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Увод 
 

Настоящият хабилитационен труд е разработен в съответствие с изискванията на 
чл. 5 (3) от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за 
заемане на научни длъжности във Факултета по математика и информатика на СУ “Св. 
Климент Охридски”, във връзка с участието на доц. Мария Нишева-Павлова в конкурса за 
професор по информатика и компютърни науки (информатика – системи, основани на 
знания), обявен в Държавен вестник бр. 90/16.11.2012 г. 

Съдържанието на хабилитационния труд се основава на резултати, постигнати през 
последните 5 години и публикувани в 10 научни статии, представени за участие в 
конкурса. Съществена част от тези резултати са получени в рамките на работата по 
няколко изследователски проекта: 

• EC FP6 Project “Knowledge Transfer for the Digitisation of Scientific and Cultural 
Heritage to Bulgaria” (2004 – 2008); 

• Проект “Информатични аспекти на създаването на дигитални библиотеки с 
учебни материали”, (2008) финансиран от Фонда за научни изследвания на СУ; 

• Проект “Методи и инструментални средства за създаване на академични 
дигитални библиотеки”, (2009) финансиран от Фонда за научни изследвания на 
СУ; 

• Проект “Методи и инструментални средства, осигуряващи жизнения цикъл на 
богато електронно съдържание”, (2010) финансиран от Фонда за научни 
изследвания на СУ; 

• Проект “Автоматизирани инструменти за подпомагане на учебния процес по 
информатика” (2011), финансиран от Фонда за научни изследвания на СУ; 

• Проект “Методи и информационни технологии за създаване, обединяване и 
използване на онтологии” (2012), финансиран от Фонда за научни изследвания 
на СУ; 

• Проект “Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на 
български народни песни в дигитална библиотека” (2009 – продължава), 
финансиран от Фонд “Научни изследвания” към МОМН. 

По-нататъшното изложение на хабилитационния труд се състои от четири глави, 
заключение, списък на цитираните литературни източници и приложение. Първите две 
глави имат обзорен характер и анализират състоянието на изследванията съответно в 
областта на създаването, обединяването и използването на онтологии и моделирането и 
разработването на академични цифрови библиотеки. В глава 3 и глава 4 са представени 
резултати във връзка със създаването на две конкретни хетерогенни академични цифрови 
библиотеки на основата на разработване и използване на подходящи предметни 
онтологии. Приложението съдържа сведения за публикациите, въз основа на които е 
съставен хабилитационният труд, и забелязани цитирания на тези публикации в работи на 
други автори. 
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Глава 1. Онтологии 
 
 

1.1. Определение и основни свойства 
 

1.1.1. Определение 
Онтология (от древногръцки: онтос – битие, съществуване; логос – учение, наука) 

е термин, определящ науката за битието, за съществуващото, в отличие от гносеологията 
– науката за познанието. Терминът “онтология” в съвременната философска литература се 
използва за означаване на определена система от категории, които са следствие от 
съответна система от възгледи (съответна гледна точка) за света.  

В литературата по изкуствен интелект “онтология” е термин, който се използва за 
означаване на формално представени знания на основата на някаква концептуализация. 
Концептуализацията предполага описание на множество от обекти и понятия, знания за 
тях и връзки между тях.  

Според Т. Грубер [Gruber, 1995] онтология се нарича експлицитната 

спецификация на концептуализацията. Формално онтологията се състои от термини, 
организирани в таксономия, техните определения и атрибути, а също и свързаните с тях 
аксиоми и правила за извод.  

Често множеството от предположения, съставящи онтологията, има формата на 
логическа теория от първи ред, в която термините от речника са имена на унарни и 
бинарни предикати, наричани съответно концепти (категории) и отношения. В най-
простия случай онтологията описва само йерархията на концептите, свързани с 
отношенията на категоризация. В по-сложните случаи към нея се добавят подходящи 
аксиоми за изразяване на други отношения между концептите и за ограничаване на 
предполагаемите им интерпретации. В този смисъл онтологията е база от знания (БЗ), 
описваща факти, за които се предполага, че са винаги верни в рамките на определена 
взаимна общност на основата на общоприетия смисъл на използвания речник.  

Още по-конкретно е дефинирано понятието онтология в известния проект 
Ontolingua на Стенфордския университет [Fikes, Farquhar & Rice, 1997]. Там се приема, че 
онтологията е експлицитна спецификация на определена тема. Този подход 
предполага формално и декларативно представяне на някаква тема, което включва речник 
(или списък на константи) за означаване на термините от предметната област; 
ограничения върху общността на термините; логически твърдения, които ограничават 
интерпретацията на термините и това, как те се отнасят един към друг. 

В специализираната литература в областта на системите, основани на знания, 
напоследък се налага следното определение: онтологиите са БЗ от специален тип, 

които могат да се “четат” и разбират, да се отделят от разработчика и/или 

физически да се поделят между техните потребители.  
Всяка онтология се основава на някаква концептуализация, но една 

концептуализация може да служи за основа на различни онтологии и различни БЗ могат 
да отразяват една и съща онтология. В този смисъл понятието онтология се дефинира от 
някои автори в контекста на споделянето на знания. Така например според Т. Грубер 
онтологиите са споразумения (agreements) относно споделените концептуализации. 
Споделените концептуализации включват структури от понятия за моделиране на 
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знанията за дадена област, протоколи със специфично съдържание за комуникация между 
взаимодействащите си агенти и споразумения за представянето на конкретни теории за 
дадена област. В контекста на споделянето на знания онтологиите са специфицирани под 
формата на дефиниции в представящи ги речници. В най-простия случай те се състоят от 
йерархии на типове, специфициращи класове и релации между тях. 

Понастоящем в целия свят се извършват сериозни изследвания, свързани с 
пространството на знанията в средата на Интернет. Един от ключовите аспекти на тези 
изследвания са алгоритмичните и програмните средства за представяне на онтологични 
знания и работа с онтологии. Обща цел на практически всички популярни проекти в тази 
област е разработването на нови подходи към построяването на пространството на 
знанията и средства за работа с тях, които осигуряват [Noy & McGuinness, 2001]: 

• използване на знания за семантиката при управлението на процеса на 
изпълняване (отговаряне) на заявки; 

• възможности за построяване на отговори с добре определена семантика и прост 
синтаксис, които биха могли да бъдат “разбрани” и обработени от програмни 
агенти или други програмни средства; 

• възможности за хомогенен достъп до информация, която физически е 
разпределена и е хетерогенно представена в Интернет; 

• получаване на информация, която не присъства явно сред фактите, намерени в 
мрежата, но може да бъде изведена от други факти и базови знания. 

 
1.1.2. Класификация 

Онтологиите могат да бъдат класифицирани в зависимост от различни 
класификационни признаци. Някои автори разглеждат онтологиите като ориентирани към 
понятията (концепциите), а други – към обектите в предметната област.  

В литературата се говори и за зависимост и независимост на онтологията от 
конкретна предметна област или задача. С други думи, предлага се класификация, според 
която онтологиите се разделят на: общи онтологии; онтологии, ориентирани към 

конкретна област; онтологии, ориентирани към конкретна задача; приложни 

онтологии [Guarino, 1998] – виж Фигура 1. 
Общите онтологии са предметно независими онтологии, съдържащи категории 

(концепти, класове) от най-високо ниво като пространство, време, обект, събитие, 
действие, количество, мярка и т.н., които са независими от конкретната задача или област. 
Затова е целесъобразно те да бъдат унифицирани за големи общности от потребители.  

Пример за такава обща онтология е Cyc [Lenat & Guha, 1990]. Едноименният 
проект Cyc на Cycorp е ориентиран към създаването на мултиконтекстна база от знания и 
специална машина за извод. Основната цел на този огромен проект е построяването на 
база от знания за всички общи понятия (започвайки с понятия от типа на време, същност и 
т.н.), която включва семантичната структура на термините, връзките между тях и 
множество аксиоми. Предполага се, че такава база от знания може да бъде достъпна за 
разнообразни програмни средства, работещи със знания, и ще играе ролята на база от 
“начални знания”. Според някои литературни източници в тази онтология вече са 
представени около 105 категории и 106 аксиоми. За представяне на знанията в рамките на 
този проект е разработен специален език, наречен CycL. 
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Като цяло може да се констатира, че независимо от постигането на отделни успехи, 
създаването на достатъчно общи онтологии от най-високо ниво е много сериозна задача, 
която все още няма задоволително решение. 

Предметните онтологии и онтологиите на задачи описват съответно речник, 
свързан с предметната област (например компютърни науки, медицина, търговия и т.н.) 
или с конкретната задача или дейност (диагностика, продажби и т.н.) за сметка на 
специализация на термините, въведени в общата онтология. 

Приложните онтологии описват концепти (класове), които зависят както от 
конкретната предметна област, така и от задачите, които ще се решават. Концептите в 
такива онтологии често съответстват на ролите, които играят обектите в предметната 
област в процеса на изпълнение на определена дейност. 

 
Фигура 1. Видове онтологии според [Guarino, 1998] 

 
Според друга популярна класификация, предложена в [Oberle, 2006], в зависимост 

от своята специфичност онтологиите се разделят на: общи онтологии или още 
онтологии от най-високо ниво (generic, upper-level, top-level ontologies); същински или 
междинни онтологии (core ontologies); предметни онтологии (domain ontologies). И тук 
общите онтологии се използват най-вече за дефинирането на общи, абстрактни понятия 
като състояние, процес, действие, събитие и др. Междинните онтологии дефинират 
понятия, които се споделят от множество предметни области. По своята специфичност те 
се намират между общите и предметните онтологии. Границата между общите и 
междинните онтологии е до голяма степен субективна, тъй като не съществува 
изчерпателен и общоприет каталог на всевъзможните предметни области и техните 
концептуализации. Предметните онтологии са специфични, ориентирани конкретно към 
определени предметни области. Понятията в тях често дефинират специализации или 
конкретизации на понятията от общите и междинните онтологии. 

За авторите, които поддържат концептуалната идея, от особена важност е 
степента на детайлност, използвана за характеризиране на концепциите в 
онтологиите. Тези с по-детайлно описание са по-добри, но за тях е необходимо 
използването на по-богат речник. По-опростените могат да бъдат разработвани с цел да 
бъдат споделяни между различните потребители, възприели и споразумели се 
предварително за концептуализацията, намираща се в основата на онтологията.  
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Друга класификация, която се поддържа от някои автори, се основава на типа на 
включения в онтологията речник на понятията. В зависимост от типа на речника си 
онтологиите се разделят на четири типа: силно неформални (изразени в свободна форма 
на естествен език), полунеформални (изразени в ограничена и специално структурирана 
форма на естествен език), полуформални (изразени в термините на изкуствено създаден 
език), формални (с точно дефинирани термини и формално описана семантика, с теореми 
за пълнота и съответни доказателства).  
 
1.1.3. Свойства 

Следните свойства (характеристики) на онтологиите според повечето автори се 
смятат за задължителни: 

• наличие на краен разширяем речник; 

• възможност за еднозначна интерпретация на класовете и релациите; 

• йерархична структура на системата от класове (наличие на релация подклас – 
клас или клас – суперклас, която определя йерархията между класовете, 
съответна на хипонимните връзки между съответните понятия или категории). 

Като типични, но не задължителни се посочват следните характеристики на 
онтологиите: 

• възможност за спецификация на свойства на отделните класове; 

• възможност за създаване на индивиди (екземпляри на класовете); 

• възможност за спецификация на ограничения върху стойностите на свойствата. 
Всъщност в много езици за описание на онтологии (например в OWL) свойствата 

се дефинират като релации между индивиди, а ограниченията върху техните стойности 
могат да бъдат глобални или по отношение на даден клас. 

Следните свойства се посочват като полезни и в този смисъл препоръчителни, без 
да са нито задължителни, нито типични: 

• възможност за спецификация на непресичащи се класове; 

• възможност за спецификация на произволни релации между термове; 

• възможност за спецификация на определени видове релации (свойства) като 
обратно свойство (inverse property; например parent_of е свойство, обратно на 
child_of, и child_of е обратно на parent_of), симетрично свойство, транзитивно 
свойство, функционално свойство или меронимна релация/връзка (релация от 
вида part_of). 

Онтологиите, които за които са в сила само трите свойства, посочени като 
задължителни, често се наричат прости онтологии (simple ontologies). По същество с 
тяхна помощ се описват само таксономии от класове (понятия, категории). Наличието на 
свойствата, определени като типични, е основание съответната онтология да бъде 
характеризирана като структурирана (structured ontology). 
 

1.2. Характерни приложения на онтологиите 
 

През последните 1-2 десетилетия създаването и използването на онтологии 
продобива нарастващо значение в редица области като например информационни 
системи, софтуерно инженерство, извличане на информация, управление на знания и др. 
Онтологиите са ключово средство за реализиране на идеята за Семантичния уеб [Berners-
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Lee, Hendler & Lassila, 2001; Shadbolt, Hall & Berners-Lee, 2006]. Те стават все по-
популярни, тъй като предлагат елегантни решения на някои от най-големите 
предизвикателства в областта на информационните технологии като оперативна 
съвместимост (interoperability), споделяне на знания (knowledge sharing), повторна 
използваемост на знания (knowledge reuse/reusability) и др. 

Тук ще представим накратко някои от най-съществените приложения на онтологии 
като компонент на технологиите на Семантичния уеб и по-специално при описанието 
(анотацията) на информационни ресурси и разработването на машини за търсене (search 
engines), в областта на извличането на информация (information retrieval) и др. Задълбочен 
анализ на някои от изброените типове приложения се съдържа в следващите глави на 
настоящия труд. 

Простите онтологии (таксономиите) имат потенциал за приложения, който се 
основава поне на следните съображения: 

• предоставят речник на предметната област, който може да бъде използван като 
основа на общуването между автори, потребители и програмни системи; 

• могат да се използват за бърза проверка дали даден уеб сайт отговаря на 
очакванията на съответния потребител. Ако потребителският интерфейс 
позволява лесно да се разгледат страниците, съоветни на категориите от най-
високите нива на съответната йерархия, конкретният посетител на сайта може 
бързо да прецени дали съдържанието, предлагано от този сайт, го интересува 
или не; 

 

 
 

Фигура 2. Навигация в уеб сайт, основана на подходяща предметна онтология 
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• могат да се използват при проектирането на структурата на уеб сайтове и 
нивата на достъп до съдържанието, предоставяно от тях. Навигацията в даден 
сайт може да се основава на подходяща предметна или приложна онтология, 
както е предвидено например при проектирането на уеб сайт, предоставящ 
различни типове достъп до цифровизирана колекция от архивни документи, 
свързани с организирането и осъществяването на Софийското общинско 
управление (1878 – 1879 г.) [Nisheva-Pavlova, Pavlov et al., 2007]. Темите, които 
се виждат на Фигура 2, принадлежат на подмножество на концептите от двете 
най-високи нива в йерархията на специално разработена онтология на 
общинските дейности; 

• могат да се използват за подходящо разширяване на потребителските заявки за 
търсене в Интернет. За целта към оригиналната заявка на потребителя, която е 
дума/фраза или конюнкция или дизюнкция от думи/фрази, може да бъдат 
добавени по подходящ начин елементи на речника на използваната онтология, 
които съответстват на по-специфични понятия от онтологията от тези, в чиито 
термини е формулирана заявката [Nisheva-Pavlova & Pavlov, 2005]. Пример за 
резултат от търсене, предшествано от такова разширяване на потребителската 
заявка, е показан на Фигура 3, илюстрираща работата на машина за търсене в 
цифровизирана колекция от средновековни български ръкописи [Pavlov & 
Nisheva-Pavlova, 2006]. В случая търсенето се извършва в текстовете на т. нар. 
приписки на документите, които са част от техните каталожни описания; 

 

 
 

Фигура 3. Резултати от търсене по заявка на тема “природно явление” 
 

• могат да се използват за ограничаване на търсенето в Интернет чрез премахване 
на опасността от многозначна интерпретация на съответната потребителска 
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заявка. В случай, че потребителят формулира заявка за търсене, в която участва 
поне едно понятие с възможна нееднозначна интерпретация (например 
съответната дума/фраза принадлежи на речниците на две или повече от 
наличните предметни онтологии), машината за търсене може да зададе 
уточняващ въпрос на потребителя с цел да установи конкретната област на 
неговите интереси, след което да осъществи търсене само в сайтове, анотациите 
на които са формулирани в термините на същата област. Възможно е за целта 
да бъде използван и евентуално наличният/изграденият профил на съответния 
потребител. 

Структурираните онтологии предоставят допълнителни възможности за 
разширяване на потребителските заявки за търсене в Интернет, които ще бъдат 
анализирани по-нататък в настоящия труд. С тяхна помощ могат да бъдат проектирани 
различни типове интелигентни интерфейси, които доразвиват и операционализират 
информацията, получена от потребителите (например, ако потребителят спомене монитор 
или телевизионен екран с висока разрешаваща способност, тази информация следва да се 
преформулира в термините на минимални изисквания към хоризонталната и вертикалната 
резолюция на очакваното/търсеното устройство) и персонализират диалога с потребителя 
на основата на прости изводи от наличните ограничения върху определени свойства 
(например, анализирайки пола и възрастта на пациента, може да се зададе или пропусне 
въпрос за евентуална бременност при наличие на някои видове неразположения). 

Не на последно място, структурираните онтологии могат да се използват за 
проверка на консистентността – например, ако използваната онтология съдържа 
информация за определени свойства и формулировки на ограничения върху стойностите 
на тези свойства, тогава в рамките на софтуерните продукти може лесно да се извършва 
контрол на типовете на съответните данни. 
 

1.3. Методологии за създаване на отнологии 
 

Дейността на разработчиците на онтологии е затруднена изключително много от 
обстоятелството, че към момента на практика почти липсват утвърдени общи и 
верифицирани методологии, които да определят какви процедури трябва да се изпълнят в 
процеса на създаването на една онтология. Понастоящем съществуват малък брой 
предметно-независими методологии (подходи) за построяване на онтологии, най-
популярни от които са METHONTOLOGY [López et al., 1999], OTK [Sure, 2003] и HCOME 
[Kotis & Vouros, 2006]. 

Тези методологии се основават на следните принципи на проектирането и 
реализацията на онтологии, предложени от Т. Грубер [Gruber, 1995]: 

• Яснота (Clarity) – онтологията трябва ефективно да предава смисъла на 
въведените термини. Определенията трябва да бъдат обективни, въпреки че 
мотивацията на въвеждането на термините може да се определя от ситуацията 
или от изисквания за изчислителна ефективност. За обективизация на 
определенията трябва да се използва ясен и фиксиран формализъм, при това е 
целесъобразно определенията да се задават под формата на логически аксиоми. 
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• Съгласуваност (Coherence) – въведените определения трябва да са логически 
непротиворечиви, а всички твърдения, които се извеждат в онтологията, не 
трябва да противоречат на аксиомите. 

• Разширяемост (Extendibility) – онтологията трябва да бъде проектирана така, че 
да осигурява използването на разделяеми речници на термините, допускащи 
възможност за монотонно разширяване и/или специализация без необходимост 
от ревизия на вече съществуващи понятия. 

• Минимално влияние на кодирането (Minimal Encoding Bias) – 
концептуализацията, стояща в основата на създаваната онтология, трябва да 
бъде специфицирана на нивото на представянето, а не на нивото на символното 
кодиране. Този принцип е свързан с обстоятелството, че агентите, които 
поделят онтологията, могат да бъдат реализирани в различни системи за 
представяне на знания. 

• Минимална онтологична обвързаност (Minimal Ontological Commitment) – 
онтологията трябва да съдържа само най-съществените предположения за 
моделирания свят, за да оставя свобода за разширяване и специализация. От тук 
следва, че онтологиите се основават на “слаби” теории, тъй като целта на 
тяхното създаване и използване се състои преди всичко в това, те да “говорят” 
за предметната област (за разлика от базите от знания, които могат и дори 
трябва да съдържат знания, необходими за решаване на задачи и/или отговори 
на въпроси). 

Тук ще представим накратко методологията и жизнения цикъл на създаването на 
онтологии според изискванията на подхода METHONTOLOGY, при който са реализирани 
принципите на Грубер. За неговата поддръжка е разработена подходяща софтуерна среда 
за спецификация на онтологии, наречена ODE (Ontology Design Environment). 

В рамките на този подход са обособени следните процедури (етапи) от жизнения 
цикъл на създаването на една онтология: управление на проекта, същинска разработка и 
поддръжка на разработката. 

Процедурите по управлението на проекта включват планиране, контрол и 
гаранция на качеството. Планирането определя какви задачи трябва да бъдат изпълнени, 
как ще се организират те, какви ресурси ще са необходими за тяхното изпълнение. 
Контролът гарантира, че планираните задачи са изпълнени именно така, както се е 
предполагало. Гаранцията на качеството е необходима, за да се получи увереност, че 
компонентите и продуктът като цяло са на необходимото равнище. 

Същинската разработка включва спецификация, концептуализация, 
формализация и реализация. Спецификацията определя целите на създаването на 
онтологията, нейните потенциални приложения и потребители. Концептуализацията 
осигурява структурирането на предметните знания под формата на значим експлицитен 
модел. Формализацията трансформира концептуалния модел във формален или 
изчислителен. Накрая в процеса на реализацията изчислителният модел се програмира 
(кодира) на съответния език за представяне на знания. 

Процедурите по поддръжката включват действия, които се изпълняват 
едновременно с разработката и без които онтологията не може да бъде построена. Тук се 
включват процедури по придобиване на знания, оценка, интеграция, документиране и 
управление на конфигурациите. Придобиването на знания представлява акумулиране на 
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знания в (от) дадена предметна област. Оценката е констриуране на технически решения 
с цел оценяване на онтологията, съответното програмно осигуряване и документацията 
както в процеса на изпълнението на всяка от фазите, така и между фазите. Интеграцията 
е необходима, когато се изгражда нова онтология с използване на вече съществуващи 
такива. Документирането дава детайлна, понятна и изчерпателна информация за всяка 
фаза и за продукта като цяло. Управлението на конфигурациите е необходимо за 
архивирането на всички версии на документацията, програмното осигуряване и кода на 
онтологията, а също и за целите на контрола на измененията. 

Общата схема на жизнения цикъл на създаването на онтологии в рамките на 
подхода METHONTOLOGY е показана на Фигура 4. 

Фигура 4. Обща схема на жизнения цикъл на онтология според подхода 
METHONTOLOGY 

 
Процесът на създаване на една онтология се декомпозира на серия от подпроцеси, 

свързани със създаването на междинни представяния. При това изпълнението на 
отделните подпроцеси не е последователно, а се определя от пълнотата и точността на 
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вече натрупаните знания. Все пак, както показва опитът, най-напред се построява 
речникът на термините (Glossary of Terms), след това – класификационните дървета на 
концептите (Concept Classification Trees) и диаграмите на бинарните отношения (Binary 
Relations Diagrams). Едва след това се построяват останалите междинни представяния. 

Както вече беше посочено, обикновено най-напред се построява речникът на 
термините, включващ всички термини (концептите, техните екземпляри, атрибутите, 
действията и т.н.), които са важни за предметната област, и техните естествено-езикови 
описания. 

Когато речникът на термините достигне съществен обем, се построяват 
класификационните дървета на концептите. Като правило при това се използват 
отношения от типа subclass-of и други подобни таксономически отношения. По такъв 
начин се идентифицират основните таксономии в предметната област, а всяка таксономия 
съгласно разглежданата методология в крайна сметка определя съответна онтология.  

Следващата стъпка е построяването ad hoc на диаграмите на бинарните отношения. 
Целта на тяхното създаване е фиксирането на отношенията между концептите на една или 
няколко онтологии. Ще отбележим, че по-нататък тези диаграми могат да послужат за 
основа за интегрирането на различни онтологии. 

След построяването на представянията, фиксирани по-горе, за всяко 
класификационно дърво на концепти се построяват: 

• речник на концептите (Concept Dicitionary), който съдържа всички концепти от 
предметната област; екземплярите на такива концепти; атрибутите на 
екземплярите; отношенията, чиито източници са съответните концепти; 
синонимите и акронимите на концептите; 

• таблица на бинарните отношения (Table of Binary Relations) за всяко ad hoc 
отношение, изходният концепт на което се съдържа в класификационното 
дърво. За всяко отношение се фиксират неговото име, имената на концепта – 
източник и целевия концепт, обратното отношение и т.н.; 

• таблица на атрибутите на екземпляра (Instance Attribute Table) за всеки 
екземпляр от речника на концептите. Основни характеристики тук са: име на 
атрибута; тип на стойността; мерна единица; точност; диапазон; стойност по 
подразбиране; атрибути, които могат да бъдат изведени с използване на текущо 
описвания; формула или правило за извод на атрибута и др.; 

• таблица на атрибутите на класа (Class Attribute Table) за всеки клас от речника 
на концептите с аналогични характеристики; 

• таблица на логическите аксиоми (Logical Axioms Table), в която се включват 
определения на концептите чрез винаги верни за тях логически изрази. 
Определението на всяка аксиома включва нейното име, описание на естествен 
език, концепта, за който се отнася аксиомата, атрибутите, които се използват в 
аксиомата, логически израз, описващ формално аксиомата, и др.; 

• таблица на константите (Constants Table), в която за всяка константа се 
включват името й, описание на естествен език, типът на стойността й, самата й 
стойност, мерната единица и др.; 

• таблица на формулата (Formula Table) за всяка формула, включена в таблицата 
на атрибутите на екземпляра. Всяка таблица от този вид трябва да специфицира 
формулата като такава: нейното име; естествено-езиково описание; 
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математическият израз, който я определя; атрибутът, изводим с нейна помощ; 
ограниченията, при които може да се използва тази формула, и др.; 

• класификационни дървета на атрибутите (Attribute Classification Trees), които 
показват графически съответните атрибути и константи, приложими при извода 
на стойността на атрибута, съответен на корена, и формулите, приложими за 
целта. По същество тези дървета се използват за проверка на това, че всички 
атрибути, участващи във формулата, имат описания и не е пропуснат нито един 
атрибут; 

• таблица на екземплярите (Instance Table) за всеки входен елемент в речника на 
концептите. Тук се специфицират името на екземпляра, неговите атрибути и 
техните стойности. 

На практика разработването на нова онтология рядко започва “на чисто” – за целта 
обикновено се използват подходящи шаблони за дизайн на онтологии (виж например 
http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Main_Page). 
 

1.4. Съпоставяне и обединяване на онтологии 
 

Въпреки натрупания голям опит и подходящ софтуерен инструментариум, 
създаването на онтологии все още е повече изкуство, отколкото наука, тъй като практика 
липсват общоприети и достатъчно детайлизирани методологии за разработка на 
онтологии, които да могат да се използват във всички случаи. Дейностите по 
разработването на софтуерни продукти, чието функциониране се основава на използване 
на онтологии, се затрудняват допълнително от обстоятелството, че източниците на знания 
дори в сравнително тесни области обикновено са хетерогенни (например основани на 
различни концептуализации на областта, използващи различна терминология, имащи 
различен обхват или различна степен на детайлизация, използващи различни мерни 
единици и др.). Това означава, че осигуряването на оперативна съвместимост и 
интегрирането на знания, получени от такива източници, изискват сравняване и 
конструиране на съпоставяне (mapping) между съответните онтологии, евентуално 
последвано от сливане (merging) на тези онтологии [Nisheva-Pavlova, 2011]. 

По-точно, при съпоставянето на онтологии (ontology mapping) полученото като 
резултат съответствие между онтологиите се съхранява отделно от тях [Bruijn J. et al., 
2006]. Автоматичното или полуавтоматичното откриване/конструиране на такива 
съответствия се нарича подравняване на онтологии (ontology alignment). Резултат от 
сливането на онтологии (ontology merging) е нова онтология, която по същество 
представлява обединение на дадените. Основно предизвикателство при сливането 
(обединяването) на онтологии е изискването към резултата да отразява всички 
съответствия и различия между тези онтологии [Petrov et al., 2012]. 

Резултатът от съпоставянето на две онтологии представлява спецификация на 
семантичното припокриване на тези онтологии. Процесът на съпоставяне преминава през 
три основни етапа: (1) откриване/определяне на съответствието (mapping discovery); (2) 
подходящо представяне на съответствието (mapping representation) и (3) 
използване/изпълнение на съответствието (mapping exploitation/execution) [Bruijn J. et al., 
2006]. Трайна тенденция, която се наблюдава при практически всички популярни подходи 
за съпоставяне на онтологии, е разработването и използването на подходяща онтология на 
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съпоставянията (ontology of mappings), която установява речника на представянето на 
съпоставянето [Kalfoglou & Schorlemmerm, 2003]. 

Интерес представлява т. нар. семантично съпоставяне (semantic matching) 
[Giunchiglia & Shvaiko, 2004], което е специфичен подход за съпоставяне на 
класификационни йерархии (таксономии). Тук резултатът от съпоставянето е релация 
между множествата от възли, при установяването на която се взема предвид значението на 
всеки възел. Семантиката на даден възел се определя от неговия етикет и от семантиката 
на всички възли, които са по-високо в съответната йерархия. Възможните релации, 
получавани като резултат от изпълнението на алгоритъма за семантично съпоставяне на 
онтологии от посочения вид, са равенство (=), припокриване (∩), несъответствие ( ⊥⊥⊥⊥ ), по-
обща ( ⊇⊇⊇⊇ ), по-специфична ( ⊆⊆⊆⊆ ). Този подход може да бъде използван в частност за 

реализация на съпоставянето на прости предметни онтологии в процеса на разработване 
на академични цифрови библиотеки. 

Сливането на онтологии има за цел създаване на нова онтология, която обединява 
две или повече дадени онтологии. Най-често новата онтология замества дадените и по-
нататък се използва вместо тях. Типичен пример за реализация на този подход е PROMPT 
[Noy & Musen, 2003] – алгоритъм и инструментално средство за интерактивно 
обединяване на онтологии. Алтернативният подход предполага, че оригиналните 
онтологии не се заместват, а се създава т. нар. онтология – “мост” (bridge ontology), която 
импортира дадените онтологии и специфицира намерените съответствия между тях 
посредством специфични аксиоми. Като добър пример за реализация на този подход може 
да се посочи OntoMerge [Dou et al., 2003].  
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Глава 2. Цифрови библиотеки 
 
 

2.1. Обзор на областта 
 

В последните години информатиката и информационните технологии играят важна 
роля в множество успешни проекти, насочени към цифровото съхранение на колекции от 
ръкописи, печатни документи, снимки и др., смятани за значимо научно или културно 
наследство. Същевременно с изключително бързи темпове нараства броят на оригинално 
създадените в електронен формат документи, статии, книги и т.н., които са от значение за 
развитието на обществената сфера и индустрията. 

Наличието на огромно количество уеб достъпни документи от различни типове 
затруднява достъпа до тях и следователно налага тяхното организиране под формата на т. 
нар. цифрови (дигитални или електронни) библиотеки. Най-общо терминът цифрова 

библиотека означава библиотека, чиито колекции се съхраняват в цифрови (дигитални, 
електронни) формати и са достъпни с помощта на компютър. Съдържанието на такава 
библиотека може да се съхранява локално или да е осигурен отдалечен достъп до него в 
рамките на система от компютърни мрежи. Според друго популярно определение 
цифровата библиотека е институция, която осигурява функционалните възможности на 
традиционна библиотека в контекста на разпределени и обхванати от мрежа колекции от 
информационни обекти. 

През последните 1–2 десетилетия в областта на създаването на цифрови 
библиотеки и разработването на средства за достъп до тяхното съдържание бяха 
постигнати редица силни резултати. Цифровите библиотеки предоставят на учени, 
преподаватели, студенти, ученици, професионалисти в различни типове организации и 
всички интересуващи се граждани удобни средства за безплатен или сравнително евтин 
достъп до значително количество документи, статии, книги и т.н., налични в електронен 
формат. В много научни области цифровите библиотеки по своето значение дори 
постепенно изместват традиционните такива [Borbinha, 2007]. 

През последните години изследванията и практическите разработки в областта на 
цифровите библиотеки се концентрират в оследните основни направления: 

• описания на обекти и хранилища; 

• натрупване и управление на нетекстови данни/ресурси; 

• потребителски интерфейси; 

• скорост и точност на изпълнение на потребителските заявки; 

• оперативна съвместимост; 

• икономически, социални и правни въпроси. 
От съществено значение са дейностите и резултатите, свързани със създаването на 

т. нар. семантични цифрови библиотеки, на които е посветен и настоящият труд. 
Напоследък набират скорост и разработки, свързани с приложение на т. нар. облачни 
изчисления (Cloud Computing) с цел подобряване на услугите, предоставяни от цифровите 
библиотеки [Sanchati & Kulkarni, 2011; Teregowda et al., 2010; Nisheva-Pavlova, 2012]. 

Като най-значими проекти в областта на цифровите библиотеки могат да бъдат 
посочени Световната цифрова библиотека (World Digital Library, http://www.wdl.org/en/) и 
Европеана (http://www.europeana.eu/portal/). 
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Проектът за Световната цифрова библиотека стартира официално през 2009 г. с 
финансовата подкрепа на UNESCO. Той има за цел да предостави безплатен многоезиков 
онлайн достъп до цифровизирани обекти на културното наследство на страните – членки 
на UNESCO, с фокусиране върху значими първични материали: ръкописи, карти, редки 
книги, звукозаписи, филми, фотографии, архитектурни скици и др. При реализацията на 
проекта се акцентира върху достоверността на информацията и различни аспекти на 
качеството на представянето на обектите и достъпа до тях. В хода на работата по този 
проект са постигнати значими резултати в областта на каталогизацията и създаването на 
многоезикови уеб сайтове. 

Европеана е европейска цифрова библиотека, в която се съхраняват цифрови 
обекти, представящи в публичното пространство различни аспекти на европейското 
научно и културно наследство. Проектът стартира официално през 2008 г. с финансовата 
подкрепа на Европейската комисия и се изгражда на основата на опита на проекта за 
Европейска библиотека (The European Library, http://www.theeuropeanlibrary.org/). Очаква 
се през 2015 г. броят на цифровите обекти, достъпни чрез уеб портала на Европеана, да 
достигне 15 милиона. В момента достъпът до колекциите на Европеана се осъществява на 
повече от 30 езика. 
 
2.1.1. Академични цифрови библиотеки 

Целта на всяка цифрова библиотека е да предостави достъп до избрани 
интелектуални продукти, представени в подходящ цифров (електронен) формат. Пред 
академичните (и в частност университетските) цифрови библиотеки стои допълнителното 
предизвикателство да осигурят условия за цифрово съхранение на значими колекции от 
обекти на научното наследство [Liu & Coleman, 2004] и да предложат иновативни методи 
за пълноценен достъп до тяхното съдържание: автоматично индексиране, извличане на 
метданни, търсене и извличане/доставяне на документи. От тази гледна точка 
разработването на академични цифрови библиотеки е сериозна изследователска задача. 

Като най-значими примери в областта на създаването и управлението на 
академични цифрови библиотеки на отделни институции в литературата се сочат 
цифровите библиотеки на Корнелския университет (Cornell University), Мичиганския 
университет (University of Michigan) и Университета “Карнеги Мелън” (Carnegie Mellon 
University) в САЩ.  

Цифровата библиотека на Корнелския университет (Cornell University Library 
Digital Collections, http://cdl.library.cornell.edu/) интегрира голям брой онлайн достъпни 
колекции от исторически документи, математическа литература, философски съчинения, 
поезия и мн. др. Отделя се съществено внимание на организацията на колекциите, 
качеството на съхраняваните цифрови обекти и нивата/правата на достъп до тях. 

Проектът за цифрова библиотека на Мичиганския университет (University of 
Michigan Digital Library, http://www.lib.umich.edu/digital-library-production-service-dlps) се 
основава на съчетаване на традиционните разбирания за организация, услуги и достъп с 
възможностите, които предоставят съвременните уеб технологии. В частност, при 
реализацията на проекта се използват широк кръг технологии на Семантичния уеб. 

Библиотеката на Университета “Карнеги Мелън” (Carnegie Mellon University 
Libraries Digital Collections, http://diva.library.cmu.edu/) получи широка популярност във 
връзка с проекта “Един милион книги” (Million Book), който имаше за основна цел към 
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2007 г. в неговите рамки да бъдат цифровизирани (сканирани с използване на OCR) поне 
един милион книги. Тази цел е изпълнена успешно. Получени са и сериозни 
изследователски резултати в областта на машинния превод, автоматичното анотиране, 
обработката на изображения, управлението на големи бази от данни и др. 

От съществено значение за образованието и научните изследвания са също 
цифровите библиотеки на някои професионални асоциации като IEEE (IEEE Computer 
Society Digital Library, http://www.computer.org/portal/site/csdl/) и ACM (The ACM Digital 
Library, http://portal.acm.org/dl.cfm). 

Напоследък набират скорост и множество национални проекти за тематични 
цифрови библиотеки като например Чешката цифрова математическа библиотека 
[Rákosník, 2006] и др. 
 
2.1.2. Инструментални средства за създаване на цифрови библиотеки 

Тук ще споменем някои популярни софтуерни пакети с отворен код, предназначени 
за създаване на цифрови хранилища и осигуряване на достъп до тяхното съдържание. 
Подборът им е извършен на базата на удовлетворяване в достатъчна степен на следните 
изисквания: наличие на удобни авторски средства (средства за въвеждане на данни и 
метаданни); възможности за използване на различни стандарти за метаданни и 
дефиниране на собствени схеми на метаданни; поддръжка на изображения с висока 
разрешаваща способност; вградени възможности за мащабиране на изображения; наличие 
на удобни средства за визуализация/разглеждане на обекти/данни/метаданни; богати 
функционални възможности на вградената машина за търсене; възможности за 
дефиниране на роли и управление на правата на потребителите. 

DSpace (http://www.dspace.org) е софтуерно средство с отворен код, предназначено 
за създаване на цифрови хранилища, което предоставя пълна гама от инструменти за 
управление и съхранение на цифрово съдържание. DSpace е най-широко използваната 
платформа за създаване и поддържане на цифрови хранилища, която има повече от 1000 
инсталации по света и бързо нарастващо общество на активни потребители. 

В българските академични институции има натрупан опит в използването на 
DSpace – например, научният портал на СУ „Св. Кл. Охридски” и цифровата библиотека 
на ИМИ-БАН са базирани на DSpace. 

Invenio (http://invenio-software.org/) е инструментално средство с отворен код, 
предназначено за създаване на уеб достъпни цифрови библиотеки и цифрови хранилища, 
което е разработено в CERN. Използва се в CERN като документен сървър, управляващ 
повече от 1 000 000 библиографски записи (представляващи статии, книги, списания, 
снимки, видео и др.) в областа на физиката на високите енергии, както и в множество 
други институции. Характеризира се с гъвкавост и бързодействие. 

В българските академични институции има натрупан опит в използването на 
Invenio – цифровата библиотека на СУ „Св. Кл. Охридски” в областта на хуманитарните 
науки SUDigital е базирана на Invenio. 

Nuxeo (http://community.nuxeo.com/) е обединяващо име на двойка продукти, 
приложими при разработване на цифрови библиотеки. Nuxeo DAM е система за 
управление на богато цифрово съдържание (включващо изображения, анимация, видео, 
музика и др.), а Nuxeo DM е среда за управление на документи. Двете системи могат да 
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бъдат интегрирани, като интерфейсът на Nuxeo DAM работи с файлове, съхранявани и 
управлявани от Nuxeo DM. 

BBC базира на Nuxeo DAM своя мобилен портал, който публикува повече от 100 
милиона информационни единици месечно. 

Alfresco (http://www.alfresco.com/) е софтуерна система с отворен код, 
предназначена за управление на съдържание. Разработени са множество допълнителни 
модули (plugins), които позволяват на Alfresco да поддържа типичните функционални 
характеристики на система за управление на богато цифрово съдържание. Alfresco 
предоставя богат набор от средства за съвместна работа. Съществува подробна 
документация, която позволява лесно да бъдат разработвани допълнителни модули за 
Alfresco. 

От разгледаните инструментални средства Alfresco предоставя най-развита среда за 
съвместна работа. Nuxeo DAM/DM предлага най-силна поддръжка на достъпа до 
публикувано богато цифрово съдържание (включително и до отделните му компоненти), 
както и на асоциирането на семантични метаданни със съответното цифрово съдържание. 
 

2.2. Референтен модел за цифровите библиотеки 
 

Натрупването на значими резултати в областта на цифровите библиотеки през 
последното десетилетие стои в основата на създаването на т. нар. референтен модел за 
цифровите библиотеки (Digital Library Reference Model, DLRM) [Candela & Castelli et al., 
2007]. Той е резулатат от съвместната работа на няколко европейски изследователски 
групи, които са част от DELOS Network of Excellence on Digital Libraries, и има за цел 
постигането на съгласие сред експертите в областта по отношение на основните понятия, 
структури и дейности в цифровите библиотеки.  

Референтният модел за цифрови библиотеки определя шест основни аспекта, които 
се очаква да обхваща проектът на всяка цифрова библиотека: 

• съдържание; 

• архитектура; 

• потребители; 

• функционалност (функционални възможности); 

• политики; 

• качество. 
Фигура 5 илюстрира разработената в рамките на модела трислойна референтна 

архитектура за цифровите библиотеки [Candela & Castelli & Pagano, 2006; Candela & 
Castelli et al., 2007]. 

Както се вижда, в основата на модела и предлаганата от него референтна 
архитектура стоят три понятия: 

• цифрова библиотека (Digital Library) – организация, в това число и виртуална, 
която събира, управлява и съхранява в дългосрочен план богато цифрово 

(електронно) съдържание и предлага на различни типове потребители 
специализирани функционални възможности за достъп до това съдържание в 
съответствие с добре дефинирани критерии за качество и ясно формулирани 
политики; 
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• софтуерна система на цифровата библиотека (Digital Library System) – 
софтуерна система, основана на определена (евентуално разпределена) 
архитектура, която предлагаща всички функционални възможности, изисквани 
от конкретна цифрова библиотека. Крайните потребители общуват с цифровата 
библиотека чрез тази система; 

 

 
 

Фигура 5. Референтна архитектура за цифровите библиотеки 
 

• система за управление на цифровата библиотека (Digital Library Management 
System) – софтуерна платформа, която предоставя необходимата 
инфраструктура за изграждане и администриране на софтуерната система на 
цифровата библиотека и възможности за интегриране на допълнителен софтуер, 
позволяващ разширяване и обогатяване на поддържаните функционални 
възможности. С тази система общуват проектантите, разработчиците и 
администраторите на цифровата библиотека. 

Разгледаната референтна архитектура по същество представлява архитектурен 
шаблон за проектиране (architectural design pattern), който предлага абстрактно решение за 
реализация на понятията и релациите от описанието на референтният модел. При 
проектирането на една цифрова библиотека следва наред с определянето на 
съдържанието, функционалните възможности, основните типове потребители и техните 
роли, критериите за качество на съдържанието и функционирането и политиките по 
отношение на взаимодействието с потребителите да бъдат взети и конкретни решения за 
съответната системна архитектура.  

Конкретните цифрови библиотеки, които са предмет на анализ в следващите глави 
на настоящия труд, са представени до голяма степен в съответствие с изискванията на 
референтния модел. Дискутират се съдържанието, функционалностите (в най-големи 
детайли – функционалните възможности на съответните машини за търсене), ролите на 
различните типове потребители и архитектурата на разгледаните системи. Въпросите, 
свързани с оценката на качеството на функционирането, са в значителна степен предмет 
на текущи изследвания. Поради пилотния характер на разработките не е обърнато 
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необходимото внимание на политиките във връзка с отношенията между библиотеката и 
нейните потребители, поверителността и др. 
 

2.3. Оперативна съвместимост на цифровите библиотеки 
 

Един от основните аспекти на изследванията в областта на цифровите библиотеки 
още от тяхната поява е осигуряването на оперативна съвместимост (interoperability) 
между различни цифрови библиотеки. Най-общо оперативната съвместимост е свързана 
със способността на две информационни системи да комуникират помежду си. 
Комуникацията може да има различни форми, например прехвърляне, обменяне, 
трансформиране или интегриране на информация. Ако две или повече състеми могат да 
комуникират и обменят данни, то е налице синтактична оперативна съвместимост 
(syntactic interoperability) между тях. Възможността за достатъчно точно автоматично 
интерпретиране на значението на обменяната информация в съответствие с очакванията 
на крайните потребители на множество системи е критерий за семантична оперативна 

съвместимост (semantic interoperability) между тези системи.  
Осигуряването на семантична оперативна съвместимост между софтуерните 

системи на две или повече цифрови библиотеки дава възможност за успешно изпълняване 
на сложни контекстно-зависими потребителски заявки върху хетерогенни информационни 
ресурси [Nisheva-Pavlova, 2010].  

 
2.3.1. Основни характеристики на семантичната оперативна съвместимост 

Семантичната оперативна съвместимост се характеризира със способността на 
различни информационни системи (в частност, софтуерни системи на цифрови 
библиотеки) да комуникират помежду си на основата на съвместимост между 
предвидените значения на съдържащата се в тях кодирана информация. Тя включва: 

• представяне на информацията по начин, който съответства на предвиденото й 
значение, независимо от нейния източник; 

• обработка на споделената информация в съответствие с предвиденото й 
значение. 

Постигането на семантична оперативна съвместимост на софтуерните системи на 
различни цифрови библиотеки е от съществено значение поне в следните основни аспекти 
[Patel et al., 2005]: 

• осигуряване на възможности за формулиране и изпълнение на сложни заявки за 
търсене; 

• подобряване на точността на търсенето; 

• реализиране на възможности за извършване на логически извод върху колекции 
от документи и бази от знания; 

• интегриране на хетерогенни информационни ресурси. 
Въпросите, свързани със семантичната оперативна съвместимост, засягат до 

известна степен следните дейности от жизнения цикъл на цифровите библиотеки: 

• създаване и модифициране на цифрово съдържание; 

• електронно публикуване; 

• създаване на колекции; 
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• каталогизиране (подбор на подходящи метаданни, съглашения за 
идентификация/именуване, регистрация), индексиране, представяне на 
знанията; 

• потребителски интерфейси, персонализация, обмен на съдържание; 

• достъп до съхраняваното съдържание, търсене на информационни ресурси, 
откриване на необходимата информация; 

• архивиране и цифрово (електронно) съхранение; 

• поддръжка и управление. 
Като най-ефективни инструменти за осигуряване на оперативна съвместимост на 

софтуерните системи на цифрови библиотеки в специализираната литература се сочат 
стандартизацията и създаването и използването на подходящи онтологии. 

 
2.3.2. Стандартизация 

В ролята си на средство за постигане на семантична оперативна съвместимост 
межу цифрови библиотеки стартизацията има най-съществено значение като съглашение 
за формата и значението на метаданните и схемите за описание на цифровото 
(електронното) съдържание, както и при употребата на имена (конструирането на 
идентификатори) на научните понятия и обектите от реалния свят. 

Използването на единни стандарти може да доведе до създаване на редица 
удобства за разработчиците и косвено за потребителите на цифрови библиотеки: 

• наличните информационни ресурси могат да бъдат съхранявани в единствена 
форма; 

• информацията може да бъде съобщавана (предавана, интегрирана, обединявана) 
директно, без междинни трансформации. 

Стандартизацията в софтуерните системи на цифрови библиотеки обхваща 
повечето аспекти на тяхното разработване. Като най-съществени от изследователска 
гледна точка могат да бъдат посочени следните типове стандарти: 

• стандарти за създаване на цифрови колекции; 

• стандарти за архивиране и опазване; 

• стандарти за метаданни; 

• стандарти за електронно публикуване на книги, списания и други медии. 
За целите на изследванията, представени в настоящия труд, от най-голямо значение 

са стандартите за метаданни и тяхната връзка с използването на подходящи онтологии. 
Като най-популярни стандарти за метаданни може да бъдат посочени:  

• Dublin Core (http://dublincore.org/) – стандарт за онлайн достъпни метаданни, 
ориентиран към описание на мрежови ресурси; 

• Encoded Archival Description (EAD, http://www.loc.gov/ead/) – стандарт за 
описание на метаданни за хранилища на архивни документи и ръкописи; 

• Online Information Exchange (ONIX, http://www.editeur.org/15/Previous-Releases/) 
– международен стандарт за представяне и обмен на информация за продукти 
на книгоиздаването в електронен формат; 

• Learning Objects Metadata (IEEE LOM, http://ltsc.ieee.org/wg12/) – стандарт за 
спецификация на синтаксиса и семантиката на метаданни за учебни обекти; 
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• Text Encoding Initiative (TEI, http://www.tei-c.org/index.xml) – стандарт за 
цифрово (електронно) представяне на представяне на текстове; 

• Z39.87 Data Dictionary (NISO MIX, http://www.loc.gov/standards/mix/) – стандарт 
за технически метаданни, необходими за управлението на колекции от цифрови 
изображения; 

• Machine Readable Cataloging (MARC, http://www.loc.gov/marc/) – множество от 
стандати за представяне и обмен на библиографска информация в машинно 
читаем формат; 

• Metadata Encoding and Transmission Standard (METS, http://www.loc.gov/ 
standards/mets/) – XML схема за описание на дескриптивни, административни и 
структурни метаданни за обектите в една цифрова библиотека; 

• Multimedia Content Description Interface (MPEG-7, http://mpeg.chiariglione.org/ 
standards/mpeg-7/mpeg-7.htm) – ISO/IEC стандарт, който специфицира 
множество от дескриптори за описание на различни типове мултимедийна 
информация; 

• Directory Interchange Format (DIF, http://gcmd.gsfc.nasa.gov/User/difguide/ 
difman.html) – стандартизиран формат за обмен на информация за набори от 
изследователски данни. 

 
2.3.3. Използване на онтологии 

Използванието на подходящи онтологии е един от общоприетите механизми за 
осигуряване на семантична оперативна съвместимост на цифрови библиотеки. 

Онтологиите се разглеждат в специализираната литература като източници, 
определящи речниците (лексиконите), в термините на които се формулират метаданните, 
т.е. като източници на лексиката на метаданните, и затова играят съществена роля при 
определянето на приложимостта на съответните ресурси [Doerr, 2003]. Обикновено 
съдаването на една предметна онтология има за цел да се дефинира значението на 
понятията и термините, използвани в рамките на определена област. Така използването и 
споделянето на подходящи онтологии помага да бъде постигнато общо за/съгласувано 
между съответните софтуерни състеми на цифрови библиотеки разбиране за 
съдържанието на съхраняваните информационни ресурси. 

За целта са приложими както подходящи общи и междинни онтологии, 
предназначени за описание на понятия и релации, които са базови за широки области на 
приложение, така и добре проектирани предметни онтологии. Според [Guarino & Carrara 
& Giaretta, 1994] семантичната оперативна съвместимост зависи най-вече от 
съществуването и използването на добре конструирани и възприети от професионалистите 
общи и междинни онтологии, в които са дефинирани съответните базови понятия и 
релации. Следваща стъпка би трябвало да бъде създаването/подборът и прилагането на 
подходящи предметни онтологии, които обогатяват и конкретизират дефинициите на тези 
понятия и релации. 

По този начин систематичният подход към осигуряването на семантична 
оперативна съвместимост на цифровите библиотеки се основава на тристепенна схема на 
дейностите, при която най-напред се избират стандарти за описание на метаданните, след 
това се използват подходящи общи и междинни онтологии, които определят в общи линии 
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значението на метаданните, и накрая това значение се доуточнява с помощта на съответни 
предметни онтологии. 
 

2.4. Семантични цифрови библиотеки 
 

Семантичните цифрови библиотеки [Barbera et al., 2008; Castro & Giraldo & Castro, 
2010; Kruk et al., 2006; Kruk et al., 2007] са софтуерни системи на цифрови библиотеки, 
които използват семантични технологии за постигане на конкретните си цели. Най-
характерно за тях е широкото приложение на онтологии, с помощта на които се решават 
редица проблеми, свързани с дефинирането на семантиката на метаданните и 
преодоляването на семантичните различия между сходни стандарти за метаданни, 
поддръжката на т. нар. интелигентно търсене и др. Онтологиите в семантичните цифрови 
библиотеки служат за основа на: 

• организацията на библиографските описания; 

• вътрешното представяне и визуализирането на съдържанието на съхраняваните 
документи; 

• споделянето на знания между потребителите. 
За целта съществена роля играят т. нар. семантични анотации на 

информационните ресурси, при съставянето на които се използват подходящи онтологии. 
Поддържането на функционални възможности за интелигентно търсене [Guha & 

McCool & Miller, 2003; Lervik & Brygfjeld, 2006], известно също като семантично 

търсене, е една от характеристиките на семантичните цифрови библиотеки. Онтологиите 
играят ключова роля в този вид търсене. Наред с предметните онтологии, които са 
източници на знания за значението на понятията от областта, тяхната йерархия, 
свойствата им и релациите между тях, някои автори подчертават също значението в този 
аспект на т. нар. библиографски онтологии, описващи стандарти за метаданни, както и на 
онтологиите, ориентирани към общности (community-aware ontologies), с чиято помощ се 
описват представите за различните типове потребители, техните изисквания и 
взаимодействия. 

Като най-популярни примери за успешни проекти за семантични цифрови 
бибиотеки могат да бъдат посочени JeromeDL (http://www.jeromedl.org) и Bricks 
(http://www.brickscommunity.org/). 
 

2.5. Открити въпроси 
 

Наред с постигнатите значими успехи в областта на цифровите библиотеки, пред 
създателите на цифрови библиотеки и средства за достъп до тяхното съдържание все още 
стоят редица предизвикателства. Едно такова предизвикателство е скоростта на 
изпълнение на потребителските заявки. Друго предизвикателство е осигуряването на 
максимално точни и съдържателни отговори на въпросите и зявките на потребителите. 
Следващо сериозно предизвикателство е необходимостта от осъществяване на търсене в 
цифрови хранилища с разнообразни по тип и съдържание документи/обекти, достъпни в 
различни електронни формати. Има и много открити въпроси, свързани с възможностите 
за приложение на онтологии при създаването на машини за семантично (интелигентно) 
търсене, персонализацията на достъпа до информационни ресурси [Georgiadis et al., 2006; 
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Seyedarabi, 2011; Kjurchievska, 2012] и др. Напоследък придобива особена актуалност и 
все още слабо изследваната тематика на интегрирането на резултати от областта на 
програмните средства за създаване, публикуване и четене на електронни книги в мрежова 
среда [Sredkov & Trifonov & Georgiev, 2010] с разработването на методи и подходящи 
инструментални средства за създаване на академични цифрови библиотеки. Не на 
последно място тук тряба да бъдат посочени и някои социални и икономически аспекти на 
разработването и използването на цифрови библиотеки. 

Настоящият труд е посветен на изследвания, насочени към създаването на 
хетерогенни академични цифрови библиотеки, които предлагат разнообразни 
възможности за интелигентно търсене, като за целта изпозват специално създадени 
предметни онтологии с подходящи характеристики. Разгледани са и въпроси, свързани с 
разработването на многоезикови академични цифрови библиотеки. 
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Глава 3. Цифрова библиотека с изследователски и учебни 
материали 

 
 

3.1. Цели на изследванията 
 

Настоящата глава е посветена на резултатите от изследвания по темата на 
хабилитационния труд, извършени в рамките на два проекта, финансирани от Фонда за 
научни изследвания на Софийския университет (Проект “Методи и инструментални 
средства за създаване на академични дигитални библиотеки”, Договор № 038/2009 г. с 
ФНИ на СУ, и Проект “Методи и инструментални средства, осигуряващи жизнения цикъл 
на богато електронно съдържание”, Договор № 168/2010 г. с ФНИ на СУ), които имат за 
цел разработване на методика и съответен поддържащ софтуерен инструментариум за 
създаване на академични цифрови библиотеки. 

По-точно, представените изследвания имат следните основни цели: 

• да се предложи подходяща архитектура на софтуерна система на хетерогенна 
академична цифрова библиотека с изследователски и учебни материали от 
различни научни области; 

• да се анализират въпросите, свързани с типовете потребители на академични 
цифрови библиотеки, техните роли и изисквания към предоставяния от 
съответната софтуерна система потребителски интерфейс; 

• да се анализират различни аспекти на създаването и интегрирането на 
онтологии, свързани със съдържанието на многоезикови академични цифрови 
библиотеки; 

• да се определи подходящо множество от метаданни за различни типове 
изследователски и учебни материали, като се вземат предвид международно 
утвърдените класификационни схеми и стандарти и традициите на 
изследователската и учебната дейност във ФМИ на СУ; 

• да се разработи и експериментира подходяща методология за прилагане на 
съвременни информационни технологии и в частност технологии на 
Семантичния уеб при създаване на средства за интелигентно (ориентирано към 
семантиката; семантично ориентирано; семантично) търсене и извличане на 
документи в многоезикови цифрови библиотеки. 

Резултатите от изследванията са приложени при създаването на прототип на 
цифрова библиотека (наречена DigLib-CI) с изследователски и учебни материали – научни 
статии, дисертации, дипломни работи, записки на лекции, учебници, примерни тестове, 
справочни материали и др., разработени в катедра “Компютърна информатика” на ФМИ 
или достъпни свободно в Интернет. 
 

3.2. Архитектура на софтуерната система 
 

DigLib-CI е академична цифрова библиотека, чиято разработка има за цел 
осигуряване на пълноценен достъп до изследователски и учебни материали от областите 
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Компютърни науки и Информационни системи. Функционалната структура на DigLib-CI 
[Pavlov & Nisheva-Pavlova, 2008; Nisheva-Pavlova & Pavlov, 2009a] е показана на Фигура 6. 

 

 
 

Фигура 6. Функционална структура на DigLib-CI 
 

Хранилищата за ресурси (content repositories) на DigLib-CI съдържат различни 
типове изследователски и учебни материали (научни статии; дисертации; дипломни 
работи; учебни материали – записки на лекции, учебници, тестове, справочни материали и 
др.) в посочените области. Тези материали са написани на български или английски език и 
са налични в разнообразни цифрови формати: pdf, html, plain text, doc, ppt, jpeg и др. 

Каталозите с метаданни (metadata catalogues) съдържат описания в XML формат на 
материалите от съответните хранилища. Те са проектирани в съответствие с популярни 
стандарти за метаданни и предоставят възможности за лесно идентифициране на 
необходимите библиотечни ресурси от страна на машината за търсене. 

Предметните онтологии (subject ontologies) съдържат описанията на множество 
понятия от областите Компютърни науки и Информационни системи, включително техни 
свойства и релации между тях. Те играят съществена роля за реализацията на пълните 
възможности на машината за търсене на DigLib-CI. 

Машината за търсене (search engine) е средство за осъществяване на очаквания от 
потребителите достъп до множеството от разнообразни ресурси, съхранявани в DigLib-CI. 
Тя предоставя възможности за извършване на различни типове търсене и извличане на 
документи (ресурси). 

Модулите, реализиращи библиотечните функционалности (library functionality) и 
потребителския интерфейс (GUI), са проектирани в съответствие с очакваните 
потребности и изисквания на основните типове потребители на DigLib-CI. Текущата 



 31 

версия на интерфейсния модул поддържа възможности за диференциран достъп до 
ресурсите на библиотеката и съответните помощни инструментални средства (редактори 
на каталожни описания и др.), ориентиран към четири типа потребители и техните 
специфични роли. 
 

3.3. Метаданни и каталожни описания 
 

Всеки от каталозите с метаданни в DigLib-CI съдържа описания на материалите, 
които се съдържат в съответното хранилище за ресурси. Тези описания са проектирани в 
съответствие със стандарта на IEEE за метаданни за учебни обекти (IEEE Standard for 
Learning Object Metadata, http://ltsc.ieee.org/wg12/20020612-Final-LOM-Draft.html). 

В хода на работата са обособени 14 типа (категории) библиотечни ресурси, 
включени в хранилищата на DigLib-CI: книга; дисертация; автореферат на дисертация; 
дипломна работа; брой на периодично издание; статия; лекционен курс/записки на 
лекции; съдържание/презентация на лекция; съдържание/презентация на упражнение; 
проект; изходен код на учебна програмна система; набор от примерни данни; примерен 
тест/примерна тема за контролна работа или писмен изпит; работен материал. Всяка от 
тези категории се характеризира с отделна дефиниция на типа документ (DTD). 

Фигура 7 и Фигура 8 показват съответно дефинициите на документите (DTD) от 
тип “брой на периодично издание” и “статия”. 

 

 
 

Фигура 7. Дефиниция на типа документ “брой на периодично издание” 
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Фигура 8. Дефиниция на типа документ “статия” 
 

Типични примери за метаданни за (атрибути на) повечето категории учебни и 
изследователски материали са: тип на материала; автор(и); език/езици (естествен език 
и/или език за програмиране, на който е написан); цифров формат; местонахождение 
(адрес); версия; дата на създаване (дата на последната редакция); степен на завършеност; 
ограничения върху правото за използване; семантична анотация (списък от 
понятия/концепти от подходяща предметна онтология, представящи в най-голяма степен 
съдържанието/тематиката на материала). Учебните материали се характеризират освен 
това с образователно-квалификационната степен, за която са предназначени/подходящи, и 
с индикация на основните типове потребители, за чиито образователни потребности са 
създадени. Като атрибути на официално публикуваните изследователски и учебни 
материали се включват съответните библиографски данни. 
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Всички каталожни описания на библиотечни ресурси се състоят от две 
еквивалентни части, в които стойностите на едноименните елементи са текстове 
съответно на български и английски език. Машината за търсене използва една от двете 
части на всяко от описанията в зависимост от езика, на който е формулирана 
изпълняваната потребителска заявка. 

Фигура 9 и Фигура 10 показват съответно примерни каталожни описания на 
ресурси от тип “брой на периодично издание” и “статия”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 9. Каталожно описание на библиотечен ресурс от тип “брой на периодично 

издание” 
 

Елементът <bib_data> от каталожното описание на един официално публикуван 
учебен или изследователски материал – книга (монография, учебник, сборник, 
ръководство и т.н.) или статия – съдържа необходимата библиографска информация, 
например издател/издателство; ISBN или ISSN на книгата или поредицата/периодичното 
издание; година на публикуване и т.н. 

Съвкупността от елементите <ontologyRefs> и <keywords> на дадено каталожно 
описание играе ролята на семантична анотация на съответния библиотечен ресурс. 
Стойностите на елементите, вложени в <ontologyRefs>, са понятия от подходящи 
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предметни онтологии (имена на класове от тези предметни онтологии), в термините на 
които максимално точно се резюмира съдържанието на описвания документ. 

Понятията от двете предметни онтологии са твърде общи от гледна точка на 
предполагаемите очаквания на типичните потребители на DigLib-CI. Затова се поддържа 
възможност в каталожните описания на всички типове учебни и изследователски ресурси 
да бъдат включени и допълнителни ключови думи (keywords), които представят 
съдържанието на съответните материали на необходимото ниво на абстракция [Nisheva-
Pavlova & Pavlov, 2009b]. Тези ключови думи са стойности на елементите, вложени в 
елемента <keywords> на конкретното каталожно описание. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 10. Каталожно описание на библиотечен ресурс от тип “статия” 

 
Наименованията на предметните области и идентификаторите на файловете, 

съдържащи дефинициите на избраните предметни онтологии, са стойности на елементите, 
вложени съответно в елемента <subjects> и елемента <ontologies> на каталожното 
описание. 
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3.4. Предметни онтологии 
 

Текущата версия на DigLib-CI включва две специално създадени предметни 
онтологии, които описват йерархията на основните понятия от областите “Компютърни 
науки” и “Информационни системи”, техни свойства и релации между тях. 

Онтологията “Компютърни науки” (the Computer Science Ontology) е създадена на 
базата на широко използвания (включително във ФМИ) “Computer Science Curriculum 
2008”, разработен от ACM и IEEE/CS [Association for Computing Machinery & IEEE 
Computer Society, 2008]. Тя включва около 300 понятия от областта на компютърните 
науки и най-съществените релации между тях и по същество дефинира атомарните 
единици знания (knowledge units), в термините на които се описва съдържанието на 
наличните в DigLib-CI учебни и изследователски материали в тази област. 

Онтологията “Информационни системи” (the Information Systems Ontology) се 
разработва с използване на популярния “Model Curriculum and Guidelines for Undergraduate 
Degree Programs in Information Systems” на ACM, AIS и AITP [ACM & AIS & AITP, 2010]. 

Двете онтологии са конструирани с помощта на попуярния редактор на знания с 
отворен код Protégé. Използван е логическият (OWL) модел, поддържан от Protégé 
[Horridge & Brandt, 2011]. 

Фигура 11 илюстрира част от йерархията на понятията от онтологията 
“Компютърни науки”, а Фигура 12 – част от йерархията на понятията от онтологията 
“Информационни системи”. 

 

 
 

Фигура 11. Част от йерархията на понятията от онтологията “Компютърни науки” 
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Всяка от онтологиите е налична в два варианта – с наименования на понятията и 
свойствата/релациите съответно на английски и български език. Машината за търсене 
използва един от вариантите в зависимост от езика, на който е формулирана конкретната 
потребителска заявка.  

Създадена е също експериментална версия на синонимен речник, чието 
предназначение е да предостави и други термини, с които се назовават понятия от 
областите “Компютърни науки” и “Информационни системи”. 

Машината за търсене на DigLib-CI използва предметните онтологии и синонимния 
речник за разширяване на потребителските заявки, както е показано в т. 3.6. По същество 
в текущата версия на машината за търсене се използват само съответните йерархии на 
понятията, т.е. двете онтологии се използват само като прости (simple) такива. 

 

 
 

Фигура 12. Част от йерархията на понятията от онтологията “Информационни системи” 
 

Знанията в областта на компютърните науки и в тази на информационните системи 
се формулират с помощта на значителен брой общи понятия, затова двете дискутирани 
предметни онтологии включват множество общи/сходни класове (с еднакви или подобни 
имена и пресичащи се множества от свойства и ограничения върху тях). 

Например категорията “Intelligent Systems” (“интелигентни системи”) е обща за 
двете онтологии. Категорията “Information Management” (“управление на информацията”) 
от онтологията “Компютърни науки” е сходна на категорията “Data and Information 
Management” (“управление на данни и информация”) от онтологията “Информационни 
системи”. Поддървото в “is-a” йерархията на класовете от онтологията “Компютърни 
науки” с корен “Information Management” включва класовете “Data Modeling” и “Data 
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Mining”, които са сходни съответно на класовете “Data and Information Modeling” и 
“Business Intelligence and Decision Support” от онтологията “Информационни системи”. 

Сходството на два класа от различни онтологии може да бъде дефинирано така, че 
да бъде установено с помощта на подходяща система от продукционни правила. Ако 
разглеждаме категориите (класовете) като множества от съответни по-специфични 
категории и техни конкретни представители (екземпляри), една интуитивна дефиниция на 
релацията “Категорията A е сходна на категорията B” би могла да включва три основни 
случая: 

• А е подмножество на B и повечето елементи на B принадлежат на A; 

• B е подмножество на A и повечето елементи на A принадлежат на B; 

• A и B се припокриват, като имат висок процент общи елементи. 
Тук констатациите “повечето елементи” и “висок процент общи елементи” следва 

да намерят конкретни числови изражения. 
Установяването на сходство на понятия (категории) и конструирането на 

множество от понятия, сходни на дадено понятие, може да подобри съществено 
процедурата на разширяване на потребителските заявки в хода на семантичното 
(интелигентното) търсене, описано в т. 3.6. 
 

3.5. Типове потребители и потребителски интерфейс 
 

Интерфейсният модул на DigLib-CI [Pavlov & Nisheva-Pavlova et al., 2010] 
поддържа възможности за достъп до ресурсите на библиотеката и някои помощни 
средства (редактор на каталожни описания, администраторски средства и др.), 
ориентирани към ролите и изискванията на четири основни типа потребители: 

• студенти от ФМИ – имат право да четат и получават (download) файлове с 
учебници, свободно достъпни записки на лекции и презентации от всички 
публични хранилища на библиотеката, както и други типове материали 
(монографии, дисертации, статии, броеве на периодични издания, записки на 
лекции, презентации, изходен код на учебни програмни системи, набори от 
примерни данни; примерни изпитни теми и др.) от определени публични 
хранилища; 

• автори (преподаватели и изследователи от ФМИ) – освен студентските права за 
достъп те имат право да публикуват материали в определени публични 
хранилища, както и да създават и обновяват съдържанието на частни 
хранилища и да използват материали от някои от тях; 

• администратори (“библиотекари”) – имат пълен достъп до всички хранилища и 
ресурси на библиотеката и изпълняват функции на системни администратори 
(регистриране на потребители и определяне на техните роли и права); 

• външни “читатели” (гости) – могат да четат и получават файлове с определени 
типове материали (учебници, свободно достъпни записки на лекции, 
презентации др.) от определени публични хранилища. 

Всички типове потребители на DigLib-CI имат достъп до стандартния интерфейс на 
машината за търсене, който позволява лесно да бъдат формулирани на български или 
английски език заявки за търсене и извличане на ресурси, удовлетворяващи разнообразни 
критерии (виж Фигура 13). 
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Фигура 13. Потребителски интерфейс на DigLib-CI (форма за търсене) 
 

 
 

Фигура 14. Потребителски интерфейс на DigLib-CI (авторски средства) – форма за 
въвеждане/редактиране на каталожни метаданни за брой на периодично издание 
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Преподавателите от ФМИ и администраторите на системата могат да играят ролята 

на автори на библиотечни ресурси и каталожни описания. Интерфейсният модул на 
DigLib-CI им предоставя достъп и до специално разработените авторски средства, с 
помощта на които могат да бъдат въвеждани и редактирани каталожни описания на 
всички категории библиотечни ресурси, както е показано на Фигура 14 и Фигура 15. 

 

 
 

Фигура 15. Потребителски интерфейс на DigLib-CI (авторски средства) – форма за 
въвеждане/редактиране на каталожни метаданни за статия 

 
Формите за въвеждане и редактиране на метаданни (т.е. за създаване на каталожни 

описания) предоставят на потребителите с авторски права достъп до множества полета с 
подходящи етикети, в които се въвеждат/редактират или при възможност избират от 
предварително подготвени списъци стойностите на съответните елементи на описанията. 

Разработен е прототип на софтуерен инструмент за визуализиране на is-a 
йерархията на класовете от дадена OWL онтология, с помощта на който може да се 
разглеждат и избират имената на понятията/класовете от подходящата онтология, които са 
стойности на елементите, вложени в елемента <ontologyRefs> на съответното каталожно 
описание. 
 

3.6. Машина за търсене 
 

Машината за търсене е средство за осъществяване на достъп до множеството от 
разнообразни учебни и изследователски материали, съхранявани в DigLib-CI, в отговор на 
заявки, зададени от потребители със съответни права. По същество потребителските 
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заявки дефинират ограничения върху стойностите на определени метаданни – елементи от 
каталожните описания на необходимите материали. Текущата версия на машината за 
търсене предоставя възможности за извършване на четири типа търсене и извличане на 
библиотечни ресурси [Nisheva-Pavlova & Pavlov, 2010]: 

• пълно търсене – търсене и извличане на всички налични материали в 
хранилищата на библиотеката, подредени по заглавие, автор(и), категория, дата 
на създаване или дата на включване в библиотеката; 

• търсене по автор(и) – търсене и извличане на всички материали, създадени от 
даден(и) автор(и) (търсенето се извършва в елементите <authors> на 
каталожните описания); 

• търсене по ключови думи – търсене на материали, в описанията на които са 
използвани определени ключови думи (търсенето се извършва в елементите 
<keywords> на каталожните описания); 

• разширено (интелигентно) търсене – търсене на материали на определена 
тематика, зададена чрез понятие от подходяща предметна онтология (търсенето 
се извършва в елементите <ontologyRefs> на каталожните описания). 
Понастоящем се обработват само “атомарни” заявки за разширено търсене, 
които не съдържат конюнкции или дизюнкции от понятия. 

В процеса на търсене се преглеждат последователно описанията на библиотечни 
ресурси от каталозите на тези хранилища, до които има достъп потребителят, чиято заявка 
се изпълнява. Тези описания, които съдържат съответен (определен от типа на заявката за 
търсене) елемент, съпоставим с потребителската заявка, се маркират с цел да бъдат 
използвани при формирането на резултата. Съпоставянето е успешно, ако стойността на 
елемента или стойността на някой от вложените в него елементи съвпада с текста на 
заявката. Материалите, чиито каталожни описания са маркирани, се извличат и 
предоставят на потребителя заедно с описанията им. 

При интелигентното търсене потребителската заявка се разширява, като към нея се 
добавят понятия, свързани семантично (в термините на определена онтология) със 
зададеното от потребителя. Търсенето се извършва в семантичните анотации на отделните 
материали и като резултат се получава достъп и до тези библиотечни ресурси, 
съдържанието на които е описано в термините на понятия (класове от онтологията), 
свързани семантично с това, съставляващо оригиналната заявка на потребителя. 

По-точно, разширяването на една заявка за интелигентно търсене се извършва на 
два етапа. На първия етап към потребителската заявка се добавят съответните по-
специфични понятия от посочената онтология (наследниците на възела, съответен на 
зададеното от потребителя понятие, в “is-a” йерархията на класовете от онтологията). На 
втория етап към разширената заявка се добавят и всички синоними на вече включените в 
нея понятия, намерени в експерименталната версия на синонимния речник. 

Ако потребителят посочи повече от една предметна онтология (повече от една 
интересуваща го научна област), описаната процедура се повтаря последователно за всяка 
от посочените онтологии. След това се намират тези каталожни описания, които имат 
елемент <ontologyRefs>, съпоставим с поне един компонент на разширената заявка. 

Нека предположим например, че потребител на системата формулира на английски 
език заявка за интелигентно търсене, съставена от понятието “fundamental constructs” 
(“основни понятия в програмирането”) от областта “Компютърни науки”, като за целта 
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посочи едноименната онтология. Най-напред ще бъде извършено разширяване на тази 
заявка, като към нея ще бъдат добавени съответните по-специфични понятия от варианта 
на английски език на онтологията “Компютърни науки”: “basic syntax and semantics”, 
“binding and scope”, “conditional structures”, “declarations”, “expressions”, “functions and 
procedures”, … , “variables”, “bindings”, “blocks”, … , “simple variables”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 16. Някои резултати от разширено търсене на тема “fundamental constructs” 

 
След това към разширената заявка ще бъдат добавени евентуално намерените 

синоними на нейни компоненти и ще се премине към претърсване на каталозите на 
библиотечните хранилища, до които има достъп конкретният потребител. 

Фигура 16 илюстрира част от резултатите от разширеното търсене на тема 
“fundamental constructs”. 

Аналогично, ако при същите условия бъде зададена заявка за интелигентно търсене 
на тема “programming languages”, разширеният вариант на тази заявка ще включва 
понятията “programming languages”, “abstraction mechanisms”, “declarations and types”, 
“language translation systems”, “functional programming”, “logic programming”, “object 
oriented programming”, “procedural programming”, “programming language design”, 
“declaration models”, “garbage collection”, “type checking”, … , “design goals”, “typing 
regimes” и откритите техни синоними. 

Фигура 17 илюстрира част от резултатите от интелигентното търсене на тема 
“programming languages”. 
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Фигура 17. Някои резултати от разширено търсене на тема “programming languages” 
 

 

3.7. Цифрова библиотека GTMR 
 

Бурното развитие на индустрията за разработване и разпространение на 
компютърни игри и нарастващият интерес на студенти от различни специалности към 
съответните технологии доведоха до появата и включването в много учебни планове на 
бакалавърско и магистърско равнище на значителен брой университетски курсове по 
тематиката на разработването и приложенията на различни видове компютърни игри. 
Подходящи компютърни игри и примери, свързани с тях, се използват успешно и в 
изучаването на базови курсове в други области като информатика, информационни 
технологии и т.н. Създаването на цифровата библиотека GTMR (Game Teaching Materials 
Repository) е по инициатива на проф. П. Станчев от Kettering University, USA, и ИМИ – 
БАН, с цел да бъдат систематизирани и предоставени за удобно ползване от 
интересуващите се потребители (преподаватели, студенти и др.) значително количество 
свободно достъпни учебни материали в областта на компютърните игри.  

При проектирането и разработката на GTMR са използвани редица принципи на 
инициативите OAI (Open Archives Initiative, http://www.openarchives.org/) и OER (Open 
Educational Resources, http://www.oercommons.org/). Към настоящия момент в 
хранилището за ресурси са включени главно учебни материали, препоръчвани от 
Международната асоциация на разработчиците на игри IGDA (International Game 
Developers Association, http://www.igda.org/). Машината за търсене на GTMR е копие на 
тази на DigLib-CI, адаптирано към специфичната за случая структура на каталожните 
описания. Предметната онтология в структурата на GTMR се основава на рамковия 
учебен план, предложен от IGDA (виж Фигура 18). 
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Фигура 18. Част от йерархията на понятията от онтологията “Компютърни игри” 
 

Предвидени са процедури по оценяване на качеството на съхраняваните материали 
и функционирането на GTMR [Stanchev & Nisheva-Pavlova & Geske, 2010]. 
 

3.8. Изводи и възможности за бъдещо развитие 
 

Основна характеристика на подхода, предложен и осъществен при създаването на 
DigLib-CI, е акцентът върху осигуряването на възможности за гъвкав и пълноценен 
семантично ориентиран достъп до ресурсите на библиотеката за потребители с различни 
професионални интереси и езикови умения. Мащабите на DigLib-CI не предполагат 
включване на специализирани средства за моделиране на потребителя и осигуряване на 
по-висока степен на адаптивност на системата. Принципите на функциониране на 
машината за търсене са проектирани така, че да се поддържа оперативна съвместимост с 
други системи и повторна използваемост на библиотечните ресурси. Тези принципи са 
приложими при реализацията на машини за търсене на цял клас академични цифрови 
библиотеки, които предоставят средства за семантично ориентиран достъп до 
съхраняваните разнотипни материали. 

Предвижда се развитие на текущата версия на DigLib-CI в няколко направления: 

• реализация на някои допълнителни библиотечни функционалности и средства 
за съвместна работа като водене и споделяне на бележки, поддържане на 
дискусионни форуми и др.; 

• разширяване на формата на заявките, които може да изпълнява машината за 
търсене; 

• обогатяване на процедурата за разширяване на потребителските заявки за 
интелигентно търсене чрез 
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� определяне на множество подходящи свойства на класовете от предметните 
онтологии и включване на техните стойности в разширените заявки; 

� разработване на инструмент за установяване на сходство на понятия от 
различни онтологии, както е показано в т. 3.4; 

• дефиниране на съответствие между онтологията “Компютърни науки” и 
популярната класификационна система на ACM (ACM Computing Classification 
System, http://www.acm.org/class/), което ще облекчи съществено процеса на 
създаване на каталожни описания на статии и броеве на периодични издания. 
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Глава 4. Цифрова библиотека с български фолклорни песни 
 
 

4.1. Цели на изследванията 
 

В тази глава са представени резултати от изследванията по темата на 
хабилитационния труд, осъществени в рамките на Проект “Информационни технологии за 
представяне с музика, ноти и текст на български народни песни в дигитална библиотека”, 
финансиран от Фонд “Научни изследвания” на МОМН (Договор ДТК-02-54/2009) 
[Peycheva & Kirov & Nisheva-Pavlova, 2010]. Изпълнители на проекта са група колективи 
от Института по математика и информатика – БАН, Институтa за етнология и 
фолклористика с Етнографски музей – БАН, Института за изследване на изкуствата – БАН 
и Факултета по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски”. 

Основна цел на посочения проект е създаването на методи и софтуерни средства, 
които да отговорят на информационно-технологичните потребности на изследователите 
на музикалния фолклор в областта на етнологията, етномузикологията и фолклористиката. 
В изпълнение на тази цел от колектива от ИМИ – БАН са създадени технологична среда за 
цифровизация на нотни текстове, специално адаптирана за български народни песни, и 
прототип на хетерогенна база от данни с ноти, текст и музика [Kirov, 2011]. С усилията на 
колективите от ИМИ, ИЕФЕМ и ИИИ са цифровизирани нотните записи, текстовете и 
записи на изпълнения на около 1100 автентични фолклорни песни [Peycheva & Kirov, 
2011]. 

Изследванията на колектива от ФМИ с водещо участие на автора на настоящия 
труд са насочени към: 

• анализ на особеностите на областта и създаване на функционален модел на 
дигитална библиотека с българска фолклорна музика; 

• развитие и прилагане на информационни технологии за създаване на цифрови 
библиотеки, методи и инструменти за търсене (в частност, семантично търсене) 
в хетерогенна цифрова библиотека с материали на различна тематика. 

Резултатите от изследванията са приложени при създаването на прототип на 
цифрова библиотека (наречена DjDL) с български фолклорни песни, представени с 
техните нотни записи, текст и музикални изпълнения, която предоставя разнообразни 
инструменти за достъп до съхраняваното хетерогенно цифрово съдържание [Nisheva-
Pavlova & Pavlov, 2011a; Nisheva-Pavlova & Pavlov, 2011b]. 
 

4.2. Основни характеристики на библиотечните ресурси и архитектура на 
софтуерната система 
 

Понастоящем в DjDL се съхранява колекция от около 1100 съставни 
(многокомпонентни) цифрови обекти, които представят значителна част от 
непубликувания архив с ръкописни теренни записи на проф. Тодор Джиджев. 

Функционалната структура на DjDL е показана на Фигура 19. Тя следва 
принципите, дискутирани в т. 3.2, затова тук ще бъдат представени само някои 
специфични особености на отделните й компоненти. 
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Каталогът с метаданни съдържа кратки описания в XML формат на песните, 
включени в хранилището на библиотеката. Типични примери за метаданни на 
фолклорните песни са: име на песента, жанрова класификация според различни 
класификационни признаци, изпълнител(и), записвач(и), дешифратор(и), място и дата на 
записа и др.  

 

 
 

Фигура 19. Функционална структура на DjDL 
 

Хранилището на DjDL включва съставни цифрови обекти, които представят 
български фолклорни песни. Отделните компоненти на тези обекти съдържат съответно: 

• текстовете (лириката) на песните; 

• нотните текстове на песните в текстовия формат, поддържан от системата 
LilyPond [Kirov, 2011]; 

• музикални (MP3) записи с автентични изпълнения на песните; 

• записи (в MIDI формат) на мелодиите на песните, генерирани с помощта на 
LilyPond от нотните текстове. 

Предметната онтология представлява съвкупност от няколко свързани 
(под)онтологии, които играят ключова роля за реализацията на проектираните 
функционални възможности на машината за търсене. Те описват множество понятия от 
различни тематични области (бит и семейство, обществени отношения, исторически 
събития, природни състояния и явления, астрономически явления и мн. др. ), свързани със 
съдържанието на песните, както и свойства на понятията и релации между тях. 

Текущата версия на машината за търсене на DjDL предоставя възможности за 
търсене само в явно формулираните метаданни и текстовете (лириката) на песните. Тя 
поддържа два основни типа търсене: търсене по ключови думи/фрази и семантично 
търсене. При семантичното тъсене освен предметната онтология се използват съществено 
и експериментални версии на два малки по обем речника в цифров (XML) формат, 
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създадени за целите на тестването на машината за търсене – речник на остарели и 
диалектни думи и синонимен речник. 
 

4.3. Метаданни и каталожни описания 
 

Множеството от метаданни за фолклорните песни е определено определено, като са 
взети предвид международно утвърдени стандарти (Text Encoding Initiative (TEI) и 
Encoded Archival Description (EAD), виж т. 2.3) и класификационни схеми, както и 
особеностите на националната традиция. В съответствие със стандарта EAD всяко 
каталожно описание съдържа метаданните за определена фолклорна песен и текста 
(лириката) на тази песен. По такъв начин се постига по-висока скорост на работата на 
машината за търсене. 

Фигура 20 съдържа списък на елементите (предвидените типове метаданни и 
текстът на песента, записан като стойност на елемента <folk_song_text>), от които са 
съставени каталожните описания на песните от хранилището на DjDL, и кратко описание 
на значението на всеки от тях. 

 

 
 

Фигура 20. Структура на каталожно описание на фолклорна песен в DjDL 
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Фигура 21 и Фигура 22 показват каталожните описания на две песни от 
хранилището на DjDL, изпълнени съответно от една певица и група от три певици. 

 

 
 

Фигура 21. Каталожно описание на песен, изпълнена от една певица 
 

В случаите, когате не е посочено явно от записвача. името на песента съвпада с 
първия стих от нейния текст. В тематично отношение песните се разделят на три групи 
според [Peycheva & Grigorov, 2011]: 

• обредни (календарни, семейни); 

• празнични (на трапеза, на хоро и др.); 

• трудови (по жътва, на седянка и др.). 
В каталожното описание на дадена песен се включват и наличните данни за датата 

и мястото на записа на изпълнението на тази песен, както и съответните данни за 
изпълнителя (всеки от изпълнителите): име, пол, година на раждане и месторождение, 
данни за преселничество на родителите/семейството, местожителство и др. Включват се 
също данни за записвача и дешифратора на теренния запис на песента, както и технически 
данни за файловете с нотния и музикалните й (MP3 и MIDI) записи. 

Като стойности на отделни елементи на каталожните описания се вписват 
евентуални бележки на записвача за поясняване на различни обстоятелства, свързани с 
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изпълненията, и кратки речници на непознати за записвача думи от текстовете на песните 
или използвани от съответните изпълнители. 

 

 
 

Фигура 22. Каталожно описание на песен, изпълнена от певческа група 
 

 

4.4. Предметна онтология 
 

Предметната онтология описва определено количество знания от няколко области, 
с които е свързана лириката на българските народни песни (с дефиниции на основни 
понятия от тези области, техни свойства/релации и подходящи представители/екземпляри 
на някои понятия). Тя се състои от множество свързани с общи свойства (под)онтологии, 
разработени специално за случая, които са необходими за работата на машината за 
търсене. Списъкът на по-съществените елементи на това множество включва: 

• онтология на фолклорните песни – представя различни жанрови класификации 
на фолклорните песни (например по контекст на изпълнение – трудови, 
празнични и др.; по културни функции – балади, благословии, клетви, 
инструменти на флирта и т.н.); 
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• онтология на тема “бит и семейство” (облекло, занятия, пособия, типични 
места, роднински отношения, семейни събития, празници, традиции и ритуали 
и др.); 

• онтология на тема “природни състояния и явления”; 

• онтология на тема “астрономически явления”; 

• онтология на тема “обществени отношения и събития в обществения живот” 
(размени/сделки, избори, размирици и др.); 

• онтология на тема “исторически събития”; 

• онтология на митични същества и демони; 

• “географска” онтология (общини/околии и населени места в тях с географски 
координати – според административното деление на страната в началото на 
втората половина на 20-ти век и понастоящем). 

Предметната онтология е разработена с помощта на Protégé-OWL. Повечето 
класове от онтологията са конструирани като дефинирани (съгласно терминологията, 
характерна за езиците, основани на дескриптивната логика) OWL класове чрез 
необходими и достатъчни условия, формулирани в термините на подходящи ограничения 
върху определени свойства (виж Фигура 23). 

Свойствата “form” (“форма”) и “synonym” (“синоним”) предоставят на машината за 
търсене различни граматични форми и синоними на термините, използвани като имена на 
класове от предметната онтология. 

 

 
 

Фигура 23. Част от предметната онтология на DjDL 
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В лириката на фолклорните песни се срещат голям брой сравнения, метафори, 
олицетворения, алегории и други стилистични фигури. Затова е целесъобразно машината 
за търсене на DjDL да интегрира в процеса на семантично търсене описаната в т. 3.6 
методика за използване на наличната предметна онтология с други техники на 
Изкуствения интелект. 

В този смисъл са дефинирани множество образци на характерни стилистични 
средства, които могат да се съпоставят с относително големи части от текстовете на 
песните и имат определено значение като израз например на любов, омраза, ревност, 
изневяра и др. Наричаме ги образци на понятия (concept search patterns). Определено е 
множеството от специални символи, които могат да се използват в образците, заедно с 
правилата за тяхното успешно съпоставяне със съответни части от текстовете. 

Например образецът 
<< друг$?  <любим_а>  $?  зал?б$? >> 

е съпоставим с фрази като “друго либе залиби”, “друго любе залюби”, “друго любе жъ 
залюбя”, “друго либе шъ залюбиш” и др., които се използват в лириката на песните за 
означаване на състояла се, възможна или бъдеща любовна изневяра, т.е. може да бъде 
разглеждан като образец на понятието “любовна изневяра”. Тук специалният символ “?” е 
съпоставим с всяка (точно една) буква на съответната позиция, а специалният символ “$?” 
е съпоставим с всяка подходяща за процеса на съпоставяне съответна поредица от 0, 1 или 
повече букви. Ъгловите скоби “< >” означават, че текстът между тях е име на 
понятие/клас от предметната онтология (в случая понятието “любим_а”). 
 

4.5. Машина за търсене 
 

Машината за търсене на DjDL поддържа два основни типа търсене: търсене по 
ключови думи/фрази и семантично търсене.  

Нейната текуща версия предоставя възможности за търсене само в каталожните 
метаданни и текстовете (лириката) на песните. При проектирането и реализацията на 
машината за търсене са използвани резултати от проекти в сходни области [de Juan & 
Iglesias, 2009]. Множеството на функционалните й възможности е определено след 
детайлно проучване на изискванията и очакванията на типичните групи потребители на 
DjDL – специалисти в областта на етномузикологията и фолклористиката, филолози и др. 

[Peycheva & Grigorov, 2011]. 
 

4.5.1. Търсене по ключови думи и фрази 
Потребителската заявка за търсене по ключови думи съдържа произволен брой 

(една или повече) думи/фрази в текста или метаданните – потребителят определя връзката 
(конюнкция или дизюнкция) между тях. Потребителят посочва и в кои източници (в 
текстовете на песните, в определени метаданни от каталожните описания или 
комбинирано в текстовете на песните и метаданните) да се осъществи търсенето по 
отношение на всеки елемент на заявката. Извежда се списък от хипервръзки към 
намерените файлове с каталожни описания и текстове на песни, който може да бъде 
сортиран по различни критерии според решението на съответния потребител (по имената 
на песните, по имената на изпълнителите и др.). След щракване с мишката върху името на 
избран файл се визуализира текстът на съответната песен. Потребителят има възможност 
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да получи и достъп до съхраняваните музикални (MP3 и MIDI) записи на песните 
[Shukerov, 2012]. 

Като типични примери за заявки за търсене по ключови думи могат да бъдат 
посочени заявки за търсене/извличане на: 

• песни, чиито текстове съдържат определени думи или фрази; 

• песни с определена тематика (от определен жанр); 

• песни, изпълнени от определен изпълнител; 

• песни, изпълнени/записани в дадено населено място; 

• песни, изпълнени от изпълнител(и) от определено населено място. 
 

4.5.2. Семантично търсене 
Модулът, който осъществява семантичното търсене, понастоящем изпълнява само 

“атомарни” заявки, всяка от които е съставена от една дума или фраза, зададена от 
съответния потребител. Потребителят формулира заявката и посочва източниците 
(текстовете на песните или конкретни метаданни), в които ще се извърши търсенето. В 
процеса на семантично търсене се извършва подходящо разширяване на потребителската 
заявка, като за целта се използват наличните явно формулирани знания за предметната 
област (предметната онтология и речниците, споменати в т. 4.2). На потребителя се 
предоставя възможност да прецизира получената разширена заявка. При възможност се 
използват и образци на понятия, приложими в конкретния случай. 

 

 
 

Фигура 24. Конструиране на потребителска заявка за семантично търсене (стъпка 1) 
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Най-съществен източник на знания за разширяване на потребителската заявка е 
таксономията (“is-a” йерархията) на понятията/класовете, включена в предметната 
онтология. Най-напред в процеса на разширяване на заявката се извършва обхождане в 
широчина на графа, който представя “is-a” йерархията на класовете, стартирайки от 
възела, съответен на класа/понятието от оригинално формулираната заявка. Имената на 
посетените възли, които фактически са по-специфичните понятия от това, интересуващо 
потребителя (частните случаи на това понятие ), се добавят към разширената заявка, като 
се избягват евентуални дублирания. Полученият списък от понятия се визуализира по 
подходящ начин и се предоставя на потребителя за евентуално “ръчно” прецизиране (виж 
Фигура 24).  

 

 
 

Фигура 25. Конструиране на потребителска заявка за семантично търсене (стъпка 2) 
 

По време на следващата стъпка от процеса на разширяване към потребителската 
заявка се добавят и някои форми и синоними на натрупаните до момента термини, които 
са стойности на свойствата “форма” и “синоним” на съответните класове или се съдържат 
в наличните речници. После се добавят и имената на всички съществуващи екземпляри на 
класовете от разширената заявка. Накрая се добавят и стойностите на такива свойства на 
екземплярите, включени в заявката на предишната стъпка, които са специфицирани явно 
като съществени за съответните класове по отношение на семантичното търсене (такова е 
например свойството “участници” за екземплярите на класа “историческо събитие”). 

Така оригиналната заявка за търсене, формулирана от съответния потребител, е 
разширена в максималната възможна степен и фактически представлява дизюнкция на 
всички включени термини и имена на техни екземпляри (представители). Разширената 
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заявка се предоставя на потребителя за евентуално повторно прецизиране (виж Фигура 
25), след което се преминава към изпълнението й. В случаите, когато търсенето се 
осъществява в текстовете на песните и сред понятията от разширената заявка има такива, 
за които са дефинирани съответни образци, модулът за съпоставяне по образец претърсва 
допълнително текстовете с цел проверка за съпоставимост с всеки от тези образци. 

Като примерни заявки за семантично търсене, представляващи интерес за 
специалистите по фолклористика (според [Peycheva & Grigorov, 2011]), могат да бъдат 
посочени заявки за търсене и извличане на: 

• песни, в които се споменават/възпяват значими исторически събития; 

• песни, в които се споменават/описват впечатляващи природни или 
астрономически явления; 

• песни, в които се споменават/описват характерни народни поверия или ритуали; 

• песни, в които се описват елементи на селския труд и бит; 

• песни, в които се споменават важни семейни събития или специфични 
отношения в семейството (снаха – свекърва, тъща – зет и др.). 

 

 
 

Фигура 26. Резултати от семантично търсене в текстовете на песните по заявка, 
съдържаща фразата “историческо събитие” (без показване на детайли) 

 
Машината за търсене на DjDL поддържа и някои възможности за изпълнение на 

заявки, които предполагат проверка за равенство или определен тип неравенство. Така 
например, могат да бъдат формулирани и изпълнявани успешно заявки за търсене на: 

• песни, изпълнени солово/групово; 
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• песни, които се изпълняват само от мъже/жени; 

• песни, изпълнени от един и същ изпълнител; 

• песни, изпълнени от изпълнители, родом от едно и също населено място; 

• песни, изпълнени/записани на запад/изток/север/юг от дадено населено място; 

• песни, изпълнявани в един и същ регион (или групирани по региони на 
изпълнение). 

Нека разгледаме като пример процеса на обработка на заявка за семантично 
търсене в текстовете на песните, която съдържа фразата (понятието) “историческо 
събитие”. Най-напред се извършва разширяване, последвано от прецизиране на 
разширената заявка, асистирано от потребителя, както е показано на Фигура 24 и Фигура 
25. После се осъществява последователно търсене в каталожните описания на песните. В 
резултат се извличат всички каталожни описания с елемент <folk_song_text> (текст на 
песента), който има стойност, съдържаща като подниз поне един елемент на разширената 
заявка. Списъкът на съответните XML файлове се показва на потребителя (Фигура 26). 

 

 
 

Фигура 27. Резултати от семантично търсене в текстовете на песните по заявка, 
съдържаща фразата “историческо събитие” (със съответни детайли) 

 
Когато потребителят избере някоя песен и щракне с мишката върху името на 

съответния файл, текстът на песента се показва в нов прозорец. Намерените думи и фрази 
в текста, които са свързани семантично с оригиналната заявка за търсене, се отбелязват с 
цветен фон. 
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Фигура 27 илюстрира част резултатите от семантично търсене по заявка, която 
съдържа фразата “историческо събитие”. 
 

4.6. Изводи и възможности за бъдещо развитие 
 

Като най-значим резултат от изследванията, представени в настоящата глава, може 
да бъде посочен предложеният подход за реализация на семантично търсене в цифрова 
библиотека, което съответства на изискванията и очакванията на потенциалните 
потребители на библиотеката – експерти в съоветната предметна област. 

Понастоящем се провеждат експерименти с цел получаване на аргументирана 
оценка на функционирането на машината за търсене на DjDL. В частност, работи се по 
установяване на средната точност на получаваните резултати при семантично търсене. 
Друго направление на текуща работа е създаването на софтуерен инструмент (и съответна 
поддържаща информационна структура) за анализ на настроението (sentiment analysis) в 
текстовете на песните – на отделна песен или определена група песни, например 
множество песни, резултат от изпълнението на дадена заявка за търсене. 

Извършено е проучване на среди, предоставящи графичен потребителски 
интерфейс за конструиране на сложни заявки към бази от данни и проучване на подходи 
за интерактивно изграждане на заявки за търсене и филтриране на информация в текстов 
вид [Armyanov & Goranova, 2011]. Получените резултати ще бъдат използвани за 
усъвършенстване на машината за търсене и потребителския интрефейс на DjDL чрез 
проектиране и реализация на подходящ инструмент за гъвкаво и удобно (интуитивно) 
формулиране на относително сложни заявки за семантично търсене и тяхното изпълнение. 

Следваща стъпка ще бъде обогатяването на машината за търсене със средства за 
семантично търсене и откриване на закономерности в нотните текстове на песните. 
Основна цел в това отношение е създаването на инструмент за автоматизиране на 
изследванията на някои музикални характеристики на българските фолклорни песни 
(например техните мелодии и ритми) и откриване на сходства между тях по отношение на 
различни критерии. 

По такъв начин DjDL ще разполага с множество от разнообразни софтуерни 
инструменти, подпомагащи изследванията в области като фолклористика, филология и 
музикология. 
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Заключение 
 

Този хабилитационен труд представя съществена част от научните и приложните 
резултати, получени от доц. Мария Нишева-Павлова през последните 5 години. Той е 
съставен въз основа на 10 публикации, повечето от които са в съавторство. Най-значимите 
лични приноси на М. Нишева-Павлова могат да бъдат резюмирани както следва: 

• Разработване на методика за създаване на университетски цифрови библиотеки, 
основано на онтологии. Създаване на модел на софтуерната система на 
семантична цифрова библиотека с изследователски и учебни материали. 
Водеща роля в проектирането и участие в разработването на софтуерен 
инструментариум за създаване на академични цифрови библиотеки. Водещо 
участие в създаването на прототип на цифрова библиотека (наречена DigLib-CI) 
с изследователски и учебни материали, разработени в катедра “Компютърна 
информатика” на ФМИ или достъпни свободно в Интернет. Участие в 
създаването на цифрова библиотека (наречена GTMR) със свободно достъпни 
учебни материали в областта на компютърните игри. 

• Създаване на модел на семантична цифрова библиотека с български фолклорни 
песни, представени с техните нотни записи, текст и музикални изпълнения. 
Формулиране на принципите и детайлизиране на алгоритъма на функциониране 
на машината за търсене в такава цифрова библиотека. Разработване на 
експериментална версия на предметна онтология, свързана със съдържанието 
на българските фолклорни песни. Водеща роля в създаването на прототип на 
семантична цифрова библиотека (наречена DjDL) с български фолклорни 
песни, която предоставя разнообразни средства за достъп до съхраняваното 
хетерогенно цифрово съдържание. 

Работата по създаването на пилотната версия на DigLib-CI е финансирана частично 
от Фонда за научни изследвания на Софийския университет. Съществена част от 
софтуерната реализация е осъществена от група студенти от ФМИ. По такъв начин е 
постигнат и значителен страничен ефект, свързан с приобщаване на привлечените 
студенти към дейностите на академичната общност и възпитание у тях на вкус към 
изследователска работа. 

Дейностите по създаването на прототипа на DjDL са част от работата на 
интердисциплинарен колектив, включващ специалисти от Института по математика и 
информатика, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей и Института 
за изследване на изкуствата – БАН и ФМИ на Софийския университет в рамките на проект 
“Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на български народни 
песни в дигитална библиотека”, финансиран от Фонд “Научни изследвания” към МОМН. 

Непосредствените планове за развитие на представените резултати включват: 

• усъвършенстване на потребителските интерфейси и машините за търсене на 
създадените цифрови библиотеки чрез проектиране и разработване на 
инструменти за гъвкаво конструиране на сложни заявки за семантично търсене 
и тяхното изпълнение; 



 58 

• изследвания, насочени към интегриране на софтуерните системи на създадените 
семантични цифрови библиотеки с подходящи инструменти за управление, 
анотиране и търсене на богато интерактивно цифрово съдържание. 

Предвиждат се също така изследвания в областта на съпоставянето на онтологии и 
прилагане на получените резултати при разработката на следваща версия на машината за 
търсене на DigLib-CI с цел постигане на по-добра семантична оперативна съвместимост 
със софтуерните системи на други университетски цифрови библиотеки. 
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Приложение 

 
 
 

Забелязани цитирания на публикациите,  
въз основа на които е съставен хабилитационният труд 

 
 

Хабилитационният труд е съставен въз основа на 10 публикации на М. Нишева-
Павлова (статии [16 – 25] от списъка на публикациите, представени за участие в 
конкурса). Към началото на м. януари 2013 г. са забелязани общо 16 цитирания на тези 
публикации, описани в следващия списък.  
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