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Уважаеми читатели,

Бих желал да продължим обмяната на идеи и реалистични предложения за намиране на посоките за обновено съдържание и принцип на издаване на списание „Автоматика и информатика“. Поради твърдото решение на издателя списанието
да излиза на български език, то през последните се оказва
в ситуация на авторска и читателска незаинтересованост. В
перспектива това може да доведе до прекъсване на издаването му, независимо от забележителната му устойчивост и завоюван заслужен авторитет през над 50-годишната му история.
Анализът на някои от списанията на IEEE, които имат
характер на компилирани, а не строго научни издания, съответстващи на професионалната насоченост на нашата общност, такива като Computational Intelligence, Control Systems,
Intelligent Systems, Spectrum показва значителни изменения
през последното десетилетие. Вместо традиционното 90% научно съдържание, разглеждащо по-общи актуални проблеми
чрез поръчани група публикации с облекчено математическо
третиране, сега този процент е намален до 50-60%. Останалата
част е посветена на материали от живота на съответното IEEE
дружество – подробни изложения за световни и регионални
научни форуми от съответната научна област, интервюта с водещи специалисти, данни за хора, участващи в ръководните
органи на дружеството, репортажи за дейността на отделни
национални подразделения. Всичко това се представя в атрактивен журналистически маниер с голям брой снимков и друг
илюстративен материал.
Може би подобно изменение бихме могли да предприемем и в нашето списание „Автоматика и информатика“. При
редовно издаване списанието би се приближило до интересите на своите читатели и така да привлича трайно вниманието
им. Тук подходящи биха били материали по провеждащите се
6-7 научни конференции у нас (в това число обикновено 1-2
международни), за които обичайните досега информации да
се разширят, да се напишат по-изразително и привлекателно.
Полезна информация може да се предложи за заседанията на
ръководните органи на САИ; за същността на презентациите на
Клуб САИ. Нов живот можем да внесем в раздела „Разработки
и внедрявания“, но не непременно само като статии, а и под
формата на кратки репортажи за разработвани проекти, предстоящи конкурси, награди. Интерес биха представлявали материали за защитени дисертации за доктор и доктор на науките,
за кратки биографични данни за нови професори и доценти.
Несъмнен интерес биха представлявали репортажи за
новооткрити и съществуващи лаборатории, изградени с помощта на фирми. Тук бихме могли да включваме интервюта с
изтъкнати наши учени и специалисти по подходящи поводи –
кръгли годишнини, нови административни позиции, държавни
и локални награди. Особено внимание в този раздел следва
да се обръща на студентите и младите специалисти и научни
работници под формата на информация, отговори на актуални
въпроси от техническо естество, съвети и препоръки за литературни източници, специализирани бази данни, свободен
софтуер.
Подобна промяна в облика на списанието ще съответства на информационно ориентираното ни общество и би направило списанието желан том на масата на всеки от нас.
Акад. Минчо Хаджийски
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Киберсигурност на индустриалните
системи за управление
Cyber Security of Industrial Control Systems
Key Words: Advanced control; cyber security; industrial control system; networked control; resilience; simulation.
Abstract. An overview of the problems, research efforts and recent
results on cyber- security of Industrial Control Systems is provided.
The interaction between the basic control sub-systems - the advanced control of the plant, the system for predictive safety maintenance and the cyber-security control system is considered. In the
paper is shown that cyber-security should be treated as a holistic
problem and could be successfully solved if tight integration of technological, organizational and human aspects will be achieved. Several
approaches for design of contra-actions via implementation simulation and Artificial Intelligence-based technologies are analyzed. Some
problems of attack-resilient control of Industrial Control Systems are
discussed.

М. Хаджийски

M. Hadjiski

• Съвременно управление
2. Алгоритмично развитие на ICS
3. Развитие на структурите на ICS
• Автономни регулатори (SISO)
• Многосвързано управление (MIMO)
• Йерархични структури (HS)
• Мрежови структури (NCS)
• Управление в мрежа
• Управление на мрежа
• Управление на системи със структура, съставена
от система (SоS)
• Киберфизически системи (CPS)

Развитие на индустриалните системи
за управление
Развитие на обектите на управление

Фиг. 1

• Развитие на индустриалните технологии (Р)
– Сложност
– Критичност
– Обхват
• Развитие на операционните технологии (ОТ)
– Мениджмънт
– Йерархична координация
– Работоспособност, сигурност
• Развитие на корпоративното управление

Фиг. 2

Развитие на системите за управление
1. Функционално развитие на индустриалните системи за управление
• Базово регулиране – PID, PLC
• Усъвършенствано управление
• Каскадно
• Компенсация на смущенията
• Две степени на свобода
• Избирателно управление
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4. Технологично развитие на ICS
• Жично изпълнениe
• Безжично изпълнение
• Вградени системи за управление
• Интернет
• I0 T
• I I0 T
• Облачни технологии
5. Развитие на обхвата на индустриалните системи
за управление
• Регулиране на отделни параметри – БУ, УУ
• Регулиране на процес, агрегат, SCADA
• Регулиране на индустриално звено (SCADA + PC)
• Управление на индустриална единица (DCS)
• Базово управление
• Оптимизация, супервайзорно управление, съвременно управление
• Оперативно управление (МЕS)
• Цялостно технологично и икономическо управление (ЕRP) – планиране, разписание
6. Развитие на целите на ICS
• Подобряване на качеството на ICS при изправен
обект на управление
• Смущения в частта на обекта на управление
а) Външни въздействия
– натоварване
– параметри на входните материални и енергийни
потоци (температура, химичен и гранулометричен
състав)
– параметри на околната среда
б) Вътрешни въздействия
– промени на свойствата на обекта (топло-, масообмен, характеристики за чистотата на повърхнините,
активност на катализатора, степен на чернота, деформация на температурно и хидродинамично поле
в) Въздействия от страна на заданието
– нелинейност
– неопределеност
– стохастичност
– гарантиране на надеждно функциониране при повреди в обекта

Система за гарантиране на надеждността
на изолираната система за управление

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

Изменение на основните схващания за ICS

Фиг. 8

Обобщено представяне

Фиг. 4

– откриване, изолиране и диагностика на повреди
– управление при наличие на повреда
– поддържане на обекта при наличие на висок риск
от повреда
– реактивно поддържане
– превантивно поддържане
– предсказващо поддържане на базата на оценка на
текущото техническо състояние

4
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Индустриалната система за управление (ICS)
като обект на кибератаки

Фиг. 10

2. По мащаб
• Едномерни
• Комбинирани
• Фокусирани към едно ниво
• Многонивови
3. По сложност
• Елементарни (процедура върху данни)
• Усложнени – многомерен вектор на атаката
• Интелигентни – със собствен сложен алгоритъм:
– изучаване на обекта на атака
– определяне на цели за атака
– стратегия на атаката
• Оптимални (или адекватни) действия на атаката

Типове атаки
• Подслушване
• Въвеждане на фалшиви данни
• Блокиране или подаване на сигнала със закъснение
• Зашумяване и заглушаване

Примери за кибератаки на ICS
Кибератаки срещу критична инфраструктура:
• 1982 г. – газопроводна система в Сибир
• 2000 г. – пречиствателна станция за вода в Австралия
• 2011 г. – ирански завод за обогатяване на уран
• 2015-2016 г. – украинска енергосистема

Типови инструменти за атака
•
•
•
•

Статистика за последните пет години
1. 70% от атаките са инициирани от phishing e-mail
2. Болшинството (70-80%) от атаките са предизвикани от вътрешни действия
3. 67% от заплахите са предизвикани от грешки на
атакуваните
4. 64% от атаките са реализирани директно от хакери
5. 38% от атаките са резултат на софтуерни недостатъци

Технически вредни ефекти от кибератаките
•
–
–
•
•
•

Основни видове кибератаки към ICS
1. Атака срещу конфиденциалност
• Нарушаване на информацията за управление
(секретност на важните данни)
2. Атака срещу целостта на данните
а) Нарушаване на потока от сензорни данни
б) Вярност на данните
3. Атака срещу
а) разполагаемостта на информацията за компютърни
изчисления между блока и изпълнителните механизми
б) Достъпност до данните за управление в нужния
момент

•
•
–
–
–

Повреди в алгоритмите:
структура (злонамерена конфигурация)
параметри
Повреди във връзките и сигналите
Некоректност на математичните модели
Неадекватна координация между отделните регулатори
Злонамерени повреди в заданията
Повреди в обратните връзки
фалшиви сигнали
закъснение
прекъсване

Бизнес вредни ефекти от кибератаките

Разновидности на кибератаките към ICS
1.
•
•
•

Вируси
Компютърни червеи
Зарибяване чрез e-mail (Phishing)
Троянски кон

По времеви характеристики
Еднократни
Повтарящи се
С дългосрочно проникване и въздействие

4 2018

•
•
•
•
•

Непредвидени престои
Прекъсване
Задавяне
Намаляване на продукцията
Разрушаване на елементи и цели агрегати от технологичния обект
• Загуби от оптималност
• Влошаване на качеството на продукцията
• Загуба на престижност

5

автоматика

Основни причини за неадекватна защита
от кибератаките
1. Неадекватно привеждане в действие на ограниченията на всяко йерархично ниво поради
• Неразпозната заплаха
• Неподходяща, неефективна или липсваща реакция
на разпознатата атака
– лошо проектиране
– неточни модели
– неточни и непълни измервания
– липса на координация на едно ниво и между йерархичните нива
2. Неадекватно изпълнение на управляващите въздействия
• Комуникационна повреда от атаката
• Неадекватно действие на изпълнителните механизми
• Генериране на закъснение в управляваните сигнали
3. Неадекватна или липсваща обратна връзка
• Обратна връзка, непредвидена при проектирането
• Комуникационна повреда
• Генерирано чисто закъснение

Фиг. 13

Сложност на защитните действия

Фиг. 14

Система за защита от кибератаки на ICS

Въздействие на кибератаките

Фиг. 15

Фиг. 11

Фиг. 16

Фиг. 12

6

Фиг. 17
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Интегрирана система за сигурност на ICS

Фиг. 18

Защита от кибератаки
• В бюджета на САЩ за 2019 г. за защита от кибератаки са предвидени 18 млрд. USD
• Нарастването на отделените средства е с 4.1%
• Основни отрасли за защита на критични инфраструктурни обекти
– Енергетика
99ТЕЦ, АЕЦ
99енергийни мрежи
99газ/нефт преносни мрежи
99плаващи платформи
– Транспортни системи
– Екологични системи

Защитни механизми
1. Механизми на предварителна защита
• Криптография
• Рандомизация
2. Механизми за детектиране и изолиране на кибератаките
• Базирани на наблюдатели
– на състоянието
– разширен филтър на Калман
– маркиране на воден знак
– разкриване на аномалии с помощта на машинното
обучение
3. Механизми за гъвкавост – управление при кибератака
• Базиран на теория на игрите
• Теория на превключващите системи

• Методи, заимствани от теорията на управлението:
– управление в режим на хлъзгане
– стохастично управление на динамични системи

Проблеми при изграждане на защитата
от кибератаки на ICS
1. Цифрова крепост или система за отразяване на
атаката и възстановяване на функционалността
2. Сложност
• Структурна
• Поведенческа (функционална)
• Изчислителна
3. Динамичен, а не статичен подход
4. Паралелно протичане на процеси, които е трудно
да се предвидят без адекватни нелинейни модели
5. При обичайната йерархична организация на ICS
ефектите от атаката на (n) ниво се прехвърлят непредсказуемо върху (n+1) ниво. Осъществява се новопоявяващо се вредно влияние (Emergence) с непознати свойства.
Поради това активирането на адекватните ограничения за
сигурност на това ниво е сложно.
6. Многокритериалност (съгласно ISA стандарт 62443)
• Технологична (архитектура, алгоритми)
• Организационна (мениджмънт, бизнес)
• Човешки фактор
7. Технологични проблеми
• Различна възраст и разнообразие на технологичните апарати, софтуер, операционни правила
• Наличие на трета страна (консултантски фирми)
• Проблем с кибератаки извън обхвата на ICS (облачни технологии)

4 2018
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8. Проблеми на проектирането
• Индивидуални регулатори за сигурност или цялостни системи за защита
• Ефекти на топологията на кибермрежите
• Информационни
• Изчислителни
• Сензорни
• Преносимост на проектните решения
9. Проблеми с метриките
• Количествено определяне на вероятността от атака
• Оценка на въздействието на атаката
• Количествено оценяване на уязвимостта, свързана с различни контрамерки

• Оценка на уязвимостта на ICS спрямо кибератаки
при всички реалистични сценарии за злономерено
вмешателство
• Оценка на ефективността на внедрените и планираните подсистеми за сигурност
• Оценка на хода на влиянието на атаката и размера на очакваните поражения

Възможности и тенденции за развитие
на атакуващата страна
1. Атакуващите действат на различно ниво на сложност на атаките поради
• Степен на подготвеност на хакерите
• Степен на познаване на обекта на атака
• Системи за сигурност
• Собствен обект-структура, модел
• Текуща ситуация
2. Висококвалифицираните атакуващи използват същите методи и технологии от изкуствения интелект, както
и защитаващите се.
3. За прецизни атаки са необходими много знания за
структурата, моделите и алгоритмите на атакувания обект.
За постигане на тази цел се използват различни методи:
• Получаване на информация от хора в атакувания
обект или такива, които са го напуснали
• Инфектиране на подходящо ниво на киберсистемата (информационно, комуникационно, изчислително за системата за управление) със злонамерен софтуер, който има възможност да извършва:
а) структурна и параметрична идентификация с методите на ИИ
б) оценка на основните елементи, използващи критично важна информация
4. Атакуващите използват автономни интелигентни
системи за управление на атаката
• Адаптивни алгоритми на базата на машинно обучение
• Системи с реконфигурация на базата на текущо
формиращи се правила

Основни контрамерки срещу кибератаките
на ICS
1. Систематично използване на симулиране на ситуации с кибератаки
а) на етап проектиране
б) на съществуващата система
Цели
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Фиг. 19

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

Фиг. 20

3. Организационни действия и човешки фактор
• Периодични проверки на системите за киберсигурност
• Гарантиране на съгласуваност между действията
на системите за технологична надеждност (срещу
естествените технологични неизправности и повреди) и на киберсигурност (злонамерени атаки)
• Контрол на достъпа на персонала до всички информационни входове и изходи
• Обучение по киберсигурност на ICS

Изводи
1. Кибератаките срещу ICS са сериозна заплаха с
нарастваща интензивност.
2. Усложняването на структурата и функциите на
елементите в съвременните ICS, базирано на компютърни
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мрежи, увеличава степента на тяхната уязвимост спрямо
кибератаки.
3. На успешна защита срещу кибератаките към ICS
може да се разчита само при комбиниране на съвременни
информационни и компютърни технологии с класическите
индустриални процеси.
4. Старото схващане, че технологичното управление
на ICS чрез SCADA и DCS трябва да бъде изолирано и автономно, следва да се замени с холистичен подход, където
се интегрират тясно управление на процеси, системи за
технологична надеждност и системи за киберсигурност.
5. Киберсигурността на ICS не е само или предимно
проблем на компютърна сигурност. Той може да се реши
само като многоаспектен проблем, включващ технологични, организационни и човешки фактори.
6. Всички аспекти на киберсигурността на ICS следва
да се преразглеждат непрекъснато и решенията за тях да
се подновяват предвид бързото развитие на стратегиите,
методите и техниките на кибератаките, като съответстват
на бързия прогрес на компютърните, информационните и
комуникационните технологии, теоретичните методи и добрите практики за контрадействия спрямо кибератаки.
7. Нужни са специални мерки за обучение на операционния персонал в ICS по киберсигурност.
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Система за отчитане
на производителността на труда в реално
време, базирана на контролер ESP32
С. Йорданов, Г. Михалев

System for Automatic Reporting a Labour Productivity
in Real Time Based on ESP32 Controller

S. Yordanov, G. Mihalev

Key Words: Internet of Things (IoT); Wi-Fi module ESP32; Arduino
IDE development environment; LPWAN technologies; electronic accounting technologies.
Abstract. In this paper, an ESP32 application in implementing systems for automated reporting of the utilization rate of production
capacities in real time is considered. A technical solution of remote
control and monitoring of the production process in a textile company, through a dedicated module for sending the time spent on a
remote server via Wi-Fi, Lan or Bluetooth is proposed. The obtained
information is used to control the production process in real time and
determination of the remuneration of workers.

Увод
В съвременните условия при растяща несигурност и
висока степен на риск нараства необходимостта от вземане на мотивирани финансово-икономически решения
от страна на собствениците и мениджърите на фирмата.
Ето защо ефективното управление на ресурсите е особено
актуално в настоящия момент. Повишаването на производителността на труда е основен фактор за подобряване
на икономическите показатели, финансовото състояние и
ефективността на производствено-стопанската дейност на
фирмата. От друга страна, производителността на труда е
съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов
фактор при осъществяването на определена икономическа
активност на определена икономическа територия за определен период [1]. Един от компонентите му е оптималното използване на машините и съоръженията в процеса
на производство. Използването на производствената мощност, както и използването на дълготрайните материални
активи се характеризират основно с три показателя [2]:
• Коефициент за екстензивно използване или
използване на производствената мощност по
време. Той представлява отношението на фактическия фонд отработено време към ефективния
фонд работно време.
• Коефициент за интензивно използване на
производствената мощност. Той характеризира
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използването на производствената мощност в
единица време и се определя като отношение на
фактически изпълнената работа за единица отработено време към проектната техническа норма.
• Показатели за интегрално използване. Характеризират най-пълно използването на производствените мощности. Определят се като произведение на коефициента за екстензивно използване и
коефициента на интензивно използване.
Особен интерес за мениджърите на предприятията
представлява коефициентът за интензивно използване на
производствените мощности. Той носи информация както
за реалното натоварване на производствените ресурси,
така и за състоянието на технологичното оборудване, трудовата дисциплина, материално-техническата снабденост
на предприятието и не на последно място – квалификацията на обслужващия персонал. Целта на настоящата разработка е проектирането и изграждането на интегрирана
апаратно-програмна система, предназначена за отчитане
на натоварването на производствените мощности в реално
време. Разработката е следствие на техническо задание,
възложено от текстилна фирма.

Постановка на задачата
Системата за мониторинг е разработката на базата на
техническо задание със следните основни пункта:
• Разработената на автономна интегрирана система, отчитаща работното състояние на текстилни
машини.
• Информация за състоянието на машините се получава от сензори, отчитащи импулси, или от on/
off сензори.
• Данните за отработеното време да се съхраняват
на отдалечен сървър.
• Връзката на контролерите с базата от данни да
бъде през Ethernet или WiFi с възможност за промяна на настройките за връзка с мрежата.
• Да има възможност за разширение чрез добавяне
на допълнителни контролери и машини към все-
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ки контролер (до седем машини на контролер) и
допълнителни.
• При отпадане на захранването или връзката със
сървъра данните от измерванията да се съхраняват и изпратят до сървъра в подходящ момент.
• Наличие на специализиран софтуер за обработка
и визуализация на получените входни данни от
всяка текстилна машина, изискванията към които
са:
– Визуализация за коефициент на използване на машината (КИМ) и отработеното време за дефиниран период
(работна смяна). Периодът на работните смени е дефиниран предварително от администратора на системата. Вариантите са два – сменен режим (три смени в денонощие) и
редовна смяна. Да може да се избира типът работа (сменен
режим или редовна смяна) за всяка машина поотделно.
– Запазване на статистика и възможност за търсене
и визуализация за КИМ-а на всяка машина чрез задаване
на времеви период.
– Възможност за автоматично изпращане на e-mail,
съдържащ дневна, седмична или месечна справка за КИМ.
– Възможност за автоматично изпращане на e-mail
при загуба и възстановяване на комуникацията с контролерите.
– Възможност за добавяне на допълнителни контролери към системата и други.

е многократно по-изгодно. На пазара съществуват множество микропроцесорни системи и едноплаткови компютри
като Raspberry Pi, Orange Pi, Rock64, Asus Tinker Board,
Pine A64-LTS`, Single Board Computer S5P4418, NanoPC-T3
Octa-core Cortex A53 SBC Sells, Sparky SBC, STM32F407IGT6
STM32 Cortex-M4 Development Core Board , ESP-WROVERKIT V3 Getting Started Guide, WiDo – An Arduino Compatible
IoT Board и други [8,9,10,11,12,13,14,15], на които може да
се стъпи при реализацията на системата.

Разработване на системна архитектура,
подходяща за мрежово свързани смарт
устройства

При направения инженерно-икономически анализ основан на критериите: функционални възможности на контролера; наличие на Ethernet и WiFi интерфейс; надеждност;
възможност за съхраняване за продължителен период на
измерените данни; нужда от минимална доработка на хардуера; цена и други, беше избрана развойната система
ESP32-GATEWAY development board with WiFi BLE Ethernet,
micro SD card UEXT and GPIO [17], производство на фирмата OLIMEX Ltd. Пловдив (фиг. 2).
Развойната система е базирана
на микроконтролера ESP-WROOM-32
(фиг. 3). ESP32 е серия от нискоенергийни микроконтролери с ниска
цена. Той представлява еднокристална система с интегрирани Wi-Fi
и Bluetooth контролери и вградена
Фиг. 3. Wi-Fi модул
антена в него [16]. Освен процесора
ESP-WROOM-32
развойната система включва Ethernet
интерфейс, Micro USB конектор и Micro SD карта. На куплунг
са изведени 20 GPIO пина на контролера. ESP-WROOM-32 e
мощен, универсален WiFi-bt-ble MCU модул, който е насочен към широк спектър от приложения – от нискочестотни
сензорни мрежи до най-взискателните задачи, например
кодиране на глас, поточно предаване на музика и MP3 декодиране и други. Също така намира приложение при експериментиране и изграждане на Internet of Things (IoT) [3],
проекти и прототипи. В серията ESP32, чийто представител
е ESP-WROOM-32, е вграден двуядрен 32-битов микропроцесор Xtensa LX6 160-240MHz с 600 DMIPS; 448 KBytes ROM,
520 KBytes вградена SRAM, RTC таймер с 16 KB SRAM памет,

Анализът на заданието показва, че за реализирането
му е необходимо използването на множество свързани в
мрежа смарт устройства притежаващи следните компоненти: Ethernet или WiFi модул, часовник за реално време
(RTC), място за съхраняване на данните, например SD карта, място за съхраняване на настройките, галванично разделени минимум пет цифрови входа. Един обобщен блоков
модел на смарт устройството е показан на фиг. 1.

Фиг. 1. Обобщен модел на мрежово свързано смарт устройство

Заданието може да бъде реализирано по два начина: реализация, базирана на PLC, и такава, базирана на
микропроцесорна система. От икономическа гледна точка реализацията на базата на микропроцесорна система

Фиг. 2 . Развойна система Olimex ESP32-GATEWAY
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достъпна от процесора; 4 MB Flash памет. ESP-WROOM-32
има 38 пина, от които 34 са програмируеми GPIO порта на
3.3 V. Контролерът поддържа 32 вектора на прекъсване от
около 70 източника на прекъсване. В чипа е интегриран WiFi
802.11n 2.4 GHz предавател с максимална скорост от 150
Mbps при изходна мощност на антената от 22 dBm, поддържащ следните стандарти (FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC)
и режими (Station/SoftAP/SoftAP+Station/ P2P). Вграден двурежимен Bluetooth v4.2 (EDR и BLE). Връзката с контролера
може да се осъществи през интерфейсите SPI, I2C,I2S, UART,
IR, CAN 2.0 и други. Вътрешната архитектура на контролера
е показана на фиг. 4.
Фиг. 5. Разширителна интерфейсна платка

а) Захранващ модул

б) Модул за галванично разделяне на сензорите
Фиг. 4. Функционална блок диаграма на ESP-WROOM-32

Ядрата на процесора могат да се управляват поотделно, а тактовата им честота може да се регулира в диапазона от 80 MHz до 240 MHz. Потребителят може да изключи
процесора и да използва копроцесор с ниска консумация
за постоянно наблюдение на периферията за промяна или
наличие на прагова стойност. Консумираният ток от чипа е
по-малък от 5 µА, което го прави подходящ за вграждане
в устройства, захранвани от батерии. В софтуерно отношение платформата е силно развита и има доста голям набор от езици за програмиране като C/C++, Arduino C, Lua,
MicroPython и Espruino. Освен основният системен софтуер
на Espresiff, който е AT базиран (сериен с AT команди),
са налични други методи за програмиране. На ниско ниво
SDK на Espressif – в два варианта Non OS и Free RTOS.
За запознатите с Arduino – има разработена поддръжка в
Arduino IDE за директно програмиране на ESP32, която е
използвана при програмирането на тази разработка.

в) Свързване на часовник за реално време

Схемно решение
В развойна система Olimex ESP32-GATEWAY притежава
пет от елементите, включени в обобщения модел на мрежово свързаното смарт устройство. За реализиране на пълната
функционалност на устройството е разработена допълнителна разширителна интерфейсна платка (фиг. 5). Схемите на
свързване на интерфейсна платка са показани на фиг. 6.
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г) Интерфейс за връзка с контролера
Фиг. 6. Принципна схема на разширителната платка
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При реализирането на разширителната платка са използвани модулите: DS3231(часовник за реално време);
понижаващ DC-DC регулируем конвертор на напрежение
с входно напрежение 4.5 V ~ 28 V и изходно напрежение
0.8 ~ 20 V LM2596; понижаващ DC-DC конвертор на напрежение 5 V-3.3 V AMS1117. Галваничното разделяне на
сензорите е реализирано с оптрони PC817.

Функциониране на системата
Разработената система е изградена на три нива: ниво
контролери, сървърно ниво и конфигуриращ софтуер.
Първото ниво представлява мрежа от смарт контролери, събиращи информация за отработеното време на
машините. На всяка минута контролерите изпращат информация за отработеното време от машините към базата
с данни, разположена на отдалечен сървър. Връзката със
сървъра се осъществява по Ethernet и WiFi мрежа, като
е възможна едновременната работа на двете мрежи. Ако
са включени и двете мрежи, данните до базата данни се
предават по по-сигурната жична линия Ethernet. В тази ситуация WiFi мрежата се използва за параметриране на контролера и за следене на състоянието на процесите, свързани към контролера чрез локална WEB страница (фиг. 7).
В тази страница се визуализира информацията за работата
на машините за последните 30 минути.

SD картата, се достъпват автоматично от SQL сървъра посредством съхранена процедура или постъпили запитвания
по UDP, или UART, или през FTP сървър, изграден на контролера.

Софтуерно осигуряване на контролера
За програмирането на Wi-Fi модула въз основа на
чипа ESP32 е използвана средата за разработване Arduino
IDE [4] и тулчейна Arduino ESP master, който може да
бъде свален от сайта https://github.com/espressif/arduinoesp32. Ардуино тулчейнът е изграден върху Espressif IoT
Development Framework. Фреймуъркът е набор от библиотеки с отворен код и инструменти, предназначени да улеснят внедряването на приложения, работещи под FreeRTOS,
работеща върху ESP32 платформа. Този подход позволява
да се пишат програми (sketch), като се използват готови
функции и библиотеки за Arduino, които се стартират директно на ESP32 без наличие на външен Arduino контролер.
В пакета са включени библиотеки, позволяващи чрез Wi-Fi
интерфейс с помощта на протоколите IP, TCP, UDP да се обменят данни с WEB, SSDP, mDNS и DNS сървъри. Използва
се flash памет за създаване на файлова система. Поддържа SD карти, сервозадвижвания, управление на периферни
устройства по шините SPI и I2C. За модулите ESP8266 и
ESP32 има много развит свободен софтуер; например за
управление на устройства от смартфони, базирани на IoS
и Android, може да се използва облачната услуга Blynk [5].
Разработеният софтуер за управление на контролера
работи в следната последователност:
1. Инициализират се параметрите на контролера, като
данните за тях се прочитат от EEPROM. При инициализацията се използва специално създадена за целта библиотека
от 22 функции. Една от функциите, реализираща четене на
байт, е със следния код:
uint8_t EEPROM_ReadByte(uint16_t nAddr) {
uint8_t val;
EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
val = EEPROM.read(nAddr);
EEPROM.end();
return val;
}

2. Инициализират се таймерите и флаговете, свързани с тях. За инициализиране на таймера в ESP32 се изпълняват няколко действия в определена последователност,
обединени във функцията initTimers().

Фиг. 7. Локално Web приложение

Времето за визуализация на данните е съобразено с
буфера на цикличната опашка, отговаряща за изпращане
на данните към сървъра. Параметрирането на контролерите
се извършва през UART или UDP посредством командни
низове от вида !WIP:192.168.1.152. На всяка минута данните от измерванията се съхраняват във файлове, разположени на micro MMC карта памет, и се изпращат към базата
с данни на сървъра. Данните от файлове, разположени на

void initTimers() {
timerSemaphore=xSemaphoreCreateBinary();
timer = timerBegin(0, 80, true);
timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
timerAlarmWrite(timer, 1000, true);
timerAlarmEnable(timer);
runWatchdog(); // Run Watchdog Timer
}
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3. Инициализират се входно изходните портове.
Процесът на инициализация се състои в задаване ре-
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жима на пина (вход или изход). Включване на вътрешния
pullup резистор и обвързване на пина с функция за обработка на прекъсване. Тази функция се активира по падащ
фронт на сигнала, подаван към пина.
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin),
interruptFunction, FALLING);

4. Инициализация на серийния порт. Стандартна процедура, наследена от Arduino.
5. Инициализация на часовника за реално време
(RTC). За улеснение на работата с RTC е разработена библиотека от функции, една от които е предназначена за
сверяване на часовника от интернет adjustLocalTime(). Тази
функция има следния синтаксис:
bool adjustLocalTime(){
struct tm timeinfo;
setenv("TZ", "UTC+2", 2);
tzset();
configTime (2*3600,2*3600,"pool.ntp.org");
if(!getLocalTime(&timeinfo,2000)){
return false;}
return true;
}

6. Инициализация на LAN контролера и WiFi.
Разработеният софтуер позволява едновременно
функциониране на двете мрежи. За целта на двата контролера се задават различни IP адреси. Назначават се
UDP портове и функция, обработваща събитията относно
комуникацията. WiFi мрежата се настройва да работи със
статичен IP. С това се цели повишаване на сигурността и
стабилността на работата.
Инициализацията на WiFi има приблизително следния
код:
WiFi.enableSTA(true);
if(!WiFi.config(localIP,gateway,subnet,
primDNS, secDNS)) { return false; }
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.onEvent( WiFiEvent );
WiFi.begin(ssid, password);
while((WiFi.status()!=WL_CONNECTED)&&count>0))
{ debugPrint("."); count--; delay(100); }
if( WiFi.status() == WL_CONNECTED ) {
initUDP( udpWiFiPort );
WiFi.setAutoReconnect( true );
return true;
}

Контролерите могат да бъдат параметрирани през
UART и UDP. За да се определи по коя мрежа е дошла заявката по UDP, на всяка линия се назначава отделен порт.
7. Инициализира се модулът за работа със SD картата. Системата използва micro MMC карта памет с размер
от 8GB. В тази карта се съхраняват данните за състоянието
на седем машини по минути. Обемът на картата позволява
съхраняването на тренда за период от 40 години. Форматът
на картата е FAT32. За управлението на данните е разработена библиотека от функции за работа с директории и
файлове. Данните за работата на машините се съхраняват
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в бинарни файлове с пряк достъп за всеки ден. Един запис от файла носи информация за отработеното време за
всеки канал в секунди, абсолютното време за отчитане и
информация дали данните са прехвърлени в SQL сървъра.
Данните от тези файлове се достъпват автоматично от SQL
сървъра посредством съхранена процедура или постъпили
запитвания по UDP или UART. За улесняване на работата с данните от SD картата на контролера е стартиран
FTP сървър, позволяващ изтегляне на файловете. Четенето на един запис от файла се извършва от функцията
readRecordFromFile, която има следния синтаксис:
int8_t readRecordFromFile(
TRecord *rec,int offs ){
if(!workFS.available())
return SD_FileLessData;
if( offset >= 0 ) {
workFS.seek(offs*sizeof(TRecord),SeekSet);}
workFS.read((byte *)rec,sizeof(TRecord));
return SD_OK;
}

8. Инициализиране и свързване с SQL сървъра. Както
беше казано по-горе, данните от измерванията се изпращат на всяка минута към база с данни. Базата с данни е
инсталирана на виртуална машина на реален сървър. Използва се MySQL 5.3 за реализация. Добавянето на запис,
иницииран от контролерите в базата, задейства тригери
и съхранени процедури, които оценяват данните и попълват автоматично таблици с информация за работата по
смени на отделните машини. При отсъствие на връзка с
даден контролер за период, по-голям от 5 минути, се генерира заявка и се изпраща e-mail до определена група
лица, описани в таблица users. Освен това базата данни в
определен период от време генерира дневен, седмичен и
месечен отчет за работата на машините. Месечният отчет
се генерира веднъж на първо число, а седмичният – всеки
понеделник. Данните, които се изпращат от контролера към
сървъра, се записват в циклична опашка с размер от 30
записа. За самото изпращане на данни се грижи нишка,
работеща на нулево ядро на процесора. Така се дава възможност на процесора да следи и обработва информацията
за състоянието на сензорите, без да се бави със задачата за осигуряване на комуникацията. Процесорът ESP32 e
достатъчно мощен и позволява едновременна работа на
няколко задачи. Така например в реализираната система
се използват няколко нишки: за обработване на прекъсванията от сензорите; за изпращане на данни към сървъра и
друи. Пример за създаването на нишка, работеща на ядро
0, е показан в следващия код:
void createQueueTasck() {
int taskCore = 0;
xHandleAddSQL = NULL;
xTaskCreatePinnedToCore(
AddRecordToMySQL, "AddRecordToMySQL",
6000,NULL,8,&xHandleAddSQL,taskCore);
}

Второто ниво (Система за управление на базата с
данни) на системата е разположено на отдалечен сървър.
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На него е инсталирана релационна база от данни, в която се съхраняват данните от измерванията и данните за
конфигуриране на контролерите. Използвана е релационна база от данни MySQL 5.3. Посредством SQL заявки
контролерите добавят в таблица measures информация за
седем машини, свързани към определен контролер. Добавянето на запис, иницииран от контролерите, задейства
в базата тригери и съхранени процедури, които оценяват
данните и попълват автоматично таблици с информация
за работата по смени на отделните машини. Тригерът, задействан при постъпване на данните, актуализира таблица measuresHour. Всеки запис от таблицата съдържа
информация за отработеното време за определен час от
машините, подключени към контролер с идентификационен номер, записан в полето deviceID. Тригерът вмъква
нов запис в началото на всеки час или прави update на
полетата от таблицата measuresHour при всяко добавяне
на запис в таблица measure. Ето и едно примерно решение на тригера:
DELIMITER $$
DROP TRIGGER IF EXISTS measures_INSERT $$
CREATE TRIGGER `measures_INSERT`
AFTER INSERT ON `measures` FOR EACH ROW
BEGIN
IF minute(new.nTime) = 0 OR ( NOT EXISTS
( SELECT 1 FROM measuresHour WHERE
nDate = new.nDate AND
nTime = MAKETIME(HOUR(new.nTime),0,0)))
THEN
INSERT INTO measuresHour ( deviceID,
nDate, nTime, Sens0, Sens1)
VALUES ( new.deviceID, new.nDate,
MAKETIME( HOUR(new.nTime),0,0),
new.Sens0, new.Sens1);
ELSE
UPDATE measuresHour
SET
Sens0 = Sens0 + new.Sens0 ,
Sens1 = Sens1 + new.Sens1
WHERE deviceID = new.deviceID AND
nDate = new.nDate AND
nTime = MAKETIME(HOUR(new.nTime),0,0);
END IF;
END $$
DELIMITER;

При отсъствие на връзка с даден контролер за период, по-голям от 5 минути, се генерира заявка и се изпраща e-mail до определена група лица, описани в таблица
users. Проверката на връзката се извършва от събитие,
изпълнявано на всяка минута. Структурата на едно подобно
събитие е следната:
DELIMITER $$
SET GLOBAL event_scheduler = ON $$
DROP EVENT IF EXISTS eventCheckConnect $$
CREATE EVENT eventCheckConnect
ON SCHEDULE EVERY 1 minute
STARTS '2018-04-09 04:30:00'
DO BEGIN
CALL checkConnect( );

END $$
DELIMITER ;

Имейлът се генерира от PHP скрипт, задействан от
съхранена процедура. Кодът на задействане на PHP скрипта
е следният:
SET cmd=CONCAT('php.exe -f"/sendMail.php"','');
SET result = sys_eval(cmd);

На определен период от време автоматично се генерират дневни, седмични и месечни отчети в Exel формат. Тези
отчети се изпращат чрез е-mail към оторизираните лица от
PHP скрипт, активиран от базата данни. Месечният отчет се
генерира веднъж на първо число, а седмичният – всеки понеделник. На фиг. 8 е показан един седмичен отчет.

Фиг. 8. Седмичен отчет

Отчетът съдържа отработеното време по смени за
всеки ден, както и коефициента за използване на машината (KИМ) за всеки ден от седмицата. Накрая се прави
обобщение за периода. Коефициентът за използване на
машината се изчислява, без да се вземат предвид регулярните почивки. PHP скриптът, отговорен за изпращане на
е-mail съобщения с отчетите до оторизираните лица, има
приблизително следния код:
function sendReportMail() {
if(!$this->DBLogin()){
$this->HandleError("DB login failed!");
return false;
}
$sqlMails = "select * from Reports..";
$retval=$this->connection->query( $sqlMails );
if($row = $retval->fetch( PDO::FETCH_ASSOC)){
$mailer = new PHPMailer();
$mailer->CharSet = 'utf-8';
$mailer->isSMTP();
$mailer->SMTPDebug = 0;
$mailer->Debugoutput = 'html';
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}

$mailer->Host = 'smtp.abv.bg';
$mailer->Port = 465 ;
$mailer->SMTPSecure = 'ssl';
$mailer->SMTPAuth = true;
$mailer->Username = "sys@abv.bg";
$mailer->Password = "12345";
$mailer->setFrom('sys@abv.bg');
$mailer->addReplyTo('sys@abv.bg');
$mailer->From = 'sys@abv.bg';
$mailer->Subject = $mSubject;
$mailer->Body = "Здравейте г-не\n
На вашето внимание предоставяхме\n"
.$row['mBody'] ."\n генериран на"
.$row['added_date']
."\n\n С уважение,\n\t\t admin\n ";
$mailer->addAttachment('Report.xls');
if(!$mailer->Send()){
$this->HandleError("Err send email");
return false;
}
unset($mailer);
return true;

Фиг. 9. Софтуер за конфигуриране и диагностика

Фиг. 10. Избор на протокол за връзка с контролерите

Информацията за отработеното време се съхранява
в динамични таблици (view), генерирана от следния скрипт.
DELIMITER $$
DROP VIEW IF EXISTS shiftTimeView $$
CREATE VIEW shiftTimeView AS
SELECT hw.deviceID,hw.sensorID, dv.Titles AS
devTitle, sn.Titles AS sensTitle, hw.nDate ,
SEC_TO_TIME( hw.WorkShift_0 ) AS shiftTime_0,
hw.WorkShift_0 / 288.0 AS KP0,
SEC_TO_TIME( hw.WorkShift_1 ) AS shiftTime_1,
hw.WorkShift_1 / 288.0 AS KP1,
SEC_TO_TIME( hw.WorkShift_2 ) AS shiftTime_2,
hw.WorkShift_2 / 288.0 AS KP2,
SEC_TO_TIME( hw.WorkShift_3 ) AS shiftTime_3,
hw.WorkShift_3 / 288.0 AS KP3
FROM hoursWorked_new hw, devices dv, sensors sn
WHERE hw.deviceID = dv.deviceID AND dv.Enabled
= TRUE AND sn.deviceID = dv.deviceID AND sn.
sensType > 0 AND hw.sensorID = sn.sensorID;
$$
DELIMITER ;

Командите за комуникация с контролерите са текстови телеграми със следния формат:
!WIP:192.168.1.152
При правилно приета команда контролера отговаря с
телеграма във формат
#WIP:192.168.1.152
При възникване на грешка телеграмата за отговор
има формат

Освен информацията за отработеното време в базата
с данни се съхранява и информация за работните графици
по машини, информация за настройка на контролерите и
сензорите и други. За управлението на тази информация се
грижи „Софтуер за конфигуриране и диагностика“ (фиг. 9),
представляващ третото ниво от системата.
Трето ниво (конфигуриращ и потребителски софтуер)
Целта на софтуера от трето ниво е бързо и лесно
въвеждане в експлоатация на системата и генериране на
динамични справки. Разработен е в средата С++ Builder
6.0 като 32-битово приложение с възможност за работа
под всички версии на Windows след Windows 98. Програмата комуникира с контролера по интерфейсите RS232 и
Ethernet, а със сървъра – чрез ODBC драйвери за връзка с
MySQL (фиг. 10).
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#WIP:ERROR
Настройват се следните групи параметри:
• Параметри за връзка по WiFi и Ethernet.
• Параметри за връзка със сървъра.
• Настройка на броя на активните канали.
• Настройване на вида на канала, броячен и по ниво.
• Настройване на работните периоди.
• Сверяване на часовника на контролери (RTC). Ако
контролерът е свързан с интернет часовника, се
сверява автоматично от сървъра pool.ntp.org.
• Тестване на SD картата.
• Рестартиране на контролер.
• Активиране на процес за четене на данни от SD
картата.
• Начална инициализация на контролера.
• Задаване на лица и адреси за получаване на служебни съобщения, отчети и известяване за прекъсване и възстановяване на комуникацията с
контролерите (фиг. 11) и други.

Фиг. 11. Адреси за получаване на съобщения и отчети

автоматика
Част от изброените параметри се отнасят за конкретната работа на контролерите, друга част, например работните
смени (фиг. 12), е необходима за сървърното приложение.
Информацията за
настройките може да се
съхранява локално на
компютъра, от който се
извършва настройката
или в базата с данни.
Позволено е синхронизиране на локалните и
Фиг.12. Работни графици
сървърните настройки.
За улесняване на работата на ръководителите и служителите на фирмата е изградено WEB приложение, позволяващо
генериране освен на дневен, седмичен и месечен отчет
(фиг. 13) и на справка за период (фиг. 14) и почасова
справка (фиг. 15). Тези две допълнителни справки могат
да се използват при оптимизиране на работните графици и
разпределение на работниците в смените.

Фиг. 15. Почасова справка

Заключение
Целта на направеното изследване се заключава в
решаването на проблеми за разработване на система за
автоматизирано отчитане на коефициента на използване
на производствените мощности в реално време. Предложеното техническо решение за дистанционен контрол и
мониторинг на производствения процес е апробирано и
внедрено в текстилното предприятие „Калинел“ ЕООД, Троян и следи работата на 17 текстилни машини, обособени в
пет работни групи. Цитираните данни в статията са получени в резултат на реалната експлоатация на системата и се
използват за контрол на производствения процес в реално
време и за определяне на трудовите възнаграждения на
работниците.
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Ситуационно предсказващо управлeние
на енергийни системи

В. Боишина

Situattion Predictive Control for Energetic Systems
Key Words: Distributed diagnosis; supervisor control; case base reasoning; predictive control.
Abstract. The research is mainly focused of using of possibility to collect the historical information about the behavior of the control system.
The main focus is to illustrate using of the Case Base Predictive Control, which optimizes the way of choosing the optimal way of control of
the system in respect of taking the decisions according to the historical
experience about system behavior and fast changing outdoor parameters. The paper described forming of cases which describing different
system situations and the appropriate way of choosing of the right way
of system control. The proposed research represented the possibility to
aplly Case Base Reasoning (CBR), based on the previous knowledge
about system behavior and possible system disturbances caused from
different environment changes (climatic and economic ones). The research propose the way of optimizing the control of energetic control
system based on previous known cases.

1. Увод
През последните години в климатичните условия настъпват все повече промени – липса на дъждове, силни
бури, градушки, високи или ниски температури, което от
своя страна довежда до промяна на икономическите условия заради поскъпване на енергийните ресурси. Това води
до договорка между страните в Европейският съюз (ЕС) за
увеличение на използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в следващите 12 години до 32% [1] с цел
опазване на околната среда. Използването на такъв вид алтернативни енергийни източници (ветрогенератори, слънчеви
енергийни плантации, биогазове за производство на енергия
и други) се оказва сложна оптимизационна задача. При решаване на такъв вид комплексни задачи се използват алгоритми за моделиране на енергийната мрежа и се прилагат
интелигентни подходи за управление, разпределени системи
(DCS, SCADA) [9,11], мониторинг в реално време и други.
Голяма част от съвременните начини за управление като моделно предсказващо управление (МПУ), съвременна система
за предсказващо управление (Advanced System Predictive
Control – APC) се опитват да дадат решение на проблема,
търсейки оптимално съотношение между икономически и
екологични показатели [1,8].

2. Предпоставки
Тази разработка разглежда алгоритъм за управление
на енергийни мрежи посредством предходен опит, бази-
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ран на исторически данни [2,3,4,6]. Прилагането на такъв подход се основава на информация за състоянието на
енергийната мрежа, климатичните и екологичните условия
и промените на икономическите показатели. Tова дава възможност за формиране на база от знание въз основа на
вече познати случаи. Случаите могат да се дефинират като
база от информация за определен подобен род предходни
ситуации [5,6,9,12]. Дефинирането на група от възможни
случаи е предпоставка за дефиниране на епизодично поведение в системата. Разработен е алгоритъм за предсказване на бъдещото състояние на системата, базирано на вече
познати сутуации. Предимството на този вид ситуационно
предсказващо управление (СПУ) е фактът, че даден случай
описва текущо настъпилата ситуация на базата на вече
известни технологични данни – натоварване на системата,
околни фактори (промяна в климатичните условия, износване на обурудване, замърсяване на суровини – използване на различен вид газ, въглища и други) с допълнение
от информация за реакцията на пресонала, базирана на
експертно мнение [10,11]. Това дава възможност освен
историческата информация да се сформират случаи, основани на база знание от исторически данни, съхранявани в
архивите на системата за управление [12,13].
Разработен е алгоритъм за управление на енергийни
мрежи, използвайки натрупана информация, базирана на
предходни подобни случаи [4,5].

3. Ситуационно предсказващо
управление
За разлика от моделно предсказващото управление
(МПУ), което изисква математичен модел, ситуационното
предсказващо управление (СПУ) изисква определяне на
структура на дефиниран случай, базиран на текущата ситуация, идентифицирана от системата за управление.
Ситуационно предсказващата система за управление се опитва да реши сложна комбинаторна задача за
управление, която да отчита следните фактори: оптимална
реакция на системата при налични или внезапно възникнали промени, породени от икономически, екологични или
климатични промени, което е представено схематично на
фиг. 1. Обобщената функция (Hi) (1) характеризира ситуация (Si), която отчита различни фактори: промяна на
околната температура (to); сила на вятъра (α); количество
валежи (w). Като обобщен процес трябва да се отчетат и
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редица други показатели, влияещи върху функционирането
на системата ef (2):

сирани от ползването на зелена енергия (ВЕИ), както и от
печалба от пазара на енергия.

(1) Hi=f(to,a,w,ef);
(2) ef=f(BC,SC,TS),
където BC са бизнес изисквания, SC – системни
ограничения, TS – технологично състояние на системата,
които могат да се обобщят с фактори като износване на
оборудване, използване на различно качество на материалите и други.

Фиг. 2

Фиг. 1

Системата за управление трябва също да отчете и
реакцията на системата в зависимост от преминаването от
една ситуация в друга:
(3) S(Hi)= S1→S2→Si→Sn.
Всяка ситуация (Si), възникнала в системата, се характеризира от различни случаи (3)
(4) S(Ωi) = f(S(Hi)).
Преходът от една ситуация в друга, oписана графично
от (4), е показана на фиг. 2, която демонстрира възможните преходи на енергийната система за управление от едно
състояние в друго. S(Ωi) e функция, която определя различните възможни състояния на системата. S(Ω1) е нормално
състояние, S(Ω2) е опасно състояние на системата, S(Ω3)
е опасно. Начинът на определяне на текущата ситуация и
изборът на управление са представени на фиг. 3.

4. Алгоритъм за ситуационно
предсказващо управление
СПУ приема, че е необходимо бъдещо планиране на
заданията за енергийните блокове – такива като планирано пускане или спиране на част от тях. Промяната на
изискванията за висока мощност при конвенционалните
енергийни централи е вследствие от информацията за текущото производство на ВЕИ. Като цяло единната работа
на супервайзорните системи и интеграцията на елементи
от енергийната интелигентна мрежа довеждат до по-добра
енергийна ефективност вследствие от поддържане на определена мощност, ниско ниво на вредни емисии (компен-

20

При наличие на съотношение на модулите, съставляващи част от супервайзорната система, за разлика от значението на промяната на знанието в ситуационната мрежа
за управление, това се отразява и при подновяването на
знанието в системните данни, базирани на текущото знание и наличното такова в системата за управление. Причината за състоянието на системата е, че промяната на
знанието може да повлияе на общото поведение на системата [12,13]. Причината за това е, че знанието, налично в
системата, е с променлив характер, зависещ от текущите
и бъдещите метеорологични условия в енергийната мрежа, които все още се определят трудно. Поради факта, че
прогнозирането на промяната на климатичните промени,
влияещи и на потреблението на енергия, е на базата на
скъпо платени модели, следейки влиянието на различни
метеорологични фронтове. Това довежда до внасяне на неопределена липса на точност, породена от спорадичния си
(временен) характер на основата на състоянието на системата. Предимството от наличието на такава информация
е възможността да се адаптира текущо наличният прецедент (случай) [6,9,12] на базата на алгоритъм, включващ
допълнителна информация за състоянието на енергийната
система с цел търсене на оптимално управление, базирано
на икономическите показатели, разгледани в [1].
Получаването на информация за корекция от елементи на интелигентната енергийна мрежа, базирана от предходен опит, довежда до промяна на механизма на CBR,
както и до възможност за взмане на решение въз основа
на прецеденти. Фиг. 3 представя алгоритъма за определяне
на нови случаи в системата за управление, като отчита
текущите настъпили промени в околната среда. Информацията за промените в текущото състояние на системата
са предоставени от дистанционен мониторинг, показан в
[1,12,14].
Преминаването от една ситуация към друга може да
бъде предизвикано от промяната на текущите условия за
управление – такива като климатични промени (снеговалежи, прекомерно застудяване или затопляне, сила на вятъра
и други). Такива изменения могат да доведат до промяна на
начина на управление на енергийната мрежа и прехода от
едно състояние в друго (фиг. 3), като възможната реакция
на системата е представена на фиг. 4.
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супервайзорните елементи. Това е вследствие на локализиране на пик от погрешна или необоснователна (временна)
ситуация, която може да доведе до загуби в енергийната
мрежа, отчитайки редица икономически показатели [1].

Фиг. 4

Фиг. 3

5. Симулационни резултати
За съжаление наличието на пик на потребление на
енергия води до необходимост от производство на по-голяма енергийна мощност. Такава ситуация може да е подвеждаща заради временно състояние на системата, което не отговаря на общите икономически изисквания за
енергийна ефективност. Отчитат се текущите състояния на
системата при съвместна работа на елементите от интелигентната енергийна мрежа, както и използването на предходна информация за подобна работа на системата. CBR
eлементите понякога могат да не отчитат промяната на заданието за управление, като го определят за непoдходящо
(базирано на липса на предходен опит) и управлението да
продължи на базата на предходно вече известно такова
задание. Така се пренебрегва информацията за състоянието
на енергийната мрежа, определящи я като лоша стратегия
за управление, в противоречие на ситуационния модел, определен от предходни данни за състоянието на системата.
При направените изследвания системата се базира на данни от предходни подобни ситуации (посредством използването на вече известни случаи или прогнозирани такива
на базата на бизнес анализ на текущото икономическо
състояние). При определени условия [5,12,13] елементите
на базата на информация, получена от интелигентните елементи на енергийната мрежа, могат да доведат до решение
за промяна на състоянието за работа на системата, базирано на предходен опит за работа на системата. Такъв вид
показатели са подобни икономически и метеорологични
състояния, които характеризират поведението на енергийната мрежа. Представените симулации демонстрират печалбите от предсказването на поведението на системата на
базата на предходни ситуации въз основа на решенията на

Общата схема (фиг. 5) на областта на управление,
представена като област от нормална зона на поведение
на енергийната мрежа, както и зоните, в които системата
изпада в опасно състояние (различни предпоставки – силен вятър, снеговалеж, облачност и други), които могат
да доведат енергийната система до натоварване. Опасната
зона се описва от възможни предполагаеми ситуации на
управление, които могат да доведат до необходимост от
спешна реакция (такива възможни ситуации са повреди в
обурудването, отпадане на захранване, неочаквано спиране на част от елементите на енергийната мрежа на управление вследствие на редица технически неизправности).
Реакцията на системата в подобни случаи е представена на фиг. 6. Проявените анормални пикове на системата за управление се идентифицират (или почти съвпадат)
с вече известни подобни ситуаци (Similarity Situations Case
Base Reasoning) (2, 3).
Симулационните резултати, демонстриращи ситуационното предсказващо управление, са показани на фиг. 6.
Описанията на известните свойства на системата за управление е представена на фиг. 3, където декларативно се
описват преходните функции на системата за управление (sp1, sp2 …) и използваната информация, базирана
на знанието за предходни подобни ситуации (фиг. 5).
Неопределените ситуации като внезапно спиране на различни ветрогенератори, отпадане на солари или други елементи от електрическата мрежа са описани в (1, 2, 3, 4).
Част от софтуерната реализация е показана частично на
фиг. 8. Демонстрираният код цели да покаже абстрактното
описание на системата за ситуационно управление.
При определени условия промяната на потреблението
в енергийната мрежа се отразява като наличие на пикове
на консумация на енергия за определен период от време.
Наличието на такъв пик води до повишаване на мощността,
използвана от енергийната система. Отчитайки печалбите
от продажба на енергия за сметка на платените неустойки
(зарди редица екологични норми и изисквания, заложени в
ЕД) [1], може да доведе до повишаване на вредните емисии, изпуснати в атмосферата, което налага допълнителни
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глоби. При проведените стимулационни изследвания при
наличие на подобен пик на потребление се налага промяна
на заданието за управление на системата в определена
степен с цел компенсация на външните влияния за постигане на оптимално управление (фиг. 7).
Фиг. 6 илюстрира поведението на системата за енергийно управление, което може да дефинира даден слуай
(S (Hi) (3)). Преходите от един случай в друг се изменят от
текущото състояние на системата за енергийно управление.
Получаването на коригираща информация от елементите на интелигентната енергийна мрежа довеждат до
промяна на механизма на АСО, както и на начина за адаптиране на подпомагащите вземането на решение за управление прецеденти, което е въпрос на бъдещи разработки.

Предходно известните поредици от предишни случаи
са запазени в системата като поредица от вече познати случай [4,5,6,7]. Епизодичното поведение е представено в (5).
Част от софтуерната реализация е показана на фиг.
8, която демонстрира декларативното описание на възможните въздействия в системата за енергийно управление.
Част от програмната реаализация е представена на фиг. 9.
Ei1 (Ci1, Ci3, Ci6)
Ei2 (Ci3, Ci1, Ci2)
(5) Eii (Ci2, Cii, Ci7)
..........................
Ein (Cii, Ci9, Cin)
Част от софтуерната реализация на системата е представена на фиг. 10 и дава представа за начина на дефиниране на различните софтуерни компоненти, тяхната
регистрация в средата за управление, както и дефиниране
на протокола, използван за комуникация [10,11,12] между
различните елементи в системата за ситуационно предсказващо управление.

Фиг. 5

Фиг. 8

Разработеният софтуер използва библиотека, която
дава възможност за дефиниране на определена информация като вече известно знание (фиг. 9) [xxxl], предварително зададено в системната онтология, базирана на предходни изследвания [11,12,13].
Фиг. 6

Фиг. 7
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Фиг. 9
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Тази разработка не разглежда начина за адаптация и
промяна на информацията, съдържаща се в дефинирането
на определен случай или епизод от такива.

Фиг. 10

Заключение
Разработен е алгоритъм за вземане на рещение за
текущо управление на базата на предходен опит за поведението на системата. Разработката цели да покаже възможността за управление на енергийни системи на базата
на прогнозите от поведението на подобен вид системи за
управление, независещо от конкретния модел на системата
за управление. Отчитането на сложните комбинации от екологични и икономически причини е основна предпоставка
за разработване на такъв вид системи за управление на
базата на вече придобит предходен опит, като отчита временното състояние на системата. Разработката представя
алгоритъм за използване на предсказващо управление, базирано на предходен опит. Това е предпоставка за определяне на ситуационен модел с предварително предпологаем
план, базиран на историческата информация вследствие
на прилагане на съответните режими на управление. Целта е да покаже възможност за ефективно управление на
енергийните системи. Прилагането на експертно базирано
мнение дава възможност за формиране на база от знание
въз основа на предишен опит (различни, вече известни
ситуации), а не на субективни причини.
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Система за откриване на ботнет атаки,
базирана на генетични алгоритми

В. Алексиева, Х. Вълчанов

Botnet Detection System Based on Genetic Algorithms
Y. Aleksieva, H. Valchanov
Key Words: Botnet attacks; DoS attacks; intrusion detecting system;
genetic algorithms.
Abstract. One of the most common attacks against information security is Botnet. Recognizing such attacks requires the development
of effective security systems. Intrusion detection systems collect
information from different sources in computer systems and networks. For most systems, this information is compared to predefined
patterns of abuse to identify attacks and vulnerabilities. Much of
the existing host-based systems for botnet detection use techniques
based on anomalies or rules. This paper presents some aspects of
the implementation of a host-based botnet attack detection system.
The system uses an anomaly detection technique based on a genetic
algorithm.

Увод
С бурното развитие на интернет технологии през последните години проблемът с мрежовата сигурност става
все по-актуален за IT сферата поради непрекъснато нарастващия обем на различни типове атаки. Защитата на
компютрите и мрежовата сигурност са критични въпроси,
изискващи ефикасни решения [1].
Една от масово разпространените атаки е ботнет.
Бот е машина с инсталиран зловреден софтуер, който
може да се контролира автоматично и самостоятелно.
Съвкупност от множество ботове формират ботнет. Това
е група от заразени компютри (зомби компютри), които
се контролират централно от главен бот (botmaster). Контролът се извършва посредством централизирана инфраструктура (C&C център). Инфраструктурата C&C най-често
е от злонамерен характер и може да контролира нелегално
изчислителните ресурси на ботовете. Действието на ботнет
е показано на фиг. 1.

Едно от масовите използвания на Ботнет е реализирането на атаки от типа отказ на услуга (Denial of Service
– DoS). Подобен тип атаки биват осъществени посредством
лавинообразно изпращане на голям брой пакети (flooding)
от един или много източници едновременно [2]. Целта е
да бъдат претоварени крайните устройства, приемащи и
обработващи пакетите, или да се предизвика заемане на
максимален брой ресурси на системата, така че тя да бъде
възпрепятствана при обработката на входящите легитимни
заявки за ползване на дадена услуга. Най-често този тип
атаки се реализират чрез подмяна (spoofing) на адресите
на източниците на атаките – в резултат подобен тип атаки са трудни или дори невъзможни за проследяване. Според McAfee Labs [3] за последното тримесечие на 2017 г.
най-голям дял от мрежовите атаки в световен мащаб има
ботнет (фиг. 2). Разпознаването на подобен тип атаки изисква разработването на ефективни системи за защита.

Фиг. 2. Дял на мрежовите атаки за 2017 г.

Детектиране на ботнет атаки

Фиг. 1. Ботнет инфраструктура
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Детектирането на атаки е процес на наблюдение на
събития в компютърни системи или мрежи и анализирането
им за признаци на възможни нарушения или заплахи на
политиките на компютърна сигурност [3]. Техниките за детектиране на ботнет могат да се класифицират в две основни направления – Honeynet базирани и Intrusion Detection
System (IDS) базирани. Honeynet е полезна техника за раз-
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бирането на характеристиките и технологиите на ботнет,
но не може винаги да открива заразяване от бот. Това е
причина да се развие другото направление с използване на
системи за разпознаване на атаки. Засичането на ботнет
чрез IDS може да бъде категоризирано в три основни направления: базирано на аномалии, базирано на сигнатури
и хибриднобазирано откриване [4,5].
Техниката за откриване на ботнет, базирана на аномалии, е част от техниките, базирани на поведение. При тях се
цели да се открие ботнет на основата на редица аномалии
в мрежовия трафик като например висока латентност на
мрежата, големи обеми на трафика, трафик през необичайни портове и други, което би могло да означава наличие
на злонамерени ботове в мрежата. Техниката се фокусира
върху нормалното поведение на системата. По този начин
е възможно откриването на неизвестен ботнет и непознати
атаки. За съжаление тази техника генерира голям брой фалшиви сигнали за ботнет действие, без да има такова.
Подобно на техниките, базирани на аномалия, техниката, базирана на сигнатури, също е част от техниките за
откриване на ботнет чрез изследване на поведението. Тези
техники се учат и получават знания от полезни сигнатури или поведения от съществуващи ботнет. Този подход е
значително по-точен за откриване на известни ботнет системи, но е трудноприложим за неизвестни ботове. Предимство е, че сигнатурнобазираните техники могат да направят
незабавно детектиране и е невъзможно да дадат фалшив
положителен сигнал. Това изисква използването на по-малко ресурси в системата за извършване на засичането.
В хибриднобазираната техника за откриване на ботнет се обединяват две или повече IDS техники. Може да
бъде комбинация от DNS базирана техника с техника, базирана на аномалия; сигнатурнобазирана техника с техника,
базирана на аномалия или data-mining базирана техника с
техника, базирана на аномалия. Това дава възможност да
се постигне по-добра степен на засичане на ботнет [5].

Съществуващи решения
Голяма част от съществуващите хост базирани системи използват основно откриване, базирано на аномалии
или правила. Когато нормалното поведение е установено,
системата може да бъде използвана за откриване на аномалии на базата на профила, изграден за нормалното поведение на системата.
NIDES/STAT (Next-generation real-time Intrusion
Detection Expert System Statistical component) е експертна
система за откриване на атаки в реално време със статистическа компонента [6]. Системата използва статистически
модели за описване на нормалното поведение на системата. Извършва се наблюдение над хоста и ако се открие
поведение, което значително се различава от определеното
като нормално, то се отбелязва като евентуално наличие
на атака. Създава се профил за всеки обект, който отразява поведението на потребител. Основният проблем с тази
система е, че въвежда възможността на атакуващия постепенно да тренира профила, за да може системата посте-

пенно да приема тези действия като нормално поведение.
Аналогична система е Haystack [7]. Тя също използва
статистически модел за профилиране на поведението на
системата. За разлика обаче от NIDES/STAT нейният алгоритъм има етап, при който се определят прилики спрямо
познати атаки. Предимството е, че има информация за повече атаки и съответно по-бързо и по-ефикасно те могат да
бъдат откривани. Недостатък е сложността на алгоритъма
за оценка на поведението, системата е значително по-бавна в анализа и алармирането при наличие на атака.
Системата Ossec е безплатна и е с отворен код, като
предоставя графичен интерфейс за управление [8]. Има
мощен корелационен и аналитичен компонент, извършва
анализи на журнали, проверява интегритета на файловете
и наблюдава регистрите. Предимство е работата в реално време. Недостатък е малкото знания за познати атаки,
водещо до висок коефициент на грешно алармиране за
открито проникване.
Алтернативно средство е Tripwire [9]. Това е също
система с отворен код, която проверява интегритета на
данните. Системата наблюдава определени файлове и дава
сигнал, когато открие някаква промяна. Тъй като се извършва постоянен мониторинг, се изискват значителни ресурси на машината. Друг недостатък е, че алармирането
за открито нарушение се извършва чак когато в системата
вече има наличие на повредени файлове.
Системата Nessus представлява платен скенер за уязвимости [10]. Основната й функционалност е откриване на
опит за отдалечен неоторизиран достъп до машината. Предимството на това средство е извършването на мониторинг
над мрежовия трафик и анализирането на пакетите, давайки
възможност за откриване на DoS атаки срещу TCP/IP стека.
Продуктът не може да се използва за персонална защита.
В статията са представени някои аспекти на реализацията на хостбазирана система за откриване на ботнет атаки. Системата използва техника за откриване на аномалии в
поведението на базата на вариация на генетичен алгоритъм.

Предлагано решение
Архитектурата на представяната система има модулен
характер (фиг. 3). Тя се състои от множество модули, всеки
притежаващ определена функционалност. Това позволява
лесна модификация на функционалността на системата в
бъдещи разширения.
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Системата се състои от следните компоненти:
• Ядро – реализира базовата функционалност на
системата, като координира работата на отделните компоненти.
• Команден интерпретатор – реализира вътрешната система за приемане и обработка на командите, зададени от потребителя.
• Комуникационна подсистема – реализира комуникацията между потребителя и администратора
между системата и администратора.
• GUI – графичен интерфейс на системата, позволяващ взаимодействие с потребителя на локалната
машина.

Фиг. 4. Основни действия на системата

На фиг. 4 са показани основните действия за откриване на ботнет атака. Системата се изпълнява върху
конкретна машина в мрежата, като събира определен тип
данни, обработва ги и на базата на въведените модели на
атаки се извършва разпознаване на атака. За системата
събирането на данни представлява анализиране на трафика
пакет по пакет. Етапът обработване на данни представлява
анализиране на пакет. Моделите на атаки са реализирани
чрез генетичен алгоритъм за откриване на аномалии. При
разпознаване на атаката се генерира аларма и се изпраща
отчет към мрежовия администратор с детайли за атаката.

Алгоритъм за откриване на аномалии
Системите за откриване на атаки са ключови компоненти за поддържане на сигурността в съвременните
мрежови среди. Един от най-разпространените подходи е
използване на техника, базирана на откриване на аномалии в поведението. Този подход обаче все още не е добре
усъвършенстван и се нуждае от максимизиране на скоростта на откриване. За да се подобри точността, също
така е нужно да се минимизират и фалшивите сигнали за
проникване. Тези недостатъци предполагат неспособност за
правилно откриване на определени типове атаки. За решаването на тези проблеми представената система използва
генетичен алгоритъм за детектиране [11,12].
Генетичните алгоритми са алгоритми за търсене на
оптимално решение, базирани на принципите на природната селекция и генетиката. Основната идея на генетичния
алгоритъм е да се наподоби в опростен вид процесът на
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естествен подбор (селекция) с цел да се открие възможно
най-добър алгоритъм за решаване на дадена задача. Първата стъпка е да се мутира, т.е. да се измени на случаен
принцип даден набор примерни програми. На втората стъпка се извършва селекция, което обичайно изисква сравняване на набора програми спрямо целева функция, още
наричана фитнес функция. Процесът се повтаря, докато се
открие подходящо решение.
Съществуват голям брой различни видове генетични
алгоритми и много степени на свобода при решаване с тях
на оптимизационни задачи. Стъпката, включваща мутация,
зависи както от това как са представени примерните програми, така и дали разработчикът ползва различни техники
на кръстосване. Как точно се формулира фитнес функцията, спрямо стойностите на която решенията се сравняват,
също е въпрос на избор на разработчика.
Възможностите, които предоставят генетичните алгоритми, са предпоставка за тяхното използване при хостбазирано засичане на атаки, тъй като при задаване на
определени правила тези алгоритми предлагат удобен начин за анализиране на мрежовия трафик в реално време.
Използването на подобен род алгоритми при изследването
и подсигуряването на мрежовия трафик дава възможност
за постигане на оптимизиране и повишаване на ефективността на хостбазираните системи за засичане на атаки.
При разработването на системата бяха отчетени положителните страни на генетичните алгоритми и гъвкавостта,
която те предлагат.
Предлаганата система за откриване на ботнет атаки
извършва детектиране на spoofing атака чрез специфична
вариация на генетичен алгоритъм, като представената вариация се базира на генетичния оператор селекция, оценявайки всички индивиди в поредните поколения на базата
на аналитично определена фитнес функция.
Алгоритъмът създава хромозоми от получените пакети, изследва ги внимателно и така засича промени във
фенотипа и мутация. Всеки жив организъм има собствен
индивидуален план, закодиран в гените си. Тези гени са
свързани помежду си и сформират хромозоми, а хромозомите сформират организъм, наречен фенотип. В случая
на използвания генетичен алгоритъм системата третира получените пакети като фенотип. Алгоритъмът извлича от получения пакет (фенотипа) неговите гени и комбинира тези
гени във верификационна хромозома. Когато се извършва
засичане на spoofing атака, алгоритъмът изследва хедърите на всеки пакет и извлича следните атрибути, наричани
по-нататък гени:
• Source IP
• Source Mac Address
• DestinationMAC Address
• Initial Time to Live
• Hop Count
• Protocol Number
• Packet ID
Всички тези гени представляват променливи, които
могат да биват променени, в случай че нарушител се опитва да приложи spoofing атака. Алгоритъмът преобразува
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стойностите на тези гени в техния двоичен еквивалент и ги
конкатенира, за да се получи хромозомата на пакета. На
фиг. 5 е показана структурата на хромозомата на пакета
при вече генерирани двоични стойности на извлечените
гени.

Фиг. 5. Структура на гените, съставящи хромозомата

Следният пример показва формирането на хромозома
на пакет. Нека е получен пакет със следните детайли:
Source MAC: 02:00:4c:4f:4f:50 – двоичен вид:
(10)(0)(1001100)(1001111)(1001111)(1010000)
Destination MAC: 01:00:5e:7f:ff:fa – двоичен вид: (1)(0)
(1011110)(1111111)(11111111)(11111010)
TTL: 31 – двоичен вид: (11111)
Hop Count: 1 – двоичен вид: 1
Packet ID: 288 – двоичен вид: 1
След преoбразуване в двоичен код на получените
стойности се формира следната хромозома:
10010011001001111100111110100001010111101111111
11111111111110101111111
Трябва да се отбележи, че последният бит на хромозома представлява валидността на идентификатора на
пакета, а не самия идентификатор. Ако идентификаторът на
пакета е по-голям от този на предишния пакет, изпратен от
същия източник, валидността се приема за 1, в противен
случай е 0. Идентификаторът на пакета е нарастваща стойност и следователно последователно изпращани валидни
пакети от един и същ източник трябва да имат последователни нарастващи идентификатори. В противен случай се
приема, че има външна намеса, осъществена при изпращането на пакета, превръщайки го в евентуален опит за атака.
Фитнес функцията на алгоритъма представлява аналитично изчисление между две хромозоми, получени от един
и същи адрес. Двете хромозоми биват двоично сравнени
бит по бит, изчислявайки се математически фитнес нивото
на получения пакет. Когато системата получи пакет за първи път от даден IP адрес, гените му формират хромозома
и тя се запазва със 100% фитнес ниво (ниво на годност).
Хромозомите на следващите пакети, получени от същия
източник, се сравняват с хромозомата на този пакет в
базата данни, прилагайки фитнес функцията и аналогично
се изчислява фитнес нивото на пакета. Ако фитнес нивото
на новия приет пакет е по-малко от това на пакета, получен по-рано, следователно има налице външна намеса, при
което се генерира аларма.

Важен въпрос е определянето на минималното допустимо фитнес ниво. На теория максималният размер на една
хромозома е 145 бита, както е показано в таблицата.
Атрибут
Destination MAC
Source MAC
Source IP

Максимален размер в битове
48
48

TTL
Hop Count
Packet ID Validity

8
8
1
145

32

Хардуерният адрес (MAC) на дестинацията от 48 бита
не се променя. Всичко останало може да е променено при
наличие на атака, при което се получава приблизително
40% нужно ниво. Тъй като идеята на спуфинг атаката е,
че MAC адресът и IP адресът на източника би трябвало да
съвпаднат с тези на реален пакет, като резултат се получава 85%. Това означава, че стойност над 85% би довела до
фалшиви положителни сигнали (няма наличие на атака, но
се разпознава като такова). Средно аритметично се получава адекватно ниво приблизително 65%, тоест при наличие на по-ниско ниво на съвпадане системата ще генерира
сигнал за разпозната атака. Разбира се, това ниво зависи
от поведението на самата мрежа и в зависимост от това
може да варира в тези зададени граници.
Минималното допустимо фитнес ниво, което е настроено в системата, е 65% хромозомен фитнес. Този процент е получен след анализ и наблюдение на поведението
на системата в нормална среда и в атакувана среда, като
числото е избрано с цел по-ниски фалшиви резултати. Въпреки това потребителят може да настрои нивото така, че
да отговаря на конкретната мрежова среда.
След като хромозомата е генерирана, трябва да се
изчисли нейното фитнес ниво. Нека например хромозомата на получен пакет от източник за първи път, която е
генерирана от алгоритъма, е 1010101010. След това, ако
се получи друг пакет от източник със същия IP адрес, се
очаква неговата хромозома да е почти същата, ако ли не
– то поне близка до предишната. Това се дължи на факта,
че MAC адресите на източника и дестинацията трябва да са
еднакви, а TTL и HopCount – приблизително еднакви. Също
така идентификаторът на пакета се очаква да е по-голям
от идентификатора на предишния пакет. Ако всичко това
е налице, очаква се вторият получен пакет да има почти
същата хромозома. Например нека хромозомата на втория
получен пакет е 1100101001.

Фиг. 6. Сравнение на две хромозоми на последователни пакети

Може да се направи следното сравнение на две хромозоми на последователни пакети от един и същи източник,
показано на фиг. 6 (обозначенията са: С = Съвпадение, Н =
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Няма съвпадение). От сравнението се виждат четири разлики в хромозомите. В този случай вторият пакет притежава
фитнес ниво 60%, което означава, че е бил значително
променен и системата ще генерира аларма.

като адресът на източника е подменен, механизмът на TCP
за договаряне (ThreeWayHandshake) не може да функционира нормално (фиг. 9).

Експериментални изследвания
и резултати
Тестването на представената система е извършено в
реална мрежова инфраструктура (фиг. 7). Системата функционира върху машина с Windows 7 Enterprise ОС. Ботът се
изпълнява върху машина с Ubuntu ОС.

Фиг. 9. Провеждане на атака от тип TCP SYN Flood

Фиг. 7. Тестова постановка

В нормална среда хостбазираната система получава
пакети с фитнес ниво в диапазона 95-100%, породено основно от промените в идентификаторите на пакета (фиг. 8).

От машината, на която се изпълнява ботът, първо са
изпратени валидни пакети, след това е стартирана атаката.
Системата получава валидните пакети, съхранява ги в базата данни и когато атаката се стартира, при получаване
на пакет се формира хромозом. В базата данни се търсят
пакети от същия MAC адрес. При откриване на такива се
сравняват двете хромозоми, но тъй като IP адресът е бил
подменен, се получава голяма разлика, която надвишава
фитнес нивото (в случая 65%). В резултат се генерира
аларма (фиг. 10), като може да се получи детайлна информация за прехванатите пакети.

Фиг. 10. Детектиране на ботнет атака

Фиг. 8. Информация за преминаващия трафик

При тестовете за детектиране на ботнет атака ботът
изпълнява TCP SYN Flood атака, като изпраща пакети, докато не бъде спрян. Функционалността му е да прикрие IP
адреса на машината, на която е стартиран, като при стартирането му се задава друг адрес на източника. За конкретния тест е избран IP адрес 222.222.222.222. Като команда
се подава и адресът на атакуваната машина – тази, на
която е стартирана хостбазираната система за откриване
на атаки (адрес 192.168.1.3).
Целта на атаката е блокиране на услугата на атакуваната машина вследствие на непрекъснатото заемане на
ресурси при получаването на заявка за нова конекция. Тъй
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Резултатите от тестването показват, че алгоритъмът
функционира коректно, но конкретната мрежа трябва да
бъде анализирана внимателно, за да се избере подходящо
фитнес ниво. В атакувана среда хостбазираната система
открива веднага атаката и сигнализира адекватно.
Спрямо резултатите може да се заключи, че ниво под
65% не е допустимо да се допуска, както и ниво над 85%,
тъй като това води до фалшиви положителни резултати за
откриване на атака.

Заключение
Компютърната сигурност ще продължи да бъде сериозен проблем в идните години. Въпреки това с инструменти
като системите за детектиране на атаки противопоставянето на заплахите би била постижима цел. В този аспект

4 2018

информатика
продукт за мрежова сигурност, насочен към малките организации, има голяма потенциална стойност, вземайки предвид предлаганите днес аналози.
В статията е представена архитектурата и базовата
функционалност на хостбазирана система за откриване на
ботнет атаки. Системата използва техника за откриване на
аномалии, като е разработен генетичен алгоритъм, който
да анализира трафика, преминаващ през мрежовите интерфейси на хоста. Алгоритъмът анализира всеки получен
пакет индивидуално, като определя дали е имало външна
намеса, дължаща се на реализирана spoofing атака.
Цел на бъдеща работа е разширение на функционалността на системата, предоставяща още възможни техники за откриване на аномалии като добавяне на анализ
на интегритета на данните. Предвижда се и интегриране
на сигнатурнобазирана техника, която да осигури бързо и
ефикасно откриване на вече познати атаки.
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Математически анализ на линейните
и нелинейните свойства
на електрокардиологични данни
М. Господинов, Е. Господинова

Mathematical Analysis of the Linear and Non-linear
Properties of Electrocardiological Data

M. Gospodinov, E. Gospodinova
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Abstract. The article is devoted to the mathematical analysis of the
linear and nonlinear properties of heart rate variability (HRV) determined by digital electrocardiological data. The advantage of the mathematical methods used is their ability to detect minor cardiovascular
abnormalities and a way to evaluate the overall functional capabilities
of the body. The quantitative dimensions of the studied parameters
when using linear mathematical methods of analysis have significant
clinical application because the boundaries of norm-pathology are
known. The application of non-linear mathematical methods in data
analysis provides additional information on the physiological status of
patients. The article presents the results of the linear analysis of the
studied data in the frequency domain and the results of the nonlinear
analysis by applying the Poincare graphical method, which allows the
doctors to see the whole electrocardiological record at a glance and
quickly detect cardiovascular disorders if there are some. The analysis of HRV by applying linear and nonlinear methods provides ample
opportunity for clinical and research applications.

1. Увод
Заболяванията на сърдечносъдовата система са едни
от водещите причини за смърт в световен мащаб. По данни на Световната здравна организация сърдечносъдовите
заболявания отнемат живота на 17.7 милиона души всяка
година, които са 31% от всички смъртни случаи в световен мащаб [16]. Последните научноизследователски данни
показват, че сърдечносъдовите заболявания могат да бъдат
намалени чрез скринингови изследвания за ранното им откриване с цел намаляване на усложненията и подобряване
на качеството на живот. Един от широко прилаганите методи за изследване на биоелектричната активност на сърцето е електрокардиограмата (ЕКГ) [1]. Важен диагностичен
параметър, който може да се определи от ЕКГ, е вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ), отчитащ разликата
между последователните удари на сърцето (RR времеви интервали). ВСЧ е свързана с необходимостта от адаптиране
на организма към променящите се условия на външната и
вътрешната среда и отразява работата на целия организъм,
а не само на сърдечносъдовата система. Промяната на ВСЧ
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може да бъде индикатор за редица болестни състояния,
като ниските нива на ВСЧ показват влошено здравословно
състояние, което не се свързва само със сърдечносъдови заболявания, но и с други заболявания като вътрешни, нервни, психически и други [4,10,11,13]. Стресът също
оказва негативно влияние върху този параметър, както и
емоционалното състояние, като положителните емоции повишават ВСЧ, а отрицателните я намаляват [4].
ВСЧ носи голям обем от информация, от която днес
се използва само малка част. Независимо от това широкото разпространение на ВСЧ като неинвазивен диагностичен метод за анализ на функционирането на сърдечносъдовата система е фундаментално важно направление
в съвремената кардиология. Предимството на този метод
е способността му да открива незначителни отклонения в
сърдечносъдовата дейност, така че използването му е особено ефективно за оценка на общите функционални възможности на организма, както и ранните болестни отклонения (още преди да са се появили симптомите), които при
отсъствие на необходимите превантивни мерки могат да
се превърнат в сериозни заболявания. Предвид важността
на този метод през 1996 г. Европейското кардиологично
и Северноамериканското електрофизиологично дружество
дават препоръки за клиничното използване на метода ВСЧ
[15]. В резултат на въведения нов стандарт анализът на
вариабилността на сърдечния ритъм се превърна в бързо развиващо се направление в кардиологията, в което
най-пълно се реализират възможностите за използване
на математическите методи за анализ при диагностицирането на редица заболявания. Предимството на това ново
направление е възможността за откриване на най-фините
вариации в сърдечната дейност, така че математическите
методи за анализ на ВСЧ са особено полезни за оценка на общите функционални възможности на организма в
нормални и в началото на аномалии, които при липса на
необходимите превантивни процедури могат постепенно да
се развият в по-сериозно заболяване.
Целта на тази статия е да се представят методи за
математически анализ в процеса на изследване на линейните и нелинейните свойства на ВСЧ. Анализите се базират
на използване на цифрови електрокардиологични данни,
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като се фокусира върху анализа на флуктуациите на сърдечната честота (RR интервали) и диагностичните възможности, които тези флуктуации предлагат.

2. Методика на изследваните данни
Математическите методи за анализ на ВСЧ биват два
основни класа: линейни и нелинейни [1,2,4,9]. Количествените измерения на изследваните параметри при използването на линейните математически методи за анализ имат
значимо клинично приложение, защото са известни границите норма – патология съгласно въведения стандарт [15].
Тези методи за анализ често не са достатъчни, за да характеризират сложната динамика на сърдечния ритъм, тъй като
кардиосигналите са нестационарни, имащи както периодични, така и непериодични съставки. В последно време все
по-голямо разпространение получават нелинейните методи
за анализ на ВСЧ (метод на Поанкаре [8], уейвлет методи
[7], методи за фрактален и мултифрактален анализ [2,4]
и други), защото те дават допълнителна информация за
физиологичното състояние на пациента, както и създават
възможност за генериране на нови знания относно диагностицирането, прогнозирането и превенцията на патологичните състояния при сърдечносъдовите заболявания.
За провеждане на изследванията са използвани кардиологичните данни от публични информационни източници, създадени от медицински центрове. Продължителността
на използваните ЕКГ записи са 30-минутни. Разработен е
експериментален софтуер, който извършва:
1. Предпроцесорна обработка на снетите ЕКГ сигнали,
която включва:
– детекция на QRS комплексите [5];
– определяне на R върховете на QRS комплексите и
RR интервалите между тях;
– премахване на артефектите, както и премахване
на RR интервали, които са с 25% по-къси и с 25%
по-дълги от медианата на предишните пет RR интервала, както и RR интервали, които са по-къси
от 333 ms и по-дълги от 2 s в съответствие със
стандарта [15].
2. Анализ на ВСЧ чрез прилагането на следните математически методи: линейни (анализ в честотната област) и
нелинейни (метод на Поанкаре).
За да се покаже възможността за диагностициране с
разработения експериментален софтуер на базата на използваните математически методи са изследвани следните
две групи сигнали:
– RR сигнали на 15 пациенти с аритмия;
– RR сигнали на 15 здрави контроли.
На фиг. 1 са показани RR интервалите на здрав индивид и на пациент с аритмия. Вариабилността на RR интервалите при здравия индивид са в границите между 1.1-1.7
секунди, докато на пациента с аритмия е между 0.95-1.05
секунди, следователно ВСЧ на здравия индивид е по-висока
в сравнение с тази на пациента с аритмия. В медицинската
практика високата ВСЧ се счита за индикатор на добро
здраве.

Резултатите от анализите в статията са представени
като средна аритметична стойност ± стандартно отклонение (mean±SD). Разликите между стойностите на параметрите на изследваните групи (Група 1 – здрави контроли,
и Група 2 – пациенти с аритмия) са тествани чрез ANOVA и
се приемат за достоверни и значими, ако нивото на значимост е p<0.05.

3. Линеен анализ на вариабилността
на сърдечната честота в честотната
област
Анализът в честотната област предоставя информация
за разпределението на енергията на сигнала във функция
от честотата. Параметрите на честотния домейн се основават на спектрален анализ, който дава разпределението
на всяка от многото честоти, които присъстват в RR интервалите [1,2,4,9]. Изследванията показват, че в честотната
област съществуват три дискретни компоненти [1,4,9]:
• Много ниска честота (Very Low Frequency –VLF).
• Ниска честота (Low Frequency – LF).
• Висока честота (High Frequency – HF).
Всяка спектрална компонента е свързана с определени физиологични причини [6]. Mного изследователи
свързват измерванията в честотната област с различни заболявания [2,4].
Методите за изчисление на спектралната плътност
(PSD – Power Spectral Density) са обединени в два класа:
непараметрични и параметрични.

Фиг. 1. RR интервали на здрав субект и на пациент с аритмия

3.1. Бърза трансформация на Фурие
Типичен представител на непараметричните методи е бързата трансформация на Фурие (FFT – Fast Fourier
Transform). При този метод спектърът се изчислява, като се
използва Welch периодограмата. RR данните се разделят на
покриващи се сегменти, като препокриването е фиксирано на 50%. При анализирането на непериодични сигнали,
каквито са RR интервалите, се появява грешка размиване на спектъра. Размиването се изразява в подвеждаща
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постижения и приложения
информация по отношение на спектралните амплитуди и
честоти при анализ на данните в честотната област. За да
се намали ефектът от размиването, се прилагат прозоречни
функции. В случая е използвана прозоречната функция на
Henning. FFT спектърът се изчислява за всеки прозоречен
сегмент, като накрая спектърът на сегмента се усреднява.
Предимствата на FFT метода са следните:
• Простота на използвания алгоритъм.
• Висока скорост на процесорната обработка на
сигнала.

3.2. Авторегресивен метод

3.2. Авторегресивен метод Подзаглавие ІІ степен
Авторегресивният
AutoRegressive)е преде
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Спектралните компоненти на ECG сигналите се
изчисляват по различен начин за къси и дълги записи.
Късите записи са с дължина от 2 до 5 минути. Три са
основните спектрални компоненти, които се отчитат при
тях: много ниска честота (VLF), ниска честота (LF) и висока честота (HF). Тези компоненти обикновено се снемат
в абсолютни стойности на енергията на сигнала (ms2),
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Честотен
Енергия (ms2)
Енергия (n.u.)
LF/HF отношение
Табл. 1 Анализ
на ВСЧ в честотната област на здрави
индивиди и на пациенти с аритмия
обхват
mean±std
mean±std
mean±std
FFT
Честотен
спектър
обхват
VLF
FFT
спектър
LF
VLF
HF
LF
Total
HF
TotalAR
AR
спектър
спектър
VLF
VLF
LF
LF
HF
HF
Total
Total

Група 1
Група 2
Енергия (ms2) p-стойност
(n=15)
(n=15)
mean±std
1527±321
702±123
0.0001
Група 1
Група 2
p(n=15)
(n=15)
стойност
1195±191
101±36
0.0001
1527±321
702±123
0.0001
598±179
531±145
0.008
1195±191
101±36
0.0001
3319±781
1360±201
0.0001
598±179
531±145
0.008
3319±781
1360±201
0.0001
Група 1
Група 2
Група
Група 2 p-стойност
p(n=15) 1
(n=15)
(n=15)
(n=15)
стойност
693.3±531
189±121
0.001
693.3±531
189±121
0.001
400.1±120
30.5±16.7
0.0003
400.1±120
30.5±16.7
0.0003
198.9±109 92.7±19.3
92.7±19.3
0.0001
198.9±109
0.0001
1471.3±1100 323.3±102
0.0004
1471.3±1100 323.3±102
0.0004

Група 1
(n=15)
- 1
Група
(n=15)
66.1±8
35.4±7
66.1±8
35.4±7
- 1
Група
Група
(n=15) 1
(n=15)
69.2±12
69.2±12
34.4±8
34.4±8
-

3. Нелинеен анализ на вариабилността
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Нелинейните явления са едни от причините за ВСЧ,
които се дължат на сложните взаимодействия на редица
фактори като здравословното състояние на сърдечносъдовата система, нивото на психологическия стрес,

Група 2
Енергия (n.u.) p-стойност
(n=15)
mean±std
- 2
Група
p-(n=15)
стойност
1.52±1.0
0.0001
2.41±1.5
0.0001
1.52±1.0
0.0001
2.41±1.5
0.0001
- 2
Група
p-стойност
Група
p(n=15)2
(n=15)
стойност
0.201±0.19
0.0001
0.0001
0.799±0.23
0.0001
0.799±0.23
0.0001
-

Група 1
Група 2
LF/HF отношение p-стойност
(n=15)
(n=15)
mean±std
Група 1
Група 2
p(n=15)
(n=15)
стойност
1.99±0.1
0.191±0.2
0.0001
1.99±0.1 0.191±0.2
0.0001
Група 1
Група
1
(n=15)
(n=15)

Група 2
p-стойност
Група
2
p(n=15)
(n=15)
стойност

2.05±0.1
0.33±0.1
2.05±0.1
0.33±0.1

0.0001
0.0001

4.1. Същност на метода Подзаглавие ІІ степен

4

Методът на Поанкаре е относително нова техника за
анализиране на нелинейната динамика на ВСЧ. Той е
2018
геометричен модел, при който всеки RR интервал се
представя като функция на предходния интервал и се
нанася в координатната система [8,12,14]. Всяка двойка
RR интервали (предишен и следващ) е с координати

отразява връзката между краткосрочната и
дългосрочната ВСЧ.
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, y22, …,
…, yRR
} =};{RR2, RR3, …, RRn+1 };
y={y
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1, 1RR
4. Нелинеен анализ на вариабилността
n n
, x2, …, xn} = {RR1, RR2, …, RRn };
(2)RRx={x
(3) y={y1, y2, …, yn} = {RR2, RR3, …,
n+1 };1
(3) y={y1, y2, …, yn} = {RR2, RR3, …, RRn+1 };
на сърдечната честота чрез метода (4)
(4)
SD = var(d1 ) ;
1
SD = var(d1 ) ;
(4)
на Поанкаре
1
SD = var(d 2 ) ,
2
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;
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2
рата, качеството на съня и почивката, както и влиянието
2
•

на централната и автономната нервна система. Анализът
на ВСЧ, базиран на нелинейните математически методи,
може да предостави важна информация за физиологичното
състояние на пациентите, както и за оценка на риска от
внезапна смърт [15].
В статията са представени резултати от нелинейния
анализ на ВСЧ на ЕКГ сигналите чрез използване на метода
на Поанкаре.
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ният цикъл от предишния, т.е x<y (RRn<RRn+1). Съответно
Формата на сегмента от
точки анализ
е категоризирана
за метода на Поанкаре, са форзуалния
на ВСЧ чрез
приблизително
ако точката е разположена под линията
на идентичност,
Формата
на сегмента от точки е категоризирана
заравни и т
различните
функционални състояния
на
човека
мата, размерът
на[4,6]:
главния сегмент от точки ви този
симетрията
случай ВСЧ е ниск
различните
функционални
състояния
на
човека
[4,6]:
това свидетелства, че интервалът RRn+1 •е по-къс
от
RR
Графиката наn здравия
субект спрямо
има един
главенна идентичност.
на точките
линията
болестно
състояние (фиг
•
Графиката
субект има
един главен
интервала (RRn>RRn+1). Следователно форматасегмент
на сегмента
от точки, до Формата
който
могат
да на
са здравия
на сегмента
от точки
е който
категоризирана
завсаграфиката
•
Ако
точките
сегмент
от
точки,
до
могат
да
от точки (RRn; RRn+1) на графиката на Поанкаре
отразяваразпръснати още точки. Главният
равномерно
различните функционални
състояния
наоще
човека
[4,6]:
линията
на
идентичност
равномерно
разпръснати
точки.
Главният
изменението на продължителността на RR интервалите,
сегмент имат.еформата на комета с тясна долна
• Графиката на има
здравия субект има единс главен
сег(фиг.
тясна смущения
долна
част и постепенно разширяваща сегмент
се към върхаформата на кометаритъмни
дисперсията.
мент
от
точки,
до
който
могат
да
са
равномерчаст
и
постепенно
разширяваща
се
към
върха
(фиг. 3a).
Ако върху графиката, построена чрез метода
на Поно разпръснати
(фиг. 3a). още точки. Главният сегмент има
анкаре (фиг. 2), се постави елипса с надлъжна и напречна
формата на комета с тясна долна част и постепенос, могат да се изведат следните параметри:
но разширяваща се към върха (фиг. 3a).
• Дължина на елипсата (SD2 [ms] параметър) –съ• Графиката на болния субект има формата на торответства на дългосрочната вариабилност на RR
педо (фиг. 3б), ветрило (фиг. 3в) или сложна
интервалите и отразява общата ВСЧ.
форма (състояща се от няколко сегмента) в зави• Ширина на елипсата (SD1[ms] параметър) –предсимост от вида на заболяването (фиг. 3г).
ставя разсейването на точките по правата перпенГрафиката, построена чрез метода на Поанкаре, може
дикулярна на линията на идентичност и е свързада бъде анализирана количествено чрез поставяне на елипса
на с бързите вариации между отделните сърдечни
на графичната форма. Размерът на сегмента от точки се хаудари. Отношението SD1/SD2 отразява връзката
рактеризира с параметрите дължина и ширина на елипсата.
между краткосрочната и дългосрочната ВСЧ.
Дължината на елипсата отразява участието на неди• Лицето на елипсата се определя с формулата
хателните компоненти при формирането на общата ВСЧ и
S=(SD1*SD2*pi)/4.
се определя от параметъра SD2 [6]. Ширината на елипсата
Параметрите, характеризиращи метода на Поанкаре,
отчита дългосрочните вариации и демонстрира приноса на
се определят със следните уравнения [8]:
дихателните аритмии към общата ВСЧ и се определя от
(2) x={x1, x2, …, xn} = {RR1, RR2, …, RRn };
параметъра SD1 [6].
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постижения и приложения
Симетрията на точките в сегмента, определена спрямо линията на идентичност, е следващият фактор, който
трябва да се има предвид при визуалния анализ на получената графика. Симетрията показва равновесното състояние
на ВСЧ и липсата на ритъмни смущения, а асиметрията
обратното – за наличието на такива.

a)				

б)

в)				

г)

ветрило (сложна форма). За всяка диаграма се построява
елипса с надлъжна и напречна ос. При здравите пациенти
формата на елипсата е ясно изразена, докато при пациенти със заболявания дължината и ширината на елипсата
са приблизително равни и елипсата се доближава до кръг.
Количествените характеристики на метода на Поанкаре се променят значително при пациенти със сърдечносъдови заболявания в сравнение със здравите субекти.
В табл. 2 са показани стойностите на параметрите SD1
и SD2, отношението между тях и лицата на елипсите на
изследваните групи. Стойността на SD1 намалява при пациентите с аритмия (Група 2) в сравнение със здравите
контроли (Група 1). Това понижение се явява статистически
достоверно (p<0.05). Стойността на SD2 намалява почти
двойно при болните пациенти в сравнение със здравите
контроли, като това намаляване е статистически достоверно (p<0.0001). По-ниските стойности на параметрите SD1
и SD2 при болните пациенти води до намаляване на ВСЧ.
Отношението SD2/SD1 е най-малко при здравите контроли
и също има статистическа значимост (p<0.005). Намаляването на параметрите SD1 и SD2 води до намаляване на
лицата на елипсите при болните пациенти.

Фиг. 3. Визуални шаблони на метода на Поанкаре в зависимост
от формата на сегмента от точки

Размерът на сегмента от точки и симетрията на точките в графиката са категоризирани за различните функционални състояния на човека [6]:
• Графиката на здрав субект е с ясно изразена
елипса (фиг. 4а).
• Ако графиката има вид на компресиран сегмент от
точки, тясната „сгъстена“ елипса означава ниска ВСЧ
и е индикатор за болестно състояние (фиг. 4б).
• Ако дължината и ширината на елипсата са приблизително равни и тя се доближава до кръг, в
този случай ВСЧ е ниска, което е индикатор за
болестно състояние (фиг. 4в).
• Ако точките в графиката са симетрични спрямо
линията на идентичност, в този случай липсват
ритъмни смущения (фиг. 4а, фиг. 4б и фиг. 4в).
• Ако точките в графиката са асиметрични спрямо
линията на идентичност, в този случай пациентът
е с ритъмни смущения (фиг. 4г).

б)

в)				

г)

Фиг. 4. Визуални шаблони на метода на Поанкаре в зависимост
от размера на сегмента от точки и симетричността на точките
Табл. 2. Сравнение между здрави контроли и пациенти
с аритмия

4.3. Експериментални резултати
На базата на стойностите на RR интервалите на изследваните 30-минутни ЕКГ записи на фиг. 5 и фиг. 6 са
показани графиките, построени чрез метода на Поанкаре
за здрав индивид и пациент с аритмия. Графиката на здравия индивид (фиг. 5) има формата на комета с изострена долна част и постепенно разширяваща се към върха.
Графиката на пациент с аритмия (фиг. 6) има формата на
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a)				

Параметър
SD1 (ms)
SD2 (ms)
SD1/SD2
S (ms2)
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Група 1
n=15
mean±sd
61.2±10.1
258.1±26.2
0.26±0.07
12 052±62

Група 2
n=15
mean±sd
43.5±12.7
103.3±20.1
0.69±0.02
32 4321±29

Р-стойност
0.01
0.0001
0.002
0.0001

постижения и приложения
Визуалният анализ на ВСЧ, базиран на нелинейния
метод на Поанкаре, предоставя важна информация за физиологичното състояние на пациентите. Методът дава възможност на лекарите да видят целия ЕКГ запис с един
поглед и бързо да открият сърдечносъдовите нарушения,
ако има такива. Анализът на ВСЧ чрез метода на Поанкаре
отваря широки възможности за клинични и изследователски приложения.

физиологично дружество. Анализът на ВСЧ с използването
на нелинейните методи могат да дадат допълнителна подробна информация за физиологичното състояние на пациента, както и да създадат възможност за прогнозирането и
превенцията на патологичните състояния при сърдечносъдовите заболявания.
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Изучаване на стереометрия в средния курс
на обучение посредством 3D технологии

П. Лебамовски, Е. Петков

Studying Stereometry in Secondary Schools Using
3D Technologies

P. Lebamovski, E. Petkov

Key Words: 3D modeling; dynamic software; research approach;
stereometry.
Abstract. The article presents a new approach to the training of students in Stereometry in the secondary schools. The aim is to create
an application that presents the learning material of the textbooks in
a way that is easily understood by learners while at the same time
excites them and motivates them for new knowledge. Graphics are
presented which can be implemented in two ways: solid and wireframe
(transparent), their advantages and disadvantages are considered. An
analysis of 3D modeling techniques such as LOD (Level of Details),
voxels and sweep representation is also done. The study highlights the
advantage of the system, which is the stereoscopic perspective. Its
implementation is realized by a system without immersion or projector.
The constructivism and the connectivism are considered as suitable
methodologies in case of application-based training in mathematics.

Увод
Известно е, че изграждането на солидни познания
става по-бързо чрез така наречения дигитален модел,
който може да се реализира посредством навлизането на
информационните технологии и устройствата за виртуална
реалност [7]. Избирането на подходящ софтуер от страна
на учителя може да се превърне в много силен инструмент
в процеса на обучението. Целта на такъв вид обучение е
учениците да бъдат въвлечени по възможно най-иновативния начин за изграждане на знания.
Целта на изследването е да се намери най-правилният подход за обучение на учениците по стереометрия в
средния курс с помощта на 3D технологиите, като процесът
на обучение да бъде увлекателен и заинтригуващ.

откриване на математически зависимости.
След направено проучване в европейското и българското образование относно използването на динамичен
софтуер в часовете по математика се установи, че досега
са използвани следните програми: GEOGEBRA, DALEST и
CABRI 3D.
В момента изследователският подход в българското
училище е свързан конкретно с математическия динамичен
софтуер Geogebra [3,4,5,7]. За неговото използване е достатъчна само начална компютърна грамотност. Програмата
се прилага за използване на софтуер като поле за рисуване, създаване на динамични рисунки, изследване на
геометрични конструкции. С помощта на динамичен софтуер се създават интерактивни чертежи и в същото време
учениците се увличат в представянето и изследването на
материала. За да бъде добита по-ясна представа за нещо
сложно на пръв поглед, днес, с развитието на информационните технологии, може да бъде създадена подходяща
компютърна среда. По този начин обучаемият развива
своето пространствено въображение и логическо мислене,
натрупвайки нови знания и умения. „Радвам се на това,
че накарах учениците да мислят в контекста на предизвикателна математическа ситуация. Бях изненадана, че
много малко от тях използваха поставените насочващи
въпроси и указания във файловете. Разбира се, имаше
ученици, които се опитаха да избягат от задачата си.
Надявам се, че след някоя седмица ще мога да си кажа, че
не съм сбъркала с избора на този нетрадиционен начин
за преподаване на стереометрия“ [7] – Даниела Петрова,
91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, София.

Изследователски подход в обучението
С развитието на информационните технологии днес
е възможно използването на изследователски подход в
преподаването в часовете по математика с помощта на
подходящ софтуер (фиг. 1). Това вече не е нещо непознато в образователната система както в чужбина, така и в
България. Този подход може да се реализира посредством
съответния софтуер. Целта на стереоскопичната система
е да се реализират динамични геометрични обекти, които
да привлекат вниманието на учениците с цел наблюдение и
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постижения и приложения
Оптималният начин за научаване на нещо ново е чрез
наблюдение и осмисляне, което е улеснено от новите технологии. Разбира се, те имат своите плюсове и минуси.
Недостатък е зависимостта ни от техниката (компютър,
прожектор, монитор и други).

Техники за моделиране
на триизмерни обекти
За реализацията на стереоскопичната система са
използвани едни от най-подходящите техники за моделиране на триизмерни обекти, например Level of Details (ниво
на детайлите), sweep представяне, voxels и други.
Повечето от тях се прилагат върху повърхности, а не
върху множество точки.
Voxels. Техника за моделиране на триизмерни обекти,
при която 3D моделите се определят от голям брой от
квадрати [18]. Voxels, това са триизмерното съответствие
на пикселите при растерното изображение. Представени
са на фиг. 2.

той се прилага основно към полигоните. На този етап те са
най-често използваните в компютърната графика. За реализацията му има създадени алгоритми, повечето от които се прилагат основно върху разгледаните обекти, които
трябва да бъдат разделени на триъгълници (triangulated). За
реализацията на тази техника се използва един от най-често срещаните алгоритми. Той е разделен на няколко стъпки,
както следва:
Стъпка 1. Разделяне на полигоните на подходящи четериъгълници.
Стъпка 2. Начертават се диагоналите на срещуположните върхове на четириъгълника.
Стъпка 3. Накрая полигоните биват разделени на триъгълници.

Фиг. 4. Ниво на детайлите wireframe

Фиг. 2. Техника voxels

Sweep представяне. При тази техника триизмерният
обект се създава от двуизмерен обект, движещ се по дадена траектория [18]. Представена е на фиг. 3.
Фиг. 5. Ниво на детайлите solid

Разгледаните техники намират приложение в предлаганата стереоскопична система за създаване на геометрични тела, например пирамида, куб, сфера, цилиндър,
призма и други. Стереометричните обекти могат да се
представят по два начина: плътно тяло (solid) и мрежово
тяло (wireframe).

Фиг. 3. Техника sweep

Полигони от триъгълници (Triangulation of polygons).
При този подход повърхностите могат да се пресъздадат с
голям брой триъгълници. Той се прилага върху вече създадените полигони [14]. Всеки създаден обект може да се
раздели на голям брой от триъгълници.
Ниво на детайлите (Level of Details). При този
подход се съхранява обект с различен брой триъгълници
(tessellations) и впоследствие се взема решение коя резолюция ще се приложи [16,11]. На една и съща повърхност
се увеличава броят на триъгълниците, които участват при
нейното създаване (фиг. 4 и фиг. 5). Подходът LOD може
да се приложи към представянето на всички геометрични тела, например полигони (polygons), сплайни (splines),
voxels, повърхности (implicit surface) и други. Въпреки това
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Фиг. 6. Wireframe
представяне

Фиг. 7. Solid представяне

постижения и приложения
Много от софтуерите на 3D графики използват
wireframe за представянето на обектите. Този тип графики
се състои от редица върхове и линии, свързващи тези върхове. При графиките от тип solid обектите се представят
чрез по-голяма плътност. Съществуват алгоритми, с помощта на които може да се осъществи преобразование от
wireframe до solid. Процесът се нарича преобразуване от
мрежово в плътно тяло (solidifying wireframes) [12,15].
Основните solids модели са: представяне чрез примитиви (primitive Instancing), sweep presentation, гранично представяне (boundary representation), плътна
геометрия (Constractive Solid Geometry). При първия модел моделиращата система се дефинира чрез редица от
примитиви с плътна форма. При втория модел се използва
разгледаната по-горе техника. При модела b-reps обектът
се описва по отношение на неговите граници като върхове,
ръбове и линии. CSG има комбинация от примитиви за
създаването на сложни 3D обекти.
Солидното моделиране използва топологична информация в допълнение към геометричната, за да представи
обектите напълно. Предимството на solid моделите пред
другите е, че твърдият модел води до по-точен дизайн. Недостатък е, че има информация, която не може да се види
на фиг. 7. От друга страна, при изобразяване на обекти
от областта на стереометрията повече информация би се
получила от wireframe графиките на фиг. 6. На показаната
диаграма (фиг. 8) се вижда как се създават графики посредством Java 3D програмен език [19].

Фиг. 8. Потребителски графики

С цел параметрично задаване на правилна шестоъгълна пирамида трябва да бъдат указани стойности за всеки
нейн връх от тримерното пространство. След това в зависимост дали фигурата е wireframe, или solid се задават
съответно ръбове или стени с помощта на посочените върхове. За тази цел са представени три таблици съответно за
върховете, ръбовете и стените.

Табл. 1. Върхове
Номер на връх
1
2
3
4
5
6
7

X
-a/2
a/2
a
a/2
-a/2
-a
0

Y
0
0
0
0
0
0
H

Z
(-a/2)*sqrt(3)
(-a/2)*sqrt(3)
0
(a/2)*sqrt(3)
(a/2)*sqrt(3)
0
0

Табл. 2. Стени
Номер на стена
1
2
3
4
5
6
7

Прилежащи върхове
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 7
2, 3, 7
3, 4, 7
4, 5, 7
5, 6, 7
6, 1, 7
Табл. 3. Ръбове

Номер на ръб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Начален връх
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Краен връх
2
3
4
5
6
1
7
7
7
7
7
7

За създаването на wireframe пирамидата на фиг. 6 се
използва информацията за върховете и ръбовете. Всеки
два върха (начален и краен) образуват един ръб. Общият
брой на ръбовете е 12. При solid фигурата (фиг. 7) участие
взема таблицата на стените. Трябва да се обърне внимание,
че табл. 2 и табл. 3 правят препратка към табл. 1. Параметърът h указва височината на пирамидата. Дължината
на основата е представена посредством стойността на параметъра a. Когато стойностите на връх с номер седем съответно по осите X или Z е число, различно от нула, крайният резултат ще бъде наклонена пирамида. Аритметичната
операция умножение в Java се извършва от унарния знаков
оператор “*”. Методът на java.lang.Math sqrt(double b) връща корен квадратен на числото b.

Методика на електронното обучение
по математика за 5 и 6 клас
Използваната методика за обучение на ученици по
стереометрия за 5/6 клас е представена от двата мето-
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дически подхода: конструктивизъм и конективизъм [1,2,6].
Това са сравнително нови понятия в световен мащаб. Те
навлизат основно в развитите страни като Великобритания,
САЩ, Канада и други. В сравнение с тях в България приложението им и документираните резултати от използването
им са сравнително малки.
Конструктивизмът е методически подход, при който
обучаемият използва предишни познания за изграждане на
нови такива. Основните принципи на конструктивизма са:
• Освен учебници се използват и други източници
на информация.
• Обучаемият участва активно в учебния процес.
• Дава се възможност за изследователска работа
чрез прилагане на новото.
• След решаване на конкретна математическа задача се извършва поглед назад.
• Обучаемите трябва да се научат да се аргументират.
Учениците могат да бъдат разделени на групи и да им
се дадат конкретни задачи с цел да се научат да работят
заедно в екип. При този тип обучение преподавателят е
най-важен, той е организатор и контролира учебния процес. Главната цел на конструктивизма е, че знанията не
трябва да се дават наготово.
Обратният подход на конструктивизма е методиката
на конективизма, при която няма нужда от знания, придобити в миналото. При него материалът се предоставя наготово. Подходите, които се използват при него, са основно
наблюдение и осмисляне. Въпреки че бива много критикуван, той също участва активно в процеса на обучение.
Предлаганата стереоскопична система за обучение на
ученици по стереометрия се базира и на двете разгледани
методики. От разгледаните методики се вижда, че обучението е активен, конструктивен и надграждащ процес. За
да има положителен резултат от този процес, е необходимо
едновременното участие на учител и ученици. Чрез стереоскопичната система в средния курс се дава възможност
на учениците да:
• изследват;
• наблюдават;
• експериментират;
• откриват;
• да предполагат.
Тя дава възможност на обучаемия да работи самостоятелно и в екип, като в същото време е контролиран
от учителя. В някои случаи може да се окаже, че преподавателят става просто наблюдател. Той не разеснява
преди учениците сами да са се опитат да вземат конкретно
решение по проблема.
Предложената стереоскопична система е универсална и независима от операционната система и намира
приложение в образованието - както в средното училище,
така и в университета. Това, което я различава от другите
програмни среди, е, че учителят няма да губи много време
за подготовката на уроците. С нейна помощ се предлага
достоверна информация на разглежданите стереометрични
обекти. При традиционния начин на преподаване на лист
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хартия и дъска учениците са затруднени при преподаването
на стереометрията – те не виждат добре структурата на фигурите. Като пример може да се даде, че при изучаването
на куб ученикът не вижда добре основата, а именно, че е
квадрат, той приема основата за успоредник.
С помощта на прожектор може всички ученици едновременно да се потопят във виртуалната реалност. Представеният материал е с нарастваща трудност, разделен в
отделни модули. Досега в българските училища и тези в
Европа са изпробвани следните програми за обучение в
стереометрията: CABRI 3D, GEOGEBRA и DALEST.

CABRI 3D
Класическият метод, т.е. използването на тебешир,
линия и пергел подсигуряват разбирането на чертежа в
планиметрията и стереометрията. Построението се осъществява във въображението, но в плоска конструкция.
При съвременните компютърни технологии за построение
се откриват нови възможности за изчертаване на геометричните фигури. В случая CABRI 3D позволява да се извърши построение във виртуалното пространство. С нейна
помощ се дава възможност за ново пресъздаване на фигурата в пространството. Програмата може да извършва
триизмерни манипулации с геометричните фигури. Софтуерът позволява да се конструират динамични обекти от
стереометрията във виртуалната реалност. Също така той
може да извърши всякакви измерения и изчисления. След
създаването на обекта от геометрията програмата позволява интерактивност, като чертежът може да се връща с по
една стъпка назад или напред. Дава се възможност обектът
да бъде разгледан под различен ъгъл [9,10,13].
CABRI 3D дава възможности за построение в равнината и пространството.

Проектът DALEST
Работата, представена в проекта DALEST, е резултат
от съвместната работа на няколко европейски университета [20]. Приложен е при ученици от средното училище.
Участвали са университети от Кипър, Великобритания, Португалия, Гърция и България. Целта на проекта е да се развие динамичен 3D софтуер за изучаване на стереометрия
в средното училище. Това, което го различава от разгледаните по-горе програми – GEOGEBRA, CABRI, е, че той е
създаден за деца в средното училище.
Както при другите програми, така и тук има удобен
интерфейс, с помощта на който обучаемият взаимодейства с обектите. DALEST дава възможност обектите да се
изчертават чрез solid/wireframe графики. Конструкциите в
програмата са направени от точки, линии, повърхности и
други примитиви. Целта е да се помогне на обучаемия да
изследва и открива геометричните свойства на фигурите.
Софтуерът се състои от няколко приложения като кубчета (cubix), плъзгач (slider), плюшени играчки (stuffed toys),
конструктор (cubix editor), сенки (cubix shadow) и други.
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Учениците имат възможност да работят в два режима, а
именно: нормален (normal) и сечение (dissection). Създадените обекти могат да бъдат променяни чрез отделни параметри. В същото време се дава възможност за групиране
на различни обекти.
Стилът на чертане е четири вида:
• Прозрачни линии (Transparent lines).
• Прозрачни точки (Transparent dots).
• Запълнени цветове и линии (Filled colors + lines).
• Запълнени цветове (Filled colors).

ниците по математика на издателство „Архимед” за 5 и
6 клас.
Математика за 5 клас. Тема 5. Геометрични тела
¾¾Куб. Елементи. Повърхнина.
¾¾Обем на куб.
¾¾Мерни единици за обем.
¾¾Правоъгълен паралелепипед.
¾¾Лице на околна повърхнина и лице на повърхнина на
правоъгълен паралелепипед.
¾¾Обем на правоъгълен паралелепипед.

Аксонометрична и стереоскопична
перспектива

Математика за 6 клас. Тема 1. Геометрични фигури и тела
¾¾Призма. Правилна призма.
¾¾Лице на повърхнина на права призма.
¾¾Обем на права призма.
¾¾Пирамида. Правилна пирамида.
¾¾Лице на повърхнина на правилна пирамида.
¾¾Изработване на модели на геометрични тела.
¾¾Обем на правилна пирамида.
¾¾Прав кръгов цилиндър.
¾¾Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър.
¾¾Обем на прав кръгов цилиндър.
¾¾Прав кръгов конус.
¾¾Лице на повърхнина на прав кръгов конус.
¾¾Обем на прав кръгов конус.
¾¾Сфера.
¾¾Кълбо. Обем на кълбо.

Перспективата е вид изобразяване на триизмерни
обекти върху проекционната равнина, а проекцията е метод
за построяване на тримерни изображения. Аксонометричната перспектива е един от видовете перспективи, основан
на метода на проектиране (проекция на предмет върху плоскост) [21]. Създаването на обекта се извършва в тримерната координатна система. Стереоскопичната перспектива
е, когато има изображение в равнината с повтарящи се
елементи, които се разчитат от лявото и дясното око по
различен начин. Съществуват различни методи за преглеждане на стереоскопични изображения.

Графичен потребителски интерфейс

Фиг. 9. Видове перспективи

В статията се разглежда използването на динамичен
софтуер в образованието. Конкретно се обръща внимание
на два такива, които са GEOGEBRA и CABRI3D.
GEOGEBRA дава възможност за стереоскопична информация но чрез 3D анаглифна проекция [17].
Новото, което предлага стереоскопичната система,
е, че може да реализира стереоскопична преспектива. Тя
дава възможност за получаване на по-задълбочена и реална информация за обектите в сравнение с другите софтуери. Потребителят може сам да определя стерео ефекта
колкото той иска. Приложението е съгласувано в зависимост от учебното съдържание за среден и горен курс, заложено в учебния план на издателство „Архимед“.
Стереоскопичната система улеснява много работата
на преподаватели и обучаеми.

Материал, включен в учебниците
за 5 и 6 клас
Стереоскопичната система за обучение на ученици
по стереометрия реализира материала, включен в учеб-

За реализацията на стереоскопичната система е
избран обектноориентираният език Java. Той дава възможност за стереоскопична визуализация чрез класа Canvas3D.
В същото време потребителят може сам да определя параметрите в приложението с помощта на потребителския
интерфейс.
Стереоскопичната система работи с помощта на
следните библиотеки: JDK 7 (Java Development Kit) или по –
късна версия, както и Java 3D, като най-подходящи са версиите 1.5.2 и 1.6. И двете са независими от операционна
система и компютър. Най-подходящите програмни среди за
създаването на системата са Eclipse, InelijIdea и Netbeans.
За реализацията на интерфейса се използва SceneBuilder и
GUI Builder. За да е възможно напълно да се възползва от
стереоскопичната система, потребителят трябва да разполага със стереоскопичен дисплей.
Графичният потребителски интерфейс дава възможност за работата с приложението посредством менюта, бутони, таблици и други. Той е възможно най-улеснен с цел
да не затруднява потребителя. Приложението също така е
уеб базирано и може свободно да се изтегли от всеки желаещ. То има и документация, която помага на обучаемия
да работи със системата. Материалът е разделен на отделни модули по трудност. Има и възможност да се тестват
знанията.
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Модули на стереоскопичната система
за обучение
Необходимостта от стереоскопичната система произлиза от това, че при традиционния начин на преподаване
на стереометрия учениците са затруднени при изучаването
на геометричните обекти. При голяма част от тях няма развито така нареченото пространствено мислене. Това е един
от големите проблеми в образованието както в България,
така и в чужбина.

Фиг. 10. Модули на системата

Основни точки на концепция
• Къде ще бъде полезна стереосистемата.
• Изисквания към системата.
• Технически средства.
• Основни модули и връзки между тях.
Системата за обучение на ученици по стереометрия
може да бъде полезна и да се внедри както в училища, така
и в университети. Тя може да стане част от съвременните
методи на преподаване в помощ на обучаващи и обучаеми.
Изисквания към системата
• Системата трябва да дава възможност за стереоскопична визуализация на геометрични фигури.
• Да предлага интерактивност с обектите на изследване в помощ на обучаемите.
• Да предоставя възможност за математически изчислявания.
• Да има документация за работа с приложението.
• Обучаемият да има възможност да направи оценка на своите знания чрез помощта на тестване.
Технически средства
Необходимото оборудване за работа със системата е:
• Монитор за стереоскопична визуализация.
• Прожектор, когато е необходимо представяне на
информация пред повече обучаеми.
• Избор на подходяща графична карта.
• Очила с активна или пасивна технология, даваща
възможност за стереоскопична визуализация в
зависимост от избраната технология.
Системата е изградена от следните пет модула (фиг. 10):
интерфейсен модул, модул стереоскопична визуализация,
модул стереометрия, учебен модул и модул за тестване
на знания. Основните (най-важните) модули в системата
са съответно интерфейсният модул и модул стереометрия.
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Интерфейсен модул
Този модул осъществява връзката между потребителя
и стереоскопичната система. С негова помощ се осигуряват
управлението и контролът на системата. Всяка софтуерна
програма, която има възможност да осъществи връзка с
потребител, изисква подходящ и удобен интерфейс. Model
View Controller (MVC), е общ дизайн в програмирането, където всеки проблем се разделя на отделни части за неговото решение [8]. Моделът – това са данните, които ще
използва програмистът. Изгледът е интерфейсът, т.е. какво
вижда потребителят. Накрая контролерът осъществява взаимодействието на разгледаните части. Правилния избор на
опростен потребителски интерфейс за малки приложения
е Widget – based user interfaces [14]. Това е начин за изграждане на приложения с елементи като бутони (buttons),
слайдери (sliders), меню (menu), етикети (labels) и други.
Контролите са софтуерни компоненти, с които потребителят взаимодейства с цел четене и промяна на информация.
Модул стереометрия
Модулът е свързан конкретно с математическите изчисления и създаването на геометричните обекти. Той дава
възможност за избор на тип геометричен обект и неговата
обработка. С негова помощ е възможно преминаването от
двумерното към триизмерното пространство при изучаването на част от геометрията, където има възможност за
такова преминаване. За реализацията на модула са избрани едни от най-подходящите техники за моделиране на
триизмерни обекти, които са разгледани в тази статия.
Модул за стереоскопична визуализация
Този модул от системата трябва да може да реализира стереоскопичната визуализация. За да е възможно това,
е необходимо използването на стереоскопични технологии:
пасивна и активна. Разликата между тях е в това, че едните предлагат по-добро качество, но са скъпи, и изискват
необходимост от зареждане. От друга страна, пасивните
очила (анаглифните) са сравнително евтини, но също могат
да предложат 3D ефект [22]. Принципът на действие на
двата вида очила е един и същ.
Учебен модул
Учебният модул се състои от материала, заложен в
учебниците, като в същото време има и подробна документация по теми за работа с приложението.

Заключение
В резултат на анализа на съществуващи 3D динамични софтуери в областта на стереометрията е установено,
че технология с активни очила не съществува. Разгледани
са най-подходящите техники за 3D моделиране, които да
участват при разработването на приложението. Материалът,
включен в стереосистемата, е предназначен за средния курс
в училище. Интерфейсът е възможно най-опростен, лесен и
удобен за използване. Представени са основните модули,
част от концепцията на стереоскопичната система.
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Шеста международна IEEE конференция
„Big Data, Knowledge and Control Systems
Engineering – BdKCSE'2019“
Шестата международна конференция „Big Data,
Knowledge and Control Systems Engineering“ за първи път се
проведе с техническото спонсорство на Institute of Electrical
and Electronics Engineers – IEEE, в периода 21-22 ноември
2019 г. в Националния дом на науката и техниката на ул.
Раковски 108, София.
Организатори на конференцията са Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ и ФНТС.
Изнесените доклади ще бъдат представени за публикуване
в библиотеката на IEEE Explore (https://ieeexplore.ieee.org/
Xplore/home.jsp). Абстрактите на статиите са публикувани в
“Book of Abstracts” (ISSN: 2367-6450) и се качват на сайта
на конференцията http://conference.ott-iict.bas.bg/.
В рамките на конференцията бяха представени три
поканени пленарни доклада на изявени учени, работещи в
области, близки до тематиката на конференцията, от Великобритания, Белгия и Канада. Лектор от Westminster University,
Лондон беше проф. Panagiotis Chountas. Лекцията му бе на
тема „Big Data and Change Analytics“. От Calgary University,
Канада лектор беше проф. Martin Mintchev с лекция на тема
„From idea to market: Development of intellectual property
in the area of information and communication technologies“.
Третият лектор беше от Ghent University, Белгия – проф. Guy
de Tré, с лекция на тема „Using computational intelligence
techniques for handling veracity in Big Data“.
Научната програма на конференцията включваше
шест научни сесии:
Session 1: Knowledge and data management.
Session 2: Intelligent Control Systems.
Session 3: System analysis, decision analysis and
support.
Session 4: Big Data approaches.
Session 5: Big Data applications.
Session 6: Big Data systems, tools and applications.
В рамките на сесиите бяха представени 30 доклада
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с участници от САЩ (Princeton University), Великобритания
(University of Portsmouth; University of Westminster), Австрия
(TU Wien), Италия (Lepida ScpA, Bologna), Естония (Tallinn
University of Technology), Пакистан (University Islamabad),
Иран (Shiraz University of Technology), Канада (University of
Calgary), Бразилия (Universidade Federal de Pernambuco),
Словакия (Slovak Academy of Sciences, Bratislava), Нигерия
(University of Ilorin), Русия (Ural Federal University; Institute
of Psychology – Russian Academy of Sciences; Institute of
Applied Mathematics – Russian Academy of Sciences), Унгария (Budapest Technology and Economics University), както
и учени от Института по информационни и комуникационни
технологии при БАН, Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН, Института по математика и
информатика при БАН, Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, Института по роботика
при БАН, Софийския университет “Климент Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Химикотехнологичния и металургичен университет – София, Бургаския
университет „Асен Златаров“, Военномедицинска академия
– София, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Бургаския свободен университет, УниБИТ и софтуерни
фирми от холдинг „Сирма груп“ като „Онтотекст“ АД.
Участниците в международната конференция оцениха
положително възможността за представяне на резултатите от изследователската и приложната дейност, която има
отношение към актуалната научна област „Big Data“, на
млади научни работници и докторанти, както и на възможността да осъществят полезни контакти с утвърдени учени,
работещи в области, близки до областите на интерес на
младите хора.
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Нови професори в областта
на автоматиката и информатиката
Петя Копринкова-Христова е завършила Математическа гимназия във Велико
Търново през 1984 г. Дипломира се с магистърска степен
по биотехника в Техническия
университет – София, през
1989 г. Работила е последователно в Централната лаборатория по биоприборостроене и автоматизация – БАН, Института по управление и
системни изследвания – БАН (преименуван на Институт по
системно инженерство и роботика), а от 2012 г. е доцент
в Института по информационни и комуникационни технологии – БАН. През 2001 г. защитава докторска дисертация на
тема „Управление и устойчивост на интелигентни системи за
управление“, а през 2003 г. се хабилитира (доцент в професионално направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика). В края на ноември 2019 г. тя е избрана за
професор в професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки.

Нейните изследователски интереси са свързани с интелигентните системи (невронни мрежи и теория на размитите множества) и тяхното приложение в различни области
(управление на процеси, оптимизация, обработка на данни
и класификация, обработка на естествен език и други).
Резултатите от нейните научни изследвания са публикувани
в над 130 научни труда, от които 18 статии в списания
с импакт фактор, 35 – с SJR ранг, и 24 – реферирани в
световните бази данни. Те са цитирани над 160 пъти, с h
фактор 7.
Проф. д-р Петя Копринкова-Христова е изборен член
на Изпълнителния комитет на Европейското общество по
невронни мрежи (ENNS) три последователни мандата (от
2011 до 2019 г. включително). Член е и на Техническия
комитет на IFAC по компютърна интелигентност в управлението (TC 3.2. Computational Intelligence in Control), както и
на IEEE Task Force по резервоарни изчисления.
Проф. д-р Петя Копринкова-Христова е член на редколегията на сп. „Автоматика и информатика“.
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Статии, публикувани в списание
„Автоматика и информатика“ през 2018 г.
Автоматика

амоняк. 2018, кн. 3, 20-25.

1. И. Симеонов, Е. Чорукова, В. Акиванов, В. Лаков,
С. Михайлова. Експериментална пилотна биогазова инсталация с компютърна система наблюдение и управление. 2018, кн. 1, 3-10.

12. А. Павлов, Н. Николов, М. Александрова. PLC базирана система за управление на инсталация за каталитична вакуум пиролиза на отпадни суровини. 2018,
кн. 3, 26-30.

2. В. Начев, Т. Титова, Т. Стоянчев, С. Атанасова, Ч.
Дамянов. Изследване на електронен нос за оценяване
на качеството на пилешко месо, базирано на мултисензорен анализ на данни и SVM класификатор. 2018, кн.
1, 11-17.

13. М. Хаджийски. Киберсигурност на индустриалните системи за управление. 2018, кн. 4, 3-9.

3. К. Бошнаков, М. Хаджийски. Включване на риска
в задачата за предсказващо поддържане на меден конвертор. 2018, кн. 1, 18-21.
4. Н. Делийски, Е. Михайлов, Н. Тумбаркова, Н. Пенкова. Математично описание на латентната топлинна
енергия на свободната вода в дървесината. 2018, кн.
1, 22-26.
5. М. Хаджийски. Превръща ли се автоматиката в
рутинна инженерна дисциплина. 2018, кн. 2, 3-7.
6. Г. Михалев, Х. Стойчева. Синтез на лиенейно-квадратичен регулатор за управление на вибрационен
захранващ модул. 2018, кн. 2, 8-12.
7. Е. Михайлов, К. Бошнаков, И. Петрова. Оценка на
риска от пробив на метал в металургична кофа. 2018,
кн. 2, 13-17.

14. С. Йорданов, Г. Михалев. Система за отчитане на
производителността на труда в реално време, базирана
на контролер ESP32. 2018, кн. 4, 10-18.
15. В. Боишина. Ситуационно предсказващо управлeние на енергийни системи. 2018, кн. 4, 19-23.

Информатика
16. А. Христов, М. Нишева, Д. Димов. Въведение в
конволюционните невронни мрежи. 2018, кн. 1, 27-38.
17. Д. Иванова, С. Захов. Анализ на големи данни
за океански водни маси в екосистемата за интернет на
нещата. 2018, кн. 1, 39-44.
18. П. Кесова, И. Бачкова. Подобряване на системите за енергиен мениджмънт с използване на индустриалeн интернет на нещата. 2018, кн. 1, 45-49.
19. Е. Оцетова-Дудин, И. Куртев. ModSecurity правила за защита на уеб сървър. 2018, кн. 2, 23-27.

8. Н. Делийски, Д. Ангелски, Н. Тричков, Ж. Гочев. Изчисляване на средномасовата температура на дървени
детайли при едностранното им нагряване. 2018, кн. 2,
18-22.

20. К. Димитров. Анализ на информационната сигурност в стандартите за безжична локална мрежа IEEE
802.11. 2018, кн. 2, 28-36.

9. М. Хаджийски. Основаващи се на модели или
безмоделни подходи в автоматиката. 2018, кн. 3, 3-14.

21. В. Алексиева, А. Хулиан. Крипто токен, базиран
на смарт контракт на етериум блокчейн. 2018, кн. 3,
31-35.

10. В. Христов, С. Граматиков, Г. Георгиев, Е. Генчев.
Виртуален инструмент за усъвършенстване на стенд за
изследване на характеристиките на двигател за постоянен ток. 2018, кн. 3, 15-19.

22. В. Алексиева, Х. Вълчанов. Система за откриване на ботнет атаки, базирана на генетични алгоритми.
2018, кн. 4, 24-29

11. Н. Перчемлиев, А. Грънчарова, К. Бошнаков.
Йерархична система за управление на инсталация за
пречистване на газов кондензат при производството на
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23. В. Димитров, Л. Попов. Идентификация на важни експлоатационни параметри на влакове, задвиж-
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вани от електрически локомотив серия 45. 2018, кн.
2, 37-41.
24. Г. Георгиева-Цанева, M. Господинов, Е. Господинова. Анализ на вариабилността на сърдечната честота
чрез статистически параметри. 2018, кн. 3, 36-41.
25. Р. Хрисчев. Система за входящ контрол на основните суровини при производството на хартия от рециклирани материали. 2018, кн. 3, 42-46
26. М. Господинов, Е. Господинова. Математически
анализ на линейните и нелинейните свойства на електрокардиологични данни. 2018, кн. 4, 30-36
27. П. Лебамовски, Е. Петков. Изучаване на стереометрия в средния курс на обучение посредством 3D
технологии. 2018, кн. 4, 37-43.

Новости, информация, общество
28. Х. Белоев, А. Смрикаров. Национална програма
за дигитална трансформация на образованието (проект). 2018, кн. 2, 42-44.

30. К. Бошнаков. Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“ 3-5 октомври 2019 г., София. 2018, кн. 3, 48.
31. Л. Дуковска. Шеста международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems
Engineering – BdKCSE'2019“. 2018, кн. 4, 44.
32. Нови професори в областта на автоматиката
и информатиката – проф. Петя Копринкова-Христова.
2018, кн. 4, 45.

Годишнина
33. 70-годишен юбилей на проф. д-р инж. Коста
Бошнаков. 2018, кн. 2, 45.
34. Проф. д-р инж. Ангел Смрикаров на 70 години.
2018, кн. 2, 46.
35. Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров на 85 години. 2018, кн. 3, 49.
Статии, публикувани в списание „Автоматика и информатика“ през 2018 г. 2018, кн. 4, 46-47.

29. К. Бошнаков. 19-а конференция „Technology,
Culture and International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFAC.
2018, кн. 3, 47.

4 2018

47

Papers Published in the Automatics
and Informatics Journal in 2018
Automatics

Systems. 2018, No. 4, 3-9.
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Новите Blue e чилъри от Ритал

Охлаждане на течности с помощта на чилъри е едно от основните изисквания за
безпроблемна работа в много промишлени производствени процеси. Например, шкафсистемите и особено машинните инструменти трябва да имат точна функция за контрол на
температурата за прецизната механична обработка на метала. Освен това се изискват
решения, които са лесни за управление и инсталиране и които предлагат максимална
безопасност. Потребителите вече не желаят и не са готови да приемат дълги срокове за
доставка. Индивидуалните технически решения трябва да бъдат бързо достъпни. И накрая,
клиентите увеличават фокуса си върху устойчивостта и опазването на околната среда.
С развитието на новия си чилър серия Blue e, Ритал може да предложи пакет от решения,
който отговаря на всички тези нужди. Чилърите отговарят на индустриален стандарт (IP 44,
електрически) предлагат се в четири изходни класа, вариращи от 11 до 25 kW и в два
размера на корпуса ш/в/д 660 x 1265 x 1315 mm и 760 x 1265 x 1515 mm.
Благодарение на използването на микроканална технология се постига много висока
ефективност в топлообменниците (екструдиран алуминиев профил с малки канали и
диаметър около 1 mm), устройствата изискват 40% по-малко хладилен агент от преди. Тъй
като топлообменниците са 100% изработени от алуминий, не може да възникне галванична
корозия.
Вентилаторът и компресорът се регулират централно чрез цифров контролер. По този
начин температурата на охлаждащото средство може да бъде точно регулирана: По
подразбиране хистерезисът е ± 2 K; като опция е възможен и прецизен контрол (байпас на
горещ газ) от ± 0,25 К. Това предотвратява температурните колебания, които могат да
причинят неточности на обработвания детайл, и също така осигурява постоянно качество.
Blue e чилъри са готови за свързване и могат бързо да бъдат пуснати в експлоатация чрез
plug-and-play. Повдигащите се болтове правят транспорта лесен, както и основата / цокъла,
който е подходящ за транспорт с мотокар. Еднородните водни връзки, регулируем
преливен вентил (байпасен клапан) и идеалната достъпност за всички компоненти
улесняват монтьорите и обслужващия персонал да работят.

Ритал ЕООД, София 1592, бул. Искърско шосе 7, Търговски комплекс Европа
тел./факс: +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983, е-mail: office@rittal.bg,
www.rittal.bg

Thera Pro HR90 - Новият стандарт при радиаторните термостати
Електронния радиаторен термостат TheraPro HR90 ще ви накара да се чувствате комфортно по всяко време на деня
и нощта. Просто програмирате температурата на идеалното за вас ниво във всяка стая - през цялото време ще се
насладите на комфорт. Програмирането е по-лесно, отколкото си мислите! Страхувате ли се да се правят промени
в настройките? Не се притеснявайте! Три програми по подразбиране ще го направят за вас. Ние също така се надяваме,
че ще бъдете впечатлени от компактния модерен дизайн, ясния видим дисплей, интуитивна работа и потенциалните
икономии на разходи до 30%. Всичко това го има само в новия TheraPro HR90!

Honeywell
1528 София
бул. Христофор Колумб 64.
Sofia Airport Center
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