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Някои възможности за робастно
управление на двойнодействаща
водна турбина

С. Йорданов, К. Орманджиев, Г. Михалев

Some Possibilities for Robust Control of a Double-Operating
Water Turbine

S. Yordanov, K. Ormandzhiev, G. Mihalev

Key Words: Robust control; cross-flow water turbine; H∞-norm; system uncertainty; load disturbance.
Abstract. A mathematical model describing the operation of the
cross-flow water turbine has been developed in this paper. A robust
governor has been synthesized using H∞ techniques to replace the
conventional governor of the water turbine . The transient processes
in the system are compared to the processes where the classical PID
controller is used. The simulations are carried out using MATLAB and
the results show that the overall system output performance can be
improved using the proposed H∞ robust governor.

Увод
Стабилността в работата на електроенергийната система може да се определи като свойство на електроенергийната система, което й позволява да остане в състояние
на работно равновесие при нормални работни условия и да
възвърне приемливо състояние на равновесие, след като е
подложена на смущение [1,2]. Качеството на захранването
трябва да отговаря на определени минимални стандартни
изисквания по отношение на следните фактори: постоянна
честотата, постоянно напрежение, надеждност. На практика
това означава, че напрежението и честотата на мрежата
трябва да се поддържат в тесни граници. Честотата на тока
е един от показателите, който се влияе най-много от дисбаланса между произведената и консумираната електроенергия. Затова промените в натоварването обикновено се приемат като основни смущения в контура за регулиране [4].
Обикновено за целите на честотното регулиране на енергийните системи се използват малки хидрогенератори поради бързата им реакция на краткосрочните промени в потреблението на електроенергия. От друга страна, условията
за работа на автоматичните системи на водните турбини в
преходни режими са твърде неблагоприятни. Това се дължи
преди всичко на възникващия в напорните тръбопроводи
хидравличен удар и на голямото разнообразие от режими
на разтоварване (натоварване) на турбините. Промяната на
работния режим на турбината води до промяна на оборотите й, вследствие на което автоматичният регулатор отваря
или притваря регулиращия орган на турбината. В резултат

на това в напорната системата се появяват неустановени
процеси, характеризиращи се с промяна на напора и дебита по дължината на напорния тръбопровод. Тези динамични
процеси имат неблагоприятно влияние върху работата на
турбината и регулатора. За да се намали това влиянието,
се налага да бъде променен работният режим на регулатора. При малките хидрогенератори основно се използват
емпирични и класически методи за регулиране, например
ПИД регулатор, като най-често управляващите структури
са с един вход и един изход (SISO) [3,4]. При хидрогенераторите регулиращата величина е налягането на флуида
на входа на турбината, а регулируемата – оборотите на
вала на генератора. В реалните хидрогенератори се използват и някои допълнителни управлявани величини с цел
подобряване на производителността на турбината [4] като
наклона на лопатките на направляващия апарат (при турбини тип Каплан) или положението на регулиращата игла в
дюзата (при турбини тип Пелтон), както и чрез промяна на
възбудителния ток на генератора. Основен недостатък на
този тип управление е, че обикновено то е проектирано да
работи при малки промени в натоварването на генератора,
а в действителност тези промени често са големи и системата работи в условия на неопределеност, причинявани
от случайния характер на натоварването. През последните
години е разработен подход за управление при наличие на
неопределеност в семейство от обекти [5,6]. В сравнение
с алгоритмите на класическата теория за управление, където е необходимо да се гарантира устойчивостта на затворената система, тук се цели да се гарантира стабилно
управление на целия клас от системи, базиран на робастно
управление. Целта на това изследване е да се разработи
робастна система за управление на скоростта на двойно
действаща водна турбина с H∞-субоптимален регулатор,
функциониращ в условия на непълна информация за обекта и отчитане на неопределеностите.

Обект за изследване
Обект на изследване е лабораторна инсталация на
хидрогенератор, разположена на територията на ТУ – Габрово, симулираща работата на ВЕЦ в изолиран енергора-
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йон. На фиг. 1 е показана схема на разработения стенд за
изследване на автоматизирана система за управление на
двойнодействаща водна турбина. Схема с къс напорен тръбопровод се осъществява при отворено положение на шибър 10 и затворено на шибър 12 и 13. Подаваният дебит от
основната центробежна помпа 3 преминава към турбината

17 през къс напорен тръбопровод с диаметър d=200 mm
и дължина l=5.2 m. Смущения в системата могат да бъдат
внесени чрез промяна на товарния момент от БНГ и чрез
промяна на дебита, постъпващ към водната турбина – шибър 19 и 40 (фиг. 1).

Фиг. 1. Схема на лабораторен стенд напорен тръбопровод – водна турбина – генератор

Системата се състои от следните елементи: 1 – резервоар; 2 – вакууметър; 3 – центробежна помпа; 4 –
електрически двигател; 5, 8, 14, 17, 18, 20, 22 – датчици
за ниско налягане; 6, 21 – манометри; 7, 9, 10, 12, 13,
30, 40 – шибър; 15 – аналогово-цифров преобразовател
(ADC); 16 – компютър (PC); 19 – шибър с електрозадвижване; 23 – дебитомер; 24 – турбина тип Банки; 25 – електрическо табло; 26 – блок за натоварване на генератора;
27 – ремъчна предавка; 28 – трифазен синхронен генератор; 29 – датчик за честота на въртене на вала на генератора; 31 – контактен манометър; 32 – центробежна помпа
за охлаждане на блока за натоварване на генератора;
33 – електрически двигател; 34, 35 – смукателни клапи;
36, 37 – датчици за високо налягане; 38 – хидростанция;
39 – сервоклапан; 41 – датчик за завъртане на регулиращата лопатка на входа на турбината; 42 – хидроцилиндър.
В зависимост от положението на шибри 10, 12 и 13 се
реализират схеми с къс и дълъг напорен тръбопровод.
Схемата на автоматичния регулатор на турбината е
показана на фиг. 2. Тя се състои от следните елементи:
1 – зъбна помпа; 2 – предпазен клапан; 3 – манометър;
4 – филтър за високо налягане; 5 – сервоклапан; 6 –сервомотор; 7 – филтър за ниско налягане; 8 – резервоар;
9 – двукратна водна турбина SD – задаващо устройство;
AD – сумиращо устройство; EG – електронен регулатор; TO
– датчик за честота на въртене на вала на турбината; TR –
датчик за завъртане на регулиращата лопатка на входа на
турбината.

4

Фиг. 2. Схема на автоматичния регулатор

Математичен модел на автоматичната
система. Напорна система
Независимо от типа на схемата на напорната система
(фиг. 1) като гранични условия в началото и края на на-
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порния тръбопровод трябва да бъдат отчетени работата на
турбопомпата 3 и водната турбина 24.
• Уравнение за връзката между хидравличните
параметри на турбопомпата. Характеристиката
на турбопомпата при постоянна честота на въртене на вала ѝ може да се опише с пълна парабола
от вида
(1) h1=A1-A2q1-A3q12,
където h1, q1 – безизмерни: напор и дебит на турбопомпата;
А1, А2, А3 – коефициенти.
• Уравнение за преминаващия дебит през турбината
(2)
λyT-yT2
qT =
√hT ,
λ-1

където hT, qT п – безизмерни напор и дебит на входа на
турбината; yT – относително завъртане на регулиращата
лопатка на входа на турбината; λ – конструктивен коефициент.

Напорна система с къс напорен тръбопровод
Разглежда се автоматизираната система от фиг. 1
с къс напорен тръбопровод (отворен шибър 10, затворен
шибър 12 и 13). Еквивалентната хидравлична схема е показана на фиг. 3.

където Δu – напрежение на изхода на сумиращото устройство; ufb – напрежение на обратната връзка, ufb=kfbϕ; kfb
– коефициент на усилване на глобалната обратна връзка.
• Уравнение на електронния ПИД регулатор
dΔu
1
),
(5) u=k(Δu+ ∫Δudt+ Td
Ti
dt
където k, Td, Ti – коефициент на усилване, времеконстанта
на интегриране и времеконстанта на диференциране на регулатора; u – напрежение на изхода на регулатора.
• Уравнение на сервоклапана
dx
(6) Tsv sv +xsv= ksvusv,
dt
където usv – безизмерно входно напрежение на сервоклапана; Tsv – времеконстанта на сервоклапана; ksv – коефициент на усилване.
• Уравнение на сервомотора
d2 yT +2ζ T dyT +y = 1 ∫ t xdt,
(7) TT2
T T
T
0
dt2
dt
TS
където TS – времеконстанта на сервомотора; TТ, ξТ – времеконстанта и коефициент на демпфериране на товара.
• Уравнение на сумиращото устройство на локалната обратна връзка
(8) usv=u-umf,
където umf – напрежение на локалната обратна връзка,
umf=kmf yT; kmf – коефициент на усилване.

Фиг. 3. Схема на напорна система с къс напорен тръбопровод
1 – помпа; 2 – водна турбина тип Банки; 3 – резервоар

• Уравнение за неустановеното движение в напорния тръбопровод. При разглеждане на напорния тръбопровод като звено със съсредоточени
параметри за математичния модел с разпределени
параметри в безизмерен вид се получава

Обект на управление
• Уравнение за въртене вала на турбината
dϕ = qThT - m - k - k ϕ2
(9) TА
,
G
C
M
dt
ϕ

където TL – времеконстанта на тръбопровода; kf – коефициент на триене.

където ϕ, mG – безизмерни: честота на вала на турбината, товарен момент на генератора; TA – времеконстанти
на агрегата; kC, kM – коефициенти. Съвместното решаване
на уравнения от математичния модел дава възможност за
теоретично определяне на преходните процеси, протичащи
в автоматичната системата при различни конфигурации на
напорната система.

Система за управление

Математичен модел в операторен вид

Математичният модел на автоматичния регулатор на
турбината (фиг. 2) се описва със следните уравнения в
безизмерен вид:

След извършване на линеаризация и преобразуване
по Лаплас за математичния модел на автоматичната система в операторен вид се получава

(3) T dqT
L
dt

+ kfqT2=h1-hT
,

• Уравнение на сумиращото устройство

(10) h1(s)= -2A3qТ(s)

(4) Δu=uin-ufb,

(11) qT(s)=kyyT (s)+khhТ(s)
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(12) (TLs+2kf)qT(s)=h1(s)-hT(s)

(17) usv (s)=u(s)-kmf yT (s)

(13) Δu(s)=uin(s)-kfbϕ(s)

(18) (TА s+kϕ)Δϕ(s)=ΔqT(s)+ΔhT(s)-ΔmG(s).

(14) u(s)=k(1+ 1 +Tds)Δu(s)
Tis

(15) (Tsvs+1)xsv(s)=ksvusv(s)
1
(16) (TT2 s2+2ζT TT s+1)yT(s)=

6

x(s)
TSs

Заснети са преходните процеси при къс напорен тръбопровод в шест работни точки с натоварване по мощност
съответно 20%, 40%, 50%, 60%, 80% и 90%.
На фиг. 4-9 са показани няколко реално заснети преходни процеса при къс и дълъг напорен тръбопровод.

Фиг. 4. Къс тръбопровод. Режим на натоварване 0-100%
и спад с 50%

Фиг. 5. Къс тръбопровод. Режим отваряне и затваряне
на клапана с 40%

Фиг. 6. Къс тръбопровод. Режим на натоварване 17-61%
и спад със 17%

Фиг. 7. Къс тръбопровод. Режим отваряне и затваряне
на клапан 19 при натоварване 0-100% и спад със 17%

Фиг. 8. Дълъг тръбопровод. Режим на натоварване
17-61% и спад със 17%

Фиг. 9. Дълъг тръбопровод. Режим на натоварване
0-100% и спад с 50%
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Стойностите на номиналните коефициентите на модела са дадени в таблицата.
A3

0.1

TА

2.544 s

TТ

0.4 s

ТL

0.327 s

TS

0.239 s

Td

0.971 s

Tsv

0.064 s

ξT

0.5

kfb

2.535

km

0.027

ksv

1.00

kmf

0.011

kf

0.003

1.054

kh

0.50

ky

0.67

Ti

16.94 s

kϕ
k

0.617

Наблюдава се значителна промяна в параметрите на
обекта при промяна на работната точка. Това налага да
се търсят решения, които да доведат до постигане на независимост на управляващия алгоритъм от предварително
неизвестна промяна на работните условия.

не работи добре при различни натоварвания. Този факт
налага да се търсят нови подходи за управление на обекта.
Един от широко разпространените съвременни методи за
синтез в честотната област за многомерни системи е методът H∞, предложен в [5]. Той се основава на теорията на
H∞ управлението, в рамките на което се извършва синтез
на робастни алгоритми за управление, като се отчита неопределеността в описанието на модела на управлявания
обект и експлоатационните външни смущения [6]. Това е
оригинален метод, при който за първи път е използвана нормализираната лява взаимно проста факторизация
на модела на обекта за управление с цел осигуряване на
робастна устойчивост при решаване на задачата за H∞
синтеза. Базирайки се на него, е синтезиран робастен регулатор за управление на системата.

Симулационни изследвания
На основата на изведения математичен модел е разработен аналогов симулационен модел на обекта в средата
MATLAB/Simulink®, представен на фиг. 10. Направени са
симулационни изследвания при различни натоварвания на
системата и различни настройки на ПИД регулатора. Симулационните резултати потвърдиха реално получените при
заснемане на преходните процеси в системата.

Фиг. 11. Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови
характеристики на смутените отворени системи

Фиг. 10. Simulink модел на обекта

На фиг. 11 са показани амплитудно-честотните и амплитудно-фазовите характеристики на системата, полу-чени в резултат на симулация при различни натоварвания.
Видно е че параметрите на модела на турбината варират значително в резултат на непредвидимите колебания
на натоварването. От друга страна, инерционният ефект
на водата е фактор, който затруднява поддържането на
устойчивост при изолирана работа или бързата реакция
в случай на промяна на натоварването в целия работен
диапазон на водна турбина. Подобни нелинейности правят
неефективно използването на ПИД регулатор поради факта,
че контролер, проектиран за специфични работни условия,

Проектираната система за управление трябва да отговаря на определени изисквания [8,9,10,11,12,13], показани по-долу.
Изисквания към отворената система
• висок коефициент на усилване при ниски честоти, което намалява грешката на проследяване и
влиянието на смущения на входа и изхода на управлявания обект;
• ниско усилване при високи честоти за потискане
на шума и увеличаване на устойчивостта на неопределеност в модела на управлявания обект;
• плавен преход в областта на честотата на срязване с наклон, близък до –20 dB на декада. В
областта на честотата на контура не трябва да
намалява по-бързо от –20 dB на декада, за да се
постигне желаната робастна устойчивост, запас
по амплитуда и фаза, пререгулиране и затихване.
Изискванията към затворената система
• близък до апериодичен преходен процес;
• минимално време за регулиране < 2 s;
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• потискане на шума и смущенията;
• висок запас на устойчивост на затворена система;
• устойчивост към неопределеност в модела на
обекта.

∑

∑
∑∑

∑

Синтез на робастно управляващо устройство
∑
∑∑
∑∑

2

10

4

−𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
1
2ξ+ÿ 𝐾𝐾𝐾𝐾, 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛥𝛥𝛥𝛥,
(21) 𝑦𝑦𝑦𝑦⃛
ẏ 𝑇𝑇𝑇𝑇T== 1 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠Xsv -𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇 1− 𝑇𝑇𝑇𝑇ẏ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠T -𝑋𝑋𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
T𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
TsTL
TT
TT

𝑦𝑦𝑦𝑦⃛𝑇𝑇𝑇𝑇 =

1

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 −

1

𝑦𝑦𝑦𝑦̇𝑇𝑇𝑇𝑇 −

2𝜉𝜉𝜉𝜉

𝑦𝑦𝑦𝑦̈𝑇𝑇𝑇𝑇 ,

(19)
(20)

∑

∑
∑∑

∑

∑∑

оригиналната около избраната точка. Така системата се
-K Ksv
1 диференциални
K
представя
уравнения:
y
X + sv u,
(20)
ẏ = mfс линейните

Tsv

∑

∑

работна точка Xe, при която нелинейната система се заменя

Tsv
T 𝑞𝑞𝑞𝑞 + 𝑎𝑎𝑎𝑎Tsv 𝑦𝑦𝑦𝑦 ,
𝑞𝑞𝑞𝑞̇ 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑎𝑎𝑎𝑎sv
11 𝑇𝑇𝑇𝑇
12 𝑇𝑇𝑇𝑇

∫
∫
∑

,
(19)
q̇T=a11qT+a12yлинейна,
с аналогична
по смисъл еквивалентна на
T
T

∫

∫∫
∑∑

• висок
запас на устойчивост
на затворена
система;
При
синтезирането
на робастното
управление
се изв модела на обекта.
хожда •отустойчивост
описаниетокъм
на неопределеност
системата с диференциални
уравнения Синтез
(1) – (9).
Нелинейната
система
в
този
вид
не е
на робастно управляващо устройство
подходяща
за синтез II
настепен
H∞ регулатор по метод, подробно
Подзаглавие
описан в [6,7], който ще се използва по-надолу за намиПри синтезирането на робастното управление се
ране на робастен регулатор. За представяне на системаизхожда от описанието на системата с диференциални
та във уравнения
вид, удобен
работа,
се извършва
линеаризация
(1) за
– (9).
Нелинейната
система
в този вид не е
около подходяща
работна точка
Xe, при
която
нелинейната
система
за синтез
на H∞
регулатор
по метод,
подробно
се заменя
с аналогична
по смисъл
еквивалентна
описан
в [6,7], койтолинейна,
ще се използва
по-надолу
за намиране
на робастен
регулатор.
За представяне
системата
на оригиналната
около
избраната
точка. Така на
системата
се във
вид, судобен
за работа,
се извършва
линеаризация около
представя
линейните
диференциални
уравнения:
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∫∫

случай
случай
четири
четири
параме
парам
фазови
фазови
стойно
стойно
смущен
смуще
съвкуп
съвкуп
матриц
матри
На
На
фазови
фазови
при
присле
сл

∑

∫

∫∫

∫

∫∫

∫

∫∫
∑
∑

∫∫

∫

5
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10

∫
∫

10 0
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Log Magnitude
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∫

∫

-5
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∫
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1
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∑
-
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Фиг. 12. Блокова схема на математичния модел
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(21)

Phase (degrees)
Phase (degrees)

2

10

∑
∑∑

-100
-10

-150
-15

Параметрите
се представят
като линейни
дробни преПараметрите
се представят
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дробни
1
Параметрите
се
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Параметрите
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1 1представят
Параметрите
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(22) φ̇= 11
qT+ 88
yT - (Km- 1 1
)φ,
се
представя
като
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преобразования,
величината
представя
като
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величината
— се
𝑇𝑇𝑇𝑇a1 се представя
1 се
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като
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𝑇𝑇𝑇𝑇
�1+𝑝𝑝𝑝𝑝
𝛿𝛿𝛿𝛿
�
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
a
a
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
a
a
a
a� �1+𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑇𝑇a 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝑇𝑇𝑇𝑇a �
a� a
a�
a 𝑇𝑇𝑇𝑇
a
a
a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
a
a
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
a
a
ебания на a се определят
𝑎𝑎𝑎𝑎11 и 𝑎𝑎𝑎𝑎12 сеотопределят
от (23)
уравнения
a
a
уравнения
и (24).(23) и (24).
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a 1
1
12
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

-200
-20
1

ефект на
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐴𝐴𝐴𝐴
𝐴𝐴𝐴𝐴
(𝜆𝜆𝜆𝜆−1)2
(23)
жането на
(23) 𝑎𝑎𝑎𝑎11 = − 𝑇𝑇𝑇𝑇2 − 160 𝑇𝑇𝑇𝑇3 − 160 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚 − 160 𝜆𝜆𝜆𝜆 1 2,
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑇𝑇𝑇𝑇
�
𝐿𝐿𝐿𝐿 20−400�
реакция в
я работен
1
2
�
10
(24) 𝑎𝑎𝑎𝑎12 = 12800(𝜆𝜆𝜆𝜆−1) �𝜆𝜆𝜆𝜆−
сти правят
.
(24)
3
𝜆𝜆𝜆𝜆
1
�
−
�
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐿𝐿𝐿𝐿 20 400
ор поради
и работни
Линеаризираната система притежава множество
ания. Този
Линеаризираната
притежава
паTa) се предполага,
параметри, като засистема
три от тях
(Ksv, Km имножество
вление на
,
K
и
T
)
се
предполага,
че
раметри,
за три от тях
че като
принадлежат
на (K
предварително
известен
работен
sv
m
a
ъвременни
диапазон.
принадлежат
на
предварително
известен
работен
диапазон.
ногомерни
сновава на
�����
(25)
),𝐾𝐾𝐾𝐾 �,
(25) K𝐾𝐾𝐾𝐾sv𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠==Ksv𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑠𝑠𝑠𝑠(1+p
𝑠𝑠𝑠𝑠 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝δ
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛿𝛿𝛿𝛿
Ksv
Ksv 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
което се
𝐾𝐾𝐾𝐾 = ����
𝐾𝐾𝐾𝐾 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚 �,
(26)
правление,
(1+pK δK ),
(26) Km𝑚𝑚𝑚𝑚= Km 𝑚𝑚𝑚𝑚
на модела
m
m
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 �1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 � ,
(27)
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 = ���
е външни
(27) Ta = Ta (1+pT δT ),
о за първи
a
a
където
но проста
ние с цел където 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0.5, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚 =0.2, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 =0.3, и −1 ≤ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚 , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 ≤ 1.
шаване на
pK = 0.5, pK = 0.2, pT = 0.3 и -1 ≤δK δK , δT ≤1.
sv
m
a
sv m
a
интезиран

Заложените неопределености са: 50% неопределеност в
трябва да
Заложените
неопределености
са:сервоклапана
50% неопределеност
коефициента
на усилване на
(Ksv), 20%
,11,12,13], в коефициента
), 20% нена
усилване
на
сервоклапана
неопределеност в коефициента 𝐾𝐾𝐾𝐾m , 30%(Ksv
неопределеност
във времеконстантата
агрегата
(Ta.) Номиналните
определеност
в коефициента Kна
, 30%
неопределеност
във
m
�sv , 𝐾𝐾𝐾𝐾
�m и 𝑇𝑇𝑇𝑇�a.
стойности нанапараметрите
са
означени
като стойности
𝐾𝐾𝐾𝐾
времеконстантата
агрегата
(T
.)
Номиналните
a
оти, което
Блоковата схема на системата е показана
на
̅
̅ фиг. 12.
янието на на параметрите са означени като K̅ sv, Km и Ta. Блоковата
схема на системата е показана на фиг. 12.
обект;
не на шума
еленост в

срязване с 8
бластта на
-бързо от
а робастна
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1 𝑇𝑇𝑇𝑇
a
−𝑝𝑝𝑝𝑝
Вх
� a−𝑝𝑝𝑝𝑝
(28)
= 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇a , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇a ), където 𝑀𝑀𝑀𝑀
a
−𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑇𝑇a� .
𝑇𝑇𝑇𝑇a𝑇𝑇𝑇𝑇a𝑇𝑇𝑇𝑇=
1
a 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
неопре
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,
𝛿𝛿𝛿𝛿
),
където
𝑀𝑀𝑀𝑀
=
�
�
.
(28)
=
𝐹𝐹𝐹𝐹
a
,
𝛿𝛿𝛿𝛿
),
където
𝑀𝑀𝑀𝑀
=
�
�
.
(28)
==𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈 (𝑀𝑀𝑀𝑀
−𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
неопр
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
1
a
a
a
𝑇𝑇𝑇𝑇
11 � .a 𝑇𝑇𝑇𝑇a
(28)
a , 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑇𝑇𝑇𝑇
a ), където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
a = �
𝑈𝑈𝑈𝑈 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇
a
a
a
управл
−𝑝𝑝𝑝𝑝
управл
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇aa 𝑇𝑇𝑇𝑇a−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a 𝑇𝑇𝑇𝑇a
𝑇𝑇𝑇𝑇a � се представя катоизхода
�
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v
sv
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𝐾𝐾𝐾𝐾sv
изхода
sv
=K
δ
)
се
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K
�
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=
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�1
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𝑝𝑝𝑝𝑝
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Параметърът
𝐾𝐾𝐾𝐾
sv
sv
K
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�1
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𝛿𝛿𝛿𝛿
�
се
представя
като
Параметърът
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𝐾𝐾𝐾𝐾sv
�svsvsv�1 преобразование
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾sv �𝐾𝐾𝐾𝐾sv
измерв
K
+sv𝑝𝑝𝑝𝑝sv
се представя
като
Параметърът
𝐾𝐾𝐾𝐾ssvv =дробно
svsv 𝛿𝛿𝛿𝛿
горнодробно
линейно
измер
sv 𝐾𝐾𝐾𝐾
sv δ_(K_по )𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv
но
линейно
преобразование
по
горно линейно
дробно преобразование
sv 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾sv
горно
дробно преобразование
по
управл
горнолинейно
линейно
по𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾svsv по
управл
𝐾𝐾𝐾𝐾sv =дробно
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑈𝑈𝑈𝑈 �𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾преобразование
,
𝛿𝛿𝛿𝛿
�,
(29)
𝐾𝐾𝐾𝐾sv
sv
вътреш
=
F
(M
,δ
),
K𝐾𝐾𝐾𝐾
=
𝐹𝐹𝐹𝐹
�𝑀𝑀𝑀𝑀
,
𝛿𝛿𝛿𝛿
�,
(29)
вътреш
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾sv(29)
== 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
�𝑀𝑀𝑀𝑀
,
𝛿𝛿𝛿𝛿
�,
(29)
sv
𝑈𝑈𝑈𝑈
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾
sv�𝑀𝑀𝑀𝑀
U
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾K𝐾𝐾𝐾𝐾
�,svKsv svK
(29)
sv , 𝛿𝛿𝛿𝛿
sv
sv
sv
� sv
функци
sv
sv 0
функц
�
�
��sv0 �K sv� и параметърът 𝐾𝐾𝐾𝐾m = 𝐾𝐾𝐾𝐾m �1 +цялото
където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾0sv = K
0
K
�
̅
𝑝𝑝𝑝𝑝
K
цялото
=
�
�
и
параметърът
𝐾𝐾𝐾𝐾
=
𝐾𝐾𝐾𝐾
�1
+
където
𝑀𝑀𝑀𝑀
sv
�
𝐾𝐾𝐾𝐾
sv
m
(1+p
параметърът
𝐾𝐾𝐾𝐾
==
𝐾𝐾𝐾𝐾
+δ m)
където
параметърът
K𝐾𝐾𝐾𝐾mmm=K
където
�mm�1
�
� иииK
параметърът
�1
където 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾sv ==��𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv K
m 𝐾𝐾𝐾𝐾
Km +Km
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾�svsv
��sv
Реш
sv
Ре
K sv
sv представя
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝛿𝛿𝛿𝛿sv𝐾𝐾𝐾𝐾m � 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾се
като горно линейно дробно
𝐾𝐾𝐾𝐾
sv
𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾mкато
� сегорно
представя
като
горно
линейно
дробноустрой
се
линейно
дробно
преобразование
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾mпредставя
𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m преобразование
�𝑝𝑝𝑝𝑝�𝐾𝐾𝐾𝐾mсе
представя
като
горно
линейно
дробно
устрой
се представя
горно
линейно
дробно
по 𝛿𝛿𝛿𝛿като
𝐾𝐾𝐾𝐾m 𝐾𝐾𝐾𝐾m
затворе
по 𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾mm
затвор
по
δK преобразование
преобразование
по
преобразование
по𝛿𝛿𝛿𝛿�𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾𝑀𝑀𝑀𝑀
m
𝐾𝐾𝐾𝐾
m
m , 𝛿𝛿𝛿𝛿
𝐾𝐾𝐾𝐾m = 𝐹𝐹𝐹𝐹
(30)
𝑈𝑈𝑈𝑈
𝑘𝑘𝑘𝑘m 𝐾𝐾𝐾𝐾m �,
𝐾𝐾𝐾𝐾
=
𝐹𝐹𝐹𝐹
�
𝑀𝑀𝑀𝑀
,
𝛿𝛿𝛿𝛿
�,
(30)
�𝑊𝑊𝑊𝑊
𝑘𝑘𝑘𝑘m ), 𝐾𝐾𝐾𝐾m
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾m(30)
= 𝐹𝐹𝐹𝐹K𝑈𝑈𝑈𝑈 �m�=𝑀𝑀𝑀𝑀
, 𝑈𝑈𝑈𝑈,𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝐾𝐾𝐾𝐾m,δ
�,�,
(30)
�
F𝑘𝑘𝑘𝑘mm(M
(30)
m = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑈𝑈𝑈𝑈
�m
m 𝑀𝑀𝑀𝑀U𝑘𝑘𝑘𝑘
k𝐾𝐾𝐾𝐾
Km
𝐾𝐾𝐾𝐾
mm 0
�m�. Моделът на системата също се
𝐾𝐾𝐾𝐾
�
където 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘0m = 𝐾𝐾𝐾𝐾
��m0 �
където
𝑀𝑀𝑀𝑀 0 = 𝐾𝐾𝐾𝐾
�𝑝𝑝𝑝𝑝m
на систематасесъщо секъдето
𝐾𝐾𝐾𝐾�m �. Моделът
където
където
�.m�..Моделът
на
където𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘mm==��𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘m 𝐾𝐾𝐾𝐾
Моделът
на
системата
също
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾m
където
насистемата
систематасъщо
същосесе
��m
m Моделът
затвор
𝑝𝑝𝑝𝑝
𝐾𝐾𝐾𝐾
m
представя 𝐾𝐾𝐾𝐾mкатоm линейно дробно преобразование назатворе
представя
като линейно
дробно
преобразование
назададен
представя
като
линейно
дробно
преобразование
на
зададе
реалните
неизвестните
параметри,
отделени
в
матрица
∆.
представя
като
линейно
дробно
преобразование
на
представя
като линейно
дробно
преобразование
на
реал- ∆.смущав
реалните
неизвестните
параметри,
отделени
в матрица
реалните
неизвестните
параметри,
отделени
вв матрица
∆.
смуща
Към
уравненията
на
системата
се
добавят
следните
изрази:
реалните
неизвестните
параметри,
отделени
матрица
∆.
ните
неизвестни
параметри,
отделени
в матрица
∆. Към
Към уравненията
на системата
се добавят
следните
изрази:тегловн
Към
теглов
Къмуравненията
уравнениятана
насистемата
систематасе
седобавят
добавятследните
следнитеизрази:
изрази:
уравненията
на системата
се добавят
следните
изрази:
потиск
потиск
1
добър
𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑇𝑇𝑇𝑇a
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a 1
добър
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇a
1
𝛥𝛥𝛥𝛥 𝑇𝑇𝑇𝑇
−𝑝𝑝𝑝𝑝
1 𝑇𝑇𝑇𝑇a 𝑇𝑇𝑇𝑇a
𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑇𝑇𝑇𝑇a
𝑦𝑦𝑦𝑦
−𝑝𝑝𝑝𝑝
показан
1
8 a
1
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇a� �
𝑇𝑇𝑇𝑇
�
=
�
�,
(31)
�
a 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇(31)
−𝑝𝑝𝑝𝑝
a
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
1
a
𝑣𝑣𝑣𝑣
1
8
1
a
a
a �𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑦𝑦𝑦𝑦 + �, (31)𝜑𝜑𝜑𝜑 �, (31) показа
�15000𝑇𝑇𝑇𝑇 8𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑇𝑇𝑇𝑇 +
a
���𝑇𝑇𝑇𝑇�a 111 � 𝑞𝑞𝑞𝑞
��𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑇𝑇𝑇𝑇a��==���𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇aa � =
−𝑝𝑝𝑝𝑝
75𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑦𝑦𝑦𝑦1𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
++
качеств
1 + 140625𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑎𝑎𝑎𝑎 8 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜑𝜑𝜑𝜑
1
качест
+
𝑦𝑦𝑦𝑦
𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑�, (31)
𝑇𝑇𝑇𝑇
−𝑝𝑝𝑝𝑝
15000𝑇𝑇𝑇𝑇
75𝑇𝑇𝑇𝑇
140625𝑇𝑇𝑇𝑇
1
a
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a𝑇𝑇𝑇𝑇a
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑞𝑞𝑞𝑞
+
𝑦𝑦𝑦𝑦
+
a
−𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑇𝑇𝑇𝑇 75𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇 140625𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇a𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎
−𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇𝑇𝑇a𝑇𝑇𝑇𝑇a 𝑇𝑇𝑇𝑇a 15000𝑇𝑇𝑇𝑇
максим
15000𝑇𝑇𝑇𝑇
75𝑇𝑇𝑇𝑇
140625𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑎𝑎𝑎𝑎
макси
𝑇𝑇𝑇𝑇a
�
𝛥𝛥𝛥𝛥
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾sv
0
K�sv
𝐾𝐾𝐾𝐾sv
чувстви
𝛥𝛥𝛥𝛥
𝑦𝑦𝑦𝑦
чувств
0
K
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾
(32)
sv
sv
�
�
�
=
�
�
�,
(32)
𝛥𝛥𝛥𝛥
sv
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾
�sv
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾sv00� =K�K
��sv𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾sv
𝐾𝐾𝐾𝐾
�sv�uu−
(32)характе
K
𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑦𝑦𝑦𝑦
𝐾𝐾𝐾𝐾�
��𝑣𝑣𝑣𝑣𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾svsv��==�𝑣𝑣𝑣𝑣
��𝐾𝐾𝐾𝐾sv �𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝sv
��u −
(32)
−�,�,
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 �,
sv
K
характ
�
(32)
𝐾𝐾𝐾𝐾
sv
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾sv KK
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾svsv
�svsvsv u − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
��m 𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾m𝐾𝐾𝐾𝐾sv
00 𝐾𝐾𝐾𝐾
Цел
𝐾𝐾𝐾𝐾m� � 𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾mm�.
Це
����m 𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾�
(33)
𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾(33) �𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐾𝐾𝐾𝐾0m� = 𝐾𝐾𝐾𝐾
(33)закон з
� � 𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑 �.
m
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝m
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾�m� 𝛥𝛥𝛥𝛥𝐾𝐾𝐾𝐾
m
m
�
�.
(33)
��𝑣𝑣𝑣𝑣𝑦𝑦𝑦𝑦𝐾𝐾𝐾𝐾mm��==��𝑣𝑣𝑣𝑣�𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾mm0� =�𝐾𝐾𝐾𝐾
закон
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑝𝑝𝑝𝑝След
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾mm
�mm𝐾𝐾𝐾𝐾�m� 𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑𝜑 m�. на променливите 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇 , 𝑣𝑣𝑣𝑣(33)
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾mm 𝐾𝐾𝐾𝐾изключване
𝐾𝐾𝐾𝐾
качест
𝐾𝐾𝐾𝐾sv ии 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾mкачеств
След изключване
на променливите
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇aaи, 𝑣𝑣𝑣𝑣
𝐾𝐾𝐾𝐾m
sv
След
изключване
на
променливите
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑇𝑇𝑇𝑇a , , 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾матрица
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝐾𝐾𝐾𝐾
L(P,K
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
След
изключване
на
променливите
и
sv
m В тозиFF
системата
се
представя
с
предавателната
G.
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐾𝐾𝐾𝐾
a
sv
m В този L(P,K
системата
се
представя
с
предавателната
матрица
G.
управл
системата
се
представя
с
предавателната
матрица
G.
В
този
управл
системата се представя с предавателната матрица G. В този

3 2019

автоматика
След изключване на променливите vT , vKsv и vK сисa

m

темата се представя с предавателната матрица G. В този
случай системата е с четири входа (uT , uK , uK ,u) и четири
a
sv
m
изхода (yT , yK , yK , y) и зависи само от известни параa
sv
m
метри. Изследвани са честотните и амплитудно-фазовите
характеристики на системата при различни стойности на
смущенията δK δK , δT . За всяко от смущенията са задаsv
m
a
дени по три стойности, като за всяка съвкупност от смущения е определена предавателната матрицата на системата.
На фиг. 13 са показани честотните и амлитудно-фазовите характеристики на семейството смутени системи при
следните ограничения: -1 ≤δK δK , δT ≤1.
sv

m

число на функцията на чувствителността (I+GK)-1 да лежи
1 (фиг. 14) за всяпод обратната тегловна характеристика —
wp
ка честота.
Целта на синтеза е да се намери H∞ (суб)оптимален
закон за управление за отворената система с функцията
на качеството. Управлението минимизира H∞ нормата на
FL(P,K) по отношение на предавателната матрица K на управляващото устройство. Синтезът се извършва в среда
на Matlab, като се изчислява (суб)оптимален H∞ закон за
управление за зададената отворена система.

a

Фиг. 14. Обратна тегловна характеристика на качеството

Фиг. 13. Амплитудно-честотни и амплитудно-фазови
характеристики на смутените отворени системи

Входните сигнали на системата са: входове от неопределеността w, смущаващи въздействия d и управляващи
въздействия u. Съответно получените три изхода са: изходи
от неопределеността z, грешки e и измервания y. Синтезът
се състои в намиране на управляващо устройство K, което
да направи системата вътрешно устойчива, като поддържа
предавателната функция между d и e малка по смисъла на
H∞ нормата за цялото множество от допустими неопределености.
Решена е задачата за намиране на H∞ управляващо
устройство с цел подобряване на робастността на затворената система. Изискването за номинално качество е
(34) ‖Wp(I+GK)-1‖∝<1,

където (I+GK)-1 e функцията на чувствителността на затворената система. Тя трябва да се удовлетворява за зададена
тегловна функция Wp, за да се потисне ефекта на смущаващото въздействие върху изхода. Избрана е тегловна
функция на качеството, която осигурява добро потискане
на смущаващото въздействие и достатъчно добър преходен
процес. Обратната тегловна функция е показана на фиг. 14,
тъй като за да се постигне желаното качество, е необходимо честотната характеристика на максималното сингулярно

При синтеза за γ е избран интервал [1, 2.1010] и
толеранс 0.01. На всяка итерация програмата отпечатва
текущата стойност на γ, както и резултатите от петте теста
за съществуването на управляващо устройство. По-долу са
показани част от получените резултати:
gamma hamx_eig xinf_eig hamy_eig yinf_eig nrho_xy p/f
4.500e+25 1.4e+00 -200 1.3e-03 0.0e+00 0.0000
2.813e+24 1.4e+00 6.9e-14 1.3e-03 0.0e+00 0.0000
1.758e+23 1.4e+00 6.9e-14 1.3e-03 -2.7e-15 0.0000
1.758e+23 1.4e+00 6.9e-14 1.3e-03 -2.7e-15 0.0000
4.395e+22 1.4e+00 -200 1.3e-03 -2.7e-15 0.0000

f
p
p
p
F

Полученото управляващо устройство е от осми ред,
но с норма, по-голяма от 1, т.е. условие (34) не се изпълнява. Това може да се провери лесно, като се сравнят
функцията на чувствителността на затворената система с
обратната тегловна функция на качеството.
За извършване на проверката за робастна устойчивост и номинално качество на системата се използват
горната 3х3 матрица на неопределеностите и долната 1х1
матрица на предавателната функция в контура на затворената система. Робастната устойчивост и качество се анализират чрез определяне на комплексното честотно зависимо
сингулярно число µ. Честотните характеристики на горната
и долна граница на µ са показани на фиг. 15, откъдето е
видно, че затворената системата с интегрирано управляващо устройство е робастно устойчива.
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Фиг. 17. Преходни процеси по задание на затворената
система с КH∞
Фиг. 15. Робастна устойчивост на затворената система с КH∞

Максимална стойност на µ е 0.62809. Следователно
допустимите стойности на структурираните смущения трябва да бъдат с норма, по-малка от 1/0.62809. Системата
е робастно устойчива само за параметрични неопределености, които влияят предимно във високите честоти, което
изключва параметъра Ksv или позволява наличието на не
повече от 5% неопределеност.

На фиг. 18 са представени резултатите от симулирането при промяна на задаващото въздействие и използване
на ПИД и КH∞ управляващо устройство. Времетраенето на
преходните процеси при използването на робастен регулатор е значително по-малко (приблизително 12 s) отколкото
при използването на ПИД регулатор (около 20 s). Характерът на преходните процеси (фиг. 18) при използване на
робастен регулатор е колебателен с пререгулиране σ≈5%,
докато при управление с ПИД регулатор пререгулирането
е около σ≈25%.
На фиг. 19 са показани преходните процеси в системата при промяна на товарния (съпротивителния) момент
Mc. Симулирано е натоварване на системата в четиридесетата секунда с Mc = 50%. На смущението системата с
ПИД регулатор отреагира с разколебаване в границите на
20% от номиналните обороти за време от 20 s. За същото
натоварване системата с робастен регулатор оборотите на
вала на генератора спаднаха с около 2.5% от номиналните
и се възстановиха за 11 s. Минималната промяна в оборотите води до малки колебания в движението на регулиращия орган (лопатката) на турбината, което е предпоставка
за недопускане на появата на хидравличен удар в напорния тръбопровод и води до намаляване на потенциалните
външни смущения.

Фиг. 16. Номинално (-) и робастно (--) качество за КH∞

Анализът на номиналното качество на затворената
система по отношение на тегловната функция става посредством честотната характеристика на долната 1х1 матрица на затворената система. Номиналното качество се
постига, ако и само ако за всяка стойност на честотата амплитудно-честотната характеристика има стойност, по-малка от 1. Честотните характеристики на номиналното и робастното качество са показани на фиг. 16. От графиките се
вижда, че системата с H∞ управляващо устройство постига
номинално и робастно качество, тъй като максимумите на
честотните характеристики на номиналното и робастното
качество са равни. На фиг. 17 са показани преходните
процеси по задание с получения H∞ регулатор.
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Фиг. 18. Преходни процеси по задание на затворената система
с ПИД и КH∞ регулатори
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Фиг. 19. Преходни процеси по смущение на затворената система
с ПИД и КH∞ регулатори

Заключениe
В тази статия е проектиран H∞ робастен регулатор за
идентифициран модел на двойнодействаща водна турбина
тип Банки за електроцентрала. В етапа на проектиране е
използван линеен модел на реална лабораторна инсталация напорен тръбопровод – водна турбина – синхронен
генератор.
Като се имат предвид ограниченията на входовете на
системата, целта на управлението е да поддържа скоростта
на турбината в желания интервал при неопределеност и
смущения в натоварването на генератора. Резултатите от
симулацията на прилагане на предложения робастен регулатор са сравнени с данните, получени при реално и
симулационно управление на системата с ПИД регулатор.
Анализът на получените симулационни резултати показва
по-добри работни показатели на системата при H∞ робастен регулатор спрямо проектираното ПИД управление,
дължащо се на по-голямата нечувствителност на системата
с H∞ управление при промяна в натоварването на електросистемата.
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Обзор и анализ на архитектури
за структуриране, съхраняване
и обработка на данни в облак

В. Хаджиев, А. Рашидов

Overview and Analysis of Architectures for Data Structuring,
Storage and Processing in the Cloud

V. Hadjiev, A. Rashidov

Key Words: Data-storage; data-architectures; data-processing; data-warehouse; SWOT analysis; cloud architectures.
Abstract. This paper aims to review known architectures with application in data structuring, storage and processing. Concepts of
architectures used in the construction of data warehouses have been
discussed. A comparative analysis has been made, to look at the
advantages and disadvantages of these architectures.

Увод
В съвременния свят генерирането и предоставянето
на данни се разраства експоненциално, което налага предприятията да проектират и изграждат складове за данни
(СД). Складирането на данни се утвърждава като практика
в началото на 90-те години на 20-и век [1], когато предприятията започват да изграждат системи за вземане на
решения. Тези системи се използват за подпомагане и подобряване на отчетността. В началото на 2000 г. с бързия
напредък на релационните бази от данни складирането на
данни става основна част от групата на информационните
технологии в големите предприятия. Някои от доставчиците
като Netezza, Teradata [2] започват да предлагат специализиран хардуер за управление на архитектури за съхранение
на данни. От средата на 2000 г. складирането на данни е
приоритет за главните информационни директории на техническите директори [3].
Наред с предимствата, които предлагат различните
архитектури за структуриране, съхраняване и обработка
на данни, те имат и своите недостатъци, които най-често
са свързани с извличането и съхраняването на данни от
разнородни източници, допускане на съхраняване на излишни данни, затруднения при изпълнение на заявки или
невъзможност за работа със СД при едновременния достъп
на много потребители и други [4]. Това често води и до
проблеми с качеството на данните [5-7] поради:
• Лоши процедури и процеси за обработка на данни.
• Неуспешно прилагане на процедури за въвеждане
на данни и процедури за поддръжка.
• Грешки в процеса на миграция на данните от една
система към друга.
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Цел на статията е да се разгледат особеностите, предимствата и недостатъците на известни архитектури на СД.

I. Архитектури за съхраняване,
структуриране и обработка на данни
в облак
Облачните СД представляват съвкупност от бази от
данни (БД) и механизми за достъп до данните през един
обект [8]. За изграждането на един СД могат да се използват няколко компютъра, между които той да бъде разпределен. Например разпределените БД като SimpleDB на
Amazon съхраняват информацията на физически разпръснати хардуери. При клиента изглежда все едно, че информацията се съхранява на едно място [9].

Класическа архитектура на складовете
за данни

Фиг. 1. Класическа архитектура на склад от данни

На фиг. 1 е показана класическа архитектура на СД
[10, 11]. При нея крайните потребители имат директен достъп до данните в СД, които са получени от няколко източника. Архитектурата представя общ модел на данните, независимо от разнородните източници, от които те са получени.
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Това улеснява тяхната обработка и развитието на СД. Недостатък при тази архитектура е, че оперативните данни в СД
са разнородни и някои от тях могат да бъдат излишни, което
налага те да бъдат обработени, преди да бъдат добавени в
СД. Това, разбира се, може да бъде реализирано програмно,
но с цел оптимизиране на работата на СД при интеграцията
на данните се обособява в т. нар. сборен пункт (Staging
Area) за данни. В сборния пункт посредством системите за
онлайн обработка на транзакции (OLTP) се установяват и
разрешават несъответствия във формата на данните [12,13].

Архитектура на складове за данни със сборен
пункт (Staging Area)
Въпреки че архитектурата на фиг. 2 оптимизира работата на СД, при интеграцията на данните това може да се
окаже недостатъчно в случай, че голям брой потребители
работят едновременно с тези данни. В този случай може
да се увеличи времето за отговор на запитванията, генерирани от потребителите или да доведе до невъзможност за
работа със СД. Този проблем се разрешава с разширяване
на функционалността на архитектурата чрез добавяне на
информационни матрици (ИМ).

Архитектура на складове за данни със сборен
пункт (Staging Aarea) и модули данни (Data
Marts)
Този недостатък е отстранен посредством разширяване на архитектурата [10], представена на фиг. 2, като
за целта са добавени ИМ (Data Marts) (фиг. 3). ИМ са
по-малки логически единици с данни, предназначени за реализирането на конкретни бизнес цели [13]. Впоследствие
от тях се изграждат кубове с данни, използвани за онлайн
аналитичната обработка (OLAP) [14].
Тези допълнения предоставят следните предимства:
¾¾Балансиране на натоварването и подобряване на работата на приложенията за добиване на необходими
данни [14] и поддръжка на вземането на управленски решения.
¾¾Осигуряват персонализиране на СД за различни групи потребители.
¾¾Улесняват изготвянето на отчети за тенденции, отчети за изключения и отчети, които показват действителна ефективност спрямо целите на организацията.

Фиг. 2. Архитектура на склад за данни със сборен пункт (StagingArea)

Фиг. 3. Архитектура на склад от данни със сборен пункт (Stagingarea) и модули данни (Data Marts)
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Архитектура за структуриране, съхраняване
и обработка на данните в облак
от произволен потребител в Web
На фиг. 4 е представена архитектура на метод за
структуриране, съхраняване и обработка на данните в облак от произволен потребител в Web [15]. Архитектурата
поддържа неограничен брой релационни БД, съсредоточени
в сървъри (Si), които са разположени на възлови места –
региони (Ri) в глобалната мрежа.

Фиг. 4. Архитектура на метод за структуриране, съхраняване
и обработка на данните в Web

За предпочитане е тези региони да разпределят
равномерно потребителите (Pi) по земното кълбо. Всяко
включване на нов сървър или нова БД в сървър допълни-

телно разширяват ефективността на архитектурата. Обикновено облачните СД са с идентична базова архитектура
(фиг. 5) [16]. Изградени са от група от дублиращи се сървъри с БД (клъстер). Основният възел на клъстера (master
node) съдържа виртуална машина с копие на БД и схема
за балансиране на натоварването. Схемата за балансиране на натоварването приема заявките на потребителските
приложения, пренасочва ги към копие на БД и връща
резултата от изпълнението на заявките. Всички операции
по актуализиране на данните в БД се пренасочват към
основния възел. Промяната на данните в основния възел се отразява автоматично при всеки един дубликат в
клъстера. Ролята на останалите възли дубликати (replica
node) в клъстера е да предоставят възможност за извличане на данни от БД и да осигурят висока независимост
и гъвкавост на архитектурата, като съхраняват актуални
копия на данните. По този начин се гарантира достъпът
до данните, в случай че някой от възлите е недостъпен
[16]. БД представени на фиг. 5 са основна единица при
формирането на СД, представляващ релационна БД, предназначена повече за изпълнение на заявки и анализи,
отколкото за обработка на транзакции. В допълнение към
релационната БД средата на СД включва инструменти за
извличане, транспортиране, трансформация и зареждане
(ETL), онлайн аналитична обработка (OLAP), анализ на
клиенти и други приложения, които управляват процеса
на събиране на данни и предоставянето им на бизнес
потребители [17-19].

Фиг. 5. Архитектура на облачна БД

II. SWOT (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats) анализ
на архитектури за съхраняване,
структуриране и обработка на данни
в облак
В този SWOT анализ са разгледани предимствата и
недостатъците на три архитектури.
Силни страни (Strengths) на класическата архитектура на СД
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• Предоставя общ модел на данните независимо
от разнородните източници, от които те са получени.
Силни страни (Strengths) на архитектурата на СД
със сборен пункт
• Предоставя общ модел на данните независимо от
разнородните източници, от които те са получени.
• Интеграция на данните посредством системите за
онлайн обработка на транзакции (OLTP).
• Извличането на данни от източниците става, без
това да забавя операционните системи.
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Силни страни (Strengths) на архитектурата на СД
със сборен пункт и модули данни
• Предоставя общ модел на данните независимо от
разнородните източници, от които те са получени.
• Интеграция на данните посредством системите за
онлайн обработка на транзакции (OLTP).
• Извличането на данни от източниците става, без
това да забавя операционните системи.
• Балансирано натоварване.
Слаби страни (Weaknesses) на класическата архитектура на СД
• Оперативните данни в СД са разнородни и някои
от тях могат да бъдат излишни.
Слаби страни (Weaknesses) на архитектурата на СД
със сборен пункт
• Затруднен достъп при работа със СД едновременно на голям брой потребители.
Слаби страни (Weaknesses) на архитектурата на СД
със сборен пункти модули данни
• Поради сложността на архитектурата разходите за
изграждане и поддръжка могат да са високи.
Възможности (Opportunities) на класическата архитектура на СД
• Предоставя възможност за улеснена обработка на
данните и развитие на СД.
Възможности (Opportunities) на архитектурата на
СД със сборен пункт
• Предоставя възможност за улеснена обработка на
данните и развитие на СД.
• Възможност за установяване и отстраняване на
несъответствия във формата на данните.
Възможности (Opportunities) на архитектурата на
СД със сборен пункт и модули данни
• Предоставя възможност за улеснена обработка на
данните и развитие на СД.
• Възможност за установяване и отстраняване на
несъответствия във формата на данните.
• Персонализиране на СД за различни групи потребители.
• Улеснено изготвяне на отчети за тенденции, отчети за изключения и отчети, които показват действителна ефективност спрямо целите на организацията.
• Предоставя възможност за лесно добиване на
данни и извличане на информация от тях.
Заплахи при използване (Threats) на класическата
архитектура на СД
• Поради липсата на механизми за премахване на
излишните данни техният обем може да нарасне значително, което затруднява работата и поддръжката.
• Поява на аномалии при актуализиране на данните
с течение на времето.
• Трудности при реализиране на отчети.
Заплахи при използване (Threats) на архитектурата
на СД със сборен пункт
• При едновременна работа със СД на голям брой

потребители времето за отговор на запитванията,
генерирани от потребителите, може да се увеличи значително или да доведе до невъзможност за
работа.
Заплахи при използване (Threats) на архитектурата
на СД със сборен пункт и модули данни
• Възможно е дублиране на функции от СД с тези
на източниците на данни.
• Нарастване на разходите с увеличаване на функционалността.

Заключение
Направен е обзор на архитектури на облачни БД. Разгледани са класическа архитектура за СД, архитектура на
СД със сборен пункт и архитектура на СД със сборен пункт
и модули данни. Описани са особеностите на тези архитектури. От извършения SWOT анализ на тези архитектури
могат да се направят следните изводи:
• Класическата архитектура на СД представя общ
модел на данните независимо от разнородните източници. Проблемът е, че данните в СД са
слабо интегрирани и се допуска съхраняване на
излишни данни.
• Архитектурата на СД със сборен пункт представя общ модел на данните, интеграция на данните
чрез системи за онлайн обработка на транзакции
(OLTP), което осигурява извличане на данни от
източниците, без това да забавя операционните
системи. Тук обаче се наблюдава затруднен достъп при работа със СД едновременно на голям
брой потребители.
• Архитектурата на СД със сборен пункт и ИМ
представя общ модел на данните, интеграция на
данните чрез системи за онлайн обработка на
транзакции (OLTP). Това осигурява извличане на
данни от източниците без забавяне на операционните системи. Съществува балансирано натоварване при едновременната работа на много потребители. Тук обаче има проблем със сложността на
архитектурата, което води до високи разходи за
изграждане и поддръжка на СД.
В заключение може да се каже, че всяка от разгледаните архитектури произхожда от предходната, като при
всяка следваща са добавени нови функционалности. Добавянето на нови функционалности подобрява работата на
СД, но това не трябва да става непланирано, тъй като може
да доведе до дублиране на функции с тези при източниците и прекалено усложняване на архитектурата. Последното
причинява затруднения при поддръжката и работата на СД
и увеличаване на разходите.
В зависимост от необходимата функционалност трите
концепции намират широко приложение при структуриране,
съхраняване и обработка на данни в Web. Тези архитектури
могат да съдържат неограничен брой БД, които да бъдат
разпределени между сървъри на възлови места по целия
свят. В статията са разгледани функционалните възможнос-
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ти на подобна архитектура за структуриране, съхраняване
и обработка на данните в облак от произволен потребител
в Web.
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Abstract. Robots are a huge part of all human activities. In the
industry is proven that collaborative work of humans and robots is
more effective, than the production technologies without humans.
This, in turn, a new range of problems was created, both in terms
of productivity and in safe collaboration, especially for people. The
present work sets out to solve the most essential problems for
ensuring conflict-free operation while guaranteeing high performance
and quality of the functional tasks performed.

Увод
Роботиката е и ще бъде навсякъде – вкъщи и на работата. Роботът заема достойно място до човека, тъй като
представлява най-съвършената и високоинтелигентна машина, която човекът от хилядолетия мечтае да създаде и
развива по аналогия със заобикалящата го жива природа.
Може да се заяви категорично, че в началото на 21-и век
тази човешка мечта се сбъдва във висока степен. Научната
област роботика е един небиологичен (изкуствен) път за
инженерно копиране на най-важните механични, управляващи, сензорни, интелектуални и поведенчески функции на
биологичните видове.
Прилагането на интелигентните и колаборативните роботи са в основата на умните заводи и производства, където
работят в пряко сътрудничество с човек в рамките на определено работно пространство. Изследването на проблемите на съвместната работа между хора и роботи става все
по-актуално, като се обръща внимание на формите на управление на производството [1]. Там се намират резервите за
подобряване на качеството на производството при намалени
финансови разходи, време и енергия. За да се осъществи
всичко това, са необходими подходящи гъвкави технологични схеми, съобразени със спецификата на производството
[2]. Сигурността, стабилността и безопасността на производството се устремяват към желани върхове, непостижими до
днес. За да може да бъде разгледана задачата, е необходимо
да се отчетат две глобални величини:
1. Историческата натрупаност на елементна база и
преди всичко изграденият инженерно-технологичен и управленски опит.

2. Физико-биологичните дадености, наложени ни от
природата, физическите и биологическите възможности на човешкия и животинския свят с неговите особености и причудливи възможности.
Развитието на съвременните информационни технологии и изкуствения интелект (ИИ) влияят силно върху
сближаването на хората и роботите в работната среда.
Освен това компютрите, алгоритмите и софтуерът опростяват ежедневните задачи и е невъзможно да си представим
как по-голямата част от живота ни може да се управлява
без тях. Появяват се и роботи, които могат да се движат
и виждат, като могат да реагират самостоятелно на динамично променяща се среда. Хора и роботи все по-често
се движат в една и съща среда или работно пространство.
Ключовият елемент на изкуствения интелект при съвместната работа на човек и робот е интерактивен, непрекъснат
процес на учене от човека партньор и помагането му при
вземане на решения или при физическа обработка, вместо
да го заместват. Добре известни примери от областта на
роботиката и ИИ са така наречените умни фабрики, автомобили без шофьори, дронове за доставка или 3D принтери, които въз основа на индивидуален шаблон могат да
произвеждат много сложни продукти без промени в производствения процес или без да е необходима човешка намеса във всякаква форма. Управлението на роботите става
все по-сложно, тъй като техните задачи продължават да
нарастват и по обхват, и по сложност.
Съществуват много оптимистични предсказания на
Рей Курцвайл [3] относно бъдещето на роботиката, дори в
известен смисъл плашещи, според които до:
¾¾2027 г. Персоналният робот, способен на напълно
автономни комплексни действия, ще стане необходим като хладилник или кафе машина.
¾¾2029 г. Компютрите рутинно ще преминават теста
на Тюринг, мярка за това колко добре една машина
може да се преструва, че е човек.
¾¾2045 г. Ще настъпи технологичната сингулярност, тъй
като машините надминават хората като най-умните
форми на живот и доминиращи видове на планетата
и може би във Вселената.
Това означава, че рискът от нараняване като пряк
резултат от сблъсъци между хора и роботи се увеличава.
Съществува и непряк риск за безопасността на хората по-
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ради оборудването, което роботите могат да използват и
което може да представлява опасност – например лазери,
източници на радиация [4].
Системите с ИИ могат се обучават самостоятелно,
т.е. те могат да оптимизират собствените си умения, но как
те ще използват тези умения в бъдеще, за създателите им
остава неясно. Дефинирани са и класифицирани повече от
180 човешки предубеждения и всяко от тях може да повлияе на начина, по който системата взема решения. Налице
са и примери за грешки на ИИ, които не са причинени от
хакерство или други умишлени действия. Лошите данни,
използвани за обучение на ИИ, могат да съдържат скрити расови, полови или идеологически пристрастия, което
може да подкопае доверието между хората и машините,
които учат.
Например през 2016 г. ИИ, проектиран за предсказване на рецидивизъм, действал расистки [5], a патрул робот се сблъсква с дете [6]. Американската администрация
по безопасност и здраве (Министерство на труда в САЩ)
съобщава за общо 38 злополуки, свързани с роботи в
периода между 1984 и 2017 г, от които 27 са довели до
смърт на работник [7].
Всичко това налага да се вземат сериозни мерки за
регулиране на съвместната (колаборативната) работа на
хора и роботи.
Целта на работата е типизиране на съвместната дейност на хора и роботи от гледна точка на физически, психически и/или психологически травми, систематизиране на
съществуващата нормативна уредба, в това число стандарти, направления за регулиране на ИИ с оглед изпълнение
на целевите функции, без това да носи вреда на хората и
околната среда.

Типизиране на съвместните дейности
Както беше отбелязано по-горе, съвместните дейности на хора и роботи дори на този етап са твърде много
по вид и характер, а трябва да се очаква разширяване.
Поради това в едно изследване не могат да се обхванат
всички проблеми. Най-същественото е типизиране на вза-

имодействието. То може да бъде пряко и косвено. Пряко
е, когато взаимодействието се реализира на едно работно
място, в съседство или на разстояние. На едно работно
място е възможно да няма условия за физически контакт,
да има допир на траекториите на движение и съществено
пресичане. В последните два случая е възможен физически контакт с последствия за двете страни и предимно за
хората [8,9].
Друг проблем е психологичното въздействие. То касае хората като цяло и особено тези, които имат близък
контакт с роботи. Две са крайните тенденции за бъдещето
на роботиката:
¾¾Robo-hope (надежда за по-добро бъдеще чрез роботиката).
¾¾Robo-fear (страх от бъдещото развитие на роботиката).
При сегашните темпове на развитие един интелигентен робот, който може да репродуцира свои копия, може
да бъде произведен до 2030 г. Дори да се приеме контролирано еволюиране на копията, отново стои въпросът за
предпочитанието човек или робот.
Тези и редица други проблеми ще зависят изключително от степента на автономност при вземане на решения. От тази гледна точка роботите се делят на:
¾¾Напълно автономни, които изпълняват предварително зададена програма независимо от промяна на
външните условия.
¾¾Частично автономни, които при настъпването на
определени събития се обръщат към друго ниво на
управление, в това число и към блок изкуствен интелект, ако роботът или системата притежава.
¾¾Телеуправление, когато за движението и действието
носи отговорност оператор.
В случай на съвместна работа на човек и робот взаимодействието се свежда до факта, че роботът и човекът
изпълняват задачи едновременно, в една и съща работна
среда и имат обща цел. На фиг. 1 са показани нивата на
взаимодействия между човек и роботи и техните характерни особености.

Фиг. 1. Видове взаимодействие между човек и робот
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По отношение на взаимодействието между човек –
робот – среда могат да бъдат определени три рискови
групи:
¾¾Рискове за робота (които често могат да бъдат проследени в дизайна и софтуерното програмиране).
¾¾Рискове за хората.
¾¾Рискове за работната среда.
Взаимодействието с робот в момент на отказ по същество е задача за обработка на информация – трябва да
се възприеме информация от робота и околната среда, да
се обработи, за да идентифицира дали е възникнала грешка. На фиг. 2 е показана таксономия за класификация на
грешките според източника, като се включват две основни
категории:
¾¾Физически повреди, които са причинени от физически грешки в изпълнителните органи на роботите,

сензорите, системата за управление, източниците на
енергия или комуникациите. Тези повреди могат да
се класифицират според тежестта (терминалната повреда прекратява текущата функция на системата;
нетерминалните повреди влошава способността й да
изпълнява функцията си) и възможностите за отстраняване на повредата.
¾¾Повреди, причинени от човешки грешки – грешки
в дизайна (грешки, допуснати по време на проектиране, изграждане или модификации след производство) и грешки при взаимодействие (допуснати от
непреднамерени нарушения на процедури и действия по време на работа, извършване на грешно
действие или опит да се направи правилното нещо
безуспешно, например случайно натискане на грешен бутон).

Фиг. 2. Таксономия на грешките при взаимодействието между хора и роботи

Когато роботите са интегрирани в производствени
системи, трябва да се извърши оценка на риска за цялата
система, дори ако съответният робот има конструктивни
характеристики, които намаляват риска. Получените в резултат на това мерки за намаляване на рисковете трябва
да гарантират безопасна съвместна работа. Процесът на
оценка на риска е описан в ISO 12100.
В табл. 1 са показани възможните опасни сценарии при съвместна работа на хора и роботи, като фазата
на идентифициране на опасността се извършва, без да се

вземат предвид съществуващите мерки за намаляване на
риска. След идентифициране на опасността трябва да бъде
направена оценка на риска за всяка опасност, като се вземат предвид тежестта на възможното натоварване, вредата
и вероятността от настъпването на увреждането. На тази
основа се получава индекс на риска за всяка опасност и
се прави опит за елиминиране на опасността или намаляване на риска чрез прилагане на различни стратегии за
неговото намаляване.
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Табл. 1. Опасности при съвместна работа на хора и роботи
Опасност

Опасна ситуация

Опасно събитие

Движение на ръката на робота
по посока на работника

Работникът е в непосредствена близост
до ръката

Ударен е от ръката

Движения на хващача по посока
на работника

Работникът е в непосредствена близост
до хващача

Ударен или прищипан от хващача
Хванат е като механична част

Прекалено голямо налягане върху изпълни- Работникът извършва ремонтни дейности
телния орган
на части от робота

Ударен от движещи се части или струи
с високо налягане

Опасност от високо напрежение

Работникът е в непосредствена близост
до части под напрежение

Контакт с части под, по които протича ток.
Може да бъде засегнат от късо съединение
или проблеми при изолацията при подир

Изработвания от робота обект

Работникът се намира на пътя
на произвеждания от робота продукт

Удар от обект след отказ на прикрепващите елементи, захващащите устройства
или други механични части

Много близко разстояние
до движещите се органи на робота

Работникът е в непосредствена близост
до действащия робот

Ударен от движещия се орган на работа
Хванат и смачкан във вътрешността
на работните органи

Висока температура

Работникът е в непосредствена близост
до високотемпературни процеси

Изпръскан с гореща течност
след технически проблем
или човешка грешка
Изгаряния

Произвежданият продукт попада
в работното пространство

Работникът се намира на пътя на обекта

Ударен от обекта или части от него, както
и от забравени инструменти

Гравитация

Работникът се качва върху части от робота

Загуба на равновесие и падане от височина поради хлъзгави части или лош достъп

Работникът трябва да бъде обучен и да има знания
за поведението на робота, например да спазва разстояние
до робота, докато той работи безопасно и ефективно. Достъпът на неоторизиран (необучен) оператор до защитена
роботизирана работна клетка може да го постави в опасна
позиция спрямо траекторията на движение на изпълнителния орган на робота или да попадне в потенциално фатална зона.

Физическите рискове могат да бъдат разделени на
две основни категории – рискове, които произтичат от дизайна на робота и рискове, произтичащи от функционалното използване на инструментите. В табл. 2 са показани
рисковете, които трябва да бъдат управлявани по време на
проектирането на роботите и производствените процеси
с цел безопасна съвместна работа между хора и роботи.

Табл. 2. Възможни рискове и тяхното управление при проектирането на роботите
Риск

Управление на риска

Високоскоростни
сблъсъци

Ограничители на скоростта и спиране на робота, ако работникът се намира в зоната на действие
на работния орган на робота Регулатори на позициите (план за зониране)
Осигуряване на зрителни/звукови сигнали за текущото поведение на робота, за да може да се предвиди
движението на робота

Опасност от смачкване

Роботът трябва да може да адаптира поведението си така, че винаги да спазва необходимата дистанция
от работника според стандартите Обезопасяване на ставите, между които хората могат да бъдат смазани
Прилагане на заоблени форми в дизайна
Определя се въртящият момент, който роботът може да прилага (т.е. максималното разрешено
съпротивление между обект и робот в дадена зона, което се определя отделно за всяка конфигурация
(в зависимост от приложението)

Нараняване с детайла
или инструменти

Предоставяне на непрекъсната информация дали детайлите са поставени на правилната позиция
Динамичното въздействие върху обектите трябва да е на нива, по-ниски от нивото на очите

Риск от наличие
на електричество

Изграждане на определени зони (например батерията се поставя в отделно отделение,
до което операторът не може да получи достъп)
Абсорбиращи енергията подложки

Високо ниво на шум

Малко шумящи елементи
Използване на звукоизолация
Правилно функциониране на елементите на робота

Опасни течности
и киселини

Замяна на опасните течности с безопасни
Управление на изхвърлянето на опасни вещества (те трябва да се намират вътре в робота)
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Разработване и развитие
на нормативна база за колаборативна
работа
Този проблем не е нов – опитите за правово регулиране на роботиката и изкуствения интелект датират още от
90-те години, но нагласите са различни в различните страни. Европейският съюз е една от ключовите юрисдикции,
където въпросите за регулирането са най-пълни.
Стандартът ISO/TS 15066:2016 е първата в света спецификация за изискванията за безопасност за колаборативни роботи, като се явява допълнение на изискванията
и препоръките, описани в стандартите ISO 10218-1 и ISO
10218-2, ISO/TS 15066. Документът е ръководство за тези,
които правят оценка на рисковете при съвместна работа
на хора и роботи. Съгласно тези стандарти са типизирани
четири типа функции за безопасна работа [10]:
• Безопасно спиране. Тази колаборативна функция
се използва основно, когато роботът работи предимно сам, но от време на време се налага работник да навлезе в работното му пространство.
Когато се идентифицира присъствие в обезопасената виртуално ограничена работна зона, роботът
спира незабавно, като не се изключва, а остава
в режим на изчакване. Тази функция е рентабилна
за приложения, в които човекът рядко навлиза в
работния периметър на робота. В противен случай
при постоянни прекъсвания би могло да бъде загубено доста време и това да повлияе негативно
върху продуктивността на робота.
• Направляване (водене) на ръката при сложни
операции. Това колаборативно приложение се
използва за направляване на ръката при работа с роботизирани инструменти (за заваряване,
рязане, боядисване и други) или за обучаване на
робота на желаните траектории при pick-and-place
и други сходни операции, когато трудно се алгоритмизират с известните средства. Технологията
позволява конвенционални индустриални роботи
да бъдат ангажирани в колаборативни дейности
посредством допълнителни устройства, усещащи
силата, която работникът прилага на роботизи-

рания инструмент посредством сензори за сила,
натиск, въртящ и усукващ момент и други.
• Управление на скоростта и предефинирана работна зона. При този тип работната среда на робота се наблюдава посредством лазери или система
за машинно зрение. Роботът функционира само в
обхвата на предварително дефинираната работна зона. Когато работникът навлезе в тази зона,
роботът реагира със значително понижаване на
скоростта си на работа, а при навлизане в предефиниран по-малък периметър около робота той
напълно спира. За да поднови работата си при режими на безопасно спиране и работа с безопасна
скорост, роботът изчаква обратна връзка (команда
или сигнал) от оператора или взема решение за
продължаване на действието след премахване на
препятствието (човек или негов крайник).
• Ограничение на мощност и сила. Колаборативните роботи с функция за ограничение на мощността и силата се считат за най-безопасни, тъй
като могат да работят редом с човека без допълнителни устройства или системи за обезопасяване. Роботът е програмиран така, че да разпознава
необичайни усилия и да спира мигновено при наличието на такива. Този тип роботи са проектирани така, че да разсейват силата в случай на
сблъсък с човек на по-голяма площ и затова са
със заоблени форми.
Правното регулиране в областта на роботиката и ИИ
трябва да бъде комплексно и да включва национално регулиране, което да обединява всички общи норми, действащи в двете области; концепцията или стратегията за развитие на регулируемия отрасъл, отчитайки развитието на
технологиите; основните законодателства на регулируемия
отрасъл (развитие и внедряване на рамкови нормативни
документи); отраслови закони и подзаконови актове (развитие на норми за непосредствено действие, насочени към
регулиране както на отделни категории роботи, така и на
отделни отрасли, в които те се използват); пакетни изменения на подзаконови актове.
В табл. 3 е посочена нормативната база за оценка
на риска и безопасна работа на роботизирани системи във
водещите страни в областта на роботиката.

Табл. 3. Стандарти за безопасна съвместна работа на хора и роботи
Регион

Оценка на риска

Безопасност на робота

Интегриране
на роботизирани системи

Колаборативна
роботика

Европа

ISO 12100: 2010

ISO 10218-1:2011

САЩ

ANSI B 11.0-2015

ANSI/RIA R15.06-2012 (част 1) ANSI/RIA R15.06-2012 (част 2)

Канада

CSA Z432
CAN/CSA Z1002

CAN/CSA Z434 (част 1)

CAN/CSA Z434 (част 2)

Япония

JIS B9700

JIS B8433-1

JIS B8433-2

JIS TS B0033

Китай

GB/T 15706-2012

GB 11291.2:2013

Южна Корея
Русия

ГОСТ Р 54125-2010

ISO 10218-2:2011

GB 11291.1-2011

GB 11291.2-2013

KS B ISO 10218-1

KS B ISO 10218-2

ГОСТ Р 60.2.2.1-2016

ГОСТ Р 60.0.2.1.-2016

3 2019

ISO/TS 15066:2016
ANSI/RIA TR R15.606-2016

21

интелигентни системи

Стандартизация на изкуствения
интелект

Заключение

Понастоящем в света практически не съществуват
специални законодателни актове, които да определят статуса на машините, притежаващи изкуствен интелект. През
2018 г. беше създадена първата по рода си Комисия по
международни стандарти ISO/IEC JTC 1/SC 42, която отговаря за стандартизацията в цялата екосистема на ИИ. Понастоящем в нея членуват 29 страни [11]. Ключова област
в работата на тази група е стандартизация в областта на
индустриалната колаборация между хора и роботи, притежаващи ИИ.
При разработването на роботизирани системи с ИИ
трябва да се осигури прозрачност на ИИ – възможността
да се изяснява как той работи, да решава ефективно задачите, без да нарушава достойнството, здравето и живота
на хората, да защитава поверената му информация от злонамерено посегателство.
Три са основните въпроси, които трябва да се имат
предвид, когато се говори за регулиране на ИИ: какво
(обектът на регулиране); защо (причините, поради които са
налага да се вземат мерки за регулирането и необходимо
ли е то) и направленията, методите и формите на регулиране.
Европейската комисия формулира списък с принципи,
които трябва да спазват държавните и частните компании
при разработване и използване на ИИ. Списъкът е съставен
от 52 експерти, според които при разработване на системи
с ИИ трябва да се спазват следните правила:
1. Системите с ИИ не трябва да посягат на автономията на човека, да манипулират хората или да ги
принуждават да извършват непозволени дейности,
а хората трябва да имат възможност да се намесват във всяко програмно решение.
2. Системите с ИИ трябва да бъдат устойчиви към
външна атака.
3. Персоналните данни, събрани чрез системите с
ИИ, трябва да бъдат защитени от нерегламентиран
достъп.
4. Системите с ИИ трябва да генерират обясними
решения, на които операторът може да разкрие
логиката защо е взето.
Други три точки касаят липса на дискриминация и
справедливост, екологичност и подчиненост.
Безопасността на ИИ се отнася и до техническия
дизайн на системите с ИИ, като се разработят основни
механизми за безопасност, които да решават проблемите
с управлението наред с други проблеми като предвидимост, устойчивост в нови среди и избягване на аварии
и нежелани странични ефекти. Важно е да се обмисли
дали всяка система е получила достатъчно време, за да
бъде тествана за безопасност и непредвидени последици.
Социалните и обществено-политическите условия също
допринасят за безопасността на ИИ, тъй като те могат
да обезопасяват или минимизират опасните условия за
риска.
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Типизирането на съвместната дейност на хора и роботи от гледна точка на физически, психически и/или психологически травми е основа, която служи за проектиране
и реализация на съвместната работа при гарантиране на
безопасност, висока производителност и качество на продукта, независимо дали става дума за сферата на индустрията, обслужването, медицински и други дейности.
Анализирането на действащото законодателство е важно, за да може да се определи кои норми на действащи
закони влияят отрицателно или възпрепятстват колаборацията между хора и роботи.
Действителните и виртуалните страхове на хората
могат да се избегнат чрез прецизно определяне на направленията за регулиране на изкуствения интелект с оглед
изпълнение на целевите функции, без това да носи вреда
на хората и околната среда.
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Откриване на опасни предмети
с помощта на изкуствени невронни
мрежи

С. Станков

Finding Dangerous Objects with the Help of Artificial Neural
Networks

S. Stankov

Key Words: Deep Neural Networks; R-CNN; object detection; classification; safety system.
Abstract. Current paper presents an application of Deep Neural Networks in the field of detecting dangerous objects and violence in
different areas. Using machine vision, combined with Deep Neural
Networks makes possible to improve the safety of citizens in different
areas such as the mall, local store and others where guards cannot
act fast enough in case of a danger situation.

Увод
Често срещан проблем е хората да стават жертва
на насилие на улицата, в неохраняем магазин, мол или на
друго място, когато човешката реакция да не е достатъчно
бърза за предотвратяване на агресивни действия. В статията е представена система за откриване на опасни предмети, използвани при агресия, която може да алармира с цел
своевременно да бъде предотвратена агресията.
Човек на обществено място, носещ оръжие или други
опасни предмети, е предпоставка за възникване на ситуация, застрашаваща живота и здравето на околните. През
годините се е наблюдавало насилие, при което човек или
малка група хора се опитват да наранят или убият други
хора. Човек, поставен на длъжност да наблюдава такива събития чрез видеонаблюдение, може да бъде силно
неефективен за големи обществени места като молове, летища и други. С помощта на изкуствените невронни мрежи
(ANN) интелигентните системи за наблюдение стават много
по-бързи от нормалната човешка реакция за намиране на
опасен предмет или хора, които се опитват да навредят на
друг човек или обект [1].
В процес на разработване са сензори с вградена невронна мрежа [2] в тях за откриване на агресия, но те засега притежават ограничена изчислителна мощ, сравнително
ниска резолюция и скорост на реакция. Това предразполага
пропускането на ключови събития. В бъдеще обаче подобни системи биха могли да намерят широко приложение в
интелигенти градове.
Разработени са такива системи за откриване на оръжия, например пистолет [7], с използвани невронни мре-
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жи, но те са неспособни да откриват агресивно поведение
и друг вид проява на нестандартно поведение на обществени места.
В статията се представя реализирането на подобна
система на базата на достъпни и широкоразпространени
на пазара компоненти.

Хардуер на системата
Предложената система се състои от евтин компютърен модул, USB камера и Movidius устройство, използвано
за имплементиране на Deep Neural Network за откриване на
оръжия и потенциално насилие (фиг. 1). Системата може
да бъде свързана към сървър за изпращане на уведомления
при откриване на опасни предмети.

Фиг. 1. Блоков вид на системата

Хардуерът е базиран на Линукс платформата РаспбериПи. Разполага с четириядрен процесор 1.2 GHz броадком
BCM2837 64-битов процесор, 1 GB RAM, освен това има
Блутут, безжична интернет връзка, 40 пина за общи цели,
4 USB порта, слот за камера и порт за DSI дисплей. С тази
система могат да се провеждат тестове с различни видове
камери като USB или IP, като изходните данни могат да се
визуализират върху HDMI или DSI дисплей. Платката поддържа различни типове ОС като Ubuntu, Raspbian, Windows
10 IoT [4]. Видео контролерът може да поддържа съвременните стандарти за разделителна способност като HD и Full
HD, както и по-високи и по-ниски разделителни способности. Може също така да генерира 576i и 480i композитни
видео сигнали за PAL-BGHID, PAL-M, PAL-N, NTSC и NTSC-J.
При тестването на системата беше използвана USB камера
Logitech C310 с резолюция 1280 x 720 пиксела.
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Мовидиус USB е специализиран процесор за видео
обработка (VPU), който притежава висок изчислителен капацитет за извършване на сложни операции върху статични и
динамични данни, използвайки изкуствени невронни мрежи
[5]. За обработка на видео в реално време той може да извлече и сравни необходимата информация от серията кадри.
Посредством създаване на комуникация между РаспбериПи
и VPU се предават данни от РаспбериПи към VPU за по-нататъшна обработка, като се получава значително ускоряване
на производителността. Това ускоряване се дължи на разтоварване на процесора на Raspberry Pi от извършването на
сложни изчислителни операции, присъщи при използването
на дълбоки невронни мрежи. Мовидиус USB ускорява производителността, като интегрира невронните мрежи, които
извършват математическите изчисления, използвайки така
наречения процесор за видео обработка Myriad 2. Този тип
процесори са разработени специално за задачи, свързани
с машинното зрение и освен това са енергийно ефективни.
В предлаганата система се използва LCD дисплей за
визуализация на видео сигнала от камерата и за начертаване на контурите на оръжията и опасните предмети, които
се намират във видео изображението. На фиг. 2 е представен в блоков вид алгоритъмът на работа на системата.

Алгоритъмът започва със системна инициализация.
Когато РаспбериПи се инициализира, се стартира приложението, което чете видео сигнала от USB камерата. Полученият видео кадър се предава към Movidius, където е
заредена обучената конволюционна невронна мрежа. Тя
е тренирана да разпознава оръжията в изображението.
При откриване на оръжие координатите му се връщат към
Raspberry Pi. Приложната програма очертава правоъгълна
рамка около откритите оръжейни обекти и може да активира сигнал, уведомяващ служителите по сигурността.

Софтуерни инструменти, използвани
за реализация на алгоритъма
За реализиране на представения алгоритъм се използват няколко софтуерни технологии. За обработка на
изображения се използва OpenCV. Това е библиотека за
машинно зрение с отворен код. Проектирана е да осигури
обща рамка за приложения за компютърно зрение и да
ускори процесите на обработка на изображения. Библиотеката разполага с над 2500 оптимизирани алгоритми, които
включват изчерпателен набор от класически и усъвършенствани алгоритми за машинно обучение. OpenCV притежава
интерфейси за C ++, Python, Java и MATLAB и поддържа
Windows, Linux, Android и Mac OS. OpenCV се използва
най-вече за приложения, свързани с реализацията на машинно зрение в реално време [3].
За проектирането, обучението и интегрирането на
невронна мрежа е използвана библиотеката TensorFlow.
Това е библиотека за изкуствен интелект, която върви в
два варианта (TensorFlow CPU и TensorFlow GPU). Разликата
между двете библиотеки е, че CPU версията използва ресурсите на процесора, докато GPU използва ресурсите на
видео картата. Двата варианта имат съществена разлика
в бързодействието, особено при обучението на невронна
мрежа (GPU е около 1000 пъти по-бързо).

Архитектура на невронната мрежа
За реализиране на системата се използва невронна
мрежа с архитектура от тип Resnet. Името Resnet идва от
Residual Networks, които се използват в много приложения
за машинно зрение [5]. Residual блокът има два конволюционни слоя с еднакъв брой изходни канали. Всеки конволюционен слой е последван от слой за нормализиране
batch layer и ReLU функция за активиране. След това двете
операции на завъртане се пропускат и входът се прилага
директно преди окончателната ReLU функция за активиране. На фиг. 3 е представена структурата на един блок в
Resnet мрежата.

Фиг. 2. Алгоритъм на работа
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като лесно могат да бъдат добавени още обекти за разпознаване при наличие на база данни. Използвайки Tensorflow
при обучението, е възможно следене на текущото състояние и визуализацията му с помощта на инструмента
Tensorboard. По този начин се предоставя възможност в
реално време да се визуализират текущите грешки в процеса на обучението (фиг. 4).

Фиг. 4. Визуализация на обучение на невронна мрежа
в Tensorboard

Фиг. 3. Архитектура на един блок в Resnet

Обучение на невронната мрежа
Невронна мрежа е обучена с използване на споменатата Resnet архитектура, която предоставя висока скорост
за откриване на обекти. Самото обучение изисква предварителна база данни от изображения, от които е необходимо да се извлекат характеристиките на търсените обектите,
в конкретния случай различни опасни предмети.
За събирането на база данни, необходими за откриването на различни обекти (в текущия случай оръжия),
са разработени и използвани специализирани питонски
скриптове за извличане на изображения от надеждни източници като http://cocodataset.org и http://deeplearning.
net/datasets/. При началната обработка е необходимо
всички изображения, предвидени за нуждите на обучението, да бъдат с размер, съответстващ на входния слой на
невронната мрежа. При разработената система е избран
стандартен размер 800x600 пиксела. С използването на
инструмент за маркировка в процеса на предварителната
обработка на обучаващите данни се извършва локализация
на търсения обекта в изображението и му се присвоява
етикет (labeling).
За самото обучение на невронната мрежа е необходимо да се конфигурират броят класове за разпознаване
на невронната мрежа, размерът (batch size) на броя изображения, които ще се подават на невронната мрежа при
всяка итерация, както и база данни за трениране на невронната мрежа и тестване на грешката. Невронната мрежа
е обучена да разпознава два обекта (метален бокс и нож),
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При завършване на обучението невронната мрежа е
в състояние да разпознава множество обекти и като прави
софтуерно филтриране кой обект е оръжие и държи ли се
той от човек, може да се заключи за наличие на заплаха
за околните.
Добре обучената невронна мрежа се разполага в Мовидиус ускорителя. Той открива наличието на опасни обекти в изображенията от USB камерата и ги класифицира.
Масивът от класифицирани обекти и тяхното разположение
се обработва в Raspberry Pi модула, който се грижи за
активирането на сигнала за наличие на опасни обекти и
маркира раположението им върху видео сигнала.

Експериментали резултати
Предложената система за откриване на оръжия е реализирана като вградено устройство (фиг. 5).

Фиг. 5. Предложена система

За обучение на невронната мрежа за намиране на
опасни обекти са използвани 200 изображения, от които са
извлечени техните характеристики и е присвоен етикет на
опасните обекти. Невронната мрежа с Resnet архитектура е
обучена за 70 000 цикъла до достигне на желаната точност.
Системата може да открива обекти в различно положение.
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За тестване на точността на невронната мрежа са използвани 100 снимки, невключени в обучението, от които
има разпознаване в около 80 от тях. Например на фиг. 6
два опасни обекта са поставени статично върху маса. Изображението и размерите на обектите могат да се приемат
за идеалния случай, който може да съществува. Невронната мрежа намира обектите с висока степен на точност
и системата поставя етикет с тяхното име. Скоростта за
намиране на обекти е около 100 ms и зависи силно от
разделителната способност на използваната камера. Тези
резултати са постигнати с резолюция на входа 800x600
пиксела. Използвайки по-висока разделителна способност,
споменатата скорост ще бъде по-ниска, докато с по-ниска
разделителна способност ще бъде по-бърза.

Благодарение на правилно подбраната обучаваща извадка невронната мрежа може да открива обектите при
различни положения.

Фиг. 8. Откриване на нож в ръката на човек

Системата може да открива агресивни действия в резултат от рязко направени движения. Имайки координатите
на откритите обекти, е възможно да бъде отчетена тяхната
позиция между различните кадри. При голяма разлика в
тяхното местоположение може да се счита, че е открит
опит за насилие.

Бъдеща работа

Фиг. 6. Детекция на обекти при идеални условия

За да се приеме наличието на потенциална агресия в
изображенията е необходимо опасните обекти да се държат
от човек. В този случай техните характеристики до голяма
степен се препокриват от характеристиките на човешкото
тяло. Обучената невронна мрежа демонстрира възможност
за откриване на опасните обекти на различно разстояние
от камерата, държани от човек.

Предложената система може да бъде надградена за
откриване на огромен брой различни оръжия и опасни
предмети, които могат да бъдат заплаха за околните. За да
се открои потенциалната агресия, освен опасния предмет е
необходимо и неговото привързване към съответния човек.
Откриването на наличието на човека, разположението на
ръцете му и съответно привързаните към тях опасни обекти
може да бъде осъществено с използването на допълнителни невронни мрежи и съответни алгоритми за обработка
на изображения. За в бъдеще е предвидено доразвиване
на невронната мрежа, което включва разпознаването на
човешки обекти и тяхното обвързване с оръжия.

Заключение
Предложената система за откриване на опасни
обекти използва нискостойностни компоненти и достъпни
технологии. Тя може да се използва като основа при създаване на системи за откриване на агресия и насилие на
обществени места. С развитието си една подобна система
би направила ежедневието на хората много по-сигурно и
предвидимо.
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existing opportunities for intelligent delivery of personalized learning
content tailored to the individual needs of children are addressed.

е възможно благодарение на алгоритмите за извличане на
данни в образователен контекст (Educational Data Mining)
и приложението на методи за машинно учене. Машинното
обучение дава възможност на интелигентната система да се
адаптира и усъвършенства с цел ефективно да реши даден
проблем.

Увод

Машинно учене в системите за онлайн
обучение

Една от значимите цели на системата за образование
е да създава условия за формиране на основни умения и
да предоставя възможности за практическото им прилагане. В днешното високотехнологично общество знания могат да се получават както с класическите методи на обучение, така и с използването на онлайн обучителни системи,
в частност – игровобазирани обучителни платформи.
Игровобазираното обучение (Game Based Learning) е
бързо развиващо се направление в съвременния модел за
доставка на образователни ресурси. То предлага знания
по един нетрадиционен и забавен начин и едновременно
с това развива различни специфични когнитивни умения.
Особено подходящо е за приобщаващо обучение на деца
със сензорни, физически, поведенчески или емоционални
проблеми, т.е. деца със специални образователни потребности (СОП). За да се развие максимално капацитетът на
тези деца, методите за преподаване трябва да са съобразени с индивидуалните им характерни особености, а учебното
съдържание – с нивото им на развитие. Учебният материал трябва да е достъпен и да удовлетворява търсените
резултати. В този смисъл обучителната платформа трябва
да се фокусира върху персонализираното предоставяне на
информация. Съвременна тенденция за доставка на персонализирани знания в обучителните платформи е интегрирането на изкуствен интелект. Интелигентната система е
способна да наблюдава, да оценява и да реагира адекватно
на желанията и нуждите на потребителя.
От изключителна важност при децата със СОП е системата да предприема мерки за задържане на вниманието,
поощрение или препоръка. Осъществяването на тази цел

Машинното учене е област в изкуствения интелект. С
помощта на алгоритмите за учене машините извличат знания
от данните на домейна, анализират ги и съставят модел, който
впоследствие може да се прилага върху непознати данни с
цел предсказване, оптмизиране или препоръка. Извличането
на данни в образователния домейн е свързано с откриването
на модели за учене, при които се постигат добри резултати.
Според [2] има три основни направления, в които
се използват методите на изкуствения интелект и машинното учене в контекста на онлайн системите за обучение:
• Оценка на работата и знанията на обучаемите
с цел предсказване на успеваемост. За анализ
и оценка на учебната работа и за предоставяне
на обратна връзка към обучаващите се използват
методи, базирани на теория на графите [4], контекстен анализ [6], правила за асоцииране и последователно извличане на данни [15], анализ на
времеви серии [10], класификация и клъстеризация
[9] и други. За предсказване на успеваемостта на
обучаемия се използват два модела – когнитивен
и статистически. Когнитивният модел се основава
на разсъжденията, които ученикът използва за решаване на даден проблем. Статистическият модел
отчита латентни фактори, които обясняват наблюдаваните данни. За проектиране и обучение на тези
модели най-често се използват Бeйсово проследяване на знания [14] и логистична регресия [5].
• Препоръка на подходящи учебни материали и
учебни дейности, съобразени с нуждите и интересите на обучаемия. За целта се използват
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препоръчващи системи (Recommender systems,
RS), базирани на различни техники: с бази знания
[12], с търсене на сходство с предпочитанията
на други обучаеми [7], с подобно съдържание [1]
или подобни характеристики в определен домейн
[8] или чрез комбинация на няколко метода [11].
• Създаване на инструменти за подпомагане на
работата и обучението на преподавателите. Различни интелигентни инструменти се използват в
помощ на преподавателите, за да се адаптират към
нуждите на обучаемите и да се улесни оценяването. Тези инструменти предоставят статистика и
информация за усвоени умения [13], автоматична
оценка на ефективността на студентите [3] и други.
Инструментите за ефективно преподаване се базират на модели за компетентности и аналитични
методи за обучение, за да осигурят придобиването
на необходимите умения за преподаване.
Тази разработка се фокусира върху препоръката на
подходящо учебно съдържание като средство за персонализация на обучението на децата със СОП.

требителите. За целта е необходимо рейтинговата матрица
да бъде факторизирана. Методът може да бъде изпълнен с
Decision Tree, Association rules или Naïve Bayesian Classifier.
ПС, базирани на знания (Knowledge-based RS). За
да изготвят препоръка, тези системи използват знания,
описващи асортимента на ресурсите, контекста и предпочитанията на потребителите. Знанията могат да бъдат
представени като онтологии (Ontology-based), ограничения
(Constraint-based) или различни случаи (Case-based).
ПС, базирани на домейн (Domain-specific RS). Препоръките, които осигуряват, са свързани със специфични
характеристики на домейна. Те са класифицирани в няколко групи с идеята, че хора, които харесват едни и същи
продукти, са свързани спрямо някакъв критерий – например общи интереси (Social-based) или демографски характеристики (Location-based).
Хибридни ПС (Hybrid RS). Те комбинират различни
подходи, като ги прилагат по три начина – монолитно, паралелно и последователно.

Препоръчващи системи

Модел на ПС за игровобазирано
обучение на деца със специални
образователни потребности

Препоръчващите системи (ПС) са инструменти, които
търсят в информационното пространство ресурси, отговарящи на индивидуалните желания и предпочитания на потребителите. Пространството на търсене се ограничава с помощта
на знания за отделните потребители. Това е възможно благодарение на взаимодействието им с пространството и събирането на множество данни. За целта се използват експлицитни и/или имплицитни методи. Експлицитните методи са
свързани с потребителски оценки, класификации и отговори
на въпроси. Имплицитните методи се състоят в проследяване
и запис на поведението на потребителите в средата.
На базата на методите за изчисление и реализация на
препоръки се различават няколко основни вида класически
системи.
ПС, базирани на съдържание (Content-based
filtering, CBF). CBF системите препоръчват ресурси, подобни на тези, които потребителят е посетил или оценил
положително в миналото. Ресурсите са представени векторно чрез своите характеристики, описани като свойства
с определена стойност. Търси се близост между харесаните
от потребителя ресурси и наличните в базата данни.
Съвместни ПС (Collaborative filtering). Съвместните
ПС (базираните на взаимодействия ПС) препоръчват ресурси, сходни с харесаните от потребители с подобен профил.
Между потребителите и ресурсите съществуват релации,
които се описват в рейтингова матрица. Всеки запис в матрицата съдържа специфично взаимодействие, оценено по
някаква скала. За да се изготви препоръка, се използват
два метода – базиран на памет (memory-based) и базиран
на модел (model-based).
Методът, базиран на памет, търси най-близките потребители или най-близките продукти. За целта използва
k-NN алгоритъм (k-nearest neighbors). Методът, базиран на
модел, изгражда рейтингов модел според оценките на по-

Във Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ съвместно с Педагогическия факултет се изпълнява проект Приобщаваща
класна стая „Играя и зная“. Цел на проекта е разработването на интелигентна игровобазирана платформа, предназначена за ученици със СОП, техните учители и родители.
За учениците са предвидени интерактивни игри с различни
нива на сложност, доставящи знания в областите „Природни
науки“ и „Екологично образование и здравословен начин
на живот". За учителите и родителите системата ще осигури
управляващи и контролиращи функции. Реализацията на интелигентно поведение в системата е делегирано на интелигентни агенти, имплементирани като персонални помощници
(ПП). Основната им задача е да обслужват образователния
процес, като следят резултатите от действията на учениците
и препоръчват и доставят релевантни учебни материали – в
случая подходящи игри, които да осигуряват необходимите
знания и да развиват определени умения и навици.
За да се препоръча съдържание, е необходимо да
има взаимодействие между потребителите и ресурсите на
домейна. Когато липсва такова взаимодействие, говорим
за студен старт. При студен старт не може надеждно да
се измери близост между потребители или продукти, така
че методите за съвместна филтрация или тези, базирани на
знания, не могат да генерират препоръки.
Неприемливо е да се използва и ПС, базирана на домейн, защото понятието специални образователни потребности обхваща широк диапазон от различни нарушения.
Въпреки че учениците със СОП са класифицирани в една
група, те са твърде хетерогенни по отношение на харесване
и възможности за реакция, което е пречка за създаване на
единна препоръка.
Логично е да се предположи, че подходяща за случая
е ПС, базирана на съдържание. Потребителският профил
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интелигентни системи
не се влияе от другите потребители и системата може да
препоръчва ресурси, без да има натрупана история. Съществена в случая единствено е приликата на атрибутите в
продуктите. Това донякъде премахва проблема със студения
старт, въпреки че ако потребителят е нов, е необходимо
време, за да се натрупат данни и да се изгради профилът
му. Недостатък на подхода е липсата на разнообразие в
първоначалното генериране на препоръки.
Архитектура на ПС, базирана на съдържание
Архитектурата на системата за препоръчване на съдържание е изградена от четири модула – анализатор на
съдържание, класификатор, потребителски профил и филтър (фиг. 1).
ПС от този вид използват характеристичен векторен
модел (feature vector) или атрибутен модел (attribute profile)
за описание на ресурсите от приложната област. Задачата
за преобразуването на данните в структурирано съдържание е възложена на анализатора на съдържание (Content
Analyzer). Той генерира темплейти в номиналната скала,
кореспондиращи със свойствата на ресурсите от базата
данни. Готовите темплейти се подават на препоръчващия
филтър.
Темплейтите на ресурсите (игрите), избрани от потребителя, се подават на класификатора (Classifier). Той ги
разделя в два класа – харесани и нехаресани. И двата
класа се записват в профила на потребителя.
Класифицираните като харесани игри от профила на
потребителя се подават на филтъра. На базата на близост
на вектори с определен толеранс (между харесани темплейти и всички темплейти в базата) филтърът може да
генерира сортиран списък с препоръки.

Класифицираните като харесани игри от профила на
потребителя
се подават като
на филтъра.
Наигри
базата
близостна
Класифицираните
харесани
от на
профила
напотребителя
вектори ссе определен
толеранс На
(между
подават на филтъра.
базата харесани
на близост
темплейти
и всички
темплейти втолеранс
базата) филтърът
да
на вектори
с определен
(между може
харесани
като
харесани
игриможе
от профила
на
генерира
сортиран
списък
с препоръки.
темплейти
иКласифицираните
всички
темплейти
в базата)
филтърът
да
се подават
на филтъра. На базата на близост
генерирапотребителя
сортиран списък
с препоръки.
на вектори с определен толеранс (между харесани
темплейти и всички темплейти в базата) филтърът може да
генерира сортиран списък с препоръки.

за избор на игра – цветова гама, геометрични форми, област на знания, трудност, динамика, жанр и други.
Нека Ω е m-мерно множество от несъвместими ресурси, т.е. ∑1mGi=Ω, а всеки ресурс (игра), според конвенцията за описание в CBF, е представен с вектор
1) Gi=[w1,w2,…,wn],
където wj е теглото на специфична характеристика от
n-мерното пространство на характеристиките
2) H={h1,h2,…,hn}.
Един възможен вариант за описание на елементите
на H е:
h1 – брой повторения на играта;
h2 – време, отделено за играта;
h3 – ниво на трудност;
h4 – област на знание;
h5 – динамика;
h6 – преобладаващ цвят;
h7 – преобладаващи геометрични форми;
h8 – жанр;
h9 – звук.
Всяко hj принадлежи на някое от следните множества:
h1 ∈ Z0+
h2 ∈ Z0+
h3 ∈ Z0+
h4 ∈ {математика, физика, биология, …};
h5 ∈ {ниска, средна, висока …};
h6 ∈ {син, зелен, жълт, …};
h7 ∈ {квадрат, кръг, цилиндър, …};
h8 ∈ {карти, пъзел, лабиринт, …};
h9 ∈ {мелодия, женски говор, мъжки говор, …}.

Теглото wj най-лесно може да се определи чрез
статистическата мярка TF-IDF (Term Frequency – Inverse
Document Frequency). Тя е приложима за векторния модел и
определя честотата на срещане на даден елемент в ресурс
(TF) и честотата на срещане на същия елемент във всички
ресурси (IDF):
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ , 𝐺𝐺𝐺𝐺 )

𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖
(3)
(3) TF = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ , 𝐺𝐺𝐺𝐺 ,)
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑖𝑖

(3) TF =

𝑖𝑖𝑖𝑖
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,

𝑛𝑛𝑛𝑛 на срещане на характеристиката
където count(hj,Gi) е броят
hj в играта Gi, а 𝑛 е броят𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ
на всички
в тази
)
𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖характеристики
(3) TF =
,
игра;
𝑛𝑛𝑛𝑛
∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑖𝑖𝑖𝑖

(4) IDF = log
,
𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ∑
𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 )
(4) IDF = log
(4)
,
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 )

∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺
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𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 ) j i i
на срещане
характеристиката
h
във
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∑
,
𝐺𝐺𝐺𝐺
)
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎна
𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 j

∙ log
.
Формален модел на игра. Поради спецификата на (5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ
𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 )
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�ℎ∑
𝑗𝑗𝑗𝑗 ,𝑖𝑖𝑖𝑖 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 � .
∙ log
целевата група натрупването на знания за потребителите (5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 =За теглото
характеристика
се получава
𝑛𝑛𝑛𝑛 wj на дадена
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�ℎ
𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 �
може да става само с имплицитни методи. Източници на
алгоритми.
За
разделяне
на
∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 )
(5)
обучаващи данни за класификатора могат да бъдат брой
(5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 = алгоритми. За∙ logразделяне на
.
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�ℎ
𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 �
изиграни игри от един и същи вид, време, отделено за една
игра и различни допускания по отношение на мотивацията
алгоритми. За разделяне на
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𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 )
∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
(4) IDF = системи
,
log
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Класификационни алгоритми. За разделяне на даалгоритми.
За игри
разделяне
на
нните в два класа
(харесани
и нехаресани
игри) могат
∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
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𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑖𝑖𝑖𝑖
да се приложат
класификация.
Практи(5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 =всички методи за
∙ log
.
𝑛𝑛𝑛𝑛 най-често𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�ℎ
чески обаче в този вид ПС
използван
e 𝑖𝑖𝑖𝑖 �наивен
𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐺𝐺𝐺𝐺
бейсов класификатор (Naïve Bayesian Classifier, NBC).
алгоритми.
За разделяне
на
NBC се базира на теоремата
на Бейс,
като се допуска, че компонентите на Gi са независими (wa∩wb=∅). Нека
с А означим даден клас, като A=1 е класът на харесаните
игри, а A=0 е класът на нехаресаните игри. Според теоремата на Бейс вероятността дадена игра Gi да е от клас
А, е следната:
(6) 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴|𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 ) =
(6)

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝐴𝐴𝐴𝐴)
,
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 )

ъдето
където
та на брой срещания на клас 𝐴𝐴𝐴𝐴
брой срещания
на клас A
(𝐴𝐴𝐴𝐴)
=
;
елите общ брой
P(A)=
; 𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝐴𝐴𝐴𝐴)
наблюдения
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺
(6)
,
ци |𝐴𝐴𝐴𝐴)
на = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤 , 𝑤𝑤𝑤𝑤 … , 𝑤𝑤𝑤𝑤 общ
𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴|𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑖𝑖𝑖𝑖 ) =
брой
наблюдения)
(𝐺𝐺𝐺𝐺
поради
𝑖𝑖𝑖𝑖
1
2,
𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝐴𝐴𝐴𝐴� = ∏𝑗𝑗𝑗𝑗=1 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝐴𝐴𝐴𝐴� – 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺
𝑖𝑖𝑖𝑖 )
брой
аивното допускане
къдетоза независимост на характеристиките;
а една брой срещания на атрибутите на 𝐺𝐺𝐺𝐺 n
P(G │A)=P(w
,w2,…,wnна
│A)=∏
брой срещания
клас
𝑖𝑖𝑖𝑖 j=1𝐴𝐴𝐴𝐴P(wj│A) – поради наив1
цията
(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 ) =
. ;
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴) =i
ното
допускане
за
независимост
на характеристиките;
общ
брой
наблюдения
общ
брой
наблюдения
бласт
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 |𝐴𝐴𝐴𝐴) = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤1 , 𝑤𝑤𝑤𝑤2, … , 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛 �𝐴𝐴𝐴𝐴� = ∏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗𝑗𝑗=1 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝐴𝐴𝐴𝐴� – поради
брой срещания на атрибутите на Gi
P(Gi)= допускане за независимост на характеристиките;
наивното
.
урси,
брой
срещания
на наблюдения
атрибутите на 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖
цията
общ
брой
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 ) =
.
общ брой наблюдения
)
поотделно
за
двата класа
След
изчисление
на
P(A|G
, 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛 ],
i
играта
се
класифицира
в
един
от
тях
на
базата
на по-гоот 𝑛𝑛𝑛𝑛-

, ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛 }.
те на

ства:

ляма вероятност.
Сравняване на игрови вектори. За сравнение на
вектори с реални компоненти могат да се приложат различни метрики за близост: мярка на Минковки, Евклидова
мярка,2 косинусова мярка,
Манхатънско разстояние, раз�∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 )2 < 𝑘𝑘𝑘𝑘.
стояние на𝑖𝑖𝑖𝑖 Чебишев
и други. Най-често използваната мярка за близост е Евклидовата мярка
2

�∑𝑖𝑖𝑖𝑖(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖 )2 < 𝑘𝑘𝑘𝑘.

Два вектора се считат за еднакви, ако разликите в
компонентите им са по-малки от предварително зададена
стойност k. В зависимост от големината на k се променя
точността на филтъра, който изготвя списъка с игри за
препоръчване.
Наивният Бейсов класификатор има няколко предимства – реализира се сравнително просто, обучава се с
малко на брой данни и работи бързо. Единствен недостатък
е наивното допускане за независимост, което не е приложимо за всяка задача.

Заключение
Създаден е модел за препоръка на съдържание в
игровобазирана платформа за обучение, предназначена
за ученици със СОП. Играта е формализирана, като са
избрани девет специфични характеристики. ПС дава възможност за интелигентно предоставяне на персонализирано учебно съдържание, съобразено с индивидуалните
нужди на децата.
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Метаевристични методи за оптимизация
при планиране на ресурси и управление
на бизнес процеси

Д. Николов, М. Лазарова

Metaheuristics for Optimization in Resource Planning
and Business Process Management

D. Nikolov, M. Lazarova

Key Words: Enterprise resource planning; business process management; optimization; job shop scheduling; metaheuristics; machine
learning.
Abstract. The paper presents a metaheuristics based framework for
resource planning optimization and business project management.
Possibilities for utilization of metaheuristic algorithms are presented
in view of solving job shop scheduling problem for resource planning
in ERP. A general framework for resource planning and business process management is suggested that utilizes several metaheuristics
approaches. The proposed framework allows integration in ERP based
on development of an optimization agent in multiagent framework.

Увод
С ускореното развитие на нови технологии и софтуерни решения индустрията и предприятията все повече
използват нови технологични възможности за интегриране
на интелигентни и адаптивни системи за оптимизиране на
бизнес процеси и управление на ресурси. Интелигентните
и адаптивни изчислителни системи използват споделени
знания между хетерогенни платформи за подпомагане на
вземане на решения за различни индустриални проблеми,
като интегрират изчислителните с физическите процеси, в
това число координация, мониторинг и контрол на физически операции и инженерни системи.
Всяка компания може да се разглежда като набор от
ресурси и данни за тях, както и различни отдели, които ги
управляват: човешки, финансови, материални и нематериални ресурси. Планирането на използването на ресурсите в
предприятията може да се разглежда като оптимизационна
задача, за която се дефинират определени изисквания и
ограничения в зависимост от спецификата на конкретните предприятия. Планирането на ресурсите от своя страна
е в пряка зависимост и има значително влияние върху
подобряването на работата на бизнес процесите. Съвкупността, размерът и обхватът на наличните ресурси, както
и свързаните с тях бизнес процеси могат да доведат до
необходимостта от решаване на сложна задача за оптимизация за тяхното управление и оптимално използване при
удовлетворяване на определени изисквания и ограничения.
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В условията на сложност, динамичност и стохастичност на индустриалната среда при решаването на оптимизационни задачи за планиране на ресурси се изисква
включването на разнообразие от производствени продукти
и процеси, както и непредсказуеми събития като заявка
за нови поръчки, закъснения при обработката, повреда
на машина, недостиг на суровини, инструменти или хора.
Дефинирането на оптимизационните задачи планиране на
ресурси като задача за удовлетворяване на ограничения
(Constraint Satisfaction Problem) и проблем за планиране на
задачи (Job Shop Scheduling Problem) позволява планиране
на използването на различни ресурси с цел намаляване
на времето, необходимо за завършване на производствени
задачи, увеличаване на използването на капацитети и обща
ефективност на ресурсите и по този начин максимално
увеличаване на рентабилността. Съставянето на оптимален
производствен график включва възможности за наличие
на дълги и сложни производствени процеси, дефиниране
на ограничени ресурси, в това число суровини, машини,
хора и други, динамично актуализиране на състояние на
поръчки.
Статията разглежда възможностите за използване на
метаевристични подходи за решаване на оптимизационни
задачи при планиране на ресурси и управление на бизнес
процеси. Разгледани са методи и алгоритми за оптимизация, включително адаптивни и евристични алгоритми, на
чиято база е предложена обобщена рамка за планиране и
оптимално използване на ресурси и свързаните с тях бизнес процеси. Предложената рамка позволява интегриране
на модули за планиране към ERP системи.

Планиране на ресурси и управление
на бизнес процеси
Терминът Enterprise Resource Planning (ERP) е възприетото наименование на многофункционална информационна система за планиране на ресурси на предприятия, която
съдържа в себе си много програмни модули, поддържащи
основните работни процеси на едно предприятие. Основен
фокус и цел на внедряването и използването на ERP систе-
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ма е оптимизиране на ресурсите в бизнеса. ERP системата
интегрира всички бизнес процеси, за да подобри ефективността на управление на организацията.
Планирането на ресурсите е процес на разпределяне
на задачи за използване на човешки и нечовешки ресурси
по начин, който би увеличил ефективността на използването им. В условията на конкурентна среда компаниите се
стремят да доставят технологично иновативни продукти и
услуги с намаляващи бюджети, които да са насочени към
пълноценно използване на всички налични ресурси. Управлението на ресурсите е сложен процес, особено в предприятие с общи географски разпределени ресурси. Независимо от това какъв е предметът на дейност на компанията
и какви са използваните от нея ресурси, всяка система за
управление на ресурси включва три основни възможности:
• Управление на капацитет и търсене. Оптимизиране на използването на ресурсите чрез приоритизиране на работата с висока стойност с наличния ресурсен капацитет.
• Управление на използване на ресурси. Осигуряване на наличие на необходимите ресурси за
изпълняване на дейности с първостепенна за компанията важност, в това число и за постигане на
стратегическите й цели.
• Управление на процеси във времето. Проследяването на изпълнението на основните бизнес
процеси във времето е необходимо за оценяване
на планираните ресурси и сравнение с действителните с оглед оптимизиране на използването на
ресурсите във времето и осигуряване на успешно
управление на процесите.
На пазара има много доставчици, които предоставят
ERP решения или така наречените cloud-базирани ERP решения [1]. Въпреки че платформите за внедряване или технологиите, на които се базират, са различни, съществуват
общи и основни модули, които са налични във всяка ERP
система [2], като в зависимост от нуждите на организациите, необходимите компоненти се интегрират за формиране
на персонализирана ERP система.
Модул „Човешки ресурси“ (Human Resources
Module). Има за цел ефективно управление на човешките
ресурси чрез управление на информация за служители, в
това число записи на служители, преглед на резултати,
обозначения, длъжностни характеристики, матрица на умения, проследяване на времето и посещаемост.
Модул „Наличност/инвентаризация“ (Inventory
Module”). Използва се за проследяване на запасите от
артикули и текущото им местоположение в организацията.
Модул „Продажби“ (Sales Module). Обслужва процесите за продажби и включва възможности за анализ и
обработка на запитвания, изготвяне на котировки, приемане на поръчки за продажби, изготвяне на фактури за продажби, изпращане на материали или услуги, проследяване
на поръчка за продажба.
Модул „Закупуване“ (Purchase Module). Обслужва
всички процеси, които са част от доставката на стоки или
суровини, необходими за организацията.

Модул “Финанси и счетоводство” (Finance and
Accounting Module). Управлява целия приток на финансови
средства на организацията, като проследява всички транзакции (разходи, баланс, счетоводни книги, бюджетиране,
банкови извлечения, разписки за плащания, управление на
данъци и други).
Модул „Управление на взаимоотношенията с клиенти (Customer Relationship Management). Подпомага повишаването на производителността на продажбите чрез
по-добро обслужване на клиентите и подобряване на взаимоотношенията с тях, съхранява всички данни за клиенти и
позволява проследяване на информация за клиент, история
на комуникация, разговори, срещи, подробности за покупки, продължителност на договори.
Модул „Производство“ (Engineering/Production
Module). Подпомага производствените предприятия при
доставяне на продукти и управлява планиране на производството, използване на суровини, проследяване на дневен производствен процес, продуктови прогнози, отчети.
Управление на веригата по доставките (Supply
Chain Management (SCM). Управлява доставките между
производител и краен потребител и обратно.
ERP системите се използват за ефективно рационализиране на бизнес операциите на организацията. Бизнес
процесът може да се разглежда като съвкупност от дейности, които се случват в дадено предприятие [3]. Бизнес
процесите използват средства и ресурси (човешки, машинни, финансови) и ги трансформират в стоки и услуги.
Чрез бизнес процесите организациите постигат конкретни
цели, например бизнес процесът на продажбите започва с клиентска поръчка и завършва с реализиране на
сделка с клиента. За постигане на по-ефикасни бизнес
процеси се изисква ефективно споделяне на информация между функционалните звена в предприятията [4].
Международният стандарт ANSI/ISA-95 [5,6] дефинира модели за информационните потоци между бизнес системи
и производствени системи за управление. Интегрирането на бизнес системите и производствените системи в
стандарта се дефинира и разглеждат като петстепенен
функционален йерархичен модел, представен на фиг. 1.
Бизнес нивото (ниво 4) включва бизнес процеси и решения за оперативно управление и общо планиране на
компанията. Производствените нива (нива 0-3) съдържат
управление на производствените операции (Manufacturing
Operations Management, МОМ), дейности за проследяване
на работни процеси и оптимизиране на производствени
процеси (ниво 3), мониторинг и контрол (ниво 2), управление на производствени процеси (ниво 1) и самите
физически процеси (ниво 0). Бизнес процесите съгласно
стандарта ISA-95 се изпълняват в най-горното ниво и се
управляват от ERP системите, които предават данни към
ниво 3 за планиране на заявки и създаване на производствени планове. Дейностите, свързани с управление на
производствените операции, които включват и дейности
за планиране на ниво 3, са свързани с детайлизирани
информационни потоци, описани в стандарта ANSI/ISA-95
[6] (фиг. 2).
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Фиг. 1. Йерархичен модел за интегриране на бизнес системи и производствени системи
за управление съгласно стандарта ANSI/ISA-95 [5]

Оптимизацията при планирането и използването
на ресурси и управление на бизнес процеси се състои
в постигане на желаните резултати в зададени времеви
рамки и бюджет с минимално използване на самите ресурси. Оптимизацията на използването на ресурси се отнася
до оптимално използване на взаимносвързани ресурси с
цел генериране на времеви графици, планиране и прогнозиране на използването на ресурси [7]. За подпомагане
на оптимизирането при планиране на ресурси при сложни
производствени процеси и операции, които изискват разширена функционалност на планирането, в допълнение към
ERP системите и системите за управление и планиране на
производствените операции се използват софтуерни системи и/или модули за планиране (Advanced Planning and
Scheduling, APS) [8]. APS се интегрират с ERP и MOM и позволяват консолидиране на данни за търсене в множество
отделни системи; проследяване на наличност на ресурси
и производствен капацитет; създаване на производствени
графици на базата на търсене и ограничения; оптимизиране на производствени графици на базата на промени в
търсенето; преобразуване на производствени планове във
времеви графици; изготвяне на консолидирани производствени планове и времеви графици и други.

Планирането на ресурси
като оптимизационна задача
Планирането и управлението на ресурси изисква предоставяне на продукти или услуги при наличие на множество ограничения на ресурсите: служители, активи, време,
бюджет. В този смисъл планирането на ресурси се свежда
до предоставяне на решение на задача за удовлетворяване
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на ограничения (Constraint Satisfaction Problem, CSP) [9],
която е обект на интензивни изследвания както в областта
на изкуствения интелект, така и в областта изследване на
операциите.
Задачата за удовлетворяване на ограничения изисква
определяне на решение на даден проблем измежду набор от кандидат-решения при удовлетворяване на набор от
произволни ограничения. Задачата за удовлетворяване на
ограничения се представя като [10]:
• Kраен набор от променливи, които представят решението
V = {V1, V2, V3, ....., Vn};
• Kраен набор от ограничения
C = {C1, C2, C3, ......, Cm};
• Набор от непразни домейни (набор от дискретни
стойности) за всяка променлива
D = {D1, D2, D3, ....., Dn}.
Всяко ограничение Ci включва подмножество на променливите и допустимите комбинации от стойности от съответния домейн за това подмножество. Състояние на CSP
се определя чрез присвояване на стойности на някои или
на всички променливи: {Xi = Vi; Xj = Vj; …}. Валидно състояние на CSP е такова, което не нарушва нито едно от
ограниченията. Пълно състояние на CSP е такова, което съдържа всяка променлива. Решение на CSP е пълно състояние, което удовлетворява всички ограничения. При някои
конкретни приложения на CSP се търси такова решение,
при което се получава максимална стойност на предварително дефинирана целева функция. Елементите в домейна
могат да бъдат както непрекъснати, така и дискретни, но

3 2019

постижения и приложения
при планирането на ресурси в предприятията стойностите
са само дискретни. За решаване на CSP с крайни дискретни домейни се прилагат алгоритми, базирани на търсене
[11,12,13]: backtracking, constraint propagation, local search.
Изискването за определяне на най-добро решение
спрямо дефинирана целева функция за конкретна оптимизационна задача често представлява NP пълен проблем, за
решаването на който не са приложими ефективни алгоритми, базирани на търсене в пространство на състоянията,
дори и при наличие на достатъчна изчислителна мощност,
в това число високо-производителни компютърни системи
и облачни структури, които позволяват обработване на големи масиви данни.
В зависимост от вида на решението, което намират,
алгоритмите за решаване на оптимизационни задачи могат
да бъдат категоризирани в две основни групи:
–– точни алгоритми, при които се определя най-доброто решение на оптимизационната задача (exact
solution);
–– приблизителни алгоритми, при които се определя близко до оптималното решение (near-optimal).
NP пълните оптимизационни задачи изискват експоненциално време за намиране на точното оптималното решение. Приблизителните алгоритми позволяват определяне
на добро решение, близко до оптималнотоq с използване
на значително по-кратко време и/или изчислителен ресурс.
Проблемите за оптимално разпределение на различни
ресурси в ERP системите (финансови, времеви, човешки,
материални и други) могат да се разделят на две групи
[14]:
–– оптимално планиране на ресурси в предприятията, при които времето не е ограничено или това
ограничение не е критично;
–– управление на ресурси на инвестиционни проекти,
при които ограничен набор от операции имат уникален набор от свойства и изискват изпълнение в
строго дефинирани времеви интервали и срокове.
Планирането и управлението на ресурси в предприятията може да се дефинира като CSP чрез изпълнение
на следните стъпки: дефиниране на набор от променливи;
дефиниране на набор от домейни; дефиниране на набор
от ограничения с променливи и домейни; определяне на
оптимално решение.
Дефинирането на CSP за планиране и управление на
ресурси може да включва: определяне на срокове и начало
на производство за поток от входни поръчки на клиенти с
различни маршрути въз основа на съществуващо натоварване и наличност на ресурси и материали, планиране на
материали за всяка поръчка и планиране на производство.
При решаването на оптимизационни задачи е възможно
да възникнат различни промени в дефинираната задача, в
това число промени в поръчки на клиенти, промени в срокове и приоритети за изпълнение, закъснения в снабдяване
с материали, преработване или отхвърляне поради лошо
качество, машинни повреди.
Намирането на оптимимално решение при планиране и управление на ресурси в предприятията много често

е свързано с формулиране на оптимизационни задачи с
голям брой променливи и голяма размерност на съответните домейни, както и с голям брой ограничения. За автоматизиране на управлението, планирането, логистиката и
контрола при производството и използването на ресурси
в предприятията чрез решаване на отпимизационни задачи могат да се приложат интелигентни подходи за производствено планиране, базирани на машинно обучение, и
метаевристични алгоритми, които позволяват генериране
и оценка на сценарии what-if за постигане на най-добри
резултати.
Оптимизационните задачи, които се дефинират при
планиране и управление на ресурси в предприятията, се
свеждат до решаване на оптимизационни проблем за планиране на задачи (Job Shop Scheduling Problem, JSSP),
чиято конкретна дефиниция за различните аспекти на планиране на ресурси в ERP се определя от структурата на
конкретния работен процес. Работният процес се разглежда като множество от задачи, които се изпълняват на машини, в това число хардуерни устройства и/или човешки
ресурси, чрез извършване на множество операции. Всяка
операция може да се извърши само на една машина, докато машините могат да имат специфични възможности да
изпълняват операции в зависимост от конкретния бизнес
процес, който се моделира и оптимизира. Машината не е
непременно част от физическото оборудване, а се разглежда като абстракция на изпълнител или група изпълнители.
В най-широкия смисъл планирането на задачи се
разглежда като Open Shop Scheduling Problem (OSSP), при
който се цели планиране на изпълнението на n задачи върху М машини, всяка с 1, 2, ..., m операции, които могат
да се изпълняват в различен ред [15]. При JSSP всяка
задача Ji, i ∈ [1, n] изисква изпълняване на определена
последователност от mi операции, извършвани от различни
машини Oi1, Oi2, Oi3 ... Oim. Основната цел на оптимизацията при планиране на изпълнението на задачите е да се
планира използването на споделени ресурси във времето за конкурентни дейности, като се постигне максимална
ефективност, която може да бъде дефинирана с различни
целеви функции. Обикновено функцията за оптимизация се
определя от най-дългия период Cmax, за който приключва
изпълнението на всички операции за всички задачи. Определеното оптимално решение представя оптимален график
за изпълнение на задачите и изпозлване на машините.
Представянето на конкретна JSSP задача обикновено
е с насочен ацикличен граф. Всеки възел представя операция на определена задача. Положителните тегла на дъгите
определят времето, необходимо за изпълнение на операцията. Връзките между възлите определят експлоатационни
и технологични зависимости, а връзките, представени с
пунктирани линии, илюстрират изисквания за ред на изпълнението на операциите. Пример за три задачи, всяка с три
операции, които се изпълняват на три машини, е показан
на фиг. 1, където с Oij е означена операция за задача
машина i, а Pij e времето за изпълнение на операция Oij.
Решението на планирането на ресурсите се получава чрез
насочване на ръбовете, означени с пунктирани линии, в
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една от възможните посоки. Примерно решение на задачата от фиг. 2 е показано на фиг. 3, а на фиг. 4 е представен

времевият график за изпълнение на задачите за решението
от фиг. 3.

Фиг. 2. Пример за JSSP за три задачи и три машини

Фиг. 3. Решение на примера за JSSP за три задачи и три машини

Фиг. 4. Времеви график на решението на примера за JSSP за три задачи и три машини

Решението се описва със следната последователност
на изпълняваните операции на всяка машина:
m1 = {O11, O22, O32}, m2 = {O12, O23, O33}; m3 = {O21,
O31, O13}
Качеството на полученото решение се изчислява като
дължина на най-дългия път в насочения граф. В примера
най-дългото време се определя от изпълнението на опера-
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циите {O11, O22, O32, O33}, което води до решение с дължина
16 единици време.
Прилагането на OSSP и JSSP при управление на ресурси и бизнес процеси позволява влияние на резултатите
от предложеното оптимално решение върху работата на
цялото предприятие. Конкретният смисъл на задачите и машините зависи от спецификата на предприятието и може
да бъде свързан както с планиране при производствени
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предприятия, така и с управление на проекти, като при
това машините могат да бъдат свързани както с машинен,
така и с човешки ресурс.
За решаване на JSSP и OSSP могат да се използват
различни подходи и методи, които попадат в една от следните три категории [16]:
• Евристични правила (heuristic rules, dispatching
rules). За определяне на следваща от набор от задачи, която да бъде изпълнена на дадена машина,
се използват евристични правила, наричани още
правила за приоритетизиране или правила за планиране. Прилагането на правилата и изборът на
последователност от задачи не изследва резултата
от избора върху качеството на полученото решение
[17]. Използването на различни евристични правила за планиране е насочено към различни целеви
функции, в това число и динамични, които са свързани с определяне на решение с минимално реме
за изпълнение, максимално стандартно отклонение
или производство точно навреме (just-in-time) [18].
• Класически оптимизационни подходи. Методите
за класическа оптимизация, които могат да бъдат
приложени за решаване на JSSP, се базират на
методи за търсене с клони и граници (branch and
bound) и методи с динамично оптимизиране, при
които се използва подход за пълно търсене на
възможните решения, като проблемът се декомпозира до множество по-малки взаимноизключващи
се подпроблеми [17].
• Подходи с машинно обучение. Въпреки че JSSP
е оптимизационен проблем, за решаването му могат да се използват подходи с машинно обучение,
базирани на невронни мрежи, размита логика,
обучение с утвърждение [17,19].
JSSP и ОSSP са NP пълни оптимизационни задачи и
намирането на оптимално решение за приемливо време е
предизвикателство особено при висока сложност на дефинираната задача [20]. Решение за конкретeн еталонен пример
с 10 задачи и 10 машини [21] e предложено едва 25 години
по-късно [22]. Използването на класически оптимизационни
подходи за определяне на точно решение за планиране на
голям брой задачи с множество опрерации, изпълнявани на
голям брой машини, е практически неприложимо.

Метаевристични алгоритми
за планиране на ресурси
Евристичните алгоритми се характеризират с определянето на достатъчно добро решение в случаите, когато
намирането на глобалното оптимално решение с точни алгоритми е неприложимо поради изискваните изчислителни ресурси или времеви ограничения. Метаевристиките са
клас алгоритми, дефиниращи независима от проблема алгоритмична рамка на високо ниво, която предоставя набор
от стратегии за разработване на алгоритми за евристична
оптимизация [23].

Класификация на метаевристичните алгоритми може
да се направи в зависимост от различни критерии:
• Според произхода на идеята за намиране на решение. Метаевристики, инспирирани от природата
и неинспирирани от природата метаевристики. Метаевристичните алгоритми, инспирирани от природата, използват биологични или физични феномени:
еволюционни алгоритми, алгоритъм за оптимизация
по метод на мравките, алгоритъм на изкуствените
пчелни семейства, оптимизация с рояк от частици,
симулирано закаляване, изкуствена имунна система, алгоритъм на прилепа, алгоритъм на кукувицата, алгоритъм на светулката и други.
• Според използването на памет. Метаевристики
с памет, които съхраняват и използват история
на търсенето на оптимално решение както за диверсификацията, така и за интензиифкацията на
търсенето в пространството на възможните решения (например табу търсене, търсене с разсейване, генетични алгоритми) и метаевристики без
памет, които не използват информация, извлечена
по време на процеса на търсене, а се базират на
Марковски процеси и използват само текущото
състояние за управление на процеса на търсене (например симулирано закаляване, итеративно
локално търсене, GRASP).
• Според вида на получаваните решения. Детерминистични метаевристики: при дадено начално
състояние винаги се получава едно и също крайно
решение (например локално търсене, табу търсене) и стохастични метаевристики, при които могат
да се получат различни крайни решения при едно
и също начално състояние (например симулирано
закаляване, еволюционни алгоритми).
• Според техниката за генериране на решения.
Метаевристики с популации, при които се създават, поддържат и подобряват множество кандидат-решения и използват различни характеристики и техники за насочване на търсенето
в пространството на възможните решения (например еволюционни алгоритми, алгоритъм за
оптимизация по метод на мравките, алгоритъм
на изкуствените пчелни семейства, оптимизация
с рояк от частици) и метаевристики с траектории, при които се изгражда, трансформира и
оптимизира единиствено кандидат-решение по
време на търсенето (например симулирано закаляване, локално търсене, табу търсене, GRASP).
Метаевристиките с траектории се базират на
интензифициране на търсенето в локални области в пространството на състоянията, докато
метаевристиките с популации позволяват по-добра диверсификация на търсенето в цялото пространство на възможните решения.
• Според техниката за определяне на решение.
Итеративни метаевристични алгоритми, които
стартират процеса на търсене с цялостно кан-
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дидат-решение или съвкупност от кандидат-решения, които се трансформират на всяка итерация,
използвайки конкретен подход, и „лакоми“ (конструктивни) метаевристики, при които се стартира
с начално „празно“ решение, към което на всяка стъпка се добавя компонент на решението до
получаване на цялостно решение. Повечето метаевристики са итеративни алгоритми.
• Според вида на целевата функция. Метаевристики със статична целева функция и метаверистики
с динамична целева функция, при които целевата
функция е детерминирана в даден момент, но варира във времето. Основен проблем при използването на метаевристики за проблеми с динамична
целева функция е какви данни да се изпозлват по
време на търсенето за управление и поддържане на
адаптивност към динамичните промени.
Най-често използваните метаевристични алгоритми
са представени в [24], а в [25] са разгледани метаевристични алгоритми, инспирирани от природата и тяхното приложение за моделиране и оптимизация.
За оптимизация при планиране на задачи могат да се
използват различни метаевристични алгоритми, в това число оптимизация с метод на мравчени колонии, генетични
алгоритми и обучение с утвърждение.
Оптимизация с мравчени колонии (Ant Colony
Optimization, ACO). Метаевристичен алгоритъм, инспириран от социалното поведение на мравките [26], при което
мравките комуникират чрез колективно поведение на колонията, базирано на механизъм за положителна обратна
връзка и самоорганизиране на базата на отделяне на феромон при движение на отделния индивид. За решаването
на оптимизационния проблем за планиране на задачи ACO
се прилага за определяне на най-кратко разстояние в граф
от свързани възли, като разстоянието е целевата функция,
всеки възел в графа съответства на задача, а път в графа
е редът, в който са планират задачите.
Генетични алгоритми (Genetic Algorithms, GA). Метаевристични алгоритми, вдъхновени от еволюционния
процес на естествен подбор [27], при който популация от
кандидат-решения еволюира чрез операции, наподобяващи
естествения подбор през серия от поколения. За решаване на оптимизационния проблем за планиране на задачи
се прилагат GA с еволюционни операции, които определят
планиране на изпълнение на задачите [28].

Обучение с утвърждение (Reinforcement Learning,
RL). Машинното обучение е област от компютърните науки,
позволяваща поведение на компютрите за изпълняване на
действия, които не са изрично програмирани [29]. Машинното обучение се разделя на три широки категории:
–– обучение с учител (supervised learning), при
което се използват етикетирани обучаващи данни,
съставени от входни данни, съответстващи на известни изходни резултати;
–– обучение без учител (unsupervised learning),
което открива скрита структура в неeтикирани
обучаващи данни;
–– обучение с утвърждение (reinforcement learning),
при което системата се обучава да отнася ситуации към действия за увеличаване на изходния
сигнал, който при оптимизационния проблем за
планиране на задачи е целевата функция [30].
Процесът, при който се извършва планирането на изпълнение на задачи по същество е Марковски процес, за
който може да се приложи обучение с утвърждение чрез
имплементиране на обучаващ агент в среда на симулация
на дискретни събития [31].

Модул за оптимизация при планиране
на ресурси и управление на бизнес
процеси
На базата на разгледаните метаевристични алгортими
и алгоритми за машинно обучение е дефиниран работен
процес на модул за оптимизация при планиране на ресурси
(фиг. 5). Модулът за планиране на ресурси получава входни данни от конкретен ERP и/или MOM модул. Планирането
на ресурси изисква фаза на обучение за определяне на
най-добър модел за конкретните входни данни с използване на конкретни оптимизационни алгоритми (ACO, GA, RL).
Решението на оптимизационната задача се представя като
модел за планиране и се използва от оптимизационния
модул в режим на работа. В режим на работа се избира
най-добър модел от получените в резултат на обучението
и съхранени в система. Възможно е съхранение на различни модели, представящи оптимално решение, получено с
различни оптмизационни алгоритми и/или различни целеви
функции.

Фиг. 5. Диаграма на работния процес на модул за оптимизация при планиране на ресурси
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Предложената рамка на модул за планиране на ресурси позволява интегриране с различни ERP и МОМ модули с
използване на мултиагентна система за управление на ресурси [32]. Модулът за планиране е агент за оптимизиране
в мултиагентната система, който на базата на съхранените
модели за планиране предоставя времеви графици, използвани за управелние на ресурси и бизнес процеси (фиг. 6).
Мултиагентната система обменя данни със системите на
ниво 4 (ERP) и ниво 3 (MOM) чрез XML базирана комуникация B2MML (Business to Manufacturing Markup Language)
и има шест вида агенти. Агентът поръчки получава информация от ERP системата и в зависмост от нея създава нови
агенти за всеки продукт, които от своя страна съдържат
информация за дадена поръчка и свързани с нея изисквания (време, последователност на обработка, приоритет
и други). Агентът машина предоставя данни за определена машина (наличност, опашка от продукти, закъснения в
производството и други). Определен брой машини със специфични характеристики се управляват от агент супервайзор, който интегрира данните за машините и ги изпраща
към агент координатор, а също така получава от агент координатор времеви график за контролираните машини на
базата на оптимизационното решение, получено от агента
за отпимизиране. Агентът координатор комуникира с агентите супервайзори, получава локални данни за продукти и

машини и изпраща информация към агента за оптимизиране за определяне на решение на оптимизационната задача
на базата на най-добър модел от обучението на модула за
планиране на ресурси. Генерираният нов времеви график
на базата на оптимизационното решение се предоставя на
агентите супервайзори. Агентът координатор обменя данни
с ERP системата периодично, като предоставя информация
за състоянието на поръчки, машинни прекъсвания, ново
планиране и други.
За експериментално изследване на симулационен
модел на модул за планиране на ресурси на базата на
метавристични алгоритми за оптимизация е използвана
средата HeuristicLabs [33]. Експерименталните изследвания
за оптимизация с мравчени колонии, генетични алгоритми
и обучение с утвърждение са базирани на тестови данни
с различна сложност [34,35]. Пример за тестови проблем
ft20 [35] с 20 задачи и пет машини е показан на фиг. 7. На
фиг. 8, фиг. 9 и фиг. 10 са показани резултати за времеви
график за проблем ft20, получени съответно с използване
на генетичен алгоритъм, оптимизация с мравчени колонии
и обучение с утвърждение. Ценовата функция за примерния тестови проблем е 1182 при оптимизация с мравчени
колонии, 1198 при използване на генетичен алгоритъми и
1240 обучение с утвърждение.

Фиг. 6. Мултиагентнта система за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси [37]
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Съгласно предложената рамка на модула за планиране на ресурси за конкретен проблем за JSSP в режим на
обучение агентът за оптимизиране прилага различни оптимизационни алгоритми с модифициране на параметрите за
управление на алгоритмите и съхранява най-добрия полу-

чен модел. В режим на работа на базата на полученото оптимизационно решение се генерира времеви график, който
се използва от агента комуникатор за оптимизиране на
бизнес процеси и изпозлване на производствени ресурси.

Фиг. 7. Тестови пример ft20 с 20 задачи и пет машини

Фиг. 8. Времеви график за пример ft20, получен с генетичен алгоритъм

Фиг. 9. Времеви график за пример ft20, получен с оптимизация с мравчени колонии
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Фиг. 10. Времеви график за пример ft20, получен с обучение с утвърждение

Заключение
Проблемът за планиране на ресурси в предприятията
позволява дефиниране на оптимизационни задачи, за чието решаване в условия на ограничени ресурси могат да се
използват ефективно метаевристични алгортими и алгоритми за машинно обучение. Предложената рамка на модул
за планиране на ресурси с използване на метаевристични
методи позволява интегриране на модула за планиране към
ERP и/или МОМ за гъвкаво и адаптивно управление на
ресурси в среда на мултиагентна система. Агент за оптимизиране, базиран на предложената рамка на модула за
планиране на ресурси, прилага различни оптимизационни
алгоритми с модифициране на параметрите за управление
на алгоритмите и съхранява най-добрия получен модел. В
режим на работа на базата на полученото оптимизационно
решение се генерира времеви график, който се използва
от агента комуникатор за оптимизиране на бизнес процеси
и изпозлване на производствени ресурси. Експерименталните резултати на базата на имплементирани алгоритми
за оптимизация с мравчени колонии, генетични алгоритми
и обучение с утвърждение показват успешното решаване
на различни по сложност проблеми. Добавянето на допълнителни метаевристични алгоритми в агента за оптимизация, както и управлението на избора на параметри за
метаевристичните алгоритми ще подпомогне допълнително
успешното прилагане на оптимизация при планиране на
ресурси и управление на бизнес процеси.
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Блокчейн платформа за управление
на услуги в интелигентен хотел

Р. Драганов, К. Харалампиев, П. Русков

Blockchain Service Control Platform in Smart Hotel
R. Draganov, K. Haralampiev, P. Ruskov
Key Words: Innovation; tourism; smart enterprise; blockchain; JEL
Classification: Z32.
Abstract. Smart blockchain services control platform in the smart
hotel is applied to enable optimal control of the services provided in
the tourist enterprises by reducing the cost of business transactions
and increase the trust among participants in the process, by using
intelligent devices and equipment, the Internet of Things (IoT), and
blockchains. The paper is focused on a useful model for IoT-enabled
telematic devices in a smart hotel via a blockchain-based smart contract. At the tourist site, smart sensors and devices are mounted on
the various devices and technological blocks in an intelligent platform
providing an efficient economy for tourist services. The purpose of
the utility model is based on the principle of the intelligent blockchain
system for the implementation of secure and certified provision and
payments of services in a tourist complex, without relying on a third
party, trusted or not, through the introduction of blockchain platform
for the execution of the service and payment.

Увод
Tуризмът все по-често е търговия с услуги, използващи дигитални форми на транзакции при тяхното разплащане. По своята същност той представлява многокомпонентна
интегрирана услуга. Туризмът все по-често се възприема
като информационно богата услуга, като тези характеристики са предпоставка за създаване на платформа за
управление на дейностите, базирана на блокчейн технология. Туристическите предприятия, включващи местата
за настаняване, хранене и развлечения, както и обектите
от съпътстващата инфраструктура, са в постоянен обмен
на информация за предоставяне на различни елементи от
туристическата услуга и съставящите я елементи. Екосистемата на туризма се състои както от туристически предприятия, така и от търговски и нетърговски организации
и доставчици на допълнителни услуги на място. Потребителите са част от тази система и влизат в непосредствен
контакт с цялата екосистема на туризма, ползвайки отделните услуги срещу заплащане. В изследването се поставя въпросът за взаимодействието клиент – туристическо
предприятие като елемент от тази екосистема на базата на
блокови вериги както вътре в системата на самото предприятие, така и на територията на туристическия комплекс.
Съвременното управление на хотелите е поставено пред
коренно различна среда, която се характеризира с бързи
промени, нововъзникващи технологии и конвергенция на
индустриите. Изискванията, предизвиквани от по-несигур-

ната и ускорена бизнес среда днес, поставят нови предизвикателства пред лидерите за иновации и използване на
съвременни информационни и комуникационни технологии
[2]. Изграждането на доверие у клиентите е подпомогнато
от технологиите, то е катализатор и движеща сила за разширяване на клиентската база на туризма и индустрията на
хотелиерството [10].
Интелигентна платформа за контрол на услуги с
блокови вериги в структурата на интелигентен хотел е
проектирана с цел да позволи оптимален контрол на предоставяните услуги за клиента в туристическия обект чрез
редуциране на цената на бизнес транзакциите и да повиши доверието между участниците в процеса, включително
чрез използване на интелигентни устрийства и техника,
интернет на нещата (IoT) и блокови вериги. Предлаганият модел за активирани от IoT телематични устройства в
интелигентния хотел чрез интелигентен (смарт) договор
е базиран на блокова верига (блокчейн платформа). В
проучването се изследват процесите и технологиите, при
които в туристическия обект се монтират интелигентни
сензори и устройства към различните уреди и технологични блокове в интелигентна платформа, осигуряваща
ефективна икономика за туристическо обслужване. Концепцията на предложения модел е базирана на принципа
на интелигентната блокова система за реализиране на
сигурно и сертифицирано извършване и заплащане на
услуги в туристически комплекс, без да се разчита на трета страна, доверена или не, чрез въвеждане на блокови
вериги за изпълнение на услугата и последващо регистрирано разплащане.
Дигитализирането на технологиите при предоставяне
на услуги в туристическото предприятие увеличава значително обемните показатели, свързани с туристическата
дейност по предоставяне на услуги. Връзката с екосистемата на територията на туристическата дестинация поставя изисквания, които могат да бъдат решени на основата на платформа, базирана на блокчейн, която да
отчита както консумацията на услуги, така и параметрите,
свързани с разплащанията. На територията, върху която е позиционирана платформата, участват краен брой
субекти, предоставящи услуги и тяхното обхващане в
единна система е напълно възможно и обосновано. Всички участници в екосистемата на туризма в съответната
дестинация се нуждаят от лоялност при предоставяне на
услугите, която се обуславя от тяхната взаимосвързаност
и използването на блокчейн система и на умни договори.
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Интелигентният договор също може да се разглежда като
защитена запаметена процедура, тъй като неговото изпълнение и кодифицирани ефекти като прехвърлянето на
някаква стойност между страните са строго наложени и
не могат да бъдат манипулирани, след като транзакция с
конкретни детайли на договора се съхранява в блокчейн
или разпределена книга. Това е така, защото реалното
изпълнение на договорите се контролира и одитира от
платформата, а не от произволни програми от страна на
сървъра, свързващи се с платформата [11]. Според Дон и
Алекс Тапскотм интелигентният договор е „компютризиран
протокол за транзакции, който изпълнява условията на
договор“. Интелигентният договор, базиран на блокчейн,
е видим за всички потребители на споменатия блокчейн.
Това обаче води до ситуация, в която бъгове, включително дупки за сигурност, са видими за всички и може да не
бъдат отстранени бързо. Подобна атака, която е трудно
да бъде коригирана бързо, беше извършена успешно в
The DAO през юни 2016 г. 50 милиона щатски долара в
етери бяха източени, докато разработчиците се опитваха
да намерят решение, което да спечели консенсус (Дупон,
2018). Програмата DAO имаше забавяне във времето,
преди хакерът да може да премахне средствата; беше
направено твърдо разклонение на софтуера Ethereum за
възстановяване на средствата от нападателя преди изтичането на срока. Ако посетител на съответната туристическа екосистема е недоволен от един отделен доставчик
на услуга, той е недоволен и от цялата екосистема и
обратно. Важно е да се стимулира и приносът на всеки
отделен доставчик на туристическа или друга услга на територията на туристическата екосистема. Стимулирането
може да доведе до увеличаване на количествената оценка
на един или повече от един от параметрите, което от своя
страна води до обща полза за всички участници. Моделът
на интелигентните екосистеми в туризма предоставя тази
възможност. Целта на блокчейн платформата за управление на услуги в туристическо предприятие в интелигентната екосистема е свързана с постигането на висока степен
на организация между различните доставчици, базирана
на блокчейн платформа.

Методология
Методологията на изследването се основава на задълбочено търсене, преглед, анализ и синтез на статистическа информация и на дългогодишния опит на авторите
в научните изследвания и моделирането на процеси. При
моделирането на процеси се решават различни изследователски задачи, най-често групирани в четири групи. Проучването дава отговор на въпросите в няколко области:
(I) нагласа за дигитална трансформация; (II) управленска
подкрепа за дигиталната бизнес стратегия; (III) степен на
използване на дигиталните технологии в ежедневната работа на персонала на туристическото предприятие, включено
в изследователския процес; (IV) степен на приложимост
на блокчейн технологиите в процеса на регистриране на
отделни услуги и транзакции.
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Интелигентна платформа с блокови
вериги в структурата на интелигентен
хотел
Предлаганият модел въвежда технология за активирани от IoT телематични устройства в интелигентен хотел чрез
смарт договор, базиран на блокчейн (blockchain). Използват се интелигентни сензори и устройства в интелигентна
икономика за туристическо обслужване. Целта на модела
е реализиране на сигурно и сертифицирано извършване и
заплащане на услуги в туристически комплекс, без да се
разчита на трета страна, доверена или не, чрез въвеждане
на блокови вериги за изпълнение на услугата и разплащане.
В основата на модела е рамка блокови вериги за справедливо договаряне и плащане за медицински услуги в туристически обект. Моделът включва представяне на системна
архитектура, спецификации и подробно неговия дизайн и е
много ефикасен по отношение на броя на транзакциите и
изчисленията. Като илюстративни приложения допълнително е конструирана на базата на блокчейн надеждна схема
за притежаване на данни в облачни изчисления и базиран
на блокчейн туристически изчислителен протокол в изчисленията за облака. Освен това се използва технологията
за интелигентни договори, за да помогне на обработката
своевременно и точно. Екосистема включва традиционната
ERP на хотела и нови блокчейн и IoT системи, свързани с
доставчици на услуги.
Интелигентната платформа с прилагане на блокови
системи в туристически обект е базирана на съвременното
разбиране за развитие на технологичните процеси в туристическата дестинация и постигането на конкурентоспособност чрез дигитална трансформация и съвременни ИКТ технологии. В съвременния сват лидерите и организациите са
изправени пред коренно различна екосистема на бизнеса,
която се характеризира с бързи промени, нововъзникващи
технологии и конвергенция на индустриите. Блокчейнът е
разпределена база данни, където участници в бизнес мрежа (ненадеждни страни) се споразумяват за състоянието
на базата данни, без да използват посредник. Платформата
за медицински туризъм с прилагане на блокови системи в
туристически обект предлага интегриране на две мощни
съвременни технологии – IoT и блокчейн – за създаване
на частна интелигентна верига за доставки, като по този
начин гарантира необходимостта от доверие в предоставената информация и събития за надеждно дигитализиране на
процесите по веригата на добавяне на стойност.

Моделиране на блокови вериги
в интелигентен хотел
Дефинирането на интелигентен хотел се основава на
проучването на Института за ефективност на сградите в
Европа (BPIE) върху интелигентните сгради, предоставяйки
работещо определение за интелигентна сграда и препоръките за политиката на Европейския съюз (ЕС), която да
насърчи растежа на този вид сгради. Според дефиницията
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на BPIE за интелигентна може да се приеме всяка „високоефективна сграда, която покрива своето много слабо търсене на енергия в голяма степен от възобновяеми
енергийни източници, локални или квартални. Една интелигентна сграда следва: 1) да стабилизира и стимулира
по-бързата декарбонизация на енергийната система чрез
съхранение на енергия и гъвкавост на търсенето; 2) да
дава власт на своите потребители и обитатели да контролират енергийните потоци; 3) да разпознава и реагира
на нуждите на ползвателите по отношение на комфорта,
здравето, качеството на въздуха в помещенията, безопасността, както и експлоатационните изисквания“. Интелигентните хотели трябва да имат потенциала да бъдат
инструмент в осигуряването на гъвкавост за енергийната
система, включително чрез производство на енергия, контрол, съхранение и гъвкаво реагиране на търсенето. Те непременно трябва да осигуряват и средства за интегриране
на електрически превозни средства. Също толкова важно
е интелигентните сгради да осигуряват здравословна и
комфортна среда за живот и работа на обитателите си.
Платформата от блокови вериги за справедливо договаряне и плащане за услугите между различните системи в
интелигентен хотел и техния контрол включва представяне на системната архитектура, спецификации и подробно
разписване на неиния дизайн и система за отчитане на
броя на транзакциите и изчисленията за себестойност.
Като илюстративни приложения платформата е конструирана на базата на блокчейн надеждна схема за притежаване на данни в облачни изчисления и базиран на
блокчейн изчислителен протокол в изчисленията за облака. Освен това се използва технологията за интелигентни
договори, за да помогнете на обработката на постъпващите сигнали своевременно и точно. Екосистемата включва традиционната информационна система на хотела и
партньори и нови блокчейн и интернет на нещата (IoT)
системи на туристически партньори – селскостопански
фирми, земеделски преработвателни предприятия, преработвателни предприятия, логистични компании и търговия
на хранителни стоки. Технологиите с блокови вериги и IoT
технологиите могат да ни помогнат да изградим надеждно,
самоорганизирано, отворено и екологично интелигентно
потребление на система на ресторантите в хотел, която
включва всички страни в екосистемата, дори те да не се
доверяват един на друг. Предложеният метод използва
IoT устройства вместо ръчен запис и проверка, което намалява човешката намеса в системата ефективно. Също
така ще се използва технологията за смарт контракти на
договори, за да се определи набор от автоматизиран код
за обработване своевременно и с компютър. Дигитално
представяне на фиатните пари може да бъде с криптовалута от глобалната мрежа (като се подчинява на регулацията, която се прилага към глобалната платежна система)
или собствена криптовалута (появата на местни активи
или токъни, специфични за приложението, като използва
общ стандарт за представителство, съхранение и обмен
на такива токъни). Разпределената главна книга и блокчейн в модела е изградена с изричната цел да записва и

налага бизнес споразумения между търговски партньори
в туристическия бизнес. Тя използва уникален подход за
разпространение на данни и семантика на транзакциите,
като същевременно набляга на характеристиките на разпределените книги, които са привлекателни за фирмите,
а именно надеждното изпълнение на договорите по автоматизиран и приложим начин. Визията на системата позволява на множество разпределени приложения и услуги
да преминават през стандартни слоеве (нива) на протоколите за идентичност, консенсус, бизнес логика, дефиниции на данни и управление. Полезният модел използва
интелигентната екосистема на участниците в мрежата и
техните активи – фиг. 1.

Фиг. 1. Участници в екосистемата на туристическия комплекс
и техните активи

Участници в екосистемата на туристическия комплекс
за разпределен и сигурен туристически бизнес и техните
активи са следните (някои от тях заплащат, а други получават заплащане): (i) Туристи/потребители. Те консумират и заплащат туристическата услуга чрез криптовалута;
(ii) Собственици, мениджъри и оператори на туристически
обект и туристическа услуга. Те инвестират в услугата и
получават печалба; (iii) Проектанти и разработващи приложенията. Те разработват и поддържат услугата и получават възнаграждение; (iv) Бизнес мрежа от туристическите
партньори. Те договарят контрактите, договорите, бизнес
споразумения между търговски партньори (вътре в обекта
– смарт контракт и между обектите – оракъл) и ги възлагат
на разработчиците за програмиране; (v) Блокчейн възли в
мрежата (изпълняват смарт контрактите и оракли в компютри), които изпълняват роля на нотариуси/юридически
за смарт контракти и оракли/междуинституционални контракти; (vi) Собственици/оператори на инфраструктурата.
Те получават заплащане за услугата. Системата работи като
към традиционната информационна система на хотела и
връзката му със съществуващите заинтересовани страни
се добавя и блокчейн система от възли, приложения и
устройства (активи на туристическия обект). В резултат
собствениците се радват на нови клиенти, докато клиентите се наслаждават на вкусна храна, добро обслужване и
нови жетони в баланса им. Типичната блокчейн платформа
се състои от множество възли, които не се доверяват напълно един на друг и всеки от тях изпълнява в компютър
разпределени приложения (РП), които комуникират с интелигентните устрийства – фиг. 2.
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Фиг. 2. Блокчейн система от възли, приложения и устройства
(активи на туристическия обект)

По този начин наличието в системата на блокови вериги ще позволи да се автоматизират много бизнес процеси. Тази автоматизация е икономически ефективна, тъй като
спомага за премахване на редица транзакционни разходи и
редуциране на цената на други. В тези случай банките, нотариалните офиси, кадастралните системи и други посреднически структури и услуги се изпозлват само при първоначалното договаряне, а след това се изпълняват автоматично в
компютрите на системата. Участници в мрежата при внедряване на интелигентна платформа за контрол на услуги с блокови вериги в структурата на туристически обект за осигуряване на интелигентно разпределен и сигурен туристически
бизнес и техните активи, ползващи материални, културни,
регулиращи и поддържащи услуги, са следните (някои от
тях заплащат, а други получават заплащане): (i) Туристи/потребители. Те консумират и заплащат туристическата услуга
чрез криптовалута; (ii) Собственици, мениджъри и оператори
на туристически обект и туристическа услуга. Те инвестират
в услугата и получават печалба; (iii) Проектанти и разработващи приложенията. Те разработват и поддържат услугата
и получават възнаграждение; (iii) Бизнес мрежа от туристическите партньори. Те договарят контрактите, договорите,
бизнес споразумения между търговски партньори (вътре в
обекта – смарт контракт и между обектите – оракъл) и ги
възлагат на разработчиците за програмиране; (iv) Блокчейн
възли в мрежата (изпълняват смарт контрактите и оракли
в компютри), които изпълняват роля на нотариуси/юридически за смарт контракти и оракли/междуинституционални
контракти; (v) Собственици/оператори на инфраструктурата.
Те получават заплащане за услугата.
Концепция на модела. (i) Състояние на туристически обекти, представляващи състоянието на обекта, което
съдържа споразумение между две или повече страни, програмирани като смарт контракт в компютърен код. Този
код следва правните контракти, бизнес договорени от
партньорите в бизнес мрежата; (ii) Транзакции, при които
състоянието на туристически обекти следва и преминава
през жизнения цикъл на процеса (фиг. 4); (iii) Алгоритъм
(рамка) на работен поток, която дава възможност на страните (бизнес партньорите) да координират действията си
разпределено, без централен контролер.
Контекст. Първичните иновативни проучвания ще
определят техния принос в контекста на блокчейн и IoT
технологиите, използвани в системите на туристически
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комплекс и техните устройства (активи на туристическия
обект), свързани с туризма.
Цел. Целта на първичните проучвания за иновацията
се отнася до прилагането на блокчейн и IoT технологиите
за търсене на прозрачност, лоялност, проследяване, ангажираност, сигурност и доверие в туризма.
Теоретична основа. Първичните инновативни изследвания ще осигуряват следните елементи: визионерска формулировка за прилагане на нови технологии и цифровизация, теоретично определение, дизайн на системата.
Практически принос. Проучванията ще осигуряват
следните елементи: практическо изпълнение, тестове, критичен анализ, оценки или дискусии.
Описаният полезен модел е система и частен блокчейн протокол (БП), който използва разпределени приложения (РП) за блокови вериги, комуникиращи с интелигентни устройства или със сензори/датчици, свързани чрез
интернет на нещата (IoT)) към устройствата (активите) за потребление (У1, У2,..) – фиг. 3. Моделът включва
блокчейн възли (БВ1, БВ2,…), който изпълняват блокчейн
протоколи (БП) и разпределени приложения (РП1, РП2,…)
– фиг. 2. Той се отнася към областта на техниката за блокови вериги и решава техническия проблем за повишаване
на ефективността, както и доверието и проследимостта на
операциите между участниците в туристическия технологичен процес. Полезният модел е промишлено приложим
в туристически и хотелски обект и притежава технически
следните признаци: (i) Съдържа и използва съществуващи
разпределени бази от данни, интелигентни сензори/датчици за параметрите на апробирания хотел, ресторант, СПА и
медицински център, свързани през интернет, и указания за
техническите средства, с които се постига повишаване на
ефикасността и ефективността на работата на обекта; (ii)
Може да бъде осъществен с наличните технологични продукти веднага; (iii) Работоспособността му може да се докаже
в лабораторна среда; (iv) Може да се възпроизвежда и в
други туристически и хотелски обекти.
Типичната блокчейн платформа се състои от множество възли, които не се доверяват напълно един на друг и
всеки от тях изпълнява в компютър разпределени приложения (РП ), които комуникират с интелигентните устройства
– фиг. 3.

Фиг. 3. Блокчейн система от възли, приложения и устройства
(активи на туристическия обект)

Типичната блокчейн платформа се състои от множество възли, които не се доверяват напълно един на друг и
всеки от тях изпълнява в компютър разпределени приложе-
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ния (РП ), които комуникират с интелигентните устрийства
– фиг. 4.

Фиг. 4. Архитектура на блокчейн система с разпределени
проложения

Блоковите вериги ще осигурят възможности за гарантиране на доверието между потребителите и доставчиците на туристическите услуги. Той е централен елемент
и основен фактор за много бизнес модели за споделяне
(например сценарият на Airbnb е възможен, само когато
домакините и гостите се доверяват един на друг). От гледна
точка на потребителите доверието в доставчиците обикновено се улавя от сложна скала на доверие (например колко надежден може да бъде домакинът, като комбинира усещането, генерирано от профилната картина и получената
обратна връзка). От гледна точка на доставчика той може
да бъде концептуализиран като отражателна конструкция,
обхващаща доверие към хоста. Изследвайки отношението
на собствениците на автомобили при предоставянето на
превозни средства за споделяне, резултатите подчертават
липсата на доверие на другите по отношение на личните
им вещи. Доверието в платформата може да се тълкува
като убеждения към представянето на институция или организация, а не на индивид. Хипотезата беше, че доверието в
платформата е пряк предвестник на намерението за участие в икономиката на споделяне. От гледна точка на потребителите е важно да се концептуализира доверието в две
различни конструкции: гостите се доверяват на домакина
и в платформата (например разграничаване на доверието
в доставчика на платформата като Couchsurfing и доверието в доставчиците на места за настаняване). Възможно е
прехвърлянето на доверието от платформата към партньорите (например доверието в платформата Airbnb влияе положително на доверието в хостовете, като се има предвид
определено прилагане на характеристиките на потребителя,
платформата и хоста). От гледна точка на доставчика е
потвърдено, че доверието в платформата също така води
до доверие на наемателите.

Заключение и бъдещи разработки
Умният туризъм, базиран на съвременните технологии за интелигентни сгради и градове, разчита на локално
внедрен интернет на нещата (IoT) – от интелигентни хотели до умни таксита, ресторанти и свързани магазини,
дава възможност за нови бизнес модели. Криптовалутата и
блокчейн технологиите също добавят стойност, като пред-

лагат знания и практики чрез използване на предимствата
на технологиите за намаляване на цената на транзакцията
и увеличаване на доверието за туристически продукт или
услуга, които изпитват токъни и смарт приложения. В тази
област има ново място за иновации и развитие на туристическия бизнес. Внедряването на иновативни и интелигентни
екосистеми при туристическите дестинации създава условия за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Това
е иновативна концепция за организация и управление на
туристическите дестинации, фокусирана върху популяризирането на иновациите, свързани с непрекъснатия прогрес
на информационните технологии. Доставчиците на основни
и спомагателни услуги при интелигентната екосистема в
структурата на туристически обект не само ще подобрят
параметрите на предлагания продукт чрез неговото по-рационално управление, но и ще постигат конкурентоспособност, която е предимство за всички участници в структурата на екосистемата. Вече се извършва токенизация за
активи (цифрово представяне), вариращи от традиционните финансови инструменти до реалните имоти и изкуство. За някои активи токенизацията може да фракционира
като представяне на собствеността, което може да улесни
по-голяма база за инвеститори и следователно потенциално увеличаване на ликвидността на пазара. За други приложения токенизацията може да въведе нови икономически
стимулиращи механизми за влияние върху поведението на
потребителите и бизнеса на цифрови платформи. Токенизацията позволява бизнес логиката да бъде вградена в сигурността, улесняване на автоматизирането на задачи, както и
спазване на нормативната уредба. Както отбелязват участниците в бранша, токенизацията ще доведе до значителни
бъдещи употреби на корпоративни блокчейн платформи от
банки, борси, управители на активи и попечители.
Подобряването на технологиите в структурата на туристически обект при предоставянето на услуги се очаква да
увеличи значително обемните показатели, свързани с туристическата дейност по предоставяне на услуги в хотелите от
групата. Всички участници в екосистемата на туризма в съответната дестинация се нуждаят от лоялност при предоставяне на услугите, която се обуславя от тяхната взаимосвързаност. Ако посетител на съответния обект или подобект на
групата е недоволен от предоставянето на едиа отделна услуга, той е недоволен от цялата група и обратно. Важно е да
се отчита и стимулира приносът на всеки отделен доставчик
на туристическа или друга услуга в структурата на туристически обект, чийто стимул може да доведе до увеличаване
на ползите на всеки участник. Моделът на интелигентните
екосистеми в структурата на туристически обект предоставя
тази възможност. Целта на интелигентната екосистема при
туристическата дестинация е свързана с постигането на висока степен на организация между различните доставчици,
базирана на блокчейн платформа.
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21-а международна научна конференция
„Компютърни системи и технологии“
CompSysTech’20
На 19 и 20 юни 2020 г. се състоя двадесет и първото издание на международната научна конференция
CompSysTech’20. Конференцията беше организирана под
патронажа на Министерството на образованието и науката,
Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ към
ФНТС и Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Поради пандемията COVID-19 конференцията беше
проведена онлайн с използване на системата BigBlueButton.
За целта на един от сървърите на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ бяха създадени пет виртуални зали – за пленарната сесия и за всяка една от четирите основни секции.

Конференцията беше открита по традиционния начин
– с видео запис на българско хоро от съпредседателя на
Организационния комитет доц. д-р Галина Иванова.
Участниците в конференцията бяха приветствани от
ректора на Русенския университет чл.-кор. д.т.н. Христо
Белоев.
Пленарната сесия беше ръководена от съпредседателя на Програмния комитет проф. д-р Цветомир Василев.
Бяха изнесени следните доклади:
• Dr. Veselin Raychev, ETH Zurich. Beyond Neural
Networks for Programming: How to Learn from
Program.
• Prof. Dr. Valeri Mladenov, Technical University of
Sofia, Bulgaria. IT Impact on the Labor Market
– Professions to Disappear and New Ones to
Emerge.
• Assoc. Prof. Dr. Plamen Vatchkov, National Center

for Supercomputer Applications, Sofia, Bulgaria.
European and Bulgarian Supercomputer.
В секциите Computer Hardware, Network and
Information Security, Artificial Intelligence and Machine
Learning, Computer Software, Image, Time Series and
Signal Processing, Modeling and Mathematical Software,
Application Aspects of Computer Systems and Technologies,
Data Management and Information Retrieval, Educational
Aspects of Computer Systems and Technologies, Educational
Aspects of Computer Systems and Technologies (ICT-based
Educational Technologies) and The Youth and The ICT бяха
изнесени общо 48 доклада, допуснати след рецензиране
от трима независими рецензенти.
Програмният комитет награди с кристалния приз The
Best Paper авторите на 19 от изнесените доклади. Наградите бяха връчени от съпредседателите на Програмния комитет – проф. Цветомир Василев и проф. Румен Трифонов.
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От 13 години изнесените на CompSysTech доклади се
публикуват във виртуалната библиотека на Assotiation for
Computing Machinery и се индексират от Scopus. Конференцията има и импакт ранг.
За контакти:
Проф. д-р Ангел Смрикаров
Русенски университет „Ангел Кънчев“
e-mail: ASmrikarov@ecs.ru.acad.bg

Профилът на конференцията в Google Scholar
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Честит юбилей на проф.
д-р инж. Маргарита Тодорова

Проф. д-р инж. Маргарита Кръстева Тодорова е родена в Габрово на 18 юли 1950 г. Завършила е висше
образование в Националния технически университет – Киевски политехнически институт, специалност изчислителна
техника през 1974 г., а през 1984 г. защитава докторска
дисертация в същия институт.
Научните й интереси са в областта на мултимедийните компютърни системи и технологии и приложението им в
образованието и бизнеса.
Работила е като преподавател в Техническия университет – Габрово, Национален военен университет „Васил
Левски“, Велико Търново и от 2000 г. – във Великотърновски университет (ВТУ) „Св. св. Кирил и Методий“. Била е
член на Академичния съвет на Военния университет, както
и на Академичния съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
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