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Пълнотекстово търсене в електронен информационен фонд на академичните библиотеки
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Abstract
The study focuses on options for handling digitized library content corresponding to the modern consumer
expectations. In particular we have in mind the possibility of full text search in digital archive. Numbers of academic
institutions in our country in recent years with help of projects funded by the European Union are purchased robotic
scanners. As a result, thousands of books have been scanned. Digitized units are usually available by special terminals
located in the reading rooms of the local libraries. Despite the positive effects of digitization, there is a delay on
posibilities of using this information.
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В редица академични институции в нашата страна през последните години по проекти,
финансирани от Европейския съюз, се закупиха роботизирани скенери за дигитализиране на
информационния фонд. Като резултат бяха сканирани хиляди книги, като например в
библиотеката на Икономически университет - Варна до лятото на 2014 г. бяха дигитализирани
над 300 броя единици от фонда на библиотеката, и тази бройка постоянно се увеличава.
Дигитализираните единици обикновено са достъпни от специални терминали, разположени в
читалните на съответните библиотеки.
Въпреки положителния ефект от дигитализацията, се забелязва изоставане от страна на
информационното й осигуряване. Над 70% от университетите в България работят със
системата АБ на фирма PC-TM, гр.София, а тя за съжаление не предоставя възможности за
боравене с дигитализирания библиотечен фонд, отговарящи на съвременните очаквания на
потребителите. По-конкретно, имаме в предвид възможността за пълнотекстово търсене в
дигиталните книги.
Съвременни проблеми на академичните библиотечно-информационни системи
Основните принципи на работа при търсене на библиографска информация в системата
АБ са следните:
1. Достъп до книгите в електронен формат имат само потребителите от локалните
работни места в читалнята на библиотеката. При търсене чрез АБ локалните потребители
работят със система, различна от публично достъпната в Интернет (фиг. 1 и фиг. 2).
2. Потребител търси книга в онлайн каталога на библиотечно-информационната система
чрез попълване на съответните полета. Като недостатък на съществуващата организация може
да се отбележи факта, че няма възможност да се указва вида на книгата - в хартиен или
електронен вариант. Въпреки, че в електронния каталог е предоставена възможност
потребителя да маркира поле "Търсене само в записи със сканирани обекти", то при отмятането
му се показват и резултати, които имат само сканирано изображение на корицата или на
съдържанието, т.е. наличието на това поле не е гаранция, че потребителят може да прочете
цялата книга в електронен вид.
3. В списъка с резултати, ако книгата е достъпна в електронен формат, на потребителя
се предоставя хипервръзка, чрез която се отваря електронната книга, но тази възможност е
достъпна само от локалната библиотечно-информационна мрежа (фиг. 2). Тя най-често е
съхранена като файл във формат PDF на компанията Adobe и за четене се използва програмата
Adobe Reader. Програмата има възможност за локално търсене на текст само в един файл този, който текущо е отворен (зареден) за преглеждане.
4. Потребителят няма възможност да запише файла и да го изнесе извън територията на
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читалнята, тъй като с тези действия би се нарушил действащия в България Закон за авторското
право и сродните му права.

прозорец
за търсене

прозорец
с резултати

Фигура 1. Публично достъпен в Интернет интерфейс на библиотечната информационна
система АБ.
Основният проблем при този подход на работа е, че липсва възможност за
пълнотекстово търсене сред всички файлове в дигиталния библиотечен фонд, въпреки че те по
същество представляват "семантични копия"1 на оригинални книги. Тук под пълнотекстово
търсене разбираме автоматизирано търсене в множество документи, при което се използва

1

Приемаме терминологията, използвана от някой автори: Сълов, В. Нови виждания за електронните книги.
//Известия. Списание на Икономически университет – Варна, 2013, №2, с.13-14
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пълния текст или съществени части от него2. Това е вид търсене, при което думи от заявката за
търсене съвпадат с думи в отделен документ. Пълнотекстовото търсене е удобно средство в
ситуации, когато не се знае точно къде се намира нужната информация, в случая в коя книга
или справочник.

прозорец
за търсене

прозорец
с резултати

връзки към
електронни книги

Фигура 2. Локално достъпен интерфейс на системата АБ.
При традиционното търсене в библиографската база от данни, каквото се използва в
системата АБ, задаваните от читателя ключови думи съвпадат само с тези, зададени от
2

Подобна дефиниция съществува в ГОСТ 7.73-96 СИБИД. Поиск и распространение информации. Термины и
определения, <http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01140_gost_iso/0114020_gost_iso/1872-gost-7.73-96-sibid.-poisk-irasprostranenie-informacii.-terminy-i-opredeleniya.html>
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библиографа при описване на литературния източник. И именно тук възниква следния проблем
- при описанието с ключови думи най-често се използват по-общи термини, описващи
съдържанието, като например: финанси, инфлация или маркетинг. При това положение
напълно е възможно потребител, който търси точно определена и конкретна информация, като
например формулата на Фишер за инфлацията, да не може да определи всички книги, в които
би намерил нужната му информация. Една от причините е, че броят на използваните ключови
думи, използвани за описание на един източник е ограничен и е възможно в една книга освен
за Ървин Фишер да пише и за Адам Смит, Дейвид Рикардо и т.н., и библиографа да не може да
прецени точно значението на всеки третиран в изложението проблем.
Въпреки, че в световен мащаб имаше грандиозни проекти за предлагане на подобна
услуга, като например проектите Google Scholar и Google Books, които предвиждаха да се
предложи пълнотекстово търсене и свободен достъп до над 15 млн. книги, процесите спряха,
поради проблеми, свързани с авторското право. Проектите на Microsoft - Live Search Books и
Live Academic Search, стартирали през 2006 г., бяха преустановени през 2008 г.
Забелязва се, че след първоначално бързия прогрес при електронните библиотечни
архиви в периода 2005 - 2010 г., последва период на известно забавяне, в който процесите по
дигитализация в световен мащаб продължаваха, но не толкова интензивно и публично
афиширани. Единият от факторите, който през последните години забавяше процеса на
разрастване употребата на електронните библиотечни архиви, бяха множеството съдебни дела,
заведени срещу библиотеките на редица авторитетни академични институции в ЕС и САЩ.
Към началото на есента на 2014 г. по някой от най-известните дела вече има напредък и
съдебни решения, които според нас ще дадат отражение върху процесите на дигитализация и
те ще възстановят първоначалния си темп, но вече урегулирани в определени рамки. Така
например, сезиран от Германския федерален съд във връзка по едно от делата3, Европейският
съд в своя специална директива4 разрешава на (в смисъл, че не ограничава) библиотеките в
страните от ЕС да дигитализират книги от своите информационни фондове, ако това е
необходимо за нуждите на научните и лични изследвания. Единственото ограничение е
електронните книги да се ползват само на специално предназначени терминали за четене.
Разпечатването на хартия или копирането на USB устройства се разглежда като ново копие и за
това трябва да се заплащат допълнителни авторски права.
В САЩ по друго дело - Authors Guild Inc. срещу HathiTrust Digital Library, Съдът на
10.06.2014 постановява5, че създаването на пълнотекстови бази от данни чрез дигитализиране
на книги не нарушава авторското право, след като потребителите могат пълнотекстово да
търсят в електронния архив, но не им се предоставя пълен достъп до съдържанието на книгата.
Тези глобални процеси на пръв поглед изглеждат малко встрани от ситуацията в нашата
страна, но поставят на преден план редица въпроси, свързани с развитието на академичните
библиотеки като един от факторите за развитие на научния потенциал у нас. Очевидно е, че
след като публикациите ги има сканирани и преобразувани чрез OCR технология в електронен
формат, много по-удобно и по-полезно е да се търси по ключови думи в целия текст. Нашите
проучвания показват, че все още нашите академични библиотеки не разполагат с нужния
инструментариум да предложат подобна услуга. Както вече казахме, към настоящия момент
достъпът до електронните книги в системата АБ е както към обикновени файлове и търсене е
възможно само в рамките на програмата на Acrobat Reader, т.е. само в една отворена за четене
книга. За разлика от този подход, използването на система за пълнотекстово търсене дава
възможност да се задават ключови думи и търсенето да се реализира във всички налични
3

Става въпрос за делото на немското издателство Eugen Ulmer KG срещу Техническия университет в Дармщат,
заведено на 20.09.2012 г.
4
Решение на Съда (четвърти състав) от 11 септември 2014 г., Technische Universität Darmstadt срещу Eugen Ulmer
KG, Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof - Германия, <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0117&qid=1413708530509>
5
Authors Guild, Inc. v. HathiTrust, In the United States Court of Appeals For the Second Circuit August Term, 2013,
<http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/12ac6c34-1f6c-44cb-a007-c4ce46754390/1/doc/12-4547_opn.pdf>
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електронни книги, подобно на търсенето с търсеща машина на уеб страници. Значението на
пълнотекстовото търсене ще нараства заедно с нарастването на съхраняваните обеми от данни
от една библиотека и би дало възможност потребителите по един нов начин да извършват
своите литературни проучвания.
Едновременно с редицата ползи, пълнотекстовото търсене по ключови думи има и
своите недостатъци, които се забелязват и при търсене на информация в Интернет чрез
търсещи машини - в резултат на търсенето се извежда списък с огромно количество връзки,
голяма част от които не са релевантни към търсеното от потребителя и представляват
своеобразен "информационен боклук". Затова при пълнотекстово търсене в академичните
библиотеки като основен параметър може да се задава и разделът в областта на знанието
съгласно Универсалната десетична класификация (УДК) в който е книгата - финанси,
маркетинг, мениджмънт, право, счетоводство и т.н. За предпочитане е потребителят да получи
информация за възможния избор, който може да направи, посредством списък със значения,
извлечен от съответната библиотечно-информационна система. Ефективността на търсенето в
предварително подбрани по някакъв признак книги ще е по-голяма в сравнение със ситуацията,
при която се търси сред разнородни файлове. В идеалния случай тези параметри трябва да
отговарят на библиографските полета в информационната система АБ, като най-полезни са
полетата: Класификационен индекс по УДК, Година на издаване и Ключови думи за
библиографска информация, поддържана в базата "Книги". За базата "Статии", допълнително и
Източник (заглавието на списанието).
Според някои изследователи, друг проблем се явява ранжирането на резултатите, т.е.
факта, че не винаги най-релеватните резултати са в началото на списъка6. Според други автори,
основният проблем е, че в човешкия език съществуват множество синоними за едно и също
понятие и че понякога търсещите информация не знаят точния термин, по който да търсят.
Наличието на омоними - думи, които имат повече от едно значение, допълнително усложнява
процеса7.
Основни критерии при избор на система за пълнотекстово търсене
Пълнотекстовото търсене в множество файлове не може да се извършва по начина, по
който това става в Acrobat Reader - чрез последователно обхождане на текста и сравняване със
зададените ключови думи. Подобни операции отнемат много изчислително време, особено ако
броя на файлове за обработка е голям.
Необходимо е предварително индексиране на съдържанието на всеки един файл в
електронния библиотечен фонд и създаване на т.нар. индексни файлове, при които процесите
на търсене се ускоряват многократно чрез използване на ефективни алгоритми. Впоследствие
при използване на индексните файлове, при едновременно търсене от множество потребители,
скоростта на извличане е значително по-висока, като се доближава до работа в реално време,
т.е. почти моментален отговор. Обемът памет, заета от индексните файлове, в повечето случаи
не надхвърля тази, заета от индексируемите файлове, като производителите на подобни
системи посочват стойности между 25% и 75% в спецификациите на своите продукти.
Чрез използване на архитектурата клиент-сървър, обработката на заявките за търсене
може да се извършва на един сървър, електронните книги да се съхраняват на друг сървър,
информационната система на трети сървър, а множество клиенти едновременно да работят с
всички сървъри (фиг.3). Системите, използващи уеб интерфейс за организация на
многопотребителския достъп са по-перспективни, тъй като след време локалната интранет
система на една библиотека лесно би могла да се превърне в екстранет и да даде достъп до
ресурсите си и на други библиотеки.
6

Mann, Thomas. Will Google’s Keyword Searching Eliminate the Need for Library of Congress Cataloging and
Classification?(2005), <http://www.guild2910.org/searching.htm>
7
Beall,
Jeffrey.
The
Weaknesses
of
Full-Text
Searching
(2008),
<https://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e530/Readings/Beal%202008%20full%20text%20searching.pdf>
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Фигура 3. Концептуален модел на локална библиотечна мрежа, предлагаща
пълнотекстово търсене в дигитален фонд.
С оглед на гореизложеното формулираме базови критерии, които следва да се отчитат
при избора на една подобна информационна система (табл. 1). Тези базови критерии могат да
се допълват в зависимост от конкретните условия.
Таблица 1
Базови критерии при избор на система за пълнотекстово търсене
система за индексиране
- системни изисквания хардуер и операционна
система;
- максимален обем на базата
от данни (в GB или TB);
- максимален брой
индексируеми документи;
- вид на индексируемите
файлове - .txt, .pdf, .doc, .html и
прочие;
- скорост на индексиране;
- максимален размер на един
индексируем документ;
- съотношение обем
документи към обем на
индексните файлове.

система за заявки
- предлаган интерфейс за работа (уебинтерфейс,
десктоп интерфейс, команден ред, за мобилни устройства
и т.н.);
- средно време за търсене по една, две и повече
ключови думи;
- възможности за задаване на логически оператори в
заявката;
- възможности за търсене в определени полета
(заглавие, година на издаване, автор и т.н.);
- възможности за сортиране по различни показатели;
- наличие на допълнителни речници и възможност за
"размито" търсене;
- релеватност;
- възможност за задаване на отдалеченост на ключовите
думи;
- възможност за търсене по фрази.

Базовите критерии сме ги групирали в две категории, тъй като една подобна система се
състои от две логически обособени подсистеми и изискванията към всяка една от тях са от
различен характер - критерии по отношение на системата за индексиране на файлове и
критерии по отношение на системата за заявки.
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Системи за пълнотекстово търсене
Съществува голямо количество разработени програмни продукти за пълнотекстово
търсене. Голяма част от тези продукти са предназначени да обслужват правни кантори,
новинарски служби, както и различни аспекти на бизнеса. Техните функционални възможности
варират в широки граници - от търсене по точно съвпадение, до подобни на търсещите машини
в Интернет, използващи "размита" логика. Цените също варират в широки граници - от
безплатни версии до десетки и стотици хиляди евро. Базата за ценообразуване също варира - на
работно място, на брой индексирани документи, на година, на сървър, на обем индексни
файлове и т.н. За съжаление голямото изобилие от продукти затруднява избора, тъй като
времето за проучване на конкурентни продукти нараства значително. В нашето изследване
разделяме предлаганите продукти в следните две основни категории: лиценз за използване и
предназначение на продукта. По лиценз за използване продуктите биват два вида - свободен
софтуер (софтуер с отворен код) и комерсиален софтуер. По предназначение продуктите също
биват два вида - за крайни потребители и за разработчици. Продуктите за крайни потребители
са предназначени за потребители, без специална подготовка в разработката на програми, но със
задълбочени знания за експлоатацията на даден продукт. Продуктите, предназначени за
разработчици, представляват програмни библиотеки и модули, реализиращи основната
алгоритмична сложност при индексирането и търсенето. На тяхна база може да се изграждат
приложения с различен потребителски интерфейс, предназначени за крайни потребители.
Таблица 2
Системи за пълнотекстово търсене
комерсиален
софтуер

за
крайни
потребители

за
разработчици

 "Microsoft Search Server", Microsoft
 "Watson", IBM
 "Endeca Information Discovery",
Oracle
 "NetWeaver Enterprise Search", SAP
 "Autonomy", HP
 "Google Search Appliance", Google

 "Clusterpoint",
http://www.clusterpoint.com/
 "DBSight", http://www.dbsight.net/











свободен
софтуер
"Apache Solr",
http://lucene.apache.org/solr/
"ElasticSearch",
http://www.elasticsearch.org/
"mnoGoSearch",
http://www.mnogosearch.org/
"OpenSearchServer",
http://www.opensearchserver.com/
"Sphinx", http://sphinxsearch.com/
"Xapian", http://xapian.org/
"Apache Lucene",
http://lucene.apache.org/
"Lemur Project",
http://sourceforge.net/projects/lemur/
"Terrier IR Platform",
http://www.terrier.org/

В таблица 2 са представени системите, които се ползват с най-висока репутация, според
оценки на потребители, експерти и разработчици в професионалните форуми. По отношение на
категорията свободен софтуер за крайни потребители правим уточнението, че липсва система,
която да се доближава до очакванията за лесен и интуитивно понятен интерфейс за работа,
характерен за комерсиалните системи. По-скоро това са надстройки на системите за
разработчици, но с подобрен интерфейс за административни цели.
В заключение изразяваме становището, че въпреки практико-приложните трудности при
прилагането на свободен софтуер за крайни потребители, той притежава потенциала за
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решаване на задачата по предоставяне на възможности за пълнотекстово търсене в дигиталния
библиотечен фонд. Наличието в локалната мрежа на академичната библиотека на сървър с
възможности за пълнотекстово търсене в електронните книги, подобно на търсенето в
Интернет чрез търсещи машини, може значително да подобри качеството на изследователската
работа, както и да спести време при изследователските проучвания.
Решаването на този и подобни проблеми не е удачно да се извършва самостоятелно от
всяка отделна академична библиотека, тъй като това би довело до дублиране на усилията и
материалните разходи. По-удачният подход е да се централизират усилията на отделните
библиотеки за постигането на обща цел - усъвършенстване на системата за ползване на
електронните книги чрез предлагане на пълнотекстово търсене. Като пример за подобно
успешно коопериране можем да посочим опита на Норвегия и тяхната система Bibsys, водеща
роля за разработката на която има Норвежкия университет по наука и технологии, с финансова
подкрепа от страна на държавата. Въз основа на колективно лицензионно споразумение през
2009 г. между Националната библиотека на Норвегия и организацията Kopinor, представляваща
интересите на автори, издатели и други носители на авторски права, процесите по
дигитализация на библиотечните фондове се извършват децентрализирано, но синхронно и
правно подсигурено. На база това лицензионно споразумение всички потребители с IP адреси
от норвежкото интернет пространство имат свободен достъп до над 250 000 дигитализирани
книги (от адрес http://www.bokhylla.no/), а потребителите от други държави - само до такива с
изтекли авторски права и държавни документи. Централизирания достъп до ресурсите се
управлява от Националната библиотека на Норвегия.
Подобно радикално и всеобхватно решение на проблема с дигитализацията на
библиотечните фондове и тяхното ползване според нас е напълно обосновано, тъй като
отделните академични и други библиотеки не са конкуренти, които да се борят за разширяване
на пазарния си дял и увеличаване на печалбата. Тук не може да се разчита, че принципите на
пазарната икономика ще доведат до по-висока ефективност, тъй като основната мисия на една
библиотека е да предоставя достъп до знание, информация и свързаните с това услуги за
всички свои потребители. В този смисъл, кооперирането и съвместните действия между
отделните академични библиотеки не само ще увеличат обема на предлаганата информация, но
и ще намалят значително разходите, чрез елиминиране дублирането на високоспециализирани
дейности, каквито са поддръжката на данни в електронен информационен фонд и на системата,
предлагаща пълнотекстово търсене.
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