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Колонка на главния редактор 
Здравейте, уважаеми читателю, 

Преди всичко се надявам, че Ви намирам в добро 
здраве и разположение на духа. 
Искам да започна този брой с благодарност към 
всички участници във второто издание на 
Международната научна конференция AIEL-2020, 
които избраха конференцията за своя трибуна и 
възможност да представят своите разработки и 
резултати от научните си изследвания. Конферен-
цията имаше за цел да насърчи сътрудничеството 
между изследователите от областта на компютър-
ните науки, философията, инженерството, психоло-
гията, невронауките и т.н., както и на всички 
работещи в пресечната точка на общностите в 
сферата на когнитивните науки, изкуствения 
интелект и електронното лидерство. Такива бяха и 
очакванията ни. Но това второ издание на конфе-
ренцията се проведе в необичайна обстановка. 
Коронавирусната пандемия се отрази и на нашата 
конферентна аудитория. В условията на карантина и 
другите ограничения конференцията се проведе в 
хибриден формат – присъствено и виртуално. 
Определено това лиши участниците от преките им 
интелектуални контакти и вероятно остави горчивия 
привкус на неудовлетвореност в много от тях. 
Защото в тези нелеки времена непосредствените 
контакти, партньорството и взаимната помощ са от 
решаващо значение за всички. 
Този брой на списанието съдържа част от докладите, 
изнесени на конференцията, с което искаме от 
страниците на списанието те да достигнат до повече 
потенциални читатели – на хартия и в интернет 
(https://journal.iiit.bg). Благодарение на Вас и Вашия 
интерес към нашето/вашето списание и 
организираните от нас събития ние имаме 
възможност да работим и да се стремим да 
задоволяваме професионалните Ви интереси за 
новостите и тенденциите в тези важни не само за 
икономиката и бизнеса, но и за бъдещето на 
човечеството необятни територии – на изкуствен 
интелект (ИИ), роботика, суперкомпютърни 
изчисления, квантови алгоритми и повсеместна 
дигитализация. 
Разликата между обещанието за изкуствен интелект 
(ИИ) и прилагането му на практика никога не е била 
по-голяма от тази през 2020 г. Очевидно имаше 
някои важни постижения в областта на ИИ през 
миналата година (Google DeepMind, Microsoft GTP3 
и др.). И все пак извън тези технологични гиганти 
приемането на ИИ остава в проучвателни етапи за 
голяма част от предприятията и все още не е 
неразделна част от ежедневния бизнес.  
Като редколегия се надяваме, че духът на 
иновационна трансформация ще намери отражение 
в списанието. 
Да си пожелаем успех в това начинание, а на всички 
Вас – здраве и късмет! 
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и  
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Application of  IoT  for telemonitoring patients diagnosed 
with coronavirus COVID-19 

 
 

Angel Ivanov,  Kocho Hrisafov,  Nayden Chivarov 
 

Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 

 
 

Abstract: — In the state of pandemic spread of the 
corona virus COVID-19, the most challenging task 
is the monitoring of thousands to hundreds of 
thousands of patients at once. The demand of 
automatic system to assist the medical doctors with 
monitoring and diagnosis is very high. This paper 
shows a concept design for an automated IoT 
monitoring system for telemonitoring patients, 
diagnosed with coronavirus COVID-19. 

Keywords: —IoT, COVID-19, telemonitoring, 
pulse oximetry, digital stethoscope, artificial neural 
networks, control center 

 
I. INTRODUCTION 

The pandemic caused by the SARS-CoV-2 spread 
very quickly globally. As a best practice against the 
spread and reduction of the number of infected and 
victims, the method of isolation was established. This 
eliminates the possibility of people transmitting the 
virus to each other. 

However, this cannot be applied to hospitals. At this 
stage, doctors cannot avoid contact with the infected, 
because there are still not enough well-developed tools 
and methods for remote treatment in hospital wards. 
Although special Personal Protective Equipment (PPE) 
is being used, this problem proves to be of great 
importance for the health and life of medical staff. 
According to the official statistics by 21.06.2020, the 
percentage of infected medical staff in Bulgaria, for 
example, is approximately 10 % of all infected with the 
virus. 

This high percentage of infected medical personnel 
necessitates the study of new methods and devices for 
treating patients in hospital wards. One such method is 
telemedicine. This method provides opportunities for 
physicians to remotely communicate with patients and 
prescribe appropriate treatment and therapeutic 

regimes. But in these remote medical examinations, the 
doctor cannot directly influence the patient. 

World Health Organization (WHO) [1] has released a 
toolkit [2] for clinical care of severe acute respiratory 
infections (SARI). According to this toolkit, in order to 
determine if the patients are having SARI, few high-risk 
vital signs checks should be confirmed: 

 Heart rate <60 or >130 
 Respiratory rate <10 or >30 
 Temperature <36° or >39° 
 SpO2 (Oxygen saturation in blood) <92% 
To help the medical doctors diagnose Covid-19 with 

higher speed and accuracy, methods for automation of 
the monitoring of patients are needed. In this article we 
will propose new concept for Internet of Things (IoT) 
based automated vital signs monitoring for either 
home-quarantined or hospitalized patients.  

II.  IOT HARDWARE AND COMMUNICATION 
In order to build a good concept design and later 

create a proof of that concept, the project should have 
clear and precise requirements. From hardware 
perspective the requirements are:  

 The quality should be medical grade 
 Should be robust 
 Should be easy to be maintained and disinfected  
 Should not be cumbersome to wear for the 

patient 
 Should be able to communicate reliably and 

securely with the Control center  
From medical monitoring staff’s point of view, the 

requirements are: 

 Each patient’s file should be easily accessible and 
well organized 

 Data should be formatted correctly; 
visualizations should be precise and concrete 
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 Alerts should be available when one or more vital 
signs go above or below predefined thresholds, 
in order to prevent medical complications or 
even death. 

One of the most common signs for COVID-19 is the 
dry cough. For the concept monitoring system to be 
able to register and classify coughs, we must first define 
what exactly is a cough. As described in [3], the cough 
is a primitive reflex. It typically has few distinct phases: 

 Initiating deep inspiration 
 Glottal closure 
 Explosive expiration usually accompanied with 

sound. 
The cough reflex often is repetitively occurring. It is 

initiated by irritating the cough receptors in the 
airways. The consequence of that irritation is that the 
nerve impulses from the cough center in the brainstem 
stimulate the diaphragm, intercostal muscles and the 
larynx to produce the cough. There are two types of 
methods to detect coughs: 

 Using spirometry system 
 Using microphones to detect and further analyze 

recorded sounds 
The spirometry process is described by [4] as a term, 

given to the basic lung function tests. These tests 
measure the amount of air that is inspired and expired. 
There are three types of basic related measurements: 
volume, time and flow. The big advantages of 
spirometry are that it is objective, noninvasive, 
sensitive to early changes and it is reproducible. In [5] 
the authors propose a new method for automatic 
cough detection, using mobile spirometry system. Their 
method is based only on airflow signal processing. The 
classification is done by an artificial neural network, 
trained on the large database of spirometry curves from 
the NHANES database by the American National Center 
for Health Statistics and self-gathered data. The authors 
claim 0.86 (sensitivity), 0.91 (specificity), 0.91 
(accuracy) results.  

In [6] the authors describe the audio analysis aspect 
of the cough. Their research shows that the cough 
sound typically consists of three phases: explosive 
phase, intermediate phase and voiced phase. The 
explosive phase is an explosive expiration because of 
the glottis suddenly opening. The intermediate phase 
can be characterized with the attenuation of cough 
sounds. The voiced phase is observed when the vocal 
cord is closing. In fig. 1 is shown an example block 
diagram for the acquisition system of audio-based 
cough monitors.  

One of the classic tools used for monitoring lungs 
and heart state is the stethoscope. The use of the 
stethoscope is one of the simplest nonintrusive 
methods to measure the Respiratory Rate, which is also 
an important vital sign for coronavirus monitoring. As 
described in [7], the stethoscope is an acoustic device 
that transmits the sounds from the chest piece through 
an air-filled hollow tube to the listener’s ears. 

 
Fig. 1.  Block diagram of audio acquisition system [6]. 

In the digitalization era, the stethoscope has 
received an updated digital version. The digital 
stethoscope usually uses piezoelectric sensor and a 
microphone and can transform the acoustic sound to 
an electrical signal, which can be further amplified for 
optimal listening. The main advantage of the digital 
stethoscope is its ability to be a network device and to 
be connected via various network protocols to other 
devices and/or control center. The current versions of 
digital stethoscopes offer connectivity through 
Bluetooth (BLE) and ZigBee. 

So far it became clear, that for respiratory rate 
monitoring and cough detection to be easy and non-
intrusive for multi-patient 24/7 monitoring, the digital 
stethoscope is the better choice. This is what we are 
going to use in our concept design. 

The next two vital signs that must be monitored are 
the heart rate (pulse) and the concentration of Oxygen 
in the blood (SpO2). Both vital signs can be easily 
monitored by the process called pulse oximetry.  

The principle of pulse oximetry is based on dual-
wavelength illumination of arterial blood. This results in 
an absorption contrast that depends upon the 
proportion of hemoglobin that is chemically combined 
with oxygen. The color of blood varies depending on 
the oxygen content and the hemoglobin molecules 
reflect more red light when they are oxygenated. The 
reflection of infra-red light increases with de-
oxygenated hemoglobin molecules. 

Most of commercially available pulse oximeters are 
attached on the finger. In [8] the authors show the 
concept of a network-connected pulse-oximetry 
system to a personal medical monitoring server which 
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stores the data from the pulse oximeter and can make 
configuration changes to the pulse oximeter. In [9] the 
authors offer a novel method for chest-based pulse 
oximetry. They show that it’s not only possible to make 
measurements, but also that they are faster, have 
higher dynamic range and are as reliable as the finger-
based pulse oximeters. As an additional feature, the 
proposed system can easily be integrated with ECG 
monitoring systems.  

To be able to create real IoT system, all separate 
monitoring methods, that were seen so far must be 
able to connect to the Internet. To do so, the 
networking protocol that we propose is ZigBee [10].  
The protocol architecture is shown on fig. 2. The ZigBee 
architecture does not completely comply with the OSI 
model, but there are distinct similarities. For example, 
there are the physical, medium access (MAC) and the 
Network layers at the bottom of the architecture. These 
layers are supported by the IEEE standard 802.15.4 [11] 
on the base of which the ZigBee protocol is created. The 
rest of the layers from the OSI model are accumulated 
into Application Framework and ZigBee Device Object 
(ZDO) layers. The layers interconnection is made 
possible by the SAPs – Service Access Points. The 
communication between each 2 layers is defined by 
IEEE 802.15.4 as using 2 SAPs between the layers.  

 
Fig. 2. Zigbee protocol architecture  [10] 

The first SAP is used for data exchange and the second 
one for management purposes. The physical and the 
MAC layers are also directly implemented from the IEEE 
802.15.4 specification. The physical layer transmits the 
packets in the form of bytes over the air. The MAC layer 
provides the concepts of a network including PAN ID 
and network discovery, using broadcasts and responses 
from other devices in the same network. The network 
layer is responsible for the creation and maintenance of 
the mesh networking architecture. This includes 

sending network packets for device discovery as well as 
checking existing and creating new dynamic routes 
through the network. In this layer are included 
methods, used for securing the network like protection 
from adding the same device multiple times to the 
same network. The application layer is used as a filter 
for the user-provided applications that are processed 
by the end-devices. This is done to ensure simpler logic 
on these applications. The application layer also filters 
duplicate messages provided by the network layer. The 
ZDO layer is used basically for either local or “over-the-
air” management of the ZigBee network. This layer 
provides the necessary tools and services to discover 
additional nodes and services inside the network and is 
directly responsible for the current state of a single 
node in the network.  

The monitoring methods shown so far are the 
needed components of a complete medical monitoring 
of patients with symptoms of COVID-19. Our concept 
design includes chest-based pulse oximetry, digital 
stethoscope and digital thermometer all attached on 
the same chest strap. All systems will communicate via 
ZigBee media protocol to a local IoT gateway. The 
reason for the local IoT gateway is to become a 
concentration point of all separate devices, to locally 
store the transmitted data for limited time and to 
communicate with the control center over the internet 
over secure channel, providing additional layer of cyber 
security to the endpoints. Artificial Neural Networks 
will be used for cough pattern recognition and 
classification. This is important for the correlation 
between dry cough and the lowered/elevated vital 
signs.  

III. CONTROL CENTER WITH GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI) 
The control center of the telemonitoring solution 

will consist of easy to use GUI frontend, adapted for 
non-technical medical personnel and backend which 
collects data from connected IoT devices and stores 
them into a SQL database. The whole solution will be 
developed in .NET C# in client-server architecture. 

Client-server architecture, architecture of a 
computer network in which many clients request and 
receive service from a centralized server. Clients are 
often situated at workstations or on personal 
computers, while servers are located elsewhere on the 
network, usually on more powerful machines. In 
hospital data processing, a client computer can be 
running an application program for entering patient 
information while the server computer is running 
another program that manages the database in which 
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the information is permanently stored. Many clients 
can access the server’s information simultaneously, 
and, at the same time, a client computer can perform 
other tasks, such as sending e-mail. [12] 

.NET is a free, cross-platform, open source 
developer platform for building many different types of 
applications. It supports multiple languages, editors, 
and libraries to build for web, mobile, desktop, games, 
and IoT. .NET apps can be coded in C#, F#, or Visual 
Basic. [13] 

 C# is a simple, modern, object-oriented, and 
type-safe programming language. 

 F# is a cross-platform, open-source, functional 
programming language for .NET. It also includes 
object-oriented and imperative programming. 

 Visual Basic is an approachable language with a 
simple syntax for building type-safe, object-
oriented apps. 

Independent of the language written, the code will 
run natively on any compatible OS.  

There are Different .NET implementations: 
 .NET Core is a cross-platform .NET 

implementation for websites, servers, and 
console apps on Windows, Linux, and macOS. 

 .NET Framework supports websites, services, 
desktop apps, and more on Windows. 

 Xamarin/Mono is a .NET implementation for 
running apps on all the major mobile operating 
systems. 

SQL Server is a relational database management 
system, or RDBMS, developed and marketed by 
Microsoft. Like other RDBMS software, SQL Server is 
built on top of SQL, a standard programming language 
for interacting with the relational databases. SQL server 
is tied to Transact-SQL, or T-SQL, the Microsoft’s 
implementation of SQL that adds a set of proprietary 
programming constructs [14]. 

The solution workflow is shown in fig. 3. 

It can be deployed in two scenarios depending on the 
resources and IT capabilities of the medical institution: 

 Hybrid cloud solution – backend runs on an on-
premise server located in the medical facility; the 
SQL database engine and GUI runs in the cloud. 

 Fully on-premise solution – all three components 
run locally. 

The backend will be separate native Windows 
application. Its specific function will be to query the IoT 

devices for data, associate them with a patient, perform 
calculations and store them into the SQL database. It 
will run on dedicated on-premise server so large 
quantities of data can be processed. The backend will 
be always deployed on-premise because the IoT 
devices are locally accessible and the data collected 
from them is secured and encrypted before is written 
in the SQL database 

 

 
Fig. 3. Concept workflow diagram 

Microsoft SQL Server 2019 will be used for database 
engine. It will run on a dedicated server to enable lots 
of concurrent connections to the GUI frontend. 
Depending of the chosen scenario it can be run on-
premise or in the cloud. 

The GUI frontend will be WEB based so the medical 
personnel can access from different devices 
(computers, tablets etc.) without the need to install 
separate client software. Also, the WEB technology will 
enable the use of different type of devices without 
compatibility problems (OS independent). The fronted 
can be situated on-premise on a dedicated server or in 
the cloud. 

The frontend will provide options for selecting and 
searching different patients located in the medical 
facility. It will provide Realtime status of the selected 
patient (current values of the patient connected IoT 
devices). Also, it will have an option to see the medical 
history of the patient and compare it to the current 
stats. 

The frontend will query the SQL database for the 
required data and display it. 

An option to write medical data (comments, 
findings) will be given to the application operators. The 
data will be stored in the same SQL database and linked 
with the required patient. 

• Collects data from 
IoT Devices

• Performs 
Calculations and 
write them into SQL 
Database

Backend

• Stores the data
• Provides access 

to the GUI 
frontend

Sql 
Database

Displays the 
required data 

to the medicall 
personnel

GUI Frontend



7

 
№ 2-3 (2),  2020 

 

 

ISSN: 2682 – 9517 (print)         ISSN: 2683 – 0930 (online) 
 

 

  JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)    
 

Reporting will also be included the frontend. The 
medical personnel can produce reports on the specific 
patients which contains medical history of the patients 
(data from IoT devices, charts etc.) with clinical findings.  

The medical personnel will have the option to set 
critical values for different monitored parameters so 
they can receive alerts when some patient medical 
status is becoming critical. 

Several concept windows from the GUI frontend are 
shown: 

 Mockup of the patient list with options to search 
for a patient and select a patient - fig. 4 

 

 
Fig. 4. Patient list window 

 • Mockup of the clinical finding entry window – fig. 5 

 
Fig. 5. Clinical finding entry window 

 Mockup of the Realtime patient statistics – fig. 6 

 
Fig. 6. Realtime patient statistics 

IV.  CONCLUSION 
In this paper is described the application of IoT for 

telemonitoring patients diagnosed with coronavirus 
COVID-19. Shown are the main vital signs that are 
monitored on patients with pending or active diagnose 
of COVID-19. Described were the modern ways of 
monitoring these vital signs. A concept for new IoT-
based patient monitoring system was discussed in 
length with classic client-server architecture and 
optimized methods for patient monitoring and 
telemonitoring in the current pandemic state, necessity 
for social distancing and self-isolation. 
 
Acknowledgements: This research was carried out as 
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patient with COVID-19”. 
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Abstract: The application of modern technical tools 
in the analysis of essential oils requires a constant 
search for new express methods of measurement. 
This is because new technological equipment as well 
as new technological methods are constantly being 
introduced in the production. This article presents 
the results obtained for the color indices of orange 
essential oil. A selection of features has been made 
that are suitable for both classification and 
prediction of oil density. The possibility for 
prediction according to the selected features is 
assessed. Predictive models have been developed 
that describe with sufficient accuracy the change in 
oil density, using color indices as input. 
 
Keywords: Essential oils, Orange, Color indices, Food 
technology, Innovative techniques, Predictive models 
 
 

I. Introduction 
 
A wide variety of essential oils are available on the 
world market. From the reviewed literature sources [1, 
2, 3], it can be summarized that the chemical 
composition of essential oils and the amounts of 
components vary widely. The reasons for these 
variations include a number of factors, such as 
geographical, environmental, agro-technical [4, 5, 6], 
which determine the quality of the essential oil. 
The type and composition of essential oils are 
influenced by the botanical characteristics of plants 
(species, subspecies, variety, hemorrhage), soil and 
climatic conditions (geographical area, type and 
condition of the soil, atmospheric conditions used in 
the cultivation of fertilizers). It also matters which part 
of the plant (flowers, leaves, needles, twigs, bark, 
seeds, roots) is used to extract the essential oil. From 
different parts of the plant, even with the same 
botanical affiliation, different oils are obtained. 

The composition of the essential oils is also influenced 
by the technology of extraction from the plants (by 
distillation, pressing or extraction), the conditions and 
duration of storage, as well as their additional 
processing before use. Therefore, from the same 
starting material, as a final product, an essential oil of 
different composition can be obtained. 
The main indicator for determining the quality of 
essential oils is their chemical composition, which 
varies widely. While for technical oils of vegetable 
origin the quality indicators are standardized, the 
industry of essential oils is not subject to regulation. 
There are not enough standards in this industry to 
categorize all types of oils, certain types with wider 
application are standardized. There are no generally 
accepted rules and regulations that include product 
characteristics and requirements, production 
procedures, test methods and conformity assessment. 
Some manufacturers have internal standards for this 
assessment, others use the services of laboratories 
that check the quality of their products. Gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) is widely 
used in analytical laboratories, other convection 
methods for the analysis of essential oil are known in 
the literature, as well as some modern methods that 
are still limited to laboratory tests. The overview of the 
analysis techniques used confirms that their 
implementation requires laboratory conditions, which 
include expensive laboratory equipment, high quality 
reagents and consumables, technological time for 
sample testing and last but not least highly qualified 
specialists. 
For the reasons listed above, it would be useful to 
develop a methodology for the analysis of essential oils 
using spectrophotometric techniques. When searching 
in the existing literature [6, 7, 8] found that there is 
scarce research in the field of essential oils based on 
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spectrophotometric techniques. The implementation 
of such a methodology would lead to the following 
advantages: creating a fast method that provides 
express analysis of the results, accessible – no high-
cost equipment is used, no special knowledge is 
required to work with laboratory equipment. The 
method could be used by teachers with knowledge in 
engineering and computer science to test theoretical 
knowledge in practical learning situations. 
 

II.  Material and methods 
 
Selection of essential oil. Orange oil (Rivana EOOD – 
Plovdiv, Bulgaria) was chosen for the realization of the 
tasks of the present work. The main composition 
indicated on the label is: Citrus sinensis peel oil; 
limonene; citral. The manufacturer recommends 
aromatherapy oil, scented lamp, locket, massage and 
bath. 
After consultation with the manufacturer, we were 
provided with data on the composition of the essential 
oil, determined by gas chromatography. The 
concentrations of the main compounds in the 
composition of the orange essential oil used are given 
in Table 1.  
 
Table 1. Main composition of orange essential oil 

Component  Content,% Component  Content,% 
Limonene 94,31 Octanal 0,10 
α-Pinene 0,62 Linalool 0,42 

Sabinene and β-Pinene 0,41 δ-3-Carene 0,08 
Myrcene 2,00 Decanal 0,24 

 
Orange oil is chosen because of the wide variety of 
household, industrial and medical applications. In 
everyday life it is used to flavor drinks, desserts and 
pastries. It is used in industry in the production of 
soaps, body lotions, anti-aging creams, room 
fragrances, sprays, deodorants, concentrates, soft 
drinks, biscuits, chocolates, confectionery and bakery 
products. 
Choice of diluent of essential oil. Glycerin GT (VETA 
Pharma AD - Veliko Tarnovo, Bulgaria) was chosen as 
diluent. The diluent is manufactured according to TD-
04/2014 of the manufacturer. The diluent was chosen 
because it is a trivalent alcohol that does not react with 
polymeric materials. This allows its use in polymer 
cuvettes, which reduces the cost of analysis compared 
to the use of cuvettes with optical or quartz glass. 

Determination of essential oil and diluent density. 
The density ρ, is determined by the formula: 
 

𝜌𝜌 = 𝑚𝑚
𝑉𝑉 , 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3 (1) 

 
where m is the mass of the substance, kg; V - volume, 
m3. 
The density was determined in a polymer cuvette with 
an effective volume of 4 ml (0,000004 m3). The 
cuvettes weigh 2,13 g (0,00213 kg), which is subtracted 
from that of the substance to obtain the mass of the 
substance therein. 
The weight of the raw materials is determined with a 
technical scale Pocket Scale MH-200 (ZheZhong 
Weighing Apparatus Factory), maximum determined 
weight 200g, with a resolution of 0,02g. 
Density is an important indicator in the separation of 
oil from condensate during extraction. Determining 
this indicator helps to improve the technological 
process of extraction of essential oils. For example, 
depending on the density of the oil, it can be judged 
whether to implement automatic systems for 
regulating the temperature of the condensate, which 
will change the density of the oil, in the direction of it 
being easier to separate and reduce technological 
losses. 
Experimental setup, used in the work. The 
experimental setup used, in the form of a schematic 
diagram, is presented in Figure 1. It consists of: a 
single-board Arduino Nano microcontroller 
(Kuongshun Electronic Ltd.); TCS230 
spectrophotometric sensor (TAOS Inc.); light source - 
white LED, with the highest light intensity at 450nm; 
cuvette; personal computer. 
Obtaining spectral characteristics. The obtaining 
spectral characteristics consists of two main programs 
– a program with which the single-board 
microcontroller works and a subroutine (function in 
Matlab) for converting RGB values into spectral 
characteristics, in the range 300-1100nm. 
The Arduino program is proposed in [9], and some 
modifications have been made in the present work. 
The received values are sent to the personal computer 
via COM port, with a preset speed of 9600 bit/s. 
The Arduino program is proposed in [9], and some 
modifications have been made in the present work. 
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Figure 1. Experimental setup – principal schematic 

 
The received values are sent to the personal computer 
via COM port, with a preset speed of 9600 bit/s. 
The function in Matlab reads the values from the COM 
port and converts them into spectral characteristics. 
The read RGB values are in transmittance. These values 
are normalized by dividing those measured by placing 
an empty cuvette.  
The obtained normalized values are converted to 
reflectance (R) by the formula: 
 

𝑅𝑅 = 1
10𝑇𝑇 (2) 

This is due to the fact that the TCS230 sensor 
manufacturer offers reflectance-only matching 
functions, as shown in Figure 2. 
The obtained spectral characteristics of reflection can 
be converted into transittance spectra (T) by 
mathematical dependence: 
 

𝑇𝑇 = log(1𝑅𝑅) (3) 

Similarly, the transittance spectra can be converted to 
those of absorption (A), measured in absorption units 
(AU): 
 

𝐴𝐴 = 2 − log(𝑇𝑇) , 𝐴𝐴𝐴𝐴 (4) 
 
The spectral characteristics were obtained in polymer 
cuvettes with an optical path of 10 mm. Their 
dimensions are 12,5x12,5x45 mm. Their effective 
volume is 4 ml. 

 

 
Figure 2. Spectral matching functions for TCS230 

sensor 
 
Conversion of absorption spectral data to color 
components. The conversion of the measured 
absorbance of the samples to XYZ color components 
was done according to the following mathematical 
dependences presented in [10] and developed in [11]: 
 

𝑋𝑋 = 1
𝑁𝑁∫ 𝐴𝐴(𝜆𝜆)�̅�𝑋(𝜆𝜆)𝐼𝐼(𝜆𝜆)𝑑𝑑𝜆𝜆

780

380
 

(5) 𝑌𝑌 = 1
𝑁𝑁∫ 𝐴𝐴(𝜆𝜆)�̅�𝑌(𝜆𝜆)𝐼𝐼(𝜆𝜆)𝑑𝑑𝜆𝜆

780

380
 

𝑍𝑍 = 1
𝑁𝑁∫ 𝐴𝐴(𝜆𝜆)�̅�𝑍(𝜆𝜆)𝐼𝐼(𝜆𝜆)𝑑𝑑𝜆𝜆

780

380
 

Re
sis

to
r 2

00
 Ω

 
White LED diode

Cuvette TCS230 Color Sensor

Arduino Nano 
(compatible)

Personal Computer
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𝑁𝑁 = ∫ �̅�𝑦(𝜆𝜆)𝐼𝐼(𝜆𝜆)𝑑𝑑𝜆𝜆
780

380
 

 
where A (λ) is the measured absorbance of a sample in 
the VIS region; ; �̅�𝑋, �̅�𝑌 и �̅�𝑍 are values from 
correspondence matrices [12]; λ is the wavelength in 
the range 380-780 nm; I (λ) is the correspondence 
vector for the illuminance used. The functions used 
depend on the specified observer and brightness. 
The conversion from XYZ to RGB color model is done 
according to the following mathematical dependence: 
 

𝑚𝑚 = [
3,2406 −1,5372 −0,4986
−0,9689 1,8758 0,0414
0,0557 −0,2040 1,0570

] 
(6) 

[
𝑅𝑅
𝐺𝐺
𝐵𝐵
] = [𝑚𝑚]. [

𝑋𝑋
𝑌𝑌
𝑍𝑍
] 

 
An adjustment was made to the values obtained of the 
color components of the RGB model, under the 
following conditions: 
 

𝑐𝑐𝑐𝑐 = { 12,92. 𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐶𝐶𝐶𝐶 < 0,0031308
1,055. 𝐶𝐶𝐶𝐶0,41666 − 0,055, 𝐶𝐶𝐶𝐶 > 0,0031308 (7) 

 
where CC is the corresponding color component (R, G 
or B). 
The conversion functions used are at the same settings 
for observer and brightness. According to the 
methodology presented in [13], the absorption of the 
samples was measured at wavelengths of 420, 520 and 
620 nm. Convertion functions with observer 2o (Stiles 
and Burch 2o, RGB (1955)) and illumination D65 
(average daylight with UV component (6500K)) were 
applied. 
Obtaining color indices. The color of the essential oils 
is determined with the software application Color 
Meter Free (VisTech.Projects). The application is 
installed on a Motorola Moto E5 mobile phone 
(Motorola Inc., USA). The video sensor of the phone is 
13MP, with a pixel size of 1.14 μm. A white LED strip 
with the highest light intensity at 450 nm was used to 
illuminate the shooting scene. 
The values obtained in the RGB color model are 
converted to XYZ and then to the Lab model. YI-index 
of yellow, WI-index of white are determined. These 
indices are defined in the ASTM E313-20 standard [14]. 
The yellow index (YI) is a value determined by 
colorimetric or spectrophotometric data of the 

product, which describes the change in the color of the 
sample from transparent or white to yellow. This test 
is most often used to assess changes in the color of 
products caused by real or simulated external 
influences. 
A brown index (BI) has also been determined. This 
index shows the purity of the brown color in the 
measured sample. 
The values of chromium C and hue are determined by: 
 

𝐶𝐶 = √𝑎𝑎 + 𝑏𝑏ℎ𝑜𝑜 = 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑏𝑏𝑎𝑎) (8) 
 
Color difference (ΔE). The color difference is that 
between the color components of the Lab model for 
the reference and the corresponding measured 
sample. It is defined as: 
 

∆𝐸𝐸 = √∆𝐿𝐿2 + ∆𝑎𝑎2 + ∆𝑏𝑏2 (9) 
 
In addition to the indices of yellow, white and brown, 
there are some, according to the formulas summarized 
by Pathare et al. [15]. 
 

𝑌𝑌𝐼𝐼 = 142,86𝑏𝑏
𝐿𝐿  (10) 

𝑊𝑊𝐼𝐼 = 100 − √(100 − 𝐿𝐿)2 + 𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 (11) 

𝐵𝐵𝐼𝐼 = 𝑥𝑥 − 0,31
0,17  

where 

𝑥𝑥 = 𝑎𝑎 + 1,75𝐿𝐿
5,645𝐿𝐿 + 𝑎𝑎 − 0,012𝑏𝑏 

(12) 

𝑆𝑆𝐼𝐼 = √𝑎𝑎2 + 𝑏𝑏2 (13) 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑅𝑅𝐺𝐺 = 180 − 𝐻𝐻
𝐿𝐿 + 𝐶𝐶  (14) 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐿𝐿 = 2000𝑎𝑎
𝐿𝐿𝐶𝐶  (15) 

𝐶𝐶𝐼𝐼 = 𝑎𝑎
𝑏𝑏 (16) 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐵𝐵 = 𝑎𝑎
𝑏𝑏 +

𝑎𝑎
𝐿𝐿 (17) 

𝐹𝐹𝐶𝐶𝐼𝐼 = 𝐿𝐿 − 𝑏𝑏 (18) 

𝑊𝑊𝐿𝐿 = 𝐿𝐿
𝑏𝑏 (19) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼 = 1000𝑎𝑎
𝐿𝐿 + ℎ  (20) 

 
Method for selection of informative features. Method 
for selecting regression features by analysis of adjacent 
components, FSRNCA [16]. The weights of the 
characteristics are determined by means of a diagonal 
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adaptation of the method of analysis of adjacent 
components (NCA). This algorithm works well in 
assessing the significance of characteristics for 
distance-based models. The algorithm is suitable for 
selecting features for regression analysis. It can also be 
used to select classification criteria. 
 
Classification methods used. The classification 
methods used are described in detail in [17]. In 
general, the classifiers are shown in Figure 3. 
The naïve Bayesian classifier (NB) was used as a 
reference. It is one of the classical algorithms in 
machine learning and is based on Bayes' theorem for 
determining the a posteriori probability of an event. 
Accepting the "naïve" assumption of conditional 
independence between each pair of parameters. 
The k-nearest neighbors method (kNN) is an image 
classification method that is based on the closest 
training examples in the feature space. An unknown 

image refers to a class to which at least S of the k 
nearest neighbors of the training image sample belong. 
Discriminant analysis (DA) is a multidimensional data 
analysis that is used when there is a need to predict the 
values of a grouping variable. This is known as image 
classification or recognition. The following separating 
functions were used in the discriminant analysis: Linear 
(L) - a linear separation function, suitable for data with 
multivariate normal density of each group, with a 
general estimate of covariance; Quadratic (Q) - a 
quadratic separation function (of the second degree), 
distributes data with multivariate normal density by 
calculating the covariance and collects them in a group; 
Diagquadratic (DQ) - is similar to the quadratic 
separation function, but uses the calculation of the 
diagonal of the covariance matrix (diagonal nonlinear 
separation function); Mahalanobis (M) - divides the 
data into groups by the distance of Mahalonobis by 
determining the covariance in the data.

 

   
a) naïve Bayesian classifier b) discriminant classifier c) kNN method 

Figure 3. General view of the classifiers used 
 
The evaluation of the work of the used classifiers is 
made by a general classification error, which is 
described by the formula: 
 

е =
∑ (∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 )𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
∑ ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

. 100,% (21) 

 
where yik is the number of class i samples classified by 
the classifier in class k; yii - number of correctly 
recognized samples; k=1...n – number of incorrectly 
assigned in a given class i in relation to the total 
number of samples; n - number of classes. 
Model for predicting the density of essential oil. An 
initial model was used, describing the relationship 
between selected characteristics of essential oils of the 
type: 

 
𝑧𝑧 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥 + 𝑏𝑏2𝑦𝑦 + 𝑏𝑏3𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏4𝑥𝑥𝑦𝑦 + 𝑏𝑏5𝑦𝑦2. (22) 

 
The coefficients of the model, their standard error (SE), 
t-statistics (tStat), p-value are determined. The sum of 
the squared error (SSE) and the root mean square error 
(RMSE) are also used. 
An analysis of the coefficients of the model depending 
on the value of p, for each of them. Non-informative 
coefficients are rejected by the model. 

The data processing was performed in the software 
products MS Excel 2016 (Microsoft Corp.) and Matlab 
2017 (The Math Works Inc.). All data were processed 
at a level of significance α=0,05. 
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III. Results and discussion 
 
Results for the color indices of essential oil are 
presented. A selection of features has been made that 
are suitable for both classification and prediction of 
essential oil density. The possibility for prediction, 
according to the selected features is assessed. 
Predictive models have been developed that describe 
with sufficient accuracy the change in essential oil 
density using color indices.  
Results of determination of density of essential oil at 
dilution. The results of determining the density of 
orange essential oil at dilution are shown in Table 2. 
The table shows that the oil has a density close to that 
of the diluent. 
 
Table 2. Density of essential oil at dilution 

Designation Разреждане Density, kg/l Essential oil, % Diluent, % 
R1 0 100 0,760 
R2 25 75 0,788 
R3 50 50 0,778 
R4 70 25 0,785 
R5 100 0 0,810 

 
Color indices based on data from a video sensor on a 
mobile phone. Figure 4 shows a graph of the location 
of the diluted essential oil samples in the Lab color 
space. The presented graph depends on the 
percentage of diluent. It can be seen that the values of 
the color components of the diluent differ significantly 

from those of the essential oil. Diluted oils are clearly 
different from each other on the chart. 

Table 3 lists the color components, color 
characteristics and color indices of the diluted oils and 
diluent. The color difference ΔE is calculated relative to 
pure orange oil. 

Spectral characteristics and color indices according to 
spectrophotometer data. Figure 5 shows the averaged 
spectral transmittance characteristics, depending on 
the percentage of diluent. It can be seen that the 
values of the transmittance of the diluent differ 
significantly from those of the oil. Diluted oils visibly 
differ from each other in their spectral characteristics. 

An increase in the transmittance curves from the 
visible to the infrared region of the electromagnetic 
spectrum is observed. Low values of the transition in 
the red region are followed by a sharp rise in the curves 
to high values of the transmittance in the near infrared 
region. This sharp increase in transmittance values is 
known as the red edge. 
After converting the spectra from transmittance to 
absorption, the color components of the Lab color 
model were calculated. Color difference and color 
indices are determined. Table 4 lists the color 
components, color characteristics and color indices of 
the diluted essential oils and diluent. The color 
difference ΔE is calculated relative to pure orange 
essential oil.  
 

 
 

 
 
Figure 4. Lab components of orange essential oils 
according to video sensor data 

 
 
Figure 5. Transmittance spectral characteristics of 
orange essential oils 
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Table 3. Color indices for orange essential oil at dilution, according to mobile phone data 
Designation  R1 R2 R3 R4 R5 
Diluent, % 100 75 50 25 0 

EO, % 0 25 50 75 100 
DS 

CC and CI mean SD CV mean SD CV mean SD CV mean SD CV mean SD CV 

L 66,9 0,8 1% 47,9 0,5 1% 42,7 2,3 5% 35,7 0,6 2% 36,4 2,6 7% 
a 2,4 1,3 53% 17,9 1,2 7% 33,3 6,6 20% 40,2 2,0 5% 33,7 4,7 14% 
b 6,6 1,2 18% 55,5 0,5 1% 52,7 1,3 2% 46,9 0,8 2% 44,7 4,8 11% 
C 3,0 0,3 11% 8,6 0,1 1% 9,3 0,3 3% 9,3 0,1 1% 8,9 0,1 1% 
h 1,0 0,7 69% 1,3 0,0 2% 1,0 0,1 10% 0,9 0,0 3% 0,9 0,1 13% 

ΔE 70,1 2,1 3% 22,4 6,8 30% 14,2 6,9 49% 10,3 2,5 24% 0,0 0,0 0% 
YI 14,0 2,5 18% 165,8 0,6 0% 176,5 5,7 3% 187,7 3,8 2% 175,1 9,1 5% 
WI 66,1 0,9 1% 21,7 0,4 2% 15,1 3,6 24% 10,8 1,2 11% 15,0 1,9 13% 
BI 233,7 91,1 39% 24,4 1,1 4% 15,2 2,3 15% 11,5 0,5 4% 13,1 1,6 12% 
SI 7,1 1,2 17% 58,4 0,7 1% 62,6 2,9 5% 61,8 1,3 2% 56,4 1,7 3% 

CIRG 0,0 0,0 33% 0,0 0,0 1% 0,0 0,0 9% 0,1 0,0 2% 0,0 0,0 12% 
COL 24,5 9,5 39% 87,3 5,3 6% 169,4 38,2 23% 241,0 12,8 5% 212,1 46,8 22% 
CI 0,4 0,2 45% 0,3 0,0 7% 0,6 0,1 22% 0,9 0,0 6% 0,8 0,2 26% 

ECB 0,3 0,2 55% 0,7 0,0 7% 1,4 0,3 24% 2,0 0,1 6% 1,7 0,4 24% 
FCI 73,5 1,1 2% 7,7 0,1 2% 10,0 1,1 11% 11,2 0,8 8% 8,3 2,6 31% 
WL 10,5 1,9 18% 0,9 0,0 0% 0,8 0,0 3% 0,8 0,0 2% 0,8 0,0 6% 

PACI 36,9 16,2 44% 364,5 25,5 7% 772,4 202,6 26% 1099,0 69,0 6% 916,5 204,9 22% 
R-dilution; EO-essential oil; DS-descriptive statistics; CC-color component; CI-color index; mean-average value; SD standard deviation; 
CV-coefficient of variation 

Figure 6 shows a graph of the location of the diluted 
essential oil samples in the Lab color space.  
The presented graph depends on the percentage of 
diluent. It can be seen that the values of the color 

components of the diluent differ significantly from 
those of the oil. Diluted oils are clearly different from 
each other on the chart.

 
Table 4. Color indices for orange essential oil at dilution, according to spectrophotometer data 

Designation  R1 R2 R3 R4 R5 
Diluent, % 0  25  50 75  100  

EO, % 100 75 50 25 0 
DS 

CC and CI mean SD CV mean SD CV mean SD CV mean SD CV mean SD CV 

L 47,7 0,6 1% 51,4 0,7 1% 54,1 0,6 1% 60,1 0,6 1% 64,9 0,7 1% 
a 18,6 0,6 3% 13,6 0,4 3% 4,2 0,7 17% 5,8 0,4 7% 3,7 0,5 12% 
b 15,6 0,4 3% 24,8 0,6 2% 40,6 0,4 1% 61,1 0,3 0% 57,3 0,5 1% 
C 5,8 0,0 1% 6,2 0,0 0% 6,7 0,0 1% 7,4 0,0 0% 7,3 0,0 1% 
h 0,7 0,0 3% 1,1 0,0 2% 1,5 0,0 1% 1,5 0,0 0% 1,5 0,0 1% 

ΔE 50,4 0,9 2% 39,2 0,7 2% 21,4 0,6 3% 6,5 0,3 5% 0,0 0,0 0% 
YI 46,6 1,4 3% 69,0 2,4 3% 107,2 1,4 1% 145,3 1,0 1% 126,2 1,4 1% 
WI 42,4 0,6 2% 43,7 0,7 2% 38,6 0,4 1% 26,8 0,2 1% 32,7 0,5 1% 
BI 23,2 0,6 3% 30,3 0,6 2% 60,8 4,4 7% 764,3 259,1 34% 563,9 192,7 34% 
SI 24,2 0,4 2% 28,3 0,4 1% 40,8 0,4 1% 61,4 0,3 1% 57,5 0,5 1% 

CIRG 0,0 0,0 2% 0,0 0,0 1% 0,0 0,0 1% 0,1 0,0 1% 0,1 0,0 1% 
COL 133,3 4,5 3% 85,6 2,5 3% 23,1 3,8 16% 25,9 1,9 7% 15,5 1,9 12% 
CI 1,2 0,1 5% 0,6 0,0 6% 0,1 0,0 17% 0,1 0,0 7% 0,1 0,0 12% 

ECB 1,6 0,1 5% 0,8 0,0 5% 0,2 0,0 17% 0,2 0,0 7% 0,1 0,0 12% 
FCI 32,2 0,7 2% 26,6 1,1 4% 13,5 0,6 5% 1,0 0,4 41% 7,6 0,7 9% 
WL 3,1 0,1 3% 2,1 0,1 3% 1,3 0,0 1% 1,0 0,0 1% 1,1 0,0 1% 

PACI 383,9 14,8 4% 260,0 7,8 3% 75,2 12,6 17% 98,8 6,9 7% 58,0 6,8 12% 
R-dilution; EO-essential oil; DS-descriptive statistics; CC-color component; CI-color index; mean-average value; SD standard deviation; 
CV-coefficient of variation 
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Figure 6. Lab color components of orange essential 

oils according to spectrophotometer data 

Classification of orange essential oil at dilution. A 
selection of color indices for classification and 
prediction of the density of orange essential oil at 
dilution. Figure 7 shows the results of this selection for 
the two compared sensors. It can be seen that in both 
cases the COL and PACI color indices have the highest 
weighting coefficients compared to the other indices. 
In the data from the video sensor, the COL index (6) has 
the highest value of the weighting factor, and the PACI 
index (11) has a lower coefficient. In the 
spectrophotometer data, both indices also have the 
highest weights, but the COL index has a lower value of 
the coefficient compared to PACI. Selected indices are 
used in classification and in predicting the density of 
essential oil.

 

  
a) according to data from a video sensor b) according to spectrophotometer data 

Figure 7. Selection of features for prediction and classification 
 
Table 5. Results of classification of essential oils at 
different degrees of dilution according to data from a 
video sensor on a mobile phone 

Classifier 
Dilution 

Naïve Bayes 
NB kNN DA 

L Q DQ M 
R1-R2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
R1-R3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
R1-R4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
R1-R5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
R2-R3 3% 4% 5% 3% 2% 5% 
R2-R4 2% 3% 3% 2% 2% 3% 
R2-R5 2% 2% 3% 2% 2% 3% 
R3-R4 13% 4% 4% 3% 2% 4% 
R3-R5 43% 3% 3% 2% 2% 3% 
R4-R5 7% 2% 4% 3% 2% 4% 

R-dilution; L-linear; Q-quadratic; DQ-diagonal quadratic; M-Mahalanobis 

Tables 5 and 6 show the results of the classification of 
orange essential oil at dilution. The classification in two 
classes – diluent and essential oil gives zero general 

classification error, regardless of the sensor used. In 
the Bayesian classifier (which is used as a reference), 
the highest error values are obtained between R3-R4 
and R3-R5. 
When using data from a video sensor, the error is in the 
range e=13-43%, while when using those from a 
spectrophotometer, the error is twice smaller (e=15-
20%). When using linear classifiers such as kNN and DA 
with a linear separation function, the total 
classification error reaches e=2-4%, when using video 
sensor data. When applying data from a 
spectrophotometer with linear separation functions, 
the error reaches e=1-3%. 

Table 6. Results of classification of essential oils at 
different degrees of dilution according to 
spectrophotometer data 
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Classifier 
Dilution 

Naïve Bayes 
NB kNN DA 

L Q DQ M 
R1-R2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
R1-R3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
R1-R4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
R1-R5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
R2-R3 2% 3% 4% 2% 1% 4% 
R2-R4 1% 2% 2% 1% 1% 2% 
R2-R5 1% 1% 2% 1% 1% 2% 
R3-R4 20% 3% 3% 2% 1% 3% 
R3-R5 15% 2% 2% 1% 1% 2% 
R4-R5 2% 1% 3% 2% 1% 3% 

R-dilution; L-linear; Q-quadratic; DQ-diagonal quadratic; M-
Mahalanobis 

 

Prediction from spectrophotometer data. The 
selected features were used in compiling a model to 
predict the density of the essential oil at dilution. After 
removing the insignificant coefficients from the basic 
model, which have p-Value>>α, it was found that the 
relationship between mass density (D) and color 
indices can be described by the following model: 
 
𝐷𝐷 = 0,74 − 5. 10−3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 2. 10−3𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 + 
+3,4. 10−5𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2 − 4. 10−6𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃2.  (23) 
 
 

 
Figure 8. Model of the type D=f (COL, PACI), according to data from a spectrophotometer – general view 

An assessment of the obtained model was made. Table 
7 shows the results of this test. There is a low standard 
error. 
Table 7. Results of model analysis based on 
spectrophotometer data 

R=0,95; R2=0,90; F(4,45)=101,68; 
p<0,00; Std.Error of estimate=0,005; 

SSE=0,001; RMSE=0,005 
 Beta Std.Err. B Std.Err. t(45) p-level 

Intercept - - 0,74 0,01 151,62 0,00 
x -13,87 2,07 -0,01 0,00 -6,70 0,00 
y 15,64 2,13 0,00 0,00 7,35 0,00 

x^2 14,27 2,44 0,00 0,00 5,86 0,00 
y^2 -15,06 2,77 -0,00 0,00 -5,43 0,00 

The coefficients of the model are significant because 

the p-Value is much less than the accepted significance 
level α=0,05. The SSE, MSE and RMSE error values are 
low. The results show that the obtained model 
describes a significant part of the change in the density 
of orange essential oil during dilution. 
Figure 8 shows the obtained model, in graphical form, 
together with the data used. The values of the color 
index COL are plotted on the X axis. On the Y axis, those 
of the PACI index. On the Z axis the density values (D). 
The COL color index has a greater influence on density 
prediction (D) than the PACI index. It can be seen that 
the area of change of the two factors in which D has 
the largest values, is when they are at their upper 
levels.
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Prediction from video sensor data. The selected 
features were used in compiling a model for predicting 
essential oil density. After removing the insignificant 
coefficients from the basic model, which have p-
Value>>α, it was found that the relationship between 

mass density (D) and color indices can be described by 
the following model: 
 
𝐷𝐷 = 0,76 + 7,1. 10−5𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 3. 10−5𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶2 − 
−1,81. 10−7𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2.   (24) 

 

 
Figure 9. Model of the type D=f(COL, PACI), according to data from a video sensor – general view 

 
An assessment of the obtained model was made. Table 
8 shows the results of this test. A low standard error is 
observed. 
 
Table 8. Results of model analysis based on video 
sensor data 

R=0,87; R2=0,76; F(3,496)=519,33; 
p<0,00; Std.Error of estimate=0,008; 

SSE=0,03; RMSE=0,008 
 Beta Std.Err. B Std.Err. t(496) p-level 

Intercept - - 0,76 0,00 895,04 0,00 
y 1,79 0,08 0,00 0,00 21,96 0,00 

x^2 4,61 0,22 0,00 0,00 21,43 0,00 
y^2 -5,82 0,22 -0,00 0,00 -26,56 0,00 

The coefficients of the model are significant because 
the p-Value is much less than the accepted significance 
level α=0,05. The SSE, MSE and RMSE error values are 
low. The results show that the obtained model 

describes a significant part of the change in the density 
of orange oil during dilution. 
Figure 9 shows the obtained model, in graphical form, 
together with the data used. The values of the color 
index COL are plotted on the X axis. On the Y axis, those 
of the PACI index. On the Z axis the density values (D). 
The PACI color index has a greater influence on density 
prediction (D) than the COL index. The area of change 
of the two factors in which D has the largest values is 
when they are at their upper levels. 
The results obtained in the present work can be 
compared with those in the available literature. Hobbs 
et al. [18], offer a spectrophotometer similar to those 
proposed in the present work. The disadvantage of the 
sensor used by the authors is that it works in the VIS 
field and its range is only 6 wavelengths, which limits 
its practical application. 
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The results obtained in the present work confirm those 
of Ghorude et al. [19]. The authors compare the results 
of the TCS230 sensor with those of a reference 
spectrophotometer. These data are supplemented in 
the present work by comparison with data obtained 
with a video sensor on a mobile phone. 
Yeh and Tseng [16], and at a later stage Lazaro et al. 
[20], offer software and hardware solutions for 
spectrophotometers, using low cost sensors. Both in 
the present work and in that of Lazaro and team, the 
main drawback of previous solutions for such technical 
systems has been eliminated, that their creation is 
time-consuming and requires specialized knowledge in 
the field of electronics. 
 

IV.  Conclusion 
 
In the present work the possibility for determination of 
color indices of orange essential oil is established. 
Data sets have been compiled, measurements and 
analyzes of color characteristics and indices of 
essential oils have been made. These indices are used 
for classification and forecasting, depending on the 
density of the essential oil. 
From the comparative analysis for evaluation of the 
influence of the used methods on the accuracy of 
classification, depending on the used sensor, it was 
found that when using the three studied methods for 
classification NB, kNN and DA with spectrophotometer 
data, better results are obtained. when predicting 
essential oil density than when using a mobile phone 
video sensor. 
The comparative analysis shows that the high accuracy 
of classification is achieved with the nonlinear 
functions of the discriminant analysis. In this method, 
the general classification error is e=1-4% according to 
spectrophotometer data and e=1-5% according to 
mobile phone video sensor data. The use of the NB and 
kNN methods also showed good results (e=2-43%), 
which are much weaker than those obtained with DA 
using a nonlinear separation function. 
Models have been developed to predict the density of 
orange essential oil, depending on its color indices, 
which can be used to predict a change in this property. 
A comparative analysis of the models obtained from 
data from the two used sensors was made. Similarity 
was found in the models with errors not exceeding 5%. 
The application of data from digital images obtained 
with a video sensor on a mobile phone is a practically 

significant method for quantifying the density of 
essential oil in the laboratory. Also, the results of this 
work can be used in the training of future engineers in 
the subject area. 
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Абстракт—Съвременните решения в 
роботиката разчитат изключително на 
предварителна верификация чрез използване на 
симулационни среди. Изследват се алгоритми за 
управление, сценарии, нови концепции и много 
други. Целта на настоящото изследване е да се 
разучат особеностите при управление на 
манипулатора Kinova Jaco в симулационната 
среда на Matlab и използване на библиотеките в 
Robotics System ToolboxTM . Разгледаният пример 
показва програмно симулиране захващането на 
целевия обект от манипулатор с 9 степени на 
свобода. Първите 6 принадлежат на 
механизираната ръка, а останалите са част от 
хващача. Разгледан е и е изследван алгоритъм за 
достигане на обект в работната област на 
манипулатор и захващането му . За целта е 
използван симулационен модел на манипулатор 
с възможност за 3D визуализация на движенията 
му. 
Ключови думи: Kinova Jaco, Matlab, 
Robotics System ToolboxTM , Rigid body tree 
 

Въведение 

 В днешно време множество програми на 
Европейския съюз финансират развитието на 
роботиката. Ускореното развитие на роботиката се 
дължи предимно на усъвършенстването на 
системите за управление както в хардуерно, така и 

в алгоритмично-софтуерно отношение. Използват 
се симулационни подходи за изследване 
приложимостта на алгоритми за адаптивно 
управление в областта на роботиката [1]. 
Математическите модели и програмното им 
тестване с помощен софтуер позволяват да бъде 
осъществен синтез на управляваща програмна 
структура. Програмнaта среда на Matlab позволява 
достоверната симулация на различни типове 
управления като се използва и динамичният модел 
на обекта [2].  
Динамиката на всички реални процеси и обекти е 
нелинейна, като тя може да се счита за линейна 
само в малка околност на работната точка. 
Непрекъснатото развитие на технологиите поставя 
строги изисквания за високо качество и прецизност 
на работа на управлявания обект в неговия пълен 
работен диапазон. За целта е необходимо да се 
отчитат нелинейностите в динамиката на обекта и 
да се използват методи за синтез на управление, 
приложими за нелинейни системи.  

Освен проблемът с динамиката, важен е и този 
свързан с кинематиката. Кинематиката на 
манипулатора е фундаментален аспект в 
роботиката. Тя изследва позицията му по 
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отношение на фиксирана  координатна система, без 
да отчита силите и моментите пораждащи 
движението. Mетодът на Denavit-Hartenberg (DH 
метод) [3] e oснован на хомогенни трансформации 
чрез матрици (4x4) и е широко използван в 
роботиката, защото с помощта на минимален брой 
компоненти изразява връзката между съседни 
координатни системи прикрепени към звената на 
манипулатора. 
Компютърните симулации са станали важна част от 
математическото моделиране на много естествени 
системи във физиката, астрофизиката, химията, 
биологията, както и на обществени системи в 
икономиката, психологията, социалните науки и 
инженерството и представляватмощен инструмент 
в научните изследвания. Те служат за изследване и 
добиване на по-добра информираност за 
характеристиките на системата, когато тя е твърде 
сложна за аналитично решение [4]. В настоящето 
изследване са използвани и представени 
възможностите за управление на манипулатор 
Kinova Jaco в симулационната среда Matlab.  
През последните години има все по-голям интерес 
към колаборативни роботи, които да работят в 
непосредствена близост до хората или дори 
физически да взаимодействат с тях. Възможни 
приложения включват рехабилитационни роботи 
(помагат на хората да тренират двигателните 
умения), роботизирани протези, роботи асистенти 
за подпомагане възрастните хора, в 
промишлеността (при съвместно изпълнение на 
технологични операции от човек и робот), 
развлекателни роботи, преносими роботи (външни 
протези или силови прибавки около човешкото 
тяло) и др. Изискванията за новото поколение 
“умни” роботи са коренно различни от тези при 
старите роботи манипулатори. За разлика от тях, те 
трябва да функционират в непознати, 
неопределени и непредвидимо променящи се 
среди, и ще имат само частично познание за 
заобикалящата ги област.  
 

I. Описание на моделите и характеристиките 
на Kinova Jaco2 

Kinova Jaco2 е манипулатор, подходящ за 
екплоатация в медицината, в образованието, в 
изследователстката дейност и други. Jaco2 се 
състои от шест звена, изработени от въглеродни 
влакна и свързани чрез алуминиеви стави. 
Положението и ориентацията на всяко негово звено 
може да бъде дефинирано спрямо координатната 
система в основата на ръката – референтна 
координатна система. В роботиката тази 
референтна координатна система се свързва с 
координатни системи на другите стави чрез 
прилагане на хомогенни трансформации. 
Дадена точка P в пространството може да бъде 
представена по отношение на базоовата 
координатна система с център о0 (Фиг. 1). Ако 
позицията й е известна само в координатна система 
о1, то чрез хомогенното преобразувание тя може да 
бъде определена и в референтната координатна 
система. За целта се използва ротационната 
матрица 𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑖𝑖−1 , която e с размерност 3 × 3  и описва 
ротацията между две съседни координатни 
системи около трите оси. Позицията на точката P по 
отношение на основната рамка се определя 
съгласно формула (1) [5]:   
 

𝑝𝑝0 = 𝑜𝑜1
0 + 𝑅𝑅1

0𝑝𝑝1                                                   (1) 
 

където 𝑜𝑜1
0 ∈ 𝑅𝑅3  е разстоянието между съседните 

координатни системи. 

 
Фиг. 1 Представяне на точка между референтните 

рамки. 
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Хомогенната трансформация - 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑖𝑖−1  дефинира 

разстоянието между центровете на две 
координатни системи и ротацията на координатна 
система i спрямо i-1. Описанието на 
преобразуванието от Фиг. 1., е дадено в израз: 
 
L= [0 0 0] 

𝑇𝑇1
0 = [𝑅𝑅1

0 𝑜𝑜1
0

𝐿𝐿 1 ]                                                     (2) 

 
Тази 4 × 4 размерна матрица е базов елемент за 
генериране на кинематично описание. 
Кинематичният модел на 6 DOF робот манипулатор 
Jaco2 може да бъде представен от набор от 
хомогенни преобразувания за всеки две 
координатни системи, прикрепени към съседни 
звена. Ако приемем, че към всяка става е фиксирана 
координатна система, тогава трансформацията 
между крайния изпълнителен механизъм и 
основната рамка се дава от следния израз: 
 
𝑇𝑇𝑛𝑛

0(𝑞𝑞) = 𝑇𝑇1
0(𝑞𝑞1)𝑇𝑇2

1(𝑞𝑞2) … 𝑇𝑇𝑛𝑛
𝑛𝑛−1(𝑞𝑞𝑛𝑛)                      (3)      

                                                                             
където q е набор от ставни променливи, а n е броят 
степени на свобода [6]. 
Уравнение (3) представя теоретичния принцип на 
дефиниране на кинематичния модел.  
За да извлечем аналитично матриците за 
трансформация на всяка връзка, е необходимо да 
се знае как различните референтни рамки са 
физически свързани. Параметрите на Denavit-
Hartenberg (DH) позволяват именно това. 
Спецификацията на Jaco2 дава стойностите на 
параметрите, които участват в матрицата на DH. По 
- долу в Таблица 1 са показани размерите на ръката, 
показани на Фиг. 2 [7]. 
 

Табл. 1 Стойности за звената на робота 
Стойности за звената на робота (в метри) 
D1 0.2755 Основа до лакътя 
D2 0.4100 Дължина на ръката 
e2 0.0098 Странично отместване  

между стави 3-4 

D3 0.2073 Дължина на предното рамо 
D4 0.0741 Първа дължина на китката 
D5 0.0741 Втора дължина на китката 
D6 0.1600 От китката до центъра на 

ръката 
 

Табл. 2 DH параметри 
I 𝛼𝛼𝑖𝑖−1 𝑎𝑎𝑖𝑖−1 𝑑𝑑𝑖𝑖  𝜃𝜃𝑖𝑖 
1 𝜋𝜋/2 0 D1 𝑞𝑞1 
2 𝜋𝜋 D2 0 𝑞𝑞2 
3 𝜋𝜋/2 0 -e2 𝑞𝑞3 
4 2*aa 0 -d4b 𝑞𝑞4 
5 2*aa 0 -d5b 𝑞𝑞5 
6 𝜋𝜋 0 -d6b 𝑞𝑞6 

 
 

 
Фиг. 2 Дължини на JACO2 

Диференциалният кинематичен модел дава 
връзката между ъгловата и линейната скорост на 
крайния изпълнителен механизъм и скоростите на 
ставите. Tова отношение е обединено в матрица, 
наречена Якобиан, която освен че е важна за 
анализа и обратната кинематика, може да бъде 
полезна и за изчисляване на въртящите моменти, 
действащи в ставите, когато към крайния 
изпълнителен механизъм се прилага усилие.  
Нека линейната скорост на крайния изпълнителен 
механизъм се дефинира като 𝑝𝑝�̇�𝑒  и ъгловата скорост 
we, докато ставните скорости са �̇�𝑞 , тогава 
отношението е: 

 𝑝𝑝�̇�𝑒 =  𝐽𝐽𝑝𝑝(𝑞𝑞)�̇�𝑞 

𝑤𝑤𝑒𝑒 = 𝐽𝐽𝑜𝑜(𝑞𝑞) �̇�𝑞                                                         (4) 
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където 𝐽𝐽𝑝𝑝(q) е (3 × n) матрица, свързваща линейната 
скорост 𝑝𝑝�̇�𝑒  на крайния изпълнителен механизъм 
със скоростите на ставите �̇�𝑞 , а  𝐽𝐽𝑜𝑜  (q) е (3 × n) 
матрица, описваща връзката между ъгловата 
скорост на крайния изпълнителен механизъм и 
скоростите на ставите. Комбинирани заедно, тези 
подматрици правят матрицата на Якоби – J. 
Динамичният модел се основава на връзката между 
положението, скоростта и ускорението на ставите и 
получените въртящи моменти, предадени на 
ставите. При динамиката участват тегловните 
характеристики на манипулатора, както и 
скоростите на движение на ставите. Подобно на 
предходните модели, може да се пристъпи към 
прав или обратен подход, където първият се 
основава на оценката на движенията на робота, 
като се имат предвид въртящите моменти/сили, 
приложени към ставите: 
 

�̈�𝑞 = 𝑔𝑔(𝑞𝑞, �̇�𝑞, �̈�𝑞, 𝐹𝐹𝑒𝑒)                                                     (5) 
 

докато вторият използва действащите ускорения, 
скорост и позиции, за да се получат необходимите 
съвместни въртящи моменти, които трябва да 
бъдат изпратени към ставите: 
 

𝜏𝜏 = 𝑓𝑓(𝑞𝑞, �̇�𝑞, �̈�𝑞, 𝐹𝐹𝑒𝑒)                                             (6) 
 
И двете уравнения (5) и (6) са основни за 
проектирането и изучаването на архитектурите за 
управление по метода на изчисления момент. 
Динамиката отчита характеристики на 
манипулатора като неговата маса (на звената и 
изпълнителния механизъм) и неговата инерция. 
Тези параметри имат постоянен характер и тяхната 
коректна оценка, може значително да подобри 
работата на робота по време на изпълнение на 
прецизни движения [8]. 
В литературата широко се разглеждат два метода: 
Euler-Lagrange (EL), Newton-Euler (NE), или 
комбинация от двата. 

Методът EL е базиран върху кинетичните и 
потенциалните енергии, съществуващи по време на 
движение на робота. Това може да бъде обобщено 
от Лагранжиана L, представен от израза: 
 

𝐿𝐿(𝑞𝑞, �̇�𝑞) = 𝐾𝐾(𝑞𝑞, �̇�𝑞) − 𝑃𝑃(𝑞𝑞)                                     (7)      
                                       
Изразяването на вектора на обобщените сили 
𝜏𝜏 става с израз (8): 
 

 𝜏𝜏 = 𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕�̇�𝑞 − 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑞𝑞                                                       (8)           

 
II. СИМУЛАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Всеки манипулатор, за който ще се създават 
алгоритми в Robotics System Toolbox (RST), трябва 
да бъде дефиниран като обект от типа 
rigidBodyTree, съставен от звена и стави. Могат да се 
използват подходи за управление като 
индивидуално ставно управление или управление 
по изчислен момент. Софтуерният инструмент 
позволява определяне на набор от точки в целеви 
региони. Дефинираните математически модели на 
манипулатори в Matlab може да бъдат тествани с 
множество алгоритми дефинирани в програмната 
среда: управление на траектория с използването на 
инверсна кинематика, проверка за колизии, 
изпълнение на безопасно траекторно следене, 
управление на ставното пространство с инверсна 
кинематика. 
В симулацията се дефинира работен целеви регион 
(Workspace Goal Region - WGR) в околност на 
целевата позиция. Използвайки обратната 
кинематика се установява релация между целевия 
обект и ставното пространство, взети са в предвид 
ограничения, породени от препятствията. За 
сходство между текущата позиция и целевата се 
използва  RRT (Rapidly-exploring random tree). 
Предимство на подхода за определяне на целевия 
регион отколкото конкретна позиция е, че в 
целевия регион е дефиниран набор от приемливи 
позиции за работния орган на робота. В следствие 
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на това манипулаторът може да достигне до обекта 
захождайки към него под множество посоки и 
ориентации.  
Концепцията за WGR е предложена за първи път от 
Dmitry Berenson и колектив през 2009 г. [9]. Този 
алгоритъм по-късно еволюира в Task Space Regions 
[10]. WGR се състои от три части: 

- Дефиниране на целевия регион спрямо 
базата на манипулатора. 

- Сравняване на позицията на координатната 
система на китката с набора от целеви 
позиции от WGR региона.  

- Задавене на ограничителна матрица за 
позициите в целевия регион. 

В направената симулация на Matlab, която използва 
инструменти на Robotics System ToolboxTM се 
извършва проверка за колизии между 
роботизираната ръка и обекти в работната й област. 
Валидаторът проверява възможните конфигурации 
и отхвърля колизионните такива.  
В проведения симулационен експеримент са 
зададени стартова и целева конфигурации, като се 
използва функцията inverseKinematics и функцията 
за решаване на задачата за обратната кинематика.  
Даден робот функциониращ в н-мерно 
пространство трябва да може да навигира от точка 
А до точка Б избягвайки препятствия. RRT 
алгоритъма не дефинира точки, през които 
устройството трябва да премине. Пътят изминат от 
манипулатора чрез RRT алгоритъма не винаги е 
оптимален, затова е предложена подобрена 
версия. RRT подхода използва условие за близост за 
дефиниране на нова точка от пътя. Даден е псевдо 
код, който репрезентира операциите извършвани 
от RRT подхода:  
 
Qgoal  
Counter = 0  
lim = n should run for 
G(V,E)  
While counter < lim: 
    Xnew  = RandomPosition() 
    if IsInObstacle(Xnew) == True: 

        continue 
    Xnearest = Nearest(G(V,E),Xnew)  
    Link = Chain(Xnew,Xnearest) 
    G.append(Link) 
    if Xnew in Qgoal: 
        Return G 
Return G 
Използва се обект plannerRRTStar за дефиниране на 
пространство на състоянията и планиране на 
движението на робота. Точките генерирани от RRT 
подхода са 10000 и стъпката между две съседни 
целеви точки е 0.3.  
Концепцията на проведения симулационен 
експеримент е разгледаният манипулатор Kinova 
Jaco, на който началната позиция е под масата, 
избягвайки нежелани колизии да достигне до 
желаната цел (цилиндър).  
Първо зареждаме модела на робота от 
библиотеката на Robotics System Toolbox, който 
включва захват с три пръста – фиг.3: 

kin = loadrobot('kinovaJacoJ2S7S300'); 
Използваме примитиви за обекти (с цел изследване 
на колизии), добавяме под, плот на масата и 
цилиндър (цел), който роботът ще трябва да 
захване. Посочваме размера и позицията на тези 
обекти с командите, които следват: 

floor = collisionBox(1, 1, 0.01); 
tabletop = collisionBox(0.4,1,0.02); 
tabletop.Pose = trvec2tform([0.3,0,0.6]); 
can = collisionCylinder(0.03,0.16); 
can.Pose = trvec2tform([0.3,0.0,0.68]); 
Можем да дефинираме и обединим няколко 
целеви региона в едно планиране.  
Използваме обекта plannerRRT с 
персонализираното пространство на състоянието и 
обектите за валидиране на състоянието. 
Определяме първоначалната конфигурация и 
конфигурацията на целта, като използваме 
обратната кинематика въз основа на позицията на 
крайния изпълнителен механизъм.  
Задаваме параметри на функцията GoalReachedFcn, 
която проверява дали зададената траектория 
достига до целта – фиг.4. 
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rng(0,'twister') % 0 
Te_0ref = Tw_0*Te_w;  
ik = inverseKinematics('RigidBodyTree',kin); 
refGoalConfig = 
ik(ss.EndEffector,Te_0ref,ones(1,6),homeConfiguratio
n(ss.RigidBodyTree)); 
 
Намереният път първо се изглажда чрез рекурсивна 
стратегия, описана в [10] преди движението да 
бъде осъществено. 

 
Фиг.3 Начална конфигурация на манипулатора 

 

 
Фиг.4 Захващане на целта 

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработеният симулационен модел доказва 
приложимостта на RRT алгоритъма за планиране на 
поредни точки от пътя на манипулатор за достигане 
на целеви обект. Предимство на подхода е че 
позволява избягването на препятствия в работното 
пространство на манипулатора. Дава достоверни 
данни за реално приложение на симулирания 

подход. Още повече, че може да се използва Kinova 
SDK за Matlab, който позволява управление на 
реалния робот през осъществена USB връзка. Това 
улеснява значително изследването на по-сложни 
алгоритми за управление на манипулатори. Още 
едно предимство е възможността за използване на 
ROS съвместно с Robotics System Toolbox TM  
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Abstract: — An algorithm for accurate and fast 
determination of the quality estimates of red wine has 
been developed: color composition, vividness of red 
color, color intensity, color shade, ionization index 
based on spectrograms. 

Keywords: — Grading Algorithm, Wine Quality, 
spectral characteristics, color evaluation. 

I. INTRODUCTION 
For wine, as a beverage used by man, the properties 

that affect the human senses, as well as the nutritional 
and healing properties are important [1,4,5].  

Scientists call it the "French paradox". In the early 
1990s, scientists found out that the  population of France 
was much less affected by cardiovascular diseases than 
that of other countries. The French are not popular for 
following a simple diet because their menu includes foie 
gras, greasy sauces and a lot of cheese. Such a diet cannot 
be described as healthy. Red wine contains polyphenols, 
flavonoids and tannins that make it a rejuvenating drink 
which eliminates free radicals.  

The antioxidant capacity of red wine is 20 times as 
high as that of vitamin E. There is no other alcoholic 
beverage that can boast of such an effect. Firstly, the so-
called polyphenols have a positive effect, this common 
term being used to represent the coloration and the 
phenolic substances (pigments and tannins) which the 
color and taste of red wine depend on. They are found in 
grape skins, seeds and stems. If the wine is aged in oak 
barrels, it also extracts polyphenols from the oak. 
According to many studies, in the presence of nitric oxide 
polyphenols help to dilate blood vessels and improve 
blood circulation. Their compounds also have anti-
inflammatory effects and prevent against the 
development of thrombosis as well as cardiovascular 
diseases.  

The polyphenols in red wine have a good prophylactic 
effect on the body. These are powerful antioxidants that 
bind and neutralize free radicals. 

Free radicals are the metabolic products of our bodies 
which appear as a result of chemical reactions and are 
considered to be unstable molecules causing cellular 
damage and leading to cancer, in the worst case. Another 
evidence proving that wine can have medicinal uses is 
Pizethanol. This substance, which occurs in red wine, 
prevents against the formation of new adipose cells, i.e. 
it helps us maintain a healthy weight, according to a 
recent study conducted by US scientists at Purdue 
University. 

In addition, Pizanolol protects the body against 
diseases of the cardiovascular system, cancer and 
neurodegenerative diseases. Resveratrol is another 
substance found in red wine that protects our cells. 
Recent studies have shown that Resveratrol increases the 
life span of many organisms by exposing a specific gene 
and actually slowing down the cell aging process. 

The moderate consumption of wine, especially red 
wine, can have a positive effect on health and prevent 
against some diseases. The number of studies confirming 
this hypothesis is constantly increasing [4,5]. 

II. METHODS FOR ASSESSING THE QUALITY OF WINE 
The methods for the study of wine and the calculation 

of the most important and other physic-chemical 
evaluations mentioned are of great variety. 

They are standardized and carried out in authorized 
laboratories. There are also a wide range of 
spectrophotometers available for this type of 
measurement. In this work, a VARIAN CARY-100-UV-VIS 
spectrophotometer was used. The spectral 
characteristics of three wines (Brestovitsa winery - 2 
years old) were measured: red - Merlot, rose - Rose and 
white - Sauvignon Blanc - figure 1. The measured wine is 
in a standard 1mm square quartz cuvette and compares 
distilled water cuvettes. 

The absorption - DO was measured for each of the 
wines tested. In order to check for repeatability and 
averaging, 25 spectral characteristics were constructed 
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for each of the wines (Figure 1). From Fig. 1 it can be seen 
that, in the UV segment, the spectral characteristics of 
white, rosé and red wine have the same appearance with 
two clearly pronounced peaks at 280 and 320 nm. 
Phenolic compounds in the presence of acid form these 
two peaks, the first corresponding to the amount of total 
phenolic compounds, the second to the amount of 
phenolic acids. For red wine in this segment, the optical 
density - DO (absorption) is significantly higher, since the 
intensity of the beam transmitted is small and is 
commensurate with the error and characteristics have 
this appearance. For this reason, the red wine 
characteristics in the UV range must be diluted with 
water. The type of characteristics in the VIS segment 
(Figure 1) shows that for light wines (white and rosé), the 
optical density is minimal and therefore not informative, 
but for red wines it contains sufficient information to 
analyze its quality [ 7, 8, 9, 10, 14, 15]. 

Color Composition: 
Y=(DO420/IC)*100%; 
R=(DO520/IC)*100%;    (1) 
B=(DO620/IC)*100%, 

numbers that indicate the relative proportion of yellow, 
red and blue in the overall color of the wine. With the 
aging of the wine R ↓ and Y ↑. 

Vividness of red color: 
A=(1-(DO420+ DO520)/IC))*100%.  (2) 
In [14, 15], a balance was proposed for the color of 

pigments of red wine from the three groups mentioned - 
free anthocyanins, compounds tannin - anthocyanins and 
condensed tannins. 

The spectral characteristics in the VIS segment 
uniquely characterize the color of red wines [14, 15], 
through the optical densities of 420, 520 and 620 nm - Fig. 
1. 

 
Fig. 1. Spectral characteristics of wine 

 

DO420 - provides information about yellow (catechins, 
procyanidins and tannins); 

DO520 - gives information about the red color 
(monomeric anthocyanins and their polymer forms); 

DO620 - gives information about blue color (oxidized 
forms of monomer anthocyanins and their slightly 
polymerized products). 

From the spectral characteristics (Fig. 1) in [14, 15] it 
is proposed to calculate the following objective color 
characteristics of red wines: 

Color intensity: 
IC = DO420 + DO520 + DO620   (3) 
Resulting in a 10 mm cell [14, 15]. 
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This number is an index for the strength of the red 
color, by variety and age 

The value of the wine ranges from 3 ÷ 18. 
Color shade:  
T=DO420 / DO520    (4) 
This number indicates the level of color evolution, 

namely the evolution of red. For young wines the number 
is 0.5 - 0.7, it increases during aging and for very old wines 
it reaches 1.2 ÷ 1.3. 

T shows the vibrant color of the wine, as the peak 
around DО520 is sharper, the wine has a more vibrant, 
sparkling red color, i.e. the higher numbers show a more 
sparkling color, for young wines the value is (40 ÷ 60)%. 

Ionization index: 
I = Δdα / Δdγ * 100%    (5) 

For this formula, two pairs of optical density 
measurements at 520 nm at natural pH and pH≈1 with 
distilled water or sodium bisulfate are used, respectively: 

Δdα = (DO1520 – DO2520)*12/10;  (6) 
Δdγ = (DO3520 – DO4520)*100/95.  (7) 

 

III. RESULTS, SUMMARIES AND CONCLUSIONS 
The proposed algorithm is for accurate and fast 

determination of the wine quality assessment (Fig. 2). 
According to the flowchart of the algorithm, a program in 
a programming language can be implemented. On the 
basis of the averaged spectral characteristics, the above 
formulas are calculated, and the results are shown in 
Table 1. 

From the results obtained, compared with those from 
literature, it can be assumed that the proposed spectral 
method for analyzing red wines is a lightweight, 
instrumental method for calculating objective color 
estimates by [14, 15, 26], from which statistically 
collected data, an express assessment of the integral 
qualities of the wine can be made. These estimates could 
be used to manage the processes of fermentation and 
aging of red wine. 

The method shown could not be used for the 
evaluation of light wines (white and rosé), since the 
absorption spectral characteristics have insignificant 
values in the VIS region, and in some cases the UV range 
can be used. 

The use of the method, together with standard 
methods for calculating physicochemical and 
microbiological assessments, may replace some complex 

laboratory and standard methods related to experiments, 
which can save time and resources. 
 

 
Fig. 2. Block-scheme of algorithm for wine quality
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Table 1. Wine Characteristic [Glories] 
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Abstract - Three new strategies for optimal decision 

making are proposed. The strategies are based on the new 
developed generalized fractional rational functions of 
usefulness. The first one is designed as a fractional 
rational additive type, the second one is fractional 
rational multiplicative type and the third one is a 
geometric mean fractional function of usefulness. The 
investigation of the new generalized fractional functions 
of usefulness is tested by one practical problem. The 
results show that the best practical property has the 
multiplicative type and the new strategies are more 
sensitive to the control variables changes. 

Keywords— decision making, Pareto-optimal solution, 
utility function, fractional function of rationality 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Почти няма област в човешката дейност, в която да 
не се налага да се вземат решения. Причината е, че 
почти винаги реалните технико-икономически и 
социално-технически оптимизационни задачи 
включват голям брой целеви параметри с 
технически, технологични, икономически, 
социални и смесени характеристики. При тези 
задачи е необходимо да се вземат Парето - 
оптимални решения [3], т. е. компромисни 
решения. Независимо от това, че от математическа 
гледна точка тези задачи са некоректни, защото 
нямат едно единствено решение, при много 
практически задачи се налага, от големия брой 
възможни решения да се избере едно, но това 
решение трябва да бъде добре обосновано. 
Обосноваването на решението зависи от 
стратегията за вземане на решение, която е избрана 

за регуляризиране оптимизационната задача, а 
това значи, че множеството от критерии трябва да 
се сведат до един критерий. Съществуват много 
стратегии за обединяване на всички критерии в 
един обобщен критерий [1,2,3,4,5]. Това 
обикновено се прави чрез създаване на обобщени 
целеви функции, които се минимизират или 
максимизират. Най използваните обобщени 
функции са: 

(1)  Функцията на най-желаните решения, която 
трябва да се максимизира; 

(2) Функцията на полезността на получените 
решения, която трябва да се максимизира; 

(3) Функция на загубите от препоръчаните 
решения за всички целеви параметри, която 
трябва да се минимизира; 

(4) Функцията на съжалението от взетото 
решение, която трябва да се минимизира; 

(5) Функция на удовлетвореност от взетото 
решение, която трябва да се максимизира; 

(6) Функцията на рационалност на взетото 
решение [2], която трябва да се 
максимизира;  

(7) Комбинирани от (1) до (6) обобщени 
функции. 

 
II. СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМАЛНО ВЗЕМАНЕ НА 

РАЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ 
 

В настоящата статия се предлагат нови стратегии за 
оптимално вземане на решения чрез съставяне на 
дробна рационална обобщена целева функция в 
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три варианта и е направено сравнение между тях 
чрез реален практически пример.  
Нека са зададени  Z  броя целеви показатели  yj(x),  
(j = 1,2,…, Z), като на част от тях се търси максимум, 
а на останалата част се търси минимум. Търси се 
такова множество на управляващите параметри x 
(температура, налягане, разход на реагенти, 
варианти, оферти и др.), при които ще се вземе 
оптималното компромисно решение. Всеки от 
целевите показатели има зададена област на 
приемливи за практиката стойности  

yj(x) ( yj,min, yj,max). 
За да се отстрани влиянието на различните 
размерности на целевите показатели 
(технологични, физически, икономически и др.), те 
се нормират по различни начини.  
В настоящата статия се предлагат подход на 
нормиране на показателите спрямо допустимите 
граници (yj,min, yj,max) на всеки от тях и съставяне на 
обощена дробна рационална функция. 
Натуралните стойности на целевите параметри yj(x) 
се нормират спрямо интервала на възможното им 
вариране min,max, jjj yy   по формула (1):  

 

....,,2,1,
)(y)(y

)(y
)(

minj,maxj,

j Zjy j 



xx

x
x  (1) 

 
Обобщената дробна-рационална функция се 
формулира като отношения от следния вид:  
 

(a) Дробна рационална адитивна функция на 
нормираните стойности 
 

))(y(

))(y(
)),((
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(б) Дробна рационална мултипликативна 

функция на нормираните стойности 
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(в) Дробно рационална средно-геометрична 
обобщена функция 
 

)),(( xxyFygs
M

M

m
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K
K

k
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,  (4) 

 
където 𝑆𝑆1𝑘𝑘(�̄�𝑦1𝑘𝑘(𝑥𝑥))  са нормираните стойности на 
целевите показатели, от които се търси максимум, 𝑘𝑘 ∈
 (1, 𝐾𝐾); 𝑆𝑆2𝑚𝑚(�̄�𝑦2,𝑚𝑚(𝑥𝑥))  са нормираните стойности на 
целевите показатели, от които се търси минимум, 𝑚𝑚 ∈
 (1, 𝑀𝑀) 
Целта на формулирането на дробните рационални 
функции от (2), (3) и (4) е да се повиши 
чувствителността на обобщената функция, т. е. 
чувствителността на взетото решение към 
измененията на управляващите параметри х. 

 

III. ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДРОБНИ 
РАЦИОНАЛНИ ОБОБЩЕНИ ФУНКЦИИ 

За илюстрация на приложението на дробно – 
рационалните функции и за формирането на 
обобщена дробно рационална функция от тип (2), 
(3) и (4) са използвани реални данни при избор на 
оптимална оферта. Получени са 5 оферти (х = 
1,2,...,5) при закупуване на графитови електроди за 
електродъгови пещи в стоманодобивно 
производство, които се произвеждат от 5 компании 
А, Б, В, Г и Д.  

Като основни целеви показатели на качеството 
на електродите (Табл. 1) са приети следните: 

y1 – Якост на натиск в N/m2, (желана 
стойност  - максимум); 

y2 –  Електрическо съпротивление в  , 
(желана стойност – минимум); 

y3 –  Порьозност в %. (желана стойност – 
минимум); 

y4 – Модул на еластичност в N/m2, 
(желана стойност  - максимум).  

Като допълнителен целеви показател се 
разглежда и цената на електродите 

y5 –  Цена в $/t. 
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Таблица 1. Показатели на качеството на графитовите електроди и предлаганата цена за всяка оферта и 
нормираните им стойности спрямо интервала им на изменение 

Оферта 1y , 

N/m2
 

2y , 

  

3y , 

% 

4y , 

N/m2 
5y , 

$/t 

 

1y  
 

2y  
 

3y  
 

4y  
 

5y  

 
A 

.106   * 

23.3 
.10-6   * 

6.15 
 
22.0 

.107   * 
91.67 

 
2400 

2.56 1.15 2.97 3.12 3.00 

Б 14.2 7.73 27.4 79.33 2600 1.56 1.44 3.70 2.70 3.25 
В 15.6 8.23 24.1 108.67 1800 1.71 1.54 3.26 3.70 2.25 
Г 14.4 9.36 26.4 92.86 2100 1.58 1.75 3.57 3.16 2.63 
Д 14.7 11.50 20.0 99.63 2000 1.62 2.15 2.70 3.40 2.50 

 

j  9.1 5.35 7.4 29.34 800 min,max, jjj yy  , j = 1,2,…,5 

* Отнася се за цялата колона  
 

Таблица 2. Ранжиране на офертите по три обобщени дробни рационални функции на желателност 
 Адитивна обобщена 

функция (а) 
Мултипликативна обобщена 

функция (б) 
Средно-геометрична 

обобщена функция (в) 

О
ф
ер
та

 Y
aF   

без 
цена 

Ра
нг

 Y
ц,aF  

с цена Ра
нг

 Y
gF  

без цена Ра
нг

 Y
цgF ,  

с цена Ра
нг

 Y
gsF  

без 
цена 

Ра
нг

 Y
цgsF ,  

с  цена Ра
нг

 

A 1,379 1 0,798 1 2,341 1 0,780 1 1,530 1 0,828 1 
Б 0,828 5 0,508 5 0,789 5 0,243 5 0,888 5 0,354 5 
В 1,130 2 0,769 2 1,267 2 0,563 2 1,126 2 0,671 2 
Г 0,893 4 0,598 4 0,802 4 0,306 4 0,896 4 0,410 4 
Д 1,033 3 0,682 3 0,944 3 0,378 3 0,972 3 0,484 3 

IV. ДРОБНА РАЦИОНАЛНА ФУНКЦИЯ НА 
НОРМИРАНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ЦЕЛЕВИТЕ 
ПАРАМЕТРИ СПРЯМО ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ 

Целевите показатели jy , j = 1,2,…,5 са нормирани 

чрез допустимите граници min,max, jjj yy   на 
всеки от тях по формула (1). Нормираните 
стойности )(xjy  са дадени в Табл. 1. 
За оптималния избор на оферта са използвани три 
вида обобщени дробни рационални функции: 

(а) Адитивна обобщена функция; 
(б) Мултипликативна обобщена функция; 
(в) Средно-геометрична обобщена функция. 

(а) Дробната адитивна рационална функция по 
нормираните стойности )(xjy  е изчислена без 
цената по формула (5) и с цената по формула (6) и 
са дадени в Табл. 2 и графично са представени на 
фиг. 1.  

32
41
yy
yyY

aF 


 ;    (5) 

 

 
532

41
, yyy

yy
цaF

Y



 .   (6) 

 

От Фиг. 1(а) се вижда, че доминращата оферта е „А”, 
следвана от оферта „В” и останалите три оферти 
имат почти еднакви стойности на обобщената 
адитивна рационална функция на желателност. 
Същата конфигурация в класирането на офертите се 
запазва и при включване на цената в обобщената 
адитивна рационална функция (Фиг. 1(б)).  

(б) Дробната мултипликативна рационална 
функция на желателност по нормираните 
стойности на целевите показатели без цената Y

gF  и 

с цената Y
цgF , , са изчислени по формули (7) и (8) и са 

дадени в Табл. 2 и на Фиг. 2. 
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32
41

.
.
yy
yyY

gF  ;    (7) 

5.3.2
4.1

, yyy
yy

цgF
Y  .    (8) 

(в) Дробната средно-геометрична рационална 
функция по нормираните стойности на целевите 

показатели без цената Y
gsF  и с цената Y

цgsF , , са  

изчислени по формули (9) и (10) и са дадени в Табл. 
2 и на Фиг. 3. 

2
32

2
41)(

.

.

yy

yy
F y
gs  ;    (9) 

3
532

2
41)(

,
..

.

yyy

yy
F y

цgs  .    (10) 

 

y
aF    (а)         y

ц a,F        (б) 

 
Фиг. 1. Дробна адитивна функция (а) без цената,  (б) с  цената 

 
y
gF    (а)          y

g,цF        (б) 

 
Фиг. 2. Дробна мултипликативна рационална функция на желателност по нормираните  

стойности на целевите показатели, (а) без цената, (б) с цената 
 

)(y
gsF    (а)          )(

,
y
цgsF        (б) 

 
Фиг. 3.  Дробната средно-геометрична рационална функция на желателност  

по нормираните стойности на целевите показатели, (а) без цената, (б) с цената 
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Таблица 3. Съотношение на функциите на желателност на трите приоритетни оферти  
по дробните адитивна, мултипликативна и средно-геометрична обобщени функции 

 
 Дробна адитивна  

обобщена функция (а) 
Дробна 

мултипликативна 
обобщена функция (б) 

Дробна средно-
геометрична обобщена 

функция (в) 

Ра
нг

 

О
ф

ер
та

 Y
aF   

без 
цена 

Y
ОфертаaF )(,  

О
ф

ер
та

 Y
gF  

без 
цена 

Y
ОфертаaF )(,  

О
ф

ер
та

 Y
gsF  

без цена 
Y
ОфертаaF )(,  

1 А 1.379 Y
AaF )( / Y

ВaF )(  

1.22 

А 2.341 Y
AaF )( / Y

ВaF )(  

1.85 

А 1.530 
Y
AaF )( / Y

ВaF )(  

1.36 

2 В 1.130 Y
ВaF )( / Y

ДaF )(  

1.09 

В 1.267 Y
ВaF )( / Y

ДaF )(  

1.34 

В 1.126 Y
ВaF )( / Y

ДaF )(  

1.16 

3 Д 1.033 Y
AaF )( / Y

ДaF )(  

1.33 

Д 0.944 Y
AaF )( / Y

ДaF )(  

2.48 

Д 0.972 Y
AaF )( / Y

ДaF )(  

1.57 
 

YF  

 
Фиг. 4. Доминиращи съотношения на трите приоритетни оферти 

 
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИИТЕ 

От сравнителния анализ на коефициентите на 
желателност на дробната адитивна, дробната 
мултипликативна рационална и дробната средно-
геометричната функция на желателност по 
нормираните стойности и на целевите показатели 

)(xjy  (Табл. 3, Фиг. 4), се установява, че и за трите 
вида дробни рационални обобщени функции се 
запазва класацията на най-високите до най-ниските 
стойности на коефициентите на желателност на 
офертите, но има значителна разлика в 

чувствителността на оценките на желателност към 
промените на целевите показатели на различните 
оферти.  

Например за трите най-добри оферти „А”, „В” и „Д” 
(Табл. 3) при мултипликативната форма е А/В = 1.85, 
спрямо А/В = 1.36 средно геометричната А/В = 1.22 
при адитивната форма. Същото се наблюдава и за 
сравнението на В/Д = 1.34 и А/Д = 2.48.  

Същата тенденция се наблюдава и при обобщените 
рационални функции и с включване на цената на 
електродите. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

А/В В/Д А/Д

1,22 1,09
1,33

1.85

1.34

2.48

1.36
1.16

1.57
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
(1) Предложени са три стратегии за вземане на 
оптимални решения с използване на дробни 
рационални обобщени функции от адитивен, 
мултипликативен и средно геометричен вид. 
(2) Направен е сравнителен анализ на стратегиите 
чрез практически пример за оптимален избор на 
оферти и е установено, че и трите стратегии дават 
еднакви резултати при ранжиране за първите три 
приоритетни оферти, но с различни диапазони на 
коефициента на желателност при избора. Най-
голям е диапазонът на дробната мултипликативна 
рационална функция 
(3) Оферта „А” има най голям брой приоритети от 
всички стратегии и с цената и без цената, следвана 
от офертите „В” и „Д”. 
(4) Препоръчва се при вземане на оптимални 
решения в практиката да се прилагат стратегиите 
без включване на цената в обобщения критерий, а 
цената да е съпътстващ критерий при 
окончателното вземане на решение от ползувателя. 
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Abstract— Steganography is the art and science 
of hiding data in a transmission medium. This paper 
examines the software for steganography. There are 
listed different type of software for steganography. 
Specifications  for different applications are shown 
in tables with their methods and containers. 

Keywords—computer steganography, security, 
steganography tools. 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Компютърната стеганография се развива с бързи 

темпове, тъй като днес стеганографията е вече 
самостоятелна приложна наука, изучаваща  
способите и методите за скриване на секретна 
комуникация. Много държавни институции и 
организации от корпоративния бизнес изпитват 
необходимост за предаване на засекретени 
съобщения, което води до разработване на 
различни софтуерните разработки в полза на все по-
сложните сценарии на съвременната дигитална 
реалност. 

В Интернет съществува солидно количество 
свободно разпространявани, както и платени 
стеганографски софтуерни продукти, обзор на които 
има в [2, 3, 4, 5, 7, 8]. Използваните методи за 
вграждане в повечето от тях са в пространствената 
област и в честотната област, по-конкретно 
дискретно косинус трансформации.  

Некомерсиалните програмни продукти са 
предимно за учебни цели, като алгоритмите за 
вграждане са насочени към мултимедийни файлове 
и предпочитани за контейнери са графичните 
формати JPEG и BMP. Злонамерени лица лесно 
обаче биха стигнали до тях и евентуално използвали 
с користни цели, тъй като свободното 
разпространяване на много софтуерни продукти ги 
прави достъпни за всички интернет потребителите в 
света, което е внушителна цифра. Всеки може да 

намери софтуер и с елементарни познания за кратко 
време да вгради скрита информация в различни 
мултимедийни файлове, които да използва за 
осъществяване на тайна комуникация. 

Направен е сравнителен анализ на 
некомерсиалните специални програмни 
обезпечения, осигуряващи скриването в графически 
или текстови файлове (т.нар. „контейнери“) при 
компютърната стеганография. 

II. СОФТУЕРНИ РАЗРАБОТКИ, ИЗПОЛЗВАЩИ РАЗЛИЧНИ 
СТЕГАНОГРАФСКИ МЕТОДИ 

A. ANUBIS. Заради забележителните стегано-
графски похвати на древните египтяни, името е в 
чест на техния свещен Бог Анубис. Програмата е 
написана на Java и е мултиплатформена, вкл. 
работи на Windows 10, но изисква инсталиране на 
JRE (Java Runtime Environment) както и виртуалната 
машина на DOS - NTVDM.  

Семпъл дизайн с лесен за използване 
потребителски интерфейс. Налична е опция за 
избиране на текстов файл, който да бъде скрит от 
„Source File“, изображението контейнер във формат 
BMP се въвежда от „Mask File“, а крайният стегофайл 
се записва от „Destination File“ с опция за защита с 
парола, необходима при извличането на тайното 
послание.  

Засичането на вградена стегоинформация е 
лесно при стеганализ, тъй като е добавена в края на 
графичния файл. Това е видимо при сравняване на 
съдържанието в шестнадесетична форма на 
входния BMP файл и получения стего файл на 
Фигура 1 с помощта на програмния продукт Total 
Commander, който има инструмент за сравняване на 
файлове по съдържание [1].  

Anubis добавя и отличителни показатели: 
limiter1, limiter2, inserted length begins и самото им 
търсене в файла, би улеснило намирането на 
стегофайлове. 
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Фиг. 1. Anubis - Сравняване на съдържанието на 

входния BMP файл и получения стего файл. 

B. CLOTHO. Интуитивен инструмент за скриване на 
файл или цяла папка в друг файл. Работи на 
Windows 10 [6]. За контейнер могат да се използват 
всички най-често срещани медийни файлове – 
графичните формати JPEG, PNG, GIF, BMP, аудио 
файлове MP3, WAV, MID, OGG, видео MP4, FLV, AVI, 
архиви ZIP и RAR, изпълними файлове EXE, MSI, DLL 
или други файлови формати. 

Компрометирането на стегофайла се осигурява с 
парола, с опции за допълнително криптиране, 
компресиране и прилагане на допълнителни 
методи за обфускация с помощта на WinRAR.  

При извличане Clotho отделя скритите данни и 
възстановява оригиналния файл. 

C. DEEGGER EMBEDDER. Тази програма позволява 
да се скрие информация в редица често срещани 
типове мултимедийни файлове – графичните 
формати JPG, PNG и BMP, AVI и MP4 видео файлове, 
MP3 музикални файлове, както и PDF файлове с 
данни. DeEgger Embedder работи в 32/64-битови 
версии на Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10, след  инсталирането на 
.NET Framework 3.5. 

 

 
Фиг. 2. DeEgger Embedder - Сравняване 

съдържанието на оригиналния и  получения стего 
файл. 
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 ТАБЛИЦА I.  СРАВНЕНИЕ НА СТЕГАНОГРАФСКИ СОФТУЕР 

Софтуер 
Формат на 
скритите 

данни 

Контейнер Изпол-
зван 

алгори-
тъм 

Опции Цифрови 
изобра-
жения 

Аудио 
файло

ве 

Видео 
файлове 

Други 
файлове 

Anubis 
текстови 

файл BMP - - - - защита с парола 

Clotho всички 
файлове 

JPEG, PNG, 
GIF, BMP 

MP3, 
WAV, 
MID, 
OGG 

MP4, FLV, 
AVI, MPEG, 
3GP, WMV  

ZIP, RAR, 7z, 
UHA, EXE, 

MSI, 
DLL,VBX  

- 

защита с 
парола, 

криптиране, 
компресиране 

DeEgger 
Embedder  

всички 
файлове 

JPG, PNG, 
BMP MP3 AVI, MP4  PDF - 

няколко 
съобщения в 

един контейнер 

F5 
Stegano-
graphy  

обикновен 
текст JPEG - - - F5 

(DCT) 

настройка 
качеството на 
изображение, 

защита с парола 

Hallucinate  всички 
файлове BMP, PNG  - - - LSB 

настройка 
качеството на 
изображение, 

воден знак 
 
 

Компактният софтуер скрива файлове, извлича 
ги, дори почиства стегоконтейнера от вградената 
информация в него. Възможно е това да се 
осъществи както без промяна в оригиналната дата, 
така и с нейната промяна. Програмата обработва 
няколко файла едновременно. DeEgger Embedder не 
може да се приложи към папки.  

Работи в четири режима: 1. Single: Скрива един 
файл в друг. 2. Multi-Hidden: Няколко файла се 
скриват в един контейнер. 3. Multi-Host: Eдно 
съобщение се вгражда в различни контейнери. 4. 
Parallel: Възможност за скриване на няколко файла в 
други файлове. Не е налична опция за защита с 
парола на стегофайла. Генерира се подробен отчет 
за извършваните действия в основния прозорец ва 
програмата. 

При стеганализ вградената стегоинформация е 
добавена в края на графичния файл. Това е видимо 
на Фигура 2. при сравняване съдържанието в 
шестнадесетична форма на оригиналния и  
получения стего файл [1]. 

Отличителни харатеристики във вградения файл 
на пръв поглед не се забелязват, но при сравняване 

на няколко стегофайла се намират еднакви участъци 
с шестнадесетични числа. 

D. F5 STEGANOGRAPHY. Това е Java базиран 
инструмент за вграждане на данни в JPEG 
изображения, функциониращ под Windows 10. 
Скритата информация се разпределя в самото 
изображение, не в полетата за метаданни и 
коментари или приложена в края на файла. F5 
Steganography разполага с опции  за настройка 
качеството на JPEG и защита с парола. Алгоритъмът 
е устойчив на визуални и статистически атаки. 

E. HALLUCINATE. Мултиплатформена програма 
писана на Java, вкл. работи на Windows 10, не се 
нуждае от инсталиране. Поддържа файлови 
формати BMP и PNG за контейнер и скрива всякакъв 
тип файлове. 
За стеганографски алгоритъм използва LSB.  
Налични са осем опции за избор на степен на 
качество на крайното изображение. Максимална 
степен на вграждане на скрити данни се получава 
при по-грубо изходно изображение, но започват да 
се виждат изкривени ръбове и загуба на детайлност. 
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При визуална атака няма разлика между 
оригинална и стего снимка. Вграденият скрит файл е 
равномерно разпределен благодарение на LSB 
алгоритъма с изключение на най-тъмните и най-
светли участъци, където вграждането е с по-голяма 
плътност, но невидимо за човешкото око. Дори и 
сравняване на съдържанието им в шестнадесетична 
форма няма резулатат, тъй като алгоритъма не 
оставя индикации. 

Минималните изкривявания могат да се 
установят само чрез статистически анализ. 
Вероятността да се открие скритата комуникация 
етолкова по-малка, колкото по-голям е контейнерът 
спрямо стегосъобщението. Hallucinate разполага и с 
опция за извличане на скрития файл. Софтурът се 
използва и за невидима водна маркировка за 
защита на авторските права на цифрови 
изображения. 

III. СРАВНЕНИЕ НА СТЕГАНОГРАФСКИ СОФТУЕР 
В Таблица 1. нагледно е дадено сравнение на 

изброените стеганографски инструменти, 
поддържаните файлови  формати на скритите 
данни, използваните контейнери, алгоритми и 
допълнителни опции. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В резултат от направения анализ на 

стеганографските програми в интернет могат да се 
направят следните изводи. Стегонографските 
системи са нов популярен метод за защита на 
информацията, осигуряващ конфиденциалност на 
предаваните данни посредством скриване на факта 
за съществуване на самата комуникация. Специални 
програмни обезпечения осигуряват скриването в 
графически или текстови файлове при 
компютърната стеганография. Предвид голямото им 
свободно разпространение в Интернет са обаче 
лесно достъпни за злонамерени лица и  
терористични групировки. Алгоритмите им за 
вграждане използват за контейнери предимно 
популярните графични формати JPEG, PNG и BMP. 

Anubis е ограничен от към използвани файлови 
формати за контейнери и стегофайловете лесно се 
откриват по оставените отличителни показатели. 
Такива се забелязват и при DeEgger Embedder, 
въпреки неговото предимство на файлово 
разнообразие. 

Clotho може да се препоръча при използване на 
контейнери от всякакъв тип. Интерес представляват 

и неговите допълнителни опции спрямо 
компрометиране на стегофайла.  

Въпреки че поддържа само един файлов формат 
алгоритъмът на F5 Steganography осигурява много 
по-добра защита, тъй като е устойчив на визуални и 
статистически атаки. 

Най-удачен от изследваните софтуерни продукти 
е Hallucinate. Равномерното разпределение на 
скрития файл, като се избягват най-тъмните и най-
светли участъци, гарантира запазване на 
информацията.  

Разгледаните стеганографски софтуерни 
продукти работят на базата на известни 
стеганографски методи, но не гарантират пълна 
сигурност на скритите данни. Ролята им за 
запазване на конфиденциална информация е да 
затруднят до определена степен нарушителя на 
тайния канал, който първо трябва да определи дали 
предаваната медия съдържа чувствителна 
информация, след което да я извлече от контейнера 
и да разбие използвания евентуално криптографски 
алгоритъм. 
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Abstract- This article examines existing methods and 

current approaches for remote measurement of soil 
quality in agricultural fields in the context of the 
emerging new direction of engineering knowledge in 
intelligent agriculture to provide clean organic food and 
preserved environment. Accurate soil quality assessment 
is crucial for the development of policies for sustainable 
agriculture, soil carbon sequestration, soil degradation 
prevention and overall ecosystem quality improvement. 
Intelligent agriculture consists in the application of 
innovative information technologies for optimization of 
complex and multifactorial agricultural systems. Smart 
farming is remotely oriented to manage working 
applications instead of making precise measurements and 
processing information; to find solutions to how the 
information collected from the field can be used in a 
"smart" way, including various automated agricultural 
operations. Soil quality for large areas should be 
determined by creating and developing automated 
models, modern new field techniques, instead of being 
directly determined by the concentration of carbon in it 
and evaluation of physical, chemical and biological 
properties obtained from laboratory measurements. 

 
Keywords—smart farming, precision agriculture, soil 

quality, remote measurement, in situ measurement, digital 
camera, multispectral camera 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Познаването на свойството плодородие на почвата 

е от жизненоважно значение за селското стопанство и 
отглеждането на растенията. В количествено 
измерение това свойство се идентифицира чрез някои 
от следните показатели- съдържание на органичен 
въглерод в почвата, механичен състав - съдържанието 
на глина, или пясък, реакция рН на почвата, водна 

запасеност, насипна плътност, минерално съдържание 
и др. Не съществува универсално решение или метод 
за прогнозиране на качеството на почвата, който да 
отговаря еднозначно на всички еко региони и всички 
променливости на климата, географските особености, 
релеф, но въвеждането на бързи полеви техники, 
подчинени на експертни системи от данни, системи за 
подкрепа на решения, географски информационни 
системи и изкуствен интелект за подпомагане 
интелигентното вземане на автоматизирани решения 
биха подобрили работата на съвременния фермер. 

Анализирането на почвата е важна процедура, 
извършвана в специализирани лаборатории със 
сложни реактиви и процеси по специални утвърдени и 
сравними методики, които често се наричат „мокра 
химия“ [1]. Това отнема доста време, води до 
инертност и забавяне на вземане на решенията; не 
позволяват автоматизиране на процесите. 

Успоредно с тази практика, в световен мащаб се 
проучват и все повече се прилагат алтернативни 
физични методи, които не притежават високата 
прецизност на химичните, но се характеризират с 
предимства като: съкращаване на времето за 
измерване и ниска себестойност, чрез избягване 
използването на сложни и скъпи технически средства. 
Създава се възможност за автоматизиране на 
процесите, за анализ на голям брой проби за кратко 
време, за измерване директно на полето, без 
необходимост от сонди, уреди за вземане на проби и 
пренасянето им в отдалечени лаборатории за 
изследване [2]. 

Търсят се рационални подходи, нови научни 
решения, добавяйки високи технологии, 
автоматизирани сензорни системи, технологии за 
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„smatrh” земеделие; организират се и се използват 
библиотеки от цифрови данни - Big Data, географски 
информационни системи (ГИС) [3], различна 
роботехника и изкуствен интелект, отговарящи на 
изискването за неразрушимост при измерване и 
изследване, директно на полето (in situ). Най-добър 
отговор и добро приложение на всички тези 
изисквания биха дали дистанционните методи за 
определяне параметрите на почвата. 

II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ ЗА 
ДИСТАНЦИОННО ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИ И 

СВОЙСТВА НА ПОЧВАТА 
Широко приложение в съвременното селско 

стопанство за мониторинг и оценка на качеството на 
почвата, където определянето на точни критерии за 
катеторизация е многовариантна и сложна задача [4] 
намират безконтактните неразрушаващи методи, 
базирани на електромагнитни лъчения. Те позволяват 
автоматизиране на процесите, повишаване на 
продуктивността и като следствие от това намаляване 
разходите за обработка на продуктите. Измерванията 
може да са базирани на различни процеси: физични 
процеси (акустика, фототермални и фотоакустични, 
електрическа проводимост, информация за цвят и др.); 
химични процеси (колориметрия, електрохимия, и 
др.); електромагнитни процеси (електрически и 
магнитни полета, рентгенови лъчи, лазерни полета, 
томография и оптична спектроскопия - във видимата 
област VIS; ултравиолетовата UV, в инфрачервената 
област IR и спектрофотометри в близката (NIR), в 
средната (MIR) и далечната (FIR) инфрачервени 
области. 

Това са предпоставки, да се търсят и все повече да 
се използват иновативни методи за измерване на 
качеството на почвата в селскостопанските полета.  

Въпреки световния напредък на научните 
технологии и изследванията по темата, все още има 
необхванати аспекти и възможности за търсене на 
ефективни и рационални решения. 

По своята същност, условно могат да се разграничат 
два вида дистанционни методи за измерване 
параметри на почвата – директни и косвени. 

A.  Директни измервания на параметри и свойства 
на почвата 
Директните методи са органолептични, окомерни, 

сравнителни методи, при които не са необходими 
измервателни уреди или технически средства за 
определяне показателите на почвата.  

Освен тези конвенционални методи, в литературни 
източници откриваме, че отдавна за описание на 
качествените характеристики на почвата, като 

индикатор за физичните и химични, биологични 
свойства, както и за протичащи в почвата процеси 
предимно се използва цвят [7], [8]. Корелации между 
цвета на почвата и нейните химични, физични и 
биологични свойства, определяне типа на почвата, 
съдържание на органични вещества, структура, водно 
съдържание, съдържание на железни оксиди и други 
[9], [10]. Следователно, цветът на почвата може да се 
използва за бърза оценка на свойства на почвите, 
тяхната функция и състояние, за категоризиране и 
класификация. 

В редица изследвания цветът на почвата се 
измерва с помощта на така наречените цветни 
почвени системи или скали. Най-широко приложение 
намира системата Munsell soil color charts, разработена 
в САЩ и представлява скала, в която цветовото 
пространство е разделено на серия от цветни ивици, 
представени като страници на книга [11].  
Пространственото изменение на цвета на 
повърхността на почвата е все по-често обект на много 
изследвания, като почвените процеси се 
идентифицират по разликите в цветовете. 

Познати са и други подобни теории в основата на 
цветното зрение като трикомпонентната теория на 
Ломоносов-Йънг-Хелмхолц XYZ, която се използва и до 
сега.  

Все пак, причината цветът на почвата да се използва 
за идентифициране на качествени характеристики е, 
че различните почвени компоненти проявяват 
спектрален отговор във видимия обхват на 
електромагнитния спектър, между дължини на 
вълната 400 и 700 nm. [12].  

Самият цвят на почвата не е информативен 
показател, но всеки от цветовите модели показва 
връзка между цвета на почвата и търсения почвен 
показател.  Всички тези методи са свързани с трите 
основни фактора, влияещи на психофизичния характер 
на измерванията на цвета: условия на осветяване, 
характеристики на извадката и физическа 
чувствителност на наблюдателя [13] 
B. Косвени дистанционни методи за измерване 

параметри и свойства на почвата 

Косвените дистанционни методи за измерване 
параметри и свойства на почвата са тези методи, които 
позволяват набиране на информация чрез определяне 
на величини, намиращи се във функционална или 
регресионна връзка с търсения параметър и 
изследователят има възможност да получи 
информация за изследвания обект на разстояние, без 
да осъществява контакт с почвените частици и без да 
се нарушава целостта на почвата. Такива методи са 
високотехнологични, широко използвани и прилагани 
все по-често на място на полето (in situ) за постоянен 
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мониторинг на почвата, като същевременно се цели да 
са евтини, бързи, информативни и максимално 
ефективни. 

Дистанционните наблюдения в голяма степен 
повишават възможностите за събиране на данни за 
почвата и предоставяне на повече информация за 
измерване на различните и свойствата в сравнение с 
конвенционалните методи [14]. 

Исторически развитието на дистанционните 
изследвания започва от фотографската интерпретация 
на формата, размерите, положението и други 
количествени и качествени характеристики на 
различни обекти от земната повърхност. По своята 
същност те представляват наблюдение и измерване на 
енергетичните характеристики на собственото и 
отразеното излъчване в материя, в почвата, водата и 
атмосферата на Земята в различни области на  
електромагнитния спектър  [12], [15]. 

В широк смисъл дистанционното изследване на 
почвата за нуждите на селското стопанство е 
придобиване на информация чрез различни 
безконтактни методи за земната повърхност, 
обработваемия слой или нейния профил, чрез 
изображения във всяка част на електромагнитния 
спектър. 

Компютърните технологии, бързото развитие на 
микропроцесорите и техниката за обработка на 
изображения са в основата на съвременните 
измервателни и управляващи системи, които са 
мотивирали изследователите да прилагат тези методи 
измервайки цвета на почвата [8]. 

В световен мащаб, широко използвани технологии 
за безконтактни сензори за почва са изработени на 
различни принципи - електромагнитна индукция (EMI) 
и електрическо съпротивление [17] на проникващ в 
земята радар (GPR) [18], пасивна γ-спектрометрия [19], 
отражателна спектроскопия, използваща видимата 
(VIS), близката инфрачервена (NIR) и средната 
инфрачервена (МIR) зони от спектъра, за 
едновременно измерване на няколко почвени 
свойства, [20], [21], [22 [23], [24], [25].  

1) Оптична спектроскопия в спектралната област 
UV-VIS-NIR 

Най-често използваният обхват при 
дистанционните измервания на почвата е този на 
видимата светлина и близкото до нея инфрачервено 
лъчение. В този диапазон отразената слънчева 
радиация носи информация главно за химичния състав 
на повърхността [16]. 

Точно както човешкото око различава веществата 
по цвят, сензорът за дистанционно измерване 
заснемане „цвят” в по-широк смисъл на думата. 
Докато човешкото око регистрира само три секции 

(зони) на електромагнитния спектър, съвременните 
сензори са в състояние да разграничат десетки и 
стотици такива зони, което позволява надеждно 
откриване на обекти и явления от техните познати 
досега спектрограми.  

В проучената литература за анализ на почвените 
показатели и свойството плодородие най-често се 
прилагат методи от вида оптична спектроскопия в 
спектралната област UV-VIS-NIR /ултравиолетова, 
видимата, близка инфрачервина област/. Те 
съответстват на съвременните изисквания за 
дистанционно измерване на органичния състав и 
неразрушаващо определяне на свойствата на почвата. 
Оптичната спектроскопия е мощен метод, основан на 
взаимодействието и отражателната способност на 
веществата на атомно или молекулно ниво.  За 
изучаване строежа на почвата, почвеното органично 
вещество и присъствие на примеси в него се 
разглеждат абсорбционните електронни спектри във 
видимия диапазон от спектъра.  За качествен анализ се 
използват микровълни, радиовълни, рентгенови лъчи 
(X-ray imaging), прилага се мас-спектрален анализ [26]. 
За изучаване свойствата на ядрени енергетични нива -
алфа-, бета-гама-ядрена спектроскопия - nuclear 
magnetic resonant imaging (NMR) [14],[15], 
фотоелектронна спектроскопия, фототермални, 
фотоакустични методи [35]. С не-електромагнитно 
излъчване - звукови вълни, индукционни (ЕМ) методи 
за измерване на почвената проводимост, 
цветоусещане или цвят[7], [8],[13]. Почвената 
спектроскопия се явява алтернатива на традиционните 
лабораторни анализи на „мократа химия“ [26]. 

От направено проучване за използваните в 
практиката оптични безконтактни методи, най-широко 
приложение намират за измерване на механичния 
състав - текстурата на почвата, [26], [2] органичната 
съставна част на почвите - хумус и въглерод, при които 
отражението на почвата е значително повлияно от 
състоянието на повърхността на пробата. Грубите 
повърхности имат тенденция да намаляват 
отразяването на почвата, хуминовите киселини се 
характеризират с висока оптическа плътност [20], [28], 
[29], [30], [31].  

Като основни предимства на тези методи можем да 
посочим лесна техническа реализация и оперативност, 
точност, висока производителност, чувствителност, 
информативност, добра съвместимост и възможност 
за извършване на измервания дистанционно и 
безконтактно. Основни недостатъци са високата цена 
на оборудването при изпълнение на подобни системи, 
ниската оперативна скорост при това, че измерванията 
се правят на много малка площ. Не се постига 
всеобхватност на пробата, а само на част от нея, затова 
тези методи се наричат точкови спектроскопични и 



44

 
№ 2-3 (2),  2020 

 
 
 

ISSN: 2682 – 9517 (print)         ISSN: 2683 – 0930 (online) 
 

 
 

  JOURNAL  OF  INFORMATICS  AND  INNOVATIVE  TECHNOLOGIES  (JIIT)    
 

калибрирането на сензорите се ограничава до едно-
единствено поле, за което е настроен съответния 
изследван модел [25]. Недостатък на измерваните и 
придобитите данните от близо инфрачервения 
спектър е че съдържат спектрален фон и шумове като 
разсейване на светлината, вариации на дължината на 
вълната и случаен шум поради физическите свойства 
на пробата, които могат да пречат на точното 
определяне качествата на почвата [33].  

Широко приложение в последните годни се 
наблюдава на електронно-оптичeн дистанционeн 
метод в микровълновия диапазон - LiDAR (Light 
Detection and Ranging) е електронно-оптичен 
дистанционен метод за събиране  пространствени 
данни от заобикалящата среда с няколко типа 
разделителни способности: пространствени, 
спектрални, радиометрични и времеви.  За 
определяне на разстояния до обекти чрез датчици, 
сензори и камери в микровълновия диапазон с 
използване на насочен сноп светлина [34]. Това дава 
възможност за използването му в земеделието при 
определяне разстоянието до селскостопански обекти, 
машини, скоростта им на движение, а също и 
определяне на качествени характеристики на полето, 
като химичен състав, концентрация на вещества, цвят 
и др.  

2)  Фототермални и фотоакустични методи   
Любопитна е идеята да се използват инструменти с 

оптични влакна[35] , [36],основаващи се на 
нерадиационни преходи на молекули, причинени от 
погълнатата част от излъчването, предавани в пробата 
и правeщи възможно да се определят реакцията на 
почвата и почвения хоризонт - pH, съдържанието на 
органичен въглерод, съдържанието на усвоими форми 
на фосфор и калий. Фототермалните и 
фотоакустичните методи са сред най-чувствителните 
методи за молекулярно-абсорбционна спектроскопия 
и могат да се използват за целия спектър молекулни 
структури [37]. Тъй като методът на молекулярната 
спектроскопия се основава на процеси на 
терморелаксация, те са подходящи за 
характеризиране на специфичните топлинни свойства 
на почвата [35]. Позволяват да се анализират проби не 
само в специализирани лаборатории, а и на полето. 
Разликите в регистрираните от сензора стойности на 
измерваната лъчиста енергия се използват за 
изучаване на свойствата на наблюдавания обект, без 
контакт с него и без да се нарушава неговата цялост. 
Недостатък на уредите, използващи този метод е 
високата им цена.  

3) Колориметрия 

Колориметрията е техника, също като 

спектроскопията, която може да се използва за 
идентифициране на молекулите в зависимост от 
техните абсорбционни или емисионни свойства и е 
техника за определяне на концентрацията на проби от 
вещество, което има цвят. Докато спектрофотометърът 
може да използва дължини на вълните в широк 
диапазон (UV и IR), колориметърът измерва 
количествено цвета, чрез измерване на три основни 
цветни компонента (червена, зелена, синя), на 
отразена или погълната светлина във фиксирани 
дължини само във видимата област на спектъра на 
светлината. Колориметърът измерва абсорбцията на 
светлината, докато спектрофотометърът измерва 
количеството светлина, която преминава през 
пробата. Използват се ъгловите координати по Lab и 
LCH цветови модели, определени чрез разстояние C 
(Chroma) и ъгъл H (Hue) в полярна координатна 
система. Изчислява се и цветовата разлика ∆E [38]. 
Чрез колориметричен анализ се изследват механичен 
състав, почвена влажност, наличие на фосфор, 
замърсеност на почвата и концентрации на живак, като 
се оценяват измерени цветовете на почвата [39], [40], 
[41].  Намерени са значими корелации м/у цвят на 
почвата и механичен състав- процентно съдържание 
на пясък, ил, глина, почвен органичен въглерод, 
съдържание на карбонати, общ азот (TN), желязо и 
електрическа проводимост в екстракт от воден 
разтвор на почва с трихроматичен колориметър. Това 
дава добри възможности измерването на цветове да 
се прилага в комбинация със сензорен анализ и други 
физико-химични измервания.  Служат за бързо и 
неразрушително измерване, както на физическото 
състояние на почвата, така и на химични и биологични 
нейни свойства [42]. 

4) Дигитална фотография  
Тъй като цветът на почвата се свързва с нейните 

компоненти и свойства, както беше споменато по-горе, 
проследяването на цвета на почвата отблизо може да 
осигури интегрален начин за сравнение и изучаване на 
еволюцията почвите, изменението, състава, 
плодородието и др. С развитие на технологичните 
възможности се появяват нови видове снимане, 
използващи фотографски сензори за дистанционно 
наблюдение и начин да се настрои електронната 
машина „да вижда“ вместо човек за идентифициране, 
проследяване, измерване на обекти и чрез 
допълнителна обработка на изображенията да се 
правят важни изследвания, прогнози и заключения.  
Техниката компютърното зрение е аналитична 
процедура с множество алгоритми и методи за 
постигане на необходимата класификация и 
измервания за разпознаване на образи и на заснети от 
камерата цифрови изображения в реално време 
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(“online”) [43] като предимно се прилагат цифрови 
камери или сензори от типа CCD в обхвата на VIS зоната 
между 400 и 700 nm  [48], [49], [50], [51]. CCD сензорите 
преобразуват светлината в електрически заряди и 
създават изображения с високо качество, нисък шум, 
много пиксели, без геометрични изкривявания и с 
отлична чувствителност към светлината и са с по-малки 
размери.  

Това е лесен и бърз начин за получаване на данни, 
които много трудно може да се получат ръчно. 
Характеризира се с бързодействие, приемлива цена, 
съвместимост, обективност, задоволителна точност на 
окачествяване и най-вече премахване на ръчен труд. 
Предимство тук е, че методът на измерване е 
неразрушителен, не изисква сложна 
оперативност, предлага се лесно обслужване на ниска 
цена, а се постига много висока точност. 
Компютърното зрение намира много широко 
приложение в селското стопанство, като се използва 
при проверката на качеството на селскостопански 
продукти, в автоматизирани системи за установяване 
пригодността на продукти за съответна последваща 
технология [44], [45]. Дигитална фотография се 
използва като инструмент за микросхемиране на 
почвен органичен въглерод и железни оксиди [46]. 
Образната спектроскопия добавя ново измерение в 
областта на дистанционното измерване и по този 
начин се избягват някои от посочените недостатъци на 
спектроскопията [20]. Използвайки методите за 
изображения, спектралната променливост на пробата 
може се оценява при пространствената разделителна 
способност на изображението [47]. Образните 
спектроскопски методи могат да измерват както в 
лабораторни условия, така и чрез проксимални 
сензори и сателити . Те се използват за измерване на 
много почвени проби в големи пространства, като 
всеки пиксел носи многоспектрална или 
хиперспектрална информация.  Бързото развитие на 
технологиите за получаване на изображения са 
изместили конвенционалните методи за измерване 
цвета на почвата [14]. Характеристиките на тези 
изображения зависят от много условия на околната 
среда, осветеност на заснетата повърхност, 
състоянието на атмосферата, броя на спектралните 
диапазони; геометрични характеристики на 
полученото изображение (вид на проекция, 
разпределение на изкривяванията), разделителна 
способност, като се очаква високо качество, което 
съответства на поставените критерии. За това е 
необходимо предварително настройване и 
калибриране на зрителните системи с цел 
ограничаване на външни смущаващи явления, лош 
контраст, шумове от оптичната и електронната 
системи на входното устройство. 

III. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОЙСТВАТА НА ПОЧВАТА 

 
A. Цифрови камери  

Множество автори са посочили използването на 
методите за изображения и CCD сензори като 
подходяща техника, чрез цвета на почвата да се 
определят различни показатели: почвени органични 
вещества и азот, механичен състав на почвата [40], 
определяне на съдържание на железни оксиди в 
почвата [48], органичен въглерод [47] и други.  
Прилагат се автоматизирани системи за окачествяване 
и сортиране при различни земеделски продукти, 
зеленчуци, семена плодове и в хранителната 
промишленост плодови сокове, месо, месни продукти 
и други. [50], [52]. Постоянният мониторинг на 
хранителните вещества в почвата е процес, който е от 
първостепенно значение и важност, както при 
подготовка на почвата преди засяване, така и при 
обработките при отглеждане на различните култри. 
Колектив изследователи разработват надеждна 
програма, която показва корелация между рН на 
почвата и шест различни нива на хранителни вещества, 
а именно азот, фосфор, калий, цинк, калций и 
магнезий с помощта на изображения на разтвор на 
почва, проведени бързи тестове с колориметрия и 
обучение на невронна мрежа, която използва 
итеративен алгоритъм на обучение чрез MATLAB [43].  

Често, за получаване на изображения за цялата 
повърхност на обекта, от няколко подбрани страни се 
прилагат повече от една камери. Организира се 
многокамерна оптична система от две, четири или 
шест камери, монтирани в една автоматизирана 
система- мултиспектрални камери [45]. Предложеният 
метод постига висока точност, със средна грешка по-
малко от 5% и време за обработка по-малко от 2 s на 
изображение.  

Други автори докладват изчислителни решения със 
система, включва цифров фотоапарат с висока 
разделителна способност, усъвършенствани 
операционни системи, предлагащи многозадачност, 
поддръжка на Java и с опции за инсталиране и 
изпълнение на външно разработени приложения [46]. 

Добра функционалност за дистанционно 
измерване, възможности за обработка и други 
способности за интерпретация и предаване на данни 
може да се постигне с използването на камерата на 
мобилни телефони [54]. Проведено е 
експериментално изследване на биосъстава на 
почвата в полеви условия, при което се използва 
смартфон, съчетан с основен микроскоп, за да се 
открият различни видове хелминти (паразитни 
червеи) в почвени проби [70]. Други автори [32] 
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демонстрират приложение за смартфон, чрез което 
може успешно да се оцени съдържанието на въглерод 
като изображението от камерата се анализира и 
обработва чрез отдалечен сървър. 

Цифрови камери на смартфон са използвани като 
сензори за цвят на почвата от [57], [58], и са показали 
възможност за получаване на надеждна цветова 
информация от RGB цифрови изображения. Правени 
са опити мобилният телефон да се използва за 
обработка на данни на място, на полето, без да се 
изпращат проби и данни в лаборатории, за обработка 
и определяне на конкретни концентрации от 
химически елементи и свойства [59]. Акцентира се на 
бъдещи възможности за използването на мобилния 
телефон като сензор, използван на полето и 
предимството на това електронно устройство, което е 
достъпно за всички по всяко време. Основен 
недостатък е възможното влияние на естествената 
дневна светлина [60], което предполага отделно да се 
изследват и намерят апроксимиращи зависимости, 
отговарящи на измерванията в лабораторни 
условия [61]. 
B. Спътникови изображения  

Широко използван метод за дистанционно 
наблюдение и измерване в съвременни условия, 
който дава възможност за непрекъснато събиране на 
данни, въпреки влиянието на светлината и 
метеорологичните условия са спътниците. Те 
предоставят данни чрез радар със синтезирана 
апертура (SAR) в честотния диапазон 4 – 8 GHz. Радарът 
оперира на честота 5.405 GHz, която улеснява 
проникването на вълните и позволява получаване на 
данни за обект през деня или през нощта при всякакви 
метеорологични условия или липса на осветление 
[62], [16]. 

Цветът на почвата, измерен с цифрова камера и 
Sentinel-2, може успешно да се използва за 
мониторинг и оценка на почвен органичен въглерод, 
железни оксиди и размери на почвените частици [46] . 
Намерена е зависимост между съдържанието на 
органичен въглерод в почвата като функция на цвета 
при сравнение на изображения от цифрова камера, от 
спектрометър и такива от Sentinel-2, използвайки 
различни променливи на цветовото пространство. 
Моделът от цифровата камера потвърждава подобни 
резултати, получени от [46], като се отчитат по-добри 
резултати въз основа на спектрални характеристики от 
дигитална камера, отколкото измерване със 
спектрометър ASD при прогнозиране на железен 
оксид, съдържание на фини частици и почвен 
органичен въглерод. Точността, постигната от 
цифровата камера и ASD спектрометър с различни 
видове източници на светлина са доста сходни, което 

може да е доказателство, че размерът на частиците на 
почвата влияе върху светлината, отразяваща се от 
повърхността и. Оценяването на почвен органичен 
въглерод с цифрова камера е предпочитан, 
сравнително евтин и с несложни настройки метод. 
Като недостатък тук се посочва това, че може да се 
установят само три стойности (R, G и B) от един 
параметър, които не влияят на обхвата на VIS спектъра. 
Това ограничава способността за определяне на 
различни почвени показатели или предположение, че 
желязосъдържащите и други оксиди може да окажат 
влияние върху цвета на почвата, която се разглежда.  
C.  Безпилотни въздушни системи 

Сензори поставени на сателитни и въздушни 
преносители БЛС забележително трансформират 
селскостопанската индустрия [54]. Тези системи, 
известни като дронове, могат да бъдат оборудвани с 
мултиспектрални или RGB камери, за да заснемат 
много големи серии изображения на полето, които 
след това да бъдат обработени с помощта на 
фотограметрични методи, с цел създаване на 
ортофото и карти на ортажателната способност. 
Възможностите на БЛА се допълват с изработването на 
3D топографски модели, формиране на карти с 
различните посеви и мониторинг на критични 
показатели при техния растеж  [20], [63].  

Освен за „разузнаване” и анализиране БЛА се 
използват за засаждане, пръскане и иригация. [86]. 
D. Безжични сензорни мрежи (WSAN)  

Безжичната сензорна мрежа (WSN) в селското 
стопанство може да се дефинира като група от 
пространствени и специални сензори за наблюдение и 
измерване в условия на полето, които временно 
съхраняват, събират данни и предават събраната 
информация безжично на разстояние за анализиране 
и извършване на последващи дейности [27]. 
Безжичните сензорни мрежи WSАN най-често са 
облачно базирани, адаптивни, които предоставят 
хардуер, софтуер и съхранение на изчислителни 
ресурси; улесняват управлението и разпространението 
на информацията. Обслужват IoT интегрирани системи 
и са разработени така, че да се самодиагностицират 
или да активират безжично други смарт приложения, 
с които традиционните технологии не могат да се 
справят. 

Други автори [52] разработват прототип на IoT-
базирана сензорна платформа за определяне на 
концентрациите на азот-фосфор-калий (NPK) в 
почвата. Сензорът използва колориметричен подход, 
който се активира чрез фоторезистори (LDR) и 
светодиоди (LED).  Система за анализ на сетивни 
стойности за определяне на недостиг на хранителни 
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вещества се доставя чрез размита логика, която се 
реализира, базирана на правилата на Edge устройство, 
в случая Raspberry Pi. Тази логика е допълнена с 
възможност за определяне и отстраняване от фермера 
на всички дефицити на хранителни вещества. Такъв 
подход предлага евтина и бърза алтернатива на 
лабораторните подходи, които често отнемат много 
време и са скъпи. Помагайки на фермерите да 
управляват точно подхранването на почвата, се 
оптимизира нейното плодородие, което води до 
финансови резултати, устойчиво управление на 
фермите и повишена защита на околната среда.  

E. Големи бази от данни- географски 
информационни системи (ГИС), спектрални 
бибилиотеки. 

Измерването на почвените свойства с бърза, 
променливост като съдържание на почвени нитрати, 
на влага в почвата в реално време е основна задача 
при отглеждане на културите. Други параметри, като 
съдържание на органична материя,  дълбочина до 
ограничителен почвен слой, варират за много по-
дълъг период от време и може да се измерват офлайн 
през многогодишен период,. Това позволява да бъдат 
организирани т.н. спектрални бибилиотеки [57], в 
които се съхраняват вече събрани масиви от данни. 

Географските информационни системи (ГИС) играят 
важна роля в Smart земеделието за управление на 
анализа на данни, което подобрява ефективността на 
процеса на мониторинг на свойствата на почвата и 
отглеждането на културите на големи площи.  

Дистанционното наблюдение дава възможност за 
синхронизиране на изгледи, покритие с многократно 
повтаряне на площ и непрекъснат пространствен 
набор от данни, като има предвид, че ГИС интегрира 
пространствено реферирани набори от данни за 
целите на моделиране и информативно вземане на 
решения за количествено определяне на качеството на 
почвата [63]. Нови възможности за прогнозиране на 
свойствата на почвата и качеството и в различни 
пространствени мащаби се предоставят и от базите от 
данни, получени чрез дистанционно наблюдение и 
модели на географски информационни системи (ГИС).  

За анализа на данни от дистанционно наблюдение 
най-приложими са географските информационни 
системи (ГИС), които позволяват ефективно да се 
работи с пространствено разпределена информация 
(карти на природните ресурси, аерокосмически 
изображения, диаграми, таблици, резултати от 
екологичния мониторинг на територията, атлас на 
кадастъра на земята, план на градски блокове, модели 
на движение и други.  

  ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Оптичните методи за получаване на първична 

информация за качеството и свойствата на почвата са 
водещи в практиката на проучванията за 
почвознанието, като основните предимства, с които се 
отличават са: възможност за безразрушителен 
контрол, лесна техническа реализация, добра 
оперативност, технологична съвместимост и 
дистанционност, възможност за автоматизиране на 
процесите.  

Като основни тенденции за развитие се очертава 
използване на CCD камери за мобилни устройства, 
средства с изкуствен интелект и използване на 
безпилотни въздушни системи. Прилагането на 
комбинирани технически средства и измервания със 
системи за сензорен анализ води до  по-голяма 
информативност при измерването на нееднородни 
полета, като се взема предвид и влиянието на 
специфичните климатични, почвен, географски, 
биологични и геоморфоложки фактори. 

В следствие на практиката за често прилагане на 
химични анализи тези процеси не подлежат на 
автоматизиране на процеса по окачествяване на 
почвата на земеделските полета и има необходимост 
от нови бързи и високотехнологични решения. 

Основен недостатък на дистанционните 
измервания направо на полето е влиянието на 
естествената дневна светлина, което предполага 
отделно да се изследват и намерят апроксимиращи 
зависимости, отговарящи на измерванията в 
лабораторни условия. 

 Очертава се необходимост да се проведат 
допълнителни изследвания за намиране на бързи 
дистанционни техники, приложими в наши условия и 
отговарящи на спецификите на нашите географски 
ширини. 
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Качеството на вино и напитки като основна детерминанта 
върху потреблението им – изследване и оценка 
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Abstract:— Based on marketing research, quality is 

defined as the main determinant in the choice of red wines 
by wine consumers. The research described in this article 
evaluates the quality of red wines outside the known 
traditional methodologies through a descriptive study of 
modern tools for quality assessment by indicators such as 
color, aroma and taste. As wine tasting is undoubtedly 
subjective, in order to objectify this process, it is proposed 
that the quality analysis be performed using some useful 
tools developed in recent years, such as spectroscopes, 
electronic noses and electronic languages. The research in 
this direction aims to create preconditions and to reveal 
possibilities for improvement of the processes for 
automatic determination of the quality of the wine on the 
basis of intelligent methodologies and artificial neural 
networks, suitable for quality monitoring and in real 
time. A review of the available literature on the use of e-
noses and e-languages integrated with artificial neural 
networks for quality analysis of red wines has been made. 

Keywords — quality of wine, red wine, VIS/NIR 
spectroscopy, neural network, e-nose, e-tongues. 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
В по-общ план целта на настоящата работа е въз 

основа на проучване на влиянието на пазарните 
детерминанти върху потреблението на напитки да се 
идентифицират ключовите фактори, влияещи върху 
капиталa на производителите на напитки в България и 
на тази основа да се проектират модел и 
инструментариум за неговото изследване и 
управление. В частност тук е направено проучване за 
конкретен продукт – вино, с какви методологии се 
изследва и оценява качеството, като опредяща 
детерминанта върху потреблението му. 

Продажбата на дребно на червено вино е важна 
нишова търговска дейност, за която нуждите и 
мотивацията на участниците са малко проучени. Тази 
статия описва проучване на казус за оценка на 

взаимоотношенията купувач-продавач, които се 
развиват в условията на виненения пласмент. 
Анкетирани бяха посетители на големи и малки 
магазини и търговски вериги, продаващи вино, за да 
се съберат данни, свързани с тяхното поведение, като 
начин на живот и отношението им към консумацията 
на червено вино. 

Съществуват различни модели на потребителско 
поведение, целящи изясняването на поведението на 
потребителите при пазаруване. За предвиждане на 
поведението на търговската клиентела могат да се 
използват различни подходи. В приетия от нас модел 
на „черна кутия“ по примера на Ф. Котлър [20,21], 
външните въздействия са маркетингови стимули, 
реклама и др., а реакцията на изхода на „черната 
кутия“ са решенията на купувача. „Черната кутия“ е 
самият купувач с неговите характеристики и начин на 
вземане на решение, като вероятността за избор на 
дадена алтернатива зависи от полезността, която тя 
предлага, съпоставена на сумата от полезностите на 
другите алтернативи.  

Не е проучван профилът на характеристиките и 
влиянието на факторите, диференцирано съобразно 
различните категории потребители на вино, като се 
търсят причините за техните предпочитания по 
конкретни индикатори за: възраст, семейно 
положение, брой членове в домакинството, пол, 
доход, заетост и образование. 

На основата на проведено анкетно проучване на 
потребителското поведение се открои комплекс от 
фактори при избора на вино в търговските обекти. 
Първите 6 фактора с решаващо значение за покупка на 
вино са следните: качество – 24,2 %; цена – 16 %; 
марка (производител) – 10,8 %; предлагани промоции 
– 10,2 %; географски произход – 9,6 %; търговски обект 
(тип, местоположение, асортимент-разнообразие от 
марки) – 8,1 % (Таблица 1). Интересно е, че малко 
привлекателни се оказват рекламираните артикули, 
вероятно, задействащи филтъра на потребителското 
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недоверие. Предпочитанията на българските 
потребители към винените изделия, съгласно Таблица 
1 са определени по метода на ранговата корелация. 

Ще се отбележи, че конкретно изведените 
емпирични индикатори за изследване поведението 
на потребителите при покупката на вино са в 
съответствие с факторите на маркетинговите модели 
от типа на Филип Котлър [11,20,21,46] и са в основата 
на всяко маркетингово проучване. 

Таблица 1 

№ Фактори на влияние % 

1. качество 24,2 
2. цена 16,0 

3. марка / търговско наименование 10,8 
4. промоции 10,2 

5. географски произход 9,6 
6.  търговски обект  8,1 

7. година на реколтата 7,7 

8. ниво на обслужване 6,2 
9. асортимент  4,0 

10. реклама 2,2 
11. програми на лоялност 1,0 

 
Поведението на потребителите е известен и 

изследван в икономическата наука проблем, но в 
съвременните условия на бурно навлизане на нови и 
чуждестранни вериги супермаркети на пазара на 
потребителски стоки в Р България, той придобива 
ново измерение. Навлизането на чуждестранните 
вина на българския пазар, разнообразието в 
марковото им предлагане, водят до изостряне на 
конкуренцията. Стремежът за увеличаване на 
пазарния дял на българските вина е предпоставка за 
предоставяне на по-висококачествени вина на 
крайните потребители, с което да се осигурят 
конкурентни предимства. 

Таблица 1 обобщава основните констатации от 
направеното анкетно проучване. Въпреки че всеки 
опит за тълкуване на тази таблица е очевидно 
субективен, то е интересно да се отбележи, че 
основната мотивация, проявена от желанието да се 
закупи червено вино е качеството. За нас този 
резултат в известна степен беше очакван, но следва да 
се има предвид корелацията му с някои от другите 
фактори, имащи влияние върху потребителския 

                                                           
1   Официално регистрирани под №№ 2079, 1258, 3064 и 3284 

в International list of vine varieties and their synonyms на OIV. 

избор, като цена, ограниченост на доходите, 
отдалеченост и вид на търговския обект. 

Определено може да се твърди, че качеството е 
фактора с най-голямо въздействие върху 
потребителското поведение и следва да се приема 
като ключова маркетингова детерминанта за 
производителите на вино в България. 

II. Кратки исторически данни 
Със своята 6000 годишна история виното е част от 

човешката култура, обслужваща диетични, 
хедонистични и социално-религиозни функции. Още в 
библейските времена след Великия потоп, когато 
Ноевият ковчег достига безопасната суша, първото 
земеделско начинание което Ной започва е 
засаждането на лозе (според Библията, глава IX, стих 
20). Това е първото документирано засаждане на 
земеделска култура от човешка ръка на Земята. Счита 
се [10,25], че култивирането на лозата и нейното 
грозде (Vitis vinifera) за производство на вино има за 
произход южен Кавказ. От там естественото 
разпространение на Vitis vinifera, отглеждането на 
грозде и винопроизводството вероятно е вървяло на 
юг към Сирия, Палестина, Месопотамия и Египет, 
както и на запад през земите на древните траки, 
елини, римляни до пределите на Европа. В днешно 
време производството на вино се извършва на всеки 
континент и неговия химичен състав се влияе 
съществено от сорта грозде от който произхожда, 
климатичните фактори и енологичните технологии. 

В историята и културните традиции на всеки народ 
напитките и в частност виното имат своята значима 
роля. Още от времето на древните траки по 
българските земи червеното вино е било част от 
ежедневието и част от езическите и мистични 
ритуали. България има дълга и утвърдена традиция и 
култура в лозарството и винопроизводството. 
Уникалните български червени вина – Мавруд, Гъмза, 
Рубин и Широка мелнишка лоза 1  са сред най-
предпочитаните вина за нашата трапеза, наред с 
популярните Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Пино 
Ноар и др. 

В науката за виното – енологията (от гръцката дума 
с два корена – oinos и logos, означаващи съответно 
„вино“ и „учение“), "виното" е продукт, получен 
изключително в резултат на пълна или частична 
алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано 
прясно грозде или на гроздова мъст. Допуска се т. нар. 
"купажиране" - смесването на вина или на гроздова 
мъст с различен произход, различни сортове лози, 
различни реколти или различни категории вино. 

В съответствие с българския закон за виното и 
спиртните напитки, вината се класифицират като: вина 
със защитено наименование за произход (ЗНП); вина 
със защитено географско указание (ЗГУ); сортови вина 
(без ЗНП/ЗГУ) и вина без ЗНП/ЗГУ.  
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III. Здравословни аспекти 
Както в гроздето, така и във виното се съдържат 

редица полезни биологично активни вещества, 
микроелементи, минерални соли и витамини. 

Полезните и здравословни аспекти на умерената 
консумация на червеното вино е обект на множество 
научни съобщения [4,6,14,40,41], доказващи 
протективния му ефект спрямо сърдечно-съдовите 
заболявания. Това се дължи на съдържащите се в него 
полифеноли (флавоноиди, стилбени, антоциани) и 
най-вече на мощния антиоксидант – ресвератрол. 
Ресвератролът е своеобразен собствен антибиотик на 
лозата, защитавайки я от вредните UV лъчи и 
бактериите. Във виното това съединение има важната 
роля да предпазва организма от свободните 
радикали, като ги неутрализира [12,15]. 
Ресвератролът е естествен полифенол, който се 
съдържа във винения танин. Последният се съдържа в 
гроздовите люспи и като съставна част и от виното 
определя неговия характерен червен цвят. При 
умерена консумация на червено вино полезният 
ефект на ресвератрола се проявява в предовратяване 
или забавяне на развитието на сърдечно-съдови 
заболявания и исхемични увреждания. Ефект 
известен като „френския парадокс“ [31] и 
„средиземноморската диета“ [1,26]. Счита се, че 
антиоксидантните свойства на червените вина се 
дължат по-скоро на общото комулативно въздействие 
на няколко феноли (флавоноиди, танини, антоциани), 
отколкото на индивидуални техни представители. 
Твърди се също [3], че по-младите червени вина 
осигуряват различни и повече фенолни 
антиоксиданти от по-старите вина, тъй като 
фенолните съединения полимеризират във времето. 
Извод, който е в съзвучие с винарската поговорка: 
„Младо вино се пие за здраве, старо вино – за 
удоволствие“. 

Освен изброените свойства, червеното вино има 
бактерицидно действие и влияе пагубно на някои 
микроорганизми. Има уникалната способност да 
предотвратява натрупването на радиоактивността в 
организма [17,43]. 

Признаването на „френския парадокс“ даде 
значителен тласък на обещаващи микробио-логични 
изследвания на виното в търсене на причините за 
неговото благоприятно и здравословно въздействие 
върху човешкия организъм. Редица автори 
потвърдиха полезните ефекти от ресвератрола и 
неговите производни [17]. Установено е [1,34], че 
съдържащите се в червеното вино аминокиселини са 
важен регулатор и катализатор на обмяната на 
веществата в организма. В червеното вино се 
съдържат 19 от 20 есенциални (съществени) 
аминокиселини, необходими за нормалното 
функциониране на човешкия организъм. 

Широк интерес представляват изследванията, 
свързани с потенциала на съдържащите се в 
червеното вино флавоноиди за подпомагане и 
запазване когнитивните функции на паметта по време 

на стареене. Една от най-тъжните реалности на 
остаряването е, че с течение на времето когнитивната 
острота намалява, нараства рискът от инсулт, 
деменция, изразяваща се в загуба на представността 
за околната среда и невродегене-ративни 
заболявания, каквато е болестта на Алцхаймер [43]. 
Последните перспективни данни показват [42,47], че 
подобряването на когнитивните функции, свързани с 
възрастта се дължи на прием на специфични 
флавоноиди, някои от които (антоциани, катехини, 
кверцетини) се съдържат в червеното вино. 

III. Оценка на качеството на напитки и вино 
Методите за идентификация на качеството могат 

да се разделят на субективни (органолептични) и 
обективни (технически, машинни) методи.  

При субективните оценки за качеството 
затрудненията възникват поради трудното 
дефиниране на самото понятие “качество”, от 
неговата многоаспектност и многомерност. 

Има създадени методологии, съгласно които 
специално обучени дегустатори и високо-
квалифицирани експерти определят качеството на 
продуктите чрез човешките сетивни органи за вкус, 
аромат, тактилност, зрение и слух. Субективните 
методи имат като недостатъци най-вече 
неидентичността на възприятията от различните 
субекти и нестабилността на възприятията във 
времето вследствие на умора, разсеяност, възрастови 
и др. различия. Следва да се отбележи, че 
съществуващите стандарти в хранителната 
промишленост (ХП) в по-голямата си част са 
предназначени за визуален сензорен контрол при 
определяне на качеството. За целта най-често се 
прилагат методи на разрушаващ целостта на 
продуктите инструментален анализ по препоръчани 
или регламентирани от отраслови нормали, 
предписания и методики, базирани на ограничен 
пробоотбор от съответни продуктови партиди. 
Широко застъпените в ХП органолептични оценки, 
извършвани от експерти и дегустатори през 
определени периоди от време, също са базирани на 
пробовземане и не могат да гарантират осигуряването 
на тотално качество. Последното може да бъде 
постигнато само на базата на автоматично 
разпознаване на качеството на всеки отделен 
продукт, при съответните подходяща 
производителност, точност на класификация и пълно 
обективизиране на процеса [5]. 

Методите, базирани на измерване на 
електромагнитните лъчения съответстват в най-
висока степен на съвременните изисквания за 
дистанционно и неразрушаващо определяне на 
качеството. Добре са изучени и анализирани 
свойствата на радиовълновите, микровълновите 
(СВЧ), оптическите (UV, VIS, IR), рентгеновите и 
изотопни методи. От тях оптичните методи се 
отличават с висока точност на измерване на 
качеството и добро съответствие с условията и 
изискванията на технологиите [5,27,45].  
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Червено   Оранжево   Жълто    Зелено    Синьо   Лилаво

Дължина на вълната ( nm)

Честота (Hz)

Радиовълни
Микровълни

Инфрачервено излъчване
Ултровиолетово излъчване

Рентгенови лъчи
Гама лъчи

1 0 1 1 0-61 0-2 1 0-3 1 0-5 1 0-7 1 0-91 0-8 1 0-1 01 0-4 1 0-1 2 1 0-1 31 0-11

1 08 1 09 1 011 1 0 1 21 01 0 1 01 81 01 7 1 01 91 01 3 1 02 1 1 02 21 02 01 01 51 01 4 1 01 6

700       650        600        550        500         450         400

Видима светлина

1 0 -1

 
Фиг. 1. Електромагнитен спектър

Използват се и двата принципа, на спектрално 
отражение (рефлексия) и на спектрално пропускане 
(трансмисия) на светлинния поток, с който се 
облъчват продуктите. 

Базовата методология е UV/VIS/NIR – 
спектроскопията, която подобно на експанзията в 
химията, през последното десетилетие намира все 
по-широко приложение и в ХП и биотехнологиите за 
контрол на всякакви хранителни продукти 
посредством сравняване и количествен анализ на 
състава на веществата по спектрите им на 
поглъщане или отражение в ултравиолетовата, 
видимата и инфрачервената област на спектъра. 

От безкрайната по своята информационна 
същност на електромагнитния спектър (фиг. 1) се 
вижда, че видимата за човека VIS област е в една 
много тясна ивица от електромагнитния спектър, 
приблизително между 380 и 780 nm, в която човек 
вижда цветовете на дъгата от виолетово до червено. 
Останалата част от спектъра е невидима. 

Всяко вино притежава типичен цвят, аромат и 
вкус. Както професионалните дегустатори, експерти 
и сомалиери, така и купувачите на вино имат 
изисквания основно към тези три качествени 
показатели [42,44,47]. Информацията за цвят, 
аромат и вкус се осигурява от сетивните рецептори, 
намиращи се в очите, носа и устата, където 
фотоните, летливите мирисни вещества и вкусовите 
дразнения се предават по специфични проекционни 
пътища до специализирана локация в кората на 
мозъка за обработка на сетивната информация. 

А. Цвят 
Цветът на виното е едно от първите възприятия 

за неговия избор и оценяване. Виното, като 
оптически прозрачна течност е най-добре 
обективно да се анализира чрез спектрално 
пропускане на светлинния поток.  

Утвърдена практика е използването на различни 
цветови системи (SIE Lab и XYZ) и анализиране на 
абсорб-ционния спектър за стойности на екстинция 
на спектралната пропускливост на винените проби 
при 420, 520 и 620 nm, които дават информация за 
цветовите характеристики на продукта, като цвят 
интензивност, наситеност, нюанси и др. 

Потвърждава се, че съставът и разпределение на 
фенолни съединения, особено антоцианите, са най-
важният параметър за въздействие върху цветовите 
характеристики на виното [18]. 
 

 
Фиг. 2.Последователност в обработката на данни 

Известно е [26], че при стареенето на вината 
настъпват реакции на полимеризация на танините и 
другите фенолни съединения, вследствие на което 

1. Objects of study
    (citrus juices)

2. Sample preparation

3. Measurement and 
    raw sensor data

4. Data aquisition and 
    pre-processing

5. Visualization

10. Classification     
      (Diagnosis)

9. Discriminant analysis
     (Neural classifiers)

8. Feature extraction
(PCA, Wavets, etc.)

7. Define data groupings 
    (Classes of recognition)

6. Normalizing and
    digitizing

VIS spectrum
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се образуват стабилни пигменти, променящи цвета 
на продукта. 

Анализът на спектралната информация е 
прдължителен процес, преминаващ през поредица 
от етапи, показани на фиг. 2 [38]. 

Б. Аромат 
Eстественият път на възприемане на дадена 

миризма е орално-назален, чрез пряко вдишване 
през носа (Фиг. 3-а) или възприемането на миризма 
ретроназално при издишване, с храна в устната 
кухина (Фиг. 3-б). Могат да бъдат оценени отделно 
различните аспекти на обонянието и с различна 
степен на успех, но по-често се синтезират в едно, 
мултисензорно възприятие, наречено аромат.  

В някои случаи, ретроназалното обоняние може 
да промени вкусовото възприятие. Установено е, че 
цветът също оказва влияние върху интензивността 
на възприеманата миризма диференцирано, в 
зависимост от това дали се изпитва назално или 
орално. 
 

 
Фиг. 3. Схема на обонятелната система [Източник 
Интернет]. Въздушните потоци обозначени с 
пунктир и прекъснати линии, показват въздух, 
носещ молекули на миризма. 

В. Вкус 
Благодарение на вкусовите рецептори на 

човешкия език хората са в състояние да различават 
пет основни вкуса. Това са сладко, солено, горчиво, 
кисело и умами. Последният е специфичен вкус, 
който се описва като „приятно пикантен“ и е 
въведен от японския химик Кикунае Икеда (от 
„умаи“(うまい), което означава „вкусен“ и „ми“ (味), 
което означава „вкус“). На българския език по-скоро 
става дума за приятно люто. Изследователите [48], 
са доказали, че умами не се произвежда като 
комбинация от другите основни вкусове, а е 
независим вкус. Освен това има свой специфичен 
рецептор на езика за този вкус. 

IV. Интелигентни системи за окачествяване на 
вино 

Понастоящем светът навлезе в нова ера на 
цифрова (дигитална) трансформация и технологиите 
на големите данни. Развитието на технологиите и 

бизнес процесите води до генерирането на големи 
масиви от базирани на сензори данни. Тези данни 
имат нужда от съответните изчислителни 
технологии, за да бъдат обработени в реално време 
за достигане и добиване на скритите 
закономерности и знания в тях. Потребителите и 
изследователите на тези данни трябва да са в 
състояние да разбират механизмите, действащи в 
новата среда, след което да могат да използват 
получените процесни модели и знания. 

В БДС и в частност в практиката на 
дегустационните експертизи на вина се използва 
нормативна база, с която всеки продукт се оценява 
по точкова система като на важните показатели се 
предоставя по-голяма тежест, респ. повече точки. 
Такава интегрална оценка е много подходяща и 
удобна за лабораторния и сензорния анализ, но е 
трудно пригодна за машинно обективизиране на 
окачествяването и оценяването на продуктите. 

При проучвания на сектора на напитките, NIR 
спектрите обикновено се анализират в режим на 
пропускане. Пробите се поставят в специално 
проектирани пробни камери или в обикновени 
кварцови клетки (кювети), които да бъдат сканирани 
от оборудването. В повечето случаи анализите се 
извършват с помощта на стационарно NIR 
оборудване, със съответстващи адаптери и и 
аксесоари за течности. Спектроскопията с 
преносими/полеви NIR спектроскопи се оказва 
особено полезна като бърз и удобен метод за 
първичен скрининг и оценяване на качеството. 

Преносимите устройства изглеждат 
преспективна техника за разграничаване на 
видовете вино и за оценка на качеството по 
отношение на тоталните полифеноли. Както се 
отбеляза вече, във виното полифенолите и 
свободните аминокиселини са от най-важните 
показатели за качество, а преносимата NIR 
спектроскопия се оказва бърза и надеждна техника 
за тестването им. 

През последните 20 години при анализа на храни 
и напитки освен спектралния анализ засилено се 
прилага и мултисензорния анализ [39] с т. нар. 
електронни носове (е-носове) и електронни езици 
(е-езици). Усъвършенстването на възможностите на 
компютърните технологии, биоинформатиката и 
съвременните методи за обработка на големи 
масиви от данни доведе до възприемането на 
понятието интелигентни сензори [13,33,37], с което 
съвременните системи за окачествяване се 
доближиха до парадигмата на човешката сензорна 
система (фиг. 3). Такава интелигентна, т.е. присъща 
на човека обработка поражда идеята за т. нат. 
„сензорно обединяване“ (sensor fusion), при което 
се интегрират сигнали от множество различни 
източници. При е-нос това е блок от газови сензори 
[2,7-9,24,29,30,32,50] (фиг. 3). Информацията, 
получена от мултисензорния блок се преработва 
чрез алгоритми, базирани на интелигентни модели.  
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Фиг. 4. Концентуален модел на процеса за анализ на качеството на напитки с е-нос. 

 
Фиг. 5. Изкуствена невронна мрежа 

 
Фиг. 6. Концептуална схема на обработка на сигналите от е-език с НМ 
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Последните най-често са изкуствени невронни 
мрежи (НМ). 

Изкуствените невронни мрежи (НМ) са построени 
на принципа на техните биологични аналози, като 
основната аналогия се състои в големия брой 
паралелно свързани процесни елементи – неврони, 
образуващи мрежа, която може да се обучи да решава 
сложни задачи на идентификацията, прогнозирането, 
класификацията и др. [5,37,51].  

Типичната НМ се състои от слоеве неврони, както е 
показано на фиг. 5. Входните и изходните слоеве са с 
толкова неврони, колкото респективно са входовете и 
изходите на мрежата. Броят на вътрешните (скритите) 
слоеве и броят на невроните им се определя 
съобразно конкретната задача. 

Освен с е-носове през последните години се 
провеждат интензивни изследвания за автоматичното 
разпознаване на вкусовите характеристики, присъщи 
на човека с т. нар. е-езици [9,16,22-24,36,49]. 
Развитието на е-езици се изразява в композирането 
на нови чувствителни материали, с които да може да 
се създаде ансамблов комплекс от сензори – сонди, 
базирани на някои от физичните принципи [28,49]. 
Комплексът от сонди формира „езикови“ сигнали, 
които комбинирани с многовариантна статистика и 
НМ за класификация, разпознава и идентификацира 
пробите (Фиг. 6). 

 
 

 
Фиг. 7. Хибриден невронен анализатор  

на качеството 
На фиг. 7 е представена обобщената схема на 

хибриден анализатор на качеството, обработващ 
мултисензорна информация. Входният вектор се 
формира от 4 групи сигнали: А – цветови спектрални 
данни; Б – данни от газовите сензори на е-нос; В – 
данни от сондите на е-език; Д - данни от други 
измервания (pH, алкохолно съдържание). Всяка група 
се оценява в комплекс от невронни класификатори, 
които след ранжиране и арбитраж генерират 
крайното решение на основата на междинните 
резултати с най-малки грешки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Методите за изпитване за определяне състава на 

винените продукти следва да съответстват на 
разрешените енологични практики, съотносими на 
препоръчаните от Международната организация по 
лозарство и винарство (OIV- www.oiv.int) и Закона за 
виното и спиртните напитки (ЗВСН - в сила от 
16.09.2012 г. и последно изм. ДВ. бр.51 от 5 юни 2020 
г.). В този смисъл разгледаните тук иновативни 
методологии са в сферата на засиления през 
последните години изследователски интерес, за 
които липсват методи и правила, препоръчани от OIV 
и действащото законодателство. Като правило обаче, 
получените с тях резултати винаги се сравняват със 
съответния релевантен инструментариум за анализ 
на качеството, включващ и съпътстваща изследването 
органолептична оценка. 

Направен е опит да се представят основните 
тенденции и постижения в областта на обработката на 
данни при създаването на нови подходи за 
интелигентен анализ на качеството на червени вина с 
помощта на мултисензорни системи и невронни 
мрежи.  

Тази статия предполага, че нарастващата 
популярност на консумацията на вино ще постави 
някои изисквания към винопроизводителите в 
посока на предоставянето на превъзходно качество 
на своята продукция, съобразена с мотивациите, 
нуждите и моделите на поведение на потребителите. 
По този начин, основната цел на тази статия, да 
изследва качеството на червеното вино като основна 
детерминанта върху потреблението му е опит да се 
разберат по-добре сложните взаимоотношения 
между купувачи и продавачи в тази ниша на винената 
индустрия, която продължава да придобива все по-
голямо значение за тези географски региони, които 
зависят съществено от производството на вино за 
техния икономически просперитет. 
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Abstract - During the Covid-19 pandemic, risk 
communication has often been ineffective, and from this 
perspective “fake news” has found fertile ground, both as a 
cause and a consequence of it. Decision makers 
(governments and institutions) were left in a difficult and 
dangerous situation in terms of risk management and risk 
communication regarding infection rates and restrictive 
measures of containment that were imposed to slow down 
the spread of the virus. Top-down communication was at 
times ineffective and inefficient in a multitude of situations, 
resulting in social unrest and hoarding of groceries. The 
publication includes definitions of "fake news", examples of 
such from history and today, including COVID-19, 
different types of "fake news" and how to recognize them, 
as well as how to counteract them. 

 
Key Words: Cyber-security, Fake-news, COVID-19 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Световната и европейската обстановка в 

областта на сигурността се промени драматично 
през последните години. Това се казва в 
заключенията на Съвета по външни работи относно 
Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на 
Европейския съюз.1 

В светлината на нарастващото използване на 
хибридни стратегии и операции от държавни и 
недържавни субекти Съветът  препоръчва 
създаването на съвместна рамка с конкретни 
предложения за подпомагане на борбата с 
хибридните заплахи и за засилване устойчивостта 
на ЕС и неговите държави членки, както и на 
партньорите. В рамката следва да се вземе предвид 
работата, свързана с кибернетичната отбрана, 
ранното предупреждение, стратегическите 
комуникации, съответните вътрешни и външни 

                                                           
1 Брюксел, 18 май 2015 г., Заключения на Съвета на ЕС относно ОПСО: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8971-2015-INIT/bg/pdf 

политики на ЕС, и да се извърши оценка на 
последиците за развитието на способностите. 
Съветът подчертава освен това необходимостта от 
взаимно допълване и прозрачно сътрудничество и 
координация в тази област със съответните 
партньорски организации, включително по-
специално НАТО, както и страните партньори, 
според случая.  

В съответствие с всеобхватния подход на ЕС и с 
цел постигане на максимално въздействие, 
ефикасност и последователност на подкрепата на 
ЕС, Съветът приканва върховния представител и 
Комисията да разработят, в консултация с 
държавите членки, стратегическа рамка на 
равнище ЕС за подкрепа на реформата на системата 
за сигурност. Европейският съвет отчита 
необходимостта да се мобилизират инструментите 
на ЕС за подпомагане на борбата с хибридните 
заплахи2. 

Макар че определенията за хибридните заплахи 
се различават и трябва да се запазят гъвкави, за да 
отразяват тяхното развитие, понятието обхваща 
комбинацията от насилнически и подривни 
дейности, конвенционални и неконвенционални 
методи (т.е. дипломатически, военни, 
икономически, технологични), които се използват 
по координиран начин от държавни или 
недържавни субекти с цел постигане на конкретни 
цели, в отсъствието на официално обявена война. 
Обикновено акцентът е върху използването на 
слабите места на набелязаната цел и създаването 
на неяснота, с което да се възпрепятстват процесите 
на вземане на решения. Масовите дезинфор-
мационни кампании, използването на социалните 
медии за контрол на политическия наратив или за 

2 Заключения на Европейския съвет, юни 2015 г. (док. EUCO 22/15) 
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радикализиране, набиране и командване на 
подставени лица могат да бъдат средства за 
хибридни заплахи.  

Взаимосвързаното и цифровизирано общество е 
от голяма полза за ЕС. Кибератаките могат да 
прекъснат цифровите услуги в целия ЕС и поради 
тази причина могат да бъдат използвани от 
създателите на хибридни заплахи. Повишаването 
на устойчивостта на комуникационните и 
информационните системи в Европа е важно, за да 
се поддържа цифровият единен пазар. Стратегията 
на ЕС за киберсигурност и Европейската програма 
за сигурност осигуряват цялостната стратегическа 
рамка за инициативите на ЕС в областта на 
киберсигурността и киберпрестъпността. 

Кризата с COVID-19 също прекрои представите 
ни за заплахи за безопасността и сигурността и 
необходимостта от съответните политики. Тя 
подчерта необходимостта да се гарантира 
сигурност както във физическото, така и в 
дигиталното пространство. Тя засили 
необходимостта от ангажиране на всеки сектор и 
всеки индивид в общи усилия за да се гарантира, че 
ЕС е по-подготвен и издръжлив и разполага с по-
добри инструменти за адекватна реакция. 

По време на пандемията Covid-19 
комуникацията на риска често е неефективна и от 
тази гледна точка „фалшивите новини“ са намерили 
плодородна почва, както като причина, така и като 
последица от нея. Вземащите решения 
(правителства и институции) са оставени в трудна и 
опасна ситуация по отношение на управлението на 
риска и комуникацията на риска по отношение на 
нивата на инфекция и ограничителни мерки за 
ограничаване, които са били наложени, за да 
забавят разпространението на вируса. 
Комуникацията отгоре надолу на моменти беше 
неефективна и неефективна в множество ситуации, 
което доведе до социални вълнения и трупане на 
хранителни стоки. 

Двуличието в неофициалното и официалното 
представяне на фактите и проблемите породи 
недоверие освен в институциите и политиците, и в 
официалните медии и източници на информация. 
Устремени към истината и в желанието да се 
преборят с проблемите на битието си, нашите 
съвременници, особено от по-младите поколения, 

                                                           
3  Szmuda T., Özdemir C., Ali S., Singh A., Syed M.T., Słoniewski P. 
Readability of online patient education material for the novel coronavirus 
disease (COVID-19): A cross-sectional health literacy study. 
4 The New England Journal of Medicine: 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2004361 

се обърнаха към Световната мрежа в търсене на 
неформални медии и източници на информация. 

Оказа се, че образователните онлайн статии за 
Covid-19 предоставят информация, която е твърде 
трудна за разбиране от общото население3. Това 
подпомага (или дори засилва) разпространението 
на невярна информация. 

В такива моменти хората могат да бъдат склонни 
към изкупителни жертви; религията, етническа 
принадлежност, богатството и пола могат да се 
превърнат в социални разделители, които могат да 
засилят социалните вълнения и безпокойства 4 . 
Тревожността и безпокойството на населението се 
засилват от ограничителните и превантивни мерки, 
които могат да се превърнат в стресов фактор в 
ежедневието. 

Теориите за конспирация и алтернативните 
факти намират плодородна почва в интернет, 
захранвайки се с безпокойството и безпомощността 
на хората, разочаровани първо, защото не са могли 
да предвидят бедствието и второ, защото не са в 
състояние да посочат виновника за такава трагедия. 
Празнината, оставена от липсата на сигурност, 
може да направи всеки вид обяснение 
правдоподобно и разумно в очите на обществото. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ  
Фалшивите новини не са ново явление. Но в 

днешния свят, когато информацията е все по-
достъпна от всякога, това е проблем, който става 
все по-широко разпространен. Доклад 5  на 
INTERPOL показва тревожна скорост на кибератаки 
по време на COVID-19. От него става ясно, че 14% са 
фалшиви новини. Дезинформацията и фалшивите 
новини се разпространяват бързо сред 
обществеността. Непотвърдената информация, 
неадекватното разбиране на заплахите и 
конспиративните теории допринасят за 
безпокойството в общностите и в някои случаи 
улесняват изпълнението на кибератаките. Близо 
30% от страните, които са отговори на глобалното 
проучване за киберпрестъпността, са потвърдили 
разпространението на невярна информация, 
свързана с COVID-19. 27% от участващите държави в 
глобалното проучване на киберпрестъпността 
потвърждават разпространението на невярна 
информация, свързана с COVID-19, сред техните 

5 Доклад за оценка на INTERPOL (август 2020 г.) за въздействието на 
COVID-19 върху киберпрестъпността: https://www.interpol.int/News-and-
Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-
during-COVID-19 
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общности и 21% изразяват нарастваща загриженост 
за тази тенденция. Лъжите се разпространяват по-
бързо от истината.6 Повишената онлайн зависимост 
на хората по света също създава нови възможности, 
като много фирми и физически лица не гарантират, 
че киберзащитата им е актуална. В контекста на 
кибер-сигурността, хората са най-слабото звено във 
веригата за информационна сигурност. Но това е 
най-вече защото им липсва подходящо обучение. 
Липсват подходящи цифрови знания, умения и 
компетенции в областта на защитата от фалшиви 
новини. 

Интернет и социалните медии са изключително 
благодатна основа за алтернативни факти и 
фалшиви новини 7 , тъй като в Интернет няма 
достатъчно съгласувана система за проверка на 
фактите8. Реалните и фалшивите новини се смесват 
и зависи от потребителя да филтрира масивна 
купчина новинарски материали според собствените 
си възможности, често повлияни от: (1) когнитивни 
пристрастия (пристрастие към потвърждение, 
бране на череши), (2) липсата на готовност за 
проверка на факти, (3) рядко адекватна дигитална 
грамотност и (4) несвързана или изцяло липсваща 
здравна грамотност (т.е. способността да се 
получава, чете, разбира и използва здравна 
информация, за да се вземат подходящи здравни 
решения и да се следват инструкциите за лечение). 
9  ЮНЕСКО (Организация на ООН за образование, 
наука и култура) наскоро публикува наръчник за 
проблемите, засягащи журналистиката и 
информацията. Една от целите е предупреждение, 
че терминът „фалшиви новини“ няма пряко или 
общоразбираемо значение. 

Какво дефинираме като „фалшиви новини“? 
Използването на термина „фалшиви новини“ е 

сравнително нова тенденция, която получава 
широк отзвук по време на американската предиз-
борна кампания между Хилъри Клинтън и Доналд 
Тръмп. Необходимо е да се отчита, че използването 
на дезинформацията и пропагандата – пред-
шественици на фалшивите новини, е доста по-
отдавна.  

                                                           
6 Vosoughi, Soroush, Deb Roy, Sinan Aral. The spread of true and false news 
online. Science, 9 Mar 2018 
7 Tandoc E.C., Jenkins J., Craft S. Fake News as a Critical Incident in 
Journalism. J. Pract. 2018 
8 Jun Y., Meng R., Johar G.V. Perceived social presence reduces fact-
checking. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2017 
9 Agendadigitale: https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/digital-
literacy-e-nuovi-analfabeti-perche-bisogna-ripensare-il-sistema-educativo/ 
10 Collins Online English Dictionary. https://www.collinsdictionary.com 

Словосъчетанието „фалшиви новини“ (англ. 
fake news) е обявено за дума на 2017 г. от 
британския речник на английския език „Колинс“10. 
Според него то започва да се използва в началото 
на новото хилядолетие в американската телевизия, 
за да опише „фалшива, често сензационна ин-
формация, разпространявана под прикритието на 
новинарски репортаж“. 

Употребата му се увеличава от 2015 г. и намира 
място в следващото печатно издание на речника. 
Британският вестник „Гардиън“ 11  цитира 
съставителите на речника, според които употребата 
на термина е нараснала с 365% през 2016 г. До 
голяма степен това се дължи на американския 
президент Доналд Тръмп и честото използване на 
словосъчетанието от него. Изразът произлиза от 
англ. fake news, често превеждан като „фалшиви 
новини“, и независимо от разликата между фалшив 
(fake) и неверен (false) се е наложил първият израз. 
Основната отлика произтича от това, че в статиите с 
фалшиви новини има доза истина, докато другият 
случай представлява обикновена лъжа. Всъщност 
„новини“ означава проверима информация в 
обществен интерес; информация, която не отговаря 
на тези стандарти, не заслужава етикет „новини“. 
Следователно „фалшивите новини“ са оксиморон, 
който може да подкопае доверието в „истинските“ 
новини. 

Според едно от популярните определения в 
САЩ „фалшивите новини са информационна 
мистификация или целенасочено раз-
пространение на дезинформация в социалните 
мрежи и традиционните медии с цел въвеждане в 
заблуждение срещу политическа или икономиче-
ска изгода“12. 

Дефиниция от руски учебник по журналистика 
гласи, че „това са журналистически съобщения в 
медиите, съдържащи недостоверна и непрове-
рена информация, несъответстваща на 
реалните факти и емпиричната 
действителност“13. 

Създадена е Експертна група на високо 
равнище, която има за задача да консултира 

11 „Fake news is ‚very real‘ word of the year for 2017. „The Guardian: 
https://www.theguardian.com/books/2017/nov/02/fake-news-is-very-real-
word-of-the-year-for-2017 
12 Posetti, Julie, Cherilyn Ireton, Claire Wardle et al. Journalism, ‘Fake News’ 
& Disinformation. Handbook for Journalism Education and Training, 
UNESCO, 2018. ISBN 978-92-3-100281-6 
13 Поззети, Джули. Шерилин Аиртон, Клэр Уордл и др. Журналистика, 
„фейковые новости“ и дезинформация: Руководство для академической и 
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Европейската комисия по проблемите на 
дезинформацията – термин, възприет от 
експертите като по-обхватно представящ 
проблема, в сравнение с термина „фалшивите 
новини“. В доклад14 на Експертната група се дава 
определение на термина дезинформация: 
„дезинформация е: невярна, неточна или 
подвеждаща информация, предназначена, 
представена и оповестявана с цел печалба или 
умишлена вреда на обществото“ и се посочва, че 
това може да застраши демократичните процеси и 
ценности и да навреди конкретно на редица 
области, например здравеопазване, наука, 
образование и финанси. 

Фалшивите новини са неологизъм, често 
използван за нежелани псевдоновини или 
пропаганда, насочена към умишлена 
дезинформация или генериране на приходи от 
онлайн реклами. 

Някои примери от историята до днес. 
Разпространяването на фалшиви новини е 

„информационно замърсяване“, което значително 
се засилва по време на избори или криза ( в случая 
Covid-19). 

Фалшивите новини могат да бъдат най-
разнообразни: подправени текстове, фото, видео- 
или аудио материали, изкуствено създаване на 
целенасочени лъжливи новини или слухове и т.н. 

Под някаква форма дезинформацията и 
пропагандата винаги са съществували. Както 
отбелязва папа Франциск в своето послание за деня 
на социалните комуникации, първата фалшива 
новина е от ранните библейски времена15 . Ева е 
изкушена да откъсне ябълката от райската градина, 
подведена от целенасочената дезинформация на 
дявола, приел образа на змия, така че бихме могли 
да приемем, че змията е първият автор на фалшиви 
новини. 

Днес една от най-престижните американски 
награди за журналистика е „Пулицър“. Тя носи 
името на издателя, редактора и журналиста 
Джоузеф Пулицър, дарил средствата за нейното 
създаване, но както знаем, той е и бащата на 
„жълтата“ журналистика. Именно Пулицър въвежда 

                                                           
профессиональной подготовки журналистов. Россия: ЮУрГУ, 2019. ISBN 
978-92-3-400027-7. 
14 Final report of the High-Level Expert Group on Fake News and Online 
Disinformation: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-
high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation 
 
15 Послание на папа Франциск за деня на социалните комуникации. 
http://caritas-sofia.org/bg/news 

похватите на драматизирането и свръх-
емоционалното описание на събитията, които 
оживява в познатите заглавия с много удивителни. 

Един от най-мащабните примери за фалшиви 
новини, довели до масова паника, е радиопиесата 
на Хърбърт Уелс „Война на световете“, излъчена на 
30 октомври 1938 г. по Си Би Ес. Актьорите създават 
илюзията, че марсианци нападат Земята и улиците 
на САЩ се изпълват с ужасени хора, което отнема 
доста време на властите да овладеят масовата 
психоза16. Това е типичен пример за влиянието на 
информационните технологии над сигурността на 
гражданите. За разлика от тогавашното радио днес 
социалните медии в интернет имат далеч по-
голяма сила. Те могат да се използват като оръжие 
за масово поразяване на човешката психика. 

През Втората световна война (1939 – 1945) 
науката за пропагандата и манипулацията достига 
небивал разцвет. Известни са думите на д-р Йозеф 
Гьобелс, че една лъжа, повторена 100 пъти, става 
истина17. А все още се спори дали американците са 
стъпили първи на Луната, и дали руснаците 
наистина са излетели първи в Космоса. 

С навлизането на интернет технологиите е 
отворена нова страница в разпространяването на 
дезинформация и фалшиви новини. В онлайн 
пространството всеки от нас е медия и мненията му 
достигат светкавично до стотици, дори хиляди 
души. Забелязва се, че по време на хибридни 
конфликти, като гражданската война в Украйна и 
Сирия, хората губят доверие в медиите18, тъй като 
информационното поле се изпълва с много невярна 
информация. Всеизвестно е, че в случай на 
конфликт се прилагат подобни хибридни тактики, 
които да предизвикат объркване сред противника и 
да поддържат морала на привържениците. С 
недоверие се посрещат и новини, свързани с 
проблемите с демокрацията в Беларус, 
конфликтите в Нагорни Карабах и войната между 
Армения и Азербайджан, с отравянето на Навални 
и Новичок. 

Нека си припомним и родни примери, които 
никак не са малко, но доведоха до големи 
сътресения в обществото като цяло и конкретни 
бизнеси. Най-яркият е с първата подобна фалшива 

16 Cantril, H., G. Hazel, H. Herta. The Invasion from Mars: A Study in the 
Psychology of Panic: with the Complete Script of the Famous Orson Welles 
Broadcast. N.J.: Princeton University Press, 1940 
17  Goebbels, P. J. Wilhelm von Schütz als Dramatiker. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Romantischen Schule. [Dissertation], 1921 
18 Joint Publication 1-02: US Department of Defence Dictionary of Military and 
Associated Terms, February 2018. 
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новина за фалита на Първа Инвестиционна банка, 
която се зароди в Интернет, преди още социалните 
мрежи да имат такава сила и у нас. Годината бе 
2008-ма, но потреблението на Интернет бе вече 
достатъчно голямо и последствията от подобна 
мълва бяха наистина с голям мащаб. Само в 
рамките на ден фалшивата новина обиколи цялото 
население на България. И доведе до закономерен 
резултат - всички помним безкрайните опашки 
пред клоновете на банката от желаещи да изтеглят 
парите си. Банката предприе още по-мащабни 
действия за запазване на репутацията и бизнеса си 
като цяло. Това бе силно сътресение, работата по 
последствията от него, чисто на ниво репутация 
отнеха години. За финансовите и други последствия 
само можем да гадаем. 

По време на пандемията Covid-19 „фалшивите 
новини“ намериха плодородна почва, най-вече в 
интернет пространството, поради наложените 
мерки за самоизолация и работа „от дома“. 
Дигитализирането на нашето ежедневие още 
повече засили ефекта на „фалшивите новини“. 
Експлоатираните теми обхванаха появата и 
разпространението на Covid-19, мерките и 
средствата за защита, както и ваксините и 
лекарствата за лечение. В борбата кой първи ще 
изобрети и внедри ваксина и лекарство, световни 
лидери не се свениха да ползват всякакви средства.  

Covid-19 е не само здравен проблем, но и 
мащабна социално-икономическа катастрофа, 
която е толкова дълбоко въздействаща, че 
монополизира международните новинарски 
емисии. Пандемията допълнително усложни 
политическите отношения между САЩ и Китай, 
двете най-големи икономики в света, до такава 
степен, че някои го наричат нова студена война19. В 
този контекст фалшивите новини се превърнаха в 
политически инструмент, използван за 
дискредитиране на която и да е държава, 
разпалвайки и без това трудните дипломатически 
отношения 2021 . В някои региони и държави 
пандемията COVID-19 се използва за ограничаване 
на свободата на словото и свободата на медиите. 

Covid-19 стана много удобно „извинение“ за 
много неудобни ситуации – като се почне в 
личностен план за извинение на неизпълнението на 

                                                           
19  https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/05/24/cina-con-gli-usa-a-un-
passo-da-una-nuova-guerra-fredda_14e28562-74cc-482e-947d-
72c557937899.html. 
20 The Guardian. (accessed on 15 July 2020):  
https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/30/donald-trump-coronavirus-
chinese-lab-claim. 

поставени задачи и цели, и се премине в чисто 
политически – ползването на Covid-19 за налагане 
на непопулярни политически решения, избягване 
или покриване на неудобни ситуации и въпроси, 
както и за влияние на рейтинга и вота на 
избирателите в избирателни кампании. Налагането 
на самоизолация и ограничителни мерки се ползват 
за противодействие в борбата с демонстрации и 
вълнения.  

Например след заболяването през април 2020 
на Борис Джонсън, министър-председател на 
Великобритания, доверието към него значително 
се повиши и повечето от избирателите проявиха 
емпатия към влошеното му здраве. Сега, когато 
положителна проба даде американският президент 
Доналд Тръмп и с опасния вирус се е заразила и 
съпругата му Мелания, анализаторите все още 
спорят дали подобна емпатия и повишен рейтинг 
би получил на предстоящите през октомври 
президентски избори от американските избиратели 
самият Доналд Тръмп. Фактът, че инфекцията на 
Тръмп предизвика злорадство, се дължи от една 
страна на поляризиращата му политика, а от друга 
– на досегашната роля на американския президент 
в кризата, породена от пандемията. Неговият личен 
принос в разпространяването на фалшиви новини 
за вируса е по-голям, отколкото се смята, твърдят 
изследователи от университета „Корнел“. Под 
въпрос е и чисто юридически дали би могъл да 
участва в кампанията и какво би се случило при 
евентуален неблагоприятен изход. 

Какви видове фалшиви новини можем да 
разгра-ничим? 

В общоевропейските проучвания за медийна 
грамотност EAVI.EU, създадени от името на 
Европейската комисия, се разграничават следните 
видове фалшиви новини22: 
 фалшиви новини от политическа пропаганда; 
 сензации – фалшиви новини с ефектен 

характер; 
 спонсорирано съдържание – фалшива новина, 

която има за цел да продаде нещо; 
 сатира и шега; 
 фалшиви новини, които плашат; 
 грешка, заблуда, измама или пристрастие; 

21 The Conversation. (accessed on 15 July 2020):  
https://theconversation.com/donald-trumps-chinese-virus-the-politics-of-
naming-136796. 
22 EAVI – Media Literacy for Citizenship: https://eavi.eu 
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 теория на конспирацията, митове и легенди; 
 псевдонаука; 
 подвеждаща информация, слух или мнение, 

предоставени като факт; 
 фалшификация и модификация на 

съдържание; 
 фалшивите новини чрез YouTube и новите 

технологии (Deepfake и др.) 
Разбира се, нито един от отделните видове не 

може да се разглежда изолирано от останалите.  
В контекста на кибер-сигурността, хората са най-

слабото звено във веригата за информационна 
сигурност. Но това е най-вече защото им липсва 
подходящо обучение. Липсват подходящи цифрови 
знания, умения и компетенции в областта на 
защитата от фалшиви новини. Медийната 
грамотност е все по-актуална, тъй като сега 
знанията се предават предимно чрез цифрови 
технологии. Лицата, които са медийно грамотни, 
могат да участват и участват на всяко ниво от 
обществения живот, от социалните мрежи до 
електронното управление. Хората, които не са 
оборудвани с тези умения, остават изолирани и 
уязвими. 

Европейската комисия прие следното 
определение: „Медиалната грамотност може да 
се определи като способност за достъп, анализ и 
оценка на силата на изображенията, звуците и 
съобщенията, с които сега се сблъскваме 
ежедневно и са важна част от съвременната ни 
култура, както и да комуникираме компетентно 
в медии, достъпни на лична основа. Медийната 
грамотност е свързана с всички медии, 
включително телевизия и филми, радио и 
записана музика, печатни медии, Интернет и 
други нови цифрови комуникационни технологии." 
Целта на медийната грамотност е да повиши 
осведомеността за многото форми на медийни 
съобщения, срещани в ежедневието. Тя трябва да 
помогне на гражданите да разпознаят как медиите 
филтрират техните възприятия и убеждения, 
формират популярната култура и влияят на личния 
избор. То трябва да ги овласти с критичното 
мислене и уменията за творческо решаване на 
проблеми, за да направят разумни потребители и 
производители на съдържание. 

Какво кара хората да вярват на фалшивите 
новини? 

                                                           
23 Габриел, Мария. Медийната грамотност и качеството на информацията 
са ключове за устойчивостта ни срещу онлайн дезинформацията. 
Novinite.bg, 11.06.2018: https://www.novinite.bg/ 

Според анализатори на това явление причините 
са две.  

Първо, елементът на изненадата е силна 
движеща сила за споделяне на онлайн 
съдържание. Фалшивите истории са написани с цел 
да предизвикат интерес и по този начин притежават 
по-висока степен на новост от истинските истории.  

Втората причина се корени в емоционалните 
реакции, които фалшивите истории предизвикват. 
Такова съдържание е свързано със силни емоции, 
като страх, отвращение и изненада, докато 
истинските истории вдъхват емоции като тъга, 
радост или доверие. Това, което прави фалшивите 
новини вирусни, не е валентността, а 
интензивността на емоциите, които предизвикват. 

Налага се въпросът – как да разпознаем 
фалшивите новини. 

Според Мария Габриел, еврокомисар в сектор 
„Иновации и младеж“ и първи вицепрезидент на 
Европейската народна партия, „от огромно зна-
чение е да се подобри прозрачността на 
информацията в интернет, за да бъде улеснено 
откриването на нейния източник“23. Голяма част от 
потребителите не могат да различават фалшивата 
от истинската новина. Възрастните хора са по-
склонни да споделят фалшиви новини. Рисков 
фактор са младите хора, защото те имат нужда да 
се доказват, да бъдат независими и да не се 
вслушват в съвети, като по този начин лесно могат 
да се превърнат в жертва на сайтове с фалшиви 
новини. Фалшивите новини са напълно реална 
опасност и не бива да вярваме на всичко, което е 
прочетено или видяно в интернет. 

В дигиталната среда, за да определим дали 
информацията е надеждна, или е просто слух, 
трябва да можем да отделим истинските, 
автентичните материали от фалшификатите, да 
притежаваме умения за критично мислене и да 
можем да преценим произхода на информацията и 
вида на нейния източник. 

Проверката е ключово умение, което става 
възможно чрез безплатни онлайн инструменти и 
различни техники. Най-общо казано, четири са 
основни начина за проверка и потвърждение: 
 Първо трябва да се запитаме: „Това ли е 

оригиналното съдържание?“. 
 Кой е източникът на съдържанието? 
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 Кога е създадено съдържанието, коя е датата 
на първоначалното му публикуване? 

 Къде е създадено съдържанието от гледна 
точка на местоположението? 

Международната федерация на 
библиотекарските асоциации и институции 
(МФБАИ) 24  предлага 8 начина за различаване на 
фалшивите новини в Интернет: 
 Проверете източника на новината – кой е 

сайтът, ясен ли е собственикът му, публикувал 
ли е други фалшиви новини и т.н. 

 Не се ограничавайте със заглавието – често то 
самото е сензационно, но информацията в 
статията не отговаря на него. 

 Проверете автора, ако е посочен – дали е 
действителен или измислен; ако няма автор, 
това често се прави, за да се избяга от 
отговорност. 

 Източници – проверете какви източници са 
цитирани в самата статия, дали заслужават 
доверие и дали не са използвани превратно. 

 Проверете датата на публикацията – често 
стари новини се рециклират и пускат като нови, 
дори и вече да не са актуални. 

 Шега ли е? – възможно е публикуваната 
информация да е сатира, добре е да се провери 
авторът.  

 Проверка за обективност – дали това, което 
знаете по дадена тема, не влияе върху 
преценката ви за него. 

 Попитайте експертите – потърсете експерт по 
темата, за да ви каже дали информацията е 
вярна или не, както и дали тълкуването ѝ не е 
тенденциозно. 

Как да противодействаме? 
Първо и най-важно правило е ние самите да не 

ставаме проводник и разпространител на такива 
новини. Това изисква висока култура за 
разпознаване на подобно съдържание, хигиена към 
информационните източници, проверка 
достоверността на всяка информация. При 
възникване на подобни казуси е добре да 
информираме своите екипи, партньори, без да 
даваме допълнителна видимост или акцент на 
самото съдържание. В някои случаи е възможно да 
се наложи да разширим обхвата на информираност 

                                                           
24 Международната федерация на библиотекарските асоциации и 
институции :https://www.ifla.org/ 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0605&from=BG 

и достигнем и до по-широки публики. Това можем 
да направим в личен план. Разбира се, работи се и 
на ниво законодателство, политики, стратегии на 
различни нива –  ЕС, държава, отделни фирми. 

Европейската комисия прие нова стратегия на 
ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020-2025 г.25, 
с акцент върху приоритетните области, в които ЕС 
може да даде своя принос, за да окаже подкрепа на 
държавите членки за повишаване на сигурността за 
всички, които живеят в Европа. В стратегията се 
определят инструментите и мерките, които трябва 
да бъдат разработени през следващите 5 години, за 
да се гарантира сигурност в нашата физическа и 
цифрова среда, в области като борбата с тероризма 
и организираната престъпност, предотвратяването 
и разкриването на хибридните заплахи и 
повишаването на устойчивостта на критичната ни 
инфраструктура и насърчаването на 
киберсигурността и засилването на научните 
изследвания и иновациите. 
 

 
 
Фигура: Приоритетни действия, инструменти и 
мерки за гарантиране на сигурността във 
физическия и цифровия свят и във всички части на 
обществото26            Източник: ЕС 

ЕС подкрепя държавите членки за повишаване 
на сигурността на всички, които живеят в Европа, 
като предоставя помощ за:  
 борба срещу тероризма и организираната 

престъпност; 
 откриване и предотвратяване на хибридни 

заплахи; 
 повишаване на устойчивостта на нашата 

критична инфраструктура; 

26 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1379 
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 насърчаване на киберсигурността; 
 стимулиране на научни изследвания и иновации 

Българската правна уредба във връзка с 
медиите е описана в Закона за радиото и 
телевизията27. 

Регулаторният орган за аудио-визуални 
медийни услуги се нарича Съвет за електронни 
медии, като той разполага с правомощия, 
предоставени му съгласно Закона за радиото и 
телевизията28 . Съветът за електронни медии (СЕМ) 
е независим орган, съставен от петима членове: 
трима от тях се избират от Народното събрание и 
двама се назначават от президента на Република 
България. Мандатът на членовете е 6 години. 
Съставът на СЕМ се обновява през две години от 
квотата на Народното събрание и през три години 
от квотата на президента29 . 

Според оценката за независимостта на СЕМ 
последната е изложена на слаб риск 30 . Според 
мониторинга на медийния плурализъм (ММП за 
2020 г.) задълженията и отговорностите на СЕМ са 
ясно определени в закона и органът действа 
прозрачно при осъществяването на дейността си31. 
Широко признато е обаче, че CEM не разполага с 
ресурси, за да изпълнява ефикасно задачите си и е 
финансово зависим от държавата за 
предоставянето на необходимите ресурси 32 . В 
преработената Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги (ДАВМУ) са предвидени редица 
специфични гаранции за независимостта и 
ефективността на националните медийни 
регулаторни органи 33 . Работна група към 
Министерство на културата изготви законопроект 
за изменение и допълнение на Закона за радиото и 
телевизията с цел транспониране на преработената 
ДАВМУ.34 

Относно саморегулирането - в България има и 
комисия по медийна етика. Българската фондация 

                                                           
27 Закон за радиото и телевизията. 
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/168/zakon-za-radioto-
iteleviziyata  
28 Глава втора, раздел III от Закона за радиото и телевизията. Съветът за 
електронни медии е оправомощен да осъществява надзор върху дейността 
на доставчиците на медийни услуги, да избира и освобождава генералните 
директори на Българската национална телевизия (БНТ) и Българското 
национално радио (БНР) и да утвърждава по предложение на генералните 
директори членовете на управителните съвети на БНР и БНТ. 
29 Преходни и заключителни разпоредби на Закона за радиото и 
телевизията. 
30 Мониторинг на медийния плурализъм за 2020 г 
31 Всички негови заседания са публични. 
32  Доклад на Групата на европейските регулатори за аудиовизуални 
медийни услуги (ERGA) относно независимостта на националните 
регулаторни органи и посещения в съответните държави. 

„Национален съвет за журналистическа етика“ 
(НСЖЕ) е учредена през 2005 г. като юридическо 
лице с нестопанска цел за извършване на дейност в 
обществена полза. Целта на Фондацията е да 
създаде и поддържа система за саморегулиране на 
печатните и електронните медии в България на 
основата на Етичния кодекс на българските медии, 
приет през 2005 г. 35  НСЖЕ обработва жалби от 
граждани и организации срещу печатните и 
електронните медии за нарушения на медийната 
етика. 

По време на пандемията от Covid-19 Народното 
събрание се опита да измени Наказателния кодекс, 
за да криминализира дезинформацията36 . Законът 
за мерките и действията по време на извънредното 
положение, приет първоначално на 20 март 2020 г., 
съдържаше изменения на Наказателния кодекс, 
предвиждащи наказание лишаване от свобода до 
три години и глоба до 10 000 BGN (около 5 100 EUR) 
за предаване на „невярна информация за 
разпространението на заразителна болест“. 
Въпреки липсата на дефиниция за невярна 
информация, гражданите бяха застрашени от 
налагането на тежки глоби и лишаване от свобода. 
В този контекст експертите, журналистите и 
гражданите щяха да бъдат принудени да си налагат 
автоцензура 37 . Президентът обаче наложи вето 
върху тази разпоредба, изтъквайки засягането на 
свободата на словото. Впоследствие, на 23 март 
2020 г. Народното събрание прие закона без 
спорната разпоредба. 

Какви мерки предприемат по-известните 
интернет-платформи? 

Twitter обяви, че ще предостави на 
изследователите достъп до поток от данни в реално 
време от „десетки милиони ежедневни публични 
туитове за COVID-19“, за да проследят 
дезинформацията и дезинформацията. Twitter 

33 Член 30 от Директива 2010/13/ЕС (Директива за аудиовизуалните 
медийни услуги). 
34  Информация, предоставена от България за Доклада относно 
върховенството на закона за 2020 г. 
35 Етичен кодекс на българските медии: http://mediaethics-bg.org/етичен-
кодекс-2; Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“, 
Медийна етика. http://mediaethicsbg.org  
36 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. 
https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/157379  
37  Уебсайт на президента на Република България: 
https://m.president.bg/bg/speeches-andstatements5437/izyavlenie-na-
prezidenta-rumen-radev-po-povod-prietiya-ot-parlamenta-zakon-za-merkite-
ideystviyata-po-vreme-na-izvanrednoto-polozhenie. 
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заяви, че всеки разработчик или изследовател с 
одобрен акаунт за разработчици в Twitter може да 
кандидатства за достъп до потока COVID-19, ако 
отговаря на определени критерии и данните се 
използват за „обществено благо“. Twitter каза, че 
никога преди не е предлагал пълен поток по 
определена тема. 38  Освен това Twitter обяви, че 
въвежда „нови етикети и предупредителни 
съобщения, които ще предоставят допълнителен 
контекст и информация за някои туитове, 
съдържащи оспорена или подвеждаща 
информация, свързана с COVID-19“.39 

Facebook обяви в своя доклад, че за 
координирано неавтентично поведение през април 
2020 г.40, е премахнал 8 мрежи. 

Блокчейн идва на помощ в борбата с 
фалшивите новини. 

Блокчейн се използва за създаване на 
децентрализирана мрежа, в която споделен запис 
пази информацията за съдържанието, а след това 
се свързва неразривно към това съдържание, за да 
се гарантира неговата автентичност. Подобни 
идентификационни данни също така биха 
позволили на компаниите и физическите лица да 
запазят контрол върху съдържанието, което 
създават или консумират. 

До 2023 г. до 30% от новините и 
видеосъдържанието в световен мащаб биха могли 
да бъдат удостоверени като истински чрез 
блокчейн. Това може да се превърне в 
действително противодействие на технологията 
Deep Fake, сочи доклада Gartner 2020 Predicts 41 , 
публикуван през декември. Блокчейн може да 
проследява произхода на новините (текстово или 
видео съдържание), така че потребителите им да 
знаят откъде са дошли те и да са сигурни, че не няма 
зложелателна намеса. Поставянето на социалните 
медии и социалните мрежи на блокчейн основа ще 
даде възможност на потребителите да контролират 
не само собствената си информация, но и 
алгоритмите и филтрите, които насочват 
информационните им потоци. Най-доброто 
приложение на блокчейн е при управлението на 
съдържание. Ако всички приемат система за 
управление на съдържанието, която криптографски 
подписва материалите и всяка редакция, 
направена в тях, а след това го удостоверява и 

                                                           
38 https://developer.twitter.com/en/docs/labs/covid19-stream/overview 
39 https://blog.twitter.com/en_us/topics/product/2020/updating-our-approach-
to-misleading-information.html 

записва с помощта на блокчейн, шансовете една 
новина да бъде фалшифицирана ще бъдат нулеви. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В информационната епоха сме свидетели на 

масово манипулиране на общественото съзнание 
във всяка една област, в търговията, общуването, 
политиката и дори във враждуването на държавите. 
Основният инструмент за влияние над целевата 
аудитория е информацията – най-ценната и 
решаваща стока, която може да променя съдби. Ето 
защо проблемът с фалшивите новини, с 
информацията и дезинформацията, която 
целенасочено или случайно обръща 
съдържателния си полюс, е толкова голям. Поради 
тази причина трябва да се води сериозна борба 
срещу манипулациите или злонамерената 
информация, която изобилства в 
информационното пространство. Високото ниво на 
сигурност и чистота на информационното 
пространство от дезинформация и замърсяване с 
фалшиви новини лесно може да се постигне с нещо, 
което не изисква много ресурси – образование и 
квалификация. Има два начина за минимизиране 
на въздействието на „фалшивите новини“. От една 
страна, трябва да подобрим здравето и дигиталната 
грамотност - доказано е, че ниското ниво на 
здравна грамотност кара хората, които подозират 
симптоми, свързани с Covid-19, да се чувстват по-
стресирани и депресирани от хората, които имат 
по-високи нива на здравна грамотност. По-добрата 
грамотност е полезна в борбата със страха и стреса, 
свързани с пандемията. От друга страна, трябва да 
започнем да предпочитаме по-добрата 
неформална комуникация и по-организираната 
формална комуникация. В този смисъл се 
надяваме, че компаниите за социални медии - 
може би някои от най-важните комуникационни 
платформи днес - ще могат да подобрят, укрепят и 
засилят своите политики срещу „фалшивите 
новини“. 
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I. What is Artificial Intelligence? 
The current stage of scientific revolution is 

characterized by the possibility to treat big data and to 
use software having the capability of artificial 
intelligence (AI). The coming transition to 5G internet 
will accelerate this trend as far as the operation of AI 
requires fast and reliable access to the worldwide net.  

We need to emphasize however that the most 
part of the nowadays systems with AI work with 
“narrow” AI as opposed to the “wide” AI which is 
supposed to possess abilities similar to the human’s. 
Nevertheless many researchers believe that the 
computers will be intelligent. These expectations are 
still unrealistic. Though in the future it will be probably 
possible to work out AI systems, with capabilities 
analogous to human intelligence, the actual systems in 
operation are based on simplified learning models and 
elements of biological intelligence.  

The most part of the applied AI software uses 
reflexological and behavioral learning schemes 
popularized by Pavlov and Thorndike (see Kosinski and 
Zaczek- Chrzanowska, 2003) in the beginning of the 
20th century. These schemes can be characterized 
rather as mechanical instincts then as AI. Regardless 
these constraints the potential of the AI in the field of 
education and business widely recognized. Though the 
application of the AI in the class room was relatively 
limited, the recent developments shows that the 
situation is changing (see EDUCAUSE 2019).  In 
particular, the AI based systems can be widely used 
with positive impact on both learners and teachers. 
The AI can rapidly change the economy and labor 
market, creating new norms and standards in business 
and education. 

From historical point of view the evolution of the 
AI systems can be divided in three types- based on 

information treatment, logical structures and learning 
driven. The first stage is also known as neural network 
and machine learning. Up to now the information 
based systems are the most successful. 

In particular the AI can be defined as a field of 
study that seeks to explain and emulate intelligent 
behavior in terms of computational processes. Some 
searchers advocate the physical-symbol system 
hypothesis (see Newell and Simon, 1976). The latter 
postulates that the intelligence is a functional property 
of some logical symbol algorithms and it is entirely 
impartial of any particular physical representation. 

Alternative less-symbolic paradigms are neural 
networks  and evolutionary computation (see for 
example Moriarty, Schultz and Grefenstette, 1999).  

The AI may be focused on modeling of exactly how 
humans actually think, establishing cognitive models of 
the human reasoning. The second stage consist of 
focusing on exactly how humans actually act, including 
models of human behavior (what they do, not how 
they think). A third level includes demonstrating how 
ideal agents “should think”, i.e. models of “rational” 
thought (formal logic), though humans are often 
emotional, not rational. The fourth type of displaying 
human behavior includes how ideal agents “should 
act” and involves modeling of rational actions, but not 
necessarily formal rational reasoning, i.e. more of a 
black-box/engineering approach (see in more details 
Welling, 2007). 

Modern AI focuses on the last definition. Success 
is judged by how well the agent performs. Modern 
methods are also inspired by cognitive and 
neuroscience (how people think). An agent should 
strive to "do the right thing", based on what it can 
perceive and the actions it can perform. The right 
action is the one that will cause the agent to be most 
successful. 
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To do this we need performance criterion and 
performance measure. An objective criterion for the 
success of an agent's behavior maybe utility, profit, 
cost and others. The measure is necessary in order 
determine the degree of attainment of the desired 
objective.  

The rational agent is in the heart of any AI 
concept. For each possible percept sequence, a 
rational agent should select an action that is expected 
to maximize its performance measure (Boedecker, 
Burgard and Nebel, 2017), given the evidence provided 
by the percept sequence and whatever prior 
knowledge the agent possess. 

 

II. Artificial Intelligence and  
the Socio-Economic Sciences 

As we already mentioned, the intelligent agent is 
in the heart of the AI concept. From epistemological 
point of view the intelligent agent is the necessary 
starting point of any scientific research. The social 
sciences however, and economics in particular, go 
further- the so called homo economicus is the building 
block of economic theory itself. Homo economicus is a 
kind of embodiment of the broader intelligent agent 
concept. The neoclassical economics is based on just 
two main concepts- the principle of the 
methodological individualism and the idea of the 
general equilibrium (see for critique Colander, 2000). 
The proof that the decentralized exchange between 
self-interested economic agents converges to 
simultaneous equilibrium on all markets is the core 
objective and the main result of the neoclassical 
research program. Such coordination between rational 
economic agents’ behavior guarantees optimal 
allocation of resources.  

The basic methodological assumption of the 
classical general equilibrium approach is to derive the 
macroeconomic behavior of the system from the micro 
parameters- preferences, utility and profit 
maximization, endowments, supply conditions and so 
on. This is a result of the application of the so called 
methodological individualism principle, because only 
the individuals can be treated as agents in a course of 
subjectively understandable action (Weber, 1922). 
However, the very way of describing the general 
equilibrium via system of simultaneous equations 

implying interdependence between markets and 
introducing money as medium of exchange, allows for 
alternative interpretation of the latter, namely as state 
determined by the parameters of the system as whole. 

Furthermore, we can critically asses not only the 
thesis of micro foundations of macro theory, but the 
related approach of the so called representative 
agents, being part of virtually all neoclassical models. 
The fundamental flaw of this anthropomorphic 
concept is that it imposes human-like features to 
collective, impersonal objects. Any representative 
consumer for example, as kind of “collective 
individual”, could be assumed to have non-transitive 
preferences, as in the case of collective decision 
making, with unpredictable consequences for utility 
maximization. The problem of individual preferences 
aggregation is extremely complex (see Schofield, 1996) 
and the legitimacy of representative agents paradigm 
casts serious doubts. If we add to the possible non-
transitivity of collective preferences the impact of 
macro variables on micro behavior, we obtain a 
potentially unpredictable behavior of economic 
systems. 

Whatever the interdependence between micro 
and macro level in economics, the latter, especially the 
main stream economics, is a science based on artificial 
intelligence in the sense that theory is founded on 
artificial human being behavior and not on real 
humans’ performance. We observe similar trends in all 
the other social sciences- political sciences, sociology, 
social anthropology, philosophy and others. 

 
III. New Trends in Artificial Intelligence in 

Education 
Given the advancements in the field of AI the 

problem of higher education from the point of view of 
preparing students for lifelong ability to work with 
dynamic information flows becomes extremely 
important. It is obvious that the education oriented 
towards building ability to work with AI based 
information systems must be grounded on the AI itself 
since the traditional learning approaches are not 
capable to resolve this problem. The impact of the AI 
on the education is sometimes compared with the 
invention of electricity. 

The artificial intelligence based learning platforms 
can be divided in several classes. 
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The first is the so called tutoring- these are 
software platforms with AI also known as Intelligent 
Tutoring Systems. These platforms include adaptive 
machine based tutor who involves students in active 
dialogue, answering questions and supplying feedback.   

The next stage is the well-known Personalized 
Learning consisting of highly sophisticated platforms 
using artificial intelligence who select the curriculum, 
manage the intensity of the educational process 
including the sequencing of the learning topics, taking 
into account the individual needs and requirements of 
the students.  

Another form of using the artificial intelligence are 
the adaptive systems of evaluating students, the so 
called Testing. These are learning platforms generating 
questions, when every subsequent question is a 
function of the answers to the previous questions. This 
approach allows for more precise and dynamic 
evaluation of the level of knowledge and 
understanding of individual students. 

The next stage is the Automating of Tasks. Under 
such platforms we have integration of several tasks- 
assistance and participation assessment, marking of 
course works, generating test questions, evaluation of 
knowledge and understanding and others.  

Teaching based on platforms using artificial 
intelligence demonstrates results, which are 
statistically much better, than traditional methods. The 
new technologies demonstrate better results 
especially in the case of the so called blended learning, 
consisting of combining of computer systems with 
traditional education. The blended learning can be 
defines as “combination of multiple approaches to 
pedagogy or teaching, e .g. self-paced, collaborative, 
tutor-supported learning or traditional classroom 
teaching” (see Trapp, 2006). The application of this 
approach allows for improving of academic results and 
diminishing of differences between different groups of 
learners.  

One of the most interesting applications of the 
artificial intelligence in the field of higher education is 
the so called video processing (see Cao, Xu, Qin and 
Jiang, 2018). There is strong economic interest in 
applying video-connected systems in class rooms as a 
way to complement the information collected via 
social networks and internet of things. As far as the 

modern technologies make possible to follow the 
emotions and the concentration of the learners in real 
time and to use the respective information in support 
of educators, such parameters of the systems with 
artificial intelligence as security and protection of the 
personal space become crucial for education. Similarly 
the artificial intelligence platforms are extremely 
appropriate in order to collect private information 
about skills, experience and competence of students 
from open sources such as social media, learner 
portfolios, open badges and so on. In the same time 
these practices rise ethical and regulatory problems.  

 Many economists, philosophers and researchers 
make statements about the possibility for invention of 
future super intelligent artificial intelligence platforms 
that could replace humans in many areas of white 
collar activities.  

 It is however useful to admit, that the most part 
of the AI machine learning platforms are based on 
cognitive abilities reproducing the level of biological 
instincts. Many of the predictions about the future of 
the artificial intelligence are grounded on the history of 
the development of machine civilization and on the 
expectations for the continuity of the so called Moore’s 
law in the field of computer technology (see for 
example  Fritze, Cheetham,  Lato and Syers, 2016) in 
respect of artificial intelligent systems, not taking into 
account however the serious differences between the 
complex forms of accumulation of human knowledge 
and the more elementary abilities to memorize and 
treat the information, implicit for the modern 
computer systems.  

Human learning implies many competences and 
the meta level. In particular, for the human beings it is 
very important to assess what is the value of the 
knowledge, how this knowledge is obtained, created 
and accumulated. How the cognitive abilities, 
emotions and attention are regulated in the process of 
education and what is the social and the practical 
motivation in the process of new knowledge 
accumulation. As many researchers emphasize, the 
most part of the existing artificial intelligence 
platforms do not possess the above mentioned meta 
cognitive and regulatory capabilities. This means that 
the education on the basis of the modern artificial 
intelligence systems needs to be of the type of the 
blended learning. 
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IV. Conclusions 
Modern Artificial Intelligence based Teaching 

Methods must be based on Intelligent Agent Behavior- 
economics, political science,  environment, creative 
professions etc. 

This is not However Sufficient- We need Education 
Adapted to the Needs of Students and to the Growing 
Information Flows, so the Solution is the transition to 
Adaptive E-learning  Systems. 

Since the AI based platforms are at rather 
elementary level, the education on the basis of the 
modern artificial intelligence systems needs to be of 
the blended learning type.  
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Abstract—As one of the fastest growing research 

areas these days, quantum computing becomes more 
and more interesting in terms of solving real-world 
problems. Starting from the beginning of quantum 
computation – the first quantum algorithm for 
factorization, written by Peter Shor back in the 
1990s and coming to present days where people use 
quantum computers for machine learning and 
optimization problems, this paper is going to give a 
quick overview of the solved and unsolved problems.  

Keywords—quantum computing, machine 
learning, optimization, quantum search, factorization 

I. INTRODUCTION 
Quantum computer was first proposed by Richard 

Feynman back in 1981 when he pointed out that 
simulating quantum-mechanical systems would be 
inefficient, so new type of quantum-mechanical 
computers must be built [1]. Many hardware 
manufacturers nowadays are trying to build real 
quantum processors, and while almost every week 
there is a technological breakthrough, in this paper I’m 
only going to make a review of the quantum problems 
in the algorithmic and software perspective. One of the 
scariest ideas is about the constantly growing scale of 
the problems, which solution is only possible when 
using quantum computers. The quantum computers 
give hope that the hardest problems in science might 
have solution (at least could be solved efficiently), and 
this hope is coming with a new problem – the 
algorithms. Since quantum and classical computations 
are quite different, we cannot run classical algorithms 

on quantum hardware and expect speedup – we need 
to design and develop new algorithms, especially for 
the quantum hardware. Quantum algorithms may be 
classified into those based on Quantum Fourier 
Transform and those based on Grover’s search 
algorithm [2,3]. Classical computers work with bits and 
each bit has deterministic state – 0 or 1 at a moment of 
time. The fundamental quantum-carrying elements are 
qubits (single atom, electron, photon on 
superconducting or optical circuit). The huge 
complexity (compared with the classical systems) of 
quantum-mechanical systems comes when there needs 
to be given a full description of highly entangled 
quantum states [4,5].  

I can define three main reasons why we need 
quantum computers and how these would outperform 
the classical ones for high complexity problems: 

 Quantum algorithms for classical problems 
[6,7] - these are problems which are well-
known to be hard to solve on classical 
computers, but quantum algorithms could 
perform significantly faster.  

 Complexity theory arguments – The states of a 
quantum-mechanical system have super-
classical properties. And if a quantum register 
is measured, this is sampling from a correlated 
probability distribution, which can’t be 
sampled efficiently by classical methods. [8,9] 

 Classical computers cannot simulate quantum 
computers efficiently. [1]   
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II. SOLVED AND UNSOLVED PROBLEMS 
Quantum Search 

The quantum search algorithm, developed by Grover, 
performs a search over unordered set  ot N=2n items 
to find a unique element which satisfies the 
predifined conditions [3]. The algorithm requires only 
O(√N) operations to perform the search (quadratic 
speedup over its classical opponets).  
 How this algorithm works? 
 The search problem needs to be translated 
into quantum-mechanical problem. The quantum 
systems must have N =2n states, where the 
representation of these states are n-bit strings. The 
unique state Sv must satisfy the condition C(Sv) = 1 
and all other states C(S) = 0. The three steps of the 
algorithm are as follows: 
 - System initialization by applying the Walsh-
Hadamard gate to each qubit in the quantum register, 
so the result is equal probability for each register 
value. 
 - Repetition of a unitary operation O(√N) times: 
 a. If C(S) = 1: rotate by π radians, else if C(S) = 0: leave 
system unaltered. 
 b. Apply diffusion transform D, where D=WRW, and 
W is the Walsh-Hadamard transformation and R is 
rotation matrix.  
Rij=0 if i=j.  
Rii=-1 if i≠0.  
Wij = 2-n/2(-1)i.j 
 c. Sample the resulting states. The final state Sv with 
probability ≥1/2 if C(Sv)=1. 
 

A. Factorization 
The problem of factorization is a problem in number 

theory. It is decomposition of large integer numbers to 
a product of small prime numbers. Peter Shor 
introduces his algorithm for quantum factorization in 
1994 [6] and he shows that using quantum computers 
can speed-up dramatically the task for prime 
factorization. The fastest classical equivalent takes 
exponential time, while the quantum algorithm is giving 
a solution in polynomial time [7]. 

The quantum algorithm for prime factorization uses 
one of the fundamental properties of quantum systems 
– the coherence. The coherence describes the 
correlation between several wave packets. 

The main part of the factoring algorithm is the 
period finding. If ther is a periodic function f, where f 

maps some numbers {0, 1, ..., M − 1} to some set S, such 
that ∀x , f (x) = f (x + r). The task is to find the period r. 
The number of the repetitions of the period is M/r. If 
this function is considered on a single period, then f is 
1-1: values are never repeated. This is the first condition 
to the period finding: that f is 1-1 for each period. The 
second condition is that r divides M. In order to solve 
the factoring problem, the M/r >> r must be true (M >> 
r2 ). 

What does the quantum algorithm do? It could be 
divided into two parts: 

The order finding problem – classical 
implementation. 

The second part is quantum solution to the order 
finding problem: 
- Initialization of a quantum register of length k into 1 
|0k>  state. Then apply the Walsh-Hadamard 
transformation to all the k qubits. This will result in 
equial probability for each of the 2k states for the 
register. 
- Construct the f(x) function as quantum function and 
apply it to the register. The result will be superposition 
of k+n qubits. 
- Apply the inverse Quantum Fourier transform to the 
input register |x>. 
- Perform quantum measurement both on the input 
and the output register. 
- Perform continued fraction expansion to find the 
appropriate period r. (If the solution for the period is 
prime factor, here is the end, otherwise obtain more 
candidates for r.) 

B. HHL 
Operation with linear equations, linear functions 

and matrices are part of the branch of mathematics 
called “Linear algebra”. The linear algebra is essential 
part of many machine learning algorithms and solving 
systems of linear equations is very common problem in 
science and engineering.  

Approximating the solution for N linear equations in 
N unknown parameters takes time of order N with 
classical methods. A quantum algorithm in some cases 
can approximate the value of a function of the full 
solution to these N equations scaling logarithmically in 
N [10]. The problem for this algorithm looks like: a 
Hermitian matrix A = N x N and a unit vector b is given. 

Find vector x, such that Ax=b. 

The algorithm: 

 a. Represent b as quantum state [b> = Σbi 
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 b. Use Hamiltonian simulation techniques to apply 
eiAt to |b> for a superposition of different times [11]. 

 c. Use phase estimation to decompose |b> [12]. The 
result is: Σβ|µ>|y> 

 d. Use a non-unitary operation to do a linear 
mapping.  

Some of the potential applications of this algorithm 
are: Linear regression, Supervised classification, 
Support Vector Machine, Hamiltonian simulations. 

C. Quantum PCA 
The principal component analysis (PCA) is a bedrock 

to dimensionality reduction technique for probability 
and statistics, commonly used in data science and 
machine learning applications, where there is big 
dataset with statistical distribution and the low-
dimensional patterns must be uncovered.  

In the quantum way, this problem could be 
translated into revealing properties of unknown 
quantum state [13]. A quantum coherence can be 
created among multiple copies of a randomly 
generated quantum state to perform a quantum 
principal component analysis, which reveals the 
eigenvectors corresponding to the large eigenvalues of 
this quantum state. This requires O(d) operations in 
qRAM divided over O(log d) steps, which could be 
executed in parallel. The quantum tomography is a 
widely used tool, where a given multiple copies of an 
unknown quantum state in d-dimensional Hilbert space 
are being measured with various techniques in order to 
extract useful information showing some features of 
the state [14,15,16]. Multiple copies of the state can 
play active role in its own measurement and implement 
the unitary operator e-iρt energy operator or 
Hamiltonian, which generates transformations on 
other states. 

Exponentiate density matrix - this exponentiates 
non-sparse matrices in O(logn), which is exponential 
speed-up over its classical opponents. 

Using Suzuki-Trotter expansion the e-iXt can be 
constructed for non-sparce positive matrix X: 

Σek = 1 for X 

Application to quantum phase estimation algorithm 
to find the eigenvalues and eigenvectors of the 
unknown density matrix. 

Advantages and future applications of quantum self-
tomography: 

Reveals eigenvectors and eigenvalues in time 
O(Rlogd) compared to the compressive tomography 
(O(Rdlogd)). [15] 

The density matrix exponentiation is time optimal. 
[13] 

Quantum self-tomography is comparable to group 
representation methods, but not only the spectrum is 
approximated - also as a result, the eigenvectors are 
found. [17] 

Speed-up of some machine learning problems in 
clustering and pattern recognition. [18] 

D. Input and Output Problem  
Loading classical data into a quantum computer is a 

bottleneck for some algorithms. Most quantum 
machine learning algorithms require exponential time 
procedures to load data into quantum states. One 
solution to this problem is using quantum Random 
Access Memory (qRAM), but it is a costly solution for 
big datasets. 

Similar problem is noticeable when a readout for a 
quantum system is required. Also known as the ’output 
problem’. It is a common problem for all linear algebra-
based quantum machine learning algorithms, since it is 
exponentially hard to estimate the classical quantities 
for the solution vector of the qPCA algorithm. 

The quantum information is very different from its 
classical counterpart, because it exists in superposition 
and it is hard to measure it – every observation made 
on the quantum register leads to collapse of the 
superposition. One of the main differences between 
quantum and classical computing is the representation 
of the information. The fundamental limits on 
operations with a quantum state are: 

No-cloning theorem – no unknown quantum state 
can be cloned perfectly, unless it is known to belong to 
a set of pairwise orthogonal states. [19,20] 

It is not possible to extract more than n bits of 
classical information from n qubits (Holevo’s theorem) 
[21]. For n qubits, all possible amplitudes are 2n, so only 
a small amount of the information can be extracted and 
classically represented. 

E. Benchmark Problem 
The benchmark problem is a general problem not 

only for the quantum algorithms, but also a huge 
research area in classical computer science. In the 
quantum world the benchmark problem is connected 
not only with need for probing performance of 
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quantum computers against their classical counterparts 
for identical (similar) problems, but also for a 
comparison between various quantum hardware back-
ends. The stud of time/space performance trade-off is 
done via a family of rectangular quantum circuits [22].  

The quantum benchmark is a set of quantum circuits 
and instructions, analysis procedure and interpretation 
rules [22], and there exists few families of benchmarks, 
each of them measuring different metrics: 

 Quantum Volume 

 Randomized Benchmark 

 Long-sequence gate set tomography 

 Volumetric bechmarks 

III. CONCLUSION 

The quantum information theory has a great 
advantage in handling hard and complex scientific 
problems coming from the fundamental properties of 
quantum-mechanical systems. The development of 
new quantum algorithms, however, is not an easy task, 
and many considerations in the process must be taken 
into account – implementation and hardware 
limitations, methods for validation of the results, etc. 
This paper gives an overview of the quantum solutions 
with some basic analysis up to 2020. 
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