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Abstract. This article describes and analyzes the problems and tasks 
associated with the storage and processing of data in the Virtual 
Physical Space (ViPS), a scientific project of the University of Plovdiv 
Paisii Hilendarski. Existing storage platforms, in particular DSpace – 
an institutional repository application, and the possibilities of their 
application are being explored, not only as a publication tool, but 
also in a way that allows the integration of a digital library in ViPS 
and its interaction with the other components of the virtual space. A 
functional intelligent Web-based academic publication system is pre-
sented, created by implementing DSpace REST API, a programmatic 
interface to DSpace communities, collections, items, and bitstreams 
and by using the BDI (belief-desire-intention) software model for its 
agent part.

Мотивация за разработката
В катедра „Компютърни системи” на Факултета по ма-

тематика и информатика в Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ се разработва референтна архитектура, слу-
жеща като шаблон за изграждане на киберфизически со-
циални пространства. Проектът е озаглавен Virtual Physical 
Space (ViPS) [1], а фиг. 1 представя неговата структура.

Фиг. 1. Архитектура на ViPS

Всеобхватното използване на интернет и постепен-
ната му трансформация в интернет на нещата (Internet of 
Things, IoT), както и глобализирането на киберпростран-
ството са предпоставка за бързото развитие на киберфи-
зическите пространства (CPS). Тези пространства са инже-
нерни системи, изградени и зависещи от взаимодействието 
на изчислителни и физически компоненти. В този смисъл 
физически означава хардуерните елементи на системата, 
заемащи физическо пространство, докато кибер се отнася 
за нематериалните, мислещи и комуникационни съставни 

части на системата. CPS дават възможност заобикалящият 
ни реален свят да се слее с виртуалния чрез интегриране 
на изчислителни и физически процеси. 

За много приложни области има смисъл и отчитането 
на присъствието в CPS на човешкото и социалното изме-
рение. Това се дължи главно на огромното въздействие на 
киберпространството върху начина, по който взаимодейст-
ват и общуват хората помежду си. Достигнат е етап, при 
който социалната и човешката динамика стават неразделна 
част от CPS, така че на този фон включването на понятието 
социално е логично – възниква понятието киберфизически 
социални пространства (CPSS [2]).

Проектът ViPS цели изграждането на референтна ар-
хитектура, която може да бъде адаптирана за различни 
CPSS приложения. ViPS архитектурата отразява и пред-
ставя в цифровия свят по същество идентичен модел на 
реалния физически свят, в който процеси, потребители и 
познания за интересуващата ни област, както и взаимо-
действието между тях се реализират в динамичен, пер-
сонализиран и контекстносъобразен начин. Средата е из-
градена от няколко нива, като на най-горното ниво стоят 
персоналните асистенти и няколко на брой публични уеб 
приложения. Персоналните асистенти са входните точки 
на пространството, изпълнявайки две основни функции. 
Първо, действат като персонализирани посредници между 
потребителите и пространството. Второ, взаимодействат с 
другите асистенти, осигурявайки изпълнението и контрола 
на поддържаните в пространството сценарии. Персонални-
те асистенти обикновено се разполагат върху мобилните 
устройства на потребителите. Основният фокус на пове-
чето подобни системи от тип CPSS пада върху потребите-
ля. Задачата на персоналния асистент е да подпомага, да 
оперира от негово име към по-долните нива на системата, 
за да може интелигентността на отделните компоненти да 
достигне в най-приемлива форма до крайния потребител.

Междинното ниво е най-сложно откъм комплексност 
на компонентите и комуникация между тях. Съставни части 
на това ниво са оперативните агенти, микроуслуги, OntoNet, 
аналитичното пространство (ENet, TNet, AmbiNet) и цифро-
ви библиотеки. Оперативните асистенти са специализирани 
интелигентни агенти, разположени обикновено върху сър-
върните възли на пространството. Подпомагат изпълнение-
то на сценариите, като доставят подходящи интерфейси 
към наличните електронни услуги и хранилища на данни, 
правят експертни оценки и осигуряват адаптацията в прос-
транството.

Връзката между виртуалния и физическия свят се из-
вършва посредством най-долното ниво, в което оперират 
така наречените гардове. Гардовете са специални асистен-
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ти, отговорни за безопасно и ефективно изпълнение на 
сценариите в пространството. Обикновено това са инте-
лигентни контролери и сензори, реагиращи и отчитащи 
различни физически величини в околната среда (като на-
пример дим, температура, влажност). Гардовете оперират 
като интерфейс между физическия и виртуалния свят на 
пространството. Гардовете могат също да бъдат част от 
процеса на идентификация и персонализация, изпълняващи 
различни разпознаващи потребителите на пространството 
функции.

Моделирането на реални обекти спрямо тази архи-
тектура взема под внимание фактори като събития, време, 
пространство и местоположение. Във ViPS e изключително 
важно да можем да описваме еднозначно обстоятелствата 
в момента на настъпване на конкретното събитие, а данни-
те които описват тази информация, да бъдат представени в 
преносим, дискретен и компактен формат. Освен предста-
вяне на събития трябва да се предлагат също механизми 
за работа с тях. Събитийният модел на ViPS, използван 
за представяне, управление и интерпретация на събития, 
подпомага както реализирането на събитийноориентирано 
поведение на компоненти на пространството, така също и 
синхронизирането на техните действия. 

Разработената система за публикации, представена в 
тази статия, е част от реализацията на междинното ниво 
на референтната архитектура. Тя представлява решение за 
изграждане на подпространството на цифровите библиоте-
ки във ViPS. Служи за цифрова библиотека на референт-
ното пространство, реализираща в допълнение различни 
интелигентни услуги, като се използва за съхраняване на 
знание, учебно съдържание, публикации и документи.

Цифрови библиотеки
Цифровата библиотека [3] представлява добре орга-

низирана и структурирана софтуерна система, която слу-
жи за събиране и дългосрочно съхранение на електронни 
обекти под формата на специализирани тематични ко-
лекции, съсредоточени върху дадена област на знанието. 
Елементите на колекцията могат да бъдат в най-различен 
електронен формат: текст, аудио, изображения, видео, като 
често цифровата библиотека добавя стойност и позволя-
ва подобряване на качеството на оригинала – премахват 
се физически недостатъци като петна и обезцветяване, 
фонови шумове, подобрява се четимостта и други. Освен 
поддържането на цифровата колекция електронната библи-
отека също така по правило предоставя на своите потре-
бители специфична функционалност за преглед и достъп до 
ресурсите, улеснен от алгоритми за търсене по различни 
критерии. Идеологията, стояща зад цифровите библиоте-
ки, на практика заменя Александрийския модел на идеална 
библиотека, която е огромна, расте вечно и налага нов 
съвременен стандарт за боравене със знанието.

Цифровите библиотеки могат да се различават зна-
чително по размер и обхват и да бъдат поддържани от 
отделни лица или организации. Предимствата на цифровите 
библиотеки се изразяват в лесното търсене и бързо дос-

тъпване на материали в дадена научна област. Те нямат ра-
ботно време, налични са постоянно онлайн във всяка точка 
на света и позволяват едновременен достъп на множество 
потребители до един и същи ресурс. Намирането на инфор-
мация е лесно при подходящо изграден интерфейс – потре-
бителят може да използва всяка фраза за търсене в цялата 
колекция и получава мигновено резултати. Имат потенциа-
ла да съхраняват много повече информация в сравнение с 
една традиционна библиотека, изискват много малко физи-
ческо пространство, малък персонал за обслужване, което 
ги прави изключително рентабилни. 

При изграждането на една цифрова библиотека тряб-
ва да се вземат предвид множество фактори: удостоверя-
ване на самоличността на потребителя, присвояване на 
роли на ползвателите за определяне на типа достъп до 
колекциите, отчитане на авторско право, начин на струк-
туриране и организация на информацията, изграждане на 
подходящо и уместно оформление на графичния потреби-
телски интерфейс, оперативна съвместимост между систе-
мите и софтуера, възможност за обмен на данни с други 
библиотеки, която зависи от стандарта на използваните 
метаданни и други.

Целта на тази статия е да представи общата архитек-
тура на функционална, уеб базирана академична система 
за публикации, създадена от нас в катедра „Компютърни 
системи”, Факултет по математика и информатика на Пло-
вдивски университет „Паисий Хилендарски“. Цифровата 
библиотека администрира факултети и катедри, позволява 
създаването на потребителски колекции в тях и обработ-
ката на публикации, осигурявайки по този начин по-голя-
ма видимост и достъпност на научните материали и дава 
възможност за генериране на справки. Приложението е 
допълнено с интелигентни функционалности и е една от 
стъпките за създаване на интелигентно хетерогенно храни-
лище за данни в рамките на по-големи научни проекти в 
университета. 

Основни технологии в цифровите 
библиотеки

Основните и най-разпространените решения в сфе-
рата на цифровите хранилища са няколко на брой: EPrints, 
Digital Commons – Bepress, Fedora Commons – DuraSpace, 
DSpace – DuraSpace [4].

EPrints [5] e първата професионална софтуерна 
платформа за изграждане на висококачествени цифрови 
хранилища, съвместими с Open Archive Initiative (OAI) [6]. 
Създадена през 2000 г., тя се е наложила през годините 
и е призната като един от най-лесните и бързи начини 
за създаване на хранилища с научна литература, научни 
данни, теми, доклади и мултимедия. EPrints е безплатна и 
предоставя отворен код, който може да бъде използван 
за надграждане с функционалности. Системата се ползва 
както през интерфейс с командна линия (command line 
interface, CLI), така и през уеб браузър. Освен като институ-
ционално хранилище може да се ползва и като система за 
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управление на документи. Има гъвкав модел на метаданни 
и работен процес, който поддържа разнообразните бизнес 
нужди, както и предлага взаимодействие с други уеб и ин-
ституционални системи. Работи под различни операционни 
системи и поддържа сравнително широк набор от езици 
на потребителския интерфейс, между които и български. 
От гледна точка на софтуерния разработчик това е една 
качествена програмна система с много добри отзиви, с 
гъвкава архитектура, която прави възможно разширяването 
на наличните функции на хранилището.

Digital Commons [7] е популярна, базирана в об-
лачни сървъри платформа за институционални хранилища, 
лицензирана от Berkeley Electronic Press (Bepress). Стар-
тира официално през 2004 г. и се ползва от множество 
институции, в това число академични. Разполагането на 
външен сървър отнема голяма част от техническата работа, 
както и необходимостта от поддържане на екип от програ-
мисти в сравнение с поддържането на собствена цифрова 
библиотека, но това си идва на своята цена под формата 
на лицензни абонаменти според нуждите на клиента. Ос-
вен като институционално хранилище може да се ползва 
и като средство за рецензирано публикуване на списания, 
управление на конференции и мултимедия, има функции за 
потребителско известяване, споделяне в социалните мре-
жи, генерират се различни читателски статистики и отчети 
за достъп до материалите. Публикуваните материали се оп-
тимизират за индексиране от интернет търсачките. Digital 
Commons поддържа Qualified Dublin Core, Meta Encoding 
and Transmission Standard (METS) [8], Machine-Readable 
Cataloging (MARC) [9], като има възможност да се доба-
вят допълнителни метаданни. Потребителският интерфейс 
е чист и удобен за потребителя, но не е толкова гъвкав, 
колкото Fedora или EPrints. За потребителите е лесно да 
депозират и управляват файлове, да получават известия по 
имейл, включително месечни имейл съобщения за актив-
ност/изтегляне на материали.

Fedora Commons [10] е модулна архитектура за упра-
вление на цифрови активи, която може да се прилага за 
създаване както на институционални хранилища, така и на 
цифрови архиви и библиотеки. Тя е с отворен код и пър-
воначално е разработена от изследователи в Университета 
Корнел и Библиотеката на Университета във Вирджиния 
през 2003 г. Това е рамка без вградена функционалност 
за управление, индексиране, откриване и доставка на еле-
менти. Вместо това тя е предназначена да позволи висока 
степен на гъвкавост, което дава възможност на разработ-
чиците да реализират практически всяка функция, както и 
да интегрират софтуера на трети страни в рамката. Това 
ниво на гъвкавост идва с цената на леснота на изпъл-
нение. Пример за реализация на архитектурата на Fedora 
Commons e Islandora [11], програмна система за упра-
вление и разпространение на цифрово съдържание. Раз-
работена от University of Prince Edward Island през 2009 г., 
Islandora е реализирала най-добрите практики на базиран 
на Fedora софтуер, който използва Drupal [12] като кли-
ентска част. Предлагаща отворен код, основното предим-
ство на Islandora е, че премахва много от трудностите при 

създаването на Fedora хранилища, например нуждата от 
цял екип програмисти за получаването на краен продукт. 
Islandora предлага широк набор от конфигурируеми моду-
ли, инструменти, които улесняват изпълнението на широк 
спектър от действия. Основните метаданни са Dublin Core 
XML, въпреки че е възможен всеки формат, включително 
персонализирани метаданни. Друго решение, основаващо 
се на Fedora, е Samvera [13] (известно преди като Hydra), 
цифрова библиотека с отворен код. Вместо да използва 
PHP базиран интерфейс като Drupal, Samvera използва 
Ruby on Rails. 

DSpace [14] е цифрова система за управление на 
електронно съдържание. Тя е с отворен код, създадена от 
разработчиците от MIT и HP Labs през 2002 г. Най-често се 
използва като институционално хранилище [15], но също 
така може да се реализира като система за управление на 
съдържанието (content management system, CMS) или сис-
тема за управление на документи (document management 
system, DMS). DSpace предлага и специфична функция като 
цифрова архивна система, фокусирана върху дългосрочно-
то съхранение, достъп и запазване на цифровото съдър-
жание, което я прави чудесен избор и при създаването 
на цифрова библиотека с академична насоченост. Това е 
изпитано през годините решение за хранилища, ползва се 
от множество институции, има версии за различни опера-
ционни системи и предлага потребителски интерфейс на 
над 22 езика. DSpace поддържа по подразбиране метадан-
ни с Qualified Dublin Core и може да експортира в 11 други 
формати: OAI_DC, METS, MODS, OAI-ORE, RDF, MARC и XOAI. 
Освен това е възможно да се създаде схема за персона-
лизирани метаданни с помощта на XML. Потребителският 
интерфейс е функционален, но донякъде остарял и не от-
говаря на съвременните изисквания за дизайн, отчитащ 
наличието на широк набор от различни устройства с раз-
лични размери. DSpace се разпространява с две клиентски 
имплементации – JSP UI, XML UI. DSpace се е доказала като 
солидна платформа за хранилища от стартирането й през 
2002 г. и остава обещаващ и достоен избор сред своите 
конкуренти предвид нарастващата нужда от средства, под-
помагащи обработката и съхранението на данни от различ-
ни изследвания.

Концепция и принос
За целта на проекта „Академична система за публи-

кации“, в частност неговия подмодул цифрова библиотека, 
се спряхме на DSpace като средство, на което ще се бази-
ра съхранението на публикации. Бидейки една от най-ста-
билните и широко разпространени системи в своята кате-
гория, DSpace предлага най-голям набор от инструменти 
за постигането на целите на проекта. Ползва стандартно 
семантично описание на публикации – Dublin Core стан-
дарт за метаданни [16], разработен, за да се използва 
при описанието на уеб базирани документи. Dublin Core е 
широко разпространен и се използва от много общности 
и проекти за каталогизиране на данни, което би улеснило 
евентуално взаимодействие на системата за публикации с 
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тези приложения и обмена на данни с тях. Една ключова 
характеристика обаче имаше най-голяма тежест при нашия 
избор. DSpace предлага RESTful API [17], което ни поз-
волява програмно да надградим вече наличните вградени 
функционалности и да ги приспособим за използване в 
този проект. 

Основният ни принос с този проект е не само ре-
ализирането на една виртуална библиотека, която да се 
ползва в рамките на научно заведение, но и вграждането в 
нея на интелигентни персонални агенти, подпомагащи или 
дори заместващи действията, предприети от потребителя 
на системата, комбинирането на институционално храни-
лище за електронни данни с мислещи компоненти, даващи 
огромни възможности за надграждане с нови функционал-
ности. Дадена е възможност, от една страна, системата да 
се използва като обикновено приложение с уеб базиран 
потребителски интерфейс, но интегрираните в нея интели-
гентни компоненти позволяват лесната интеграция в по-го-

леми софтуерни проекти, нуждаещи се от модул, в който 
да съхраняват цифровите си ресурси. По тази причина сме 
имплементирали академичната система за публикации в 
два основни модула. Първият представлява уеб базирано 
приложение, даващо възможност на потребителя да упра-
влява своите публикации. Вторият модул сме реализирали 
като интелигентно агентноориетирано приложение, което 
решава проблеми, свързани със съхраняването на научни 
публикации, извършва интелигентно търсене на публикации 
и е база за създаване на интерфейс за програмен достъп 
до системата.

Реализация на системата  
за публикации

Архитектура. Общата диаграма на системата за ака-
демични публикации е представена на фиг. 2.

Фиг. 2. Архитектура на системата за публикации

 В тази архитектура Dspace Core, Postgre SQL базата 
данни, XML UI, както и REST API са част от основния пакет 
от проекти, включени в DSpace. 

Същинската реализацията на проекта за академични 
публикации започва от Rest API Client/MVC App. За напис-

ването на това приложение използвахме рамката за създа-
ване на уеб приложения Grails, а самата програма включва 
разработването на методи, които реализират заявки към 
крайните точки на REST API на DSpace. По този начин про-
грамирахме функции за създаване, извличане, промяна и 
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изтриване на общности, колекции и елементи в хранили-
щето. Като входни и изходни точки реализирахме контро-
лери, които предоставят данните в JSON формат и служат 
на целите на уеб базираното клиентско приложение. След 
като клиентът консумира данните от контролерите посред-
ством асинхронни заявки, информацията се трансформи-
ра в локални модели, които се подават за по-нататъшна 
обработка. За създаване на потребителския интерфейс е 
използвана JavaScript рамката Reactjs. Данните се излагат 
в отделни изгледи, а общият модел на такъв тип приложе-
ния се нарича приложения от една страница (single-page 
application). За управлението на състоянието на клиентско-
то приложение се използва React-Redux. 

Създавайки такъв междинен слой между RESTful API 
и крайния клиент, осигуряваме и най-подходящото място, 
където интелигентната функционалност на архитектурата 
може да бъде реализирана. Както е описано по-горе, това 
дава възможност за наследяване и разширяване на вече 
съществуващата функционалност на DSpace.

Описание на потребителския интерфейс. Акаде-
мичната система за публикации е изградена на базата на 
имплементирането на DSpace REST API. Програмирани са 
методи за удостоверяване на самоличността, както и за об-
работване (създаване, промяна, изтриване) на съставните 
елементи на цифровата библиотека – общности, колекции, 
публикации, метаданни и потоци от битове. Удостоверява-
нето се осъществява чрез LDAP протокол посредством кон-
фигуриране на DSpace инсталацията според настройките на 
университетския сървър.

 Въз основа на реализираната функционалност на 
методите е изградена йерархия от факултети и катедри, 
в които се намират потребителските колекции. Когато по-
требител се удостовери за първи път, има възможност да 
посочи в кой факултет и катедра ще се намира неговата 
колекция. Веднъж направил своя избор, потребителят се 
сдобива и с опция на интерфейса „Мои публикации” (фиг. 
3) за бърз достъп до собствените научни материали.

Факултетът в системата за публикации се представя 
със своето описание и катедрите, които включва. Катедрата 
в системата за публикации се представя също със своето 
описание и потребителските колекции, които включва.

Потребителската колекция включва информация за 
своя притежател и неговите публикации.

Фиг. 3. Мои публикации

Могат да се създават различни типове публикации 
(фиг. 4): презентация, монография, студия, учебник, учебно 

помагало и други, а към всяка публикация може да се при-
качат файлове в различен формат.

Фиг. 4. Създаване на нова публикация

За описване на електронните ресурси се използва 
разширената схема на стандарта Dublin Core, Qualified 
Dublin Core. Освен имплементацията на стандартната схе-
ма в системата за публикации са добавени специфични 
за катедра „Компютърни системи” метаданни, обособени 
в отделна схема custom: custom.impact.factor, custom.
impact.rank, custom.indexed.webofscience, custom.indexed.
scopus, custom.publish.location, custom.report.held, custom.
institution.intern.

Системата дава възможност за генериране на обоб-
щена справка в табличен вид за направените публикации 
през последните пет години. Използва се стандартен фор-
мат, описващ броя и типа на публикациите, техните ин-
дексирания и други характеристики.

Агентноориентирано приложение  
към системата за публикации

В системата за публикации един автор може да въ-
веде свой научен труд, написан в съавторство. Нужно е 
решение за автоматичното отразяване на публикацията в 
колекцията на съавторите, както и за извършване на инте-
лигентно търсене в множеството публикации. За целта ре-
шихме да програмираме агентноориентирано приложение 
към системата за публикации. То представлява приложение, 
написано на програмния език Java, което използва Jadex 
framework [18] като средство, подпомагащо разработчици-
те на софтуер при създаване на интелигентни агенти, бази-
рани на софтуерния модел belief-desire-intention (BDI) [19]. 
Използва стандартни синхронни HTTP заявки за комуника-
ция с академичната система за публикации и извличането 
на данни от нея, както и Jadex extension.ws за създаването 
на помощни агенти, които допълват функционалността. Има 
възможност за използването и на асинхронна комуникация 
през AMQP [20]. 

BDI софтуерен модел. BDI е класическа архитектура 
за интелигентни агенти. Тази архитектура използва модел 
на човешката дейност за представяне на ограничена ра-
ционалност, базирайки се на следните понятия:

• Вяра (belief) – представлява възприятието на аг-
ента за околната среда, информацията, с която 
агентът разполага относно настоящото състояние 
на околната му среда. Този модел на заобика-
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лящата действителност е субективен и подлежи 
на неопределености и грешки поради възможно 
отклонение в сензорите на агента.

• Желания (desire) – общи желания или задачи на 
агента, които още не са трансформирани в кон-
кретни намерения. Целите, които се възлагат на 
агента.

• Намерения (intention) – намеренията на агента са 
еквивалентни на съществуващите му ангажименти, 
включително и към самия себе си. За постигане 
на конкретни цели в момента се изпълняват пла-
нове.

Фиг. 5 представя концептуалната структура на един 
BDI агент.

Фиг. 5. Концептуална структура на BDI агент [21]

Архитектура на агентноориенираното приложение. 
Общата диаграма на архитектурата на агентноориентирано-
то приложение към академичната система за публикации е 
представена на фиг. 6.

Фиг. 6. Архитектура на агентноориентирано приложение 

Модулът се състои от три основни класа, разработени 
от нас.

DSpaceInProviderAgent играе ролята на софтуерен 
сензор. Той е в режим на изчакване и следи за настъпване-
то на събитие, което да задвижи логиката за отразяване на 
съавторство – създаване на нова публикация или промяна 
на съществуваща. Чрез този агент реализираме интерфейс 
към академичната система за публикации, с който захран-
ваме с данни BDI агента при настъпването на промяна в 
масива от данни на цифровата библиотека.

DSpacePersonalAgentBDI сме програмирали като ин-
телигентен агент, който има за цел да реши проблема със 
съавторството в системата за публикации посредством 
дефинирани за целта планове за действие. При негово-
то имплементиране е използвана BDI архитектура, която в 
конкретния случай е структурирана по следния начин.

• Като знания (съответства на Beliefs от BDI схе-
мата) на агента сме дефинирали колекция-
та от публикации в системата. При настъпва-
не на събитието създаване на нова публикация 
или промяна на съществуваща такава сензорът 
DSpaceInProviderAgent реагира и публикацията за 
съавторство се добавя в колекцията с вярвания 
на DSpacePersonalAgentBDI. Промяната на знани-
ята задвижва BDI цикъла на интелигентния агент. 

• Автоматично се създава нова цел с висок приори-
тет (съответства на Desires от BDI схемата). 

• След като целта е създадена, се изпълняват про-
грамираните от нас планове за нейното постига-
не (съответства на Intentions от BDI схемата). В 
тялото на плана се подава новата публикация и 
там чрез алгоритъм определяме кои са нейните 
автори и съавтори. Стойността на полето автор 
на публикацията се разделя по зададен раздели-
тел, за да получим съавторите. За всеки намерен 
съавтор извършваме търсене на публикацията в 
неговата колекция (по идентификатор). Ако даде-
ната публикация не съществува в колекцията на 
някой от съавторите, изпълняваният план я добавя 
в съответната колеция. Оттук нататък съавторът 
разполага с новата публикация. 

DspaceОutProviderAgent е реализиран от нас като 
клас, който ще предоставя услуги за други клиенти. Той 
служи като уеб сървър, кореспондиращ със свойствата на 
оперативния агент и предоставя точки за програмен достъп 
до публикациите, съхранени в цифровата библиотека. Така 
данните от системата за публикации ще бъдат достъпни 
програмно за други приложения или персонални асистенти 
във ViPS. Чрез този агент може да се върне резултат от 
интелигентно търсене в системата, да се извлече за четене 
дадена публикация, да се изпрати потвърждение за отразе-
но съавторство и много други.

Заключение
Разработена е и се използва първа версия на систе-

мата за академични публикации, включваща интелигентни 
компоненти за решаване на проблема за съавторството. 
Подготвя се разполагане на приложението на облачен сър-
вър, което ще даде още по-голяма видимост и ще привлече 
повече потребители. Системата има за цел да осигури ле-
сен за използване потребителски интерфейс, позволявайки 
да се генерират различни отчети и справки. Този нов соф-
туер ще улесни значително отчитането на научната работа 
в катедра "Компютърни системи". Освен това приложението 
може да се използва и за съхранение на други цифрови 
ресурси, а не само публикации. Поради тази причина той 
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може да се използва като хранилище за други компоненти 
във виртуалното пространство като например туристиче-
ския гид [22]. 
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