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Авторска справка 
 

за научните и научно-приложните приноси на 
доц. д-р Красимир Костадинов Марков 

 
в трудовете, представени за участие в конкурса за професор 

за нуждите на Института по информационни теории и приложения ФОИ ИТЕА 
СНЦ, обявен от Висше училище по телекомуникации и пощи, София,  

в Държавен вестник, брой 34 от 20 април 2018 г. 

Общо представяне 

Основните ми научни интереси са в областта на информационните технологии и 
инструменти за подпомагане на изграждането на автоматизирани системи за обработка 
на информация и управление. Значително внимание съм отделял и за общо-теоретични 
изследвания. 

За 41 години (първата публикация е от 1977 г.), имам: 
- 2 монографии;  
- 135 научни публикации, от които 4 студии;  
- 4+1 глави в монографии (без мое знание една от главите е препечатана от 

издателя IGI Global в негово енциклопедично издание);  
- 3 научни брошури; 
- 7 учебни брошури;  
- 103 цитирания без автоцитирания, 5 статии са реферирани в Scopus и WoS; 
- 2 успешно защитили докторанти. 
От общо 135 публикации, в 15 съм самостоятелен автор, в 12 – с още един 

съавтор, в 54 – с двама, а в останалите 54 – с повече от двама.  
Главен редактор съм на 4 международни научни списания и съм съредактор на 

4 монографии и 43 научни сборници. 
Бил съм председател или съпредседател на 146 програмни комитети на 

международни конференции, член на 83 програмни програмни комитети на 
международни конференции. 

Дисертацията ми за присъждане на научната и образователната степен доктор 
„Многомерен контекстно-независим метод за достъп“ е в областта на базовото 
програмно осигуряване. Предложен е оригинален метод за достъп, който е реализиран 
и внедрен в практиката. Основната цел на дисертацията е да се създаде многомерен 
контекстно-независим метод за достъп до данни, базиран на номериране и числово 
адресиране, с възможно най-малко ограничения при изграждане и работа с 
информационното хиперпространство. Във връзка с това е анализирано 
многообразието от методи за достъп. Предложена е класификация на методите за 
достъп по контекстна зависимост. Анализът на методите за достъп показа, че 
многомерни контекстно-независими методи за достъп до данни практически не са на 
разположение на приложния програмист и решаването на поставените задачи е полезно 
и открива поле за изследвания. Предложен е "Многообластен информационен модел" – 
многомерен контекстно-независим информационен модел за физическа организация на 
данните чрез номерирани информационни пространства. Разработен е проект и е 
реализиран "Многообластен метод за достъп" – координатно-базиран многомерен 
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контекстно-независим метод за достъп, съответстващ на модела. Предложени са 
частично-балансирани индексни структури, настроеваеми в съответствие с 
практическите нужди, и подход за координация на достъпа до общи архиви при 
съвместен многопроцесен режим на работа. Получените резултати са сравнени с 
аналози и е показано, че в определени отношения реализираният метод за достъп е по-
добър от съответните аналози. Направената реализация е внедрена в практиката, като е 
предложен и реализиран подход за интегриране на складове и хранилища от данни. 

 

Описание на научните и научно-приложни приноси (в работите от 
Приложение А, представени за конкурса) 

В докторската дисертация са представени основни научни резултати от 
5 публикации. В конкурса за академичната длъжност „доцент” участвах с други 19 
публикации. В Списъка от научни трудове, представени за участие в настоящия 
конкурс за професор, са включени една монография и 20 публикации, извън горните.  

 

1. Въведение 

Много важна особеност на информационните обекти (ИО) е наличието на 
специфични характеристики (атрибути). Характеристиките се определят от хората. 
Ако всички атрибути на два обекта имат едни и същи стойности, то това ги прави 
неотличими един от друг. 

Ако множеството от стойности на даден атрибут бъде подредено и номерирано, 
то този атрибут се превръща в «размерност», чрез която обектите, които му 
съответствуват също могат да бъдат подреждани. 

Така припомняме простата идея, че базата от данни би могла да се организира 
физически въз основа на една или повече размерности и по този начин да се разглежда 
като съответно-мерно информационно пространство. Очевидно, многомерното 
информационно пространство ще се характеризира от повече от една размерност. Всяка 
точка от това пространство еднозначно е определена чрез съответни координати, които 
се формират от номерацията на атрибутите. Ето защо, тези пространства са наречени 
«Многомерни номерирани информационни пространства».  Накрая, тъй като 
работим с най-различни обекти, които като правило имат различна «размерност», то 
следва пространствата да позволяват едновременно работа с променлив брой 
размерности от една до определен от реализацията максимум. 

Ако един ИО се характеризира от единствен атрибут той се нарича "едномерен". 
Естествено, обектът се нарича "многомерен" ако се характеризира от множество 
атрибути. Многомерният ИО, определен от k атрибути може да бъде представен като 
"точка" в k-мерно пространство. 

Навлизането в „мерности” значително повече от обикновено използваните (две – 
при релационните, три – при пространствените, четири – при пространствено-
времевите информационни бази, до 100 – при някои специализирани, напр. медицински 
системи) изисква търсене на редица нови решения и технологии. 

В простите случаи «мерността» на информационната база ще е обозримо малка, 
например, в случай, че описваме литературата към настоящия текст. 

Но ако трябва да организираме информационна база за взаимодействията в 
реална ситуация, например – при природно бедствие или авария, в която са ангажирани 
хиляди елементи – хора, техника, поземни и надземни съоръжения, а при морските газ- 
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и нефто-добивни полета - и подводни съоръжения, при което всеки елемент се 
характеризира от голямо количество и различен брой индивидуални атрибути, а 
информацията непрекъснато постъпва както от човешкия ресурс, така и от съответни 
датчици на техническите системи и съоръжения в цялото пространство, то тази 
задачата надхвърля въможностите на конвенционалните бази от данни. Този вид данни 
днес се наричат „Big Data”. Именно тук е приложението на многомерните номерирани 
информационни пространства. 

В добавка – нека отчетем, че много от потенциалните обекти просто не 
съществуват и нашето информационно хиперпространство реално е почти празно. 
При това, «не съществува» не означава, че в съответната хиперточка има определено 
количество интервали (празни символи), а просто няма  нищо и за тази хиперточка не 
се заделя памет, а времето за достъп до “нищото” е пренебрежимо малко в сравнение с 
времето за достъп до реално съществуващ информационен обект. 

Накрая, що се касае до реализация на компютри от типа IBM PC, нашето 
пространство ще трябва да може да се разположи в рамките на един файл (в термините 
на MS DOS, MS WINDOWS и LINUX). Тъй като апарата за достъп до файловете и 
съдържащите ги структури, удобен за човека, е крайно неефективен при 
автоматизирана работа с подредени информационни пространства, съдържащи 
милиарди ИО, се нуждаем от съответен метод за достъп. 

В периода от 1974 г. до 2018 г., с промяната и развитието на компютърната 
техника, задачата постепенно се разширяваше и обхващаше нови възможности, които 
усилваха първоначалния проект. 

В основата, обаче, стои единен подход за физическа организация на базата 
данни, позволяващ данните да се съхраняват подредено и да се достигат чрез числови 
координати. Този модел на организация е наречен «Многообластен информационен 
модел» (МИМ), а съответното му програмно осигуряване - «Многообластен метод за 
достъп» (ММД). 

По същество, проектиран и реализиран е метод за достъп, който позволява в 
рамките на един архив (един файл или един раздел (disk partition) за операционните 
системи MS DOS, MS WINDOWS и LINUX) да се съхранят произволно количество 
различни по размер информационни елементи, подредени по и достъпни чрез 
цялочислени координати, чийто брой е фиксиран за конкретен елемент, но е променлив 
в рамките на архива. Всяко пространство се реализира от йерархична структура от 
специален вид динамични перфектни хеш таблици.  

Подробно, моделите за съхранение на данни, МИМ и ММД са представени във 
Втора глава на монографията [M1], представена за рецензиране по конкурса. Акцент са 
RDF базите от данни, тъй като по настоящем се предполага, че това е основен подход за 
представяне на Big Data.  

Представените в Четвърта глава на монографията експерименти показват 
преимуществата на ММД пред конвеционалните релационни бази от данни.  

Анализът, даден в Седма глава на монографията, показва големите 
преимущества на многомерните номерирани информационни пространства. Може би 
най-показателно е заключението, че те позволяват изграждането на бази от данни с 
константна сложност, докато всички други имат поне логаритмична сложност. С 
други думи, достъпът до всеки елемент е практически еднакъв и не зависи от 
обема на съхранените данни. 

МИМ и ММД позволяват архивното пространство да не е запълнено напълно. 
Нещо повече, огромната координатна мощ се използва само в съответствие с 
конкретните потребителски нужди и, като правило архивното пространство е почти 
празно. 
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Така от една страна имаме неограничена възможност да адресираме в архивното 
пространство, и размер на архивите, съответстващ на обема на реално съхранените 
данни, от друга.  

Всяко пространство е организирано йерархично: празното подпространство е 
елемент на пространството, а елементите се агрегират в подпространства по нарастване 
старшинството на координатите и нарастване на размерността. 

Естествено е още от самото начало да стои въпроса за приложимостта на 
Многомерните номерирани инфомационни пространства и на програмната реализация 
на съответния метод за достъп. През годините са направени множество 
експериментални и промишлени приложения. 

 

2. Платформа за много-моделни бази от данни 

Сред първите публикации, представящи приложимостта са [А1] и [A2]. В [A1] е 
дадено формално описание на една от първите експериментални системи, наречена 
„Система за информационен контакт” (СИК). Важен момент в тази статия е заложената 
идея за реализация на платформа за много-моделни бази от данни. В [A2] е описан 
механизма за развитие на функционалността на СИК на базата на несложен макро-
апарат. С негова помощ е реализирана експериментална система за управление на 
релационни бази от данни, наречена „Локална Информационна Станция-1 (ЛИСТ-1)” 

В следващите години изследванията бяха насочени основно към бизнес 
приложения и реализация на системи за автоматизация на фирменото управление и 
счетоводната отчетност. Тези изследвания бяха представени в дисертационния ми труд, 
а също така бяха представени в конкурса за академичната длъжност „доцент”.  

Пре последните десет години, акцент бяха изследванията за приложимост на 
МИМ и ММД в две направления: 

- изкуствен интелект с приложение в бизнеса; 
- големи обеми динамични полуструктурирани данни  (Big Data). 
Във всяко от тези направления в Университета в Хаселт, Белгия, беше успешно 

защитена по една дисертация под мое ръководство съвместно с проф. Куун Ванхооф от 
този университет. 

 

3. Изкуствен интелект с приложение в бизнеса 

През 2011 година защити И.Г. Митов. Темата на неговата дисертация е 
достатъчно информативна: „Извличане на клас-асоциативни правила чрез използване 
на многомерни номерирани информационни пространства” 

Асоциативните класификатори предлагат редица предимства като: ефективност 
на обучението, независимо от обучаващата извадка; лесно боравене с високо-размерни 
бази; много бързо разпознаване; висока точност; разбираем за хората класификационен 
модел. Процесът на създаване на класификационни модели силно зависи и от 
използването на подходящи методи за достъп. Ние сме се фокусирали върху 
Многомерните номерирани информационни пространства. Беше разработен един нов 
асоциативен класификатор PGN, който поставя под въпрос общия подход на даване на 
приоритет на подкрепата (support) спрямо доверието (confidence). PGN се фокусира 
първо върху доверието на асоциативните правила, а в по-късен етап на подкрепата на 
правилата. Едно от основните предимства на PGN е, че е без параметри. Беше 
разработен и метод MPGN за ефективно изграждане и съхраняване на множеството от 
правила в многослойна структура, използвайки възможностите на номерираните 
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информационни пространства. Софтуерът на предложените алгоритми и структури е 
разработен въз основа на МИМ и ММД и представлява среда за извличане на знания, 
наречена PaGaNe [A3]. Проведените експерименти показаха по-добро представяне на 
PGN и MPGN в сравнение с други класификатори от групите, базирани на правила, 
особено в случаите на множества от данни с много класове и неравномерно 
разпределение [A5]. Беше разработен нов тип дискретизатор за предпроцесна оработка 
на данните, съхранявани в растящи пирамидални структури в многомерни номерирани 
информационни пространства [A4]. 

Изследването [A6] е насочено към развитие на система PaGaNe във връзка с 
някои теоретични и практически аспекти на системите за класификация и машинното 
обучение, основано на класификации. Анализът на наборите данни за обучение от 
предметната област и анализът на класификационните схеми повдигат редица 
нестандартни въпроси като отношенията между категоризация и метаданни, както и 
между логическо-комбинаторното структуриране и клъстеризацията на описателната 
част на входната таблица.  

Софтуерна среда за тестване и оценка е система PaGaNe, допълнена от 
изследователската методология на добре известната логико-комбинаторна схема на 
разпознаване на образи [A6]. 

Едно от основните приложения на система PaGaNe е в областта на 
автоматизирано търсене на обекти от културно-историческото наследство, и по 
конкретно - обекти от живописта, с цел откриване на ресурси по различни критерии. 
Докато един потребител може да бъде заинтересован от художествени картини от 
определено движение или художник, други биха търсили изображения с определена 
тема или композиция, а трети могат да бъдат привлечени от някое чисто естетическо 
влияние на образа. Много усилия са насочени към комбиниране на текстово базирани 
технологии и с технологии за търсене, базирани на съдържанието в изображения 
извличани в реално време. 

Визуалните дескриптори в стандарта MPEG-7 описват различни аспекти на 
съдържанието на изображението като доминиращи цветове, грапавост, текстура и т.н. 
Дескрипторите MPEG-7 са често използвани в процеса на сравнение на изображения, 
търсене на прилики, търсене по скици и т.н. 

В [A7] е предложен метод за векторно квантоване на MPEG-7 дескриптори като 
възможен подход за намаляване на размерноста. За получаване на прости визуални 
характеристики е използвана процедура на разделяне на изображението на квадрати с 
определен размер и последващо им клъстеризиране. Анализът на значимостта на 
получените характеристики за прогнозиране на класа на имената на художниците и 
художествената област се осъществява от система PaGaNe [A7]. 

В това направление, съвместно с колеги от Университета в Перуджа, Италия, 
беше проведено изследване за прогнозиране на връзките в социална мрежа. Мерките за 
ранжиране на общи съседи позволяват да се открият качествени връзки между възлите 
в социалната мрежа, оценявайки вероятността за създаване на нова връзка при съседни 
граници на вече съществуващи възли. Често ранг със стойност нула се дава на голям 
брой двойки възли, които нямат общи съседи, но които могат да бъдат потенциално 
добри кандидати за качествена оценка. С цел за подобряване на качеството на 
ранжирането за прогнозиране на връзките, в [A8] е предложена обща техника за оценка 
на вероятността за свързаност, итеративно прилагайки дадена ранжираща мярка към 
квази-често срещани съседи на двойка възли, т.е. итеративно отчитащи пътищата 
между възлите, които включват повече от един преход. 

Експериментите, проведени върху редица вече приети в литературата множества 
от данни, показват, че предложената мярка, получена от добре познатата Adamic-Adar 
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(AA) мярка, ефективно подобрява качеството на прогнозиране на връзкките, запазвайки 
възможностите за предсказване на оригиналната АА мярка. Този подход е достатъчно 
общ и е използваем с всяка мярка за близост на съседи. Тя има много различни 
приложения, напр. управление на корпорации, предотвратяване на терористични 
актове, разграничаване в мрежи на съавторство [A8]. 

 

4. Големи обеми динамични полуструктурирани данни (Big Data) 

През 2014 година успешно защити Кр.Б. Иванова. Ключова идея на нейната 
дисертацията е т.н. „Естествено-езикова адресация” подробно представена в приложената 
монография [M1] със същото име. 

Естествено-езиковата адресация е възможност за достъп до информация с 
помощта на естествено-езикови думи или фрази, чието кодиране се използва като път 
до информацията. За тази цел, вътрешното кодиране на буквите се използва за 
генериране на съответен адресен вектор, т.е. естествено-езиковата адресация се 
основава на вътрешно-компютърното представяне на думата като низове от кодове в 
дадена система на кодиране (ASCII, UNICODE, и т.н.). Например, ASCII кодирането на 
думата "accession" има следното представяне: (97, 99, 99, 101, 115, 115, 105, 111, 110). 
То може да се използва като масив за многослойно хеширане, т.е. като вектор, който 
показва пътя до точка, където може да се съхранят съответните данни. Основният 
проблем при този подход е, че думите имат различни дължини и, в допълнение, 
няколко думи могат да образуват една фраза и по този начин да се приемат като 
единично понятие. Беше предложен подход за решение чрез модел, метод за достъп и 
инструменти, основани на многослойно хеширане с променлива дължина на пътя в 
интегрирана многомерна структура от номерани информационни пространства.  

Изследванията, свързани с тази дисертация проправиха път към решаването на 
редица сложни проблеми свързани с Big Data. На първо място е проблемът за 
съхраняването на този вид данни. Трите им важни характеристики: голям обем, 
полуструктурираност и динамичност не позволяват използването на конвенционални бази 
от данни за тяхното съхраняване и извличане. Многомерните номерирани информационни 
пространства са много добър кандидат за тази цел, особено с възможността да не се 
прекомпилира базата от данни след всяко обновяване или внасяне на нови данни. Този 
подход е дискутиран ва статията [A9]. 

Във връзка с това е важно да се изследват водещи системи и подходи за работа с 
Big Data. В [A10] са представени резултати от експерименти, касаещи извличане на 
знания от Big Data в инструменталната среда на система Oracle. 

 

5. Виртуални разпределени лаборатории 

В рамките на двустранен научен проект, финансиран от Фондовете за научни 
изследвания на България и Украйна, МИМ и ММД бяха са използвани в проекти на 
Института по кибернетика В. М. Глушков към Националната академия на науките на 
Украйна, Киев. 

Една от разработките, достигнала промишлена реализация и пазарно присъствие 
е проектирането и реализацията на устройство за диагностика на растенията чрез 
анализ на хлорофилното лъчение след облъчване със ултравиолетова светлина. 
Устройството беше наречено „Флоратест”. За проектирането на „Флоратест” бяха 
създадени т.н. „виртуални разпределени лаборатории” основани на Многомерния метод 
за достъп [A11, A12]. 
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6. Извличането на знания от естествено-езикови обекти 

Други съвместни разработки с Института по кибернетика бяха насочени към 
извличането на знания от естествено-езикови обекти. Системите за съхраняване в 
многомерни информационни пространства на речници, тезауруси, онтологии и RDF-
графи, извлечени от множество документи от собствени бази данни, както и от 
различни интернет източници бяха приложени в Инструменталната система “ИКОН”, 
разработвана в Института по кибернетика [M1].  

За манипулиране, анализ и трансформация на текстове се въведе формално 
представяне чрез алгебрична система от списъчни структури. За реалното представяне 
и съхранение на семантичните мрежи, като инструментална система се използва 
реализацията ArM32 на многомерния метод за достъп. [A13] 

 

7. Многовариантен анализ на клъстеризации на многомерни данни 

Съвмесно с колеги Института по кибернетика бяха проведени изследвания 
относно многовариантния анализ на клъстеризации на многомерни данни с помощта на 
пирамидални информационни структури [A14]. Методите за клъстеризация използват 
различни алгоритми и мерки за близост. Това естествено поражда необходимост от 
сравняване и оценка на варианти на клъстеризация. Един възможен подход за 
рационализиране на анализа им беше представен в [A14]. Той е базиран на 
многослойни растящи пирамидални мрежи. Проведените експерименти показват, че 
използването на пирамидални информационни структури е полезно с възможността да 
се намали сложността, запазвайки съотношението между отделните клъстери.  

По същество алгоритмите PGN и MPGN са реализация на многослойни растящи 
пирамидални мрежи (GPN) в среда на многомерни номерирани информационни 
пространства. Затова резултатите, представени в [A14] указват на възможно бъдещо 
продължение на изследванията. 

 

8. Математически основи на трансформацията на софтуерни модели 

Многомерните номерирани информационни прастранства и конкретно 
Многообластният метод за достъп имат значителен брой приложения в 
експериментални и промишлени софтуерни системи. По същество имаме добра основа 
за изграждане на много-моделни бази от данни в различни предметни области. 

В тази връзка, естествено следва да се обръща внимание на проблемите на 
софтуерното инженерство. Съвместно с колеги от Националния авиационен 
университет в Киев, Украйна, са получени някои резултати, касаещи математическите 
основи на проектирането, управлявано чрез модели (Model Driven Development), и по-
конкретно архитектурите, управлявани от модели (Model-Driven Architectures). 

В студията [A15] са изследвани формалните методи и средства, касаещи 
областта на архитектурите, управлявани от модели. Създаден е контролиран речник на 
математическите основи на областта и е предложен модел на взаимовръзките между 
елементите на контролирания речник. Така е направена стъпка в посока прилагането на 
формални математически инструменти в областта на архитектурите, управлявани от 
модели. Това позволява:  

- по-точно формулиране на изискванията към спецификациите на данните като 
се използва математически апарат за по-прецизно решаване на задачите на 
трансформацията на модели;  



 8

- опростяване на операциите за проверка на софтуерните модели;  
- координиране на скритите отношения между математическите описания. 
Определянето на взаимовръзките между математическите подходи към методите 

за трансформация на софтуерни модели е важна и актуална задача за успешното 
изпълнение на техники за трансформация. В статията [A16] е предложен подход за 
решаване на посочената задача. Първоначално трансформационната техника се разделя 
на етапи. След това се формулират задачите за всеки етап и описанието на всяка задача 
се съпоставя с възможностите на математическите теории от контролирания речник. 
Това позволява да се формулират някои условия (предпоставки) за избор на правилно 
представяне на модела, съвместимо с всички операции в рамките на 
трансформационния метод или техника. 

Определянето на взаимовръзките между математическите подходи в етапа на 
проектиране има следните предимства: 

― формализиране на операциите, необходими за извършване на техниката на 
трансформация; 

― усъвършенстване на алгоритмите на трансформацията чрез анализиране на 
аналитичните записи на операциите по преобразуване; 

― описание на взаимодействията на използваните инструменти, среда и 
плъгини за изпълнение трансформационни операции и много други. 

В статията [A17] се предлага подход за проверка дали клас-диаграмите 
отговарят на SOLID принципите. SOLID е акроним, капсулиращ принципите на петте 
схеми за дизайн на диаграми, а именно: Single Responsibility, Open-Closed, Liskov 
Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion. 

За да се провери дали дадена клас-диаграма отговаря на SOLID, нейното 
аналитично представяне се анализира с помощта на предикатни изрази. За всеки 
принцип на SOLID се предлагат съответни предикатни изрази. 

Аналитичното представяне описва взаимодействието на компонентите на 
клас-диаграмата, а именно класове и интерфейси, в термините на теорията на 
множествата. Също така, формулирани са критерии за оценка на получените резултати.  

Формализирането на проверката за съответствие на клас-диаграмите на SOLID 
принципите, позволява проектиране на методи и техники за автоматизирана проверка 
дали аналитичното представяне на клас-диаграмите съответства на SOLID принципите 
за проектиране. Прилагането на тези методи и техники позволява оценка на 
характеристиките на клас-диаграмите преди извършването на операции с тях. 

 

9. Изследване полезността на научните резултати 

През последните години научната колегия започна да ползва някои резултати на 
наукознанието за измерване на качествата на научните резултати. За съжаление, самото 
понятие „качество” се нуждае от дефиниране. Постепенно в практиката навлязоха 
количествени измерители, които не дават ясна представа за полезността на научните 
резултати. Икономическите интереси на водещите издатели започнаха да доминират и 
да се възприемат за естествени. Така качеството на дадена статия се оценява предимно 
от това къде е публикувана, а не от това дали наистина има полза от проведените 
изследвания. 

Не е допустимо да се заменя качеството на научната публикация, с качествата на 
медията, в която тя е била публикувана. В науката неправилните управленски решения 
водят до спад в неговото развитие. Ако не се развие пълноценна научна "индустрия", то 
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"пълноценното" административно отношението към науката ще нараства, което 
неизбежно ще доведе до сериозни проблеми. 

В студията [A18] внимателно са анализирани основните наукометрични 
показатели и са показани тяхните положителни и отрицателни страни. От гледна точка 
на Пазара на знания, на конкретен пример, е показана тяхната роля в интерес на 
крупните капитали. Поради преобладаващата роля на преброяването на цитати над 
оценката на добавената научна стойност, научната дейност се превръща в един вид 
бизнес, например, в процес на придобиване на повече цитати.  

Като следствие от анализа, е предложен нов начин за оценяване на научните 
приноси, като се акцентира на добавената нова научна стойност. Предложен е подход 
наречен „USC-индекс” за оцена на полезността на научните резултати. 

Основна цел е да се обоснове алтернатива, която би могла да спомогне за по-
пълна оценка на научните приноси. Предложено е, например, цитиранията да се 
разделят на два вида - съществени и несъществени. Първият вид предполага 
цитирането да е във връзка с реално използване на научните резултати, докато втория 
визира споменаването в обзори и уводни текстове. 

Възможността това разделяне да се прави автоматично е обсъдена в статията 
[A19]. Автоматизирания лингвистичен анализ на полезността на научните приноси е 
много важна стъпка в процеса на оценяване и разработването на съответстващи 
инструменти е актуално и важно. В [A19] e очертан подход към едно възможно 
решение. USC-индексът е само формално представяне на разбирането, че при оценката 
на научният принос трябва да се вземат предвид колкото е възможно повече параметри 
и да се отчитат в пълна степен. 

Трябва да подчертаем, че USC-методологията има за задача да върне процеса на 
оценка на научните приноси към човешката отговорност на авторите, рецензентите и 
издателите. Съвременната наука се разпространява по целия свят и концентрацията на 
която и да е нейна част в една или две монополии е абсолютно недопустимо.  

 

10. Общо-теоретчни изследвания 

В изследователската дейност, от съществено значение са научния мироглед и 
базовите понятия, чрез които се изгражда научното изследване. Това важи в пълна 
степен както за компютърните и комуникационни технологи, така и за всички 
направления на информатиката. Трудно бихме си представили, че специалиста ще 
„вярва”, че изградената система ще работи добре, вместо внимателно и с разбиране да 
провери всички нейни функции. 

За съжаление, в последните години все по-често се срещат публикации, в които 
понятието „информация” се използва за спекулативни цели. Съществуват редица 
публикации, които оставят впечатление, че понятията „материя”, „енергия” и 
„информация” са равнопоставени. 

В статията [A20] се обсъжда именно взаимовръзката между понятията „енергия” 
и „информация”. На прост пример ясно е показано, че докато енергията има обективен 
характер, то информацията е чисто субективен феномен. За оперирането с информация 
безспорно е нужна енергия, но не и обратното.  
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Основни научни и научно-приложни приноси в представените публикации 

1. Моделите за съхранение на данни, МИМ и ММД са представени подробно във 
Втора глава на монографията [M1]. Акцент са RDF базите от данни, тъй като по 
настоящем се предполага, че това е основен подход за представяне на Big Data. 
Представените в Четвърта глава на [M1] експерименти показват преимуществата на 
ММД пред конвеционалните релационни бази от данни. Анализът, даден в Седма 
глава на [M1], показва големите преимущества на многомерните номерирани 
информационни пространства. Може би най-показателно е заключението, че те 
позволяват изграждането на бази от данни с константна сложност, докато 
всички други имат поне логаритмична сложност. С други думи, достъпът до всеки 
елемент е практически еднакъв и не зависи от обема на съхранените данни. 

2. Предложена е идея за реализация на платформа за много-моделни бази от данни. 
[А1] 

3. Предложен е механизъм за развитие на функционалността на базата на макро-
апарат [A2] 

4. Въз основа на МИМ и ММД е създадена среда за извличане на знания, наречена 
PaGaNe [A3]. 

5. Разработен е нов тип дискретизатор за предпроцесна оработка на данните, 
съхранявани в растящи пирамидални структури в многомерни номерирани 
информационни пространства [A4]. 

6. Проведени са експерименти показващи по-добро представяне на PGN и MPGN в 
сравнение с други класификатори от групите, базирани на правила, особено в 
случаите на множества от данни с много класове и неравномерно разпределение 
[A5].  

7. Проведено е изследване, насочено към развитие на система PaGaNe във връзка с 
някои теоретични и практически аспекти на системите за класификация и 
машинното обучение, основано на класификации [A6].  

8. Изследвани са отношенията между категоризация и метаданни, както и между 
логическо-комбинаторно структуриране и клъстеризация на описателната част на 
входната таблица. В случая, софтуерна среда за тестване и оценка е система 
PaGaNe, допълнена от изследователската методология на добре известната логико-
комбинаторна схема на разпознаване на образи [A6]. 

9. Предложен е метод за векторно квантоване на MPEG-7 дескриптори като възможен 
подход за намаляване на размерноста [A7]. 

10. За получаване на прости визуални характеристики е използвана процедура на 
разделяне на изображението на квадрати с определен размер и последващо им 
клъстеризиране. Анализът на значимостта на получените характеристики за 
прогнозиране на класа се осъществява от система PaGaNe [A7]. 

11. С цел за подобряване на качеството на ранжирането за прогнозиране на връзките в 
социална мрежа, в [A8] е предложена обща техника за оценка на вероятността за 
свързаност, итеративно прилагайки дадена ранжираща мярка към квази-често 
срещани съседи на двойка възли, т.е. итеративно отчитащи пътищата между 
възлите, които включват повече от един преход. 
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12. Предложен е подход към решаването на редица сложни проблеми свързани с Big Data. 
На първо място е проблемът за съхраняването на този вид данни [A9]. 

13. Проведени са експерименти, касаещи извличане на знания от Big Data в 
инструменталната среда на система Oracle [A10]. 

14. Създадени са „виртуални разпределени лаборатории”, основани на Многомерния 
метод за достъп, за проектиране на различни електронни устройства. Използвани са 
при разработката на устройството „Флоратест” [A11, A12]. 

15. Системите за съхраняване в многомерни информационни пространства на речници, 
тезауруси, онтологии и RDF-графи, извлечени от множество документи от 
собствени бази данни, както и от различни интернет източници са приложени в 
Инструменталната система “ИКОН”, разработвана в Института по кибернетика при 
Националната академия на науките на Украйна [M1].  

16. За манипулиране, анализ и трансформация на текстове е въведено формално 
представяне чрез алгебрична система от списъчни структури. За реалното 
представяне и съхранение на семантичните мрежи, като инструментална система се 
използва реализацията ArM32 на многомерния метод за достъп. [A13] 

17. Бяха проведени изследвания относно многовариантния анализ на клъстеризации на 
многомерни данни с помощта на пирамидални информационни структури. 
Предложен е един възможен подход за рационализиране на анализа им [A14].  

18. Изследвани са формалните методи и средства, касаещи областта на архитектурите, 
управлявани от модели. Създаден е контролиран речник на математическите основи 
на областта и е предложен модел на взаимовръзките между елементите на 
контролирания речник [A15]. 

19. Предложен е подход за определяне на взаимовръзките между математическите 
подходи към методите за трансформация на софтуерни модели [A16].  

20. Предложен е подход за проверка дали клас-диаграмите отговарят на SOLID 
принципите [A17]. 

21. Внимателно са анализирани основните наукометрични показатели и са показани 
тяхните положителни и отрицателни страни. Като следствие от анализа, е 
предложен нов начин за оценяване на научните приноси, като се акцентира на 
добавената нова научна стойност. Предложен е подход наречен „USC-индекс” за 
оцена на полезността на научните резултати [A18]. 

22. Предложено е цитиранията да се разделят на два вида - съществени и несъществени. 
Първият вид предполага цитирането да е във връзка с реално използване на 
научните резултати, докато втория визира споменаването в обзори и уводни 
текстове. 

23. Очертан е подход разделянето на цитиранията да се прави автоматично чрез 
автоматизиран лингвистичен анализ на полезността на научните приноси [A19].  

24. Ясно е показано, че докато енергията има обективен характер, то информацията е 
чисто субективен феномен [A20]. 

 
гр. София        
 
18.06.2018 г.       (доц. д-р Кр.Марков) 


