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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Семантични мрежи 
 2. Код на курса: 
 3. Вид на курса: избираем 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 
6. Семестър: втори 

 7. Брой кредити: 3 
 8. Име на лектора: гл. ас. д-р Галина Момчева 
     9. Резултати от обучението за дисциплината – усвоени знания, умения, 
компетенции (цели):  

По време на обучението по дисциплината студентите ще се запознаят с теоретичните и 
практически достижения в областта на Семантичните мрежи по пътя на изграждането на 
семантичния web. 

С използването на RDF студентите ще дефинират ресурси на реално съществуващи 
обекти и отношения в интернет. Създадените от тях модели ще улесни впоследствие 
практическата им работа. 

По време на изучаваните езици, стандартизирани от W3C в процеса на обучение ще се 
използват разнообразие от ресурси, подпомагащи процеса на обучение. Студентите като 
група ще бъдат въвлечени в процес на проектиране в група чрез подходящи средства за 
интерактивна дейност. 

За нуждите на практическата им работа при създаване, управление и развитие на web 
приложения ще бъдат запознати със съществуващи онтологии и нелекия процес по тяхното 
обединяване и семантичното търсене. 
  
 10.Начин на преподаване (директно, дистанционно): директно 
  
 11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): 

Преди да започне курсът на обучение подисциплината студентите трябва да имат 
основни понятия по дисциплините: Програмиране, Логика и Семантика на езиците за 
програмиране, а също и основни понятия по HTML, XML, PHP. 

 
 12. Съдържание на курса (анотация)  

Курсът на обучение включва изучаване на семантиката, онтологиите, семантичните 
мрежи и семантични технологии. 

В теоретичен и практически аспект се разглеждат стандартите RDF, OWL, RSS. 
Разглеждат се въпроси по организиране на данните в семантични мрежи и изпълнението 

на заявки. Обръща се внимание на сериозни научни теми като обединяване на онтологии и 
работа със свързани данни. 
 13. Библиография (препоръчителна или задължителна литература)   

 Момчева Г., Семантични мрежи, ВСУ, 2012 (под печат) 
 Allemang Dean, Semantic Web for the Working Ontologist, Elsevier, 2011 

 Ayers Danny, Beginning RSS and Atom Programming, Wiley Publishing, 2005 
 Fensel Dieter, Semantic Web Services, Springer, 2011 



 Segaran Toby, Programming the Semantic Web, O’Reilly, 2009 
 
 http://www.w3schools.com/ 
 http://www.ontotext.com - Ontotext | Semantic Technology Developer  

 http://www.w3.org/2001/sw/ 
 http://www.graphviz.org/ 

 http://www.w3.org/RDF/Validator/ 
 http://protege.stanford.edu/ - The Protégé Ontology Editor and Knowledge Acquisition 
System 
 
 14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване:  

 Лекции (3 часа на седмица, 5 седмици) 
 Лабораторни занятия (3 часа на седмица, 5 седмици) 
 Консултации по официален график (конвенционални форми или условия за 

индивидуални консултации) (2 часа на седмица, 10 седмици) 
 Групови семинари и работни срещи (2 часа на седмица, 3 седмици) 
 Проекти и изследователска работа (2 часа на седмица, 10 седмици) 
 Семинар с представители на софтуерни фирми, разработващи интелигентни 

решения (Ontotext и др) 
  
     15. Методи и критерии на оценяване:  

Тестове, защита на проекти 
 

     16. Език на преподаване: български език, английски език, руски език 
 
 17. Практика: 

http://www.ontotext.com/
http://protege.stanford.edu/
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