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Резюме: Богатото съдържание на мултимедийни данни, създадени чрез обединяването на
информация, съхранена в различни модалности, предизвиква търсенето на нови подходи
за моделиране, обработка, извличане, организация и индексиране на тези данни. В
статията се описват постиженията в създаването на мултимедийни бази от данни за
нуждите на медицината, изобразителното изкуство, поточната телевизия и архивите в
Института по математика и информатика на БАН. Създадените бази са довели до
разработването на нови методи за доизграждане, съхраняване, търсене и обработка на
мултимедийни обекти и развитие на различни мултимедийни и системи. Постигнатите
основни резултати са приноси към: развитието на софтуерни технологии, системи за работа
с бази от мултимедийни данни, разпознаване на образи, обработка на изображения,
изкуствен интелект.
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Най-новите постижения в развитието на информационните и комуникационни
технологии и методите за съхраняване на данни направиха възможно широкото
използване на мултимедийни данни. Богатото съдържание на мултимедийни данни,
изградени чрез обединяването на информация, съхранена в различни модалности,
предизвиква търсенето на нови подходи за моделиране, обработка, извличане,
организация и индексиране на тези данни. Работата с тези данни, базирана съответно на
съдържание на изображения и видео са две изследователски области в мултимедийните
системи, придобили особена популярност през последните години. Крайната цел е да
предостави на потребителите възможността да извличат желано изображение или
видеоклип от големи количества визуални данни в бърза, ефикасна, семантично-значима,
дружелюбна и независима от местоположението на обектите среда. Съществуващите
системи за автоматично извличане на метаданни от изображения и видео са ограничени от
факта, че могат да оперират само на равнището на примитивните характеристики, докато
потребителите оперират на високо семантично ниво. Това несъответствие обикновено се
назовава с термина ‘семантична пропаст’. Съвременното развитие на научните
изследвания е насочено именно в областта на търсене на подходящи модели за
преодоляване на тази семантична пропаст.
От 1987 г. в Института по математика и информатика започват изследванията за
разработка и създаване на мултимедийни бази от данни. Създадената методология доведе
до разработването на нови методи за създаване, съхраняване, търсене и обработка на
мултимедийни обекти и развитие на различни мултимедийни системи. Постигнатите
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основни резултати са приноси към: развитието на софтуерни технологии, системи за работа
с бази от мултимедийни данни, разпознаване на образи, обработка на изображения,
изкуствен интелект. Изследванията започват със съвместна с д-р Фаусто Рабити
публикация, явяваща се първи опит за създаване на семантика на изображения [1].
1. Мултимедийни бази в медицината
Мултимедийните данни в медицината включват текст и изображения от различни
модалности. Особен интерес представляват методите за обработка на медицински
изображения с цел диагностиране и установяване на различни феномени.
При работа с медицински изображения от съществено значение е качеството на
изображението, зависещо от над 500 параметри на използваното устройство. Създаден бе
нов метод за анализ на изображения, получени от магнитно резонансен скенер, чрез който
е открит за първи път в света ефектът от ъгъла, при който се правят изображенията. Това е
фундаментално откритие и резултатът е внедрен в съвременните скенери. Статията [2],
описваща метода, има повече от 330 цитирания. Разработени бяха също и оригинални
математически методи за корекция на изображения, получени от магнитно-резонансен
скенер, чрез установяване на движения и корекцията им в К-пространството и в реалното
пространство [3]. Методите са внедрени за първи път в скенерите на General Electric.
Особено значение за медицинската диагностика имат базите от изображение на
ретината. При тях особен интерес предизвика сегментацията на съдовете в ретината. След
това те могат да бъдат сравнявани с подобни изображения с цел диагностика. Бяха
създадени нови филтри за подобряване на снимки на ретината. Те се използват в няколко
от медицинските центрове в Чикаго и Ан Арбор, САЩ. В [4] е описан създадения от нас
оригинален и изключително точен алгоритъм. Той се фокусира на изчисляване на
радиусите на кръвоносните съдове и сегментация на линиите на централните кръвоносни
съдове. Изследва се релацията между радиуса на съдовете и отклоненията на Гаусовото
ядро и е предложен нов подход за сегментиране на централните линии на съдовете въз
основа на дескриптори на билото. Създаденият метод се използва в реални бази от
изображения на ретината DRIVE. На фиг. 1 е показано сегментирането в създадена база от
изображения DRIVE на изображение на ретината. Изображението на ретината е показано в
фиг. 1.а. Стъпките в предложения метод са показани в последващите изображения.

Фигура 1. Стъпки при сегментацията на съдовете на ретината
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Бяха създадените бази от медицински изображение с функции за установяване на
различни зависимости в изображенията. Създаден бе метод за разграничаване на
вътрешната от периферната течност в снимки на мозъка от тримерни изображения,
получени чрез магнитно резонансен скенер. Публикациите по темата се явяват първите в
света, установяващи статистически значими различия в мозъчни структури на здрави и
болни от болестта на Алцхаймер и спомагат за лечението на болестта [5]. За реализацията
на методите са създадени оригинални алгоритми за сегментация, определяне на граници,
и тримерна реконструкция на изображения. Бяха създадени и алгоритми за пресмятане на
изменение на съдържанието на водата в гърдите по време на менструалния период чрез
анализ на изображения, получени от магнитно резонансен скенер [6]. Резултатите се явяват
много важна стъпка в борбата с рака на гърдата.
Ние установихме, че областта на Провлака от Corpus Callosum в главния мозък е поголяма за групата от хомосексуалните спрямо хетеросексуалните. Този резултат показва,
че хомосексуалните, служещи си с дясна ръка, са отбелязали по-малко функционална
асиметрия в сравнение с хетеросексуалните. Регресионен анализ за предсказването на
половата категория за ориентация класифицира правилно 95 процента от хората, базирани
на областта Провлака в Corpus Callosum. Нашите констатации показват, че нео-анатомична
структура е свързана с половата ориентация. На базата на създадени оригинални методи
за анализ на изображения е получено доказателство за това, че хомосексуалността е
заболяване [7]. Значимостта на това доказателство е от съществено значение за правилното
отношение към тази част от човечеството.

2. Мултимедийни бази в изобразителното изкуство
Пред процеса на извличане на характеристиките на изображения стои голямо
предизвикателство: той трябва да преодолее очевидната разлика между цифровите
технологии, които са ограничени в рамките на улавянето на пикселите, и човешките
очаквания за възприемане на различните семантични, естетически и културни послания,
които произведението изпраща на зрителя. Цифровите обекти, представящи
изобразително изкуство, са важна част от културното наследство и представляват важно
предизвикателство за откриването на ресурси, тъй като прилаганите методи в тази област
трябва да бъдат комбинация от изпълнение на заявки върху метаданните и методи за
извличане, базирани на съдържанието на изображения. Най-общо категориите, описващи
съдържанието, могат да бъдат причислени към едно от пространствата – визуално,
семантично и абстрактно - фиг. 2 [8].
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фиг. 2. Взаимодействие на описателните категории по пространства, описващи дадено
изображение от изобразителното изкуство
Бе направен подробен анализ на цветовите теории, особено на съществуващите
взаимни връзки. Като отправна точка беше използвана теорията за цветовете на Итън.
Предложихме използването на един цветови модел, изграден като комбинация от три
други модела, подходящ за извличане на цветовите характеристики, определящи
хармониите и контрастите [9]. Въз основа на този модел изработихме формално описание
на хармониите и контрастите от гледна точка на трите основни характеристики на цвета –
нюанс, наситеност и светлота [10].
Разработена беше експериментална система Art Painting Image Colour Aesthetics and
Semantics. Бяха проведени редица експерименти: търсене на близки до избрано
изображение по една или повече от извлечените характеристики; търсене на изображения,
които задоволяват потребителски заявки, съдържащи дефинираните характеристики;
изследване на възможностите за използването на тези характеристики за прогнозен анализ
[11].
Създадена бе и система за извличане на информация от произведения на изкуството
въз основа на метаданни. Предложихме метод за заявка за метаданни на произведения на
изкуството, които могат да бъдат изпълнени въз основа на реч. Също така отчитаме и
разликата в изразяването на настроенията при мъжете и жените по време на търсенето
[12].
3. Мултимедийни бази в поточна телевизията
Ежедневно сме затрупани от много видове данни няколко телевизии, уеб базирани
медии и други. Без ефективна подкрепа намирането на информацията, която ние наистина
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искаме, в това изключително динамично информационно пространство, е много труден
процес. Ние представихме модел за ефективно търсене във видео поток, основан на
използването на MPEG7 дескриптори, базирано на метрики, с цел да се намалят
изчисленията по филтрирането. Предложен е принципно нов метод за оптимизиране на
начина за търсене на телевизионни програми [13] - фиг. 3.

Фигура 3 - Търсене на видео заявки в видео потоци

4. Мултимедийни бази в архивите
Беше създадено семантично дигитално хранилище на научни ресурси в областта на
био-информатиката. Специално внимание е обърнато на дизайна на обектна онтология,
използвана за автоматизирано концептуално пояснение на динамично въвеждане нови
материали и като източник на знания за интелигентно търсене в хранилището.
Предлаганата архитектура може да се използва и при спецификация на функционални и
нефункционални изисквания към екосистема за дигитална култура [14].
Установена е оперативна съвместимост и персонализиран достъп на цифрови културни
ресурси. Фокусът е върху използването и разпознаване на глас и емоции в говора като
основно средство за предоставяне на алтернативен начин при разработване на нови
решения за интегриране на свободно свързани компоненти, които обменят информация
въз основа на общ модел на данните. Предложена е методология и средства за
увеличаване и персонализиране на изживяванията на посетителите в екосистемата от
архиви за дигитална култура [15].
Има милиони цифрови медийни активи, показвани чрез мобилни устройства, системи
за домашно забавление или компютри. Огромният набор от визуална и аудио информация
трябва следователно да бъде групиран в различни екосистеми в зависимост от техните
природа или целева аудитория, за да се опростят проблемите с търсенето, намиране и
персонализиране на набора от данни. Ние предлагаме метод, който се занимава с
откриването, извличане и персонализиране на приложените медийни активи към света на
цифровите екосистеми. Методологията и средства за увеличаване и персонализиране на
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изживяванията на посетителите в екосистемата за дигитална култура е разработена и
показана в [16].
Проблемите на мултимедийни музейни архиви е разгледано в [17]. Дългогодишното ни
участие в европейските проекти Open AIRE [18, 19] е свързано с поддържане на архиви за
свободен достъп и популяризиране в страната на дейностите по отворен достъп, отворена
наука и отворени данни.
5. Заключение
Дългогодишните изследвания в областта на мултимедийните бази от данни са довели
до създаването на нови алгоритми, системи и тяхното внедряване и използване в редица
центрове в света и у нас.
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Multimedia Databases
Peter Stanchev
Abstract: The rich content of multimedia data built up by merging information stored in different
modalities has led to the search for new approaches for modeling, processing, retrieving,
organizing and indexing that data. The article describes the achievements in the creation of
multimedia databases for the needs of medicine, fine art, television, and archives developed at
the Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences. The established
bases have led to the development of new methods for creating, storing, searching and
processing multimedia objects and developing various multimedia systems. The main results
achieved are contributions to: development of software technologies, multimedia data base
systems, image recognition, image processing, artificial intelligence.
Keywords: Multimedia Databases, Medicine, Fine Art, Streaming TV, Archives
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