, се 
използват за установяване на SMP междуонтологичните връзки. Логиката 
по изпълнение на DM, SMP, CMP, която по същество е логиката по добавяне 
на междуонтологичните връзки, е реализирана в кода на класовете, 
дефиниращи трите нишки. Всяка от трите нишки приема като входни 
данни двата Graph обекта, получени от прочитането на двете входни 
онтологии и генерира като изход от изпълнението си един един нов Graph 
обект, състоящ се от двата Graph обекта заедно с междуонтологичните 
връзки, открити при изпълнението на логиката на съответната нишка (DM, 
SMP, CMP). Полученият по този начин Graph обект се трансформира до 
вторични (помощни) обекти и след това се подава на визуализиращия 
модул за представянето му в графичен вид. Накрая, експортиращият 
модул на програмата дава възможност за експортиране на получения като 
резултат граф под формата на супер онтология в OBO формат. 

5.1. Модул OBOParser.NET 
Модулът OBOParser.NET е разработен като част от програмата 

AnatOM – това е модулът, който се грижи за прочитането на входните OBO 
файлове и превръщането им в подходящи обекти, използвани в хода на 
изпълнение на програмата. Той се състои логически от три основни части 
(подмодули), които наричаме Scanner, Lexer и Parser. Тези три подмодула 
работят последователно като всеки следващ се явява извикващ модул за 
предходния. Така те формират структура, наподобяваща конвейер (B66). 

OBO файловете са текстови файлове, подчинени на определени 
правила – правилата на езика OBO. В тази работа сме използвали версия 1.2 
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на езика OBO, тъй като това е версията, чрез която, към момента на 
представянето на настоящата работа, са зададени повечето анатомични 
онтологии. Правилата на езика OBO са описани в [6]. За съжаление те не са 
формализирани докрай. Това е поправено в голяма степен в следващите 
версии на езика (версии 1.3 и 1.4), където формализацията е на по високо 
ниво – нещо което улеснява разработката на парсъри (B67) за езика OBO. 

За разработката на модулa за четене на OBO файлове (OBO парсърa), 
първо е нужно да се формализира езика OBO. Това може да стане например 
чрез една подходяща Бекус Наурова форма, следваща максималко точно 
неформалното описание, предоставено в [6]. 

 
<obo> ::= <header> <list stanzas> 
<header> ::= <list tag value pairs> 
<list tag value pairs> ::= <empty list> | <tag value pair> <list tag value pairs> 
<tag value pair> ::= <tag name> <ch column> <tag value> <ch newline> 
<tag value pair> ::= <tag name> <ch column> <tag value> <ch exclamation> <comment> <ch newline> 
<tag value pair> ::= <tag name> <ch column> <tag value> <ch open bracket 2> <list modifiers>  
                                     <ch close bracket 2> <ch newline> 
<tag value pair> ::= <tag name> <ch column> <tag value> <ch open bracket 2> <list modifiers>  
                                     <ch close bracket 2> <ch exclamation> <comment> <ch newline> 
<comment> ::= <alpha num string> 
<list modifiers> ::= <empty list> | <modifier> <list modifiers> 
<modifier> ::= <modifier name> <ch column> <modifier value> 
<modifier name> ::= <alpha num string> 
<modifier value> ::= <alpha num string> 
<stanza> ::= <ch open bracket 1> <stanza name> <ch close bracket 1> <ch newline>  
                       <list tag value pairs> 
<tag name> ::= <alpha num string> 
<stanza name> ::= <alpha num string> 
<alpha num string> ::= <empty string> | <ch alpha num> <alpha num string> 
<alpha num string> ::= <ch alpha num> 
<ch alpha num> ::= <digit> | <letter> 
<digit> ::= 0 | 1 | 2 ... | 8 | 9 
<letter> ::= a | b | c | ... | x | y | z | A | B | C | ... | X | Y | Z 
<empty list> ::= "" 
<empty string> ::= "" 
<ch exclamation> ::= "!" 
<ch open bracket 1> ::= "[" 
<ch close bracket 1> ::= "]" 
<ch open bracket 2> ::= "{" 
<ch close bracket 2> ::= "}" 
<ch column> ::= ":" 
<ch exclamation> ::= "!" 
<ch newline> ::= "\n" | "\r\n" 

 
Фиг. 5.2. Бекус Наурова форма на една опростена версия на езика OBO 
 

На горната фигура сме представили създадена от нас Бекус Наурова 
форма (БНФ – А12) на една съвсем леко опростена версия на езика OBO 1.2. 
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Тази БНФ дефинира основните елементи на езика OBO и взаимовръзките 
между техните дефиниции. Опростяването, което сме допуснали в тази 
БНФ, представена по горе, е че някои от низовете в нея са дефинирани 
просто като низове само от букви и цифри. Реално, те могат да съдържат и 
други символи (такива са например елементите на езика обозначени с 
comment, modifier name, modifier value). Това сме направили само с цел 
известно опростяване на представената тук БНФ. Реално обаче, модулът 
OBOParser.NET, поддържа и другите символи (не само букви и цифри), 
които се допускат в съответните елементи на езика. 

 

 
 

Фиг. 5.3. Последователни взаимодействия в модула OBOParser.NET 
 
Взаимодействията между трите подмодула на модула OBOParser.NET 

могат да бъдат представени със схемата от фиг. 5.3. 

5.1.1. Подмодул Scanner 
• Подмодулът Scanner приема входен текстов файл и се грижи за 

това той да бъде прочетен знак по знак. Поддържат се два указателя – 
индекс на ред и индекс на колона. Така, във всеки момент, Scanner има 
информацията кои са текущите ред и колона при прочитането на файла. 
Тази информация се използва при възникване на грешки при четенето, с 
цел по добра локализация на подобни грешки. 

Тук са реализирани три основни метода: 
 • Метод GetChar() – прочита текущия знак, връща го на 

извикващия модул и опреснява стойностите на индексите за ред и колона; 
 • Метод PeekChar() – прочита текущия знак, връща го на 

извикващия модул, но не опреснява стойностите на индексите за ред и 
колона, т.е. остава на текущата позиция във файла; 

 • Метод PeekChar(int N) – прочита N знака от текущия знак 
нататък, връща ги на извикващия модул, но не опреснява стойностите на 
индексите за ред и колона, т.е. остава на текущата позиция във файла. 

Методите са стандартни за модул от този тип, т.е. за модул, четящ 
данни от някакъв файл (file) или поток (stream). Обикновено извикващият 
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модул използва GetChar за четене и обработка на текущия знак, но 
понякога на извикващия модул се налага да "надникне" един или няколко 
знака напред без обаче да ги обработи – нещо, което се поддържа именно 
чрез методите PeekChar. 

5.1.2. Подмодул Lexer 
Lexer е основният подмодул в OBOParser.NET. Той се явява извикващ 

за подмодула Scanner. Затова модулът Lexer стои едно ниво по високо от 
модула Scanner. 

Той извиква модула Scanner, четейки от него един по един 
символите, идващи от входния OBO файл. Lexer ги групира в думи от езика 
OBO, на базата на граматиката на езика (формално зададена чрез БНФ). 
Така подмодулът Lexer се явява практическа реализация на един парсър с 
рекурсивно спускане (А13) – [16], [31], реализиращ въпросната БНФ. На всяко 
понятие от тази БНФ в подмодула Lexer съответсва точно един метод (една 
функция). Тези методи се извикват взаимно помежду си, следвайки точно 
правилата, описани в дадената БНФ, откъдето идва и термина рекурсивен в 
наименованието на този тип парсъри (B67). Подмодулът Lexer генерира 
определени събития, когато определени условия са налице. Представяме 
тези видове събития в следната таблица. 

 
Вид събитие Условие за генериране 
HeaderStarted Намерено е начало на OBO заглавие (OBO header) 
HeaderEnded Намерен е край на OBO заглавие (OBO header) 
StanzaStarted Намерено е начало на станса (stanza) 
StanzaEnded Намерен е край на станса (stanza) 
TagValueStarted Намерено е начало на двойка 

таг стойност (tag value pair) 
TagValueEnded Намерен е край на двойка 

таг стойност (tag value pair) 
TagStarted Намерено е начало на таг 
TagEnded Намерен е край на таг 
ValueStarted Намерено е начало на стойност 
ValueEnded Намерен е край на стойност 
CommentStarted Намерено е начало на коментар 
CommentEnded Намерен е край на коментар 
TrailModifStarted Намерено е начало на модификатор 
TrailModifEnded Намерен е край на модификатор 

 
Фиг. 5.4. Събития, генерирани от подмодула Lexer 

 
Подмодулът Lexer е реално този, който "разбира" OBO езика. След 

формирането на всяка текуща дума от езика, Lexer генерира събития, които 
са от един от горните типове. След това събитията се улавят и обработват от 
подмодула, намиращ се на по горното ниво, т.е. от Parser подмодула. 
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5.1.3. Подмодул Parser 
Подмодулът Parser е този, който улавя събитията, генерирани от 

подмодула Lexer и след това конвертира съответните думи от езика, които 
вече са разпознати от Lexer, в подходящи обекти. Така подмодулът Parser 
стои едно ниво по високо от подмодула Lexer. 

Когато целият входен файл е прочетен от Scanner и съответно всички 
събития са генерирани от Lexer и обработени от Parser, Parser генерира 
като краен резултат един обект от класа OBO, който съдържа в себе си 
цялата прочетената онтология. Този OBO обект има вътрешна структура, 
която следва отново граматиката на езика, т.е. OBO обектът съдържа в себе 
си един Header обект и една колекция от Stanza обекти. Този така 
конструиран Header обект и всеки от така конструираните Stanza обекти 
съдържат вътре в себе си колекции от TagValueData обекти. TagValueData е 
базов клас. Съществуват няколко негови наследници, които моделират 
различните видове таг стойност двойки, които могат да се срещат в един 
OBO файл. 

Наследните на класа TagValueData са няколко: TagValueDataDef, 
TagValueDataId, TagValueDataName, TagValueDataRel, TagValueDataSyn. 
Всички типове обекти, които се генерират и предоставят от подмодула 
Parser са представени в следната таблица. 

 
# Клас обекти Описание 
1 TagValueDataDef Моделира таг дефиниция и неговата 

стойност 
2 TagValueDataId Моделира таг идентификатор и неговата 

стойност 
3 TagValueDataName Моделира таг име и неговата стойност 
4 TagValueDataRel Моделира таг релация (is_a, part_of, други) 

и неговата стойност 
5 TagValueDataSyn Моделира таг синоним и неговата стойност 
6 Header Моделира заглавната част от OBO файла 
7 Stanza Моделира коя да е от многото станси 

налични в OBO файла 
8 OBO Моделира съдържанието на целия OBO 

файл (цялата онтология) 

 
Фиг. 5.5. Класове обекти, генерирани от подмодула Parser 

5.2. Модул Graph.NET 
Модулът Graph.NET е малка библиотека с широко приложение за 

работа с произволни графи и мултиграфи, разработена в рамките на 
AnatOM за нейните нужди. Състои се от няколко основни класа, които 
описваме по долу. 

• Клас Element – това е базов клас, който се наследява от класовете 
Edge и Node, моделиращи съотвено ребро и връх в граф. Базовият клас 
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Element поддържа асоциирането на множество от произволни двойки от 
тип ключ стойност към конкретния Element обект (бил той инстанция на 
класа Node, или на класа Edge). Това става чрез методите представени в 
следната таблица. 

 
Метод /операция/ Описание 
void SetValue<T>(string key, T value) Задаване на стойност на дадено свойство 

(B40) на дадения обект от тип Element 
T GetValue<T>(string key) Извличане на стойност на дадено свойство 

(B40) на дадения обект от тип Element 

 
Фиг. 5.6. Операции на класа Element от библиотеката Graph.NET 
 

Освен тези методи, класът Element поддържа още и вътрешен (за 
библиотеката) идентификатор на съответния обект от тип Element (Node 
или Edge). Всеки нов елемент на графа (връх или ребро), който бива 
добавян в графа, получава нов, уникален идентификатор. 

• Клас Node – той е вътрешен за библиотеката. Целта е той да не 
бъде предоставян на класовете, явяващи се клиенти на библиотеката. 
Класът Node се явява обвивка (B38) за произволни обекти, които служат за 
върхове на графа; 

• Клас Edge – той също е вътрешен за библиотеката, но на класовете, 
явяващи се клиенти на библиотеката, се позволява да получат списък от 
Edge обекти в определени случаи. Този клас моделира ребро на графа. Все 
пак операциите, които клиентите могат да извършват с елементите на този 
списък са силно ограничени и на практика се свеждат само до следните три 
операции: 

– извличане на върха – начало на реброто; 
– извличане на върха – край на реброто; 
– премахване на реброто. 
Класът Edge се явява обвивка (B38) за два произволни обекта, които 

служат за връх начало и връх край на реброто. 
• Клас Graph – този клас от библиотеката е достъпен за класовете, 

явяващи се нейни клиенти; той моделира графа като цяло. Поддържа в себе 
си няколко важни вътрешни структури: 

– речник за достъп до вътрешния идентификатор на Node по даден 
Node; 

– речник за достъп до даден Node по вътрешния идентификатор на 
Node; 

– брой върхове; 
– брой ребра; 
– текущ идентификатор на последния добавен Node в графа; 
– текущ идентификатор на последния добавен Edge в графа; 
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– речник за достъп до всички изходящи ребра (от даден Node) по 
зададен вътрешен идентификатор на този Node; 

– речник за достъп до всички входящи ребра (в даден Node) по 
зададен вътрешен идентификатор на този Node 

В таблицата, която следва по долу, представяме всички операции, 
предоставяни от класа Graph на класовете клиенти на библиотеката. 

 

Метод /операция/ Описание 

Edge AddEdge(Object start_nd, Object end_nd) 

 
Добавяне на ребро при зададени 

върхове за начало и за край на 
реброто (ако върховете не 

съществуват в графа, те биват 
създадени) 

 

void RemoveEdge(Edge edge) Премахване на ребро от графа 

void AddGraph(Graph g, bool raiseErrorIfNodesExist) 
Добавяне на друг граф към 

текущия граф 

Object AddNode(Object nd, bool raiseErrorIfExists) Добавяне на връх в графа 

List<Object> ApplyTopologicalSort() 
Топологично сортиране на 

графа (с проверка дали графа 
съдържа цикли) 

List<Edge> GetEdges() 
Извличане на всички ребра на 

графа 

List<Edge> GetEdges(Object nd1, Object nd2) 
Извличане на всички ребра, 

които съществуват между два 
дадени върха 
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List<Edge> GetEdges(Object nd) 
Извличане на всички ребра, 
които са инцидентни с даден 

връх 

List<Edge> GetOutgoingEdges(Object nd) 
Извличане на всички ребра с 

начало дадения връх 

List<Edge> GetIncomingEdges(Object nd) 
Извличане на всички ребра с 

край дадения връх 

List<object> GetChildren(object nd, bool includeSelf) 
Извличане на всички деца на 

дадения връх 

List<object> GetParents(object nd, bool includeSelf) 
Извличане на всички родители 

на дадения връх 

Object GetStartNode(Edge e) 
Извличане на началния връх по 

дадено ребро 

Object GetEndNode(Edge e) 
Извличане на крайния връх по 

дадено ребро 

Object GetNode(Object nd) Търсене на ребро в графа 

T GetNodeProperty<T>(object nd, string key) 
Извличане на стойност на 

дадено свойство (B40) на даден 
връх от графа 

void SetNodeProperty<T>(object nd, string key, T value) 
Задаване на стойност на дадено 
свойство (B40) на даден връх от 

графа 
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List<Object> GetNodes() 
Извличане на всички върхове на 

графа 

Graph GetSubGraph(params object[] nodes) 
Извличане по дадено множество 
от върхове на подграфа, който те 

дефинират 

void Print() 

Отпечатване на графа в 
определен формат (този метод 

служи главно за тестване на 
библиотеката) 

 
Фиг. 5.7. Операции на класа Graph от библиотеката Graph.NET 

5.3. Модул DataAcces. Бази от данни, използвани от 
програмата AnatOM 

Модулът DataAccess се състои от класовете MySQLSelectQuery и 
MySQLModifyQuery, които представляват тънък надграждащ слой, работещ 
върху драйвера [17] за достъп до MySQL [18] бази от данни от средата на 
Microsoft.NET [19]. Няма да описваме тези два класа в каквито и да било 
подробности, тъй като тяхната реализация е доста стандартна. Тук само ще 
споменем, че (както личи и от имената им), първият от двата класа служи за 
изпълнение на select SQL заявки (т.е. на заявки само за извличане на данни), 
а вторият клас служи за изпълнение на insert, update и delete SQL заявки 
(т.е. на заявки за модифициране на данни). 

Модулът DataAccess осигурява достъп на програмата AnatOM до 
няколкото релационни бази данни, управлявани от MySQL СУРБД (А11) и 
използвани от AnatOM. Това са четири релационни БД (А14): (i) по една БД, 
представяща всеки от наличните ВИЗ (А02), използвани от програмата 
(UMLS [8, 9], FMA [10, 11], WordNet [12, 13, 14]); (ii) една допълнителна БД, 
използвана от програмата, която съхранява данни от различните междинни 
изчисления, извършвани от AnatOM. 

До първите три бази от данни (именувани umls2009aa_opt, fma2_opt, 
wordnet_opt) програмата AnatOM осъществява достъп само за четене (A15). 
Въпреки че всяка от тях има различна структура, общото между тях е, че те 
дефинират (съхраняват) понятия и релации между тях, т.е. в известен по
общ смисъл те самите могат да бъдат разглеждани като онтологии. При 
umls2009aa_opt и fma2_opt тези понятия са биомедицински и в частност 
анатомични, а при базата wordnet_opt става дума за произволни понятия от 
английския език и в частност за анатомични понятия. До четвъртата база от 
данни (носеща името anatom) програмата AnatOM осъществява достъп за 
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четене и писане (A16). Тя се използва от AnatOM за кеширане на различни 
междинни данни, получени в хода на изпълнение на програмата. 

На фигурите по долу представяме две таблици. Първата таблица 
съдържа имената на трите налични ВИЗ и оригиналните (т.е. основните) 
уеб сайтове на тези три ВИЗ. Втората таблица отново съдържа информация 
за ВИЗ, но акцентът при нея е върху техните версии и тяхното представяне 
под формата на MySQL БД; представени са уеб ресурси (не непременно 
оригиналните), от които могат да бъдат директно изтеглени MySQL бази от 
данни или индиректно генерирани MySQL бази от данни, представляващи 
използваните от нас ВИЗ в удобен релационен формат. 

 
ВИЗ Оригинален (основен) уеб сайт на ВИЗ 
UMLS http://www.nlm.nih.gov/research/umls/ 
WordNet http://wordnet.princeton.edu/ 
FMA http://sig.biostr.washington.edu/projects/fm/ 

 
Фиг. 5.8. Трите ВИЗ, използвани от AnatOM – оригинални уеб сайтове 

 
ВИЗ 

(MySQL) 
Версия на 

ВИЗ 
Уеб сайт 

UMLS 2009aa http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma09/ma09_umls_2009aa_release.html 

WordNet 3.0 http://sourceforge.net/projects/wnsql/files/ 

FMA 2.0 http://obo.svn.sourceforge.net/viewvc/obo/fma conversion/trunk/fma2_obo.obo 

 
Фиг. 5.9. Трите ВИЗ, използвани от AnatOM – версии, уеб ресурси 
 

Следва да отбележим, че понастоящем FMA не се разпространява под 
формата на БД за MySQL СУРБД. Затова базата от данни fma2_opt сме 
генерирали собственоръчно чрез, реализирана от самите нас, специална 
помощна импортираща данни програма. Тази програма използва модулът 
OBOParser.NET за прочитане на OBO файла fma2_obo.obo (виж последния 
ред от таблицата на фиг. 5.9) и за импортирането му в реационна база от 
данни (именно fma2_opt) с подходяща за целите на програмата AnatOM 
структура. Както личи от фиг. 5.9, за разлика от FMA, останалите два ВИЗ – 
UMLS и WordNet притежават MySQL дистрибуции, които могат директно 
да бъдат изтеглени от съответните уеб ресурси, указани на фигурата. 

5.3.1. Технически оптимизации по релационните бази от 
данни, представящи наличните ВИЗ 

Споменахме вече, че и трите бази от данни umls2009aa_opt, fma2_opt, 
wordnet_opt съдържат понятия и релации между тези понятия. 

Понятията в тях представляват записи от някаква таблица – да я 
означим в общия случай като TableConcept. Нейните най важни полета са 
идентификатор (id) и име (name). Двете полета са дефинирани (в общия 
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случай) като низове (с различни дължини в различните БД). Така в общия 
случай може да се каже, че таблицата с понятията изглежда по начина 
представен на следната фигура. 

 
TableConcept 
Column name Column type 

id varchar 
name varchar 
<other fields> <other types> 

 
Фиг. 5.10. Общ вид на таблицата с понятията преди хеширането 

 
Релациите се представят като кодове (от предварително определено 

множество) и те също са дефинирани като низове. Да означим (в общия 
случай) таблицата, задаваща релациите между понятията с TableRelation. 
Тя е типична таблица от типа много към много и обикновено нейните 
редове съдържат следните полета: 1) идентификатор на първото понятие, 
участващо в релацията, представена от съответния ред (concept_id_1); 2) 
идентификатор на второто поле, участващо в релацията, представена от 
съответния ред (concept_id_2); 3) код за типа на релацията, съществуваща 
между двете понятия (relation_code); 4) други полета. Така, в общия случай, 
нейната структура може да бъде представена по начина, който е показан на 
следната фигура. 

 
TableRelation 
Column name Column type 

concept_id_1 varchar 
concept_id_2 varchar 
relation_code varchar 
<other fields> <other types> 

 
Фиг. 5.11. Общ вид на таблицата с релациите преди хеширането 

 
На програмата AnatOM често се налага да прилага операции по 

съединениe (join – B32) между двете таблици TableConcept и TableRelation от 
съответната БД (umls2009aa_opt или fma2_opt или wordnet_opt). За да бъдат 
тези съединения по ефективни от гледна точка на бързодействие, ние сме 
хеширали предварително всяко едно от следните полета: 

• TableConcept.id, 
• TableConcept.name, 
• TableRelation.concept_id_1, 
• TableRelation.concept_id_2, 
• TableRelation.relation_code 
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и сме съхранили хеш стойностите в специално добавени от нас колони в 
двете таблици. Общият вид на двете таблици, след като сме приложили 
хеширането, е показан на двете фигури, които следват. 

 
TableConcept 
Column name Column type 

id varchar 
name varchar 
hash_id integer 
hash_name integer 
<other fields> <other types> 

 
Фиг. 5.12. Общ вид на таблицата с понятията след хеширането 

 
TableRelation 
Column name Column type 

concept_id_1 varchar 
concept_id_2 varchar 
relation_code varchar 
hash_concept_id_1 integer 
hash_concept_id_2 integer 
hash_relation_code integer 
<other fields> <other types> 

 
Фиг. 5.13. Общ вид на таблицата с релациите след хеширането 

 
Имайки вече тези хеш стойности, ние ги използваме при всяка една 

операция по свързване, която е нужна на програмата AnatOM и която може 
да се възползва от факта, че те са предварително изчислени. Например, ако 
е нужно оттук нататък да съединим таблиците TableRelation и TableConcept 
по полетата TableRelation.concept_id_1 и TableConcept.id ние предпочитаме 
да направим това, използвайки условието 

(1) 
TableRelation.hash_concept_id_1 = TableConcept.hash_id && 
TableRelation.concept_id_1 = TableConcept.id, 

а не просто чрез условието 
(2)  
TableRelation.concept_id_1 = TableConcept.id, 

което бихме използвали, ако не разполагахме с изчислените предварително 
хеш стойности. 

Следва да отбележим, че условието (1) е логически еквивалентно на 
(2), тъй като ако двата низа (concept_id_1 и id) имат равни стойности, то 
същото със сигурност важи и за техните хеш стойности (да отбележим само, 
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че обратното обаче не е вярно). Условието (1) обаче води до по добро 
бързодействие в сравнение с условието (2), понеже хеш стойностите 
(hash_concept_id_1 и hash_id) са цели числа и тяхното сравняване е много 
по бързо от сравняването на съответните им низове, а огромната част от 
изпълнението на една такава заявка по съединение между двете таблици се 
губи в отхвърляне на онези редове, които не са съответни един на друг. Така, 
нашата оптимизация цели именно многократно по бързото отхвърляне на 
несъответстващите си редове от двете таблици. Важно е да се спомене също, 
че редът на двете сравнения в (1) е от значение (именно по гореспоменатите 
причини). Ние умишлено първо сравняваме двете хеш стойности (числа), а 
едва след това двете оригинални стойности (низове). 

В това се състои основната техническа оптимизация, която сме 
приложили върху трите бази от данни, представящи трите налични ВИЗ. 
На нейна основа сме реализирали още няколко оптимизаци като (а) 
въвеждане на индекси в двете таблици TableConcept и TableRelation върху 
новите колони hash_id, hash_name, hash_concept_id_1, hash_concept_id_2 и 
hash_relation_code за още по бързо осъществяне на операции по свързване, 
в които те участват; (б) добавяне на допълнителен идентификатор key 
(автоматично увеличаващ се първичен ключ) от тип integer към таблицата 
TableConcept, основаващ се на изчислените вече хеш стойности, както и 
добавяне на външни ключове concept_key_1 и concept_key_2 в таблицата 
TableRelation, указващи/сочещи полето key от таблицата TableConcept; (в) 
допълнително оптимизиране на операциите по съединение посредством 
използване на добавения в (б) допълнителен идентификатор и промяна на 
условието (1) от по горе до следното условие: 
 (3) TableRelation. concept_key_1 = TableConcept.key. 
Условието (3) е логически еквивалентно на (1), но е по ефективно от него от 
гледна точка на бързодействие, тъй като извършва само едно сравнение и 
то върху полета, дефинирани като първичен и външен ключ в съответните 
таблици. 

Поради наличието на описаните по горе технически оптимизации, 
ние сме именували трите бази от данни с имената umls2009aa_opt, fma2_opt 
и wordnet_opt. Тук суфиксът opt е съкращение от optimized (оптимизиран) 
и подчертава, че това все пак не са оригиналните бази от данни на трите 
ВИЗ, а техните оптимизирани за нуждите на програмата AnatOM версии. 
Длъжни сме да подчертаем, че така извършените технически оптимизации 
не променят в логически план данните и информацията, налични в трите 
бази данни, а само оптимизират достъпа на програмата AnatOM до тях чрез 
добавяне на нови полета, ключове, индекси. 

В следващите параграфи представяме четирите БД, използвани от 
програмата AnatOM, в малко повече подробности. 
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5.3.2. Базата от данни umls2009aa_opt 
На фигурата, която следва, сме представили подробна диаграма на 

базата от данни umls2009aa_opt, която представлява един от наличните ВИЗ 
(а именно – UMLS), използван от програмата AnatOM. 

 

 
 
Фиг. 5.14. Базата от данни umls2009aa_opt 

 
Подробна техническа информация за структурата на оригиналната 

UMLS база от данни може да бъде намерена в [20].  Следва да отбележим, че 
оригиналната версия 2009аа на MySQL базата UMLS e огромна. Файловете с 
данни и индекси в нея са с размер около 8.2 GB. За целите на AnatOM, ние 
сме използвали само една част (но немалка част) от оригиналната база от 
данни. Тази част съдържа таблиците MRREL, MRCONSO, както и някои 
допълнителни таблици, колони и индекси, добавени от самите нас с цел 
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конкретните оптимизации на достъпа на програмата AnatOM до данните 
от тази база. 

Таблицата MRCONSO е тази, съдържаща биомедицинските понятия 
(термини), които са представени в UMLS. Размерът на нейните MySQL 
файлове с данни и индекси (в оригиналната ѝ версия, т.е. без направените 
от нас оптимизации) е от порядъка на 800 MB. Тя дефинира приблизително 
3.3 милиона биомедицински понятия. 

Таблицата MRREL съдържа релациите между биомедицинските 
понятия, дефинирани в MRCONSO. Размерът на нейните MySQL файлове с 
данни и индекси е около 1.7 GB (става дума отново за оригиналната версия, 
т.е. изключвайки нашите допълнителни технически оптимизации). Тази 
таблица дефинира около 13.5 милиона релации между биомедицинските 
понятия, дефинирани в MRCONSO. 

Таблиците REL, RELA, T1 са създадени от нас за целите на нашите 
технически оптимизации. Таблиците REL и RELA са номенклатурни 
таблици и съдържат (по веднъж) всевъзможните стойности (кодове) на 
низовите полета REL и RELA от таблицата MRREL. В таблиците REL и 
RELA тези кодове, които са низови стойности, са хеширани и след това им е 
присвоен идентификатор (число) – полето ID. Таблицата T1 е помощна. Тя 
съдържа (по веднъж) всевъзможните стойности на низовото поле CUI от 
таблицата MRCONSO. В таблицата Т1 тези низови стойности са хеширани и 
след това им е пристовен идентификатор (число) – полето ID. 

Най важните колони в MRCONSO са както следва: 
• CUI – низов идентификатор на понятието, зададено чрез текущия 

ред; тази колона съществува в оригиналната база от данни на UMLS; 
• STR – име на понятието, текстово представяне на понятието; тази 

колона съществува в оригиналната база от данни на UMLS; 
• HASH31 – колона, добавена от нас и съдържаща хеш стойността на 

полето CUI; 
• HASH31_STR – добавена от нас, която съдържа хеш стойността на 

полето STR; 
• CUI_ID – добавена от нас и съдържаща числов идентификатор на 

понятието; тази колона се явява заместител на CUI за целите на програмата 
AnatOM; логически колоната се явява външен ключ към колоната ID от 
таблицата T1. 

Най важните колони в MRREL са както следва: 
• CUI1 – низов идентификатор на първото понятие, участващо в 

релацията, представена чрез текущия ред; тази колона съществува в 
оригиналната база от данни на UMLS; логически тя се явява външен ключ 
към колоната CUI от таблицата MRCONSO; 

• CUI2 – низов идентификатор на второто понятие, участващо в 
релацията, представена чрез текущия ред; тази колона съществува в 
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оригиналната база от данни на UMLS; логически тя се явява външен ключ 
към колоната CUI от таблицата MRCONSO; 

• REL, RELA – кодове на релацията, представена чрез текущия ред; 
тези колони съществуват в оригиналната база от данни на UMLS; 

• HASH31_CUI1 – колона, която е добавена от нас и съдържа хеш
стойността на CUI1; 

• HASH31_CUI2 – колона, която е добавена от нас и съдържа хеш
стойността на CUI2; 

• HASH31_REL, HASH31_RELA – колони, които са добавени от нас и 
съдържат хеш стойностите на REL и RELA съответно; 

• CUI1_ID – колона, която е добавена от нас; това е числовият 
идентификатор на първото понятие; логически колоната се явява външен 
ключ към колоната ID от таблицата T1; 

• CUI2_ID – колона, която е добавена от нас; това е числовият 
идентификатор на второто понятие; логически колоната се явява външен 
ключ към колоната ID от таблицата T1; 

• REL_ID, RELA_ID – добавени от нас; тези колони представляват 
числовите еквиваленти на низовите кодове (полета) REL и RELA от 
текущата таблица; логически тези колони се явяват външни ключове към 
полетата ID от номенклатурните таблици REL и RELA съответно. 

Обобщавайки информацията в този параграф можем да отбележим, 
че umls2009aa_opt е най голямата измежду базите от данни, представящи 
наличните ВИЗ. Най важното от нея за целите на AnatOM е, че тя съдържа 
двете огромни таблици – MRCONSO (която дефинира понятия) и MRREL 
(която дефинира релации между понятията). Спрямо оригинала на тази 
база от данни ние сме добавили няколко номенклатурни и помощни 
таблици и сме приложили някои технически оптимизации с основна цел 
програмата AnatOM да работи само с числа, а не с низове, при операции по 
свързване (B32) на таблици от umls2009aa_opt – нещо, което е важно за 
бързодействието на въпросните операции. 

5.3.3. Базата от данни fma2_opt 
На фигурата по долу сме представили подробна диаграма на базата 

от данни fma2_opt, която представлява друг от наличните ВИЗ (а именно – 
FMA), използван от програмата AnatOM. 

Базата от данни fma2_opt е значително по малка като размер от 
umls2009aa_opt. В нейната оригинална версия (т.е. без добавените от нас 
оптимизации) файловете с данни и индекси на MySQL са с размер общо 
около 16 MB. 

Таблиците NAMES и SYNONYMS съдържат понятията, дефинирани 
от FMA, а таблицата RELATIONS съдържа релациите, които съществуват 
между тях. 
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Фиг. 5.15. Базата от данни fma2_opt 

 
Таблицата RELTYPES е номенклатурна и съществува в оригиналната 

база от данни на FMA. Тя съдържа всички типове релации, дефинирани в 
FMA. Нейните колони са reltype (число) и relname (низ). Тази таблица 
съдържа само два записа, които изглеждат по следния начин: 

reltype = 1, relname = 'is_a'; 
reltype = 2, relname = 'part_of'. 
Таблицата Т1 е помощна таблица, създадена от нас. Тя съдържа 

всевъзможните низови идентификатори (в колоната ID) на понятия от 
таблиците NAMES и SYNONYMS. В тази таблица ние сме извършили 
предварително хеширане на тези идентификатори и получените стойности 
сме записали в колоната HASH31_ID. На всеки ред от таблицата след това 
сме присвоили автоматично увеличаващ се първичен ключ (число), който 
сме записали в полето IDD (това поле е добавено от нас). 

Таблицата NAMES съдържа данни за общо около 75000 понятия 
(първични, основни имена на понятия). Тя се състои от следните полета 
(колони): 

• ID – низов идентификатор на понятието, зададено чрез текущия 
ред; тази колона съществува в оригиналната база от данни на FMA; 

• NAME – име на понятието, текстово представяне на понятието; 
тази колона съществува в оригиналната база от данни на FMA; 

• HASH31_ID – колона, добавена от нас и съдържаща хеш стойността 
на ID; 

• HASH31_NAME – колона, която е добавена от нас и съдържа хеш
стойността на NAME; 
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• IDD – колона, която също е добавена от нас; това е числовият 
идентификатор на понятието от таблицата Т1; логически колоната се явява 
външен ключ към колоната IDD от таблицата T1. 

Таблицата SYNONYMS съдържа данни за общо около 45000 понятия 
(вторични, помощни имена на понятия). Тя се състои от следните полета 
(колони): 

• ID – низов идентификатор на понятието, зададено чрез текущия 
ред; тази колона съществува в оригиналната база от данни на FMA; 

• SYNONYM – синоним, текстово представяне на понятието; тази 
колона съществува в оригиналната база от данни на FMA; 

• HASH31_ID – колона, добавена от нас и съдържаща хеш стойността 
на ID; 

• HASH31_SYNONYM – колона, също добавена от нас и съдържаща 
хеш стойността на SYNONYM; 

• IDD – колона, добавена от нас; това е числовият идентификатор на 
понятието от таблицата Т1; логически колоната се явява външен ключ към 
колоната IDD от таблицата T1. 

Таблицата RELATIONS е типична таблица от тип много към много. 
Както вече казахме, тя съдържа релациите, дефинирани от FMA между 
понятията, съдържащи се в таблиците NAMES и SYNONYMS. Таблицата 
RELATIONS съдържа данни за общо около 100000 релации между понятия. 
Състои се от следните полета (колони): 

• PARENT – низов идентификатор на първото понятие, участващо в 
релацията, зададена чрез текущия ред; тази колона съществува в 
оригиналната база от данни на FMA; логически тази колона се явява 
външен ключ към колоните ID от таблиците NAMES и SYNONYMS;  

• CHILD – низов идентификатор на второто понятие, участващо в 
релацията, зададена чрез текущия ред; тази колона съществува в 
оригиналната база от данни на FMA; логически тази колона се явява 
външен ключ към колоните ID от таблиците NAMES и SYNONYMS; 

• RELTYPE – низов код на релацията, зададена чрез текущия ред; 
тази колона съществува в оригиналната база от данни на FMA; логически 
тя се явява външен ключ към колоната RelType от таблицата RELTYPES; 

• HASH31_PARENT – колона, добавена от нас и съдържаща хеш
стойността на низовия идентификатор PARENT; 

• HASH31_CHILD – колона, добавена от нас и съдържаща хеш
стойността на низовия идентификатор CHILD; 

• PARENT_IDD – колона, добавена от нас и съдържаща числовия 
идентификатор на понятието, указвано от PARENT; логически тя се явява 
външен ключ към полето IDD от таблицата T1; 

• CHILD_IDD – колона, добавена от нас и съдържаща числовия 
идентификатор на понятието, указвано от CHILD; логически тя се явява 
външен ключ към полето IDD от таблицата T1. 
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Обобщавайки информацията в този параграф следва да отбележим, 
че fma2_opt е значително по малка база от данни от umls2009aa_opt. 
Спрямо оригинала на тази база от данни ние сме добавили само таблицата 
Т1, както и някои допълнителни колони в таблиците, съществуващи вече в 
оригиналната база от данни. Също така сме приложили някои технически 
оптимизации (хеширане, генериране на първични и външни числови 
ключове) с цел програмата AnatOM да работи само с числа, а не с низове, 
при операции по свързване (B32) на таблици в fma2_opt – нещо, което е 
важно за бързодействието на въпросните операции. 

5.3.4. Базата от данни wordnet_opt 
На фигурата по долу сме представили подробна диаграма на базата 

от данни wordnet_opt, която представлява последния (поне към настоящия 
момент) ВИЗ (а именно – WordNet), използван от програмата AnatOM. 

Базата от данни wordnet_opt е значително по малка по размер от 
umls2009aa_opt, но е около три пъти по голяма по размер от fma2_opt. В 
нейната оригинална версия (т.е. като не включваме добавените от нас 
технически оптимизации) файловете с данни и индекси на MySQL са с 
размер общо около 49 MB. 

Базата от данни wordnet_opt представлява лексична база от данни на 
английския език. Тя не е специализирана за анатомични, биологични или 
биомедицински термини. Така wordnet_opt се явява база от данни с общо 
предназначение. По долу даваме кратки описания на по важните таблици 
от wordnet_opt. 

В WordNet (и съответно в базата от данни wordnet_opt) частите на 
речта съществителни имена, глаголи, прилагателни имена и наречия са 
групирани в т.нар. множества от синоними (synsets). Тези множества се 
съхраняват посредством таблиците SYNSETS и SENSES. Произволен ред от 
таблицата SYNSETS представя едно такова множество от синоними. 
Таблицата WORDS съдържа думите от английския език. Таблицата SENSES 
задава смисъла на всяка една дума в контекста на дадено множество от 
синоними. Това става посредством външните ключове SENSES.wordid и 
SENSES.synsetid, които сочат към първичните ключове WORDS.wordid и 
SYNSETS.synsetid от таблиците WORDS и SYNSETS съответно. 

Множествата от синоними са свързани помежду си с различни 
типове семантични и лексични релации. Типовете релации се съхраняват в 
таблицата LINKTYPES, която е просто номенклатурна таблица. Таблицата 
SEMLINKS е тази, която реално дефинира кaкви релации съществуват и 
между кои множества от синоними съществуват те. Това става посредством 
външните ключове synset1id и synset2id, които сочат към първичният ключ 
synsetid от таблицата SYNSETS и посредством външния ключ linkid, който 
сочи към първичния ключ linkid от таблицата LINKTYPES. 
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Фиг. 5.16. Базата от данни wordnet_opt 

 
Базата от данни съдържа около 147000 английски думи (в таблицата 

WORDS). Тези думи са групирани в около 117000 множества от синоними (в 
таблицата SYNSETS). Между тези множества от синоними са дефинирани 
около 285000 релации (в таблицата SEMLINKS). 

Спрямо оригиналната база от данни на WordNet ние сме приложили 
съвсем малко оптимизации (много по малко в сравнение с тези приложени 
в umls2009a_opt и в fma2_opt). Причината за това е, че различните ключове 
(първични и външни) в оригиналната база от данни на WordNet са числа, а 
не низове, каквито са в базите от данни на ВИЗ UMLS и FMA. Това прави 
WordNet много удобна за директно използване от програмата AnatOM и 
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намалява нуждата от технически оптимизации, специално приложени за 
целите на AnatOM. Малкото технически оптимизации, приложени от нас се 
състоят в (а) добавянето на колоната hash31_lemma в таблицата WORDS; (б) 
добавянето на някои индекси в таблиците WORDS (idx_hash31_lemma), 
SENSES (idx_wordid, idx_synsetid), LINKTYPES (idx_linkid), SEMLINKS 
(idx_linkid). Чрез тези технически подобрения се оптимизира достъпа, 
извършван от AnatOM до някои от данните в wordnet_opt. 

5.3.5. Базата от данни anatom 
На фигурата, която следва, сме представили подробна диаграма на 

базата от данни anatom.  
 

 
 

Фиг. 5.17. Базата от данни anatom 
 
Тази база от данни е създадена от нас специално за нуждите на 

програмата AnatOM. В нея програмата записва различни междинни данни 
в хода на изпълнението си. Тя се състои от няколко релационни таблици. 
Тук описваме какво съдържат те и за какво се използват. 

 
Таблицата ONTOLOGY съдържа данните от входните OBO файлове 

във варианта веднага след прочитането им от програмата. Това са данните, 
които модулът OBOParser.NET е извлякъл от двете входни онтологии (двата 
входни OBO файла) и е съхранил в таблицата ONTOLOGY.  
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id term_id term_name ontology_name hash31 

101 MA:0002719 arterial system adult_mouse_anatomy 601318869 

102 MA:0000062 aorta adult_mouse_anatomy 93001585 

103 MA:0001902 thoracic cavity artery adult_mouse_anatomy 774722404 

104 MA:0000063 arteriole adult_mouse_anatomy 157797375 

105 MA:0000064 artery adult_mouse_anatomy 618690 

106 MA:0000065 capillary adult_mouse_anatomy 860577946 

107 MA:0000066 venous blood vessel adult_mouse_anatomy 614858485 

108 MA:0002720 venous system adult_mouse_anatomy 348244001 

109 MA:0000067 vein adult_mouse_anatomy 3615764 

110 MA:0000068 vena cava adult_mouse_anatomy 580712342 

4508 ZFA:0000345 dorsal rectus zebrafish_anatomy 732639223 

4509 ZFA:0000345 dorsal recti zebrafish_anatomy 54657667 

4510 ZFA:0000346 dorsal tegmental nucleus zebrafish_anatomy 223999668 

4511 ZFA:0000346 nucleus tegmentalis dorsalis zebrafish_anatomy 421219106 

4512 ZFA:0000348 duodenum zebrafish_anatomy 54795323 

4513 ZFA:0000349 epaxialis zebrafish_anatomy 215477775 

4514 ZFA:0000350 epipleural zebrafish_anatomy 491793772 

4515 ZFA:0000350 epipleurals zebrafish_anatomy 819372932 

4516 ZFA:0000526 intermuscular bone zebrafish_anatomy 687388835 

4517 ZFA:0000526 intermuscular bones zebrafish_anatomy 150577298 

 
Фиг. 5.18. Примерни данни от таблицата ontology 

 
На фигурата по горе сме представли малка извадка от данните в 

таблицата ONTOLOGY. Тези данни се записват в таблицата веднага след 
прочитане от програмата AnatOM на двете входни/дадени анатомични 
онтологии – в нашия пример това са анатомичните онтологии на мишката 
(B15) и на рибата Данио (B16). При това се забелязва, че идентификаторите 
(стойностите в term_id) на понятията от онтологията на мишката започват 
винаги с префикса "MA", а тези на понятията от онтологията на рибата 
Данио започват винаги с префикса "ZFA". Това е типично и за да други 
анатомични онтологии, като всяка такава онтология обикновено дефинира 
свой специфичен уникален префикс за идентификаторите на своите 
понятия. Вижда се също, че колоната ontology_name указва кое понятие от 
коя онтология (на мишката или на рибата Данио) произхожда. Прави 
впечатление също така, че понятието с идентификатор ZFA:0000345 от 
онтологията на рибата Данио се среща два пъти (т.е. то заема два реда от 
таблицата). Това е така, понеже онтологията на рибата Данио дефинира 
две различни, алтернативни (или още синонимни) имена (а именно – dorsal 
rectus и dorsal recti) за това понятие. Същото важи и за други понятия от 
анатомичните онтологии на мишката (B15) и рибата Данио (B16). 
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Както вече споменахме, всеки ред от таблицата ONTOLOGY съдържа 
информация за едно конкретно анатомично понятие от някоя от входните 
анатомични онтологии. Таблицата се състои от следните полета: 

• ID – автоматично увеличаващ се първичен ключ – цяло число; 
• TERM_ID – идентификатор на понятието във вида, дефиниран от 

входната онтология; 
• TERM_NAME – име (текстово представяне) на понятието във вида, 

дефиниран от входната онтология; 
• ONTOLOGY_NAME – име на входната онтология – указва към коя 

онтология принадлежи понятието, описано посредством съответния ред от 
таблицата; 

• HASH31 – хеш стойност на стойността от TERM_NAME; помощна 
колона за оптимизиране на заявки, при които друга таблица са съединява 
(B32) с таблицата ONTOLOGY по стойностите на колоната TERM_NAME. 

 
ID OntTermId1 OntTermId2 ontology_name1 ontology_name2 

1 MA:0001112 ZFA:0001681 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

2 MA:0000216 ZFA:0000075 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

3 MA:0003000 ZFA:0000037 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

4 MA:0000004 ZFA:0001115 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

5 MA:0000008 ZFA:0001058 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

6 MA:0000008 ZFA:0001117 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

7 MA:0000009 ZFA:0005345 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

8 MA:0000010 ZFA:0000010 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

9 MA:0000012 ZFA:0001158 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

10 MA:0000016 ZFA:0000396 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

11 MA:0000018 ZFA:0000434 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

12 MA:0000023 ZFA:0001114 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

13 MA:0000053 ZFA:0001655 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

14 MA:0002447 ZFA:0001438 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

15 MA:0000059 ZFA:0000007 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

16 MA:0002434 ZFA:0005023 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

17 MA:0000060 ZFA:0005314 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

18 MA:0000060 ZFA:0001079 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

19 MA:0000060 ZFA:0005249 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

20 MA:0000060 ZFA:0005251 adult_mouse_anatomy zebrafish_anatomy 

 
Фиг. 5.19. Примерни данни от таблицата dm 

 
Таблицата DM (съкращение от direct matching) съдържа резултатите, 

получени след прилагането на DM (direct matching) процедурата. Нейните 
редове указват синонимни съответствия (и по точно директни съвпадения) 
между понятията от двете входни онтологии, открити при прилагането на 
DM процедурата. На фигурата по горе сме представили малка извадка от 
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данните, налични в таблицата DM след като е приложена DM процедурата 
върху входните онтологии на мишката (B15) и на рибата Данио (B16). 

Всеки ред от таблицата DM съдържа следните полета: 
• ID – автоматично увеличаващ се първичен ключ – цяло число; 
• OntTermId1 – идентификатор (както е дефиниран в съответната 

входна онтология) на понятие от първата онтология; 
• OntTermId2 – идентификатор (както е дефиниран в съответната 

входна онтология) на понятие от втората онтология; 
• Ontоlogy_Name1 – име на първата онтология (съответстващо на 

ontology_name от таблицата ONTOLOGY); 
• Ontоlogy_Name2 – име на втората онтология (съответстващо на 

ontology_name от таблицата ONTOLOGY); 
Смисълът на данните, съдържащи се в тази таблица е, че всеки ред от 

нея представлява (описва) една синонимна двойка понятия, т.е. представя 
две понятия, по едно от всяка входна онтология, които са предсказани като 
синоними едно на друго чрез DM процедурата. 

 
id term_id cui rel rela ks ont_name 

15373 MA:0000216 FMA:73891 PAR part_of FMA adult_mouse_anatomy 

15374 MA:0000216 FMA:73894 PAR part_of FMA adult_mouse_anatomy 

15375 MA:0000216 FMA:73897 PAR part_of FMA adult_mouse_anatomy 

15376 MA:0000216 FMA:73900 PAR part_of FMA adult_mouse_anatomy 

15377 MA:0000216 FMA:73903 PAR part_of FMA adult_mouse_anatomy 

23896 MA:0001112 105483122 PAR part_of WordNet adult_mouse_anatomy 

23897 MA:0001112 105486510 CHD part_of WordNet adult_mouse_anatomy 

23898 MA:0000216 105380697 PAR part_of WordNet adult_mouse_anatomy 

23899 MA:0000216 105466005 PAR part_of WordNet adult_mouse_anatomy 

23900 MA:0000216 105480794 CHD part_of WordNet adult_mouse_anatomy 

28391 ZFA:0001105 C1516810 CHD is_a UMLS zebrafish_anatomy 

28405 ZFA:0009000 C0700276 CHD is_a UMLS zebrafish_anatomy 

28406 ZFA:0009000 C1166607 CHD is_a UMLS zebrafish_anatomy 

28416 ZFA:0009000 C1513264 CHD is_a UMLS zebrafish_anatomy 

28425 ZFA:0009000 C1136360 CHD is_a UMLS zebrafish_anatomy 

28825 ZFA:0000007 C0018957 CHD part_of UMLS zebrafish_anatomy 

28832 ZFA:0005023 C0460148 CHD part_of UMLS zebrafish_anatomy 

28834 ZFA:0005023 C1184149 CHD part_of UMLS zebrafish_anatomy 

 
Фиг. 5.20. Примерни данни от таблицата alignment 

 
Таблицата ALIGNMENT съдържа данни получени от съпоставянето 

(B02) на всяка от входните онтологии към всеки от наличните ВИЗ (А02). На 
фигурата по горе сме представили малка извадка от данните, съдържащи 
се в тази таблица в момента, в който програмата AnatOM е заредила две 
дадени входни анатомични онтологии – тези на мишката (B15) и на рибата 
Данио (B16) и е съпоставила двете онтологии към наличните ВИЗ. 
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Всеки ред от таблицата ALIGNMENT представя една релация между 
понятие от входните онтологии и понятие от наличните ВИЗ. Тези релации 
се описват посредством следните полета (колони) от таблицата. 

• ID – автоматично увеличаващ се първичен ключ – цяло число; 
• TermID – низов идентификатор на понятие от някоя от двете 

входни онтологии (по начина, дефиниран от входната онтология); 
• CUI (съкращение от concept unique identifier) – това поле съдържа 

низов идентификатор на понятие от някой от наличните ВИЗ; 
• REL – низово поле, описващо посоката на релацията, неговите 

възможни стойности са следните: 'CHD', 'PAR', 'MTC', 'SY'; тези стойности 
имат следния смисъл: 

 • 'CHD' – дете (child) – понятието от онтологията се явява дете 
на понятието от съответния ВИЗ (напр. hyponym или meronym); 

 • 'PAR' – родител (parent) – понятието от онтологията се явява 
родител на понятието от съответния ВИЗ (напр. hypernym или holonym); 

 • 'MTC' – съвпадение (match) – понятието от онтологията 
съвпада с понятието от ВИЗ; 

 • 'SY' – синоним (synonym) – понятието от онтологията се 
явява синоним на понятието от ВИЗ; 

• RELA – низово поле, указващо типа на релацията – възможните 
стойности на това поле са около десет на брой, но програмата AnatOM се 
интересува само от стойностите is_a и part_of; 

• KS – името на това поле е съкращение от knowledge source, полето е 
от тип низ и указва от кой ВИЗ e съответната стойност в полето CUI; 
възможните стойности за това поле са 'UMLS', 'FMA', 'WordNet', които 
съответстват на трите налични (към настоящия момент) ВИЗ, използвани от 
програмата AnatOM; 

• Ont_Name – низово поле, указващо от коя онтология е съответната 
стойност в полето term_id; стойността на това поле се задава от програмата 
AnatOM при зареждане на съответната входна онтология, като тя е равна на 
името на OBO файла, съдържащ онтологията, която се зарежда. 

 
Таблицата KNOWLEDGE съдържа множество от предварително 

въведени в програмата AnatOM знания относто релации, които може да се 
каже (да се приеме), че съществуват между различни двойки анатомични 
термини (accepted relations) и относно релации, за които определено не 
може да се каже (не може да се приеме) че съществуват между дадени 
двойки анатомични термини (rejected relations). 

Данните в нея са въведени ръчно след множество консултации и 
уточнения, извършени с биолог – специалист по анатомия. Тази таблица е 
много важна за програмата, тъй като тя сама по себе си представлява една 
база от важни, ръчно подбрани и редактирани знания, която се използва от 
AnatOM или за премахване, или за промяна на някои неправилно 
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предсказани релации, които са установени по автоматичен път от DM, SMP 
и CMP процедурите. Тази таблица се състои от следните полета (колони): 

• KNID – автоматично увеличаващ се първичен ключ – цяло число; 
• Term1 – низово поле – име на първи термин, участващ в релацията; 
• Term2 – низово поле – име на втори термин, участващ в релацията; 
• Relation – тип на релацията (възможните стойности за това поле са 

измежду следните три стойности is_a, part_of, synonym); 
• Val – булево поле, съдържащо верностната стойност (true/false) на 

твърдението, че анатомичният термин Term1 се намира в релация от тип 
Relation с анатомичния термин Term2. 

Таблицата KNOWLEDGE заедно с наличните ВИЗ представляват 
основните (и единствените понастоящем) източници на интелигентност за 
програмата AnatOM. 

 
Таблицата APPUSER е служебна таблица, съдържаща информация 

за потребителите на програмата. Тя се състои от следните полета (колони). 
• ID – автоматично увеличаващ се първичен ключ – цяло число; 
• LoginName – низово поле, съхраняващо потребителското име на 

съответния потребител на програмата AnatOM; 
• Password – низово поле, съхраняващо паролата на съответния 

потребител на програмата AnatOM; 
• FirstName – низово поле, което съхранява малкото име на 

съответния потребител на програмата AnatOM; 
• LastName – низово поле, което съхранява фамилното име на 

съответния потребител на програмата AnatOM; 
• Email – низово поле, което съхранява адреса на електронната поща 

на съответния потребител на програмата AnatOM. 
Таблицата APPUSER позволява поддръжката на множество (повече от 

един) потребители от програмата AnatOM. 
Обобщавайки изложението за таблиците, които се явяват част от БД 

anatom, трябва да отбележим няколко важни неща. Таблицата ONTOLOGY 
позволява кеширането на входните данни от програмата AnatOM. Тя се 
използва при прилагането на SMP процедурата. Таблицата DM съдържа 
(кешира) изходните данни от DM процедурата и позволява на програмата 
AnatOM, при последващо изпълнение, те просто да се заредят от тази 
таблица. Това позволява лесно и бързо повторение на DM процедурата без 
да е необходимо реално нейното повторно изпълнение от програмата. 
Таблицата ALIGNMENT е вероятно най важната за програмата AnatOM от 
описаните тук таблици. Тя съдържа (кешира) междинните резултати от 
SMP процедурата и по точно данните, получени след съпоставянето на 
двете входни онтологии към трите външни източника на знания. Това 
позволява последващо лесно и бързо изпълнение на SMP процедурата без 
да е необходимо тя да извършва наново въпросното съпоставяне (което се 
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явява най тежката фаза от процедурата SMP). Таблицата KNOWLEDGE се 
използва от AnatOM за коригиране на неправилно установените релации 
от DM, SMP и CMP процедурите. Таблицата APPUSER, както споменахме, е 
служебна таблица, съдържаща данни за потребителите на програмата. Тази 
таблица позволява поддръжката на множество потребители (multi user 
support) от страна на програмата AnatOM. Всяка от останалите таблици в 
базата от данни anatom (изключвайки KNOWLEDGE таблицата) притежава 
външен ключ, носещ наименованието UserID, който сочи към таблицата 
APPUSER. Това позволява на програмата AnatOM да знае кои данни от 
съответната таблица с точно кой потребител на програмата са асоциирани. 
Така всеки от потребителите на програмата на практика работи в собствена 
изолирана среда и данните, генерирани и използвани от даден потребител, 
не са видими за други потребители на програмата освен за самия него. За 
простота външният ключ, наречен UserID не е представен на фигурите от 
настоящия параграф (освен на фигура 5.17). 

5.4. Графичен потребителски интерфейс и логически 
модул на програмата AnatOM 

В настоящия параграф описваме логическия модул на програмата 
AnatOM и модула, представляващ нейния графичен потребителски 
интерфейс (ГПИ – А17). Тези два модула са тясно свързани помежду си и е 
доста трудно да бъдат описани отделно един от друг. Основните логически 
операции биват извиквани от графичните менюта на програмата. 
Резултатите, получени от изпълнението на логическите операции биват 
представяни на потребителя в различни визуални компоненти, които са 
част от графичния потребителски интерфейс на програмата. 

Следва да отбележим още тук, че след зареждане от страна на 
потребителя на двете входни онтологии през цялото останало време на 
изпълнението си, програмата AnatOM съдържа в паметта си представяне 
под формата на граф на двете дадени анатомични онтологии заедно с 
установените (до текущия момент) между тях междуонтологични връзки. 
Текущата стойност на този граф се пази под името ResultGraph в паметта 
на програмата. Процедурите DM, SMP, CMP, които биват извиквани в хода 
на програмата модифицират ResultGraph, добавяйки и премахвайки от 
него различни ребра. В края на работата на потребителя с програмата този 
съхраняван в паметта граф може да бъде експортиран под формата на OBO 
файл от главното меню Result и подменюто Export Ontology на програмата. 
Въпросният ResultGraph ще наричаме текущ резултантен граф в текста на 
настоящия параграф. 



 127 

 

5.4.1. Графичен потребителски интерфейс 
Графичният потребителски интерфейс на програмата AnatOM се 

състои от няколко основни компонента. На фигура 5.21 представяме 
изгледа за вход в програмата, а на фигура 5.22 – основния изглед на 
програмата. 

При първоначално стартиране на AnatOM се появява изгледа за вход. 
При въвеждане в него на валидни потребителско име и парола програмата 
зарежда основния изглед. 

 

 
 

Фиг. 5.21  Изглед за вход в програмата AnatOM 
 
Основният изглед се състои от следните четири основни компоненти 

(секции) на графичния интерфейс: 
1) лента с менюта (най отгоре); 
2) ляв графичен панел, съдържащ резултати от различни функции и 

процедури, изпълнявани от програмата; 
3) десен графичен панел, съдържащ различни служебни данни в хода 

на изпълнение на програмата; 
4) лента на статуса (най отдолу). 
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Фиг. 5.22  Основен изглед на програмата AnatOM 
 
Лентата с менюта съдържа следните менюта и подменюта. 
• Меню File – предоставя функции по зареждането на двете 

анатомични онтологии и някои служебни функции, свързани със 
съхранението им в паметта на програмата и в базата от данни anatom; това 
меню съдържа следните подменюта: 

○ Load Ontology #1 – зарежда първата входна онтология; 
○ Load Ontology #2 – зарежда втората входна онтология; 
○ Load & Persist Ontology #1 – зарежда първата входна онтология и я 

съхранява в базата от данни anatom и по точно в таблицата ONTOLOGY 
(съхраняването се извършва от отделна нишка с цел да не се забавя 
бързодействието на графичния интерфейс като цяло); 

○ Load & Persist Ontology #2 – зарежда втората входна онтология и я 
съхранява в базата от данни anatom и по точно в таблицата ONTOLOGY 
(съхраняването се извършва от отделна нишка с цел да не се забавя 
бързодействието на графичния интерфейс като цяло); 

○ Clear Loaded Ontologies – изчиства заредените до момента входни 
онтологии от паметта на програмата; 

○ Clear Persisted Ontologies – изчиства заредените до момента входни 
онтологии от паметта на програмата и от базата anatom (от таблицата 
ONTOLOGY); 
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• Меню Action – предоставя основните логически функции на 
програмата; оттук се стартират трите основни нишки, съставляващи 
логическия модул на програмата и изпълняващи процедурите DM, SMP и 
CMP; това меню съдържа следните подменюта: 

○ Run DM (use cache) – стартира нишката Apply_DM_Thread, която 
просто чете от базата anatom (от таблицата DM) и зарежда в програмата 
готовите (кешираните) резултати, получени от предишно изпълнение на 
DM процедурата; резултатите се предоставят на потребителя в левия панел 
за по нататъшна обработка; 

○ Run DM (rebuild cache) – стартира нишката Apply_DM_Thread, 
която осъществява същинско изпълнение на DM процедурата; в този режим 
на работа не се използват кешираните данни (ако има такива); след края на 
изпълнението на нишката, получените резултати се записват (кешират) в 
базата anatom (и по точно в таблицата DM); резултатите се предоставят на 
потребителя в левия панел за по нататъшна обработка; 

○ Run SMP (use cache) – стартира нишката Apply_SMP_Thread, която 
просто чете от базата anatom (от таблицата ALIGNMENT) и зарежда в 
програмата кешираните резултати, получени от предишно изпълнение на 
SMP процедурата; резултатите се предоставят на потребителя в левия панел 
за по нататъшна обработка; 

○ Run SMP (rebuild cache) – стартира нишката Apply_SMP_Thread, 
която осъществява същинско изпълнение на SMP процедурата; в този 
режим на работа не се използват кешираните данни (ако има такива); след 
края на изпълнението на нишката, получените от нея резултати се записват 
(кешират) в базата anatom (в таблицата ALIGNMENT); резултатите се 
предоставят на потребителя в левия панел за по нататъшна обработка; 

○ Run CMP – стартира нишката Apply_CMP_Thread, чрез която се 
осъществява изпълнение на CMP процедурата; 

○ Clear Results – изчиства резултатите от различните функции, 
извикани до този момент от потребителя; това реално дава възможност на 
потребителя да започне на чисто работата си с програмата; 

• Меню Result – това меню съдържа единствено подменю, именувано 
Export Ontology като при извикването му става генериране на изходната 
онтология (т.нар. супер онтология) от програмата; тази онтология е 
крайният резултат от работата с програмата и обединява термините и 
релациите, дефинирани в двете входни онтологии; 

• Меню Logout – дава възможност на потребителя за изход от 
текущата сесия на работа с програмата; при избирането на това меню се 
дава възможност на потребителя да потвърди своя избор, а при получено 
потвърждение се зарежда изгледа за вход в програмата (фиг. 5.21) и по този 
начин потребителя трябва отново да въведе своето потребителско име и 
парола, ако желае да започне нова сесия на работа с програмата; 



 130 

• Меню Help – предоставя на потребителя помощна информация, 
включваща съкратено име на програмата, текуща версия на програмата и 
пълно име на програмата. 

 

 
 

Фиг. 5.23. Първи таб от левия панел на програмата AnatOM – таблично 
представяне на установените междуонтологични връзки 

 
Лентата на статуса дава възможност за известяване на потребителя за 

успех или неуспех при изпълнението на различни важни функции на 
програмата. Типични съобщения в тази лента са "Ontology 1 loaded OK" 
(при зареждане на входна онтология), "Applying DM..." (при изпълнение на 
DM процедурата от нишката Apply_DM_Thread), "Applying SMP..." (при 
изпълнение на SMP процедурата от нишката Apply_SMP_Thread), "SMP 
data cache loaded OK" (при завършило зареждане от базата данни anatom на 
кешираните SMP данни) и други. Освен това лентата на статуса съдържа и 
индикатор на прогреса (progress bar) за текущата операция, чрез който 
потребителят може да следи докъде точно е стигнала в изпълнението си 
съответната функция, която се изпълнява в момента. 

 
Левият панел се състои от три таба и съдържа основно резултатите 

от изпълнението на DM, SMP, CMP процедурите (фиг. 5.23, фиг. 5.24). 
• Първият таб (Results) съдържа резултатите от изпълнението на 

алгоритмичните процедури в табличен вид (фиг. 5.23). 
• Вторият таб (Graph Cycles) е до голяма степен със служебни цели и 

дава възможност на потребителя да провери при нужда доколко текущия 
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резултантен граф (съдържащ се в паметта на програмата) отговаря на 
основното условие (ацикличност) за генериране на изходна онтология. В 
него се намират два функционални бутона. Първият бутон (именуван 
Count Cycles) дава възможност за преброяване на циклите, в които участва 
всяка една междуонтологична връзка и за извеждане на тези бройки в 
колоната CountCycles от първия таб. Вторият бутон (именуван Export 
Cycles) дава възможност за експортиране на наличните към момента цикли 
от текущия резултантен граф под формата на файл върху твърдия диск с 
цел евентуален по нататъшен преглед и евентуална ръчна редакция на 
съответните цикли и връзки. 

• Третият таб (Graph Drawing) служи за визуализиране под формата 
на граф (виж 5.5) на даден, избран от потребителя, локален контекст от 
текущия резултантен граф (фиг. 5.24). При избор от потребителя на даден 
ред от таблицата, представена в първия таб, автоматично се зарежда третия 
таб, като в него се визуализират (като върхове на графа) двете анатомични 
понятия (от реда, избран от потребителя), заедно с инцидентните с тях в 
текущия резултантен граф ребра. 

 

 
 

Фиг. 5.24. Трети таб от левия панел на програмата AnatOM – 
представяне на две избрани анатомични понятия, заедно с ребрата, 
инцидентни с тях в текущия резултантен граф. 
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Десният панел се състои от четири таба и съдържа основно помощна 
и служебна информация, свързана с текущите действия или избори на 
потребителя – фигура 5.25. 

 

 
 

Фиг. 5.25. Четирите таба от десния панел на програмата 
 
• Първият таб на десния панел (именуван Terms) съдържа текстова 

информация за термините, които се съдържат в текущо избрания от 
потребителя ред от първия таб на левия панел. 

• Вторият таб на десния панел (именуван OBO codes) съдържа OBO 
кода (в оригиналния му вид от двете входни онтологии) на термините, 
съдържащи се в текущо избрания от потребителя ред от първия таб на 
левия панел. 

• Третият таб на десния панел (именуван Details) съдържа подробна 
информация относно всички ребра на графа, визуализирани в текущия 
момент в третия таб (Graph Drawing) на левия панел. 

• Четвъртият таб на десния панел (именуван Graph Stats) съдържа 
служебна информация, получена в хода на изпълнение на алгоритъма за 
визуализиране на графа (виж 5.5), като тази информация е свързана с 
върховете и ребрата на графа, визуализирани в текущия момент в третия 
таб на левия панел. 

5.4.2. Логически модул 
Функционалността на логическия модул е организирана в три 

отделни логически нишки (B44), които се стартират от менютата на 
графичния интерфейс на програмaта AnatOM и които се грижат за 
изпълнението на DM, SMP и CMP процедурите. Всяка .NET програма, 
притежаваща ГПИ (A17) изпълнява една специална нишка, осигурена по 
подразбиране от самата среда на изпълнение на .NET системата. Тази 
нишка обикновено наричаме ГПИ нишка или главна ГПИ нишка – нейната 
основна задача е да се грижи за обработката на действията и събитията, 
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инициирани от потребителя през визуалните компоненти, налични в 
програмата (бутони, текстови полета, менюта и прочие). 

В програмата AnatOM ние сме използвали отделни нишки, които да 
изпълняват логиката на DM, SMP и CMP процедурите. Изпълнението на 
тези процедури е относително времеемко и по тази причина не е удачно то 
да се извършва в главната ГПИ нишка, понеже при подобен подход би се 
забавила обработката на потребителските действия, инициирани чрез 
визуалните компоненти на програмата. Използваният от нас подход с 
отделни нишки, изпълняващи по времеемките процедури, е стандартна 
техника и се използва често при разработката на самостоятелни софтуерни 
десктоп базирани приложения (B45). 

Трите нишки, изпълняващи основната логика по DM, SMP и CMP 
процедурите са представени от класове, чиито имена са Apply_DM_Thread, 
Apply_SMP_Thread и Apply_CMP_Thread съответно. Тези три класа имат 
един общ предшественик – класа GraphMappingThread. Той от своя страна 
наследява базовия клас – класа WorkerThread. 

5.4.2.1. Базовите класове (нишки) GraphMappingThread и 
WorkerThread 

За осигуряването на някои служебни функции, необходими при 
изпълнението на трите конкретни нишки (тези, съдържащи основната 
логика) сме използвали два базови, абстрактни класа – WorkerThread и 
GraphMappingThread. Трите конкретни нишки, реализиращи основната 
логика, както вече споменахме, са Apply_DM_Thread, Apply_SMP_Thread и 
Apply_CMP_Thread. 

 

 
 
Фиг. 5.26. Релации по наследяване между класовете нишки 
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Най базисният сред тези класове е класът WorkerThread, като той се 
наследява от класа GraphMappingThread. Трите конкретни класове нишки 
Apply_DM_Thread, Apply_SMP_Thread и Apply_CMP_Thread наследяват 
класа GraphMappingThread. Релациите по наследяване, които съществуват 
между класовете нишки са представени на фиг. 5.26. 

Класът WorkerThread дефинира няколко важни събития и няколко 
съответни метода, които генерират тези събития. Събитията и методите, 
които ги генерират, са проектирани с цел използването им от наследниците 
на класа WorkerThread за уведомяване на различни клиентски класове за 
настъпването на въпросните събития. 

Събитията, дефинирани от WorkerThread са следните: TotalStep, 
CurrentStep, ThreadStarted, ThreadFinished, ThreadMessage. Те имат следните 
функции: 

• TotalStep – генерира се от нишката, за да се укаже броя стъпки, 
които предстои да изпълни тази нишка до завършването на изпълнението 
си; това събитие се използва само в случаите, когато броят стъпки е известен 
предварително; 

• CurrentStep – генерира се от нишката, за да се укаже на коя (по ред) 
стъпка се намира в момента нишката, в хода на изпълнението си; 

Събитията TotalStep и CurrentStep се използват от ГПИ на програмата 
AnatOM за адекватно указване в лентата на статуса (виж параграф 5.4.1) на 
индикатора на прогреса. 

• ThreadStarted – генерира се от нишката, за да се укаже, че нишката 
е стартирана и предстои да започне своята същинска работа; 

• ThreadFinished – генерира се от нишката, за да се укаже, че нишката 
е завършила своята същинска работа и предстои да бъде финализирана; 

• ThreadMessage – генерира се от нишката, за да бъде изпратено 
произволно текстово съобщение към интересуващите се от него клиентски 
класове. 

Събитието ThreadMessage се използва от ГПИ на програмата AnatOM 
за указване в лентата на статуса на различните съобщения, примери за 
които бяха дадени в параграф 5.4.1. 

Съответните методи на WorkerThread, генериращи тези събития 
носят следните имена: FireTotalStep, FireCurrentStep, FireThreadStarted, 
FireThreadFinished, FireThreadMessage. 

Освен методите, генериращи събития, WorkerThread дефинира още 
няколко важни метода – Start, DoWork, BeforeRun, AfterRun, Run. Методът 
Start конструира нова нишка с целеви метод DoWork и извиква Start на 
новоконструираната нишка. Методите BeforeRun и AfterRun са виртуални 
методи с празно тяло (т.е. с празна реализация) в WorkerThread – те са 
проектирани, за да бъдат дефинирани при нужда в класовете наследници 
на WorkerThread. BeforeRun е проектиран за извършване на действия, които 
класът наследник би желал да извърши точно преди изпълнението на 
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основната работа на нишката. AfterRun е проектиран за извършване на 
действия, които класът наследник евентуално би желал да извърши точно 
след изпълнението на основаната работа на нишката. Методът Run е 
абстрактен метод, проектиран да бъде реализиран от класовете наследници 
на WorkerThread за изпълнение на същинската работа (логика) на нишката. 

Основният метод в WorkerThread е целевият метод DoWork. Той се 
изпълнява в новоконструираната и новостартирана (от метода Start) нишка 
и извиква последователно (в този ред) трите метода BeforeRun, Run и 
AfterRun. При проектирания по този начин клас WorkerThread неговите 
наследници следва да се погрижат само за реализиране на метода Run 
(задължително) и евентуално (незадължително) на методите BeforeRun и 
AfterRun. Основната логика на всеки клас наследник на WorkerThread 
следва да се съдържа в метода Run. 

Класът GraphMappingThread е също абстрактен и наследява класа 
WorkerThread. Той моделира произволен клас нишка, който реализира 
установяване или откриване на съответствия (mapping – B11) между две 
анатомични онтологии. Този клас се явява тънък междинен слой между 
WorkerThread и конкретните класове нишки, реализиращи логиката на 
алгоритмичните процедури DM, SMP, CMP. Класът дефинира следните 
три полета – 1) булев флаг Rebuild, 2) масив с два елемента от OntologyInfo 
обекти; 3) обект, наречен ResultGraph от тип Graph (виж параграф 5.2). Тук 
представяме накратко техните описания. 

• Булевият флаг Rebuild указва дали нишката ще използва кеширани 
данни от таблиците DM и ALIGNMENT (виж 5.3.5 и 5.4.1) от базата от данни 
anatom за изпълнение на съответните процедури – DM и SMP. Този флаг 
има значение за наследниците Apply_DM_Thread и Apply_SMP_Thread. 
При процедурата CMP ние нямаме (по обективни причини) проектирана 
техника по кеширане на данни и затова стойността на флага Rebuild е без 
значение за наследника Apply_CMP_Thread. 

• Масивът с два обекта от тип OntologyInfo съдържа служебни данни 
за двете анатомични онтологии, между които предстои да бъдат установени 
съответствия (mapping – B11). Всеки от двата OntologyInfo обекта съдържа 
следните данни: име на онтологията; OBO обект (виж 5.1), представляващ 
прочетената/заредената онтология; Graph обект (виж 5.2), представляващ 
онтологията под формата на насочен ацикличен граф. Тези служебни 
данни се използват от всички наследници на класа GraphMappingThread. 

• Обектът ResultGraph от типа Graph (виж 5.2) се използва и при 
трите класа Apply_DM_Thread, Apply_SMP_Thread, Apply_CMP_Thread. 
Така например класът, реализиращ CMP процедурата, използва получения 
като изход от DM и SMP текущ резултантен граф като своя входна 
информация, след което генерира нови междуонтологични връзки (CMP 
връзки) и ги добавя към подадения ѝ в началото текущ резултантен граф 
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(ResultGraph). Такава функция ResultGraph изпълнява и при другите два 
наследника – класовете Apply_DM_Thread и Apply_SMP_Thread. 

Класът GraphMappingThread съдържа само един метод – това е 
предефинирания метод BeforeRun, наследен от класа WorkerThread. В него 
е реализирана следната проста логика, осигуряваща коректни входни 
данни за класа: в случаите когато на GraphMappingThread не е подаден като 
вход никакъв ResultGraph, то GraphMappingThread първоначално клонира 
двата графа, представящи двете онтологии (налични в двата OntologyInfo 
обекта) и ги слива в един единствен граф, като този граф се задава като 
начална стойност на полето ResultGraph. Смисълът на тази операция е, че 
ако въпросният GraphMappingThread представлява първото (в хода на 
изпълнението на програмата) установяване на съответствия между двете 
входни онтологии, то за стойност на ResultGraph се тръгва просто от двата 
входни графа (разгледани като един граф), като между тях все още не 
съществува нито една междуонтологична връзка. 

В следващите три параграфа описваме конкретните класове нишки, 
реализиращи логиката на трите алгоритмични процедури по установяване 
на съответствия между двете входни онтологии. 

5.4.2.2. Нишката DM – Apply_DM_Thread 
Нишката Apply_DM_Thread е онази част от програмата AnatOM, 

която реализира процедурата DM (процедура 3.1 от глава IV). 
 

 
 
Фиг. 5.27 – Подменютата, стартиращи Apply_DM_Thread 
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Тя се стартира от главното меню Action на програмата и след това от 

подменютата (1) Run DM (use cache) и (2) Run DM (rebuild cache). Тези две 
подменюта са представени на фигура 5.27 (маркирани в червено). 
 Нишката Apply_DM_Thread обикновено следва да бъде стартирана 
веднага след зареждане на двете входни онтологии, тъй като тя е 
практически най простата от трите алгоритмични процедури (DM, SMP, 
CMP). 
 Когато стартирането става чрез подменю (1), се използват данни, 
които са вече кеширани в таблицата DM от базата от данни anatom (виж 
5.3.5 и 5.4.1) от някакво предходно изпълнение на DM процедурата, което е 
било инициирано от подменюто (2). Тези данни просто биват заредени от 
базата от данни anatom и предоставени на потребителя за по нататъшно 
ръчно редактиране от негова страна или за изпълнение върху тях на 
следващите две алгоритмични процедури – SMP и CMP. 
 Когато стартирането става чрез подменю (2), това води до същинско 
изпълнение на DM процедурата. В този случай, кеширани данни не се 
използват. Ако има такива данни, те биват изтрити, а процедурата DM се 
прилага директно върху двете входни онтологии – двата заредени вече OBO 
обекта (виж 5.1). Тези два OBO обекта биват итерирани и бива търсено 
съвпадение (лексично, директно) между имената на различните термини от 
двете входни онтологии. Така получените данни (съвпадения) се записват в 
таблицата DM, т.е. те биват кеширани в базата от данни anatom. 
  

 
 
Фиг. 5.28 – Резултати от Apply_DM_Thread, представени в табличен вид 
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 В случай че при последващо изпълнение на програмата се инициира 
изпълнение на Apply_DM_Thread от подменю (1), се използват данните 
записани в таблицата DM от последното изпълнение на Apply_DM_Thread, 
което е било инициирано от подменю (2). Резултатите от изпълнението на 
DM процедурата се представят в табличен вид на потребителя (в левия 
панел), както е показано на фигура 5.28. 

5.4.2.3. Нишката SMP – Apply_SMP_Thread 
Нишката Apply_SMP_Thread е онази част от програмата AnatOM, 

която реализира процедурата SMP (процедура 3.2 от глава IV). 
Тя се стартира от главното меню Action на програмата и оттам 

съответно от подменютата (1) Run SMP (use cache) и (2) Run SMP (rebuild 
cache). Тези две подменюта са представени на фигура 5.29 (маркирани в 
червено). 

 

 
 
Фиг. 5.29 – Подменютата, стартиращи Apply_SMP_Thread 
  
 Нишката Apply_SMP_Thread обикновено следва да бъде стартирана 
след зареждане на двете входни онтологии и след изпълнение на 
процедурата DM. 
 Когато стартирането става чрез подменю (1), се използват данни, 
които са вече кеширани в таблицата ALIGNMENT от базата от данни 
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anatom (виж 5.3.5 и 5.4.1) от предходно изпълнение на SMP процедурата, 
което е било инициирано от подменюто (2). Както описахме в глава IV, 
процедурата SMP се състои от два основни етапа – първо, двете входни 
онтологии биват подравнени или съпоставени (aligned – B01, B02) към 
наличните външни източници на знания; второ, прилага се едно множество 
от логически правила, което води до генерирането на множество от нови 
междуонтологични SMP връзки. По времеемкият от двата етапа е първият 
етап. Затова именно резултатите от това съпоставяне, което се извършва в 
рамките на първия етап, биват кеширани в таблицата ALIGNMENT от 
базата от данни anatom. При извикване на подменю (1), тези данни биват 
заредени от базата от данни anatom, след което Apply_SMP_Thread ги 
използва наготово, като само прилага върху тях логическите правила (от 
втория етап). Прилагането на тези логически правила става в метода 
GetRelationsSMP на Apply_SMP_Thread. Получените по този начин нови 
междуонтологични връзки (SMP връзки) се представят на потребителя на 
програмата за по нататъшно редактиране или за изпълнение върху тях на 
следващата алгоритмична процедура – CMP. 
  

 
 
Фиг. 5.30 – Резултати от Apply_SMP_Thread, представени в табличен вид 

 
Когато стартирането става чрез подменю (2), това води до същинско 

изпълнение на SMP процедурата. В този случай кеширани данни не се 
използват. Ако има такива данни, те биват изтрити и генерирани наново, а 
процедурата SMP се прилага директно върху двете входни онтологии и 
върху получения до настоящия момент текущ резултантен граф. Новите 
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(герираните наново) данни се записват обратно в таблицата ALIGNMENT 
от базата от данни anatom. С други думи, в този случай Apply_SMP_Thread 
не само прилага наново логическите правила (тези, описани в глава IV), но 
и преди това генерира изцяло данните от съпоставянето на двете входни 
онтологии към наличните външни източници на знания. Както и в 
предишния случай, свързан с извикването на нишката Apply_SMP_Thread 
от подменю (1), прилагането на самите логически правила става в метода 
GetRelationsSMP на Apply_SMP_Thread. Резултатите от изпълнението на 
SMP процедурата се представят в табличен вид на потребителя (в левия 
панел), както е показано на фигура 5.30. 

5.4.2.4. Нишката CMP – Apply_CMP_Thread 
Нишката Apply_CMP_Thread е онази част от програмата AnatOM, 

която реализира процедурата CMP (процедура 3.3 от глава IV). 
Тя се стартира от главното меню Action на програмата и оттам от 

подменютo Run SMP, което е представено на фигура 5.31 (маркирано в 
червено). 

 

 
 
Фиг. 5.31 – Подменюто, стартиращо Apply_CMP_Thread 

 
Важно условие за стартиране на CMP процедурата е тя да бъде 

изпълнена, след като процедурите DM и SMP вече са завършили своето 
изпълнение. Това е така поради самото естество на CMP процедурата (виж 
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глава IV). При изпълнението на CMP става търсене в графа на V, X и U 
шаблони по начина, описан в глава IV. Това става в метода Run на класа 
Apply_CMP_Thread. При намиране на такива шаблони, се прекарват нови 
междуонтологични CMP връзки и на тях се приписва съответното тегло или 
степен на достоверност. CMP процедурата, макар и най сложна логически, 
е най бързата от трите, тъй като при нея не се извършва достъп до базата от 
данни anatom, а се работи само с текущия резултантен граф, който се 
намира вече в паметта на програмата. Apply_CMP_Thread добавя ребра към 
този граф. Получените резултати от изпълнението на Apply_CMP_Thread 
се представят на потребителя на програмата в табличен вид, както е 
показано на фигура 5.32. 

 

 
 
Фиг. 5.32 – Резултати от Apply_CMP_Thread, представени в табличен вид 

 
Накрая на този параграф, посветен на логическия модул и на 

графичния потребителски интерфейс на програмата AnatOM, следва да 
отбележим няколко неща за първия таб (Results) на левия панел от ГПИ на 
програмата AnatOM (виж например фигура 5.32). 

Този таб позволява търсене в таблицата с резултатите по стойностите 
на всяка една колона. Освен това, той позволява също така и сортиране по 
стойностите на всяка една колона от таблицата. Целта на тези две негови 
функции е потребителят да може бързо и лесно да се ориентира в 
съдържанието на таблицата с резултатите. 

Възможните стойности в колоната KnowledgeSource от таблицата са 
няколко. Стойностите в тази колона указват точно от кои алгоритмични 
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процедури е произлязла съответната междуонтологична връзка. Стойности 
от вида DM и CMP означават, че връзката е произлязла от DM и CMP 
процедурите съответно. По различна е ситуацията при SMP процедурата, 
тъй като, когато определена връзка е произлязла от SMP, в колоната 
KnowledgeSource не се изписва просто SMP, а наименованието на външните 
източници от знания, като те могат да бъдат повече от един, от които е 
произлязла съответната SMP връзка. Така при SMP имаме едно или няколко 
наименования на налични ВИЗ – UMLS, FMA, WordNet. Друга възможна 
стойност за тази колона е стойността MC, която означава, че съответната 
междуонтологична връзка е потвърдена или произлязла от предварително 
въведените в програмата AnatOM анатомични знания (виж таблицата 
KNOWLEDGE от параграф 5.3.5). 

Възможните стойности в колоната Decision са Undecided, Rejected и 
Accepted. Стойността Undecided е стойност по подразбиране. Тя означава, 
че потребителят все още не е направил своя избор относно съответната 
(предсказана от програмата) междуонтологична връзка. Потребителят на 
програмата (биолог или най добре специалист по анатомия) е този, който 
следва да укаже на коя от трите стойности се спира. По този начин, 
потребителят практически извършва ръчна редакция (manual curation) на 
междуонтологичните връзки, автоматично предсказани от програмата 
AnatOM. Промените, извършени в тази колона от потребителя на 
програмата, се отразяват моментално в текущия резултантен граф. При 
евентуално последващо извикване на подменюто Export Ontology от 
главното меню Result, тези промени ще бъдат взети предвид и връзки, 
отхвърлени от потребителя, няма да бъдат включени при генерирането на 
изходната супер онтология. 

5.5. Визуализиращ модул – GraphVisualizer.NET 
Модулът GraphVisualizer.NET е разработен от нас като част от 

програмата AnatOM. Той позволява визуализирането на графи (кодирани 
във формата, дефинирана от библиотеката Graph.NET) в двумерното 
пространство (в равнината). Визуалното представяне на граф в равнината 
се нарича още рисунка на графа. По долу даваме формална дефиниция на 
това понятие. Преди да опишем конкретната реализация на един такъв 
алгоритъм (този, стоящ в основата на GraphVisualizer.NET), ще приведем 
някои дефиниции и ще направим кратък преглед на съществуващите 
подходи за проектиране и реализиране на алгоритми за визуализиране на 
графи. 

Тук е мястото да отбележим, че в рамките на проучването, което 
проведохме преди разработката на визуализиращия модул, установихме, че 
съществуват множество готови библиотеки за визуализиране на графи, 
които теоретично биха могли да бъдат  интегрирани (с повече или с по
малко усилия) в нашата .NET програма AnatOM. Такива са например 
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QuickGraph, Graph#, NodeXL, yWorks, MSAGL, GraphViz и други. При 
опитите за използване на тези библиотеки обаче срещахме трудности от 
различен вид: 1) някои библиотеки са платени; 2) други предлагат 
недостатъчно добри възможности за визуализиране (погледнато от чисто 
естетическа гледна точка); 3) липса на поддръжка на мултиграфи в някои 
от тези библиотеки; 4) липса на възможности за визуализиране на различни 
характеристики (стойности), асоциирани с върховете и дъгите на графа; 5) 
ниска степен на контрол върху избраната за използване библиотека в 
сравнение с варианта, изискващ наша собствена реализация. Именно това 
са причините, да се спрем на варианта, свързан с разработката на собствен 
модул за визуализиране на графи. 

5.5.1. Визуализиране на графи – дефиниции, изисквания за 
естетичност, подходи 

Известни са множество методи и алгоритми за визуализиране на 
графи в двумерното пространство (в равнината). Чудесен каталог на такива 
методи и алгоритми може да бъде намерен в [24]. Преди да ги споменем 
накратко, привеждаме тук дефинициите на някои основни понятия, 
свързани с визуализирането на графи. 

Дефиниция 5.1: Очертание на графа или още лице (face) на графа 
наричаме всяка топологически свързана област, ограничена от ребра на 
графа. 

Дефиниция 5.2: Нека f(t) и g(t) са две функции, дефинирани в един 
затворен интервал [a, b]. Когато параметърът t описва интервала [a, b] 
точката P(t)=(f(t),g(t)) описва едно множество от точки в равнината, което 
наричаме крива L в равнината. Точките P(a)=(f(a),g(a)) и P(b)=(f(b),g(b)) 
наричаме краища на кривата Г. Кривата Г се нарича проста крива 
(несамопресичаща се крива), ако от P(t1)=P(t2) и t1≠ t2 следва, че t1=a и t2=b 
или t2=a и t1=b. 

Дефиниция 5.3: Рисунка на графа наричаме всяка двойка функции 
F1 и F2, такива, че (i) F1 съпоставя на всeки връх u от графа различна точка 
F1(u) от равнината; (ii) F2 съпоставя на всяко ребро (u,v) от графа – крива 
F2(u, v) от равнината с краища точките F1(u) и F1(v). 

Както се отбелязва в [24], при визуализирането на графи в равнината 
е особено важно да се познават отнапред свойствата на графа, който 
предстои да бъде визуализиран. Това знание е важно поради следните две 
причини: (i) често алгоритмите за визуализиране на графи работят 
успешно само върху графи от определен клас (например ациклични графи 
или дървета); (ii) често срещано изискване е рисунката на графа да 
илюстрира добре комбинаторните свойства на графа – например, ако 
графът е насочен ацикличен граф, обикновено е важно той да бъде 
визуализиран така, че всички ребра да сочат само в една посока (което 
именно подчертава свойството ацикличност на графа). 
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При визуализирането на графи често се поставят и определени 
изисквания за естетическа издържаност на рисунката на графа. Тези 
изисквания са доста на брой и често са взаимно противоречащи си или 
взаимно изключващи се (особено при даден по широк клас от графи). Това 
означава, че често при практическа реализация на конкретен алгоритъм за 
визуализиране на графи се налага да се правят компромиси и да се 
удовлетворят само известна част от изискванията за естетичност, тъй като 
удовлетворяването на всички изисквания не винаги е възможно. Тук 
представяме накратко най често поставяните условия за естетичност при 
визуализирането на графи. 

• Брой пресичания. Това условие се отнася до минимизацията на 
общия брой пресечни точки между дъгите на графа. В идеалния случай е 
желателно да се получи планарна рисунка. Това е рисунка, при която 
кривите, съответни на произволни две дъги от графа, не се пресичат 
помежду си. Това обаче е възможно само при планарни графи, а е добре 
известно, че не всички графи са такива. 

• Площ. Това условие се отнася до минимизация на площта заета от 
рисунката на графа. Тази площ може да бъде формално дефинирана по 
няколко начина – например (i) като площта на минималният изпъкнал 
многоълник, покриващ изцяло рисунката на графа (това е площта на 
изпъкналата обвивка (B36) на рисунката) или (ii) като площта на 
минималния правоъгълник със страни успоредни на координатните оси, 
който изцяло покрива рисунката на графа. 

• Обща дължина на ребрата. Това изискване се отнася до 
минимизация на сумата от дължините на ребрата на графа, представени на 
рисунката. 

• Равномерност на дължините на ребрата. Това е изискване за 
минимизация на разликата между най дългото и най късото ребро от 
рисунката, визуализираща графа. 

• Брой завои. Когато в рисунката ребрата не са представени с 
отсечки, а с начупени линии се поставят различни изисквания свързани с 
броя за завоите, които се правят от съответните на ребрата начупени 
линии, например: (i) минимизация на общия брой завои на рисунката; (ii) 
минимизация на максималния брой завои, които се допуска да направи 
произволно ребро на рисунката; (iii) минимизация на разликата между 
максималния и минималния брой завои, направени от произволни две 
ребра на рисунката. 

• Отчетливост на ъглите. Kогато на рисунката ребрата са 
представени с отсечки, а не с начупени или криви линии, често се поставя 
изискване за максимизация на минималния ъгъл между произволни две 
ребра, които са инцидентни с един и същи (произволен) връх на графа; 
удовлетворяването на това условие води до ясно, отчетливо, детайлно (B39) 
изобразяване на ребрата, инцидентни с даден връx. 
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• Минимизация на съотношението между дължина и ширина 
(aspect ratio): Това условие е важно с цел практическото изобразяване на 
рисунката на екрана на компютър. При едно по високо отношение на 
дължина към ширина се оказва много трудно ефективното представяне на 
цялата рисунка на един компютърен екран, което естествено възпрепятства 
визуалното възприемане на рисунката на графа. 

• Представяне на симетриите: Това условие се състои в това да се 
представят на рисунката наличните в графа симетрии. Понятията за 
симетрия в граф и за симетрия в рисунка на граф се формализират 
математически например в [26], [28], [29]. Оттам насетне удовлетворявянето 
на това условие може да бъде търсено по алгоритмичен път. 

Съществуват различни подходи за проектиране на алгоритми за 
визуализиране на графи. Тези подходи също са описани подробно в [24]. 
Тук ги споменаваме съвсем накратко. 

• Подход "топология форма метрика". Използва се за генериране на 
ортогонални рисунки, т.е. такива, при които ребрата на графа са начупени 
линии, всеки сегмент от които е успореден на някоя от координатните оси 
спрямо една предварително фиксирана ортогонална координатна система 
в равнината. Между тези три понятия (топология, форма, метрика), в 
известен смисъл, съществува йерархична зависимост. Затова при този 
подход рисунката се генерира постъпково, като на всяка стъпка се получава 
междинно визуално представяне на графа. Извършват се три основни 
стъпки: 

(i) планаризация (planarization) – при тази стъпка става минимизация 
на броя на пресечните точки между ребрата на графа; 

(ii) ортогонализация (orthogonalization) – на тази стъпка на всяка дъга 
се приписват броя, посоките и точните ъгли на завоите, които тя ще 
направи в рамките на рисунката;  

(iii) свиване или стягане на рисунката (compaction) – при тази стъпка 
се постига минимизация на заеманата от рисунката площ. 

• Йерархичен подход. Използва се за визуализиране на насочени 
ациклични графи. Състои се от три основни стъпки:  

(i) генериране на нива (слоеве) от върхове и асоциирането на всеки 
връх на графа с точно един слой; 

(ii) редуциране на пресечните точки между ребрата на графа – това 
става чрез определено разместване на наредбата на върховете във всеки 
един от слоевете; 

(iii) присвояване на x координати – тази последна стъпка задава 
подходяща x координата на всеки един от върховете, като при това запазва 
наредбата по слоеве между върховете, получена на предходната стъпка. 

• Подход на "видимостта". Това е подход с общо предназначение, 
при който дъгите се изчертават като начупени линии, състоящи се от един 
или повече сегмента. Състои се от три стъпки: 
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(i) планаризация – тази стъпка е същата както при подхода, наричан 
"топология форма метрика"; 

(ii) стъпка по установяване на видимостта (visibility step) – при тази 
стъпка всеки връх се асоциира с една хоризонтална отсечка, а всяко ребро 
се асоциира с една вертикална отсечка, като при това вертикалната отсечка, 
представяща реброто (u, v) винаги има за краища хоризонталните отсечки, 
представящи върховете u и v; това представяне може да се счита за скелет 
или скица на крайната рисунка; 

(iii) заменяща стъпка – при нея всяка хоризонтална отсечка се заменя 
с точка, представяща съответния връх, а всяка вертикална отсечка се заменя 
с начупена линия, представяща съответното ребро, която приблизително 
точно следва посоката на вертикалната отсечка, от която произлиза; при 
тази последна стъпка са възможни няколко различни стратегии, които 
водят съответно и до различни крайни рисунки. 

• Подход на разрастването. При този подход основната идея е да 
бъдат добавени допълнителни върхове и/или ребра с цел, получаване на 
граф с характеристики, по подходящи за визуализиране. Състои се от три 
стъпки: 

(i) планаризация – тази стъпка е същата както при подхода, наричан 
"топология форма метрика"; 

(ii) стъпка по "разрастване" – при тази стъпка се добавят нови ребра, а 
понякога и върхове в графа с цел получаване на максимален планарен 
граф, т.е. на планарен граф, всички лица на който имат по три страни; от 
практически съображения, при тази стъпка се използват някои техники, 
които се стремят да запазят възможно най ниски степените на върховете от 
получения по този начин максимален планарен граф; 

(iii) стъпка по триангулация – при тази стъпка става конструирането 
на крайната рисунка; при нея се отстраняват изкуствено добанените (от 
предишната стъпка) ребра и върхове, като съществуват няколко различни 
алгоритмични процедури за реализиране на тази последна стъпка. 

• Подход, базиран на уравновесяването на физични сили. Този 
подход обикновено се използва за получаване на рисунки на ненасочени 
графи. Основните алгоритми, проектирани на базата на този подход, са 
интуитивни, както и относително лесни за разбиране и за реализация. При 
този подход става симулиране на една физична система от материални 
частици (моделиращи върховете на графа) и на силите, действащи между 
тези частици. Важни при този подход са две неща: 

(1) Моделът на силите – при него обикновено се приемат две основни 
неща: първо, че всяка частица (връх на графа) носи някакъв електричен 
заряд с определена големина (не непременно еднаква за всички частици), 
но с еднакъв знак (за всички частици), като така между всеки две частици се 
пораждат сили на отблъскване, породени от тези електрични заряди; второ, 
че ребрата на графа моделират пружини, които при разпъване пораждат 
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сили на привличане, действащи межди всеки две частици (върхове), които 
са свързани с пружина (ребро). 

(2) Техниката, посредством която се намира онази конфигурация на 
системата, при която тя се намира в локален (или глобален) минимум на 
своята кинетична енергия. Тук симулацията предполага дискретизация на 
параметъра, описващ физичната величина време до някакви дискретни 
интервали от време (можем да ги наречем времеви тактове). На всеки такт 
от време се извършва преизчисляване на силите, действащи на частиците 
на базата на физичните закони, управляващи тези сили – законът на Кулон 
за силата на отблъскване на всяка двойка електрични заряди и законът на 
Хук за силата на привличане при разпъване или свиване на всяка от 
пружините. Постепенно, с напредването на броя на времевите тактове, тези 
сили по естествен начин затихват (както би се случило реално в една такава 
физична система). С други думи, кинетичната енергия на цялата система 
намалява с времето и тя достига до едно равновесно, стабилно положение 
(еквилибриум). Това равновесно положение задава финалната позиция на 
всяка една от материалните точки, т.е. то води до получаване на крайната 
позиция на всеки един връх от графа и оттам съответно до крайната 
рисунка на графа. 

• Подход, базиран на техниката "разделяй и владей".  При този 
подход се използва известната алгоритмична техника "разделяй и владей", 
откъдето идва и неговото име. Основната идея е да се раздели графа на 
множество подграфи, визуализирането на всеки един от които може да 
бъде извършено по лесно от визуализирането на дадения граф като цяло и 
рисунките на които могат относително лесно да бъдат слети по късно, за да 
се получи рисунка на оригиналния граф. След разделянето на графа на 
подграфи следва (обикновено рекурсивно) визуализиране на всеки един от 
получените подграфи. След това, по обратния път на рекурсията, се 
осъществява съединяване на получените рисунки на подграфите и по този 
начин се достига до крайната рисунка на дадения в началото граф. Този 
подход дава най добри резултати при прилагането му върху графи, които 
по относително лесен и естествен начин могат да бъдат разбити на 
определени типове подграфи – например на серийно паралелни насочени 
графи (B37) [30] или на дървета (B68). 

5.5.2. Реализация в модула GraphVisualizer.NET на алгоритъм 
за визуализиране на графи, базиран на физични сили 

Модулът GraphVisualizer.NET е създаден от нас с основна цел 
решаване на задачата, свързана с визуализиране на графите, с които работи 
програмата AnatOM. 

В хода на работата ни над тази задача, първо беше проведено 
проучване за наличието на готови библиотеки с отворен код (или платени 
библиотеки, но които са с относително ниска цена), които работят върху 
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платформата Microsoft.NET, и които биха могли да решат поставената 
задача без  нуждата от голям обем програмистка работа от наша страна. 
Това проучването от наша страна установи, че съществуват множество 
библиотеки за визуализиране на графи за платформата Microsoft.NET, но 
те или не задоволяват изцяло нашите нужди, или пък са твърде скъпи. Това 
наложи нуждата от създаване на наша собствена програмна реализация с 
цел решаването на тази задача по един задоволителен за нуждите на 
програмата AnatOM начин. 

Като втора стъпка, беше проведено подробно проучване относно 
съществуващите вече подходи, методи и алгоритми за визуализиране на 
графи. Резултатите от това проучване бяха представени в кратък вид в 
предходния параграф. 

Като трета стъпка, бяха преценени в общ план предимствата и 
недостатъците на всеки един от съществуващите методи за визуализиране 
на графи с цел избор на един от тях, който да бъде реализиран и 
интегриран в модула GraphVisualizer.NET. Накрая, при избора на метод 
или алгоритъм за визуализиране на графи, се спряхме на подхода за 
визуализиране на графи, базиран на уравновесяването на физични сили 
(описан в предпоследната точка от предходния параграф) – [25], [26], [27]. 
Предимствата на този метод, както вече споменахме, се състоят в това, че 
той е относително лесен за разбиране и лесен за реализация. Също така, той е 
интуитивен, което позволява съответната програмна реализация да бъде 
лесно модифицирана при нужда, a модифицираната версия да бъде лесно 
тествана, посредством подходящи примери (графи). Друг аргумент за 
избора на този метод беше, че той е достатъчно общ и напълно достатъчен 
за нуждите на програмата AnatOM.  

Тук следва да отбележим, че при нужда модулът GraphVisualizer.NET 
може да бъде разширен чрез реализирането и на други алгоритми за 
визуализиране на графи. Така различните алгоритми могат по естествен 
начин да бъдат сравнявани помежду си върху графите и подграфите, с 
които работи програмата AnatOM. 

В остатъка от този параграф привеждаме кратко описание на 
алгоритъма и на неговата реализация в GraphVisualizer.NET. Както вече 
казахме, алгоритъмът разглежда върховете на графа като материални 
точки, притежаващи определени електрически заряди, а ребрата на графа 
– като пружини, свързващи двойки от материални точки. Алгоритъмът се 
състои от две основни фази – инициализираща фаза и същинска фаза. Тези 
две фази са реализирани от нас посредством процедурите InitAlgorithm и 
ApplyAlgorithm. 

Процедурата InitAlgorithm първо задава дължина и ширина на така 
наречения (от нас) логически правоъгълник – така наричаме онази част от 
равнината, в която първоначално се намират материалните точки 
(върховете на графа) и пружините (ребрата на графа), които ги свързват. В 
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нашата реализация ние сме избрали за тази цел правоъгълника определен 
от точките (0,0), (0,100), (100,0), (100,100). След това, по случаен начин, всяка 
една материална частица се асоциира с една точка от този логически 
правоъгълник, като различните частици се асоциират с различни точки. На 
материалните частици се приписват: 1) нулева начална скорост (векторна 
величина – нулев вектор на скоростта); 2) маса (числова величина), която е 
правопропорционална на броя на ребрата, инцидентни с върха, съответен 
на въпросната материална точка; 3) заряд, който е равен по големина и с 
еднакъв знак (например положителен) за всички материални точки от 
системата. Задават се и стойности на константите K_EL и К_MC, които 
участват на по късен етап (посредством законите на Кулон и Хук) в 
изчисляването на силите, действащи на всяка една материална точка. Така 
инициализираните материални точки се асоциират към върховете на графа 
като всяка точка се асоциира с онзи връх, който тя представлява в хода на 
изпълнение на алгоритъма. 

 

 
 

Фиг. 5.33. Псевдокод на процедурата ApplyAlgorithm 

 
Процедурата ApplyAlgorithm e итеративна. Тя извършва толкова 

итерации, колкото са нужни на физичната система (съставена от 
материалните точки със съответните им маси и заряди), за да достигне тя до 
своето стабилно положение (еквилибриум) – това е положението, при което 
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кинетичната енергия на цялата система е равна или приблизително равна 
на нула. На фигурата по горе е представен псевдокод на процедурата 
ApplyAlgorithm. По долу описваме по важните елементи от нея. 

Както споменахме, процедурата ApplyAlgorithm е итеративна, като 
всяка итерация от нейния най външен цикъл (редове 12 45) съответства на 
един времеви такт. 

Променливите, означени с наименованията total_kinetic_energy и 
total_kinetic_energy_prev, съдържат стойностите на кинетичната енергия на 
системата след настоящия и след предходния времеви такт. Тяхното 
преизчисляване става на редовете 40 43. Промеливата diff следи за 
разликата между двете енергии и се използва на ред 45 като част от 
условието за прекратяване на най външния цикъл. Константата diff_limit 
служи за установяване кога редицата от кинетичните енергии е достигнала 
достатъчна степен на сходимост и най външният цикъл може да бъде 
прекратен. Константата total_energy_limit служи за установяване кога 
кинетичната енергия на системата е достатъчно близка до нула и външният 
цикъл може да бъде прекратен. Така външният цикъл се прекратява при 
настъпване и на двете условия: (i) редицата от кинетичните енергии е 
сходима и клони към някакво число; (ii) текущата кинетичната енергия е 
достатъчно близко до нула. Прекратяването на външния цикъл съответства  
на това, че системата е достигнала своя еквилибриум. 

Векторните променливи el_force (електрическа сила на отблъскване, 
породена от зарядите) и mc_force (механична сила на привличане, 
породена от пружините) се преизчисляват в тялото на цикъла, формиран 
от редовете 16 44 за всяка от материалните частици. Както се вижда, на 
редовете 27 и 32 тези сили биват добавяни към net_force – променлива, 
която указва каква е текущата резултантна сила (резултантната сила от 
текущия времеви такт), действаща на конкретната частица. Константата 
timestep задава дължината на всеки един времеви такт, като колкото по
малка е нейната стойност, толкова по точно става преизчисляването на 
ускоренията, скоростите и позициите на материалните частици (което се 
случва на редовете 33 39), но и толкова повече итерации са нужни на 
процедурата за достигане до еквилибриум на системата. 

На базата на резултантната сила, действаща на дадена материална 
частица в рамките на текущия времеви такт, се извършва преизчисляване 
на ускорението, скоростта и позицията на всяка една материална частица. 
Както вече казахме, това става на редовете 33 39 посредством известните от 
физиката формули за равноускорително и равнозакъснително движение. 
На базата на установената скорост на всяка една частица се формира 
общата кинетична енергия на системата на текущия времеви такт – това, 
както споменахме вече, става на редовете 40 43. Променливата cnt e просто 
брояч, следящ колко итерации са били нужни на физичната система за 
достигане на еквилибриум. Нейната стойност може да се използва след 
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приключване на изпълнението на алгоритъма (за тестване и за преценяване 
на неговото бързодействие) или в хода на изпълнение на алгоритъма за 
визуализиране и следене на неговия прогрес. 

Вижда се, че процедурата ApplyAlgorithm извиква две помощни 
процедури coulomb_repulsion и hook_attraction. Те изчисляват съответно 
електричната сила на отблъскване и механичната сила на привличане по 
известните от физиката закони на Кулон и Хук. Законът на Кулон (редове 
21 26) се прилага между текущата частица (представена от променливата p) 
и всяка друга частица (променливата p2), т.е. той се прилага дори и за онези 
p2, които не са свързани с p посредством пружини (ребра). Законът на Хук 
(редове 28 31) се прилага само между текущата частица (променливата p) и 
онези частици, свързани с текущата частица, посредством пружини (ребра). 

Накрая ще споменем съвсем накратко за какво се отнасят и какво 

гласят физичните закони на Кулон и Хук. 

Законът на Кулон [34], [35] се отнася до силата, с която дадена, 

заредена частица действа на друга заредена частица и гласи, че за тази сила 

важи следната формула: 

 

1 2 2 1

12 e

2 1

•
3

q .q .(r r )
F k

|r r |

−−−−
====

−−−−
                              (Формула I – закон на Кулон) 

 

Тук 12F е силата, действаща върху втората частица и породена върху 

нея от заряда на първата частица, 1q  и 2q  са електрическите заряди 

съответно на първата и втората частица, а 1r и 2r  са радиус векторите на 

двете частици, задаващи тяхното положение спрямо дадена координатна 

система. Константата ek  е положителна константа на пропорционалност с 

добре известна стойност от физиката. Казано другояче, законът гласи, че 

големината на силата, която действа върху втората частица, е 

правопропорционална на произведението от големините на зарядите на 

двете заредени частици и е обратнопропорционална на квадрата на 

разстоянието между частиците. Тъй като ситуацията е симетрична по 

отношение на двете частици, по абсолютно аналогичен начин се пресмята 

и силата, действаща върху първата частица и породена върху нея от 

втората частица. Следва да се спомене също, че посоката на силата се 
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определя от знаците на двата заряда – ако те са с еднакъв знак, се получава 

сила на отблъскване, а ако те са с противоположен знак – сила на 

привличане. 

Законът на Хук [36] се отнася до материална точка, закачена на 

пружина и задава израз за силата, която действа на материалната точка при 

деформация на пружината, като тази деформация може да бъде както 

разпъване, така и свиване на пружината. При тази ситуация, законът на 

Хук гласи, че е в сила следната формула за силата, която действа върху 

материалната точка: 

 

•F k x= −= −= −= −                                                             (Формула II – закон на Хук) 

 

Тук F  е силата, действаща върху материалната точка, x е векторът 

на изместване на точката спрямо нейната стабилна позиция (позицията на 

еквилибриум), а k е коефициентът на еластичност на пружината, който е 

константа, зависеща от самата пружина. 

Алгоритъмът за визуализиране на графи, базиран на физични сили, 
използва именно тези два известни закона от физиката. Както вече 
споменахме, предимствата на този алгоритъм са в това, че той е доста 
интуитивен, относително лесен за разбиране и за реализация и още, че той 
може лесно да бъде модифициран за по специфични цели. Освен това 
действието му относително лесно може да бъде проследено (стъпка по 
стъпка – до достигане на съответния минимум на кинетичната енергия), 
като се изхожда от представата ни за съответните две физични сили и за 
това как точно физичната система, която се моделира, следва да се променя, 
докато достигне до своя еквилибриум. 

Практически алгоритъмът е тестван и се справя достатъчно добре за 
графи, съдържащи около 150 250 върха. Известно е, че при графи с повече 
на брой върхове, алгоритъмът може да стане доста по бавен и практически 
нецелесъобразен, тъй като времето нужно за уравновесяване на физичната 
система нараства и оттам нараства времето за визуализиране на съответния 
граф. За целите на програмата AnatOM обаче, този метод за визуализиране 
е напълно задоволителен и дава (на този етап от развитието на програмата) 
достатъчно добри резултати що се отнася до бързодействие. При нужда 
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могат да се реализират и други, алтернативни алгоритми за визуализиране 
на графи, базирани на някои от останалите подходи, изброени по горе. 

Накрая ще припомним само, че по горе в текста (на фиг. 5.24) бяха 
представени някои примерни резултати от изпълнението на алгоритъма за 
визуализиране на графи, базиран на физични сили. 

5.6. Експортиращ модул 
За генериране на изходна супер онтология от съществено значение е 

полученият до момента текущ резултантен граф да не съдържа цикли, тъй 
като основно изискване за всяка онтология е нейният съответен граф да 
бъде ацикличен. С други думи, липсата на цикли е необходимо условие 
съответния граф да може да се нарече онтология. 

5.6.1. Проследяване на наличните цикли 
Програмата AnatOM предлага две възможности на потребителя за 

проследяване на наличните цикли в текущия резултантен граф. Това става 
чрез бутоните "Count Cycles" и "Export Cycles", намиращи се във втория таб 
на левия панел на ГПИ (A17) на програмата AnatOM (фиг. 5.34). 

Програмната логика зад тези два бутона е свързана с алгоритмите на 
Tarjan [33] и Johnson [32], които са реализирани като част от програмата 
AnatOM. Алгоритъмът на Tarjan служи за намиране на всички силно 
свързани компоненти в даден граф. Алгоритъмът на Johnson използва 
алгоритъма на Tarjan и от своя страна служи за намиране на всички цикли в 
даден граф. 

Двата бутона "Count Cycles" и "Export Cycles" използват алгоритмите 
на Tarjan [33] и Johnson [32] с цел намиране на наличните цикли в текущия 
резултантен граф и предоставяне на адекватна информация за тях на 
потребителя на програмата. По този начин целта е потребителят да е 
наясно дали текущият резултантен граф съдържа, в конкретния момент от 
работа с програмата, цикли или не, за да може да прецени дали е възможно 
да се генерира изходна супер онтология или е нужна още работа по ръчно 
редактиране на предсказаните от програмата AnatOM връзки (is_a, part_of, 
synonymy). 

Бутонът "Count Cycles" служи за броене на циклите и след това за 
показване (в първия таб на левия панел) на информация за това кое ребро 
от графа в колко цикъла точно участва. При работа с програмата един 
специалист по биология или по анатомия би могъл да използва тази 
информация за да се ориентира за това кои от предсказаните ребра/връзки 
водят до най много цикли и съответно има най голям шанс да са грешно 
предсказани от трите логически процедури (DM, SMP, CMP) на програмата. 
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Фиг. 5.34. Бутоните "Count Cycles" и "Export Cycles", служещи за 
проследяване на наличните цикли в текущия резултантен граф 

 
Бутонът "Export Cycles" служи за проследяване на наличните цикли, 

но освен тяхното броене той дава възможност на потребителя да ги изведе в 
изходен текстов файл. Този текстов файл след това може да бъде разгледан 
и анализиран дори и в отсъствието на инсталирана или работеща програма 
AnatOM. Всъщност знанията, които сме въвели предварително в таблицата 
KNOWLEDGE, са получени именно чрез използване на тази "Export Cycles" 
функционалност. Генерираният чрез нея изходен файл с цикли беше 
изпратен на специалист по анатомия, който, на базата само на този изходен 
файл, предостави своите експертни оценки относно това кои релации (is_a, 
part_of, synonymy), предсказани от програмата и изведени във въпросния 
текстов файл, са верни и кои са грешни. Това доведе както до елиминиране 
на голям брой цикли, при работа най вече с анатомичните онтологии на 
мишка (B15) и риба Данио (B16), така и до обогатяване и разширяване на 
таблицата KNOWLEDGE, която представлява експертната база от знания на 
програмата AnatOM. 

5.6.2. Елиминиране на наличните цикли 
Чрез използване на знанията, натрупани в KNOWLEDGE таблицата 

бяха елиминирани напълно всички цикли, които се получават при работа с 
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анатомичните онтологии на организмите мишка (B15) и риба Данио (B16) 
след изпълнение на DM и SMP процедурите. В този смисъл може да се каже, 
че онтологиите на тези два организма бяха използвани за трениране на 
програмата посредством разширяване на съдържанието на KNOWLEDGE 
таблицата. При работа с програмата над други двойки организми като 
например двойките мишка – жаба (B41) и риба Данио – жаба (B41) и при 
използване само на DM и SMP процедурите, все още са налице относително 
малък брой цикли, които могат да бъдат елиминирани чрез неголяма (като 
обем) работа с програмата от страна на специалист по анатомия, който би 
следвало да извърши ръчно редактиране (manual curation – B26) на всички 
междуонтологични връзки, предсказани от програмата AnatOM при работа 
със съответните двойки организми. Това ръчно редактиране със сигурност 
би елиминирало малкото на брой оставащи цикли. 

Процедурата CMP (изпълнена след DM и SMP) към момента все още 
генерира голям брой цикли, което се дължи на невисокия брой верни 
предсказания (около 20% 25%), генерирани от нея. Тези цикли обаче могат 
да бъдат елиминирани отново по същия начин – чрез работа с програмата 
от страна на специалист по анатомия, извършващ ръчно редактиране (B26) 
на автоматично предсказаните CMP връзки. 

Накрая ще споменем, че елиминирането на наличните цикли може 
да бъде постигнато чрез два принципно различни подхода. Единият вече 
беше споменат по горе – той се състои в работа с програмата от страна на 
специалист по анатомия и ръчното редактиране на предсказаните от 
програмата междуонтологични връзки. Вторият подход би могъл да се 
основава на реализирането и използването на автоматизирани методи, 
базирани на някаква смислена евристика като например: (i) бихме могли да 
елиминираме наличните цикли в графа разрязвайки (т.е. премахвайки от 
всеки един от тях) онова ребро, което е с най ниска степен на достоверност 
в рамките на цикъла или (ii) бихме могли да прегледаме всички налични 
ребра, сортирани в низходящ ред по броя на съдържащите ги цикли, а след 
това бихме могли да премахваме постепенно онези от ребрата, които 
участват в най голям брой цикли, като повтаряме тази операция докато 
елиминираме напълно всички цикли в графа. Разбира се, поради големия 
брой цикли е важно подобни идеи да бъдат ефективно реализирани. 

Все пак според нас най добрият подход е този, който включва 
участието на експерт по анатомия и ръчната редакция от негова страна на 
предсказаните от програмата AnatOM връзки, тъй като този подход би бил 
много по точен и резултатите от него биха били много по издържани от 
анатомична гледна точка в сравнение с резултатите от подходите, целящи 
автоматичното елиминиране на наличните цикли (на базата единствено на 
евристики и на някои алгоритмично генерирани характеристики като 
например степен на достоверност на предсказаните връзки). 
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5.6.3. Генериране на изходна супер онтология 
Генерирането на изходна супер онтология става от менюто Result от 

ГПИ (A17) на програмата AnatOM (фиг.5.35). При извикване на тази 
функция става стартиране на специална, сравнително сложна процедура, 
извършваща няколко стъпки. Тези стъпки описваме в настоящия параграф. 

На първо място, процедурата проверява текущия резултантен граф 
за наличие на цикли. При намиране на цикъл, моментално се прекратява 
процедурата и се извежда съобщение за грешка, тъй като от цикличен граф 
не може да бъде генерирана изходна супер онтология. 

На второ място, процедурата трансформира получения до момента в 
програмата граф G (текущия резултантен граф) до неговия съответен граф 
G* (виж глава IV, параграф 5), формиран след прилагане на релацията RZ* 
върху графа G. Да отбележим отново, че върховете в графа G* са класовете 
на еквивалентност в G, породени от RZ*. 

Като трета стъпка, процедурата изпълнява алгоритъм по топологично 
сортиране върху така получения граф G*. 

 

 
 

Фиг. 5.35. Извикване от менюто Result на функцията за генериране на 
изходна супер онтология 

 
Като последна, четвърта стъпка, става обхождана на върховете на G* в 

реда, определен от топологичното сортиране. При това обхождане всеки 
връх се експортира (извежда в текстов вид) като термин/понятие (Term) в 
определен, избран от потребителя, изходен OBO файл, който представлява 
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изходната супер онтология. В изходния OBO файл заедно с всеки термин 
(Term) се експортират също така и връзките (is_a, part_of), в които текущия 
термин участва като "дете" заедно с указател към термина, явяващ се 
"родител" в съответната връзка. Именно за да имаме достъп до "родителя" и 
за да сме сигурни, че той вече е експортиран във файла (в момента на 
обхождане на неговите "деца"), в хода на предишната стъпка беше нужно да 
извършим въпросното топологично сортиране на върховете на G*. 

Като краен резултат от процедурата, описана тук, се получава 
текстов файл, задаващ изходната супер онтология в OBO формат – същия 
формат, в който са представени и входните за програмата данни (двете 
входни анатомични онтологии, чието обединяване именно е основната цел 
на програмата AnatOM). 

 

 
 
Фиг. 5.36. Примерен откъс от изходния OBO файл на генерираната  
супер онтология, представящ няколко термина и релациите,  
в които те участват 

 
На горната фигура (фиг. 5.36) сме представили част от OBO файла на 

изходната супер онтология, генерирана от програмата AnatOM след 
изпълнението на DM и SMP процедурите върху входните анатомични 
онтологии на мишката (B15) и на рибата Данио (B16). 
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От представената фигура се вижда, че генерираните от програмата 
идентификатори на термини имат вида ANATOM:nnnnnnn (където n е 
цифра), а оригиналните идентификатори от двете входни онтологии са 
представени, използвайки конструкцията alt_id на езика OBO. 

Вижда се също и начина, по който на новите понятия/термини (тези 
от супер онтологията) са присвоени имена на базата на наличните имена 
на оригиналните понятия/термини (тези от двете входни онтологии). 
Важно е да се отбележи, че в хода на този процес никое от оригиналните 
имена не се губи – всяко такова име бива изведено във файла на изходната 
супер онтология или като име на термин от нея (чрез конструкцията name 
на езика OBO), или като синоним на термин от нея (чрез конструкцията 
synonym от езика OBO). 
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Глава VI. Анализ на проведените експерименти. 
Резултати. Дискусия 

В настоящата глава правим анализ на получените резултати при 
намирането на съответствия между анатомичните онтологии на три двойки 
огранизми (мишка /B15/, риба Данио /B16/, жаба /B41/) и при тяхното 
обединяване (по двойки). Този анализ се базира на оценки/резултати, 
получени от ръчно редактиране, извършено от експерт по анатомия. Ръчно 
дадените оценки от специалиста по анатомия са представени с числата 1, 2, 
3 и имат следния смисъл: 

• 1 – напълно точно предсказание: двата термина (от двете входни 
онтологии) наистина са свързани с релацията, предсказана от програмата 
AnatOM; типа на релацията (is_a, part_of, synonymy) също е предсказан 
правилно; 

• 2 – частично точно предсказание: двата термина (от двете входни 
онтологии) наистина са свързани с релация, но тя не е точно релацията, 
предсказана от програмата AnatOM (например: (a) програмата AnatOM е 
предсказала релация synonymy, а реално релацията, съществуваща между 
двата термина, е is_a или part_of; (б) програмата AnatOM е предсказала 
релация is_a или part_of, а реално релацията, съществуваща между двата 
термина, е synonymy); 

• 3 – напълно неточно предсказание: предсказаната релация от 
програмата е невярна и няма анатомичен смисъл; не съществува и друга, 
близка релация между двата термина (от двете входни онтологии), с която 
евентуално да я е сбъркала програмата AnatOM. 

Тези три вида оценки са използвани по долу в анализа на получените 
от програмата AnatOM резултати. 

6.1. Анализ на DM процедурата 
Следва да припомни тук, че DM процедурата генерира само 

предсказания за синонимни релации и се базира само на текстови 
съвпадения между имената на термините (или между имената на техните 
вътрешноонтологични синоними) от двете онтологии. Освен това е важно 
да се припомни, че DM процедурата не използва наличните външни 
източници на знания (ВИЗ – A02). 

Резултатите от DM процедурата са систематизирани в таблицата от 
фиг. 6.1. В първата колона на таблицата е представена двойката от 
организми, върху чиито анатомични онтологии сме експериментирали с 
процедурата DM, а в следващите четири колони са представени общият 
брой на предсказанията, както и бройките предсказания, разбити според 
получената оценка от ръчното редактиране (B26) или по скоро оценяване, 
извършено от специалиста по анатомия. 
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Двойка Общ брой Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 

Mus Danio 225 220 (97.78%) 5 (2.22%) 0 (0%) 

Mus Xenopus 178 178 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

Danio Xenopus 407 388 (95.33%) 14 (3.44%) 5 (1.23%) 

 
Фиг. 6.1. Анализ на резултатите от DM процедурата 
 

Вижда се, че резултатите, получени от DM процедурата са много 
добри, а при намирането на съответствия между анатомичните онтологии 
на мишката (B15) и на жабата (B41), са дори перфектни. Процентът на 
точните съвпадения (оценка 1) е над 95% и при трите двойки организми. 
Поради самото естество на DM процедурата високото качество на тези 
резултати е съвсем очаквано. 

6.2. Анализ на SMP процедурата 
Тук следва да припомним, че SMP процедурата използва наличните 

външни източници на знания (ВИЗ – А02) и води до генерирането на 
предсказания както за релации от типа родител дете (is_a/part_of), така и 
за синонимни релации (synonymy). Разделяме нашия анализ именно на 
базата на типа на предсказаните междуонтологични релации/връзки. 

6.2.1. Анализ на резултатите от SMP при предсказването на 
релации от типа родител дете (is_a/part_of връзки) 

На фиг. 6.2 сме представили резултатите от изпълнението на SMP 
процедурата, отнасящи се до предсказаните от нея връзки от типа родител
дете (is_a/part_of). В първата колона на таблицата е представена двойката 
от организми, върху чиито анатомични онтологии е приложена SMP. Във 
втората колона е указан типа на предсказаните връзки (в случая става дума 
за връзки от типа родител дете – is_a/part_of). В следващите четири колони 
са представени общият брой на предсказанията, както и бройките 
предсказания, разбити според получената оценка от ръчното редактиране 
(B26) или по скоро оценяване, извършено от специалиста по анатомия. 

 
Двойка Релация Общ брой Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 

Mus Danio is_a/part_of 1272 1177 (92.53%) 37 (2.91%) 58 (4.56%) 

Mus Xenopus is_a/part_of 1191 1119 (93.95%) 54 (4.53%) 18 (1.52%) 

Danio Xenopus is_a/part_of 645 557 (86.36%) 60 (9.30%) 28 (4.34%) 

 
Фиг. 6.2. Анализ на резултатите от SMP процедурата при предсказването 
на релации от типа родител дете 
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Вижда се, че процентът на напълно точно предсказаните връзки 
(оценка 1) е много висок – над 86%, което е много добър показател. Също 
така веднага се вижда, че напълно неточните предсказания (оценка 3) са 
изключително малко  под 5%, което също е много добър показател. Като 
цяло тези добри резултати са очаквани при SMP процедурата, тъй като тя 
генерира предсказания на базата на допитване до някои специализирани 
биологични и биомедицински ВИЗ (А02) като UMLS и FMA, а също и до 
източника с общо предназначение WordNet. 

6.2.2. Анализ на резултатите от SMP при предсказването на 
синонимни релации (synonymy връзки) 

На фиг. 6.3 сме представили резултатите от изпълнението на SMP 
процедурата, отнасящи се до предсказаните от нея синонимни връзки 
(synonymy). В първата колона на таблицата е представена двойката от 
организми, върху чиито анатомични онтологии е приложена SMP. Във 
втората колона е указан типа на предсказаните връзки (в случая става дума 
за синонимни връзки). В следващите четири колони са представени общият 
брой на предсказанията, както и бройките предсказания, разбити според 
получената оценка от ръчното оценяване, извършено от специалиста по 
анатомия. 

 
Двойка Релация Общ брой Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 

Mus Danio synonym 236 229 (97.03%) 7 (2.97%) 0 (0.00%) 

Mus Xenopus synonym 208 203 (97.60%) 5 (2.40%) 0 (0.00%) 

Danio Xenopus synonym 271 250 (92.25%) 20 (7.38%) 1 (0.37%) 

 
Фиг. 6.3. Анализ на резултатите от SMP процедурата при предсказването 
на синонимни релации 

 
Тук резултатите са доста сходни с тези, отнасящи се до предсказаните 

от SMP процедурата връзки от типа родител дете. Вижда се, че процентът 
на напълно точно предсказаните връзки (оценка 1) е много висок – над 92%, 
което е много добър показател. Също така се вижда, че напълно неточните 
предсказания (оценка 3) са изключително малко – под 1%, което е отличен 
показател. Както вече споменахме, тези добри резултати са очаквани при 
SMP процедурата, тъй като тя генерира своите предсказания, допитвайки 
се до някои специализирани биологични и биомедицински ВИЗ (А02) като 
UMLS и FMA, а също и до източника с общо предназначение WordNet. 

6.3. Анализ на CMP процедурата 
Ще припомним, че CMP процедурата води до генерирането само на 

синонимни релации между термини от двете входни онтологии. Също така 
следва да припомним, че тя не използва пряко никой от наличните външни 
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източници на знания (ВИЗ – А02), а само косвено (тъй като все пак входните 
данни за CMP процедурата са изходните данни от DM и SMP процедурите, 
а SMP процедурата използва наличните външни източници на знания). 

Резултатите от работата на CMP процедурата сме систематизирали в 
таблицата от фиг. 6.4. В първата колона на таблицата е представена 
двойката от организми, явяваща се обект на действие на процедурата. Във 
втората колона сме показали произхода на предсказаните релации. В 
следващите четири колони са представени общият брой на предсказанията, 
както и бройките предсказания, разбити според получената оценка от 
ръчното оценяване, извършено от специалиста по анатомия. 

 
Двойка Произход Общ брой Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 

Mus Danio CMP Only 693 21 (3.03%) 517 (74.60%) 155 (22.37%) 

Mus Danio CMP + Other 109 104 (95.41%) 4 (3.67%) 1 (0.92%) 

Mus Danio CMP Any 802 125 (15.59%) 521 (64.96%) 156 (19.45%) 

Mus Xenopus CMP Only 595 26 (4.37%) 503 (84.54%) 66 (11.09%) 

Mus Xenopus CMP + Other 125 120 (96.00%) 4 (3.20%) 1 (0.80%) 

Mus Xenopus CMP Any 720 146 (20.28%) 507 (70.42%) 67 (9.30%) 

Danio Xenopus CMP Only 566 23 (4.06%) 427 (75.44%) 116 (20.50%) 

Danio Xenopus CMP + Other 146 137 (93.84%) 7 (4.79%) 2 (1.37%) 

Danio Xenopus CMP Any 712 160 (22.47%) 434 (60.96%) 118 (16.57%) 

 
Фиг. 6.4. Анализ на резултатите от CMP процедурата 

 
За произхода на предсказанията (за втората колона от таблицата) сме 

използвали следните означения: 
• "CMP Only" означава, че тези релации са предсказани единствено 

от процедурата CMP; те не са предсказани преди това нито от DM, нито от 
SMP процедурата; 

• "CMP + Other" означава, че тези релации са предсказани както от 
процедурата CMP, така и от някоя от другите процедури – DM или SMP; 

• "CMP Any" означава, че тези релации са предсказани от CMP 
процедурата, като тук се включват както релации, непотвърдени от никоя 
от другите две процедури, така и релации, потвърдени от поне една от тях; 
оттук следва, че бройките на реда 3.n+1 (от таблицата, представена на фиг. 
6.4) са суми от бройките на редовете 3.n и 3.n 1 (за n=1,2,3). 

При "CMP + Other" процентите на напълно точните предсказания са 
много високи, което е очаквано – те са около 93% и дори по високи. Така от 
редовете, маркирани като "CMP + Other", се забелязва, че предсказанията 
направени от CMP процедурата са с най голям шанс да са верни, когато са 
потвърдени от поне една от другите две процедури – нещо, което е съвсем 
естествено. 
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При редовете, маркирани с "CMP Any" (или с други думи там, където 
не отчитаме дали CMP предсказанията са потвърдени и от другите 
процедури или не) процентите на напълно верните предсказания (тези с 
оценка 1) са задоволително високи, а именно – около 15%–22%. Вижда се 
също, че в този случай огромният брой от CMP предсказанията са частично 
точни (имат оценка 2), което се дължи най вече на факта, че използваните 
две входни анатомични онтологии притежават различни степени на 
дълбочина и на гранулярност. Добър (достатъчно нисък) показател се 
забелязва що се отнася до напълно неточните предсказания (оценка 3). 
Процентно този показател достига най много до около 19%. 

При редовете, маркирани с "CMP Only" се вижда, че все пак има 
известен брой напълно верни предсказания (оценка 1) – най често около 
3% 4%, което все пак е положителен резултат. Това означава, че CMP 
процедурата, която е чисто алгоритмична и не използва допитване ВИЗ 
(А02), успява да намери релации, които са изпуснати и от DM, и от SMP 
процедурата. Процентът на напълно неточните предсказания (оценка 3) 
отново е задоволително нисък. Тук този процент достига най много до 
около 22%. Вижда се, че и тук огромният брой от CMP предсказанията са 
частично точни (оценка 2), което, както вече споменахме, се дължи най вече 
на факта, че използваните входни анатомични онтологии притежават 
различни помежду си степени на дълбочина и на гранулярност. Накрая ще 
споменем съвсем накратко и неформално какво означават тези две понятия 
за дадена онтология. 

Гранулярността обозначава размера (в смислово отношение) на 
стъпката между дадено понятие родител и дадено негово понятие дете във 
въпросната онтология. 

Относно понятието гранулярност бихме могли да дадем един прост 
пример. Да си представим примерна онтология А, която дефинира, че 
 finger (пръст) part_of forelimb (преден крайник)                                      (1) 
и друга онтология B (също примерна), която дефинира, че 
 finger (пръст) part_of hand (ръка) 
 hand (ръка) part_of forelimb (преден крайник)                                           (2) 
 Ясно е, че това твърдение, което онтология A дефинира само в 
рамките на единствена стъпка – (1), онтология B дефинира в рамките на две 
стъпки – (2). Затова казваме, че онтология А е "по груба" от онтология B, а 
онтология B e "по фина" от онтология А или още, че гранулярността при 
онтология B е по фина (fine grained), а гранулярността при онтология А е 
по груба (coarse grained). 

Дълбочината (или още височината) обозначава разликата в нивата 
между най детайлните термини (или листата) и най общите термини (или 
корените) в дадена онтология. Най общите термини в дадена онтология са 
тези, които не притежават нито един родител (тези термини може да са 
повече от един), а най детайлните термини са тези, които не притежават 
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нито едно дете. Понятието дълбочина (или височина) е широко известно от 
теорията на графите. Единствената разлика е, че тук говорим за насочени 
ациклични графи (НАГ – A06), а не за дървета (B68). 

6.4. Анализ на процеса на сливане и на генерираните от 
него изходни онтологии (супер онтологии) 

В настоящия параграф представяме някои факти и наблюдения, 
отнасящи се до сливането на анатомичните онтологии на мишката (B15) и 
на рибата Данио (B16) при работа върху тях с програмата AnatOM и още 
по точно – след прилагането върху тях на DM и SMP процедурите. Спираме 
се именно на тези две онтологии, тъй като тях сме използвали най често 
като цяло в хода на нашата работа. Не включваме тук процедурата CMP, 
тъй като, както споменахме вече, тя генерира (все още) голям брой неточни 
предсказания, което води до голям брой цикли в текущия резултантен 
граф. Затова при нейно евентуално включване би била нужна съответно и 
по сериозна работа с програмата от страна на специалист по анатомия, за 
да бъдат елиминирани така генерираните цикли, което от своя страна да 
направи възможно генерирането на изходна супер онтология. 

Анатомичната онтология на мишката се отнася само до анатомията 
на възрастната мишка. Тя не съдържа термини, описващи развитието на 
мишката, било то в периода преди или след раждането. За разлика от нея, 
при анатомичната онтология на рибата Данио имаме както анатомични 
термини, отнасящи се до възрастния организъм, така и термини, отнасящи се до 
различни фази от развитието на рибата. При нея имаме не само термини, 
описващи анатомията на възрастния организъм, а и термини, описващи 
анатомични части на рибата в хода на нейното развитие, а също и термини 
обозначаващи самите отделни фази от това развитие. Всички термини от 
онтологията на мишката започват с низа "MA", а термините от онтологията 
на рибата започват или с низа "ZFA" (когато се отнасят до анатомични 
понятия), или с низа "ZFS" (когато се отнасят до понятия, обозначаващи 
фази от развитието на рибата). Като цяло в двете онтологии имаме 2982 MA 
понятия, 2712 ZFA понятия и 46 ZFS понятия. 

Понятията от двете входни онтологии ще наричаме оригинални 
понятия, а понятията от изходната онтология ще наричаме обобщени 
понятия, като последните можем да разделим на два вида: 1) понятия, 
които произхождат от точно едно оригинално понятие; 2) понятия, които 
произхождат от две или повече оригинални понятия. При това, броят на 
оригиналните понятия, от които произхожда дадено обобщено понятие ще 
наричаме степен на това обобщено понятие. 

Ясно е, че ZFS понятията очевидно нямат съответни в онтологията на 
мишката. Затова при сливане на двете онтологии тези понятия водят до 
обобщени понятия от степен 1. Ние се интересуваме предимно от броят на 
обобщените понятия, които имат степен поне 2. Оказва се, че този брой е 
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255 т.е. за около 10% от понятията от анатомичните онтологии на мишката 
и на рибата Данио установяваме, че имат съответни в другия организъм. 

При по подробен анализ виждаме, че в изходната супер онтология се 
съдържат общо 5470 понятия, от които 1 понятие е със степен 5, 12 понятия 
са със степен 3, 242 понятия са със степен 2 и останалите 5215 понятия са със 
степен 1. 

Тези резултати са приведени тук най вече с илюстративна цел, тъй 
като те се получават само след прилагането на DM и SMP процедурите и 
тъй като при тях е използвана само автоматичната работа на програмата 
AnatOM. При намеса на експерт по анатомия и ръчно редактиране от 
негова страна, числата биха могли да бъдат и малко по различни.  

Като цяло, най важен тук е факта, че при анатомичните онтологии 
на мишката и на рибата Данио около 10% от двете онтологии могат да 
бъдат наложени една върху друга (B11) или "припокрити" посредством 
синонимни релации – нещо, което води до генерирането в изходната супер
онтология на обобщени понятия със степен 2 или по висока. Важно е да 
отбележим, че при определени условия бихме могли да очакваме и 
значително по висока степен на "припокриване": 1) при обединяване на 
други два, по близки помежду си (от биологично естество) организми като 
например гризач с друг гризач, риба с друга риба, земноводно с друго 
земноводно; 2) при обединяване на анатомични онтологии, чиито степени 
на дълбочина и гранулярност са сходни; 3) при обединяване на онтологии, 
отнасящи се само до анатомиите на съответните възрастни организми, а не 
и до различните фази от тяхното развитие. 

6.5. Дискусия относно някои срещнати в хода на работата 
проблеми 

В нашата работа сме експериментирали най вече с анатомичните 
онтологии на мишката (B15) и на рибата Данио (B16), но немалък брой 
експерименти са проведени също така и с анатомичната онтология на 
жабата (B41), търсейки връзките ѝ с току що споменатите две. 

От биологична гледна точка, трябва да обърнем внимание на някои 
проблеми, за да обясним по пълно резултатите, получени при намирането 
на съответствия между и при обединяването на анатомични онтологии на 
различни организми. 

Първо, трябва да се отбележи, че понякога входните анатомични 
онтологии не са хомогенни по отношение на своя предмет. Някои (риба Данио) 
включват фази от развитието на организма, а други (мишка) са фокусирани 
само върху анатомията на възрастния организъм. От този факт възникват 
някои проблеми, тъй като е почти невъзможно да се намерят съотвествия 
между ембрионални анатомични понятия (от едната онтология) и понятия, 
отнасящи се до възрастния организъм (от другата онтология). Пример за 
такъв проблем е този с понятието "coelom" от онтологията на рибата Данио 
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и релацията му с понятието "pericardium" от онтологията на мишката. От 
анатомична гледна точка тези две понятия могат да бъдат свързани с 
връзката pericardium is_a coelom, но също така и с връзката pericardium 
part_of coelom. С други думи, тук имаме нееднозначност, отнасяща се до 
връзката, съществуваща между тези две понятия. 

Второ, трябва да отбележим един друг проблем, произтичащ от 
различните описания на потенциално идентични структури в латинския и 
английския. Във връзка с това се сблъскваме с доста проблеми при избора 
на адекватна релация между някои грубо (loosely) формулирани термини 
като напр. "cardiac muscle tissue" и някои стриктно (strictly) формулирани 
термини като напр. "myocardium". Често двата термина се използват като 
синоними, но стриктно погледнато те би следвало да са свързани по скоро с 
друга релация (например с part_of). Този избор на релация обикновено 
зависи от смисъла, който са придали на съответните понятия авторите на 
двете онтологи, а и от интерпретацията на експерта, който ги анализира. В 
идеалния случай двете би следвало да съвпадат. Този проблем се корени в 
различната семантична натовареност на някои термини. Особено трудни за 
обработка са термини, които са семантично претоварени (overloaded) или 
термини, които са семантично непълни т.е. семантично недостатъчно 
натоварени (underloaded). Примери за претоварени понятия са "cardiac 
muscle tissue", а също и такива понятия като "bowel" и "gut". Примери за 
недостатъчно понятия има доста, например: "portion of organism substance", 
"portion of tissue", "Xenopus anatomical entity", "mouse anatomical entity", 
"acellular anatomical structure", "anatomical set", "multi tissue structure", 
"anatomical space", "surface structure". 

Трето, съществуват известни проблеми, свързани с дефинициите на 
някои термини в рамките на самите входни онтологии. Добър пример за това е 
твърдението bulbus arteriosus part_of heart от онтологията на рибата Данио. 
В действителност дефиницията на понятието "bulbus arteriosus" при рибата 
Данио води до извода, че тази структура не е част от сърцето, а по скоро е 
част от артериалната система и като такава, притежава гладка, а не 
сърдечна мускулатура. Все пак при обединяване на кои да е две онтологии, 
винаги когато подобни твърдения не са предизвиквали наличието на 
цикли в текущия резултантен граф (представляващ скелета на изходната 
супер онтология), ние сме се стремили да ги запазим в оригиналния им 
вид, за да запазим входните онтологии максимално автентични и за да 
избегнем излишното коригиране на знанията, зададени чрез тях. 

Накрая, следва да споменем за един проблем, свързан с различните 
релации, съществуващи между определени термини в зависимост от 
анатомичния контекст. Анатомичната онтология на мишката дефинира 
твърдението maxilla part_of upper jaw. От своя страна, програмата AnatOM 
открива, че е налице и релацията maxilla synonym upper jaw на базата на 
знанията, налични в WordNet. Тези две твърдения водят до някои цикли в 
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текущия резултантен граф при обединяването на анатомичните онтологии 
на мишката и на рибата Данио. Проблемът тук се корени във факта, че 
първото твърдение е валидно за всички бозайници, а второто твърдение е 
валидно за всички други челюстни организми. Това всъщност разкрива и 
някои ограничения при използването от AnatOM на проектираната от нас 
KNOWLEDGE таблица. При евентуална бъдеща работа вероятно добре би 
било нашата KNOWLEDGE таблица да се специализира и да се превърне в 
множество от KNOWLEDGE таблици, всяка от които се отнася до определен 
анатомичен контекст, т.е. до определена група от организми – бозайници, 
риби, земноводни, влечуги и други. 
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Глава VII. Перспективи за развитие на работата. 
Заключение 

7.1. Постигнати резултати 
Постигнатите резултати в настоящата работа покриват поставените 

предварително цели и задачи. 
Постигната е първата основна цел, а именно разработването на метод 

и алгоритъм за намиране на съответствия между анатомични онтологии 
(B11, B63) и за обединяване на тaкива онтологии (B12, B48). 

Изпълнена е и другата основна цел – реализацията на разработените 
метод и алгоритъм в рамките на интелигентна софтуерна програма, която 
автоматизира частично (т.е. полуавтоматизира) процеса по обединяване на 
организмово специфични анатомични онтологии в изходна организмово
неутрална анатомична супер онтология. 

Като част от постигането на тези цели бяха решени поставените 
предварително задачи. 

1) Дефинирана е формална постановка на задачата (параграфи 3.1, 
3.2, 3.3, 4.1), при която анатомичните онтологии, между които търсим 
съответствия, представяме като насочени ациклични графи (НАГ – A06), а 
съответствията, които търсим, представяме като дъги, свързващи връх от 
единия граф с връх от другия. Тези дъги представят различни семантични 
връзки. 

2) Зададени са във формален (аналитичен) вид използваните данни, 
като тук включваме както входните онтологии О1 и О2, така и външните 
източници на знания (ВИЗ – А02). Аналитичният вид се базира на понятия 
от теория на графите (виж параграфи 3.1, 3.2, 3.3). 

3) Разработени са два основни аналитични модела, допълващи се 
взаимно. Това са така наречените от нас модел#2 и модел#3, свързани с 
намирането на съответствия между анатомични онтологии и с тяхното 
обединяване (виж параграф 3.1 и графите G и G* от параграфите 4.3 и 4.5). 

4) Разработеният алгоритъм използва споменатите преди малко 
модели, включващи обекти от теория на графите. Този алгоритъм се състои 
от следните два основни компонента: (i) процедура за намиране на 
съответствия между анатомични онтологии посредством последователното 
прилагане на процедурите DM, SMP и CMP, описани в настоящата работа; 
изцяло оригинална като идея, разработка и реализация е процедурата CMP 
(параграфи 4.2 и 4.3); (ii) процедура за обединяване на анатомични 
онтологии на базата на получените вече резултати от прилагането на 
процедурата по намиране на съответствия между тях (параграф 4.5). 
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5) Проектирана и разработена като приложна част от настоящата 
работа е софтуерна програма, която реализира разработения алгоритъм и 
която се състои от няколко важни модула, някои от които са достатъчно 
общи за да бъдат ценни от практическа гледна точка, дори и взети сами по 
себе си – извън рамките на програмата AnatOM (глава V). 

6) Осигурена е съвместимост на разработената софтуерна програма с 
общоприетите стандарти за декларативно представяне на онтологии под 
формата на файлове в определен формат и по точно с езика OBO, явяващ 
се практическия стандарт за представяне на биомедицински (и в частност 
анатомични) онтологии (виж параграфи 5.1 и 5.6). 

7.2. Приноси 
Дисертацията представлява изследване в една интердисциплинарна 

област (подобласт на биомедицинската информатика). В работата по 
дисертацията са използвани методи и средства от: теорията на графите, 
компютърната наука (по конкретно множество широко известни и не чак 
толкова известни алгоритми, действащи върху графи), системите за 
представяне и извод на знания (и по конкретно онтологиите, които са 
именно такива системи), теорията на вероятностите, релационните бази от 
данни, анатомията. 

7.2.1. Научни приноси 
1) Направен е подробен обзор на предметната област (глава II). 

Описани са в по общ план множество съществуващи системи с общо 
предназначение за намиране на съответствия между онтологии (B11, B63) и 
за обединяване на онтологии (B12, B48). Прякото сравняване между тези 
системи и системата AnatOM, разработена като част от нашата работа, е 
практически невъзможно поради поне две причини: (i) поради факта, че 
повечето от известните системи не поддържат езика OBO, който се явява на 
практика основния стандарт в областта на биомедицинските онтологии и 
на анатомичните онтологии в частност; (ii) липсата на ясни критерии дали 
резултатите от някоя от известните системи са по добри от тези на AnatOM 
и липсата на начини за автоматизиране на такова сравняване; единственият 
възможен подход би могъл да бъде свързан с намесата на специалист по 
анатомия, който да оцени коя от двете системи генерира по адекватни 
данни от анатомична гледна точка, но това се оказва изключително трудно 
и времеемко, а и дори в този случай конкретни, формални критерии за 
извършване на едно такова сравнение отново биха липсвали. 

2) В обща теоретична рамка са формализирани трите алгоритмични 
процедури – DM, SMP, CMP (глава IV), всяка от които допълва предишната 
в процеса на търсене на междуонтологични семантични връзки между две 
дадени анатомични онтологии. Процедурата CMP е изцяло оригинална. 
По долу поясняваме в повече подробности произхода на трите процедури. 
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Процедурата DM е широко известна. Тя се използва почти винаги, 
когато става дума за интегриране на онтологии (B33) и представлява базата 
за намиране на междуонтологични съответствия. 

Някои идеи за процедурата SMP сме черпили от наличната научна 
литература (например [70] и [85]), но в настоящата работа тези идеи са 
допълнени, формализирани, конкретизирани и пренесени към областта на 
анатомичните онтологии и към използваните в настоящата работа външни 
източници на знания (ВИЗ – А02). 

Процедурата CMP е оригинална, разработена в хода на настоящата 
работа и позволява установяването на някои смислени от анатомична 
гледна точка междуонтологични връзки, които не се откриват нито чрез 
DM, нито чрез SMP процедурата. 

3) Предложена е формална процедура (в параграф 4.5), по която е 
възможно да се достигне от модел#2 до модел#3 (двата модела, които са 
представени в параграф 3.1). 

4) На базата на тази формална процедура са доказани две твърдения 
(параграф 4.5), установяващи пряка връзка между модел#2 и модел#3 и 
представляващи (взети заедно) едно необходимо и достатъчно условие (B69) 
да бъде възможно генерирането на валидна, изходна, обединяваща, организмово
неутрална анатомична онтология (наричана супер онтология) от две дадени, 
входни, организмово специфични анатомични онтологии. 

5) Въпреки че ние сме работили само с анатомични онтологии, 
предложените от нас метод и алгоритъм са достатъчно общи и биха могли 
по естествен начин да бъдат пренесени и приложени към друга предметна 
област, различна от тази на анатомията. Единственото условие за това е да 
са налице достатъчно близки по тематика (до тази нова предметна област) 
външни източници от знания (ВИЗ – А02). Тук следва да отбележим също, 
че източникът на знания WordNet практически може да се прилага почти 
към всяка предметна област, тъй като той е източник на знания (ИЗ  A01) с 
общо предназначение, явяващ се лексична база от данни на английския 
език. 

7.2.2. Приложни приноси 
Разработена беше софтуерната система AnatOM, която представлява 

едно цялостно, завършено решение за полуавтоматично интегриране (B33) 
на анатомични онтологии. 

В хода на разработването на AnatOM бяха реализирани множество 
модули, които са ценни от практическа гледна точка, дори и разгледани 
сами по себе си (дори и извън контекста на програмата AnatOM), като 
например: модул с общо предназначение за работа с графи и мултиграфи 
(параграф 5.2); модул за визуализиране на графи (параграф 5.5); модул за 
прочитане на OBO файлове, описващи онтологии (параграф 5.1), даващ 
възможност впоследствие и за трансформирането им в графи в паметта на 
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програмата; модул за генериране на OBO файлове (изходни онтологии) от 
съответните графи (параграф 5.6). 

Бяха програмно реализирани формализираните предварително в 
теоретичен вид процедури DM и SMP. Реализирана беше и оригиналната 
процедура CMP, представена от нас в текста на тази дисертация. Тези три 
реализации формират логическия модул на програмата AnatOM. 

Бяха реализирани и няколко класически алгоритъма за работа с 
графи като алгоритъма на Tarjan [33] и алгоритъма на Johnson [32], както и 
не толкова известния алгоритъм за визуализиране на графи, базиращ се на 
уравновесяване на физични сили [24]. 

7.3. Публикации по темата на дисертацията 
Основните резултати от настоящата дисертация са отразени под 

формата на статии в следните рецензирани издания. 
[1A] Peter Petrov, Milko Krachunov, Elena Todorovska, Dimitar Vassilev, "An 

intelligent system approach for integrating anatomical ontologies", Biotechnology and 
Biotechnological Equipment 26(4):3173 3181, 2012. 

Части от текста на тази статия могат да бъдат намерени в глави II, III, 
IV от настоящата дисертация. 

[2А] Peter Petrov, Milko Krachunov, Ognyan Kulev, Maria Nisheva, Dimitar 
Vassilev, "Predicting and Scoring Links in Anatomical Ontology Mapping", To appear 

in: Proceedings of BIOMATH 2012, vol. 3, 2012. 
Части от текста на тази статия са включени в глава IV (и по точно в 

параграф 4.4.) от настоящата дисертация. 
[3А] Peter Petrov, Milko Krachunov, Ernest A.A van Ophuizen, Dimitar 

Vassilev, "An algorithmic approach to inferring cross ontology links while mapping 
anatomical ontologies", To appear in: Serdica Journal of Computing, ISSN 1312-6555, 

vol. 6, 2012. 
Текстът на тази статия формира голяма част (параграфи 4.1., 4.2., 4.3.) 

от глава IV на настоящата дисертация. 
[4А] Peter Petrov, Nikolay Natchev, Dimitar Vassilev, Milko Krachounov, Maria 

Nisheva, Ognyan Kulev, "AnatOM – An intelligent software program for semi
automatic mapping and merging of anatomy ontologies", To appear in: Proceedings of 
the 6th International Conference on Information Systems & Grid Technologies (ISGT, 
Sofia, 1 3 June 2012), Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2012. 

Текстът на тази статия е свързан предимно с глава V на дисертацията. 



 172 

7.4. Други публикации, постери и презентации на 
научни форуми в областите на изчислителната биология и 
биоинформатиката 

7.4.1. Публикации 
[1B] Krachunov M., Petrov P., Popov I., Vassilev D. (2012), "Computational 

challenges in a metagenomics processing pipeline", To apperar in: Proceedings of the 6th 
International Conference on Information Systems & Grid Technologies (ISGT, Sofia, 1 3 
June 2012), Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2012. 

[2B] Vassilev D., Simeonova V., Krachunov M., Todorovska E., Nisheva M., 
Kulev O., Peychev D., Petrov P., Shiyachki D., Avdjieva I. (2012), "Data analysis for 
next generation sequencing – parallel computing approaches in de novo assembly 
algorithms", To apperar in: Proceedings of the 6th International Conference on 
Information Systems & Grid Technologies (ISGT, Sofia, 1 3 June 2012), Sofia, St. 
Kliment Ohridski University Press, 2012. 

[3B] Tomova I., Stoilova Disheva M., Lyutskanova D., Pascual J., Petrov P., 
Kambourova M. (2010), "Phylogenetic analysis of the bacterial community in a 
geothermal spring, Rupi Basin, Bulgaria", World Journal of Microbiology and 
Biotechnology, vol. 26 (11): 2019  2028. 

[4B] Popov I., Nenov A., Petrov P., Vassilev D. (2009), "Bioinformatics in 
proteomics: a review on methods and algorithms", Biotechnology and Biotechnological 
Equipment, vol. 23(1): 1115 1120. 

[5B] Popov I., Nenov A., Petrov P., Vassilev D. (2009), "Detecting prospective 
mutation regions by codon usage", Biotechnology and Biotechnological Equipment, vol. 
23(2): 655 687. 

7.4.2. Постери и презентации 
[1C] Krachunov M., Petrov P., van Ophuizen E., Leunissen J., Todorovska E., 

Popov I., Vassilev D. (2011), "AnatOntoMerger a system for computer aided merging of 
anatomical ontologies", In Book of Abstracts: Workshop of COST action BM0702 
“European Kidney and Urine Proteomics – EuroKUP”, Madrid, Spain, 17 19 June, 
2011. 

[2C] Petrov P., Krachunov M., van Ophuizen E., Leunissen J., Popov I., 
Todorovska E., Vassilev D. (2011), "In silico solution for merging phenotypic 
ontologies", In Book of Abstracts: 50 years of Roumen Tsanev Institute of Molecular 
Biology, Sofia, 6 7 October 2011, p.64. 

[3C] Petrov P., Krachunov M., van Ophuizen E., Leunissen J., Popov I., Vassilev 
D. (2011), "A system for computer aided mapping of anatomical ontologies", In Book of 
Abstracts: BIOMATH 2011 – International Conference on Mathematical Methods and 
Models in Biosciences, Sofia, Bulgaria, June 2011, p.87. 
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[4C] Petrov P., van Ophuizen E., Leunissen J., Krachunov M.,  Popov I., Vassilev 
D. (2010), "AnatOntoMerger – an open software tool for computer aided merging and 
mapping of anatomical ontologies", In Book of Abstracts: 3rd Workshop of COST action 
BM0702 “European Kidney and Urine Proteomics – EuroKUP”, Cyprus, 6 7 November, 
2010. 

[5C] Popov I., Nenov A., Petrov P., Vassilev D. (2009), "Finding disease 
associated proteins: a bioinformatics solution for the discovery of sequences with a high 
probability of mutation", In Book of Abstracts: Bulgarian Japanese Symposium 
“Genomics and Proteomics in Personalized Medicine”, Sofia, Tokuda Hospital, 19 20 
March, 2009. 

[6C] Petrov P., van Ophuizen E., Leunissen J., Vassilev D. (2009), "Mapping 
anatomical ontologies – automated algorithmic approaches", In Book of Abstracts: 2nd 
Workshop of COST action BM0702 “European Kidney and Urine Proteomics – 
EuroKUP”, Sheffield, England, UK, October 31 – November 1, 2009. 

7.5. Цитирания от други автори 
Доколкото ни е известно, към този момент изброените публикации 

по темата на настоящата дисертация нямат цитирания от други автори, 
което може би се дължи в някаква степен и на обстоятелството, че повечето 
наши публикации по темата на дисертацията станаха факт едва в рамките 
на последните 12 15 месеца преди защитата на дисертацията. 

7.6. Декларация за оригиналност 
Във връзка с провеждането на процедура за придобиване на 

образователната и научна степен  "Доктор"  в  Софийски университет  “Св. 
Климент Охридски“ и защита на представения от мен дисертационен труд, 
декларирам, че резултатите и приносите на проведеното дисертационно 
изследване, представени в дисертационния труд на тема “Интелигентни 
системи в биоинформатиката: намиране на съответствия между и 
обединяване на анатомични онтологии“, са оригинални и че те не са 
заимствани от изследвания и публикации, в които нямам участие. 

7.7. Перспективи за развитие на работата 
Съществуват множество различни насоки за бъдещо развитие на 

настоящата работа. Тук сме се опитали да изброим най важните от тях. 
1. Би могло да се работи по подобряване на чувствителността и 

специфичността на процедурата CMP. Работата в тази насока е възможно да 
се затрудни сериозно предимно от различните степени на детайлност и на 
гранулярност на входните анатомични онтологии, които се обединяват. 
Постигането на макар и малко подобрение в тази насока, би могло да 
доведе до значително подобрие по отношение на получените резултати от 
процедурата (що се отнася до тяхната адекватност от анатомична гледна 
точка). 
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2. Би могло да се работи по търсене на алтернативни, подобрени 
схеми (били те вероятностни като настоящите или не) за оценяване на 
автоматично генерираните от програмата междуонтологични връзки. 
Естествено е да приемем, че една схема за оценяване е по добра от друга, 
ако автоматично генерираните от нея оценки са по близки до реалните 
оценки, които би дал експерт по анатомия, извършващ ръчно редактиране 
или оценяване на генерираните от програмата AnatOM предсказания. 

3. Погледнато в малко по широк план, може да се работи и над 
разработване на алтернативна или надграждаща процедура на настоящата 
процедура CMP. Една такава процедура би могла да разглежда някои 
други, по различни от настоящите и евентуално по сложни от тях, 
шаблони на свързаност в графа, който се получава след установяване на 
междуонтологичните връзки от процедурите DM и SMP. Креативното и 
трудното в една такава задача се състои в това да се предвиди точно какви 
шаблони на свързаност да бъдат разглеждани от алгоритъма, така че 
новополучената процедура да бъде малко по добра (в смислово отношение) 
от настоящата процедура CMP, като това предвиждане трябва да стане още 
преди да се извърши съответното ръчно редактиране или оценяване, 
установяващо кои предсказания са верни и кои грешни (тъй като този 
процес отнема доста труд и време и може да бъде извършен само от 
специалист по анатомия). 

4. Биха могли да се извършат по сериозни тестове по обединяване на 
три и повече анатомични онтологии. Понастоящем ние сме извършили 
подробни тестове с три двойки организми, които бяха споменати в текста 
на дисертацията. Що се отнася обаче до обединяването на три, четири и 
повече анатомични онтологии в една изходна супер онтология, ние сме 
направили само някои базисни тестове. Затова в тази посока има още много 
поле за работа както по извършване на допълнителни тестове и последващо 
ръчно редактиране, така и по подобряване на настоящите алгоритмични 
процедури (за да се държат те достатъчно добре, достатъчно адекватно и 
при обединяване на три и повече анатомични онтологии). 

5. Би могло да се работи по процедура за автоматично елиминиране 
на наличните цикли в графа G – нещо, което споменахме вече в текста на 
дисертацията (параграф 5.6). 

6. Би могло да се работи и над подобряване на алгоритъма за 
визуализиране на графи, използван в програмата AnatOM. Понастоящем 
при него в някои частни случаи възниква известен проблем, свързан с 
твърде "близкото" визуализиране на някои дъги. Имаме предвид, че ъгъла 
между някои дъги понякога е твърде малък, което, както отбелязахме в 
текста по горе (параграф 5.5), обикновено се цели да се избегне при 
алгоритмите за визуализиране на графи. Добре би било например, след 
завършване на изпълнението на алгоритъма за визуализиране, базиран на 
физични сили, да се изпълни някаква "коригираща" процедура, която да 
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увеличи по някакъв начин ъглите между онези дъги, за които те са твърде 
малки. 

7. Би могло да се работи също така над една относително малка като 
обем и не особено трудоемка модификация на програмата AnatOM с цел 
поддръжката от нея и на други езици за описание на онтологии (като 
например OWL и/или RDFS), а не само на езика OBO. Понастоящем обаче 
всички публично достъпни анатомични онтологии са зададени именно 
чрез езика OBO, който на практика представлява единствения практически 
общоприет езиков стандарт за задаване на биологични и биомедицински 
онтологии. 

8. Би могло да се работи и над реализацията на по конкретни и по
практически ориентирани задачи, свързани с обединяване на две, три и 
повече анатомични онтологии в мащабна обща онтология, интегрираща 
анатомичните знания от едно доста по широко множество от организми. 
Така получената супер онтология може да бъде използвана като централен 
модел, вграден в по мащабна система, която да служи за интелигентно 
организмово независимо текстово търсене или текст майнинг в научната 
литература, публикувана в електронен вид или дори в уеб пространството 
в по общ план. 
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