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Уважаеми организатори,
Уважаеми участници в международната научна конференция
"Изкуствен интелект и електронно лидерство",
Дами и господа,
Поздравявам техпарк "Оптела", които с подкрепата на ИТ хъб Махатма Ганди и
Института по информатика и иновативни технологии организират днешното събитие.
Въпросът за изкуствения интелект стои все по-високо в европейския дневен ред и аз се
радвам, че той е в основата и на Вашата конференция.
Бихме могли да кажем, че изкуственият интелект е технология, която все още е в своята
детска възраст, но която расте много бързо. Скоро тази технология ще бъде ключов
елемент от успеха на всяка компания - от това да позволява на колите да се
самоуправляват, през даването на възможност на докторите да поставят по-точни
диагнози до това мебелните фабрики да произвеждат с по-малко отпадък. Бъдещият
просперитет на Европа зависи от възприемането и използването на изкуствен интелект
и трябва да положим основите за това сега.
Още през миналата година, Европейската комисия представихме Европейската
стратегия за изкуствен интелект. Тя засяга всички ключови аспекти: увеличаване на
инвестициите в изследователска дейност, иновации и разгръщане на технологията,
подготовка за обществено-икономическите промени, до които ще доведе изкуственият
интелект, и гарантиране на добра етична и правна рамка за развитието и използването
на технологията.
Нужни са значителни инвестиции, за да бъдат европейските иноватори лидери в
изпозлването на изкуствен интелект в специфични сектори. Затова направихме
амбициозно предложение за увеличване на инвестициите в изследвания и иновации по
"Хоризонт Европа" - следващата рамкова програма на Съюза за изследвания и
иновации. От общо 100 милиарда евро, 15 милиарда са предвидени за частта
"Цифровизация и промишленост", която включва изкуствения интелект като ключова
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дейност. В същото време са нужни инвестиции, за да се даде на нашите страни и
бизнеса стимул за възприемането и разгръщането на технологиите на изкуствения
интелект. За тази цел, в новата програма "Цифрова Европа" на стойност 9,2 милиарда
евро сме предложили да се инвестират поне 2,5 милиарда евро в изкуствен интелект.
Достигането на технологиите до цяла Европа и до всеки регион е необходимо условие
за разгръщането на изкуствения интелект. За това допринасят цифровите иновационни
хъбове, които осигуряват експертиза и услуги на местни организации във всеки един
от 273 региона на Европа. Пловдив е един от най-интензивните български региони, що
се отнася до информационните и комуникационни технологии. Затова той има всички
шансове да се възползва от възможностите, предлагани от цифровите иновационни
хъбове.
Заедно с възможностите, изкуственият интелект носи и предизвикателства.
Възможностите не трябва да останат запазени само за ограничен кръг потребители или
да водят до по-голямо неравенство и социална несправедливост. Затова е важно да
инвестираме в цифрови умения и в усъвършенстване на уменията на онези, които вече
са на пазара на труда. България има както дълга традиция, така и скорошни успехи в
постигането на по-добро образование в областта на информационните и
комуникационни технологии. Вярвам, че Висшето училище по информатика и
електронно лидерство "Махатма Ганди" има потенциал да надгради тази традиция.
Накрая, но не по важност, бих искала да обърна внимание на етиката в използването на
изкуствения интелект. Експертната група на високо равнище за изкуствения интелект
разработи насоки за надеждно използване на технологията. Насоките бяха публикувани
през април и в момента се тестват от заинтересованите страни. Резултатите ще
послужат за основа на възможно преразглеждане на насоките. В началото на 2020 г. ще
преценим кои по-нататъшни стъпки да предприемем, за да се уверим, че развитието на
изкуствен интелект в Европа спазва европейските ценности.
Твърдо вярвам, че съчетаването на тези три приоритета - инвестиции, социален ефект
и въпросите от етичен характер, ще дадат на Европа уникална перспектива върху
бъдещото развитие на изкуствения интелект. Благодаря на вас, организаторите и
участниците в днешната конференция, че вие също отдавате значение на тези
приоритети. Пожелавам на всички ползотворни дискусии и много нови идеи!
С уважение,
Мария Габриел,
Европейски комисар за цифровата икономика и общество
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ОТКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО 2019“

д-р ик. инж. Петър Нейчев
Председател на Организационния комитет

Уважаеми Академици, Професори, драги гости и колеги,
Откривам тази Международна научна конференция с благодарност към цялата аудитория и най-вече към
представителите на науката, които ще изнесат доклади по актуалната тема „Изкуствен интелект и Електронно
лидерство“.
Тази конференция е инициатива на Тех Парк Оптела (www.optela.com) и Институт по Информатика и
Иновативни Технологии (ИИИТ – www.iiit.bg), който е създаден, като сдружение, което ще се трансформира в
структурно звено на Международното висше училище по информатика и електронно лидерство „Махатма
Ганди“ (МВУИЕЛ -www.mvuiel.bg) с цялата си инфраструктура, включваща Лабораторен комплекс, лицензирано
Академично издателство (ISBN 978-619-91382-x-x) и издавано списание „Информатика и иновативни технологии“
(ISSN 2682-9517). Ръководител на ИИИТ е проф. дтн инж. Чавдар Дамянов.
Създавайки този Институт по Информатика и Иновативни Технологии, специалностите в МВУИЕЛ, както и
темата на конференцията с мисъл за бъдещето ни, не можем да пренебрегнем предположението на Стивън
Дарил Кинг в неговия труд за новия свят и глобализацията, която в момента се подпомага от технологиите.
Искам да кажа няколко важни неща за домакините и връзката на Проекта за МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ с
темата на Конференцията.
За първи път в България в нашия Проект за ВУ се предлага магистратура по изключително перспективна
специалност „Електронно лидерство“. В комбинация с магистърската специалност „Изкуствен интелект“ (AI),
която ще се интегрира с роботика и Интернет на нещата (IoT) се оформя иновативния облик на специалностите,
в които ще се обучават бъдещите студенти на МВУИЕЛ.
Когато започнахме този Проект всеки ден в пресата и телевизията министърът на образованието и науката
или ректори на висши училища апелираха да се забрани откриването на нови висши учебни заведения (ВУЗ).
От друга страна Европейската Комисия публикува документи, в които посочват данни за недостиг в Европа
на 680 000 електронни лидери. Понятието „електронно лидерство“ е превод на термина „E-Leadership“ направен
от най-добрите преводачи в документите на Европейския Съюз от 2014г., 2015г. и 2016г.
Електронните лидери са лидери, фокусирани върху използването на технологии и множество различни
ресурси за постигане на цели, достъпни чрез ИКТ.
В редица телевизионни предавания се съобщава, че половината директори на технологични компании в
САЩ - Силициевата долина, Сиатъл, Бостън и т.н. са индийци, не защото са по-умни, а защото към мениджърските
качества имат и блестящи ИТ умения, т.е. те са Електронни лидери (Е-лидери)!
В името МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ са закодирани мисията на Висшето училище, идеалите на учредителите
и маркетинговото послание за наука и бизнес.
Защо учредителите решиха ВУ да е Международно? Международно ВУ за нас означава проект за
интернационализация на висшето образование и по-конкретно в направление Информатика и компютърни
науки по примера на медицинските ВУ в България, които просперират благодарение на студенти от Индия, Китай
и Арабските страни:
- Международен студентски състав (обучение на чуждестранни студенти, което на практика означава
износ на образователни услуги);
- Международен преподавателски състав за издигане качеството на обучение;
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Международни научно-изследователски екипи за реализиране на проекти по приоритетните
направления на ИКТ;
- Международен състав на учредители и Настоятелство (началото се поставя с представители на
България, Индия и Гърция);
- Международно финансиране на достъпа до висше образование, развитие на таланти и студентски
стартъпи. Началото се поставя от Фондация „Българо-Индийски Технологичен Форум“ (www.bitforum.org) с готовност да финансира до 500 студенти – специализанти и публичното дружество „Етик
Финанс“ АД (www.efinance.bg) с готовност да финансира до 100 студентски стартъпа.
Защо е „Махатма Ганди“? Искахме името на МВУИЕЛ да е на международен лидер със световно
признание и с вечни послания, преживели стотици години. От позицията на обиколили света и много
преживели хора - учредители и членове на Настоятелството на МВУИЕЛ единодушно решихме да
изберем името на МАХАТМА ГАНДИ. Нашите проучвания и обсъждания не намериха подобен достоен човек на
нашата планета с толкова активен и примерен живот като Махатма Ганди. За Махатма Ганди, Алберт Айнщайн е
казал: „На бъдещите поколения ще бъде трудно да повярват, че някога такъв човек от плът и кръв, е ходил по
земята“. С течение на времето тези думи доказват истинността си.
Защо избрахме сътрудничество с Индия? Както всички хора с поглед в бъдещето си задавахме въпроса Какво следва след хегемонията на САЩ? Във всички световни прогнози съществуват нови лидери - Китай, Индия
и други държави.
Ние избрахме интернационализация с единия от лидерите в информационните технологии (ИТ) – Индия,
с ясното съзнание, че без контакти със света не може качествено и своевременно да се развива професионалното
образование, така необходимо за дигиталната трансформация на бизнеса, както и за професиите на бъдещето.
Като се има предвид, че това е третото представяне на Проекта в НАОА, се усеща дискриминация по
отношение на самия Проект за частно висше училище, носещо името на изтъкнатия пацифист, борец за човешка
свобода и духовен водач Махатма Ганди, особено по отношение на преподавателите от Индия, които са заявили
желание да работят за МВУИЕЛ, след неговото откриване.
Индийските преподаватели, Индийското посолство в България, Българското посолство в Индия,
ръководителят на българската служба за търговско-икономически връзки в Делхи, множество индийски
университети и образователни институции, ангажирани с Проекта, се интересуват за неоправдано дългото
забавяне на оценката на Проекта, какви са причините и на какво се основават.
Чрез непрекъснатото протакане и удължаване на сроковете в НАОА се дискриминират тревожно нашите
усилия и поети ангажименти, подписани договори, меморандуми и споразумения с индийски организации, за
които са необясними административните срокове. Не се отчита от НАОА, че Индия е световен икономически
лидер и нашия пробив Пловдив - Бангалор е необратим и се следи от вече втори индийски посланик (като реален
Технологичен мост) в София - 1-ви посланик - н. пр г-н Раджеш Кумар Сачдева и 2-ри посланик - н. пр. г-жа Пуджа
Капур. През тази 2019 г. за 150 г. от рождението на Ганди, Индийското правителство предостави безвъзмездно
на „Тех парк Оптела“ двуметрова бронзова статуя на Махатма Ганди. Тя ще се постави в Пловдив с изграден от
нас постамент и на място съгласувано с Пловдивския общински съвет и Индийското посолство в София.
Очевидно международният бизнес с образователни услуги силно се подценява от МОН и НАОА!!! Нанася
се щета на Българските ВУ и на приходите в България, защото сме създали система за набиране на индийски
студенти, съвместно с българското посолство в Делхи, посланичката и СТИВ, редица индийски организации и
личности (завършили образование в България). Тази система ще заработи не само за нашите 300 студента, а и за
още много студенти за други ВУ по ИТ специалности.
Като цяло в Доклада и процедурата не съществува обективна оценка на фактическото съдържание на
Проекта, а констатации вероятно повлияни от конюнктурни и лобистки съображения да не се допуска откриване
на ново висше училище.
Първия път, Проектът ни бе върнат поради спорни тълкувания за допустимостта на правната форма на
учредителя на МВУИЕЛ – Консорциум, регистриран по ЗЗД (след проведена консултация с НАОА, където ни
насочиха към създаване на Консорциум).
Втория път ни върнаха Проекта с отрицателна оценка и след прекалено удължен срок за разглеждане и
оценяване на Проекта (около година).
Положихме усилия в третия Проект за МВУИЕЛ за отстраняване на всички слабости и недостатъци,
посочени в констатациите за изпълнението на изискванията по 10-те европейски стандарта. Доразвихме и
посочените положителни (силни) страни на втория Проект за МВУИЕЛ.
Във всеки доклад за оценка на проект по света има посочени не само слабите му страни, но и неговите
добри разработки. Такъв баланс липсва в двете досегашни оценки на НАОА, за разлика от получени рецензии на
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независими оценители на нашия Проект МВУИЕЛ! Това са хора с не по-малко научни степени и дългогодишен
опит в България и по света.
В този и в предишните представени 2 проекта за МВУИЕЛ, ние имаме редица иновации за съществуващата
образователна система в съответствие с най-новите тенденции и подсказани от нашите международни индийски
контакти. Оставаме с впечатлението, че е неоценен иновативния характер на обучението в МВУИЕЛ и готовността
за качеството на образователния процес. Разкриването на магистърската програма „Е-лидерство“ е новост за
българското образование, но е в унисон със световните тенденции.
Недооценена е ролята на съществуващия технологичен парк за бакалавърските и магистърски
специалности в бъдещото ВУ, тъй като технологичният парк ще участва с цялата си инфраструктура, включваща
изследователски институт, инкубатор с бизнес акселератор, ИТ УНИ „Махатма Ганди“, експериментариум,
лабораторен комплекс, център за електронна търговия, блокчейн център и др.
ИТ УНИ „Махатма Ганди“ (www.it-hub.tech) е сдружение на образователни организации на територията на
„Тех парк Оптела“ и е член на международната мрежа Europe - India Innovation Partnership, заедно с още 60 други
инкубатора и акселератора от Европа и Индия.
Не е взета под внимание и ролята на учебния център „ИТ Университет“ със закупен франчайз за ИТ
курсове от „Индийски институт за хардуерни технологии“ - Бангалор, Индия.
За първи път е изграден Технологичен мост между „Тех Парк Оптела“ АД, Пловдив и Бангалор, Индия
чрез ИТ УНИ „Махатма Ганди“ с участието на организации от Бангалор в създадения инкубатор с бизнес
акселератор „Гаражи в Гаража“.
Подчертано иновативен характер има предвиденото в Проекта създаване на Фонд за стартъп
финансиране на студенти от МВУИЕЛ, съвместно с „Етик Финанс“ АД (www.efinance.bg).
Новост във висшето образование е създаденият Уелнес център „Орфей“ за дигитална детоксикация и
медикализация, съвместно с „Орфей клуб уелнес“ АД (www.orpheusclub.com) с възможност за релакс и
преодоляване на „екранната зависимост“, съвременна и модерна медикализация чрез „Биозона“ (www.biozonabg.com).
Иновативност се открива и в смесения българо-индийски екип от преподаватели, бизнесмоделът за
финансиране на дейността на МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ и платформите: „Стъди“ – за общуване на студенти,
преподаватели и родители; „Нори“ - за идентификация, защита и отдалечена комуникация с организационната
и административната структура на МВУИЕЛ; Smart Student – за обмен на научна и учебна информация (курсове,
лекции, тестове, проекти и др. материали) между студенти и преподаватели и „Е-бизнес“ - за реализацията на
студентите чрез бизнесмодели - В2В, С2В и т.н.
Всички тези иновации са солидна основа, върху която ще стъпи новото ВУ.
В Доклада на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика (ПКПНМИ) не
съществува констатация за стратегическото позициониране на новото висше училище в системата на висшето
образование. Със своя капацитет от 360 студенти (240 бакалаври и 90 магистри) МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ не е
конкурентно на нито едно висше училище в България (за справка през 2018 година в страната са се обучавали
близо 8000 студенти от ПН 4.6).
Дългосрочната стратегия на учредителите е износ на образователни услуги по Информатика и
компютърни науки в два варианта:
на първи етап, чрез обучение на чуждестранни студенти у нас;
на втори етап, чрез създаване на филиали и други центрове за изнесено обучение в други страни.
Мотивите на учредителите за откриване на Висше училище са свързани най-общо, както с научната
подкрепа за българския бизнес, така и с неговото интернационализиране, преди всичко с Индия. От една страна
със създаването на Висше училище в Технологичен парк е заложено неговото развитие като Научнотехнологичен парк, от друга страна очакваме големи приходи от образователни услуги за България и
българското висше образование. Очевидно ПКПНМИ е пренебрегнала информацията в Доклада за
възможността голяма част от бъдещите студенти да са от Индия, съгласно подписани договори с Mewar University
- Ню Делхи, Силикон Сити Колидж – Бангалор, Бириндер Неги – Ню Делхи, Асиф Икбал – Бангалор и др.
Включително по наша инициатива вече в 15 индийски градове има почетни консули (като напр. Лийна Пише
Томас – Бангалор) за улеснение на визовия режим.
В Доклада и процедурата не се отчита и споменава нашият иновативен подход в Проекта за дефицита
на преподаватели, което е също дискриминационно, под влияние на незаконните изказвания в МОН и ВУ. Става
дума за нашите иновации при решаване на проблема с преподавателите:
- Специално ИТ обучение по 2300 курса и сертификации (закупен франчайз от ИИХТ-Бангалор) на
преподаватели, подбирани от наши и други пловдивски ИТ фирми, включително и от фирми от Южна
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България. Обучението е онлайн и се осъществява от „ИТ Университет“, който е част от образователното
сдружение ИТ УНИ „Махатма Ганди“.
- Огромният потенциал на подписалите съгласие в Проекта индийски преподаватели, всеки от които
ще доведе индийски студенти за европейски дипломи – магистри и докторанти и при това директно
от Бангалор. Затова вече реализираме технологично сътрудничество Пловдив - Бангалор директно в „Тех
парк Оптела“.
- Създаване на уелнес център „Орфей“ за детоксикация и медикализация на модерния живот в „Тех парк
Оптела“ и за преодоляване на екранната зависимост.
- Огромното влияние не само за обучение, но и за възпитанието по технологична етика на студентите
по примера и наблюдението на Почетния председател на Настоятелството академик Благовест Сендов.
Имаме вече първи резултат с индийска лаборатория Artificial Intelligence (AI) startup от Бангалор –Deep
Sight Labs (http://deepsightlabs.com/).
- Подписаните Меморандуми за стартъп финансиране от Евро-индийски фонд -Иновационната
платформа EU-India с представител Лийна Томас.
- Не се отчитат и останалите образователни инициативи на „Тех парк Оптела“ АД, обединени в сдружението
ИТ УНИ „Махатма Ганди“. В него си партнират с общи преподаватели вече лицензирани от МОН –
Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Частна професионална гимназия
по Информатика и Компютърни Науки и онлайн курсовете на „ИТ Академия“ АД. В тази организация са
привлечени някои индийски бизнесмени и учени - Нирадж Кумар, Асиф Акбал, Риши Кумар, Бириндер
Неги и други.
Считаме, че от 2020 година ще имаме реални колежани и гимназисти от Индия. Разчитаме, че в ПН 4.6 ще
има съчетание на преподавателите от тези учебни звена и наши обучени програмисти и специалисти - общо
около 30 нови ИТ преподаватели по блокчейн, AL, Е-лидерство, Програмиране, Python, Haskell, Мрежи, Интернет
маркетинг и т.н.
В Доклада няма оценка, но можеше да се съдържа позитивна констатация за избора в Проекта на едно
професионално направление 4.6 „Информатика и Компютърни науки“, което дава на МВУИЕЛ изключителни
предимства при развитие на преподавателския състав, за разлика от другите ВУ в Европа, обременени от
скоростните промени в няколко различни направления. Тази специализация на МВУИЕЛ ще осигури
усъвършенстване на академичния състав и ще увеличи престижа му, както и на ВУ не само в България, но и в
чужбина. Може да се предположи, че след като МВУИЕЛ избягва от многообразието и технологичната мъка
(високата скорост на технологичните промени) за останалите стари институти, нашите преподаватели ще са найблизо до нужните промени в образованието, за което говори цялото общество. Както и най-близо до нуждите
на професиите в живота и бизнеса с нашите бакалаври, магистри и докторанти. Още повече, че хоризонтът на
професиите на кадрите по „Информатика и Компютърни науки“ е потвърден във всички прогнози за професиите
на бъдещето - в Балканите, Индия, Китай (от където са нашите потенциални кандидат студенти –
бакалаври, магистри и докторанти).
Надяваме се, че ПКПНМИ и Акредитационния съвет към НАОА ще обърнат внимание на мотивите на
учредителя за откриване на ВУ:
- възможност за осигуряване на научна подкрепа за българския бизнес, чрез осигуряване на е-лидери;
- възможност за интернационализация на българския бизнес, чрез създаване на професионални контакти
с Индия;
- възможност за осигуряване на значителни приходи за България и българското Висше образование от
образователни услуги;
- възможност за интернационализация на висшето образование и усъвършенстване на специалистите по
информатика и е-лидерство.
Налице е несъответствие между обществената значимост на Проекта за откриване на частно висше
училище МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ – гр. Пловдив и неоправданите препятствия по неговата акредитация,
от проверяващи конкуренти.
„Тех парк Оптела“ АД не е малка частна организация, която инцидентно, на олимпийския принцип, е
решила да участва в процедура по оценяване на проект за откриване на частно висше училище.
Решението за учредяване на специализирано висше училище в областта на информатиката и
компютърните науки е в резултат на задълбочен анализ на развитието на обществото и приложение на
дългогодишен опит във високотехнологични производства.
„Тех парк Оптела“ АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на „Българска фондова борса –
София“ с борсов код 3ОО, като прехвърлянето на ценните книжа се осъществява чрез търговската платформа
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Xetra на Дойче Бьорзе, Франкфурт, Германия. Информация за българските публични дружества може да бъде
открита и на Лондонската фондова борса, на която „Тех парк Оптела“ АД е с борсов код 0NEU.
Акционери на „Тех парк Оптела“ АД са 5 098 лица, от които 5 075 физически лица и 23 юридически лица.
Акционери на холдинговата компания „Корпорация за технологии и иновации“ АД (www.saedinenie.com),
в чиято икономическа група е „Тех парк Оптела“ АД, са 25 053 лица, от които 25 024 физически лица и 29
юридически лица.
Дъщерни дружества на „Корпорация за технологии и иновации“ АД са още две публични дружества, които
също участват като партньори в Проекта за откриване МВУИЕЛ:
- Орфей клуб уелнес“ АД (www.orpheusclub.com) – дружество с дейност в сферата на туристическите,
Балнео, Спа и уелнес услуги. В помощ на своята дейност „Орфей клуб уелнес“ АД разработи две
платформи: TripXV (www.tripxv.com) - насочена към аудитории, търсещи пътешествия и нови изживявания
и ClubXchain (www.clubxchain.com) – базирана на смартдоговорите, предлагани от блокчейн технологията.
Платформата събира на едно място необятна информация за пътуващата към Европа средна класа от
далечните страни като Китай, Индия и САЩ.
„Етик Финанс“ АД (www.efinance.bg) – финтех компания с платформа за етично финансиране и
сътрудничество „ФинЕтика“, базирана на блокчейн технология, която осигурява инструменти,
необходими за стартиране и мащабиране на финансови услуги.
По същество, учредители на Висшето училище са над 30 000 физически и юридически лица,
преобладаващо от Южен централен район на Република България. Ние сме отговорни пред акционерите и им
дължим обяснение. В Проекта МВУИЕЛ „Махатма Ганди“ са инвестирани над 10 млн. лева, като обновен сграден
фонд и урегулиран поземлен имот в размер на над 15 дка на атрактивно и комуникативно място в гр. Пловдив.
Дейността на „Тех парк Оптела“ АД, като публично дружество се контролира от надзорния орган Комисия
за финансов надзор, включително разходи, планове, проекти. Инвеститорите (акционерите) в дружеството,
българската общественост и контролните органи редовно биват информирани за дейността на „Тех парк Оптела“
АД, включително и по отношение развитието на Проекта за откриване на частно висше училище МВУИЕЛ
„Махатма Ганди“ – гр. Пловдив.
Бихме желали най-любезно да заявим на Националната агенция по оценяване и акредитация, че ние не
сме врагове, а сме партньори на държавата по отношение на развитието на висшето образование в
България, особено по подобряване на неговото качество в едно перспективно направление, като
Информатиката и компютърните науки. Вложили сме 10 528 хил.лв., за което сме отговорни пред нашите
акционери и пред обществото и ще искаме европейска справедливост, а не учрежденски препятствия.
Но нека да се върнем към Конференцията и по-конкретно към първата част от темата – Изкуствения
интелект (AI). Според дефинициите, предложени в техническата енциклопедия (www.techopedia.com),
Изкуственият интелект е област от науката за компютри, която е ориентирана към създаване на интелигентни
машини, които работят и реагират подобно на човека.
Утвърдени компании и стартиращи фирми по света бързат да разработят или приемат решение за
Изкуствен интелект, които надеждно да предвиждат нашето поведение и да разкрият нашите несъзнателни
нужди и желания. От тривиални проблеми, като например хранителни стоки, които купуват или филми за
гледане, до решения за наемане на кандидати или отпускане на заем, компютрите с AI все повече правят
прогнози и решения, които засягат целия ни живот.
Според експертната група на Европейската комисия за изкуствен интелект (ИИ), AI е „една от найтрансформиращите сили на нашето време и е длъжна да промени структурата на обществото“.
23 са дълбоките промени в бизнеса, определени от проучване на Съвета за глобалния дневен ред за
бъдещето на софтуера и обществото в и отразени в Доклад наречен „Дълбоки промени – повратни точки в
технологията и социалното им въздействие“, публикуван през 2015 г. и две от тези промени са свързани с
Изкуствения интелект.
Но това може да не е вълнуващо в бъдеще. Какво ще стане, ако компаниите решат да заместят евтиния
труд в развиващите се страни с Изкуствен Интелект (AI) и роботи у дома, с което ще предизвикат колапс в
глобалните производствени вериги?! Затова темата „Изкуствен Интелект“ е толкова важна тема на бъдещето.
С такива мисли за Изкуствен Интелект и Е-лидерство решихме да учредим интернационална награда на
името на Махатма Ганди за принос към развитие на образованието и научни постижения в Информатиката и
Иновативните технологии. С валидност от 2020 г.!
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Зараждането на изследователската
дейност по изкуствен интелект
в България
Академик Васил Сгурев
БАН – Институт по информационни и
комуникационни технологии (ИИКТ)

Научното направление «изкуствен интелект» (ИИ) започна да се развива активно след появата на
първите компютри и свързаните с тях информационни технологии. Тази дейност стартира в много
страни и научни общности с надеждата за бързи положителни резултати. Такива резултати имаше,
но те не бяха нито така бързи, нито дотолкова ефективни, както се искаше на тогавашните
изследователи.
Много скоро работещите в областта на ИИ се разделиха на две, почти равни по брой,
непрекъснато спорещи общности – привърженици на силния тезис на ИИ и тези, които отричат
възможността за реализирането му. Те бяха привърженици на слабия тезис на ИИ. В първия случай
се предполага, че е възможно тотално моделиране на мозъчната дейност на човека, а във втория
случай се допуска възможността за създаване на програмни продукти, които само частично
моделират човешкото поведение. Споровете се засилиха след лансирания от философите
експеримент за „китайската стая”, от която следва, че съвременните компютърни информационни
технологии се свеждат само до обработка на символи – букви и числа, без при това да се досгигне до
моделиране на същността на човешкия разум. Тези спорове продължават и понастоящем, което не
пречи да се работи успешно в рамките на слабия тезис на ИИ. Чрез средствата на компютърните
информационни технологии са създадени огромен брой програмни продукти и системи в найразлични области на материалното производство и обществената практика. Почти е очевидно, че
тази дейност ще продължи да се развива с нарастващи темпове.
Исторически с проблемите на ИИ първи започнаха да се занимават изследователи от държави с
развита наука. Когато премина първата вълна от излишен оптимизъм и се разбра, че са нужни много
по-мощни компютърно-комуникационни системи и значими нови изследователски резултати, то
проблемите на ИИ започнаха постепенно да навлизат в тематиката на все повече учени и
специалисти от различни страни.
⁂
Интересът към изкуствения интелект (ИИ) в България се заражда почти едновременно с
останалите европейски страни и с известно закъснение след САЩ. Първоначално ИИ се разглежда
като нова модерна технология. Към направлението ИИ започват да се причисляват експертни
системи, логически методи за извличане на знания и оптимални решения в различни видове
дискретни компютърни игри.
Тези изследвания се осъществяват първоначално в научните звена на Българската академия на
науките – Института по математика (ИМ), Института по техническа кибернетика (ИТК), преобразуван
през 1978 г. в Институт по техническа кибернетика и роботика (ИТКР), Центъра за научна
информация, Центъра по наукознание и Института по Философия. Това е така, защото БАН е найJOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)
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мощната българска комплексна научна организация за фундаментални изследвания и на нея се
полага да се заеме с решаването на изключително сложните и труднорешими задачи на едно ново
научно направление като изкуствения интелект. По-късно, в началото на 80-те години на миналото
столетие, подобни изследвания постепенно започват да се осъществяват и във ВМЕИ „Ленин”
(понастоящем ТУ - София), Централния институт по Изчислителна техника (ЦИИТ), Централния
Институт по Комплексна автоматизация (ЦНИКА).
През 1968 г. в Института по математика при БАН, в сектора „Математическо осигуряване” се
започва дейност по компютърна реализация на интелектуална игра, по евристично програмиране и
по усвояване на езиците „Лисп” и „Пролог”. Използва се транслатор „Адлес”. В друга група от същия
сектор, под ръководството на доц. В. Томов се осъществява дейност по аналитични преобразувания
(САП) [1], които са специализирани в различни математични области (неопределени интеграли,
рационални функции, матрици, верижни дроби). Създадена е съответна експертна система и са
разработени езикови средства за използване на математическо знание със системата Reduce-2 – за
аналитични преобразувания. Същата група разработва система за разпознаване и класификация на
археологическа керамика, в която се използват продукционни правила. Осъществяват се стъпки по
използването на новосъздадената теория на Л. Заде за размитите множества.
През 1965 г. в ИМ при БАН е създадена група по машинен превод, която се ръководи от д-р А.
Людсканов [3]. Започва се с проектиране на алгоритми за творчески процеси, оптимални стратегии
за машинен превод и др.
През 1978 г. в Института по математика при БАН се оформя група по математична лингвистика,
ръководена от доц. д-р Радко Павлов, чийто усилия са насочени към лингвистично осигуряване на
диалога „човек-компютър” на естествен език [4]. Залага се на използването на разширени мрежи на
преход - така наречените АТН-граматики и на тази основа се разработват алгоритми за анализ и
синтез на фрази в българския език. Разработва се автоматизирана среда за програмиране на
алгоритми на основата на АТН-формализми. Като инструментално средство се използва системата
М1-1 на език, близък до българския. От доц. Р. Павлов и доц. д-р Г. Ангелова е проектиран
лингвистичен процесор чрез базов софтуерен продукт [4].
В същата лаборатория са осъществени изследвания за моделиране и структурно описание на
българския героичен епос, като е реализирана система за правно-информационно търсене „Спринт”.
В сектор „Математическа логика” се осъществяват дейности по формализацията на логически и
алгоритмични процеси, свързани с проблемите на ИИ. Специално внимание се обръща на логически
схеми, които по-реалистично отразяват използваните методи в интелектуалната дейност за търсене
и отразяване на истината. Изследвани са класически схеми на предикатното смятане с по-богат
синтаксис, получен чрез добавяне на квантори за заместване. Използват се многозначни
изоморфизми в теорията на моделите и теорията на изчислимостта. Осъществени са изследвания за
машинната проверка и машинното търсене на доказателства, както и върху възможностите за
използване на размити множества и някои вероятностни структури.
Под ръководството на акад. Азаря Поликаров в Центъра за научна информация (ЦНИ) при БАН
години наред научна група работи по философски проблеми на ИИ и по интензификацията на
научните изследвания чрез системи с ИИ. Акад. А. Поликаров обръща внимание на изключителната
роля на ИИ за философското осмисляне на съвременните тенденции в областта на точните,
естествените и обществените науки. В тях са изследвани логическите структури при решаване на
научните проблеми и елементи на евристиките. В своя фундаментален труд „Методология на
научното познание” от 1972 г. [6] той обръща сериозно внимание на методологичните проблеми на
ИИ, както и на така наречените хипотетико-дедуктивни модели с мултидисциплинарен подход към
евристиките.
В изградения във ВМЕИ „Ленин” (ТУ-София) Център по приложна математика в средата на 80-те
години на миналия век се разработва интелектуална система за програмиране с възможности за
възприемане на ограничен естествен език, реагиране на указания от типа „как”, наличие на
собствена база от знания. Предвиден е диалог с потребителя при липсата на достатъчно нформация.
В същия център е проектиран паралелен компютър със структура на хипердърво, който може
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достатъчно добре да се използва в системите с ИИ. В рамките на същия център, под ръководството
на проф. д.т.н. Людмил Даковски се формира група по ИИ.
Към проблематиката на ИИ постепенно започват да се приобщават и редица други звена на БАН.
В центъра по наукознание се работи по изследването на евристичните и творчески процеси на
човека и възможностите за тяхното компютърно моделиране. В института по философия на БАН се
осъществява изследователска дейност по някои свързани с ИИ философски проблеми на
математиката и кибернетичното моделиране.
През втората половина на 70-те години на миналото столетие в Института по техническа
кибернетика (ИТК) на БАН се създава секция по автоматизацията на интелектуалната дейност,
ръководена от доц. д-р В. Сгурев. В секцията е утвърдена проблематика в значителна степен
покриваща направлението „изкуствен интелект”. При реорганизирането на ИТК в ИТКР при БАН, тази
проблематика преминава към новото направление „Информатика” и секция „Кибернетични
системи”, ръководени също от доц. д-р В. Сгурев.
Значителна част от изследователската дейност на секция „Кибернетични системи” в ИТКР при
БАН е свързана с различни аспекти на диагностичната дейност, както и със създаването на различни
интелигентни системи. Това е следствие преди всичко от целенасочената дейност на ИТКР по
изследване и разработка на роботи и персонални компютри, по внедряването им в серийните
прозводства, както и от разширяващото се разработване и внедряване на сложни технически
системи. За решаване на такива задачи е разработена проблемно-независимата експертна система
DIGS [7]. В нея са вградени инструментални средства, които позволяват тя бързо и ефективно да се
пренастройва за диагностична дейност от една техническа система към друга. Това се осъществява
чрез съответна промяна в системата на някои параметри, както и чрез смяната на експертните
знания. Разработен е мрежов модел, който отразява връзките и взаимодействията между отделните
параметри на диагностицираните технически системи. DIGS е ориентирана към платформата на
съществуващите по онова време персонални компютри и прилаганите в тях операционни системи и
програмни инструментални средства. За реализирането на експертната система са подбрани и
адаптирани подходящи версии на езика „Пролог”. Решени са и някои проблеми по имплементацията
на Пролог-оператора и е осъществено разширение на същия език с оглед по-доброто му използване
в платформите на персоналните компютри [8].
В същата секция са осъществени теоретични и приложни изследвания и са създадени методи и
системи за: възможности и ограничения на ИИ; разпознаване на автомобилните номера;
документооборот с автоматично разпознаване на текста; диагностика на промишлен робот и
планиране на неговата дейност; мрежово-потокова реализация на каузиални процеси за извличане
на нови знания; техническа диагностика на хардуера на 16-битов персонален компютър.
Технологията на изграждане на експертни системи за оценка надеждността на изделията е една
от основните задачи на секция „Системни изследвания” на ИТКР при БАН, ръководена от доц. д-р
Иван Попчев. Цели се оказването на методична и експертна помощ на потребителя при оценката на
надеждността на дадено изделие, както и вземането на решения на основата на проведения анализ.
Осъществени са изследвания за начините за представяне и обработка на знанията, както и за
вземане на решения. Разработени са съответни програмни продукти и системи, които могат да се
използват за моделиране и подпомагане на процесите за вземане на решения.
Проблематиката на секция „Управление на роботи” към ИТКР при БАН е насочена основно към
създаване на обща методология и програмно осигуряване на системи за управление в които се
съдържат елементи на ИИ [9]. Създадена е програмната система REX, предназначена за проектиране
на системи за управление в режим реално време. На нейна основа е разработена многонивова
система за управление на роботи. REX е изградена на модулен принцип и позволява относително
независимо проектиране на отделните нива. Тя има редица модули, всеки от които отговаря за
отделно ниво на управлението.
От изпълняващия длъжността директор на ИТКР при БАН и ръководител на направление
„Информатика” доц. д-р Васил Сгурев и доц. д-р Б. Петков от ЦНИ при БАН е инициирана идеята да
се организира в България международна конференция по ИИ, на която да бъдат канени изтъкнати
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чуждестранни учени. Целта е да се даде тласък на българските изследвания в областта на ИИ. През
септември 1984 г. в гр. Варна – Златни пясъци, под името AIMSA (изкуствен интелект, методология,
системи и приложения) се проведе първата конференция AIMSA’84. Тя беше активно подпомогната
от проф. Волфганг Бибел от Германската федерална република, председател на ECCAI (Европейски
координационен комитет по изкуствен интелект). Трудовете на конференцията бяха издадени от
издателство „Норд-Холанд” под редакцията на В. Бибел и Б. Петков. Конференцията предизвика
широк отзвук основно в източноевропейските страни. Беше решено международната конференция
AIMSA да се провежда регулярно през една година под егидата на ECCAI.
Ръководството на ИТКР при БАН организира българска група по ИИ (БГИИ), която под
ръководството на доц. д-р В. Сгурев направи необходимите стъпки за членство в ECCAI. Поради
липсата на юридически статут в България за неправителственаи организацияи (НПО), групата беше
регистрирана в МВР. На поредното заседание на ECCAI в Брайтън (Великобритания), в присъствието
на делегация от ИТКР при БАН, българската група по ИИ беше официално приета за член на тази
организация. В работата на тази група години наред най-активно участие взеха доц. Данаил Дочев,
доц. Генадий Агре, доц. Здравко Марков и др. Тяхната дейност в органиизрането на поредицата от
конференции AIMSA е твърде значимо.
Особено успешна беше Втората международна конференция AIMSA’86. Тя се проведе от 16 до 19
септември 1986 г. във Варна – Златни пясъци, под егидата на ECCAI. Председател на международния
програмен комитет беше проф. Филип Жоран – директор на лабораторията по информатика и
изкуствен интелект в Гренобъл, Франция. В конференцията взеха участие 289 души от 17 страни сред
които 80 чуждестранни участници. Трудовете на AIMSA’86 бяха издадени от издателство „НордХоланд”, под редакцията на Ф. Жоран и В. Сгурев. Бяха приети 91 доклада, групирани в шест
направления. Особено голям интерес предизвика участието в тази конференция на известния учен от
Великобритания и водещ изследовател при създаването на езика „Пролог” проф. Роберт (Боб)
Ковалски. Той беше поканен като пленарен лектор на тема: „Използване на логиката като
формализъм за представяне на знания”. Други два пленарни доклада бяха изнесени от проф. В.
Бибел за „Дедуктивния подход за генериране на знания” и от проф. Алън Бирман за „Машина за
обработка на реч за съвместно решаване на проблеми”. И тримата пленарни докладчици взеха
активно участие в дискусията за бъдещето на ИИ.
В работата на конференцията взе участие внушителна група учени от Изчислителния център на
Академията на науките (АН) на СССР: акад. Гермоген Поспелов, проф. Дмитри Поспелов, доц. д-р
Владимир Хорошевски, проф. д.н. Генадий Осипов и др.
Конференцията AIMSA’86 се проведе при силно доминиране на логическия подход в ИИ,
вероятно под влиянието на внушителното присъствие на основателя на това научно направление –
проф. Р. Ковалски.
До и малко след промените в България през 1989/1990 г. конференциите AIMSA се провеждаха
редовно през една година, а именно, през 1988 г., 1990 г., 1992 г. и 1994 г. на същото място във
Варна – на Златните пясъци и по същото време – през месец септември. Тези четири конференции се
организираха от ИТКР при БАН, а след неговата реорганизация – от Института по информатика (ИИ)
при БАН и под егидата на ECCAI. Трудовете на трите конференции AIMSA от 1988 г. до 1992 г. се
издадоха от издателството „Норд-Холанд” (North-Holland), а на AIMSA’94 – от издателство
World Scientific.
Новите юридически възможности в България позволиха официалното регистриране на
българската група по ИИ като Българска асоциация по изкуствен интелект (БАИИ) с председател
проф. д.н. В. Сгурев. Тази асоциация беше основен организатор на следващите 11 конференции
AIMSA от 1996 г. до 2018 г., всичките под егидата на ECCAI.
От 1994 г. до 2018 г. са проведени без прекъсване общо 17 международни конференции AIMSA.
Тази поредица от конференции понастоящем е най-голямата в Българската академия на науките. Тя
е изключително голямо постижение за българските учени, защото чрез нея се създаде
международна площадка по ИИ, където млади учени си дават срещи с изтъкнати български и
чуждестранни изследователи в тази бързо развиваща се и перспективна научна област.
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През същия период на миналото столетие българската държава финансира значима научноизследователска програма, наречена „Мозък”. Нейната основна задача е комплексно изследване на
проблемите на мозъка от специалисти по невро-науките, хирурзи, психолози, информатици,
математици, инженери и др. Тази програма изигра важна роля по интензифицирането на
изследванията по изкуствения интелект в България. В нея взеха участие редица научноизследователски колективи от БАН, Медицинската академия, университетите и др.
В [10] е даден кратък обзор на изследванията в нашата страна по изкуствен интелект за периода
от началните стъпки до 1990-1994 г.
Периодът след 1994 г. и особено през настоящия 21 век се характеризира с ускоряване на
изследванията по изкуствен интелект в рамките на европейските програми и съвместно с
европейски изследователски организации – институти и университети.
По инициатива на акад. Васил Сгурев, в рамките на Съюза по автоматика и информатика (САИ)
„Джон Атанасов” и на IEEE-обществата ‘System, Man and Cybernetics’ (SMC), ‘Computational
Intelligence’ и ‘Control Systems’, през 2002 г. беше сложено началото на изключително успешна
поредица от IEEE-конференции ‘Intelligent Systems’ (IS). Конференциите се провеждат през всяка
четна година. Досега са проведени – от 2002 г. до 2018 г. – общо 9 такива международни
конференции.
Ценна помощ за организирането на тази поредица от конференции в областта на изкуствения
интелект оказа известният американски учен проф. Лютфи Заде, който беше избран за чуждестранен
член на БАН. Той лично присъства на първата IS’02 конференция и беше почетен председател на
други такива конференции.
Освен в базата от данни на IEEE, приетите и изнесени доклади на поредицата от конференции по
„Интелигентни системи” се издават в отделни томове на хартиен носител от авторитетното
издателство „Шпрингер” (Германия).
За неголяма страна като България провеждането на две поредици от международни
конференции: по изкуствен интелект (AIMSA) и по интелигентни системи (IS) е значително
постижение на професионалната общност в тези две съвременни тясно преплитащи се научни
направления.
В заключение може да се отбележи следното:
1. Направлението „Изкуствен интелект” се заражда в Българската академия на науките много скоро
след появата му в други страни и едновременно с навлизането на компютърните и
информационни технологии и роботиката в различните сфери на науката и стопанската и
духовна дейност. Значителна положителна роля за това изигра инициирането и развитието на
индустрията на персоналние компютри и промишлените роботи от страна на Института по
техническа кибернетика и роботика (ИТКР) при БАН в началото на 80-те години на миналото
столетие.
2. През същия период от време изследванията в областта на изкуствения интелект бяха тясно
свързани с необходимостта от прилагане на получените теоретични и приложни резултати в
индустрията и обществената практика.
3. За стимулирането на изследванията на ИИ положителна роля изигра и националната програма
„Мозък”, финансирана и подпомагана от българската държава през 80-те години на миналото
столетие.
4. Инициираните в ИТКР при БАН две поредици от международни конференции AIMSA (от 1984 г.),
а по-късно и IEEE-поредицата „Интелигентни системи” (от 2002 г.) изиграха и продължават да
играят значителна положителна роля за обмена на идеи и програмни средства както за
българските специалисти в ИИ, така и за техните чуждестранни колеги. За това спомогна и
продължава да спомага тяхното активно подпомагане от ECCAI и IEEE. Тези поредици от
конференции имат своето трайно място в международния календар и досега, а да се надяваме и
в бъдеще.
В литературата към настоящата статия е даден списък от публикации по ИИ основно до 1992 г.
без да се претендира за пълнота на този списък.
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Киберсигурност на
системите за управление
и електронно лидерство
Академик Минчо Хаджийски
БАН – Институт по информационни и
комуникационни технологии (ИИКТ)
Abstract. The role of the e-leaders in the creation of safe systems for prevention and repulse cyber- attacks on the Industrial Control
Systems (ICS) is considered in the paper. The main aspects of e-leadership functionality are discussed from the point of view of
achievement an effective integration of technology, organizational operations and human behavior in the area of cyber security of
ICS. It is emphasized that intrusion prevention is complex system problem, not only software or managerial one, where the
participation of e-leaders should be significant. A special attention is paid to necessary knowledge, skills and possibilities for
cognitive impact, which e-leaders must obtain in order to be at the corresponding level of existing requirements for competitive
business. A mathematical model to represent the most important aspects of the e-leadership functionality is proposed. The
significance of the e-leader`s impact on the further involvement of AI-based security systems are examined taking into account
contemporary challenges and realms.
Key wards: Artificial intelligence(AI), cyber-security, e-leadership, industrial control systems, vulnerability, security
management.

Причина за възникването на потребност от е- лидерство

1. Бързо развитие на методи и технологии
- Ефективни методи, основани на изкуствен интелект (ИИ)
∙ Обработка на данни
∙ Машинно обучение
∙ Разпознаване на образи
∙ Математична лингвистика и процедури на естествен език
∙ Съвременен анализ на данни (advanced analytics)
∙ Моделиране, оценка на състояние, предсказване
- Развитие на технологиите
∙ Съвременни системи за индустриална автоматика
∙ SCADA, DCS
∙ Безжични системи
∙ Мрежови системи
∙ Комуникации
∙ Интернет
∙ IoT, IIoT
∙ Облачни технологии
∙ Мобилни технологии
∙ Роботика

2. Навлизане на новите технологии в индустрията и организационните системи
3. Усложняване на индустриалните и организационните системи за управление
- Структурно, функционално
- Процесите на глобализация
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4. Промяна на схващанията за базови бизнес модели – от фокусиране към създаване на
потребителско търсене (1960 – 1990) към модел, ориентиран към задоволяване на потребителското
търсене (1990 – 2020)

5. Усложняване на условията за успешен бизнес
-

-

Увеличаване на уязвимостта на индустриалните и организационните системи от
злонамерени кибер- атаки;
Промяна в условията и методите на конкурентна борба;
Изменения в социалните взаимоотношения в индустрията и организационните системи.

Каква е текущата картина?

1. Анкета от 60 водещи СЕО показва, че 75 % от тях считат технологиите на ИИ, полезни за бизнеса.
2. Проф. Avolio - „Аз установих, че 90 % от проблемите, които компаниите имат он-лайн, са
предизвикани от мениджмънта, не от технологиите“.
3. В 2020 г. по експертни оценки ЕС ще има нужда от 200 000 е-лидери.
4. Анализ на публикациите по е- лидерство.

-

Те не са многочислени;
е-лидерството като обект на изследване слабо се вписва в съществуващите теории за
лидерство;
Липсва достатъчна конкретност;
Акцентира се предимно върху ограничен кръг качества, необходими за е- лидера;
- виртуална комуникация, създаване на виртуални екипи, когнитивни въздействия.

Възникващи въпроси
1. Какво всъщност е е- лидерство?
2. Каква е разликата между традиционното лидерство и е- лидерството?
3. Какви са връзките на е-лидерството с технологиите ?
4. Какви нови качества –познания, похвати, навици - трябва да притежава съвременният е- лидер?
5. Какви са условията за успешно развитие на е- лидерството?
18
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Преобладаващи отговори
1. Не съществува общоприета и консенсусна дефиниция. Многократно се използват варианти
на определенията на проф. Avolio още от 2000 – 2002 г.

„Е- лидерство е процес на социално въздействие, който има за цел да влияе върху
манталитета, усещанията, мисленето, поведението и действията на отделни индивиди,
групи или организации, за да ги насочи към достигане на специфични цели и който се
подпомага от технологиите“.
„Е – лидерство представлява процес на социално влияние, което включва разщиряване
на взаимоотношенията между членовете на дадена организация, в контекста на тяхната
работа, осъществявана чрез информационните технологии“.
По- съвременна, обобщена дефиниция може да се приеме във вида:
„Е- лидерството представлява интеграция между мениджмънт и технологии , при
което и двете системи се намират в ко- еволюция“.
2. Между традиционните отговорности на лидера и на е- лидера няма коренн разлика.
Основна мярка си остава ефективността на лидерството.
Разликите се появяват поради усложнените условия на бизнес и необходимостта от
включване на новите технологии, базирани на ИИ, за решаване на възникващите проблеми.
3. Връзката на е- лидерството със съвременните технологии може да се види в една посъвременна дефиниция:

„Е-лидерството представлява интегриране на мениджмънта и технологиите, при
което и двете подсистеми се намират в интензивно паралелно развитие“.

4. Съвременният е- лидер трябва да притежава цял комплекс от нови познания, похвати и
навици, основни от които са:
- Разбиране на възникващите проблеми чрез използване на нови
технологии, като
Събиране и обработка на данни;
Съвременен анализ на данни, разпознаване и класификация
- Моделиране, оценяване и предсказване на ситуации.
- Вземане на решение.
- Избор на стратегия.
- Предприемане на ефективни действия.

Съвременните ICT – технологии налагат е- лидерите да придобият и редица нови навици,
похвати и умения :
- Виртуална комуникация
- Създаване на виртуални екипи
- Когнитивно въздействие върху водените от е- лидера личности, групи или
организационни структури
5. Развитието на успешно лидерство изисква, без да ги изчерпва, следните условия :
- Необходимост от ускорено внедряване на ИИ- базирани технологии за изпълнение на
директиви на ЕС и на национално ниво по инициативите за дигитализация „Програма
2020 , Индустрия 4,0
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Значително развитие на обхвата и структурата на индустриалната и/или
организационна единица с рязко нарастване на комуникациите, необходимост от
виртуални екипи, разширяване мащаба и вида на бизнес операциите – потребност от
съвременен анализ на потреблението, маркетинг, доставки
Увеличен брой кибер- атаките или експертни оценки за критично повишена уязвимост
на системите
Достатъчно убедителни примери за добри практики в конкретната област
Наличие на критична маса от лидери на различно ниво с положителна нагласа към елидерство

Основни цели на е- лидера
1.Ефективност
-Технологична – съоръжения, изчислителна, комуникационна;
- Организационна- операционна, човешки фактор;
- Бизнес
• Конкурентоспособност
• Продуктивност
• Качество
• Престиж
2. Сигурност
-Технологична надеждност;
- Кибер- сигурност.

3. Устойчиво развитие на фирмата

Формализирано третиране на участието на е-лидера в изграждане, поддържане и
развитие на системата за кибер- сигурност на ICS
С – Ситуация;
F – Признаци;
P – Проблем;
V – Стойности;
S – Решение;
G – Стратегии.
E - Процедури
C= ‹P, S› → A
A - Действия
P = ‹ Признаци (F) ›
F=‹V›
S = (G, E)
P = ‹ Tp, Op, Hp ›
Т – технологична дименсия
О – организационна дименсия
Н – човешка дименсия
S = ‹Ts, Os, Hs ›
T = ‹T1, T2, T3 ›
T1- технологичен обект (обект Е, М)
T2 – компютърна част - (SCADA, DCS, ICS, IoT)
T3 – комуникационна част (Протоколи, Интернет, Центрове за сигурност)
O = ‹ O1, O2, O3, O4 ›
О1 - Проектиране
О2 – Доставка и пуск на системата за кибер-сигурност
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О3 – Операционни действия
О3 ‹ О31, О32 ›
О31 – Поддържане на системата за технологична надеждност
О32 - Поддържане на системата за кибер-сигурност
О4 - Взаимоотношения с доставчика на обслужването за сигурност като
трета страна (контракт, задължения)
Н = ‹ H1, H2 ›
H1 – когнитивни процедури
H1 = ‹ H11, H12, H13 ›
H11 - Въздействие върху операционния персонал (ОП);
H12 - Координация на процесите на вземане на решение от ОП на
различни нива;
H13 - Създаване на виртуални екипи
Н2 – Социално ориентирани действия
Н2 = ‹ H21, H22, H23, H24 ›
H21 – Установяване на култура на кибер-сигурност;
H22 – Организиране на контакти между експерти по кибер-сигурност;
H23 – Оценка на готовността на ОП за реакция при кибер-атака;
H24 – Обучение на ОП по проблемите на кибер-сигурността.

Разглеждане на конкретен проблем – е-лидерство и кибер-сигурност на индустриалните
системи за управление
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Повреди в елементите на индустриалните системи за управление

Ref

C

Ac

P

S

Честота на
повредите

Система за гарантиране надеждността на изолираната система за управление
y0

u1

C1

Ac

u2

C2

z1

P

S

z2

Разпознаване,
Диагностика

DM

y

zi
z

zn

Детектиране
Изолиране
на повреда

Моделно

ML

Базирано на данни

C2

22

Аларми

Back – up

Блокировки

Възстановяване

Защити

Оперативно
поддържане
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Развитие на индустриалните
системи за управление – ICS
Период

Сигурност

Отвореност

Тип мрежа

Уязвимост

1960 –
1990 г.

Защитени

Затворени

Жични

Ниска

1990 –
2020 г.

Робастна
сигурност

Отворени

Безжични

Висока

Обобщено представяне на индустриална ICS като CPS
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Обект
НМ

Апарат / Агрегат

ЧЕ

ICS

Комуникация
Точност
Качество

Бързодействие

Робастност

Системен анализ

Сигурност

Технологична

Уязвимост

Кибер
Гъвкавост

Технологична
Оптималност

Операционна
Бизнес

Стратегия
Управляващи
действия

Метод
Структури
Алгоритми
Параметри

Машинно обучение
и Адаптация

24

JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)

ISSN:
№2-3 (1), 2019 2682 - 9517

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP”
AIEL - 2019

ICS като обект на кибер-атаки

Контур 1
Съврем.
управл.
AC

Оптимиз.
Opt.

Модели
MM

Обучение
ML

Решения
DM

Операции
PL, Sch

От к. 3
От к. 2

d
Съврем.
управл.
AC

R0

C
R

C0

Ac
C

P

S
S0

Към к. 2
S

Мрежа

Към к. 3

Примери за кибер-атаки на ICS
Кибер-атаки срещу критична инфраструктура:
1982 г. – Газопроводна система в Сибир
2000 г. – Пречиствателна станция за вода в Австралия
2011 г. – Ирански завод за обогатяване на уран
2015/2016 г. – Украинска енергосистема
Статистика за последните 5 години
1.70% от атаките са инициирани от phishing e-mail
2.Болшинството (70-80 %) от атаките са предизвикани от вътрешни действия
3.67 % от заплахите са предизвикани от грешки на атакуваните
4.64% от атаките са директно реализирани от хакери
5.38 % от атаките са резултат на софтуерни недостатъци
Основни видове кибер- атаки към ICS
1.Атака срещу конфиденциалност
-Нарушаване на информацията за управление (секретност на важните данни)
2.Атака срещу целостта на данните
а) Нарушаване на потока от сензорни данни
б) Вярност на данните
3.Атака срещу
а) Разполагаемостта на информацията за компютърни изчисления между блока и
изпълнителните механизми
б) Достъпност до данните за управление в нужния момент
JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)

25

ISSN:
№2-3 (1), 2019 2682 - 9517

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP”
AIEL - 2019

Разновидности на кибер-атаките към ICS
1.По времеви характеристики
- Еднократни
- Повтарящи се
- С дългосрочно проникване и въздействие
2.По мащаб
- Едномерни
- Комбинирани
- Фокусирани към едно ниво
- Многонивови
3.По сложност
- Елементарни (процедура върху данни)
- Усложнени – многомерен вектор на атаката
- Интелигентни - със собствен сложен алгоритъм:
- Изучаване обекта на атака
- Определяне на цели за атака
- Стратегия на атаката
-Оптимални (или адекватни) действия на атаката
Типове атаки
- Подслушване
- Въвеждане на фалшиви данн
- Блокиране или подаване на сигнала със закъснение
- Зашумяване и заглушаване
Типови инструменти за атака
- Вируси
- Компютърни червеи
- Зарибяване чрез e-mail (Phishing)
- Троянски кон
Технически вредни ефекти от кибер-атаките
-Повреди в алгоритмите :
- Структура (злонамерена конфигурация)
- Параметри
- Повреди във връзките и сигналите
- Некоректност на математичните модели
- Неадекватна координация между отделните регулатори
- Злонамерени повреди в заданията
- Повреди в обратните връзки:
- Фалшиви сигнали
- Закъснение
- Прекъсване
Бизнес вредни ефекти от кибер- атаките
- Непредвидени престои
- Прекъсване
- Задавяне
- Намаляване на продукцията
- Разрушаване на елементи и цели агрегати от технологичния обект
26

JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)

ISSN:
№2-3 (1), 2019 2682 - 9517

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP”
AIEL - 2019

- Загуби от оптималност
- Влошаване качеството на продукцията
- Загуба на престижност
Основни причини за неадекватна защита от кибер-атаките
1.Неадекватно привеждане в действие на ограниченията на всяко йерархично ниво, поради
- Неразпозната заплаха
- Неподходяща, неефективна или липсваща реакция на разпознатата атака :
- Лошо проектиране
- Неточни модели
- Неточни и непълни измервания
- Липса на координация на едно ниво и между йерархичните нива
2. Неадекватно изпълнение на управляващите въздействия
- Комуникационна повреда от атаката
- Неадекватно действие на изпълнителните механизми
- Генериране на закъснение в управляваните сигнали
3.Неадекватна или липсваща обратна връзка
- Обратна връзка, непредвидена при проектиранет
- Комуникационна повреда
- Генерирано „ чисто“ закъснение
Сложност на защитните действия

Техническо състояние

Изправно Повреда
Нали–
чие на
атака

Не

S11

S12

Да

S21

S22

Сложност на управлението

S11  C1

S12  C1  C 2

S 21  C1  C 3

S 22  C1  C 2  C 3

Сложност
на защитата

S22
S11

S12

S21
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Система за защита от кибер-атаки
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Ефект от трикакаскадното управление

1
2
3

Интегрирана система за сигурност на Индустреална система за управление
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Защита от кибер-атаки
- В бюджета на САЩ за 2019 г. за защита от кибер- атаки са предвидени 18 млр USD
- Нарастването на отделените средства е с 4,1 %
- Основни отрасли за защита на критични инфраструктурни обекти се считат
- Енергетика
- ТЕЦ, АЕЦ
- Енергийни мрежи
- Газ /нефт преносни мрежи
- Плаващи платформи
- Транспортни системи
- Екологични системи
Защитни механизми
1.Механизми на предварителна защита
- Криптография
- Рандомизация
2. Механизми за детектиране и изолиране на кибер- атаките
- Базирани на наблюдатели:
- На състоянието
- Разширен филтър на Калман
- „Маркиране на воден знак“
- Разкриване на аномалии с помощта на машинното обучение
3. Механизми за гъвкавост – управление при кибер-атака
- Базиран на теория на игрите
- Теория на превключващите системи
- Методи, заимствани от теорията на управлението:
- Управление в режим на хлъзгане
- Стохастично управление на динамични системи
Проблеми при изграждане на защитата от кибер-атаки на ICS
1.„Цифрова крепост“ или система за отразяване на атаката и възстановяване на
функционалността
2.Многокритериалност (съгласно ISA стандарт 62443)
- Технологична (архитектура, алгоритми)
- Организационна (мениджмънт, бизнес)
- Човешки фактор
3.Технологични проблеми
- Различна възраст и разнообразие на технологичните апарати, софтуер, операционни правила
- Наличие на трета страна (консултантски фирми)
- Проблем с кибер-атаки извън обхвата на ICS (облачни технологии)
4.Проблеми на проектирането
- Индивидуални регулатори за сигурност или цялостни системи за защита
- Ефекти на тополагията на кибер-мрежите
- Информационни
- Изчислителни
- Сензорни
- Преносимост на проектните решения
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5. Основни фундаментални проблеми
 Липса на доказани причинно- следствени връзки между входните данни и изходните
променливи на извлечения модел на „входно- изходно” поведение. Търсенията на водещите
изследователски организации( Google, Amazon, MIT, Microsoft) са в няколко посоки:
- Предсказване не само на един основен изходен фактор, а едновременно на няколко
изходни променливи,
- Разработване на подходи със специални архитектури на невронни мрежи, които разкриват
елементи на вътрешните връзки в третирания обект.
 Алгоритмите на МL не могат да интерпретират поведението на третирания обект. За случаи,
в които това е от критична важност, се търсят специфични алгоритми, които представляват
съществено развитие на съществуващите в машинното обучение утвърдени процедури на
обучение (DL, SL, NSL, RL).
 Алгоритмите на МL не могат да обобщават структури. Едва в най- последно време
специалистите от Google[13] предлагат един подход , наречен „Graph Networks (GN)”, в който
се комбинират подходите на машинното обучение (МL) и дълбочинното обучение (DL), така
че цялостната задача да се декомпозира на множество подсистеми, включващи
традиционни конволютни невронни мрежи (СNN) с DL –алгоритми.
 Базовите алгоритми на системите с машинно обучение не могат да изолират основните
функционални признаци (features), представляващи термините, в които се описва даденият
обект. Понастоящем този базов за МL- системите проблем се преодолява посредством
изграждане на интегрирана структура с използване на система с дълбочинно обучение (DL).
Възможности и тенденции за развитие на атакуващата страна
1.Атакуващите действат на различно ниво на сложност на атаките поради
- Степен на подготвеност на хакерите
- Степен на познаване на обекта на атака
- Системи за сигурност
- Собствено обект-структура, модели
- Текуща ситуация
2.Високо квалифициращите атакуващи използват същите методи и технологии от Изкуствения
интелект, както и защищаващите се.
3.За прецизни атаки са необходими много знания за структурата, моделите и алгоритмите на
атакувания обект. За постигане на тази цел се използват различни методи:
- Получаване на информация от хора в атакувания обект или такива, които са го напуснали
- Инфектиране на подходящо ниво на кибер-системата (информационно, комуникационно,
изчислително за системата за управление) със злонамерен софтуер, който има възможност да
извършва :
а) Структурна и параметрична идентификация с методите на ИИ
б) Оценка на основните елементи, използващи критично важна информация
4.Атакуващите използват автономни интелигентни системи за управление на атаката
- Адаптивни алгоритми на базата на машинно обучение
- Системи с реконфигурация на базата на текущо формиращи се правила
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Основни контрамерки срещу кибер-атаките на ICS
1. Систематично използване на симулиране на ситуации с кибер-атаки
а) На етап проектиране
б) На съществуващата система
Цели :
- Оценка на уязвимостта на ICS спрямо кибер-атаки при всички реалистични сценарии за
злономерено вмешателство
- Оценка на ефективността на внедрените и планираните подсистеми за сигурност
- Оценка на хода на влиянието на атаката и размера на очакваните поражения
Оценка за
уязвимост

Модел
на атака

Симулационен
модел на ICS

Разпознаване

Класификация

Оценка
на риска

Машинно
обучение

Оценка на
CS – ICS

Управление
на CS – ICS

Избор на
управляваща
структура

Избор на
стратегия

2. Секциониране
а) Сегрегация на елементи от ICS, потенциални обекти на кибер- атака
б) Сепариране на елементи с аналогична степен на важност и уязвимост в клъстери на
сигурност
в) Прилагане на строги правила за връзки между клъстерите
- Връзки на едно и също ниво след оценка за необходимост
- Никакви връзки между клъстери на различни нива на ICS

Интеграция

1
2

2

3

Слаба интеграция

1

3

Силна интеграция

3. Организационни действия и човешки фактор
- Периодични проверки на системите за кибер-сигурност
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- Гарантиране на съгласуваност между действията на системите за технологична надеждност
(срещу естествените технологични неизправности и повреди) и на кибер-сигурност (злонамерени
атаки)
-Контрол на достъпа на персонала до всички информационни входове и изходи
-Обучение по кибер-сигурност на IC.
Области, върху които е- лидерът трябва да има Т – модел на познанието

Фундаментални познания
1. Теория на системите
-Структура
-Сложност
-Координация
2. Управление на сложни системи
-Устойчивост
-Качество
-Робастност
3. Приложни аспекти на изкуствения интелект
-Машинно обучение
-Разпознаване на образи
4. Софтуерно инженерство
Модели на атаки
- Системи за оцеляване, гъвкавост и самовъзстановяване
- Сигурност на безжични мрежи, Интернет
- Системи за защита на мобилните устройства
- Защита на социалните мрежи
Познания по общата концепция на защитите
1. Защита на технологичния обект от нерегламентиран достъпврати, кодирани карти
2. Сигурност на мрежите- защита от неоторизиран достъп
- Сепариране на индустриални под-системи
- Строг контрол на обмена на данни между подсистемите
3. Сигурност на ниво електронни устройства- IT, ICS
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Изводи
1. Всяка система за кибер- сигурност се намира в социално- техническа среда.
Тя съдържа различни технически устройства, софтуер и хора- вътре и вън от завода, а наред с това
е под социалното въздействие на работодателите с техните бизнес интереси, стратегии, политики.
Поради това кибер- сигурността трябва да интегрира техническите и мениджърски процедури и
политики.
2. Сигурността на ICS не е нито само софтуерен, нито само мениджърски проблем, а представлява
сложна системна задача.
3. Мерките по киберсигурността трябва да следват всички изменения в методите и практиките на
кибер- атаките, на последните достижения в технологичните системи за защита, на социалните
отношения, на правовите норми и ограничения.
4. Защитата от кибер- атаки следва да бъде една от приоритетните задачи пред е- лидерите поради
уязвимостта на редица критични инфраструктурни обекти с голяма обществена и национална
значимост.
5. От концептуални постановки за ползата от е- лидерство следва да се премине към конкретни
реализации.
6. Е-лидерството ще има фундаментална роля в преодоляване на дистанцията между достижения
и възможности на съвременните компютърни технологии и реализацията им в индустрията и в
частност в ICS.
7. Е- лидерите могат да бъдат основен двигател за прехвърляне на мост между техническите
концепции и решения на фирмите - доставчици на индустриална автоматика и операторите от
заводите с техните операционни ограничения.
8. Техническите и организационни интерфейси са база за изграждане на взаимно доверие, което
може да бъде основа за киберсигурност на ICS. Е- лидерите на различно ниво следва да работят в
тясно сътрудничество със специалистите по кибер-сигурност и да разработват съвместно
подходящите политики и процедури на конкретно ниво.
9. Е- лидерите имат съществена роля в организиране на обучението на целия персонал на завода (в
това число и своето собствено) в областта на киберсигурността на ICS.

Литературa
1.Avolio B. J., Kahai S., Dodge G. E. (2000). E-leadership: implications for theory, research, and practice.
Leader. Q. 11,
2.Avolio, B. J., Kahai, S. (2003). Adding the “E” to E-Leadership: How it may Impact Your Leadership.
Organizational Dynamics, (3) 4,
3.Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current theories, research, and future
directions. Annual Review of Psychology, 601,
4.Avolio B. J., Sosik J. J., Kahai S. S., Baker B. (2014). E-leadership: re-examining transformations in
leadership source and transmission. Leader. Q. 25,
5.Balthazard P. A., Waldman D. A., Warren J. E. (2009). Predictors of the emergence of transformational
leadership in virtual decision teams. Leader. Q. 20,
6.Berman S., Korsten P. (2014). Leading in the connected era. Strategy Leader. 42,
JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)

33

ISSN:
№2-3 (1), 2019 2682 - 9517

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP”
AIEL - 2019

7.Cascio W. F., Montealegre R. (2016). How technology is changing work and organizations. Ann. Rev.
Organ. Psychol. Organ. Behav. 3,
8.Cetinkaya, A., H. Ishii and T. Hayakawa, (2019), An Overview on Denial-of-Service Attacks in Control
Systems: Attack Models and Security Analyses, Entropy, 21,
9.Colbert E. J.M and A. Kott (Eds), (2016), Cyber-security of SCADA and Other Industrial
Control Systems, Springer,
10. Cortellazzo L., E. Bruni, and R. Zampieri, (2019) The Role of Leadership in a Digitalized World: A Review,
Front Psychol. 10,
11.DasGupta, P. (2011). Literature Review: E-Leadership. Emerging Leadership Journeys, Vol. 4 Iss.1, pp.136. Regent University, School of Global Leadership & Entrepreneurship,
12.Horner-Long P., Schoenberg R. (2002). Does e-business require different leadership characteristics? An
empirical investigation, Eur. Manage. J. 20,
13.Lynn Pulley M., Sessa V. I. (2001). E-leadership: tackling complex challenges. Industr. Commercial
Training 33,
14.Morgareidge D., Cai H., Jia J. (2014). Performance-driven design with the support of digital tools:
applying discrete event simulation and space syntax on the design of the emergency department. Front.
Architectural Res. 3,
15.Northouse, P. G. (2010). Leadership: Theory and Practice. 5th ed., SAGE, USA
16.Pearce C. L. (2004). The future of leadership: combining vertical and shared leadership to transform
knowledge work. Acad. Manage. Execut. 18,
17.Roman A. V., Van Wart M., Wang X., Liu C., Kim S., McCarthy A. (2018). Defining e-leadership as
competence in ICT-mediated communications: An exploratory assessment. Public Admin. Rev. 10.
18.Savolainen, T. (2014). Trust-Building in e-Leadership: A Case Study of Leaders’ Challenges and Skills in
Technology-Mediated Interaction. Journal of Global Business Issues, Vol 8, Iss. 2,
19.Schwarzmüller T., Brosi P., Duman D., Welpe I. M. (2018). How does the digital transformation affect
organizations? Key themes of change in work design and leadership. Manage. Revue 29,
20.Stouffer K., J. Falco, K. Scarfone, (2011), Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security, NIST Special
Publication 800-82,
21.Van Wart M., Roman A., Wang X. H., Liu C., (2017). Operationalizing the definition of e-leadership:
identifying the elements of e-leadership, International Review of Administrative Sciences, 0(0) 1-18.
22.Van Wart M., Roman A., Wang X. H., Liu C., (2017). Integrating ICT adoption issues into e-leadership
theory. Telematics Inform. 34,
23.Zaccaro, S., Bader, P. (2003). E-Leadership and the Challenges of Leading E-Teams: Minimizing the Bad
and Maximizing the Good. Organizational Dynamics, 31 (4),
24.Yang Lu, (2018) Cybersecurity Research: A Review of Current Research Topics, Journal of Industrial
Integration and Management, Vol. 3, No. 4

34

JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)

ISSN:
№2-3 (1), 2019 2682 - 9517

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP”
AIEL - 2019

Обектно независимо описание на
много големи биологични невронни
мрежи и високо скоростен алгоритъм
за тяхното моделиране на
суперкомпютри
Проф. Стоян Марков, Кристина Капанова
Национален център за суперкомпютърни
приложения, ул. Акад. Г. Бончев. 25A,
1113 София
ABSTRACT. Advanced neural network simulation packages such as NEST and NEURON have been adapted for high
performance computer systems. However, these tools rely on differential equations and interpolation methods to describe the
dynamics and changes in the state of neurons and synapses, which are computationally and communication intensive.
Simulations performed with the NEST of the supercomputer K and JUQUEEN take about 40 minutes of computational time to
simulate 1 second activity of rat visual cortex neurons. To significantly reduce simulation time, new mathematical tools and a
different organization of the computational process are needed to work effectively across a variety of multi-core hardware
platforms. This article introduces an original new technique that effectively utilizes the capabilities of Exascale Supercomputer
and aims to reduce computing and communication times, as well as the need for high memory that comes along with most basic
simulation tools. In principle, the new procedures included in the proposed algorithm are described.
First, we used coarse and fine-grained procedures, which only allows us to accurately calculate the Hodgkin-Huxley model
once. It describes the changing electrical characteristics of the neural membrane. The resulting solution is repeatedly used to
calculate the local membrane potential generated by each synapse. It has been experimentally found that the membrane
potential is the sum of local (individual) potentials generated by the axons associated with each cell.
Second, the cell in our simulation is represented as a structure consisting of all signals coming from all associated with its
axons generated at a fixed time interval. This allows us to represent the input of each cell as a vector consisting of all spikes sent
about all the related neurons. This representation allows each cell to be separated as a single unit and all the neural network cells
to be modeled simultaneously and independently of one another, without exchanging information between them during the
simulation interval. Generally, within one interval, the modeling process consists of three consecutive phases - calculating the
potential of the cell from the direct signals to it; to it is added the potential resulting from the effects of the feedback signals and
the adjacent group of cells. The neurons of the network are grouped together in a similar way, grouped in the brain (Neocortical
columns).
The effect of describing the network with the proposed topology is that the modeling process of the equivalent silicone
"model" consists of multiple independent paralyzed (threads) with data exchange only at the end of the simulation interval.
OPENMP and one-sided MPI communications were used in parallelization to optimize the overlap between calculation and
data communication between cores in one processor and between supercomputer processors.
Because the simulation is not driven by time or event, but is instead driven by the cell, the required simulation time for the
network drops sharply and therefore the actual performance of the processor cores is close to their theoretical performance.
This in turn provides the ability to perform multi-threaded and simultaneously large-scale neural simulation.
Keywords: Hodgkin-Huxley model, large-scale simulations, massive parallel computing, spiking neural network, multi-core
architecture, high-performance machines.

1. Въведение
Съвременната невробиология комбинира теоретични и експериментални подходи с
изчислително моделиране, за да изучи свойствата на нервната система в различни пространствени
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скали на човешката мозъчна организация, за да се предвиди как молекулите, клетките и невронните
мрежи генерират човешкото поведение. За целта са разработени мощни изчислителни
симулационни среди като NEST (Gewaltig и Diesmann, 2007), NEURON (Hines и Carnevale, 2006),
GENESIS (Bower и Beeman, 2012) и BRIAN (Stimberg et al., 2014). Всеки софтуерен пакет набляга на
различни пространствени нива на биофизично описание на невроните и синапсите, за да се създадат
еквивалентни модели на мозъка. Прецизното моделиране донякъде позволява да се проследят
процесите в мозъка и да се изучи неговата биофизика, но то е пряко свързано със симулации на
мрежи с десетки до стотици милиони неврони и синапси, което поставя уникални изисквани към
изчислителния процес – разпределението му (мащабираност) между десетки хиляди процесори,
разпадането му на няколко стотин хиляди паралелни процеса (мащабен фин изчислен паралелизъм)
и слаба свързаност между тях, (Frings et al., 2009). Например, високите разходи за изчисление и памет
произтичат от високата свързаност и сложното свързване на невронните мрежи (Jordan et al., 2018;
Ippen et al., 2017). От комуникационна гледна точка, както посочват Morrison et al., времето за
отчитане на събитията става значително с увеличаването както на броя на изчислителните възли, така
и на симулираните неврони (Morrison et al., 2005).
Стремежът е да се проектират много големите невронни мрежи на мозъка върху функционално
еквивалентна софтуерна среда, която да се имплантира в специално проектирана за нея
суперкомпютърна платформа и да се създаде високоскоростен паралелен алгоритъм за тяхното
моделиране с производителност, по-голяма от тази на мозъка. Това е съвместната цел на два от найголемите Европейски проекти - Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE)1, чиято цел е
възможности за научно и инженерни изследвания и разработки с високо въздействие във всички
дисциплини за повишаване на европейската конкурентоспособност в полза на обществото чрез
осигуряването на високопроизводителни ресурси за изчисляване и управление на данни, както и
Human Brain Project (HBP)2, чиято цел е изграждане на изследователска инфраструктура за
подпомагане на невронауката, медицината и компютърните технологии. PRACE представлява
сдружение на 47 университета и изследователски центрове от 27 Европейски държави (включително
България). HBP пък от своя страна обединява 116 партньора от 21 европейски страни и още 2 две
страни извън ЕС и с бюджет от над 1.2 милиарда евро за периода 2015-2020 година.
Като продължение на тази работа, в тази статия представяме нов алгоритъм за ефективна
симулация на изключително големи невронни мрежи, който да намали изчислителните и
комуникационни времена, както и съществените изисквания за памет, необходими на такива
симулации.
Настоящата статия е организирана по следния начин. Започваме с кратък преглед на
физиологичната структура на неврона за осигуряване на невробиологичната основа за модела. След
това е представено въвеждането на модел на описание на неврона на Ходжкин-Хъксли, използван в
настоящата работа. След това описваме нашия метод и организация на данните. Завършваме със
заключения и бъдещи направления.
2. Кратък преглед на структурата и функцията на неврона
В следващото кратко описание се фокусираме върху структурните характеристики на невроните.
Въпреки че съществуват различни видове неврони, които се различават по своята морфология,

1
2
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молекулярна структура, генна експресия и други характеристики, всички те се състоят от клетъчно
тяло, аксони и крайни разклонения на аксона (дендрити) (фигура 1).
По своята форма невроните се делят на сферични, зърнести, пирамидални, звездовидни и
вретенообразни. Тяхната големина варира от 5 мкм (10-6 метра) за малките зърнести клетки до 120 150 мкм за големите пирамидални неврони. Последните са над 80% от клетките на човешкия мозък.
По морфологичен признак, невроните се разделят на: мулти-полярни (с един аксон и няколко
дендрита) -като преобладаващата част от клетките в неокортекса са от този вид; еднополярни (с
един израстък) - този тип неврони се намират предимно в сензорната част на троичния нерв
(trigeminus) в средния мозък; псевдо еднополярни, които са групирани в гръбначния мозък и
ганглиите между прешлените; и накрая са биполярни (с един аксон и един дендрит), които се
намират в сетивните органи.

Фигура 1: Структура на неврона. 1 – тяло; 2 и 5 – крайни разклонения на
аксона (дендрити ); 3 – аксон; 4 – миелинова обвивка.
Невронът се състои от тяло с клетъчно ядро (soma) и два вида израстъци: дендрити и аксон.
Между влизащите аксони и дендритите има междина, която се нарича синапс. На повърхността си
пресинаптичната мембрана на аксона има много йонни канали. Аксоните могат да варират в
диаметъра си и миелиновата обвивка. Те пренасят определен тип електрически импулс, наречен
потенциал на действие. Последният предизвиква локална промяна в потенциала на клетъчната
мембрана. По време на състояние на покой на неврон, електрическият потенциал през мембраната
е около -70 mV. Като сума от локалните потенциали мембранният потенциал може да достигне
стойност над 110 mV. След това клетката излъчва импулс към другите свързани с нея неврони (фиг.2),
потенциалът на мембраната бързо намалява и достига стойността му на покой. По време на покоя
невронът не реагира на сигналите , пренесени към него от синапсите.
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Един аксон може да се свърже с много други неврони и да предизвика отговор във всички тях
едновременно. Обикновено синапсите предават сигнал по посока - от пресинаптичната мембрана
към постсинаптичната мембрана. Преобразуването на сигнала се осъществява чрез освобождаване
на невротрансмитери в синаптичната цепнатина. Под негово въздействие някои везикули се отварят
и да отделят невротрансмитери, които се свързват се с рецепторите на мембраната на неврона. Това
променя йонната пропускливост клетъчна мембрана, като се предизвиква каскада от обмяна на йони
от вътрешността на клетката към средата около нея и обратно.

Фигура 2. Потенциалът за действие индуцира освобождаването на невротрансмитери през
синаптичната цепнатина, генерира електрически сигнал в постсинаптичния неврон. (Снимка от:
(Thomas Splettstoesser, 2015) CC BY-SA 4.0).
3. Модел на неврона
Един от най-известните модели, описващи биофизичните процеси, които протичат във
възбудения неврон е модела на Ходжкин-Хъксли (Hodgkin and Huxley, 1952). Той се счита за един от
най-биологично реалистичните модели в изчислителната невронаука. Представлява нелинейна
система от обикновени диференциални уравнения (ODE), състояща се от няколко уравнения, които
отчитат динамиката на йонните канали в клетъчната мембрана и изменението на тяхната
проходимост в зависимост от разликата на потенциала между нейната вътрешна и външна стена
(трансмембранен потенциал). Например, натриевите йони са повече извън клетката, калиевите йони
са повече вътре в нея. Потенциалът на мембраната се определя от разликата на концентрацията на
натриеви и калиеви йони вътре в клетката и в околната среда, като:

където 𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 представлява ток, докато С е мембранният капацитет. Структури 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔, 𝑔𝑔𝑔𝑔, 𝑔𝑔𝑔𝑔
представляват максималната проводимост на натриевия, калиев канал и хлорния канал, който
формира тока на утечка. 𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁 and 𝐸𝐸𝐾𝐾 са потенциалите , предизвикани от промяната на концетрация
за натриеви и калиеви йони, докато 𝐸𝐸𝐿𝐿 е обратен потенциал за проводимостта. Пропускащите
променливи 𝑚𝑚, ℎ, 𝑛𝑛 служат като регулатори на проходимостта на йонните канали и са нелинейна
функция на потенциала на мембраната :
38
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Зависимите от напрежението скорости на отваряне и затваряне са дадени като:

Като експериментално измерените константи на мембраната са:

Фигура 3. Потенциал за действие на Ходжкин-Хъксли. Фигура от: (Bower and Beeman, 2012)
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4. Моделиране биологични невронни мрежи
Симулация на цифров аналог на анатомична невронни мрежи на суперкомпютър Blue Gene/P с
8000 процесора, е осъществена през 2009 година. Моделът включва 31 000 неврона от 17 вида, които
помежду си има 37 милиона синапси. Това представлява една колона от зрителния кортекс на плъх.
Потенциалът на мембраната на всеки неврон е изчислен посредством уравненията на ХоджкинХъксли. Целият модел, създаден от екип от над 80 изследователя под ръководството на проф. Хенри
Маркрам, е базиран на резултати от 30 годишни изследвания в областта на физиологията,
морфологията, анатомията и клетъчната биология на невроните и на микроструктурите на кортекса
(Markram, 2015).

Фигура 4. Мрежа с 31 хил. неврона и 37 мил. Синапса. Фигурата е взета от Markram, Henry, et
al. "Reconstruction and simulation of neocortical microcircuitry." Cell 163.2 (2015): 456-492.
Нарастването на производителността на суперкомпютрите позволява през 2012 година да се
моделират 100 колони от кортекса, съставени общо от около 106 неврона и 109 синапса. Като пример
може да се посочи, че този брой неврони и синапси съставят размера на мозъка на пчелата. През
2013 пък е успешно моделирана невронна мрежа състояща се от 1,86 милиарда неврона и 11,1
трилиона синапса на суперкомпютъра в Япония - К-computer, който има 82,944 процесора ,663,552
ядра, както и на Blue Gene/Q, намиращ се в Суперкомпютърния изследователски център в Julich,
който пък се състои от 24,576 процесора (393,216 ядра) и оперативна памет от 3.93 Терабайта
(Diesmann, 2013). Симулираната мрежа на двата суперкомпютъра представлява мрежата на
зрителния център (visual cortex) на плъха, която е с аналогична изчислителна сложност. За това са
използвани два вида софтуер - японския Spiking network simulation code for petascale computers, както
и немския пакет Neural Simulation Tools (NEST). За моделирането на една секунда от активност на
анатомична невронна мрежа на плъха са необходими 40 минути машинно време, което прави
невъзможна нейната симулацията в реално време (Kunkel, 2012).
Причината е, че всеки импулс, пренесен от аксона през синапса до мембраната на неврона,
локално променя потенциала й. Тъй като в рамките на 300 милисекунди преминават между 100-150
сигнала, за да се изчисли стойността на възбудения от всеки от сигналите мембранен потенциал, е
40
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необходимо да се реши системата от четири диференциални уравнения. Симулацията на 1 секунда
биологично време на мрежа с 11.1 трилиона синапса налага решението на 1.11 и 1.65 x 1015 системи.
Съответно това представлява между 26 и 40x1018 операции, което е лимитиращ фактор, тъй като дори
на най-мощните суперкомпютри те отнемат 40 минути изчислително време.
В следващия раздел е описана нашия модел , новата му структура и нашия оригинален
алгоритъм за неговото решаване. Той се базира на по-внимателно проследяване на физиологичните
реакции във веригата аксон->синапс->мембрана на биологичния неврон.
5. Нов високоскоростен алгоритъм за моделирането на големи биологични невронни мрежи.
Преди да се инициализира симулацията, е необходимо дефиниране на мрежовата топология,
което може да се мисли като графика, така че 𝐺𝐺 = (𝑉𝑉, 𝐸𝐸), където 𝑉𝑉 и 𝐸𝐸 съответно представляват
невронните и връзките между тях. Допълнителното описание на мрежовата топология включва
няколко характеристики като принадлежност на неврони към определена популация (или колона от
кортекса, ако такава е необходима), нейният глобален идентификатор и дали е възбуждащ или
инхибиращ. Описани са и специфичните връзки между невроните - с глобален идентификатор,
теглото и времето на забавяне на предаването, което може да бъде различно за всеки неврон.
По този начин всеки неврон 𝑖𝑖 се представя като независим обект. Той се описва чрез структура, в
който са записани векторите на спайкове 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 които е получил в предишния интервал от време с
дължина 300 ms от свързани с него неврони 𝑗𝑗 (𝑗𝑗 = 1,2, . . 𝑁𝑁𝑖𝑖 ). Като 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 [𝑆𝑆𝑖𝑖,1 , 𝑆𝑆𝑖𝑖,2 , . . . , 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑁𝑁𝑖𝑖 ]; 𝑖𝑖 =
1,2,3. . . 𝑀𝑀, където 𝑀𝑀 представлява броя на неврони в мрежата, 𝑁𝑁𝑖𝑖 е броя на синапсите, през които
сигналите от аксоните достигат 𝑖𝑖 клетка. В следващия интервал с дължина от 300 милисекунди се
изчисляват едновременно и независимо потенциалите на мембраните на всички клетки. Стъпката на
изчисление е 0.1 ms. По този начин алгоритмът за моделиране на мрежата се разделя на хиляди
паралелни и независими изчислителни процеси.
Синапа 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 представлява структура съдържаща информация за синоптичното тегло (𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗 ),
времето на закъснение на сигнала пренасян от аксон 𝜏𝜏𝑖𝑖,𝑗𝑗 , свързващ клетка 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 с клетка𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗 , която
изпраща сигнала. Структурата съдържа и моментите на възникване на спайковете 𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘 ,които се
изпращат през аксона от клетката 𝑗𝑗до клетка 𝑖𝑖 през синапса 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗 в интервала 0 - 300 милисекунди и е
записан като вектор във вид:

където 𝐾𝐾𝑖𝑖,𝑗𝑗 е броят на спайковете, пренесени от клетката 𝑗𝑗 до клетката 𝑖𝑖.
От модела на Ходжкин-Хъксли (HH), с предварително зададена точност, се изчисляват 60
дискретни стойности на потенциала на мембраната и се запомнят в паметта.
За всички спайкове, изпратен до клетката 𝑖𝑖 от клетки, свързани с нея, се изчислява
предизвиканото от тях локално изменение на потенциала на мембраната на клетка, където p=1 за
сигнал от стимулираща клетка и p=-1 за сигнал от задържаща (inhibitory) клетка.
Следва сумирането на всички локални потенциали и се изчислява глобалния потенциал 𝑉𝑉𝑖𝑖 (𝑡𝑡)на
мембраната на клетката 𝑖𝑖 в 3000 точки в интервал 0-300 милисекунди (стъпка 0,1 милисекунда):
След изчислението на глобалния потенциал се проверява дали в някоя от точките е преминат
прага (threshold) при който се генерира сигнал, заложен за всяка клетка от -50V. Ако този праг е
преминат се записва времето на възникване на импулса във вектор.

JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)

41

ISSN:
№2-3 (1), 2019 2682 - 9517

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP”
AIEL - 2019

При симулацията трябва да се изчислят и сигналите, които се предават от рекурентна връзка,
както и тези, които са от синапси, които са външни за колоната. Това се извършва при стъпката за
изчисление на глобалния потенциал. След записването на новите сигнали следва и преди
обновяването на масивите на синапсите към изчислението на глобалния потенциал се прибавят
сигналите идващи от рекурентните връзки, както и тези от външните. Следва преизчисляване на
всеки от глобалните потенциали и отново се проверява отново дали сигнала е преминал
предварително определения праг и вече се записват генерираните импулси. С генерираните
спайкове се обновяват масивите на синапсите с новите и се преминава към следващите 300
милисекунди.

Цялостното описание на алгоритъма може да се резюмира по следния начин:
1. Само веднъж се решава модела на Ходжкин-Хъксли. Решението е еталонен потенциал и се записва
в паметта.
2. Всеки 300 ms се обновяват масивите на синапсите. Старите масиви се заместват с новите, в които
са записани всички сигнали (spikes), генерирани от всички клетки на мрежата в интервала от 300 ms.
3. Локалният потенциал, породен от всеки импулс, се изчислява като еталонният потенциал и се
умножава по интензитета на импулса 𝑤𝑤𝑖𝑖,𝑗𝑗 . Трябва да се отчете и момента, в който сигналът е
достигнал
мембраната.
Не
се
решава
системата
диференциални
уравнения.
4. Сумират се локалните потенциали и ако сумата надвиши определен праг, клетката генерира
импулс (spike). Моментът на генерация се записва във вектора S(i,j). Интервалът е 300 ms. На фигура
5 е показана връзка между два неврона и вектора на времената на възникване на импулсите.
5. Връщане в точка 2.
42
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Нашият метод драстично намалява обем на изчисленията по сравнение с този на класическия
алгоритъм , описан в секция 3. За да се изчисли един локален потенциал са необходими 40 събирания
и умножения. За една секунда, един аксон пренася между 100 и 150 сигнала. За да се симулира една
секунда от работата на мрежа с 11.1 трилиона синапса трябва да се извършат от 89 до 133 x 10-15
операции. Това са между 220-260 пъти по-малко операции от тези на досега използваните
алгоритми. При тях на всяка стъпка се решава уравнение на Ходжкин-Хъксли по метода на Рунге-Кута
от четвърти ред (над 260 операции).

Фигура 5. На фигурата е изобразена връзка между два неврона и вектора на времената
на възникване на импулсите
Също така глобалните потенциали на всички неврони 𝑉𝑉𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1,2. . . 𝑀𝑀) се изчисляват паралелно и
независимо един от друг. Изчислителните процеси не обменят данни по между си, тоест няма
комуникации. Практически се достига максималната производителност на машината.
Посредством представеният модел невроните се обособяват като независими обекти,
представянето на връзките между тях като матрица и записа на импулсите (spikes) като вектори, ни
позволява бързо да обновим информацията в мрежата. Също така, на всеки 300 ms старите вектори
се заместват с новите, като се използва локалния идентификатор, глобалния идентификатор и новия
вектор (показани на фигура 6).
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Фигура 6. Представяне на неврона, връзките и спайковете
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Заключение
Настоящата статия представи нов метод за симулирането на големи невронни мрежи. Специфичната
структура на данни отделя невроните, връзките и шиповете, необходими за изчисляване на локалния
и глобалния потенциал, образувайки независими структури, които да бъдат реализирани и
изчислявани паралелно и независимо. Предимство на предлагания метод е, че елементите от
изчислителния модел могат да бъдат реализирани в различни хардуерни архитектури - например
нови процесори като AMD EPYC2 или Fujitsu A64FX, както и графични процесорни единици (GPUS).
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА И ХАОТИЧНИ
СИНХРОНИЗАЦИОННИ СХЕМИ В СИСТЕМА ЗА КОДИРАНЕ НА
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Христина Стойчева

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND CHAOTIC SYNCHRONIZATION
SCHEMES APPLICATION IN A IMAGE CODING SYSTEM
Hristina Stoycheva
Technical University - Gabrovo, Gabrovo 5300, H.Dimitar str.,4 tel. +359066827571,
e-mail: hsstoycheva@abv.bg
Abstract. In this paper, an object-oriented application for image encoding by means of chaotic synchronization scheme of three couples
identical chaotic systems and artificial neural network is presented. Encoding method, based on chaotic masking and adaptive chaotic
synchronization are used. The encryption method has been modified by applying an MLP-type ANN, trained to approximate three
encoding functions. Three synchronization and encryption schemes based on Lorenz, Van der Pol and Wang systems are designed and
built in the developed software library. Graphical results for the synchronization process and figures for the processes of image encoding
and decoding are presented.
Key Words: image encoding, artificial neural network, chaos, chaotic synchronization, object-oriented application.

ВЪВЕДЕНИЕ
С развитието на все повече и нови информационни
концепции за управление и комуникация, нараства и
необходимостта от защитено предаване на информация.
Съхраняването на голям обем от информация, в частност
на изображения в различни мобилни устройства и интернет
базирани социални платформи, налага търсене на нови и
по-сложни методи, осигуряващи конфиденциалността на
информацията
и
съхраняваните
изображения.
Същевременно с това защитата на данните не бива да
причинява на потребителите неудобство, като постоянно
изтичащи работни сесии и въвеждане на пароли, които
пречат и на нормалната работа на системите.
Един от най-често използваните методи за защита на
информация е криптирането. Процесът на криптиране се
използва по отношение на зашита на информацията в цяло
устройство или на съдържанието на файла на ниво
приложение. И в двата случая криптирането използва т.н.
ключ посредством, който оторизиран потребител получава
достъп до информацията. Като метод за защита,
криптирането е най-ефективно след спирането на
системата, спиране на използване на устройството за
съхранение на данни или блокиране на криптиращия ключ.
Именно тези две характеристики се считат за недостатъци.
Това налага да се търсят нови алтернативни решения, взети
от други области на науката и техниката за решаване на
проблемите свързани със защита на данните. Една такава
област е теория на хаоса и в частност синхронизацията на
хаотични системи [1].
Управлението и синхронизацията на хаотичните системи
са теми на интензивни изследвания през последните
години. Явлението хаотична синхронизация може да
възникне при подходящо свързване на две или повече
хаотични системи, които посредством връзката по-между
си приспособяват динамиката си една към друга.

Съществуват различни видове хаотична синхронизация,
сред които са идентична [2], антисинхронизация [3],
обобщена [4], адаптивна [5], фазова [6] и др.
Основната сфера на практическо приложение на
хаотичната синхронизация са защитените комуникации.
Хаотични синхронизационни системи се използват в
различни видове комуникационни системи или системи за
криптиране на текст, изображения и видео. В тези системи
се използва псевдо-случайната природа на хаоса за
скриване на предаваната информация. Като се имат в
предвид
бързоразвиващите
се
комуникационни
технологии през последните години, се наблюдава
тенденция на задълбочаване и разширяване на опитите за
реализиране на методи за комуникация на основата на
хаотична синхронизация с цел да се повиши сигурността на
предаваната информация.От друга страна бързото развитие
на изкуствените невронни мрежи и приложението им в
различни области на науката и техниката се явява добра
предпоставка за реализиране на комбинирана защита на
базата на хаотична синхронизация, в частност хаотично
маскиране и интегрирана към него изкуствена невронна
мрежа.
В доклада се представя разработено обектно-ориентирано
приложение с вграден програмен модул за криптиране на
данни, използващ сигнали от хаотични системи и апарата
на многослойните изкуствените невронни мрежи с обратно
разпространение на грешката. В приложението са вградени
хаотичните системи на Lorenz, Van der Pol и Wang, като за
всяка двойка идентични системи са реализирани хаотични
синхронизационни схеми с адаптивен метод за
синхронизация.
ИЗЛОЖЕНИЕ
В разработката двата елемента на които се базира
криптирането на изображения имат за цел да подобрят
основната характеристика на една система за криптиране -
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степента на защита. Повишаването на степента на защита
е това към което се стреми всяка една система за защита на
информацията, а в текущата система основна роля има
избора на хаотична система и метод за синхронизация.
Използването и на изкуствена невронна мрежа обучена да
модулира кодирания сигнал от хаотичните системи се
явява вторичен потребителски ключ. Не явното задаване на
този ключ посредством обучение на невронната мрежа с
кодиращи функции, ограничава възможността на
потребителя неволно да предостави информация за
използваната от него защита.
При кодиране на информация използваща хаотичната
синхронизация се прибягва до реализиране на една от три
основни схеми: хаотично маскиране, хаотично
превключване и хаотична модулация. Основната идея и
при трите вида хаотично базирани кодиращи схеми е
скриването на информационния сигнал от хаотичен,
обикновено с много по-голяма амплитуда. При кодирането
на изображения най-голямо приложение намира
хаотичното маскиране. На фиг.1 е представена принципна
схема на хаотично маскиране.
si(t)

Xm1
Xm2

+

+

sir(t)

Xs1
Xs2

Xm3

Xs3

Master

Slave

-

+

Фиг. 1. Принципна схема на хаотично маскиране
Представената на фиг. 1 схема е основната найелементарна схема на хаотично маскиране със свързване
по X1. Информационния сигнал Si(t) се сумира с хаотичния
Xm1 на управляващата система (Master) и бива маскиран от
него. По комуникационния сигнал се предава Xm1+ Si(t)
при което информацията остава скрита. При този метод се
възпроизвеждат всички променливи на състоянието и не се
налага
прилагане
на
каскадна
синхронизация.
Възстановяването на информацията се получава по
аналогичен начин, като предадения сигнал се изважда Xs1
на управляваната система (Slave), при което
Sir(t) = Xm1+ Si(t) - Xs1. Добавянето на допълнителен сигнал
към свързващия сигнал от гледна точка на
синхронизацията е идентично с добавяне на смущаващо
въздействие. Тъй като предварително е подбрана
устойчива синхронизационна схема, синхронизацията ще
бъде стабилна и няма да се повлияе от информационния
сигнал.
В разработеното приложение е реализирана модификация
на хаотично маскиране по Xm1 с интегрирана невронна
мрежа. Базовото хаотично маскиране е подробно описано в
[7]. На фиг. 2 е представена обобщена схема на
реализирания подход на хаотично кодиране. Чрез обучение
на невронната мрежа с кодираща функция се реализира посложно хаотично маскиране, което не е просто сумиране от
типа Xi(t)+Si(t), а свързващият сигнал е по-сложна функция
от типа f(Xi(t))+Si(t) или f(Xi(t),Xj(t))+Si(t).
На схемата на фиг.1 изходите на управляващата и
управляваната система са съответно Xm1 и Xs1. С
възникване на синхронизация подчинената система
настройва динамиката си към управляващата.

+

s(t)

f(Xm1)

f(Xm1) + s(t)
+

+
f(Xs1)

s(t)
-

ИНМ1
ИНМ2

Xm1

Xm1
Xm2
Xm3
Управляваща
хаотична система

Xs1
+

-

Xs1

X

k

Xs2
Xs3

Подчинена
хаотична система

Фиг. 2. Схема на хаотично маскиране с ИНМ
Невронната мрежа се обучава с кодираща функция, която
представлява полином от n-ти ред. Предаваната
информация се получава от вида f(Xm1(t))+Si(t).
Променливата k се използва за допълнителен управляващ
сигнал, който разрешава кога двете системи да се
синхронизират, определя се предварително и се променя
чрез обратна връзка, като по този начин декодирането
може да започне след изтичане на преходния процес. При
криптирането на изображения тази част от схемата на
хаотично маскиране е реализирана на базата на буфери.
АДАПТИВНА СИНХРОНИЗАЦИЯ МЕЖДУ
ЕДНОТИПНИ СИСТЕМИ
При използване на процеса на хаотична синхронизация в
системи за защита на информация, най-често се използва
свойството, че синхронизация между две системи възниква
при различни начални условия на системите, което се явява
еквивалент на промяна кодиращия ключ на определен
интервал от време в конвенционалните криптиращи
системи. Степента на защита се повишава, ако се използва
и промяна на параметрите в известни граници на
използваните системи, което от своя страна е еквивалентно
на повишаване на разредността на ключа, при това по две
независими една от друга страни.
Повечето видове хаотична синхронизация се базират на
точно познаване на структурата на системата и нейните
параметри. На практика обаче в една хаотична система
някои или всички параметри могат да се изменят във
времето. Следователно, за постигане на синхронизация
между две такива системи е необходимо синтезирането на
такъв тип управление на подчинената система, че да се
компенсират измененията в параметрите.
При задачите за синхронизация на хаотични системи найчесто се синтезира синхронизационна схема между две
еднотипни, непрекъснати системи с еднопосочна връзка
между тях. Системата, която осигурява синхронизиращия
сигнал се нарича управляваща система (2), а тази която
приема този сигнал и настройва своята динамика към тази
на управляващата система – управлявана (подчинена)
система (3). Двете могат да бъдат представени посредством
следният обобщен запис:
𝐱𝐱̇ = 𝑓𝑓 (𝐱𝐱),
(1)
𝐱𝐱̃̇ = 𝑓𝑓 (𝐱𝐱̃) + 𝑢𝑢(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃),
(2)
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където 𝐱𝐱̇ , 𝐱𝐱̃̇ ∈ ℜ𝑛𝑛 са векторите на състоянието на
системата, 𝑓𝑓 (𝐱𝐱) и 𝑓𝑓(𝐱𝐱̃) са нелинейни функции, а 𝑢𝑢(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃) е
управляващ сигнал към системата (2). Началните условия
на системата са различни, т.е. 𝐱𝐱(0) ≠ 𝐱𝐱̃(0).
За да се осъществи идентична синхронизация между
системите (1) и (2) се търси такова управление 𝑢𝑢(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃), че
да бъде изпълнено условието:
lim 𝑒𝑒𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 0,
(3)
𝑡𝑡→∞

където
функцията
на
разсъгласуване
между
системите 𝑒𝑒𝑖𝑖 (𝑡𝑡) има следния вид:
𝑒𝑒𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡) − 𝑥𝑥̃𝑖𝑖 (𝑡𝑡),
(4)
Съответно:
𝑒𝑒𝑖𝑖̇ (𝑡𝑡) = 𝑥𝑥𝑖𝑖̇ (𝑡𝑡) − 𝑥𝑥̃𝑖𝑖̇ (𝑡𝑡)
(5)
След заместване на (1) и (2) в (5) се получава:
𝐞𝐞̇ (𝑡𝑡) = 𝑓𝑓 (𝐱𝐱) − 𝑓𝑓(𝐱𝐱̃) − 𝑢𝑢(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃) = ℎ(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃) − 𝑢𝑢(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃),
(6)
където ℎ(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃) = 𝑓𝑓(𝐱𝐱) − 𝑓𝑓 (𝐱𝐱̃).
Синтезът на управление се реализира на основата на втория
метод за устойчивост на Ляпунов, където се търси функция
𝑉𝑉(𝑒𝑒), която да отговаря на условията:
𝑉𝑉(𝑒𝑒) > 0, ∀𝑒𝑒 ≠ 0,
(7)
𝑉𝑉(𝑒𝑒) = 0, 𝑒𝑒 = 0,
(8)
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑒𝑒)

< 0, ∀𝑒𝑒 ≠ 0,
(9)
𝑑𝑑𝑑𝑑
Най-често с цел да се изпълнят трите условия избраната
функция на Ляпунов е квадратична функция от отделните
съставящи на вектора 𝐞𝐞, например:
1
𝑉𝑉(𝑒𝑒) = (𝑒𝑒12 + 𝑒𝑒22 + ⋯ + 𝑒𝑒𝑛𝑛2 ).
(10)
2
Изпълнението на третото условие ще се търси чрез
подходящ синтез на управляващите функции към
подчинената система 𝑢𝑢(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃). Те трябва да бъдат така
синтезирани, че за първата производна на функцията 𝑉𝑉(𝑒𝑒):
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑒𝑒)
= 𝑒𝑒1 𝑒𝑒̇1 + 𝑒𝑒2 𝑒𝑒̇2 + ⋯ 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒̇𝑛𝑛 .
(11)
𝑑𝑑𝑑𝑑
да се получи отрицателно определен израз, например от
типа:
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑒𝑒)
= −𝑘𝑘1 𝑒𝑒12 − 𝑘𝑘2 𝑒𝑒22 − ⋯ − 𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑛𝑛2 ,
(12)
𝑑𝑑𝑑𝑑
където при положителни константи 𝑘𝑘𝑖𝑖 се изпълнява
условието (10).
Нека се избере управляваща функция 𝑢𝑢(𝑥𝑥, 𝑥𝑥̃) от типа:
𝑢𝑢(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃) = ℎ(𝐱𝐱, 𝐱𝐱̃) + 𝑘𝑘(𝐞𝐞),
(13)
където първата част ℎ(x, x̃) има за цел да елиминира
първата съставяща на системата от разсъгласуването (6), а
втората част да осигури изпълнението на условието (9).
След заместване на (13) в (6) за системата от
разсъгласуването се получава:
𝑒𝑒̇𝑖𝑖 (𝑡𝑡) = −𝑘𝑘𝑖𝑖 (𝑒𝑒𝑖𝑖 ).
(14)
При така синтезирано двукомпонентно управление (13),
системата от разсъгласуването (4) ще се стабилизира в
точката 𝑒𝑒𝑖𝑖 = 0, която съответства на избраната форма на
синхронизация.
Реализирана е адаптивна синхронизация между три двойки
идентични системи на Lorenz, Van der Pol и Wang. Първият
вариант на адаптивна синхронизационна схема е между две
системи на Lorenz, които се описват с уравненията:
𝑥𝑥̇1 = −𝜎𝜎𝑥𝑥1 + 𝜎𝜎𝑥𝑥2 ,
𝑥𝑥̇ 2 = −𝑥𝑥1 𝑥𝑥3 + 𝑟𝑟𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 ,
(15)
𝑥𝑥̇ 3 = 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 − 𝑏𝑏𝑥𝑥3 ,
където оптималните стойности на параметрите за които в
8
системата възникват хаотични колебания са 𝜎𝜎 = 10, 𝑏𝑏 =
3
и 𝑟𝑟 > 25.
Атракторът на системата е показан на фиг. 3.
Номинални стойности на параметрите на системите са
означени с σ, b и r, а впоследствие параметричните
неопределености съответно с D, 𝐵𝐵 и 𝑅𝑅.

Фиг.3. Хаотичен атрактор на система на Lorenz в
пространството на състоянието
Системата от разсъгласуването при функции на
разсъгласуване от типа (5) има следния вид:
𝑒𝑒̇1 = 𝑥𝑥̇ 1 − 𝑥𝑥̃̇1 
𝑒𝑒̇2 = 𝑥𝑥̇ 2 − 𝑥𝑥̃̇2
(16)
𝑒𝑒̇3 = 𝑥𝑥̇ 3 − 𝑥𝑥̃̇3
С отчитане на (15), системата от разсъгласуването между
(1) и (2) придобива следния вид:
𝑒𝑒̇1 = −𝜎𝜎𝑒𝑒1 + 𝜎𝜎𝑒𝑒2 − 𝑢𝑢1 
𝑒𝑒̇2 = −𝑥𝑥1 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥̃1 𝑥𝑥̃3 + 𝑟𝑟𝑒𝑒1 − 𝑒𝑒2 − 𝑢𝑢2
(17)
𝑒𝑒̇3 = 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥̃1 𝑥𝑥̃2 − 𝑏𝑏𝑒𝑒3 − 𝑢𝑢3
Приемайки, че параметрите на системата се изменят във
времето и вземайки в предвид избрания вид (13) за
управляващите функции се получава:
𝑢𝑢1 = −𝐷𝐷 (𝑡𝑡)𝑒𝑒1 + 𝐷𝐷 (𝑡𝑡)𝑒𝑒2 + 𝑘𝑘1 𝑒𝑒1 
𝑢𝑢2 = −𝑥𝑥1 𝑥𝑥3 + 𝑥𝑥̃1 𝑥𝑥̃3 + 𝑅𝑅(𝑡𝑡)𝑒𝑒1 − 𝑒𝑒2 + 𝑘𝑘2 𝑒𝑒2
(18)
𝑢𝑢3 = −𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 + 𝑥𝑥̃1 𝑥𝑥̃2 − 𝐵𝐵(𝑡𝑡)𝑒𝑒3 + 𝑘𝑘3 𝑒𝑒3
Където 𝐷𝐷(𝑡𝑡), 𝐵𝐵(𝑡𝑡) и 𝑅𝑅(𝑡𝑡) са прогнозираните стойности на
неопределените параметри σ, b и r. По този начин
параметричните неопределености участват не само в
управляващия сигнал, а и в системите инициирайки
функция на адаптивност.
Замествайки получените управления (18) системата от
разсългласуването придобива следния вид:
𝑒𝑒̇1 = −(𝜎𝜎 − 𝐷𝐷(𝑡𝑡))𝑒𝑒1 + (𝜎𝜎 − 𝐷𝐷(𝑡𝑡))𝑒𝑒2 − 𝑘𝑘1 𝑒𝑒1 
𝑒𝑒̇2 = (𝑟𝑟 − 𝑅𝑅(𝑡𝑡))𝑒𝑒1 − 𝑘𝑘2 𝑒𝑒2
(19)
𝑒𝑒̇3 = −(𝑏𝑏 − 𝐵𝐵 (𝑡𝑡))𝑒𝑒3 − 𝑘𝑘3 𝑒𝑒3
Дефинират се следните функции:
𝑒𝑒𝜎𝜎 (𝑡𝑡) = 𝜎𝜎 − 𝐷𝐷(𝑡𝑡)
𝑒𝑒𝑟𝑟 (𝑡𝑡) = 𝑟𝑟 − 𝑅𝑅(𝑡𝑡)
𝑒𝑒𝑏𝑏 (𝑡𝑡) = 𝑏𝑏 − 𝐵𝐵(𝑡𝑡)
(20)
След диференциране на (20) спрямо времето се получава:
𝑒𝑒̇𝜎𝜎 (𝑡𝑡) = −𝐷𝐷̇(𝑡𝑡)
𝑒𝑒̇𝑟𝑟 (𝑡𝑡) = −𝑅𝑅̇(𝑡𝑡)
𝑒𝑒̇𝑏𝑏 (𝑡𝑡) = −𝐵𝐵̇ (𝑡𝑡)
(21)
Избраната квадратична функция на Ляпунов (10) заедно с
функциите (19) добива вида:
1
𝑉𝑉(𝑒𝑒) = (𝑒𝑒12 + 𝑒𝑒22 + 𝑒𝑒32 + 𝑒𝑒σ2 + 𝑒𝑒𝑏𝑏2 + 𝑒𝑒r2 ),
(22)
2
След диференциране спрямо времето като се вземат в
предвид (20) и (21), се получава:
𝑉𝑉̇ = −𝑘𝑘1 𝑒𝑒12 − 𝑘𝑘2 𝑒𝑒22 − 𝑘𝑘3 𝑒𝑒32 + е𝜎𝜎 (−𝑒𝑒12 + 𝑒𝑒1 𝑒𝑒2 −
𝐷𝐷̇(𝑡𝑡))+ е𝑟𝑟 (𝑒𝑒1 𝑒𝑒2 − 𝑅𝑅̇(𝑡𝑡)) + е𝑏𝑏 (−𝑒𝑒32 − 𝐵𝐵̇(𝑡𝑡))
(23)
На базата на уравнение (23) може да се дефинират следните
зависимости за функциите на неопределените параметри:
𝐷𝐷̇(𝑡𝑡) = −𝑒𝑒12 + 𝑒𝑒1 𝑒𝑒2 + 𝑘𝑘4 𝑒𝑒𝜎𝜎 
𝑅𝑅̇(𝑡𝑡) = 𝑒𝑒1 𝑒𝑒2 + 𝑘𝑘5 𝑒𝑒𝑟𝑟
(24)
𝐵𝐵̇(𝑡𝑡) = −𝑒𝑒32 + 𝑘𝑘6 𝑒𝑒𝑏𝑏
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където 𝑘𝑘4÷6 са положителни константи. Уравнения (24) се
определят на база известен метод за активно управление,
който е много популярен при задачи за синхронизация и
управление на хаотични системи, включително и такива
при които има неопределености на параметрите.
Двете идентични хаотични системи на Lorenz дадени с
уравненията (15) са идентично синхронизирани за всички
начални стойности посредством управляващите функции
(18) и установените зависимости за изменящите се
параметри (24), където константите 𝑘𝑘𝑖𝑖 , (𝑖𝑖 = 1 ÷ 6) са
положителни. Също така грешките от прогнозираните
стойности 𝑒𝑒𝜎𝜎 (𝑡𝑡 ), 𝑒𝑒𝑟𝑟 (𝑡𝑡 ) и 𝑒𝑒𝑏𝑏 (𝑡𝑡 ) клонят към нула.
Доказателство за това твърдение е, че избраната функция 𝑉𝑉
на Ляпунов в уравнение (22) е квадратична и положителна
функция в множеството ℜ6 . Също така, замествайки (24) в
(23) се получава следното уравнение за 𝑉𝑉̇:
𝑉𝑉̇ = −𝑘𝑘1 𝑒𝑒12 − 𝑘𝑘2 𝑒𝑒22 − 𝑘𝑘3 𝑒𝑒32 − 𝑘𝑘4 𝑒𝑒σ2 − 𝑘𝑘5 𝑒𝑒r2 − 𝑘𝑘6 𝑒𝑒b2
(25)
От (25) е ясно, че първата производна на 𝑉𝑉 е отрицателно
определена функция в множеството ℜ6 , с което функцията
𝑉𝑉 отговаря на условията на втория метод за устойчивост на
Ляпунов.
Синхронизационната схема между управляващата система
(1) и подчинената система (2) с уравнения (15),
управляващи функции (18) и коефициенти 𝑘𝑘𝑖𝑖 = 1, 𝑖𝑖 = 1 ÷
6 е симулирана в среда на Simulink. Началните условия на
управляващата система са
𝑥𝑥(0) = [0.6 0.4 0.6 ]𝑇𝑇 , на
подчинената система - 𝑥𝑥̃ (0) = [1.6 7.4 0.5]𝑇𝑇 , а началните
стойности на прогнозираните параметри са 𝐷𝐷(0) = 5,
𝑅𝑅 (0) = −13 и 𝐵𝐵(0) = 2, като и трите набора са избрани
произволно.

Фиг. 4. Функции на разсъгласуване 𝑒𝑒𝑖𝑖 (𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = 1 ÷ 3

На фиг. 4 са представени получените функции на
разсъгласуване (19), които графично потвърждават
настъпването на режим на хаотична синхронизация около
петата секунда от преходния процес.

процес състоянията на двете системи стават напълно
идентични. Подчинената система придобива същата
динамика на хаотичните движения която има
управляващата система след преходен процес от
около 5 sec.

a)

б)

в)
Фиг. 6. Функции на грешките от прогнозиране на
параметрите
На фиг. 6 са представени графично функциите на
разсъгласуване между началните и прогнозираните
стойности на параметрите на хаотичната система. На всеки
5sec ясно се отличават моментите на изменение на
стойностите на параметрите σ, r и b в произволно
избраните
граници
𝜎𝜎 = 9 ÷ 12,
𝑟𝑟 = 23 ÷ 29
и
𝑏𝑏 = 1 ÷ 4. От графиката се вижда, че преходният процес
необходим на системата за повторно установяване на
грешката в нула е средно около 2,5 sec.
От фиг. 4 и фиг. 6 ясно се вижда, че системата се адаптира
към изменението на параметрите на системата и
необходимият
преходен
процес
за
повторното
установяване на грешките 𝑒𝑒𝜎𝜎 (𝑡𝑡 ), 𝑒𝑒𝑟𝑟 (𝑡𝑡 ) и 𝑒𝑒𝑏𝑏 (𝑡𝑡 ) в нула не
оказва влияние на грешките от разсъгласуване на
системата.
Така проектираната синхронизационна схема е готова за
имплементация в разработената библиотека на обектно
ориентираното приложение за кодиране на изображения.
По аналогичен начин се процедира при синтеза на хаотична
синхронизационна схема и за другите две системи.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА
МРЕЖА
И
РАБОТОСПОСОБНОСТ
НА
РАЗРАБОТЕНАТА СИСТЕМА

Фиг. 5. Съвместна динамика на променливите на двете
системи 𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡 ), 𝑥𝑥̃𝑖𝑖 (𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = 1 ÷ 3
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От фиг. 5, на която е показана съвместната динамика на
променливите на управляващата и подчинената системи
𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡 ), 𝑥𝑥̃𝑖𝑖 (𝑡𝑡), 𝑖𝑖 = 1 ÷ 3, става ясно, че след края на преходния

Втория основен елемент в разработената система за
кодиране на изображения е интегрирането на изкуствената
невронна мрежа (ИНМ). Както вече беше споменато чрез
невронната мрежа се реализира по-сложно хаотично
маскиране, като информационния сигнал е прикрит от
хаотичен от вида f(Xm1(t)).
Изкуствените невронни мрежи се прилагат за решаване на
проблеми от разнообразно естество, като класификатори,
асоциативни памети, симулатори, апроксиматори и др. В
текущата задача се използва ИНМ от типа MPL
(многослойна мрежа от перцептрони). Този тип невронни
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мрежи се използват, като универсални апроксиматори на
функции[8,9,10].
Използваната многослойна невронна мрежа е с един вход и
един изход, с връзки между невроните само на съседни
слоеве. Скритите слоеве между входа и изхода на мрежата
са два, като те съдържат изчислителни единици, съответно
10 неврона в първия и 20 неврона във втория. Изборът на
броя на скритите слоеве и невроните в тях се базира на
теорема Стоун и обобщение представено в [11]. Входноизходното взаимоотношение на всеки неврон се описва с
вход xi, изход y, свързващи тегла wi, прагова стойност θ и
диференцируема функция ϕ.
𝑦𝑦 = 𝜙𝜙(∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜃𝜃) .
(26)
Като правило за обучение се използва т.н. алгоритъм с
обратно разпространение на грешката[12]. Алгоритъмът
използва градиентен метод за промяна на тегловните
коефициенти и праговите стойности, така че грешката
между желания изход и изходния сигнал се минимизира.
Като диференцируема функция за всеки неврон в скритите
слоеве се използва сигмоидална функция, която е
ограничена, монотонно нарастваща диференцируема
функция. На фиг. 7 е показана архитектурата на
използваната невронна мрежа.
a1

a

Y

U

purelin

logsig

logsig

Фиг. 7 Изкуствена невронна мрежа от вида 1/10/20/1
В разработеното приложение ИНМ е реализирана чрез
компонента в среда на C++ Builder. За да се изследва дали
тя решава проблема с възпроизвеждане на функциите е
направена и реализация в среда нa Matlab.

a)

б)

в)
Фиг. 8 Грешки от обучение на ИНМ с трите кодиращи
функции
От графиките се вижда, че при обучението невронната
мрежа достига желаната грешка и за трите функции, при
това за значително по-малко итерации. Логично е че за посложните функции са необходими и по-голям брои
обучаващи епохи. В реализираното приложение процеса на
обучение се прекратява при достигане на желаната грешка
или максималния брой епохи.
Разработеното Windows базирано приложение позволява
отваряне, визуализиране и съхранение на графични
файлове и тяхното криптиране и декриптиране по
предложения по-горе подход. На фиг. 9. е показан
първоначалният образ на данните записани в графичният
файл.
Описаната по-горе схема на кодиране е програмирана и
изследвана при следните стойности на параметрите на
системите:
За системата на Lorenz – σ = 10, b = 8/3, r = 28,
За системата на Van der Pol – a= 1.5, b=-0.4, c=20,
За системата на Wang – a= 0.2, b=0.01, c=0.4, d=1.
Като тези стойности се считат за оптимални и при тях
системите имат хаотично поведение.

Използваната ИНМ представена с архитектура на фиг.7 се
обучава да възпроизвежда три функции с нарастваща
сложност:
𝑓𝑓1 (𝑥𝑥) = 4.3𝑥𝑥 2 + 1
𝑓𝑓2 (𝑥𝑥) = 3𝑥𝑥 3 + 0.1𝑥𝑥 2 + 𝑥𝑥 + 1
(27)
𝑓𝑓3 (𝑥𝑥) =

3𝑥𝑥 4 +2𝑥𝑥 3 +2.1𝑥𝑥 2 +5𝑥𝑥+3 sin(𝑥𝑥 3 )
2𝑥𝑥.𝑒𝑒 𝑥𝑥

Съобразно границите на изменение на Xm1, което зависи от
границите на изменение на начални условия на системите
на управляваща и подчинена хаотична система, ИНМ
трябва да възпроизвежда с желана точност f1(Xm1),f2(Xm1) и
f3(Xm1) в границите от 0.58 до 8.97. Броя на обучаващите
извадки ще зависи от размера на изображението, като за
текущия случай е избрано да не се работи с изображения
по-големи от 1920x1080. Поради тази причина като
параметри на обучението се избира, броя епохи да е 1000
(epochs=1000) и желана грешка 0.001(goal = 1e-3).
Параметрите и архитектурите са еднакви с обучението на
ИНМ в разработеното приложение. На фиг. 8 са
представени средно квадратичните грешки от обучението
на ИНМ с кодиращите функции, като на фиг. 8а) е за
функция f1, на фиг. 8б) е за f2 и на фиг. 8в) е за f3.

Фиг. 9. Изображение за криптиране
След известен период на „настройка” (свързан с
необходимостта от завършване на преходните процеси и
обучението на ИНМ) се подават данните за кодиране. След
приключване на процеса по кодиране, изображението от
фиг. 9. има вида показан на в таблица 1, а в таблица 2 са
показани изображенията след декодиране.
От изнесените резултати в таблици 1 и 2 ясно се забелязва
степента на кодиране на изображението. Експериментално
се доказва зависимостта на нивото на защита на кодирането
от сложността на апроксимираната от ИНМ функция.
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Таблица 1. Кодирани изображения
Хаотична
система
Lorenz

Van der Pol

Wang

Кодираща
функция

f1

Синтезирано е управление към подчинена хаотична
система на основата на втория метод за устойчивост на
Ляпунов, при което заедно с идентична на нея система се
реализира адаптивна хаотична синхронизация. Методът за
криптиране, заедно с хаотичната синхронизация за трите
вида системи и изкуствена невронна мрежа от тип MLP са
имплементирани в обектно-ориентирано приложение за
кодиране на изображения. Демонстрирана е работата на
разработеното приложение, като са показани резултати от
кодиране на изображение с три кодиращи функции. Без
особени промени предложения подход може да се
модифицира за хиперхаотични системи, което ще повиши
степента на защита. Резултатите от разработката могат да
намерят практическо приложение при разработването на
системи за защитено предаване на информация.
ЛИТЕРАТУРА

f2
1.

f3

Таблица 2. Декодирани изображения
Хаотична
система
Lorenz

Van der Pol

Wang

Кодираща
функция

f1

f2

f3

Декодираните изображения са с качество еднакво с това на
входното изображение и доказват наличието на хаотична
синхронизация. Явно се открояват по-добрите резултати от
хаотичното маскиране със система на Lorenz.
Използването на кодираща функция от висок ред, може да
повиши значително нивото на кодиране на изображението.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статията се представя комбиниран метод за предаване на
информация чрез хаотични системи на Lorenz, Van der Pol
и Wang, въз основа на хаотично маскиране и изкуствена
невронна мрежа с последваща адаптивна синхронизация.

52

Strogatz, Steven H., Nonlinear dynamics and chaos: with
applications to physics, biology, chemistry, and
engineering. CRC Press, Second edition, 2015.
2. L. Tian, D. Li, X. Sun, Synchronization of N different
hyperchaotic systems . Control and Decision Conference,
2009.
3. Shi, Xue Rong, and Zuolei Wang, Anti-synchronization of
hyperchaotic Lorenz system and Liu system, Symposium
on Photonics and Optoelectronics. IEEE, 2009.
4. Gu, Baohua, et al., Generalized projected synchronization
of Wang and Chen hyperchaotic systems, 2008 7th World
Congress on Intelligent Control and Automation, 2008.
5. Chen, Xu, et al., Adaptive Synchronization Between
Hyperchaotic Lorenz System and Chen System,
International Conference on Computational Intelligence
and Security, 2009.
6. Rosenblum, Michael G., Arkady S. Pikovsky, and Jürgen
Kurths.,
Phase
synchronization
of
chaotic
oscillators, Physical review letters , 1996.
7. Deng, Yan-Song, Kai-Yu Qin, and Shi-Quan Shao,
Synchronization in coupled fractional order Chen-system
and its application in secure communication, International
Conference on Communications, Circuits and Systems.
IEEE, 2009.
8. Malakooti, Behnam, and Yingqing Zhou ,Approximating
polynomial functions by feedforward artificial neural
networks: capacity analysis and design., Applied
Mathematics and Computation , 1998.
9. Sonoda, Sho, and Noboru Murata, Neural network with
unbounded
activation
functions
is
universal
approximator, Applied and Computational Harmonic
Analysis, pp.233-268, 2017.
10. Petersen, Philipp, and Felix Voigtlaender,Optimal
approximation of piecewise smooth functions using deep
ReLU neural networks, Neural Networks 108 ,pp 296330, 2018.
11. Дамянов, Ч., Неразрушаващо разпознаване на
качеството в системите за автоматично сортиране на
хранителни продукти, Академично издателство на
УХТ-Пловдив, 2006.
12. Lv, Chen, et al, Levenberg–Marquardt backpropagation
training of multilayer neural networks for state estimation
of a safety-critical cyber-physical system, IEEE
Transactions on Industrial Informatics , 3436-3446, 2017

JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)

ISSN:
№2-3 (1), 2019 2682 - 9517

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP”
AIEL - 2019

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ БАЗИРАНА НА ESP32 И ГАЗОВИ СЕНСОРИ.
С. Йорданов, С.Иванов, T.Тодоров, Г. Михалев

INTELLIGENT SYSTEM FOR QUALIFICATION OF FOOD PRODUCTS BASED ON
ESP32 AND GASS SENSORS
S.Yordanov, S.Ivanov, T.Todorov, G. Mihalev
Technical University - Gabrovo, Gabrovo 5300, H.Dimitar str.,4 tel. +359066827571,
e-mail sjjordanov@mail.bg1, st_ivanov@abv.bg2, t61@abv.bg3, gimihalev@mail.bg4
Abstract. Pork is amongst the most consumed meat products offered on the market. The possibility for development of undesirable
microorganisms is significantly increased by incorrect storage. This work presents results of a survey of fresh raw meat for registration
of status changes by multisensor system "electronic nose". Studies were carried out on samples of pork at regular intervals during its
storage under certain conditions. A computer-based system for data collection and gas sensor module based on Umweltsensortechnik
GmbH (UST), Germany metal oxide sensors were used for the study. The data collected was classified and treated with an artificial
neural network. With data obtained neural network for recognition by state and period of storage was successfully trained. Based on the
classification module developed the obtained identification of samples is more than 86%.The results prove the possibility of the proposed
system on the basis of gas sensors to be used to determine the state of pork.
Key Words: artificial neural network, DWT, gas sensor array,

ВЪВЕДЕНИЕ
Качеството и безвредността на храните е проблем с
постоянно нарастващо значение за европейския пазар на
храни. Това обуславя необходимостта от разработването на
съвременни технически средства за анализ при
производството им. Контролът защитава потребителя от
консумация на продукт с понижено качество или продукт,
който е рисков за здравето; защитава производителя от
неудобства и разходи за изземване на продукта от
търговската мрежа; спомага за откриване на изменения в
качеството и въздействие в процеса на производство. В
редица случаи в хранително-вкусовата промишленост се
налага да се извършва анализ на състава на различни
продукти. През последните 10-15 години са публикувани
резултатите от много изследвания, свързани с
използването на „електронен нос” (ЕН) в областта на
хранителната индустрия и окачествяването на хранителни
продукти [1-3]. ЕН е инструмент с добри възможности при
оценяване на качествата на хранителни продукти, в това
число и на месо. Удачно е използването му при откриване
на метаболитни газове, отделящи се при съхранението на
месото [4, 5]. В [6] е показана възможността на ЕН да
открива промени в свинско месо и обезкостено птиче месо.
При изследване на говеждо месо е показана възможността
на ЕН да идентифицира и прави оценка на развалено месо
[7]. При съхранението на месо се развиват процеси на
разграждане на тъканите и образуване на метаболити,
които са причинени от развитието на различни видове
микроорганизми [8]. Окачествяването на хранителни
продукти, определянето на свежестта и състоянието им по
време на тяхното съхранение е от значение, както за
добрият им вкус, така и за избягване развитието на опасни
за здравето микроорганизми и бактерии. Във връзка с това
са проведени многобройни изследвания за разработването
на различни сензори, подходящи за изработване на
устройства за окачествяване и гарантиране безопасността

при консумация на различни видове месо [9]. В настоящата
статия се представя мултисензорна система реализирана на
базата на осем металокисни газови сензори.
Направени са изследвания на свинско месо и промените,
които регистрират газовите сензори през различни етапи от
съхранението
му.
На
базата
на
получените
експериментални резултати с разработения модул са
обучени изкуствени невронни мрежи с различна
архитектура и е направено сравнение между тях при
окачествяване на месото.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Перспективни системи за анализ на въздушна среда са
мултисензорните системи, състоящи се от набор от газови
сензори. За създаването на такива системи могат да се
използват както отделни сензори, така и масив от сензори,
реализирани на една подложка. Полупроводниковите
металоокисни газови сензори са едни от най-евтините и
дълготрайни и за създаване на системи за мониторинг на
атмосферен въздух е целесъобразно да се използват именно
такива сензори. В [10] е описана компютърно базирана
система за окачествяване на хранителни продукти като
събирането на данните е реализирано с DAQ-модул 6008 на
фирмата National Instruments и виртуални инструменти на
базата на LabView. По подобен начин са реализирани и
други системи за изследвне с помощта на такива модули
[11-13]. За идентифициране на отделяните от изследваните
материали газове е използван сензорен модул [14] на базата
на осем металооксидни газови сензора, на фирма
Umweltsensortechnik GmbH (UST), Германия [17].
Описание на системата
За провеждане на изследванията е разработена и
реализирана мултисензорна система на базата на газови
сензори от типа „електронен нос”. На фиг.1 е представена
структурата на системата. Системата е продължение на
предишни разработки представени в [9-16].
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Системата за окачествяване на хранителни продукти се
състои от три модула: модул за подгряване и поддържане
на постоянна температура в камерата за изследване, модул
от осем газови сензора и модул за управление. Разработен
е софтуер за управляващия модул и за персонален
компютър. Разработената система позволява да се
окачествяват храни и хранителни продукти от различен
произход (животински, растителен, риба, рибни продукти,
вино, алкохолни и безалкохолни напитки) и в различно
агрегатно състояние.
Модул за
управление

USB, WiFi,
Ethernet

Газов сензор
Модул
газови сензори

Камера за изследване

Изследвана проба
Подгряваща плоча

Фиг. 1. Структура на мултисензорната система
Мултисензорната система се състои от три модула:
модул за подгряване и поддържане на постоянна
температура в камерата за изследване, модул от осем
газови сензора и модул за управление. В таб.1 са
представени осемте типа на използваните сензори от
различни серии и газовете, към които те са чувствителни.
Таб. 1. Използвани газови сензори в мултисензорната система
Тип на сензора
Газове, към които са чувствителни
сензорите
GGS 3330 T
CH4, CO, H2
GGS 4330 T
NH3 и H2
GGS 5330 T
NO2 и O3
GGS 7330 T
NO2
GGS 8330 T
C2H5OH, CO, H2
GGS 10330 T
CO, H2, C4H10
GGS 1330 T
CH
GGS 2330 T
CO, H2
За измерване на температурата и влажността в камерата за
изследване на пробите се използва сензорът за влажност и
температура SHT11 на фирмата Sensirion [17]. В модула за
подгряване и поддържане на температурата в камерата за
изследване се използва температурният сензор TCN75A.

Фиг. 2. Развойна система Olimex ESP32- EVB

Модулът за управление е реализиран на базата на
развойната система “ESP32-EVB development board with
WiFi BLE Ethernet micro SD card UEXT and GPIO [18]
производство на фирмата OLIMEX Ltd. Пловдив (фиг. 2).
ESP32 е 32-битовa SoC система, която предоставя WiFi,
Bluetooth радиомодул и най-популярните интерфейси за
връзка с периферията като:
- UART, интерфейс за асинхронен обмен на информация;
- SPI, интерфейс за синхронна серийна комуникация;
- SDIO, хост контролер за работа с карти SD;
- I2C, последователна асиметрична шина за връзка в
електронните прибори;
- I2S, шина за връзка с аудио устройства;
- CAN, промишлен интерфейс за връзка с датчици и
изпълнителни устройства;
- PWM, изходи с широчинно импулсна модулация;
- ETH, Ethernet MAC интерфейс с директен достъп до
паметта;
- IR, инфрачервено дистанционно управление;
- DAC, 2х8 бита, цифрово аналогов преобразувател;
- SAR ADC, 12 битов аналогово цифров.
ESP-WROOM-32 има 38 пина от които 34 са
програмируеми GPIO порта на 3,3V, 448 KBytes ROM, 520
KBytes вградена SRAM и 4MB Flash памет.
Освен процесора развойната система включва Ethernet
интерфейс, Micro USB конектор и Micro SD карта. На
куплунг са изведени 20 GPIO пина от контролера.
В софтуерно отношение платформата е силно развита и
има доста голям набор от езици за програмиране като
C/C++, Arduino C, Lua, MicroPython и Espruino. Освен
основният системен софтуер на Espresiff, който е AT
базиран (сериен с AT команди) са налични други методи за
програмиране. На ниско ниво SDK на Espressif - в два
варианта Non OS и Free RTOS. За запознатите с Arduino има разработена поддръжка в Arduino IDE за директно
програмиране на ESP32, която е използвана при
програмирането на настоящата разработка.
Подгряващият плот служи да се подържа постоянна
температура в газовата камера. Изследваната проба се
поставя на дъното на газовата камера и от горната страна
се затваря с газовия сензорен модул. Така осемте газови
сензора остават в пространството на газовата камера и имат
равнопоставен достъп до отделяния от пробата газов
състав. Чрез разработената програма микроконтролерът на
управляващото устройство управлява температурата на
подгряващия плот, отчита реакциите на сензорите и
предава събраните данни от сензорите към компютъра за
визуализация, съхранение и последваща обработка или
анализ. За управление на мултисензорната система,
настройване на параметрите, стартиране на измерванията,
събиране, съхранение и обработка на получените данни е
разработен софтуер в среда на C++Builder. Тя записва
данните във формат: време на измерване, последвано от
показанията на осемте сензора, температура на подгряване
и влажността. На фиг. 3 е показан предният панел за
настройка и визуализиране на резултатите от измерванията
в мултисензорната система.
Едно от приложенията на разработената газова
измервателна глава е за разпознаване годността за
консумация на хранителни продукти. За целите на
изследването са направени измервания върху 5 партиди от
свинско месо в интервала от две седмици. Дневно е
правено по едно измерване на всяка партида. Измерванията
са направени при 25оС и 50оС на подгряване. Общият брой
извадки е140, по 70 за всяка температура.

54 JOURNAL OF INFORMATICS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES (JIIT)

ISSN:
№2-3 (1), 2019 2682 - 9517

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OCTOBER 10-11, 2019 – PLOVDIV, BULGARIA
"ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND E-LEADERSHIP”
AIEL - 2019
показанията на отделните сензори в дадени реперни точки
може да направим извод за принадлежността на дадената
проба към съответния клас (годни, негодни) и
приблизително за времето за съхраняване на месото. Но
това ниво силно се влияе от някой фактор, като това дали е
смляно или не е. Ако е смляно, то колко едро. Дали е сбито
и колко. Причината е в това, че отделните газове се отделят
от повърхността на пробата и ако е смляно и не е сбито
имаме по-голяма площ контактуваща с околната среда.
Поради тези и някой други фактори тестовете направени с
месо трудно се подлагаха на разпознаване и класификация.
Това наложи да се премине към идеята за първоначална
обработка на данните и последващо подаване на
обработения резултат към класификатор за разпознаване.

Фиг. 3. Визуализиране на резултатите от
измерванията в мултисензорната система
Приложение на уейвлитна трансформация и
изкуствени невронни мрежи за разпознаване
качеството на свинско месо
Всяко едно измерване е с продължителност от 600 sec и
разрядност на ADC 212. От дискретните данни, получени за
изследваните проби, са формирани обучаваща и контролна
извадка. Обучаващата извадка е с обем 100 бр. и е
формирана по метода на собствено-случайните извадки с
повторен избор посредством случаен подбор. Тази извадка
е
използвана
за
синтез
на
класификаторите.
Работоспособността на класификаторите е тествана с
помощта на независима контролна извадка (28бр. по една
за всеки ден при температури 25 oC и 50 oC) съдържаща
измервания които не са включени в обучаващата извадка.
Пробите са разделени по качество на две групи «ГОДНО
ЗА КОНСУМАЦИЯ» - от 1 до 6 ден и «НЕГОДНО ЗА
КОНСУМАЦИЯ» от 8 до 14 ден. Посредством програмен
продукт (фиг. 4.) разработен в среда на Matlab, бе
направено изследване и класифициране на данните
получени в резултат на заснемането на пробите.

Фиг. 5 Показания на сензорите при измерване на
проба от свинско месо при подгряване от 25оС първи
ден на съхранение в хладилни при -2оС.

Фиг. 6. Показания на сензорите при измерване на
проба от свинско месо при подгряване от 25оС шести
ден на съхранение в хладилни при -2оС.

Фиг. 7. Показания на сензорите при измерване на
проба от свинско месо при подгряване от 25оС
единадесети ден на съхранение в хладилни при -2оС.

Фиг. 4. Matlab програма за разпознаване на
качествени показатели на хранителни продукти
Измерванията направени с газовата измервателна глава
съдържат информация за: Време на измерване, данни от
осемте газови сензора, температура на подгряване и
влажността. Сензорите не са калибрирани предварително.
Това налага за всяка измервателна газова глава да бъде
обучаван индивидуален класификатор. Данните получени
от измерванията на проби от една и съща партида в първи
шести и единадесети ден при подгряване от 25 оС и 50 оС са
показани на фиг. 5 до фиг. 10.
При анализ на получените характеристики е видно, че
нивото на показанието на отделните сензори се изменя във
времето. Това ни навежда на мисълта, че ако сравняваме

Фиг. 8. Показания на сензорите при измерване на
проба от свинско месо при подгряване от 50оС първи
ден на съхранение в хладилни при -2оС.

Фиг. 9. Показания на сензорите при измерване на
проба от свинско месо при подгряване от 50оС шести
ден на съхранение в хладилни при -2оС.
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Фиг 10. Показания на сензорите при измерване на
проба от свинско месо при подгряване от 50оС
единадесети ден на съхранение в хладилни при -2оС.
При направените проучвания и опити се стигна до
заключение, че първоначалната спектрална обработка на
данните получени от измерванията например с уейвлитна
трансформация и последващо класифициране с изкуствени
невронни мрежи се постигат задоволителни резултати.
За целта бе разработен софтуер реализиращ зададеният
алгоритъм в среда на Matlab използващ дискретното
уейвлитно преобразование (DWT).
Към настоящия момент са известни множество
ортогонални базисни уейвлит функции - на Хаар, Добеши,
коифлети, симлети и др, имащи възможност за бързо
преобразуване [24]. То се реализира на базата на
итерационен алгоритъм. Оригиналният сигнал преминава
през два филтъра-филтър на високи честоти G и филтър на
ниски честоти H. Установено е, че всяка втора дискретна
стойност може да се премахне без загуба на информация.
Операцията е наречена редуциране на дискретните
стойности (двоична децимация). Получават се две
дискретни поредици - коефициентите на апроксимация на
ниво m=1 a1,k от филтъра G и детайлизиращите
коефициенти d1,k от филтъра H. Детайлизиращите
коефициенти d1,k отразяват главно високочестотния шум,
докато апроксимиращите коефициенти a1,k отразяват
характерните особености на оригиналния сигнал. Процесът
на декомпозиция може да се извърши последователно
(пирамидален алгоритъм на Mallat [22, 23]), като сигналът
се разлага на множество нискочестотни и високочестотни
компоненти. Освен трансформация на изображението, при
дискретната уейвлитна трансформация се осъществява и
редукция на обема на входната информация, като се
запазва нейната ценност за целите на идентификацията.
Например, след достигане на ниво m=7, като резултат се
получава признаково пространство от 5 апроксимиращи и
5 детайлизиращи коефициенти (фиг. 11 и фиг. 12).
Така получените уейвлитни коефициенти са използвани в
качеството на признаци за синтезиране на автоматични
класификатори за класификация на изследваните проби.
Приложения уейвлитен подход за получаване на признаци
за класификация е със строго определена математическа
процедура, като се избягва субективния фактор при
евристично формиране на признаци. По този начин става
възможно да се автоматизира целият този процес на
измерване, математическа обработка на данните и
класифицирането им по избрани критерии, без
субективната намеса на човека. Както бе споменато погоре от изходните данни са формирани обучаваща и
контролна извадки. Обучаващата извадка има обем N = 100
бр. а контролната извадка е с обем N = 28 бр. по една за
всеки времеви интервал. С помощта на обучаващата
извадка са формирани признаци с DWT, реализирано
съгласно алгоритъма на Mallat с уейвлити на Хаар.
Получените уейвлитни коефициенти a[m] и d[m], след така
реализираната трансформация, са изследвани в качеството
си на признаци за разпознаване. Бяха получени и
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анализирани
спектрите
на
апроксимиращите
и
детайлизиращи коефициенти за всички проби и сензори.
На фиг. от 11 до 47 са показани част от направените
изследвания където с червено са показани спектрите на
апроксимиращите и детайлизиращи коефициенти на
месото окачествено като «добро», а със синьо тези с лошо
качество.
Изследванията протекоха в следната последователност:
1. Избор на ниво на декомпозиция (m=1 до 8);
2. Избор на сензор за анализ (k = 1 до 8);
3. Прилагане алгоритъма на уейвлитната трансформация;
4. Анализ на полученото признаково пространство
(апроксимиращи и детайлизиращи коефициенти);
5. Избор на подходящи признаци от признаковото
пространство с които се получава най-детайлно
фрагментиране на отделните клъстери (процес на
редуциране на признаците).
6. Изчертаване на клъстерите при прилагане на
редуцираното признаково пространство.
7. Анализ на детайлизацията на клъстерите и
използването
на
формираното
признаково
пространство за анализ от невронни мрежи.
8. Формиране на оптимално признаково пространство от
апроксимиращи и детайлизиращи коефициенти.
Посочените действия бяха изпълнени за 8 нива на
декомпозиция за всички осем сензора. Например при ниво
на декомпозиция m=4 се получават по 40 апроксимиращи
и детайлизиращи коефициенти (фиг. 27 до 36), а при m=7
до 5 коефициента. По-голямата част от изследваните
сензори независимо от степента на декомпозиция и вида на
уейвлитната функция не показаха възможност за добро
разпознаване. На фигури 23-30 са показани данните от
изследването на сензор №1 при степен на декомпозиция
m=4 и 7. Видно е че при този сензор не може да се получи
добро детайлизиране на клъстери годни за разпознаване.
Много добри резултати се получиха при сензори №6 и №8
които реагират съответно на CO, H2, C4H10 и CO, H2 газове.
На базата на данните получени от тези два сензора и
температурата на подгряване се формира редуцираното
признаково пространство, което се подава на входа на
невронната мрежа за разпознаване. Редуцираното
признаково пространство се формира от 3,4 и 5
апроксимиращ коефициент и 1,2 и 3 детайлизиращ
коефициент на 6 и 8 сензор и се добавя температурата на
подгряване. Тоест невронната мрежа има 13 входа.
Изходите на невронната мрежа са 3, вид на храната за
изследване, време от началото на съхраняване и качество
на храната в даденото време. Изследванията са направени
върху филтрирани и нефилтрирани данни за температури
на подгряване 25 оС и 50 оС. Разработеният софтуер за
разпознаване позволява структурата на невронната мрежа
да бъде променяна с цел търсене на оптимално решение по
точност и бързина на заключението. Направени са тестове
с два вида невронни мрежи feed-forward backpropagation
network и cascade-forward backpropagation network при
различни архитектури и следните методи за обучение:
Levenberg-Marquardt
Bayesian Regularization
BFGS Quasi-Newton
Resilient Backpropagation
Scaled Conjugate Gradient
Conjugate Gradient with Powell/Beale Restarts
Fletcher-Powell Conjugate Gradient
Polak-Ribire Conjugate Gradient
One Step Secant
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Variable Learning Rate Gradient Descent
Gradient Descent with Momentum
Gradient Descent
При построяване на невронна мрежа е необходимо да се
определи както броя на скритите слоеве, така и броя на
невроните в тях. От основната апроксимационна теорема
следва, че е достатъчен само един скрит слой.
Броят на невроните в скрития слой се изчислява чрез
системата [25]:
𝑚𝑚𝑚𝑚

1+𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2 𝑁𝑁

𝑁𝑁

≤ 𝐿𝐿𝑤𝑤 ≤ 𝑚𝑚 ( + 1) (𝑚𝑚 + 𝑛𝑛 + 1) + 𝑚𝑚
𝑚𝑚

(1)

𝐿𝐿 =

𝐿𝐿𝑤𝑤

𝑛𝑛+𝑚𝑚

(2)

2(𝐿𝐿 + 𝑛𝑛 + 𝑚𝑚) ≤ 𝑁𝑁 ≤ 10(𝐿𝐿 +n+m)
(3)
където: n-размерност на входящия сигнал;L-брой скрити
слоеве; Lw-необходимо количество синаптични връзки; mразмер на изходящия сигнал; N-брой елементи в
обучаващата извадка. Друга методика за определяне на
невроните при невронни мрези с един скрит слой гласи че
броят невроните в междинния слой се определят по
зависимостта m = 3*n-1, където n са броят на входовете на
ИНМ, а m e броят на невроните.

Фиг. 11. Спектър от апроксимиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №6
при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 12. Спектър от детайлизиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор
№6при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 13. Клъстериот апроксимиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура
на подгряване

Фиг. 14. Клъстериот детайлизиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС
температура на подгряване

Фиг. 15. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 50 оС температура
на подгряване

Фиг. 16. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 50 оС
температура на подгряване
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Фиг. 17. Спектър от апроксимиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №8
при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 18. Спектър от детайлизиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор
№8 при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 19. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура
на подгряване

Фиг. 20. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС
температура на подгряване

Фиг. 21. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 50 оС температура
на подгряване
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Фиг. 22. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 50 оС
температура на подгряване
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Фиг. 23. Спектър от апроксимиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №1
при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 24. Спектър от детайлизиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензо №8
при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 25. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №1, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура
на подгряване

Фиг. 26. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №1, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=7 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС
температура на подгряване

Фиг. 27. Спектър от апроксимиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор №1
при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 28. Спектър от детайлизиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор
№1 при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 29. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №1, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура
на подгряване

Фиг. 30. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №1, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС
температура на подгряване
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Фиг. 31. Спектър от апроксимиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор №6
при 50 оС температура на подгряване

60

Фиг. 32. Спектър от детайлизиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор
№6 при 50 оС температура на подгряване

Фиг. 33. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС температура
на подгряване

Фиг. 34. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 50 оС
температура на подгряване

Фиг. 35. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=4 за 10,11 и 12 коефициент при 50 оС
температура на подгряване

Фиг. 36. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=4 за 10,11 и 12 коефициент при 50 оС
температура на подгряване
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Фиг. 37. Спектър от апроксимиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №6
при 25оС температура на подгряване

Фиг. 38. Спектър от детайлизиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор №6
при 25оС температура на подгряване

Фиг. 39. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 25оС температура
на подгряване

Фиг. 40. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 25оС температура
на подгряване

Фиг. 41 Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 25оС температура
на подгряване

Фиг. 42. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №6, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 25оС температура
на подгряване
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Фиг. 43. Спектър от апроксимиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=7 за сензор №8
при 25оС температура на подгряване

Фиг. 44. Спектър от детайлизиращи коефициенти
получен с уейвлит на Хаар при ниво m=4 за сензор
№8 при 25оС температура на подгряване

Фиг. 45. Клъстериот апроксимиращи коефициенти за
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 25оС температура на
подгряване

Фиг. 46. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=4 за 1,2 и 3 коефициент при 25оС
температура на подгряване

Фиг. 47. Клъстери от апроксимиращи коефициенти за
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар при
ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 25оС температура на
подгряване

Фиг. 48. Клъстери от детайлизиращи коефициенти за
сензор №8, получени след DWT с уейвлит на Хаар
при ниво m=7 за 3,4 и 5 коефициент при 25оС
температура на подгряване

Експериментални резултати
Процеса на тестване бе изпълнен три пъти за всяка
невронна мрежа feed-forward backpropagation network
(FFBPNN)
и
cascade-forward
backpropagation
network(CFBPNN) поотделно. Обучаващите извадки в обем
от N = 100 бр бяха подадени на ИНМ за разпознаване по 5
пъти, а верификационните сигнали в обем от N = 28 са
тествани по 10 пъти всяка. В таблица 2 са показани
получените резултати при разпознаване на сериите.
За периода на тестване FFBPNN мрежата направи 34
погрешни заключения, а CFBPNN мрежата 29.
От направеният анализ на сгрешените проби се установи,
че 31 грешни заключени дадени от FFBPNN и 27 дадени от
CFBPNN са в интервала 6-8 ден, т.е. на границата между
годно/негодно.
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Таб. 2. Резултати от разпознаването
№
Брой правилни
% на
НМ
Вид серия
отговори
разпознаване
1. FFBPNN Обучаващa
500/500
100
Контролна
246/280
87.85
2. CFBPNN Обучаващa
500/500
100
Контролна
251/280
89.64
Останалите 5 сгрешени проби 4 са взети в 5-ти ден и една
в 4 ден като всички са при 25 oC на подгряване. Една от
възможните причини за получаване на грешни резултати
при разпознаването на тези проби е малкото количество
газове генерирани при подгряването до 25оС или просто
парчетата са били по-мазни, като при тях процесите по
разлагане протичат по-бързо.
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От останалите 58 проби 72% представляват годно месо
окачествено като негодно и 28% негодно месо окачествено
като годно. Една насока за подобрение на разпознаването е
да се въведе междинна зона назована „СТОКА С ИЗТЕКЪЛ
СРОК НА ГОДНОСТ“ обхващаща интервала 6-7 ден в
която ще попаднат по-голямата част от сгрешените проби.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящата работа е предложена система за
окачествяване на храни и хранителни продукти на базата
на металооксидни газови сензори. Системата е успешно
използвана при идентифициране качеството на свинско
месо. Високата чувствителност на сензорите и
способността бързо да се извърши изследване за качествата
на даден продукт, дават перспектива за възможностите на
системата и успешно й приложение при окачествяване и
класификация на храни и хранителни продукти,
предлагани на пазара. Получените резултати показаха, че
невронните мрежи могат да се използват за бърза
класификация и разпознаване на различни материали.
Фактически ИНМ могат да бъдат обучени за разпознаване
на различни материали или за разпознаване на физически
състояния на материали. Вграждането и в разработеният
сензор го превръща в бърза аналитична апаратно–
програмна система предназначена за оценка качеството на
продукция и суровини. Високата точност и скорост на
измерване и анализ позволява той да бъде приложен в
системи за тотално управление на качеството на
продукцията (Total Quality Control) работещи в режим на
реално време.
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ОТКРИВАНЕ НА ОГЪН С ПОМОЩТТА НА ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ
С. Станков, С. Иванов

FINDING FIRE WITH THE HELP OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
S. Stankov, S. Ivanov
Department of Automation, Information and Control Systems, Technical University of Gabrovo, 4 Hadji Dimitar str.,
5300 Gabrovo, Bulgaria
Abstract. Current paper presents an application of Deep Neural Networks in the field of detecting fire in different areas. Using machine vision,
combined with Deep Neural Networks makes possible to improve the fire detecting using a camera.
Key Words: Deep Neural Networks, R-CNN, object detection, classification, fire detection

INTRODUCTION
Fire can be caused by multiple sources and for
preventing fire spreading, a fire extinguishing system is
needed to be used. Most systems for fire detection are
based on sensors but in the recently years fire can be
detected using a single camera and a well-trained neural
network for fire recognition. This paper presents a
neural network that creates a pixel mask over the
flaming objects in the image.
OVERVIEW
Industrial facilities and nature can always threat by the
fire because of different reasons. Sensors may not
always be highly efficient thus the development of more
advanced methods for fire detection are necessary.
Artificial neural networks (ANN) are very efficient in
finding various objects and can be used for detecting
fire. They can replace any expensive sensors by just
using a surveillance system. Once a fire has been found
the ANN can automatically show a picture of where the
fire is and activate the needed actions for preventing the
burning thread from spreading. These actions can
control different types of fire extinguishers including
acoustic fire extinguishing [1].
ARCHITECTURE OF MASK R-CNN
The mask R-CNN is a deep neural network used for
solving instance segmentation problems in computer
vision separating objects in a video or image. It is based
on Faster R-CNN architecture with two major changes :
It replaces the ROI pooling module with a
more accurate ROI Align module
 Inserting an additional branch out of the ROI
Align module
The additional branch accept the ROI output and then
sends it into the convolutional (Conv) layers. The mask
is the output of the Convolutional layers. Acquired


image is processed by the neural network and
recognized objects are masked on the image.
Mask R-CNN has two stages.
1 – Generating proposals where the regions might be in
a object based on the input image.
2 – Predicting the class of the object and refines the
bounding boxes generating a pixel level mask of the
object in the first proposal.
This network is a Feature Pyramid Network (FPN) style
deep neural network. It consists of a bottom-up
pathway , a top-bottom pathway and lateral
connections. Bottom-up pathway can be any ConvNet,
usually ResNet, which extracts features from raw
images. Top-bottom pathway generates feature
pyramid map which is similar in size to bottom-up
pathway. Lateral connections are convolution and
adding operations between two corresponding levels of
the two pathways. FPN outperforms other single
ConvNets mainly for the reason that it maintains strong
semantically features at various resolution scales. At the
first stage a light weight neural network called RPN scans
all FPN top-bottom pathway and proposes regions which
may contain objects. While scaning it is also needed a
method to bind features to its raw image location. This
is achieved using anchors. They are a set of boxes with
predefined locations and scales relative to images.
Ground-truth classes(only object or background binary
classified at this stage) and bounding boxes are assigned
to individual anchors according to some value. As
anchors with different scales bind to different levels of
feature map, RPN uses these anchors to figure out
where of the feature map ‘should’ get an object and
what size of its bounding box is. At the second stage,
another neural network takes proposed regions by the
first stage and assign them to several specific areas of a
feature map level, scans these areas, and generates
objects classes (multi-categorical classified), masks and
bounding boxes. The procedure looks similar to RPN.
Differences are that without the help of anchors, stage-
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two used a trick called ROIAlign to locate the relevant
areas of feature map, and there is a branch generating
masks for each objects in pixel level (fig. 1).

Fig 1. Architecture of MASK R-CNN
The neural network is an extension to the Faster R-CNN.
The faster R-CNN can only predict bounding boxes while
the Mask R-CNN in parallel predicts the object mask.
Class box

the image itself. Imutils is a library with common
features such as rotation and resizing.
TensorFlow - TensorFlow is an end-to-end open source
platform for machine learning. It has a comprehensive,
flexible ecosystem of tools, libraries and community
resources that lets researchers push the state-of-the-art
in ML and developers easily build and deploy ML
powered applications.
ALGORITHM
The algorithm starts with initialization of entire system.
When initialized the application is started it reads a
video signal from a USB camera that can be USB IP or
any other type. The acquired video frame is being
resized and scanned by the trained mask R-CNN neural
network. It is trained to recognize flames in the image.
When a flame is detected with high percentage to be an
actual frame its pixels coordinates are returned by the
neural network. The application program draws a
rectangular frame around the detected fire mapping all
fiery pixels inside it and activate an alarm for fire
extinguish.

Conv
RolAlign

Conv

Fig 2. Mask R-CNN framework for instance
segmentation
USED LIBRARIES FOR FIRE DETECTION
To implement the presented algorithm (fig. 3) are
used several software technologies. For processing of
images is used OpenCV. This is an open source computer
vision and machine learning library. It is designed to
provide a common computer vision application
infrastructure and accelerate machine perception. The
library has more than 2,500 optimized algorithms that
include a comprehensive set of classical and advanced
computer visions and machine learning algorithms. It
has C ++, Python, Java and MATLAB interfaces and
supports Windows, Linux, Android and Mac OS. OpenCV
mostly relies on real-time vision applications. There are
over 500 algorithms and about 10 times more features
that compose or maintain these algorithms [2].
Numpy is a library for the Python programming
language, supporting multi-dimensional arrays. Using
NumPy we can display the images as multidimensional
arrays. With NumPy built-in mathematical functions at a
high level, numerical analysis of the image can be
performed quickly and easily.
Matplotlib is a separating library. When analyzing an
image, Matplotlib is used regardless of whether it
separates the image from histograms or simply opens

Fig. 3. Algorithm of operation
TRAINING THE NEURAL NETWORK
A neural network has been trained with Mask R-CNN
architecture which has high speed for detecting various
objects [3]. The training requires a preliminary database
of photos (some of them shown on fig 4) from which it
is necessary to extract the characteristics of the objects
which have to be found after that. It also requires to
create annotations of the mask in every image. The
neural network is trained using the library for machine
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learning TensorFlow.The neural network is able to
recognize multiple objects and by doing software
filtering which object is one from the trained list is fire
and which is not in the image.

Fig. 4. Some of the photos for training the neural
network
The well-trained neural network can be implemented in
various places ( CPU, GPU, VPU ).

Fig. 6. Fire detected in a living room

EXPERIMENTAL RESULTS
For training the neural network for finding fire 60 images
were used extracting their characteristics and pixel
annotations training an neural network with Mask RCNN
Inception architecture for 45 000 cycles until reaching
the desired accuracy. Тhe system can detect objects at a
different instance. The neural network was tested with
the following images which they were not included
while training. On fig 5 is shown fire detection in a simple
image for basic testing without other objects in it.

Fig 7. Fire detection on a burning house

Fig. 8. Top view of burning buildings.
Fig. 5. Fire detection
For the second test of the neural network, a image with
a fire in the living room and other objects was chosen for
testing which result can be viewed on fig 6.
For the third test a picture of a burning rooftop during
daylight was used and the results can be seen below.
The neural network was implemented in a video
surveillance system for fire detection which can run on
different platforms. On fig 8 is shown a image from a
video with burning objects.

CONCLUSION
The proposed neural network is very high reliable for
detecting fire and can be integrated in modern anti fire
systems replacing expensive sensors.The vision system
uses low-cost components and commercially available
technologies for detection of fire with high efficiency.
This system can be implemented in high temperature
facilities such as foundry, dryersand and production with
heat treatment.
1.
2.

3.
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INTELLIGENT METHODS APPLIED IN MULTISENSOR FOOD ANALYSIS
T. Titova, V. Nachev, C. Damyanov
Abstract: This paper looks at some of the most important aspects related to sensory characteristics and examples of applications to
define the quality of food products. The purpose of the study is exploring the possibilities of combining data from different sensors in
order to increase the accuracy of classification of food products.
Key words: food quality, sensory analysis, multisensory analysis, e-nose, e-tongue

ВЪВЕДЕНИЕ
Анализът на храните е интензивно развиваща област,
което е в съответствие със съвременните изисквания за
тяхното качество, безопасност
и
здравословност.
Основната цел при анализа на хранителните продукти е
осигуряване на информация за широк спектър от
характеристики или процедури като установяване на
легалност и съответствие на етикетиране, оценка на
качеството, детерминиране на компонентно съдържание,
установяване на автентичност и идентичност, състав,
физико-химични свойства, сензорни атрибути и др. Тази
информация е от решаващо значение за рационалното
установяване на факторите, определящи свойствата на
храните, тяхната безопасност и информативност при
избора им. Според една от дефинициите за качество
касаеща хранителни продукти най-общо то представлява,
набор от определени показатели измерени с обективни
критерии, определящи състоянието на продукта,
приемливо и очаквано за потребителя. В тази връзка
обекта на изследване са такива методи, с които могат да
се
определят
характеристики
корелиращи
с
органолептични оценки, вътрешно качество, хранителна
стойност, химически състав, механични свойства,
функционални качества и дефекти. В определени случаи с
тези методи може да се постигне една интегрална оценка
т.е. определяне на повече от една характеристика
посредством един и същ инструментален метод.
В последните години при анализа на храни засилено
започна да се прилага спектралния и сензорния анализ
(„електронен нос” и „електронен език”) за определяне на
някои основни свойства на продуктите. Изследвани са в
определени задачи и техните възможности за дефиниране
на технологични качества, фалшификации, бактериално
развитие, развалата (преснотата) и други [2,6].
Традиционно използваните досега сензори (ултразвукови,
оптични, микровълнови, лазерни и др.), бяха
усъвършенствани като възможности и съвместимост с
компютърните технологии и съвременните методи за
обработка на данни, което доведе до възприемане на
понятието интелигентни сензори [1,7,8]. В голяма степен
съвременните средства позволяват процеса на синтез в
съвременните системи за окачествяване да се доближи до
парадигмата на човешката сензорна система.
Сензорните характеристики по същество представляват
свойства, възприемани от човешките сетивни органи

(външен вид, аромат, вкус, текстура). Сензорната система
на човека използва разнообразна входяща информация
при вземане на решение. Интерпретирането на тази
информация, получена от сетивните органи на човека в
неговия мозък, с цел приемане на крайно решение не е
нещо тривиално. Само за определянето на показателя
„степен на зрялост“ се използват множество свързани
показатели като цвят, аромат, размери, маса, блясък и др.
Такава интелигентна, т.е. присъща на човека обработка
поражда идеята за осъществяване с т.нар. „сензорно
обединяване“ (sensor fusion) [8,9]. В този процес се
смесват и интегрират сигнали от множество различни
източници. Информацията, получена от мултисензорна
система се преработва чрез алгоритми, които могат
условно да се разделят на две групи: сензорно
обединяване, основаващо се на вероятно-статистически
модели и сензорно комбиниране на базата на
интелигентни модели. В последните няколко десетилетия
в инженерната практика все по-често се прилагат
подходите, при които се обединяват данните от
измерванията на различни сензори, за да се получи
оптимална оценка на качеството в статистически смисъл
[1,9].
В статията се разглежда един подход за използване на
мултисензорно обединяване на данни с цел получаване на
интегрални оценки и повишаване информативността на
признаците използващи данни от различни по тип
сензорни данни.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Система „електронен нос“. Мирисът е едно от
основните органолептични свойства, което се възприема
от сетивата на човека. Идентификацията на дадена
миризма има широко приложение – за оценка на
състоянието и качеството на атмосферния въздух,
здравеопазване, медицинска диагностика, екологичен
мониторинг, качество на храни, фармация, детекция за
наличие на опасни газове и др [10,11].
Нарастващият през последните години интерес на
индустрията към качеството на храните по отношение на
създаването на полезни техники за разпознаване на
миризми и елиминирането на субективния фактор в
досегашната практика, както и скъпо струващите
лабораторни анализи с помощта на газови хроматографи,
доведе до създаването на инструментариум, имащ висока
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чувствителност, съизмерима и по-добра от човешките
възможности и същевременно в състояние да улови и
дискриминира както индивидуалните различия в сложни
аромати, така и да съпостави сходни по мирис техни
стимули.
Голяма част от приложенията на система с електронен нос
(ЕН) биха могли да се използват за контрол на качеството
на храните в реално време. Свежест, замърсяване,
заразяване, лоша миризма на хранителни продукти,
следене на ферментационни процеси, окачествяване на
храни и хранителните продукти при тяхното съхранение
са само част от възможните приложения на ЕН. Успешно
би могло да се определи вид на продукта, да се
класифицира по регион на произход, качество,
автентичност, безвредност, време на зреене или
съхранение, срок на годност и др. Основните техни
предимства са възможностите за бърз, нискостойностен и
автоматизиран анализ.
„Електронният нос“ представлява система от следните
основни компоненти: измервателна клетка за проби;
масив от сензори, чувствителни към компонента на газ
или комплексна газова смес; модул за управление на
измерването; подсистема за обработка на информацията
(електронен блок) и алгоритъм за разпознаване на образи
на конкретен или комплексен аромат [2,4,5].
На фиг. 1 е представена блокова схема на система
„електронен нос“. В измервателната клетка са включени
сензори за влажност и температура (експериментален
набор - MVH3000D). За реализацията се използва също:
конвенционална пневматична техника (SMC Co, Japan);
многоканален аналогово-цифров преобразувател за
събиране на данни от сензорите - HB628 (H-Tronic).
Интерфейс за събиране и обработка на данни, разработен
в средата Матлаб.

Този контур е реализиран с цел подаване на значително
по-голям дебит на потока в сравнение с Поток 1, за поголямо бързодействие.
Обдухването се извършва за зададено време и условия за
достигане на прагови стойности на газовите сензори,
които се архивират в началото на цикъла, а така също и
стойността на сензора за температура, тъй като работата
на сензорите предизвиква общо загряване на
измервателния съд [2].
Измерваната проба се асоциира с едномерен масив от
стойности, с размер равен на броя сензори и съдържащ
измерените
напрежения
в
потенциометричните
измервателни схеми на сензорите. При номинална
стойност на изходното напрежение от 0 до 5V, се използва
съответната стойност на дискретния код на 12-битова
аналогово-цифров преобразувател (т.е. използва се
целочислена стойност).
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
В началото на изследванията пилешкото месото има
нисък брой микроорганизми (4,3х103 CFU/g), стойносттта
на pH е 6.65, а аминоамонячния азот е 35mg%. В
продължение на 12 дневното съхранение се наблюдава
протичане на основните фази на развала на месото.
Настъпват промени като драстично увеличаване на броя
на микроорганизмите, ензимно разграждане на
протеините и аминокиселините с отделяне на алкални
компоненти и на летливи, неприятно миришещи
вещества. Максималните стойности на измерваните
показатели на месото са: 4.3х109CFU/g за общ брой
микроорганизми, pH се увеличава до стойността 6.72, а
аминоамонячния азот достига до 166mg%. При тези
стойности месото от опитната постановка се отличава с
неприятна миризма на развалено, влажна и слузестолепкава повърхност, която има неравномерен цвят и посветли петна.
Измерване на състоянието на пилешко месо при
съхранение. В Таблица IІ са представени резултати от
измерване на месни пилешки проби за 2, 5, 6, 7, 11 и 12-ти
ден на съхранение при температура 4-5˚С. Целта на
експеримента е да се селектира набор от сензори, които
носят информация за промяната в състоянието на
продукта. На база графичен анализ, показанието на сензор
(GGS2331T, Таблица I) беше игнорирано, поради
приблизително нулева чувствителност.
ТАБЛИЦА I

Фиг.1. Принципна схема на лабораторния стенд.
(In1÷In5 – входни сигнали за управление на съответните
пневматични разпределители; Оut1 и Оut2, съответно
сензор за ваккум и разходомер, съответно за поддържане
на еднакви условия на експеримента; Out3÷Out10 –
показания на газовите сензори; Поток 1 – измерван газ;
Поток 2 –въздушен поток за възстановяване на сензора).
Измервателният цикъл e следният:
1. Затваряне на входния бункер.
2. Подаване на налягане към вакуум ежектора, при което
се създава вакуум във входния бункер и с контролиран
разход, въздухът обдухва сензорния масив (Поток 1,
Фиг.1);
3. Запис на информацията до установяване на показанието
на сензорите.
4. Обдухване на сензорите с чист въздух (Поток 2, Фиг.1).

Сензор
MQ-3
TGS813
TGS822
TGS2600
MQ-9

GGS4331T
HS131

2
80
201
71
293
140
128
216

Ден на съхранение
5
6
7
80
91
95
197
201
190
82
93
86
258
298
280
135
136
126
119
128
136
198
198
175

11
89
213
113
357
139
165
159

12
66
207
108
356
140
156
153

На фиг.2 са представени графично резултатите от
измерванията. Най-голяма вариация на стойностите, за
общия период на измерване има при сензорите TGS2600,
CZGNH и HS131. Това позволява да бъде направено
предварително
редуциране
на
дискриминантните
признаци при синтез на класификатор.
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на този класификатор е мотивиран от съображения, които
налагат
класификационната
задача,
а
именно:
непрекъсната промяна на качеството на продукта във
времето, като впоследствие се въвеждат категории за
качество. В този случай получените образи в близки
интервали от време, но попадащи в различна категория
значително усложняват намирането на класификатор с
добри генерализиращи свойства. Проблемът е представен
графично на Фиг. 4.

Фиг. 2. Графично представяне на резултатите
ОБОБЩЕН ПРОКРУСТ АНАЛИЗ
Обобщеният прокруст анализ (Generalized Procrustes
Analysis, GPA) е един от основните инструменти в
сензорния анализ, базиран на сетивни, органолептични
оценки на хранителни продукти [7,8].
Целта на използването му се състои в постигането на
оптимална сравнимост между образите, определени от
признаковите вектори, съдържащи сензорна информация.
При Прокруст анализ, векторът от признаци се съпоставя
с определена от тях геометрична форма. Сравняването на
две форми се извършва след:
- транслирането им в една координатна система;
- премащабиране на двете геометрични форми в една
скала, в зависимост от разстоянията на точките до
центроидите;
- относителна ротация между образите до минимизиране
на разстоянията между точките формиращи формата;
- измерване и анализ на дистанцията между кривите.
Обобщеният Прокруст анализ, в случая на обработката на
данните от газовите сензори, дава възможност за
допълнително елиминиране на влиянието на фактори като
вариации в температурата, влажността на базовия
въздушен поток, дрейф на показанията от минимални
остатъчни замърсявания на сензорите и др. За оценка на
различието (подобието) между векторите е използван
Прокруст анализ, в който за референтен вектор е приет,
набора от стойности за първи ден. Изменението на
коефициента на подобие е показано на Фиг.3.

Фиг. 4.
Решението, което се предлага в случая, е синтез на
прагова разделяща функция. Праговата стойност се
определя евристично, от съображения за минимизиране на
грешките от втори род, т.е когато „развалени“ меса се
класифицират като пресни.
Концептуалният модел на предложеното решение с
еднокласов SVM класификатор е следното:
1. Формиране на обучаваща извадка от образи за първи
клас – годно за консумация месо, в съответствие с
референтните тестове (микробиологичен анализ).
2. Обучение на класификатор за формираната обучаваща
извадка в този клас или „всички останали“, при
минимизиране на грешките от втори ред (Фиг.5).
3. Възможност за преобучение на класификатора при нова
композиция от обучаващи извадки.

Фиг. 5.

Фиг. 3. Изменение на коефициента на подобие
Съществените различия между признаковите вектори се
проявява между 6-ти и 11-ти ден, за приетите дискрети на
измерване.
СИНТЕЗ НА ЕДНОКЛАСОВ SVM КЛАСИФИКАТОР
С цел изследване на възможността за класификация е
разработен еднокласов SVM класификатор [3,12]. Изборът

Експерименталните данни, които бяха получени в рамките
на една партида местни проби се ограничиха до 36
измерени проби (по шест измервания за 2, 5, 6, 7, 11 и 12ти ден). Впредвид малката налична извадка е синтезиран
класификатор с цел установяване на наличието на
дискриминантна информация. За това също е включена
възможността за използването на графичен интерфейс за
анализ и подпомагане вземането на решения. На Фиг.6 е
представен резултат от класификация на извадка
съставена от признаковите вектори от 2, 5, 6 и 7-ми дни.
От обектите от този клас се формират, преди всяко
обучение на класификатор, собствено-случайни извадки,
разделени поравно в обучаваща и тестваща извадки, с цел
унифициране на доверителните интервали на грешките.
За установяване на сходимостта на алгоритъма
процедурата за обучение се повторя многократно.
Поради спецификата на използвания метод („one-class
SVM“), класификаторът е обучен единствено по образите,
съответстващи на местни проби до 7-ми ден.
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Фиг. 6. Стойности на дискриминантната функция за
формираните обучаваща и тестваща извадки.
В случаят е избран праг на дискриминантната функция
g 1SVM  0 .47 при, който се получава нулева грешка от
втори род, т.е. с голяма вероятност се предотвратява
възможността класификаторът да класифицира негодно
месо като прясно. За получаване на статистически
достоверни оценки на грешките от първи род и
съответното нейното минимизиране е необходимо
увеличаване на обучаващата извадка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати показват, че със задоволителна за
практиката точност, електронният нос и обобщеният
прокруст анализ могат да се използват за окачествяване
преснотата на пилешко месо. Съществено предимство на
предложената
методика
и
инструментариум
е
възможността за количествен и визуален (графичен)
анализ, при подпомагане вземането на решение от
експерта.
Направените изследвания с еднокласов
SVMкласификатор в опита ни да се изяснят механизмите и
възможностите, които могат да се разкрият при
използването на технологията „електронен нос“ за
оценяване на качеството и автентичността на някои
хранителни продукти, в конкретния случай – преснотата
на пилешко месо. В контекста на предлагания подход
класическите идеи и методологии се проявяват в
съвършено нова светлина, което дава основание да се
счита, че предлаганата методология хармонично се вписва
в глобалния проблем по намирането на обективни
идентификатори на качеството на храните. Нещо повече,
концепция „електронен нос“ за окачествяването на храни
преоткрива възможността за преодоляване на някои
затруднения
и
недостатъци,
присъщи
на
органолептичните оценки. И в този смисъл тя е
безусловно необходима за създаването на ефективни
обективно разпознаващи качеството системи.
БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
В последните години технологията „е-език“ предизвика
голям интерес поради многостранната си приложимост по
отношение на идентифицирането и класификацията на
преработените храни и потребителски стоки. Появилите
се неразрушителни техники за анализ на качеството на
храните са способни да оценят качеството на готовите
продукти, като анализират данните от сензорите, които
могат да бъдат под формата на аромат, мирис, цвят,
текстура и вкус. Една от задачите е разработването и

оптимизирането на мониторинга и методи за контрол
както на хранителните материали, така и на готовия
продукт. Получените резултати от изследвания с „e-език“
могат да се разглеждат като обещаваща техника за
качествен и количествен анализ.
Проектирането на система за "е-език, подобно на „е-нос“,
могат да се използват различни видове сензори.
Съществува голямо разнообразие от химически сензори:
електрохимични (потенциометрични, волтаметрични,
импедиметрични), оптични или ензимни сензори
(биосензори).
Използването
на
електрохимични
измервания за аналитични цели намира широк спектър от
приложения в хранително-вкусовата промишленост и
фармацията. Повечето от предлаганите системи са
базирани на потенциометрични измервания, като особено
интерес има към йон-селективни електроди (ISE). Освен
ISE, йонночувствителните полеви транзистори (ISFET)
набират все по-голяма популярност, като сензори
използващи се в масиви на системи от типа „e-език“.
Характеристиките на сензорите на „e-език“ се различават
от тези на традиционните химически сензори: вместо
висока селективност при откриване на веществата, те
имат цялостна селективност, която осигурява глобална
информация за изследваното вещество.
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ТЕЛЕ-УПРАВЛЯЕМ СЕРВИЗEН РОБОТ ПОВИШАВАЩ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ИНВАЛИДИ – РОБКО 19
Найден Шиваров

REMOTE CONTROLLED SERVICE ROBOT FOR INCREASING THE QUALITY OF
LIVE OF ELDERLY AND DISABLED – ROBCO 19
Nayden Chivarov
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии към Българската Академия на Науките,
ул. Акад. Г. Бончев, блок 25A, 1113 – София &ЕПУ, e-mail: nshivarov@code.bg
Abstract. This article presents the service robot ROBCO 19. The purpose of ROBCO 19 is to support elderly and disabled, acting as a
personal home assistant. The robot will be able effectively to assist people in their homes. Robot control software has been developed to
allow various interfaces and control methods to be used. The robot software system optimizes and distributes data from the robot's sensors
and actuators. In this way, elderly and disabled people are safe in handling the robot and can choose their convenient method of robot
control. Finally it is presented methodology for performing real tests of the Tele-controlled Service Mobile Robot “Robco19” with 15
disabled for testing the multi-channel robot control software by joystick, voice commands and mimic gestures for providing effective
assistance of the disabled for fulfilment of different their needs, such as: reminding when to take medicines; serving food and drinks; turn
on/off electronic devices; alerting the physician, relatives or in Emergency cases.
Key Words: service robot, remote control, multichannel system, ROS, web UI, autonomous navigation.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Съгласно статистическите данни на Евростат, през
2017 г. почти една пета (19 %) от населението на ЕС е
било на възраст 65 и повече години. Като делът на
лицата на възраст 80 или повече години следва да
нарасне повече от два пъти до 2080 г. и да достигне
13 % от цялото население (1). Застаряването на
населението и съответно повишаване на броя на
хората с двигателни затруднения вече не може да
бъде обслужвано само от социални асистенти и
болногледачи и се налага внедряването на
автоматизация и роботизация на процесите за
подпомагане на възрастните хора и инвалиди.
По данни на Международната федерация по
роботика за периода 2015-2018 са конструирани
около 35 млн. нови сервизни роботи за лична
употреба, като са внедрени около 8100 роботи асистенти за подпомагане на възрастните хора и
инвалиди. Това са сериозни показатели, обуславящи
необходимостта от провеждането на фундаментални
научни изследвания в областта на сервизната
роботика с цел подобряване качеството на живот на
възрастните хора и инвалиди (2).
Разработеният Теле-управляем сервизен робот
‘РОБКО 19‘ще помага на възрастните хора и
инвалидите в техните ежедневни дейности (фиг. 1),
като:
- ще ги мотивира да извършват самостоятелно
повече дейности и задачи и по този начин ще

-

допринесе за техния по-активен и здравословен
начин на живот;
ще напомня кога да си взимат лекарствата;
ще сервира храна и напитки;
ще включва електрическите и електронните
уреди;
ще алармира при евентуално влошаване на
здравословните показатели и ще се свързва с
лекуващия лекар, близки и роднини или с бърза
помощ.

Фиг. 1. Подпомагане на възрастните хора и
инвалиди
2. ТЕЛЕ-УПРАВЛЯЕМ СЕРВИЗЕН РОБОТ
ПОВИШАВАЩ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ИНВАЛИДИ – РОБКО 19
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РОБКО 19 е следваща версия на Теле-управляемия
сервизен робот повишаващ качеството на живот на
възрастни хора и инвалиди РОБКО 18 разработен
през 2018 (3). Роботът е подобрен по следния начин:
Лазерният скенер е заменен с нов скенер RPLidar,
който позволява навигация и на открито. Сензорната
система е надстроена чрез добавяне на камера Intel
RealSense
за
подобрено
разпознаване
и
манипулация на обекти. Микроконтролерите са
заменени с тип Teensy. Разработен е и нов графичен
потребителски интерфейс и нов софтуер за
автономна навигация, избягване на сблъсъци и
изпълнение на предварително зададени задачи.
Инсталирана е нова електро-задвижваща система
включваща постояннотокови двигатели с висока
мощност, батерии и презареждаща система, която
позволява денонощна услуга. В резултат на
подобренията, е реализиран Теле-управляем
сервизен робот за грижи за възрастни хора и хора с
увреждания РОБКО 19 (фиг. 2).

Фиг.2. Теле-управляемия сервизен робот
повишаващ качеството на живот на възрастни хора
и инвалиди РОБКО 19
Разположението на хардуерните компоненти на
мобилна платформа са както следва: На първия ред
са монтирани постояннотоковите двигатели,
енкодери, сензори за разстояние и ориентиране,
батерии, контролер и драйвери. На втория ред са
разположени компютърът на робота и лазерния
скенер RPLidar. На третия ред са монтирани
антропоморфния манипулатор с 4 степени на
свобода Mover4 и камерата RealSense. Компютърът
на робота е свързан към контролера на мобилната
платформа, контролера на манипулатора, сензорите
RealSense и RPLidar през USB комуникационни
портове. Компютърът изпраща и получава данни,
изчислява получените данни, изпълнява зададените
алгоритми и управлява сензора за автономна
навигация на робота RPLidar (4, 5). Лидарът сканира
пространството около робота в 2D и изпраща данни
на навигационната система за определяне на
местоположението на робота с цел плавно и
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безопасно движение на РОБКО 19 (6). Сензора
RealSense се използва като система за зрение на
робота. Когато се комбинира неговият дълбочинен
сензор и камера можем да разпознаваме обекти и да
намираме тяхното положение в 3D пространство (7).
Това свойство е много важно за автономно
захващане и манипулиране на обекти, за
разпознаване на хора и за автономна навигация (8).
Контролерът Teensy получава и преобразува сигнали
от енкодерите, датчиците за разстояние и MPU
(модул за обработка на движението), след това
изпраща и получава обработените данни обратно от
компютъра на робота, като изпраща управляващи
сигнали към драйверите, използващи Pulse Width
Modulation (PWM) за управление на колелата на
мобилната платформата.
3. СОФТУЕР И ПРОГРАМИРАНЕ
За управление на РОБКО 19 се използва
операционната система за управление на роботи
(ROS). ROS има следните предимства: системата е с
отворен код, има поддръжка и разполага с голям
набор от готови пакети (9). Разработената под ROS
система позволява робота да се управлява
едновременно от различни външни устройства (10).
За всяко устройство се задават приоритети, за да се
гарантира безопасността и да няма конфликти. За да
се постигне управление на робота от различни
устройства, се използва принципът на контрол с уеб
сокети. В локалната мрежа на робота всяко
устройство, което се абонира за изпращане и
получаване на данни до и от адреса на робота, може
да го управлява. Това позволява разработването на
многоканална система за управление, която
управлява контролните съобщения на всички
свързани устройства. На фигура 3 е показана графика
на връзките.

Фиг.3. Многоканална система за управление на
РОБКО 19
За да се разширят възможностите за управление и да
се реализира дистанционното управление на робота,
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е създаден уеб базиран потребителски интерфейс.
Той се базира на езиците Python-Django и Nodejs за
създаване и управление на уеб сървъри.
Потребителският интерфейс се състои от няколко
менюта, в зависимост от типа управление. На
компютъра на робота е създаден сървър. Той
свързва ROS с потребителския интерфейс и външни
устройства. Добавена е база данни, която съхранява
информация за личните настройки и други данни,
свързани с робота и потребителите.
4.

ИНТЕРФЕЙСИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РОБКО 19
Има четири възможни метода за управление на
робота:
Управление с джойстик, разпознаване на жестове,
гласови команди и теле-управление чрез уеб
потребителски интерфейс. Всеки от тези методи дава
възможност да се
управлява както мобилната платформа на робота,
така и антропоморфния манипулатор.

Управление с джойстик: Джойстикът е
свързан с компютъра на робота и данните не
преминават през уеб-сокети. Компютърът на
роботите получава данните през USB порта. ROS
системата ги чете и генерира съответните
управляващи сигнали.

Управление на робота чрез разпознаване на
жестове на ръка със сензор Kinect (фиг. 4). В
зависимост от позицията на ръката, контролни
сигнали се изпращат на робота. Този тип управление
изисква конкретни настройки в зависимост от ръста
на потребителите и възможностите му за мобилност.
Можете да избере режим на работа на седнал или
прав човек.

Фиг.4. Управление на робота чрез разпознаване на
жестове на ръка със сензор Kinect (11)

Управление на робота чрез разпознаване на
движение на китката със сензор Leap Motion (фиг. 5).
Сензорът разпознава жестове и положение на
китката. Управлението се основава на двата типа
разпознаване. Когато китката е отворена,
управлението се активира и се предават контролни
сигнали според позицията. Когато китката е
затворена, се изпраща стоп сигнал.

Фиг.5. Управление на робота чрез разпознаване на
движение на китката със сензор Leap Motion (12)

Гласово
управление.
Гласовото
разпознаване е реализирано с помощта на Google
Speech API. Роботът трябва да бъде свързан към
Интернет, като аудио сигналите се прехвърлят на
сървърите на Google за разпознаване, след което
разпознатите думи се обработват от ROS и се подават
на робота за изпълнение (фиг. 6) (13). За
синтезирането на речта се използва софтуер Espeak.

Фиг. 6. Гласово управление

Управление чрез уеб базиран потребителски
интерфейс (фиг.7) : Интерфейсът се стартира на
компютъра на робота и е свързан към ROS сървъра.
Той включва различни прозорци, които осигуряват
различно управление, опции и методи. Голямо
предимство на уеб базирания потребителския
интерфейс е, че той позволява управление на робота
от всяко устройство, свързано към мрежа на робота.
Така хората могат да изберат смарт телефон, лаптоп,
таблет или друго устройство, което е удобно за тях.
Потребителски интерфейс съдържа четири основни
прозореца: ръчен режим на управление, автономен
режим на управление, гласови функции и настройки
(14):

В ръчен режим потребителят може да
контролира робота с виртуален джойстик.

В автономен режим, чрез използване на
ROS, робота може да се движи автономно, по
направена предварително карта на помещението. В
този режим лазерният лидар и сензорите за
разстояние се използват за осигуряване безопасност
и надеждност на пътя

Гласовите функции на робота включват
разпознаване и синтез на реч.

Настройки: Съдържат някои основни
параметри и настройки за пакетите за контрол на
робота и сензорите.
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След като имаме готова карта, активираме
навигационната система, тя намира локацията и
ориентацията на робота, след което минава в режим
на очакване на команди. Робота е показан като точка
в горния ъгъл. Оцветените повърхности около робота
представляват разпознатите контури, които са в
обхвата на локаната система за планиране на
траектория. Планираната траектория се показва като
линия започваща от центъра на робота и свършва
там, до където е локалното планиране. Желаните
дестинации се посочват директно върху самата
карта. Навигационната система трябва да придвижва
робота от една точка до друга с определена
ориентация, без външна намеса.
Фиг. 7. Управление чрез уеб потребителски
интерфейс.
5. АВТОНОМНА НАВИГАЦИЯ
Системата за навигация е реализирана върху
операционната система за роботи – ROS. За
постигане на оптимални резултати, за навигационна
система използваме комбинация от сканиране с
лазерен скенер на 360 градуса и сензор за
ориентация. Освен това за да работи коректно
навигационната система се нуждае от данни относно
завъртането на колелата, типа на мобилната
платформа и описан модел на робота според
изискванията
на
ROS.
Специфичните
характеристиките на робота, като междуосие,
диаметър на активните колела и резолюция на
енкодерите са добавени към пакетите за
навигацията, за да може тя да работи коректно (15)
За автономна навигация, предварително е
направена карта на помещението, в което се намира
робота (фиг. 8). Това става в ръчен режим на телеуправление, като се обхожда помещението и
лазерния сензор сканира, докато не се получи
завършена карта на помещението.

6. МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕАЛНИ
ИЗПИТАНИЯ НА ТЕЛЕ-УПРАВЛЯЕМИЯ
СЕРВИЗЕН МОБИЛЕН РОБОТ “РОБКО 19 С
ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Тестовете с хора с увреждания бяха извършени по
време на проекта „Теле-управляеми сервизни
роботи за повишаване на качеството на живот на
възрастни и инвалиди“ № ДН 07/23 от 15.12.2016 г,
финансиран от Фонд научни изследвания. Тестовете
са проведени с 15 участника, хора с увреждания,
използващи многоканалната система за управление
на робота РОБКО 19. Те управляваха робота чрез
джойстик, гласови команди и мимически жестове
(16). Тестовете са извършени по време на втората
година на проекта, през месец Април 2019 г. в клуба
на инвалидите в гр. Троян (Фиг. 9). Хората с
увреждания са между 34 и 80 годишни (средно 63,8
години) и със степен на неработоспособност между
59% и 90% (средно 78,2%), определена от ТЕЛК.

Фиг. 9. Проведени тестовете в клуба на инвалидите
в град Троян
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Фиг. 8. Работа на навигационната система в реално
време

Целта на тези тестове беше да се провери
приложението, ефективност и надеждност на робота
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РОБКО 19 за подпомагане на хората в неравностойно
положение. Важно е да се отбележи, че няма
необходимост от техническо образование или
технически знания за участниците в целевата група.
В помещението на експериментите са поставени две
маси на разстояние около 3-4 м. На първата маса в
ляво са разположени: компютър и смарт-телефона
на водещия експериментите, джойстика за ръчно
управление на РОБКО 19 и сензорите Лийп Моушън
и Кинект. Групата инвалиди са зад водещия така, че
да могат да следят схемите и информацията на
монитора, която се прожектира и върху екран (стена)
чрез проектор.
Водещият запознава групата с основните функции и
методите за управление на РОБКО 19 както следва:
•
Управление на робота с физически джойстик
•
Управление на робота с уеб базиран
потребителски интерфейс:
Управление на мобилната платформа с
виртуалния (софтуерен) джойстик
Управление на робота с бутони
Управление на робота с гласови команди
•
Управление на робота със сензор „Кинект“
•
Управление на робота със сензор „Лийп
Моушън
След обясненията водещият подготвя робота за
управление посредством различните методи. На
мястото в дясно до водещия се позиционира първия
тестващ участник. На отсрещната маса са
разположени битови предмети за донасяне като
например: 330 мл. пластмасова бутилка с минерална
вода, пакетче бисквити, кутия с лекарства, малка
бутилка безалкохолно и др. предмети с тегло до 250
гр. Целта на всички експерименти е инвалида да
успее да вземе желания от него предмет от масата,
да го занесе до другата маса и да го сервира на някой
от другите от групата. Всички експерименти се
провеждат при едни и същи условия. Водещият има
задачата да включи робота и всички необходими
устройства, както и да провери за тяхното правилно
действие и експлоатация. Всеки участник е избрал
подходящия метод, достъп и режими на управление
на робота, в зависимост от неговите лични
предпочитания и желание. Накрая групата от
инвалиди попълни въпросник за техните
впечатления и отношение към робота. При
попълването на въпросника е разрешено повече от
един отговор на въпрос. Проучването е проведено
според методологията на проекта и одобрено от
Комисията по етика, в координация с отдела по
психология на ЕПУ. Комитетът по етика е съставен от
ръководителя и научни членове на проекта.
Комитетът в координация с отдела по психология на
ЕПУ, изготви и одобри методиката за тестовете и
включените въпроси.

Съгласно Регламент (ЕО) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица по отношение на
обработването на лични данни, участниците в
провежданите тестове са информирани, че личните
данни в проучването не се събират за търговски
цели, но ще бъдат използвани за статистически и
научни изследвания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от попълнените въпросници показват
положителна нагласа на хората с увреждания за
използването на робота РОБКО 19 за подпомагане за
техните
нужди,
осъществявайки
реално
взаимодействие с робота. Всеки участник изпълни
задачите успешно, използвайки избраните методи за
управление на робота. По отношение на
функционалността те очакват роботът да може да
следи здравето им, да им донася тежки или трудно
достъпни предмети, храна, вода и лекарства и да се
свържете с първа помощ в случай на спешност. Като
препоръка в секцията „други“ участниците биха
искали като допълнителна характеристика, робота
да има възможност да извършва рехабилитация.

Фиг. 10. Холономен мобилен робот с меканум
колела
На въпроса за индустриалния дизайн, инвалидите
предпочитат по-функционален и маневрен робот,
като 60% от анкетираните предпочитат представения
робот с меканум колела (Фиг. 10), който има
възможност да се движи във всяка посока и да се
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върти чрез промяна на посоката и скоростта на всяко
колело.
За управлението на робота, хората с увреждания
предпочитат гласово управление. Инвалидите
посочват като най-ефективният метод за контрол на
РОБКО 19, управлението с виртуален джойстик,
вграден в уеб потребителския интерфейс. За
гласовата комуникация на робота с хората
участниците предпочитат женския глас. И накрая
хората с увреждания биха позволили роботът да
бъде управляван и от техните роднини, социални
работници, болногледачи и лекари. Като найпредпочитаният от тях режим на работа е ръчния
режим, при който инвалидите се чувстват по-сигурни
и независими, докато контролират роботът.
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НЕВРОННО МОДЕЛИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЧРЕЗ
ЕНДОГЕННИ ФАКТОРИ (НА ПРИМЕРА НА ОФЕРТНИТЕ ЦЕНИ НА BTC)
Милена Пирянкова, Ангел Марчев

NEURAL MODELLING OF COMPLEX DYNAMICAL SYSTEMS BY ENDOGENIOUS
FACTORS (CASE: OFFER PRICES OF BTC)
Milena Piryankova, Angel Marchev
mil.piryankova@gmail.com, angel.marchev@yahoo.com
Abstract. The current study demonstrates an approach to predict ask and bid prices using market depth of bitcoin. This approach is less
commonly used, as most models are tested with actual prices rather than offer. Intraday data (5 minutes base) was used for Bitcoin
cryptocurrency prices. The main modeling tool used is artificial neural network with back propagation.
Key Words: Bitcoin, Artificial neural network, ANN, predictive modeling

ВЪВЕДЕНИЕ
Създаването на добър модел е важна стъпка към
разрешаването на сложни процеси и проблеми. Основната
задача на всеки модел е да трансформира входните данни в
изходни. Успехът на модела зависи от това колко лесно се
използва той и колко точно описва или предсказва
поведението на реалната система. В практиката някои от
етапите на процеса моделиране от части се сливат.
Моделите на стопанските системи се изграждат най-често
чрез
компютърно
моделиране.
Независимо
от
особеностите на различните методи за моделиране,
изграждането на модел протича през следните основни
фази: дефиниране на концептуален модел, проектиране на
компютърен модел, уточняване на адекватността му,
реализация на експеримент и анализ на резултатите.
Статистическото моделиране се извършва въз основата на
статистиката, теорията на вероятностите и корелационнорегресионния анализ. С времето моделите стават все посложни и имат за задача да обработят все по-големи бази
от данни. Източниците на големи данни предлагат огромен
обем от записи, които изискват обработка. Те надвишават
капацитета на традиционните статистически средства за
изработване на модели. Поради тази причина се прилагат
нови техники за извличане на знания от данни (data mining)
и прилагане на алгоритми от областта на машинното
обучение (machine learning algorithms).
Машинното самообучение (Machine Learning) е дял от
компютърните науки и направление в изкуствения
интелект. То представлява група от алгоритми, които
изграждат приспособяващо се поведение въз основа на
различни модели, открити в изследваните данни
Машинното самообучение изследва различни алгоритми,
от които една система може да се учи и да подобрява
дейността си. То често се използва в областта на
извличането на знания от данни, тъй като то може да се
използва за създаване на сложни модели, които да
прогнозират бъдещото действие на дадена система (Pagel
and Kirshtein, 2017)
Задачите за прогнозиране построяват регресионни модели,
класифицират данните и разпознават различни шаблони и
закономерности сред тях. Техниките, които решават тези

задачи могат да се наричат надзиравани или управлявани
(Supervised Data mining), защото в повечето случаи се
прави обучение с част от данните и по този начин се
показва как да се търсят зависимостите между данните.
Прогнозиращи
техники
са
линейна
регресия,
класификация, невронни мрежи и други. В настоящия
проект ще разгледаме изкуствените невронни мрежи като
средство за прогнозиране.
ИЗКУСТВЕНИ НЕВРОННИ МРЕЖИ
Невронните мрежи са компютърен модел, който възниква
в областта на изкуствения интелект преди повече от 50
години в трудовете на Доналд Хеб. Първоначално са
възникнали с цел да изучават и имитират нервно
физиологичната дейност на човешкия мозък чрез
комбинация на елементарни изчислителни елементи в една
голяма и сложна система. Днес те са обект на изучаване
най-вече в областта на машинното самообучение.
Предимство на невронние мрежи е възможността те да
бъдат обучени, а в последствие да се самообучават.
Нвронните мрежи предлагат ефективно моделиране на
сложни проблеми, при които участват голям брой
предсказващи променливи. Те са много популярни, защото
имат доказан опит при извличане на знания и решения при
изследване на много сложни системи. Тези модели могат
да се използват за класификация и клъстеризация, могат да
описват данните, но и да решават задачи за предсказване.
Изкуствените невронни мрежи се използват в много
различни области – прогнозиране на ситуации на
фондовите пазари, диагностициране на медицински
състояния, идентифициране на измамни с кредитни и
дебитни карти и други.
Невронната мрежа представлява комплексната динамична
структура която се състои от силно взаимосвързани
елементи, наречени неврони. Всеки отделен неврон в
невронната мрежа няма “интелигентност” сам по себе си.
Функционалността на невронната мрежа се определя
главно от връзките между отделните неврони в нея. По този
начин поведението на невронната мрежа може да се
разглежда като интелигентно.
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данни, които не са били използвани по време на нейното
обучение. Това е своеобразен начин на тестване на
невронната мрежа, за да се установи дали е в състояние да
прогнозира неизвестните изходи или по- точно, способна
ли е да генерализира.
Като илюстрация на свързани неврони на фигура по-долу е
показана двуслойна невронна мрежа с право
разпространение на сигнала (НМПРС). Тя има R входа, S1
неврона в първия слой и S2 неврона в втория слой.
Различните слоеве могат да имат различен брой неврони.
Изходите на първия слой неврони са входове на втория
слой неврони и всеки неврон от първия слой е свързана със
всеки неврон от втория слой.

Фиг. 1. Схема на неврон
Вход на неврона е вектора p=[p1,p2,…,pn] от изходните
сигнали на други неврони. Всяка входна стойност се
умножава с съответното тегло W1,W2,…,Wn, от вектора
W, всички произведения се сумират в сумиращия блок ∑ изходът му е n, което определя степента на активиране на
неврона. Сумата от произведенията на теглата и входовете
със праговете е аргумент на трансферната (активираща)
функция f. Трансферните функции могат да бъдат от
различен тип – линейни, нелинейни, диференцируеми и др.
Трансферната функция произвежда изхода на неврона
който е означен с a.
Параметрите на неврона които могат да бъдат обучени са
векторите от теглата и праговете, респективно W и b.
Математическият аналог на биологичната невронна мрежа
представлява множество от взаимносвързани прости
изчислителни елементи (неврони), като всеки от тях
приема сигнали от другите (под формата на числа), сумира
ги, като сумата минава през активационна функция (найчесто използваната е y=f(x)=1/(1+ϵ−х)), и така определя
своята активация (степен на възбуда), която се предава по
изходящите връзки към другите неврони. Всяка връзка има
тегло, което умножавайки се със сигнала, определя
неговата значимост (сила).
Теглата на връзките са аналогични на силата на
синаптичните импулси, предавани между биологичните
неврони. Отрицателна стойност на теглото съответства на
подтискащ импулс, а положителна - на възбуждащ.
Невронните мрежи се състоят от един, два или повече
отделни слоя, които могат да бъдат организирани в
различна топология. Математически е доказано, че
невронна мрежа с повече от един слой с достатъчно на брой
неврони, може да моделира поведението на всяка
съществуваща функция.
Теглата на връзките между невроните определят
функционалността и поведението на невронната мрежа.
Съществено предимство на невронните архитектури е
възможността те да бъдат обучавани, а в последствие и да
се самообучават. Обучението на една невронна мрежа се
постига чрез промяна на теглата на връзките между
невроните и се осъществява чрез правила, които определят
как да се променят тези тегла. Най-разпространеното сред
тях е методът на обратното разпространение на сигнал за
грешка (back-propogation), където за всеки изходен неврон
се изчислява разликата от желаното му поведение, като се
формира сигнал за грешка, който се движи назад към
входния слой и по пътя си променя теглата на връзките
така, че при следващата активация на мрежата грешката да
бъде по-малка от регистрираната. Веднъж след като
мрежата е „обучена“, тя трябва да се „захрани“ с нови

Фиг. 2. Схема на невронна мрежа
Възможен проблем при обучението на невронната мрежа е
така наречения ефект на “преобучението” при който със
обучаващата извадка се минимизира грешката, но при
проверка на невронната мрежа със тестови данни се оказва,
че грешката се повишава след определен брой итерации.

Фиг. 3. Преобучаване на невронната мрежа
От съществено значение за обучението на всяка невронна
мрежа е това в кой момент да спре нейното обучение. В
идеалния случай процесът по обучение е под прякото
наблюдение на изследователя и обучението спира тогава,
когато качеството започне да се влошава. Но това често е
неприложимо на практика и затова е необходимо да се
приложи някакво стопиращо условие (stopping condition), с
което да се гарантира, че времето за обучение е крайно и че
мрежата
не
е
нито
преобучена/пренастроена
(overtrained/overfitted), нито недостатъчно обучена
(undertrained).
Най-често невронните мрежи намират приложение във
финансовите дейности. Невроните мрежи са намерили
подръжници сред множество напредничави мениджъри на
портфейли в инвестиционни банки и инвестиционни
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посредници. Повечето от инвестиционните банки като
Голдман Сакс и Морган Сетенли изграждат цели отдели за
разработката и прилагането на невронни мрежи. Фиделити
Инвестмънт е основала взаимен фонд чието портофолио се
базира главно върху препоръки давани от невронна мрежа.
Фактът, че големи компании инвестират ресурси и време в
невроните мрежи, показва че невроните мрежи могат да
служат като важен метод за предсказване на икономически
данни.
ПРИЛОЖНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
Целта е да се изгради адекватна прогноза за цена на
покупка и цена на продажба на различните криптовалути,
отчитайки дълбочината на пазара. Повечето прогнози са
изградени на база историческите цени на криптовалутите и
дълбочината на пазара често остава неотразена.
Дълбочината на пазара описва електронен списък в реално
време на всички поръчки за покупка и продажба, чакащи
да бъдат изпълнени. За инвеститорите е полезно да видят
къде се намира тежестта на предложенията и офертите за
дадена ценна книга (Guo, Bifet and Antulov-Fantulin, 2018).
Невронна мрежа чрез функция neuralnet
В настоящата разработка ще бъде разгледана невронна
мрежа, програмирана на език R (R Core Team, 2017).
Прогнозата е изградена с невронна мрежа с обратно
разпространение (Riedmiller and Braun, 1993). За всеки
обучаващ пример се извършват т. нар. прав пас
(разпространение на активационните стойности) и обратен
пас (анализ на грешките на изхода и разпространение на
корекциите на теглата на връзките между елементите от
различните слоеве.
В невронната мрежа, която ще бъде разгледана е
използвана функция neuralnet (Fritsch at al., 2019)
neuralnet(formula, data, hidden = 1, threshold
= 0.01, stepmax = 1e+05, rep = 1,
startweights = NULL, learningrate.limit =
NULL, learningrate.factor = list(minus =
0.5, plus = 1.2), learningrate = NULL,
lifesign = "none", lifesign.step = 1000,
algorithm = "rprop+", err.fct = "sse",
act.fct = "logistic", linear.output = TRUE,
exclude = NULL, constant.weights = NULL,
likelihood = FALSE)

където:
• formula - математическо описание на модела;
• data - таблица от тип data.frame, която съдържа данните
обучаващи модела и съдържащи се в математическото
описание;
• hidden - вектор от цели числа, указващ броя на скритите
неврони във всеки слой;
• threshold - цифрова стойност, коятоопределя прага за
частичните производни на функцията за грешка като
критерии за спиране;
• stepmax - максимален брой стъпки за обучение на
невронната мрежа, достигането на този максимум води до
спиране на процеса на обучение на невронната мрежа;
• rep - брой повторения на обучението на невронната
мрежа;
• startweights - числов вектор, който съдържа началните
стойности на отделните тегла. Задава се NULL за случайна
инициализация;
• learningrate.limit - числов вектор или списък, съдържащ
стойности за най-ниската и най-високата граница на

степента на обучение на невронната мрежа. Използва се
само при алгоритми RPROP и GRPROP;
• learningrate.factor - числов вектор или списък,
съдържащ коефициентите за умножение на горната и
долната граница за степента на обучение. Използва се само
за RPROP и GRPROP;
• learningrate - Цифрова стойност, определяща степента
на обучение, използвана при . Използва се само за
традиционно разпространение;
• lifesign - символен низ, който определя дали да се
отпечатват резултати по време на обучението на
невронната мрежа: "none" - не отпечатва нищо, "minimal" отпечатва част от резултатите, "full" - отпечатва всичко
• lifesign.step - цяло число, което посочва размера на
стъпката, през която да се отпечатва резултат от
обучението на мрежата
• algorithm - символен низ, който определя типа на
алгоритъма за обучение на невронната мрежа. Възможни
са следните типове: "backprop", "rprop +", "rprop-", "sag"
или "slr". „backprop“ се отнася за мрежа с обратното
разпространение на сигнала, „rprop +“ и „rprop-“ се отнасят
до еластичното обратно разпространение на сигнала със и
без обратно връщане на теглото, докато „sag“ и „slr“ са
модифицирани конвергентни алгоритъми (grprop);
• err.fct - функция, която се използва за изчисляване на
грешката. Могат да се използват низовете „sse“ и „ce“,
които представляват сумата от квадратните грешки (sum of
square errors) и кръстосаната ентропия (cross-entropy).
• act.fct - функция, която се използва за изглаждане на
теглата. За логистичната функция и допирателната
хиперболика са възможни низове "logistic" и "tanh";
• linear.output - Ако act.fct не трябва да се прилага към
изходните неврони, то трябва да се зададе TRUE, в
противен случай трябва да се избере стойност FALSE;
• exclude - вектор или матрица, определящи теглата,
които са изключени от обучението. Ако е даден като
вектор, точните позиции на тежестите трябва да бъдат
известни. Матрица с n-редове и 3 колони ще изключи n
тегла, където първата колона означава слоя, втората колона
за входния неврон и третата колона за изходния неврон на
теглото.
• constant.weights - вектор, определящ стойностите на
теглата, които са изключени от процеса на обучение и се
третират като фиксирани;
• likelihood - Ако функцията за грешка е равна на
отрицателната функция за логаритмична вероятност, ще
бъдат изчислени информационните критерии AIC и BIC.
Входни данни
Първичната емперична база на изследването е разделена на
5 минутни интервали от 2018-06-21 20:00:00 UTC до 201808-11 15:25:00 UTC, т.е. съдържа 14640 наблюдения като
всяко от тях съдържа следната информация:
- 50 различни офертни цени за покупка;
- обем на всички поръчки за покупка на съответната цена;
- брой поръчки за покупка на съответната цена;
- 50 различни офертни цени за продажба;
- обем на всички поръчки за продажба на съответната цена;
- брой поръчки за продажба на съответната цена.
След като сме изчели данните и преименували подходящо
всяка колона построяваме графики, на които се виждат
офертните цени за покупки и продажби.
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използвайки всички цени "купува" и цени "продава" през
период t да направим едновременно прогноза за:
• най-близката цена "Купува" до цена "Продава" за
период t+1
• най-близката цена "Продава" до цена "Купува" за
период t+1
Данните се разделят на обучаваща и тестова
последователност като първите 50% от данните са
обучаваща последователност, а останалите са тестова.
Последната операция за входните данни е минимаксно
нормализиране, както следва:

X norm 

Фиг. 4. Входни данни (купува – червено, продава – синьо)
• Цена "Купува" (Bid price) представлява най-високата
поръчка за покупка, която в момента съществува на пазара,
т.е. най-високата цена, която някой инвеститор е готов да
заплати за откриване на дълга позиция.
• Цена "Продава" (Ask price) представлява най-ниската
поръчка за продажба, която в момента съществува на
пазара (т.е. най-ниската цена, която някой инвеститор е
готов да заплати за откриване на къса позиция).
На графиката се вижда известна разлика между дврете
цени: Bid price са под Ask Price, защото инвеститорите
искат да купят на възможно най-ниската пазарна цена и да
продадат на възможно най-високата такава.
Следващата графика представялва поглед на част от всички
данни, за да се придобие по-добра представа за разликата
между цена "купува" и цена "продава" - първите 50
наблюдения. Много ясно се виждат линиите на всички
поръчки за покупка (в син цвят) и продажба (в червен цвят),
чакащи да бъдат изпълнени.

X  X min
X max  X min

,

където:
X norm – нормализирана стойност
X – конкретна стойност за променлива X
X max – максимална стойност за променлива X
X min – миниимална стойност за променлива X
Обучение на невронната мрежа
При прогнозирането на времеви редове се определя
стойност за наблюдаваната величина в бъдещи моменти от
времето. В общия случай не съществува единствено
решение което да гарантира абсолютна точност на
прогнозата. Стойностите на теглата в изкуствената
невронна мрежа се определят с помощта на точни
оптимизационни числени методи или вероятностни
(евристични) числени методи.
Избраната структура на невронната мрежа е с 2 скрити слоя
- първият съдържа 4 неврона, вторият 2 неврона (виж фиг.
10).
Входните параметри са 100 на брой - 50 цени за поръчки
"покупка" и 50 цени за поръчки "Продажба"
Изходите са два - прогноза за цена "Продава" и цена
"Купува" в следващия период.
Използвана е логистична активационна функция :

f ( x) 

1
1  e x

.

Използван алгоритъм rprop+ (гъвкав Алгоритъм с обратно
разпространение). Обратно разпространение на грешката е
градиентен оптимизационен метод целящ намаляването на
грешката която мрежата допуска в изходния слой.
Използваната функция за изчисляване на грешката по
време на обучението на невронната мрежа е SSE(sum of
squared errors).


SSE

n

  y  yˆ 
i 1

Фиг. 5. Първите 50 наблюдения от входните данни
Целта на невронната мрежа, която ще бъде построена подолу е да направи две прогнози едновременно:
• прогноза за следващата цена "купува"
• прогноза за следващата цена "продава"
Тъй като ни трябва прогноза с един такт напред, ще
изместим двете най-близки цени от цени "Покупка" и цени
"Продажба" с един такт. Тях ще използваме като
зависимата променлива, която искаме да прогнозираме понататък с невронната мрежа. Тоест нашата цел е

i

i

2

.

Първоначално мрежата не успя да се обучи за стандартния
максимален брой стъпки за обучение (100,000) и е сменен
на 300,000 стъпки.
Времето за обучение е приблизително 35 минути.
Както по-горе видяхме, за да използваме фунцкията
neuralnet трябва да имаме предварително дефинирана
формула, която да посочим вътре. За тази цел дефинираме
нашата формула. От лявата страна трябва да останат двете
зависими променливи ( цена "купува" и цена "продава" за
период t+1), а от дясната всички останали за период t.

F=ask.pricent+1+bid.price1t+1∼ask.price1t+ask.price2t+...
+ask.pricent+bid.price1t+bid.price2t+...+bid.pricent
където:
n - пореден номер на офертна цена
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ask.pricent Цена "Продава", която се намира най-близо до

цена "Купува" за текущия период
ask.pricent+1- Цена "Продава", която се намира най-близо
до цена "Купува" за следващия период
bid.price1t - Цена "Купува", която се намира най-близо до
цена "Продава" за текущия период
bid.price1t+1 - Цена "Купува", която се намира най-близо
до цена "Продава" за следващия период
neuralModel <- neuralnet(formula = form, hidden
= c(4,2), linear.output = T, data =
norm_train_all, stepmax = 300000)

Тестване на невронната мрежа
След обучението на невронната мрежа се изчисляват
прогнозни стойности за тестовия период, използвайки вече
обучената мрежа.
Прогнозните данни се денормализират, както следва:


X X norm  X max  X min   X min

За измерване на допуснатата грешка е изчислена средна
абсолютна процентна грешка или MAPE(Mean Absolute
Percentage Error)
n
y  yˆ i 100%
MAPE   i
yi
n
i 1
Средната абсолютна процентна грешка представлява
средна аритметична от абсолютните стойности на
грешките на отделните прогнози, отнесени в процент към
действителния размер на прогнозираното явление.

Фиг. 8. Прогнозни и реални данни за цена “купува”

Фиг. 9. Цена “купува”: реални (син) и прогнозни (червен)

Фиг. 6. Прогнозни и реални данни за цена “продава”

Прогнозите със средна абсолютна процентна грешкка под
10% се класифицират с висока точност. По-малките
стойности показват по-добро прилягане на прогнозата към
реалните данни.
MAPE_ask = 0.46%
MAPE_bid = 0.82%
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фиг.7.
Цена “продава”: реални (син) и прогнозни (червен)

В настоящата разработка е показан подход за прогнозиране
чрез на цена "Продава" (ask price) и цена "Купува" (bid
price) чрез използване на дълбочината на пазара. Този
подход е по-рядко използван, тъй като повечето модели се
тестват с фактически цени, а не с офертни. Използвани са
вътрешнодневни данни (база 5 минути) за цените на
криптовалута Bitcoin за период 2018-06-21 20:00:00 до
2018-08-11 15:25:00.
От посечните графики в по-едър мащаб може да се види, че
прогнозата е по-чувствителна от реалните данни. Това
може да се дължи на факта, че се прогнозира най-високата
цена "Продава" и най-ниската цена "Купува" чрез данни от
периферията на поръчките за покупка(нагоре от bid) и
продажба (надолу от ask).
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ИЗПОЛЗВАНИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ
1.

2.

3.

4.
Фиг. 10. Чувствителност на прогнозата: реални купува
(черен), реални продава (син), прогноза купува (червен),
прогноза продава (зелен)
Тази преоразмереност на прогнозата може е породена
различни причини, на база изследването до тук найвероятната причина е серийна корелация на входните
данни - всички входни променливи променят стойностите
си по едно и също време
За да се избегне лекото израждане (свръхчувствителността) на прогнозата като следваща стъпка от
изследването могат да се добавят нови променливи, които
сумират общоя обем на търсенето и предлагането и общия
брой поръчки има съответно.
Друга посока за последващо изследване би било
прогнозиране чрез с по-сложна невронна мрежа, с посложна архитектура. Може да се експериментира с
различни варианти - повече скрити слоеве и повече
неврони в тях.

5.

6.
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Фиг. 10. Избраната структура на използваната невронна мрежа
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Е - ЛИДЕРСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ
Димитър Гишин

E - LEADERSHIP: NOTION, PRINCIPLES, ESSENCE
Dimitar Gishin
Foundation International Institute for Co-operative Research, 1 Gladston Str. (DNT), floor 1, office 2,
4000 Plovdiv, Bulgaria
„За да може Европа да се конкурира, да расте и
да създава работни места, трябва да
гарантираме че имаме хора, които могат да
водят цифровите иновации и трансформацията
на нашите индустрии. …
Е-лидерството е ключов компонент от
стремежа на Стратегията за цифров единен
пазар за насърчаване на цифровите умения,
необходими за съвременната европейска
индустрия.“
Лоури Евънс
Генерален директор на Главна
дирекция "Вътрешен пазар,
индустрия, предприемачество
и МСП“ в Европейската комисия

ВЪВЕДЕНИЕ
При
проучване
в
“Гугъл
Наука”
(https://scholar.google.com) по ключовата дума
eleadership само за 2018 и 2019 г. могат да бъдат
открити над 100 резултата в научни статии,
посветени на темата, сред които:
 E-Leadership in small and medium-sized
enterprises in the developing world. M Belitski,
BLiversage - Technology Innovation
Management …, 2019 - centaur.reading.ac.uk
 Strategic Analysis of Leadership and ELeadership Approaches in Berlinbased ECommerce Start-ups. A Heine - 2019 opus4.kobv.de
 Developing A Framework Of E-Leadership
Literacies For Technology-Enhanced Learning In
Higher Education: A Delphi Study. D Arnold, A
Sangrà - Towards Personalized Guidance and
Support …, 2018 - eden-online.org
 The E‐Revolution in Higher Education: E‐
Learning and E‐Leaders. L Cordie, X Lin - Journal
of Leadership Studies, 2018 - Wiley Online
Library
 E-Leadership-A New and Modern Style of
Leadership. A Aggarwal - IJAME, 2018 managementjournal.info

 E-leadership: an empirical study of
organizational leaders' virtual communication
adoption. C Liu, D Ready, A Roman, M Van
Wart… - Leadership & …, 2018 emeraldinsight.com
 и мн. др.
Още през 2013 г. Европейската комисия
стартира инициативата за е-лидерство, която се
съсредоточи върху нуждата от лидерски умения на
висшето ръководство и професионалните лидери в
по-големите предприятия. Тези лидери управляват
както добре дефинирани, така и нововъзникващи
възможности за иновации. Успешното планиране и
изпълнение изисква разработване и ангажиране на
висококвалифициран персонал за постигане на
поставените цели. С по-нататъшната инициатива за
е-лидерски умения за МСП, която беше стартирана
през 2014 г., Комисията сега е насочена към МСП и
стартиращи предприятия.
Business School на Университета в Рединг е
идентифицирал редица тенденции в ИКТ, които се
очаква да повлияят на търсенето на е-умения и поспециално на уменията за е-лидерство през
следващото
десетилетие.
Развитието
на
комбинацията
от
умения,
изисквани
от
нововъзникващите иновации, включително МСП, е
проучено от екип на Henley Business School.
Основният фокус е върху високотехнологичните и бързо развиващи се МСП (газелите), които
особено се нуждаят от ИКТ и е-лидерски умения, за
да повишат конкурентоспособността и да станат или
да продължат да бъдат успешни.
Новата ИКТ среда стимулира търсенето на
нови
специализирани
умения за
дизайн,
разработване и внедряване на най-новите цифрови
услуги.
Търсенето на оперативни и практически
умения в областта на ИКТ намалява, особено в
потребителските индустрии, а се стимулира
повишаващото се търсене на е-лидерски умения, за
да се използват новите технологии за растеж на
бизнеса.
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Инициативата на Европейската комисия за елидерство се базира на изследване през 2012 г. за
Главна дирекция „Предприятия и промишленост“
към ЕК, разработено от empirica, IDC и INSEAD. Целта
на
изследването,
озаглавено
„Електронно
лидерство11:
Електронни
умения
за
конкурентоспособност и иновации: визия, пътна
карта и прогнозни сценарии“, със задача да се
разработи визия за европейските електронни
умения за конкурентоспособност и иновации и да се
проучат начини за справяне с текущи и бъдещи
предизвикателства. Изследването е съсредоточено
специално върху уменията за електронно лидерство.
Изготвените като резултат анализ, пътна карта
и сценарии са съсредоточени върху начините, по
които Европа може да се възползва от
възможностите в областта на иновациите, новите
технологии и възникващите форми на организация и
производство, като в същото време запази
приоритетното.
Авторите
изразяват
благодарност
за
подкрепата за изследването и приноса на
Управителния комитет, състоящ се от Мартин Кърли,
вицепрезидент и директор на INTEL Labs за Европа;
Анабел Гауър, доцент по стратегия и иновации в
икономическия факултет към Империъл колидж ;
Peter Hagedoorn, генерален секретар на EuroCIO; и
Elmar Husmann, старши управляващ консултант в
IBM. В рамките на Европейската комисия (ЕК) лице за
контакт беше Andre Richier, Главна дирекция
„Предприятия и промишленост“, и мн. др.
В извършеното по поръчка на Европейската
комисия изследване се говори за нов вид лидерство
- електронно лидерство, което според авторите
придобива
все
по-основно
значение
за
иновативността и конкурентоспособността на
организациите. За да повишат своята продуктивност
и конкурентоспособност, организациите все по-често
разчитат на ИКТ за извършването на своите бизнес
процеси, за създаването на иновации и
предоставянето на продукти и услуги. С
увеличаването на инвестициите на организациите в
бизнес операции и технологии, от ИКТ лидерите се
очаква да имат повече икономически познания,
докато от бизнес лидерите се очаква да натрупат
повече познания в областта на ИКТ. Изследователите
на INSEAD установяват, че стратегическите роли на
директорите по информационни технологии и
техните ИКТ групи са разширили значително своя
обхват. От 2009 г. насам изследователите на INSEAD
1

Терминът “електронно лидерство” е употребен в
официалния превод на български език на изследването
«e-Leadership: e-Skills for Competitiveness and Innovation. За
контакт: European Commission, Enterprise and Industry

си сътрудничат със CIOnet, европейска федерация на
директорите по информационни технологии, по
годишно изследване сред директорите по
информационни
технологии.
Резултатите
последователно сочат следното: Директорите по
информационни технологии отделят значителна
част от времето си за дейности извън управлението
на ИКТ услуги; Директорите по информационни
технологии отделят около една трета от времето си
за работа с колеги, които не са специалисти по ИКТ,
докато ИКТ групите отделят около една четвърт от
своето време за работа с колеги, които не са ИКТ
специалисти. И в двата случая те очакват процентът
на времето, което отделят за работа с колеги от
фирмата, да се увеличи с най-малко 20%; и
директорите по информационни технологии и ИКТ
групите очакват да отделят все по-малък процент от
своето време за управление на ИКТ услуги и все поголям процент от времето си за работа с колеги от
фирмата, управление на бизнес процеси в цялото
предприятие и работа с външни клиенти и
партньори.
За авторите на изследването електронно
лидерство е постигането на дадена цел, при което се
разчита на ИКТ посредством насочването на човешки
ресурси и използването на ИКТ. По същество
електронните лидери са лидери, които се осланят на
технологии, за да постигнат цел, достъпна чрез ИКТ.
ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПИ, СЪЩНОСТ
Електонните лидери са лидери, фокусирани
върху използването на технологии и множество
различни ресурси за постигане на цели, достъпни
чрез ИКТ.
С последните изследвания за ролята на
електронните лидери, като главни информационни
директори (CIO) и ИТ професионалисти както в
сектора на ИКТ, така и в организации извън сектора
на ИКТ, се установи, че техните роли и отговорности
се разширяват отвъд традиционното разработване
на приложения и експлоатацията и поддръжката на
ИКТ услуги (Fonstad 2011 и 2012; Weill and Woerner,
2009 и 2010).
Тъй като ИКТ стават по-неразделна част от
тяхната дейност, организациите откриват нови
стратегически приложения и роли за ИКТ
специалисти, като например управление на проекти
и осъществяване на синергии между традиционно
независими
бизнес
единици
(например
стандартизиране на технологии и интегриране на
данни за изграждане на „едно лице“ пред
Directorate-General, Unti D4 “Key Enabling Technologies and
ICT” 1040 Brussels, Belgium e-mail: vision@empirica.com
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клиентите), иновации в сътрудничество и включване
на потребители, партньори и дори конкуренти в нови
начини за създаване на стойност.

CIO, ръководени от бизнес процеси Лидери, които изразходват по-голям процент от
времето за управление на бизнес процесите в
предприятието, като споделени услуги, глобална
верига за доставки, операции и клиентски опит.
Ръководителите, ръководени от бизнес процеси,
помагат на колегите, които не са в ИТ, да
картографират, реорганизират и подобряват как да
стават нещата в организацията.
CIO, ориентирани към клиентите - са
лидери, които прекарват по-голям процент от
срещата с външни клиенти и партньори като част от
продажбите, доставката на услуги или иновационния
процес. Лидерите, ориентирани към клиентите,
помагат за разширяване на капацитета на
организацията за иновации с клиенти.
Организациите се нуждаят от електронни
лидери, които могат да координират и съгласуват
следните осем общи дейности:

Изследователите са идентифицирали три
вида Главни информационни директори (CIO) и ИТ
групи, въз основа на това как те разпределят
времето си в четири широки групи дейности.
Данните
показват,
че
Главни
информационни директори (CIO) все повече работят
с колеги, които не са ИТ, за да управляват ИТ
услугите, да проектират и управляват бизнес процеси
и да работят с външни клиенти. Средно, и трите вида
ИТ директори прекарват най-малко една четвърт от
времето си в работата с колеги, които не са в ИТ.
Интересното
е,
че
данните
на
INSEAD
последователно показват, че тази област на дейност
не е значително отличителен фактор за трите вида
ИТ-директори, тъй като средно всичките три вида
прекарват значително време с колеги, които не са в
ИТ.
Технологичните CIO са ИТ-директори, които
са насочени основно към управление на ИТ
организацията, за да осигурят предоставянето на ИТ
инфраструктура, приложения и свързани услуги.
Лидерите, ръководени от технологии, гарантират, че
организацията харчи повече за иновации и по-малко
за операции и поддръжка.

1. Бизнес развитие, продажби и маркетинг:
Услуги, свързани с консултантския бизнес
мениджъри за развиване на бизнес пазари, марки и
ценности, както и за комуникацията им на пазара –
например: предоставяне на консултантски услуги;
стратегическо бизнес развитие; разработване на
марки и стойностни предложения; секторен
маркетинг и пазарни сегменти; пазарни проучвания
и изследвания; пазарни комуникации; управление
на продажбите; и т.н.
2. Управление на бизнес процеси: услуги,
свързани с извършване на бизнес анализи,
проектиране / бизнес процеси на препроектиране;
управление на бизнес промени; проектиране /
преустройство на организации; и осигуряване на
реализация на ползите.
3. Управление на програми и проекти: Услуги,
свързани с осигуряване на успешно завършване на
проекти и програмите - например, управление на
началото и обхвата на проекта; планиране на
проекти; изпълнение на проекти, мониторинг и
контрол; приключване на проекти, приемане и
преглед.
4. Архитектура на решенията: Услуги, свързани
с това, осигуряването на данни, приложения и
системи да са достатъчно интегрирани и
стандартизирани за поддържане на бизнес операции
- например Системна Архитектура; Анализ на данни;
Анализ на човешките нужди; Системен анализ;
Дизайн на данни; Дизайн на взаимодействието
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човек- компютър/ интерфейс (HCI); Проектиране на
системи; Проектиране на ИТ инфраструктурата и
планиране.
5. Разработване и изпълнение на решения:
Услуги, свързани със създаването, тестването,
интегриране и изпълнение на софтуерни решения напр. Развитие на системи; Тестване на ИТ /
технологични решения; Системна интеграция;
инсталиране на ИТ/ технологични системи,
изпълнение и предаване.
6. Управление на информацията и сигурност:
услуги, свързани с управлението на информацията и
дейности за сигурност в рамките на дадена
организация - напр. управление на информацията;
ИТ сигурност управление; ИТ възстановяване след
бедствие.
7. Управление и доставка на ИТ услуги: Услуги,
свързани с управлението на доставките услуги и
доставки на ИТ услуги, системи и придобивки към
дадена организация за подпомагане на бизнес
функции. ИТ услуги и управление на събития;
Управление на бюро помощ при услуги и инциденти;
Управление на проблеми; Управление на
приложения / Поддържа; Управление на ИТ и
поддръжка; Управление на наличността; Управление
на капацитета; Управление на нивото на обслужване;
Измерване и отчитане.
8. Глобално управление на източниците:
Услуги, свързани с определянето и експлоатацията
на стратегия за източниците - например, управление
на доставчиците и ефективността на доставчиците;
Доставка на външни ИТ ресурси, като хора, софтуер,
хардуер и лицензи.
Според авторите на изследването за Европейската
комисия, общият брой за търсенето на електронни
лидери в Европа към датата на изследването е
изчислен на 680 000 души.
Триъгълник на е-Лидерството

86

Е-лидерските умения са уменията, които се
изискват от индивида в съвременната икономика за
иницииране и постигане на цифрови иновации:
Стратегическо лидерство: Да ръководи интердисциплинарен персонал и да оказва влияние върху
заинтересованите
страни
през
границите
(функционални, географски).
Бизнес знание: Иновации в бизнес и
оперативните модели, доставящи стойност
за организациите.
Дигитални знания: Да предвижда и управлява
промени за постигане на бизнес резултати,
използвайки тенденциите в цифровите технологии
като възможности за иновации.
М. Белицки и Б. Ливърсидж (2019) в статията си
за Рединг Университет „Е-лидерството в малките
и средни предприятия в развиващия се свят“
констатират, че въпреки че електронното лидерство
е нововъзникващо явление в развиващия се свят, в
развиващите се страни не му се отделя особено
внимание. В много случаи електронното лидерство
се разглежда като въвеждане на ИКТ в МСП, което е
ограничително разглеждане.
Концепцията за електронно лидерство е поширока от просто фокусиране върху това как
лидерите използват съвременните информационни
технологии.
Електронното
лидерство
е
фундаментален изграждащ блок в бизнеса на
организациите. Електронното лидерство е пошироко понятие от просто фокусиране върху това как
лидерите използват технологиите, става въпрос за
вземане
на
решения,
ангажиране
с
интердисциплинарен персонал, доставчици и
клиенти
и
взаимодействие
в
цифровото
пространство.
В заключение, според авторите това проучване
показва, че електронното лидерство e инструмент за
нови знания и комерсиализация на нови продукти.
Чрез комбиниране на технологии, бизнес и
управление умения, е-лидерите на МСП в
развиващите се страни, успяват да се свържат подобре с техните клиенти (продажбите), да наемат
служители с подходящи умения (управлението на
хора), да получават обратна връзка от клиенти и да
се включат в разработването на нови продукти
(управление на клиентите) и да обменят
информация с техните доставчици и клиенти в
процеса на създаване и доставка на продукти (обмен
на информацията).
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Въпреки че процесът на трансформация може да
отнеме време, стана ясно, че приложението на
електронно лидерство като умение в МСП в
развиващите се страни е от решаващо значение за
спечелването на клиенти на днешния пазар. Затова,
правителствените агенции и политиците трябва да
обмислят програми, които кореспондират и
насърчават изучаването на електронното лидерство
като умение. Те трябва да улеснят развитието на
практики, които улесняват достъпа до МСП до
технологично обучение.

оценка на въпроси, свързани с развитието на
уменията за електронно лидерство, като например:
предложения за образование, потенциал за
работната сила, възможности за приложение и
подкрепящи политики или други механизми за
управление. В нея се сравняват европейските
държави-членки и се дава сравнителна оценка на
ефективността на електронното лидерство в
държавите-членки. Тя показва относителните силни
и слаби страни на националните екосистеми за
електронно лидерство, като по този начин
информира и дава възможност за дискуси.
Сравнителната таблица за е-лидерството се състои от
четири нива: 24 показателя, 7 градивни елемента, 4
измерения, които да бъдат допълнително обобщени
в един общ e-лидерски индекс (eLI).

Отново, в проучване на empirika „Е-Лидерски
Умения за за малки и средни предприятия“ (2015) Доклад за България относно е-лидерските умения в
политиката, висшето образование и пазара на труда,
авторите К. Герайс, Е. Дашия, Ф. Маркус и Т. Стабеноу
представят сравнителна таблица за България, която
предлага подход за наблюдение и

В изготвената за Европейската комисия брошура
«Високотехнологични лидерски умения за Европа“
(2017) е представен Сравнителен индекс за
високотехнологично лидерство Експерименталният
индекс, който съчетава всяко от различните
измерения на скалата за e-Leadership, за да направи
съпоставка между различните политики на
държавите членки на ЕС в тази област. Индексът
съчетава показатели за бизнес климата и
политическия
климат,
инфраструктурата
и
съответните последици за e-Leadership. Така той
разделя представянето на държавите членки на
четири групи:
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 (Група 4) Ирландия, Нидерландия,
Финландия, Обединеното кралство, Швеция, Белгия
и Дания заемат челните места с представяне, което е
повече от 20% над средното за ЕС;
 (Група 3) Люксембург, Малта, Австрия,
Германия,
Франция,
Словения
и
Естония
демонстрират представяне, което надхвърля
средното за ЕС с по-малко от 20% или е близо до
него;
 (Група 2) Испания, Литва, Чешката
република, Латвия, Унгария, Португалия и Полша
постигат представяне, което е в рамките на до 20%
под средното за ЕС.
 (Група 1) Кипър, Хърватска, Словакия,
България, Италия, Гърция и Румъния показват
резултат, който е повече от 20% под средния за ЕС.
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УСКОРЕН АЛГОРИТЪМ ЗА МНОГОМЕРНА ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИ СЛОЖНИ
ОВРАГОВИ ЦЕЛЕВИ ФУНКЦИИ
Д. Борисов

AN ACCELERATED ALGORITHM FOR FINDING THE OPTIMUM OF COMPLEX
RIDGE TYPE OBJECTIVE FUNCTIONS
D. Borisov
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Бул. Климент Охридски, 8, София 1756
Abstract. А new heuristic optimization algorithm with accelerated convergence is proposed for ridge type
multidimensional objective functions. The comparative analyze based on the number of the objective function
evaluations made between the new method and the method of Gelfand and Tcetlin using the complicated ridge
type objective function of H. Rosenbrok with equal initial conditions regarding the region of search, initial points,
size of the steps and required accuracy of solution, shows that the new proposed algorithm has from 2 to 4 times
faster convergence.
Key Words: multidimensional optimization, ridge type objective functions, accelerated convergence, random
directions, heuristic rules, efficiency of algorithm
ВЪВЕДЕНИЕ
При много практически задачи за търсене на
екстремум целевата функция е със сложна
конфигурация
–
оврагова,
седловинна,
многоекстремална, платовидна или смесена.
Причина за това обикновено е сложното
взаимосвързано влияние на управляващите
параметри с различни дименсии.
Химикотехнологичните
и
металургични
процесите се отличават с голяма сложност,
комплексност и многообразие, което се отразява
във високата степен на нелинейност на
математичните модели, а от там и на целевите
функции и ограниченията. По тази причина често
целевите функции се получават с оврагова структура
или мултимодални или и оврагови и мултимодални.
Сложните целеви
функции
затрудняват
търсенето
на
екстремум
и
много
от
конвенционалните методи като градиентни,
случайни, симплексни не винаги водят до сходимо
решение
Методите за търсене на екстремум на сложни
целеви функции от „оврагов” тип са значително подобре разработени и изучени от тези при
многоекстремален тип. Още по малко са изучени
методите с оврагови и многоекстремални целеви
функции. Достатъчно пълни класификации на
такива методи са предложени от редица автори [1,
2]. В зависимост от стратегията за търсене на
оптимума на оврагова целевата функция, тези

методи могат да бъдат разделени на три групи:
- Градиентни методи от първи и втори порядък;
- Безградиентни методи за пряко оврагово
търсене;
- Комбинирани методи на градиентно и
директно търсене.
Трансцедентността и високата степен на
нелинейност са най-често причини за овраговост на
дадена целева функция. Характерната особеност на
овраговите функции е, че в различни направления
на пространството, при относително еднакви
изменения на управляващите параметри, се
получават силно различаващи се изменения в
целевата функция.
Типична оврагова функция с криволинеен овраг
е „банановата” функцията на Розенброк:





Q(X 1 , X 2 )  100 X 12  X 2  1  X 1 
Ако целевата функция е оврагова, при
разгледаните до сега градиентни и безградиентни
методи, критерият за прекратяване на търсенето
може да се удовлетвори, преди да е достигнат
екстремума на целевата функция.
Ако се прилага градиентен метод с автоматична
корекция на параметъра на стъпката, може да се
заседне на лъжлив екстремум поради честата смяна
на посоката на движение при търсенето и делене на
стъпката.
При градиентно търсене с постоянна стъпка,
движението става зигзагообразно около линията на
2
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оврага с много бавно преместване към екстремума,
или критерият за спиране трудно се изпълнява.
Идеята на почти всички методи, разработени за
оврагово търсене е да се търсят начини за
предвижване към екстремума по „линията на
оврага“, която е линията на най-бавното изменение
на целевта функция. Най-разпространените методи
за оврагово търсене на екстремум са методите на
Гелфанд и Цетлин [1, 2, 3], на Хук и Дживс [1, 2, 4],
на Розенброк [1, 2, 5].
Проблемът на скоростта на сходимост на поголяма част от тези методи е как да се задържи
текущата точка върху линията на оврага, тъй като
всяко малко изменение в положението и води до
големи промени в стойностите за целевата функция
и от там до лъжливи посоки в процеса на търсене.
Специално разработените методи за оврагово
търсене използват главно следното евристично
правило: „Екстремумът на една унимодална
оврагова целева функция лежи на „линията“ на найбавното изменение на функцията“.
На основата на гореописаните особености на
целевата функция и приемане на различни
евристични правила, могат да се организират
комбинирани алгоритми с повишена сходимост.
Основна цел на настоящото изследване е
комбиниране на предимствата на метода за
случайно търсене от множество случайни
направления с постоянна стъпка за търсене на
екстремум на унимодални функции и предимствата
на метода на Гелфанд и Цетлин.
Методът за случайно търсене от множество
случайни направления с постоянна стъпка спада
към класа на безградиентните методи и се основава
на изследване на целевата функция в допустимата
област на управляващите параметри по случаен
признак. Този метод е с минимални ограничения
при приложението му и не се изисква като условие
целевата функция да е непрекъсната.

стъпката

В статията се предлага един нов алгоритъм за
оптимизация с ускорена сходимост за един клас
сложни целеви функции от типа „оврагови
функции”.

5.

Генерира се втора случайна точка ( X i ).

6.

Изчислява се целевата функция във тази точка:

АЛГОРИТЪМ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕТОД
1.
Задава се необходимата входна информация: брой управляващи параметри (n) и се
дефинира целевата функция Q(X), на която ще се
търси максимум; границите на допустимата област
Xmin,i и Xmax,i на управляващите параметри Xi, i = 1, 2,
…, n. Критериите за спиране на търсенето по целева
функция,  Q и по управляващи параметри,  min,i ;
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за

всеки

един

параметри, h min,i , i = 1, 2, …, n.

от

управляващите

2.
Генерира се начална точка по един от
следните три начина:
(а) Генериране на една случайна начална точка (

X i  ) по формулата:
1

X i  
X mini  α i  X maxi  X mini  , i = 1, 2, …, n;
1

където  i е равномерно разпределено случайно
число в границите [0, +1].
(б) За начална точка е приема центърът на тежестта
на допустимото пространство:
 X maxi  X mini  , i = 1, 2, …, n;
1
X i  
2
(в) Генериране на множество (облак) от Mn
случайни точки, където Мn = 2n + 4, при n  3 , или
Мn = 2n + 4, при n > 3. Добавя се допълнителна точка,
която е центърът на тежестта на допустимото
пространство. Изчислява се целевата функция Q(X)
1

във всяка точка. За начална точка ( X i ) се избира
точката с най-добър резултат за целевата функция и
търсенето започва от нея.
3. Изчислява се целевата функция в началната
точка, избрана по приетия метод за задаване

 

или генериране в т. (2): Q1  Q X i1 .
4.

1

От началната точка ( X i ) се генерират
множество от M1 на брой успешни начални
направления, където М1 = 2n + 4 при n ≤ 3 или М1
= 2n + 4 при n > 3. От най-доброто намерено
успешно направление се локализира оптимума
с
постоянна
стъпка.
Стойностите
за
управляващите параметри и стойността на
целевата функция на намерената най-добра
1

точка се запомнят ( Q extr
и X extri
).

1

2

 .

Q   Q X i
2

7.

2

Oт втората точка се извършва локализиране на
екстремума по посочения в т. (4) от алгоритъма
начин. Координатите на намерения екстремум
 2

 2

се записват като: Q extr и X extri .
8.

1

 2

Резултатите за Q extr и Q extr се сравняват. По-

началните стойности за параметъра на стъпката: h 0 ,i

добрият резултат и координатите му се
означават с индекс (best), а по-лошия с индекс
(worst).
best
best
k

Q   Q
X i  max Q extr , i = 1, 2, … n; k = 1, 2;

и минималните стойности на параметъра на


Q
Q
Xi
min Q extr , i = 1, 2, … n; k = 1, 2;



 worst 





 worst 



k

k

k
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9.

В посока на по-добрият (best) резултат се прави
стъпка и се получава нова начална точка Xi(3),
по подобие на метода предложен от Гелфанд и
Центлин [3]:
3
best

X i  X i    .Δ i , i = 1, 2, …, n,
където Δ i е разстоянието между двете точки:


Δ i X i

best 

 X i

worst 

, i = 1, 2, …, n.

14.2. Когато и двата критерия за спиране са
удовлетворени алгоритъмът се прекратява и
се извеждат резултатите.
Ако условията в т. (14), съгласно т. (14.1) или т.
(14.2) не са изпълнени алгоритъмът се продължава
от т. (15), в противен случай, алгоритъмът
продължава от т. (16).
15. Стъпката

Δ i се намалява, примерно:

Δi 

Δi ,
К

Коефициентът  е положително число, и
обикновено се приема  ≥ 1.
10. След направена стъпка се проверява дали са
спазени
допустимите
граници
за
3

управляващите параметри ( X i   X ).

i = 1, 2, …, n , и алгоритъма се повтаря от т.(9).
16. Резултатите за целевата функция Q  extr  и
стойностите за управляващите параметри Xi(best),
i = , 2, …, n се извеждат.

11. От новата начална точка X i 3  се извършва
локализиране на оптимума върху линията на
овражния слой с постоянна стъпка по подобие
на т. (4) от алгоритъма, стойностите на
управляващите параметри и на целевата
3
3
функция се запомнят като: Q extr
и X extri
.
12. Сравняват се стойността на целевата функция

ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛГОРИТЪМА
Направено е изследване на ефективността на
метода на Гелфанд и Цетлин [3] и новия предложен
ускорен алгоритъм.
За изследванe на ефективността на двата
алгоритъма е избрана функцията на Розенброк, като
сходимостта към решението е изследвана с 5 броя

Q extr с най-добрата до момента Q(best). Ако
3

стойността на целевата функция в новата точка
 3

е по-добра от Q(best), т. е. Q extr  Q
идентификаторите
следва:

се

преобразуват,

 best 

,

както

Xi(worst) = Xi(best), Xi(best) = Xi(3), (i = 1, 2, …, n) и
3
Q(worst) = Q(best), Q  best   Q extr
.

Изчислява


Δ i X i

best 

се

 X i

новата

worst 

стойност

за

Δi :

, (i = 1, 2, …, n).

Алгоритъмът се повтаря от т .(9).
13. Ако резултатът в X i 3  е неуспешен спрямо
3
предишната най-добра точка, т. е. Q  best   Q extr
, това значи, че екстремумът по линията на
оврага е задминат. Точката Xi(3) се приема за
най-лоша (Xi(worst)): X i worst   X i 3 , i  1, 2, ..., n .

14. Проверяват се критериите за спиране по целева
функция  Q и по управляващи параметри  min,i .

•

Използват се следните критерии за спиране на
търсенето:
По управляващ параметър:
Δ i  Δ mini ,

•

i  1, 2, ..., n ;
По зададена точност по целева функция:
3
extr
Qextr  Q    Q .

•

 Q и по управляващи параметри,  min,i .

14.1. Ако един от двата критерия за спиране
( Δ mini или  Q ) е удовлетворен, алгоритъмът
се прекратява и се извеждат резултатите;

зададена желана абсолютна точност h min,i от 1.10-1 до
1.10-5 от областта на всеки един от управляващите
параметри за локализиране на максимума на Q(X) и
зададена желана точност по целева функция εQ от 1.101
до 1.10-5, като е отчетен броят на изчисленията S на
целевата функция Q(х) за всяка точност в интервалите
на неопределеност и за всеки изследван алгоритъм.
Изследванията са проведени с две начални стойности
за параметъра на стъпката, h 0,i  0,05 и h 0,i  0,1 .
За илюстрация на ефективността на предложените
методи, в настоящата статия е представено изследване,
направено от едни и същи начални точки, генерирани
по случаен начин по формулата, представена в т. 2.(а)
от алгоритъма, далече от екстремума и в близост до
екстремума
за
функцията
на
Розенброк:





2
Q X   100 X 2  X 12  1  X 1  .
Функцията има минимум Q(X)min = 0,00, за стойности на
управляващите параметри [1,00; 1,00]т. Областта на
изследване за всеки един от управляващите параметри
е [-2 до 10].
Резултатите от изследването са дадени в Таб. 1 и
Табл. 2 и на Фиг. 1 до Фиг. 4.
2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направеното изследване за силно оврагова
целева функция и от получените резултати, се вижда,
че предложеният нов алгоритъм, дава от 2 до 4 пъти побърза сходимост при намиране на екстремума в
сравнение с класическия метод на Гелфанд и Цетлин
при еднакви начални условия за зададени начални
точки, желана точност, параметри на стъпката и
големина на допустимото пространство за търсене.
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Таблица 1. Резултати с броя изчисления S и стойностите за целевата функция за двата метода
при две начални точки (8,316; 9,987)т и (6,768; 9,352)т далече от търсения екстремум
h0,i

hmin,i, еQ

0,1
h0,1=0,050 0,01
h0,2=0,050 0,001
0,0001
0,00001
0,1
h0,1=0,10 0,01
h0,2=0,10 0,001
0,0001
0,00001

Точност
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Гелфанд и Цетлин
(GTC)
Qmin
S
0.0004771920235
2578
0.0000002156445
3278
0.0000000001492
3750
0.0000000000512
4200
0.0000000000005
4655
0.0004771920235
2502
0.0000002156445
3279
0.0000000001492
3732
0.0000000000512
4207
0.0000000000006
4677

Нов ускорен алгоритъм
(NAA)
Qmin
S
0.002591244587
647
0.000005344085
1037
0.000000000146
1716
0.000000000146
2089
0.000000000005
2831
0.001152536354
535
0.000001714728
906
0.000000110515
1462
0.000000003804
1973
0.00000000000008
2891

Таблица. 2. Резултати с броя изчисления S и стойностите за целевата функция за двата метода
при две начални точки (1,255 ; -0,987)т и (-1,135 ; 0,485)т близо до търсения екстремум:
h0,i

h0,1=0,050
h0,2=0,050

h0,1=0,10
h0,2=0,10

hmin,i , еQ

Точност

0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001
0,1
0,01
0,001
0,0001
0,00001

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Гелфанд и Цетлин
(GTC)
Qmin
S
0.000383776046
1648
0.000000431603
3799
0.000000001031
4403
0.000000000183
4850
0.000000000002
5208
0.000383776046
1626
0.000000431603
3721
0.000000001031
4412
0.000000000184
4890
0.000000000002
5272

Нов ускорен алгоритъм
(NAA)
Qmin
S
0.4816845632407
129
0.0000003192199
841
0.0000001719462
1277
0.0000000004108
1956
0.0000000000002
2758
0.000275562415
296
0.000002710677
1004
0.000000017603
1435
0.000000001855
1923
0.000000000002
2871
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S

5000
4500
4000
3500
3000
2500

GTC

2000

NAA

1500

1000
500
0

1
10-1

2
10-2

3
10-3

4
10-4

точност
5
10-5 Δ

Фиг. 1. Брой изчисления на целевата функция и зададената точност за двата метода GTC
и NAA при две начални случайни точки, генерирани далеч от екстремума (8,316 ; 9,987)т
и (6,768 ; 9,352)т, и стойности за параметъра на стъпката h0,i = 0,05.
S
5000
4500
4000
3500
3000
2500

GTC

2000

NAA

1500
1000
500
0

1
10-1

2
10-2

3
10-3

4
10-4

5
10-5

точност
Δ

Фиг. 2. Брой изчисления и зададената точност за двата метода при две начални
случайни точки, генерирани далеч от екстремума (8,316 ; 9,987)т и (6,768 ; 9,352)т
и стойности за параметъра на стъпката h0,i = 0,1.
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S
6000
5000
4000
GTC

3000

NAA
2000
1000
0

1
10-1

2
10-2

3
10-3

4
10-4

5
10-5

точност
Δ

Фиг. 3. Брой изчисления и зададената точност за двата метода при две начални
случайни точки, генерирани близо до екстремума (1,255; -0,987)т и (-1,135 ; 0,485)т
и стойности за параметъра на стъпката h0,i = 0,05.
S
6000
5000
4000
GTC

3000

NAA
2000
1000
0

1
10-1

2
10-2

3
10-3

4
10-4

5
10-5

точност
Δ

Фиг. 4. Брой изчисления и зададената точност за двата метода при две начални
случайни точки, генерирани близо до екстремума (1,255; -0,987)т и (-1,135 ; 0,485)т и
стойности за параметъра на стъпката h0,i = 0,1.
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