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Abstract. This publication presents an experimental model of the 
architecture of an intelligent guard system developed on the concept 
of IoT. The Guard System is part of the cyber-physical space of the 
Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University. This 
model is built with JADEX intelligent agents and hardware sensors 
working on WiFi sensor network.

Увод
Когато говорим за интернет на нещата (IoT), не може 

да не отчетем факта, че стремително нараства броят на 
свързаните крайни (end-node) устройства (фиг. 1). Една 
голяма част от тях (сензори и актуатори) са със силно 
ограничени ресурси и не са предвидени да реализират 
сериозни изчисления. Освен това като периферни компо-
ненти в архитектурата на IoT [15] е препоръчително да са 
безжични, което означава, че за да пестят енергия, през 
повечето време „спят“. Възможностите на тези компонен-
ти се свеждат до преобразуване на сигнали и обмен на 
данни с други устройства или с устройства от по-високо 
ниво (edge устройства) в слоестата структура на IoT. Edge 
устройствата са крайни комуникационни възли, които раз-
пределят и насочват данните към съответния клиент (mist/
edge computing). 

Основна идея на глобализацията на интернет е ин-
телигентното взаимодействие на физическия свят в реал-
но време. IoT решенията осигуряват свързаност на умни 
(smart) устройства, но интелигентно поведение реално се 
реализира на най-високото ниво – на мощните сървъри в 
облачната структура. Обработката на големите обеми данни 
и сложните изчислителни процеси се делегират на тези 
сървъри (cloud computing). 

Фиг. 1. Слоеста архитектура на IoT система

Съвременен вариант за намаляване на натовареност-
та на сървърите в облака е изместване на изчисленията 
към междинно звено в посока по-близо към данните (към 
ръба). За целта мрежовата инфраструктура е разширена с 
локални сървъри, които анализират част от данните и реа-
лизират т. нар. fog computing [5,10]. Услугата е стандарти-
зирана от консорциума Industrial Internet Consortium с учас-
тници Cisco Systems, Intel, Microsoft, Princeton University, 
Dell и ARM Holdings [14].

Облачните технологии предлагат множество удобства, 
но имат един съществен недостатък – залагат на гаранти-
рана постоянна връзка между устройствата. За съжаление 
съществуват критични моменти, при които част от възлите 
остават в изолация и работата им се нарушава. Тази раз-
работка предлага вариант за минимизиране на критичните 
ситуации, като измества имплементирането на интелигент-
ност на edge ниво.

Edge устройствата (gateway, router, coordinator, base 
station, etc.) са с лимитирани ресурси. За щастие обаче на 
пазара се появяват все по-малки и все по-мощни устрой-
ства, които могат да разширят edge устройствата и да пое-
мат ролята на междинен хардуер. Такива са например SOC 
(System on Chip) устройствата. Върху тях може да се изгра-
ди интелигентно поведение чрез система от интелигентни 
софтуерни агенти [29]. Софтуерните агенти могат да бъдат 
свързани с крайните устройства и да вземат решения, като 
обменят информация помежду си. Те могат да комуникират и 
с по-умните от тях агенти, разположени на по-високи нива 
– локални (fog) и централизирани (cloud) сървъри. Изграж-
дането на многослойна мултиагентна система (multi-agent 
system, MAS) може да реши два проблема. Единият е взема-
не на коректни решения при временна загуба на свързаност. 
Вторият е възможността за локално съхранение на чувстви-
телна информация и постигане нахпо-висока сигурност. 

Към Факултета по математика и информатика при 
Пловдивския университет се разработва персонализирано 
и адаптивно „Виртуално физическо пространство“ (ВФП) за 
доставка на комплексни и интелигентни сценарии. Успеш-
ната работа на ВФП е възможна благодарение на интегра-
цията на интелигентни компоненти, които следят събитията, 
анализират ги и вземат адекватни за ситуацията решения. 
Интелигентните агенти във ВФП са няколко вида и са спе-
циализирани за различни дейности. Тези, които осъщест-
вяват връзка между виртуалния и реалния свят, са т. нар. 
гардове. Те са отговорни за безопасното и ефективно из-
пълнение на сценариите в пространството [11]. Гардовете 
могат също да бъдат част от процеса на идентификация и 
персонализация, както и да отговарят за достъпа до опре-
делени ресурси.
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Тази публикация представя реализацията на мулти-
агентна система, наречена гардова система, оперираща 
върху edge слоя и взаимодействаща си със сензорна мре-
жа във физическия свят. Тя комбинира концепцията за ин-
тернет на нещата [1] (интеграция между киберфизическите 
компоненти) и възможностите на интелигентните софтуерни 
агенти, като предоставя високо ниво на абстракция за ре-
шаване на разнообразни задачи. Разработената система е 
част от архитектурата на ВФП [8, 2].

Протоколи за комуникация
За пренос на данни между устройства съществува 

многообразие от комуникационни протоколи, възможни в 
различни физически среди. Според концепцията на кибер-
физическите среди междумашинното взаимодействие от 
типа M2M (machine-to-machine) [13] използва съществу-
ващата интернет инфраструктура като преносна среда. На 
тази база за разработката е избран TCP/IP [16] протоколът, 
който осигурява отдалечена комуникация и предоставя въз-
можност за повсеместна свързаност чрез интернет.

За осъществяване на комуникация между агентна-
та система и сензорната мрежа е необходим протоколен 
адаптер. Има два широко разпространени комуникационни 
протокола в IoT решенията – Message Queuing Telemetry 
Transport (MQTT) [6] (фиг. 2) и Constrained Application 
Protocol (CoAP) (фиг. 3), реализиран върху Representational 
state transfer REST [17] модела за M2M комуникация. И 
двата протокола са леки и могат да се използват при ус-
тройства с ограничени ресурси. За провеждане на експе-
рименти е избран MQTT като по-гъвкав и стандартизиран 
протокол. 

Фиг. 2. MQTT комуникация

Фиг. 3. CoAP комуникация

Съществени особености на MQTT протокола са:
• Предоставя асинхронна комуникация.
• Обменят се компактни съобщения.
• Работи в условия на нестабилна комуникационна 

връзка.
• Поддържа няколко нива за качество на обслуж-

ването (QoS).
• Лесно се интегрират нови устройства.
• Бързо се реализират клиенти на много програмни 

езици.
MQTT протоколът е базиран на концепцията publish-

subscribe [18]. Комуникационният модел, който се под-
държа от протокола, е централизиран, като управляваща 
роля има брокерът. Съществуват множество брокери, ра-
ботещи с MQTT: Moquette [21], Mosquitto [3], Xively [22], 
RabbitMQ [23], Apache ActiveMQ [24], HiveMQ [25], Aedes 
[26], JoramMQ [27] и други. Основните типове съобщения 
по време на обмяна на данни, които поддържа MQTT, са:

• Connect – за осъществяване на връзка с брокера.
• Disconnect – за прекъсване на връзката с бро-

кера.
• Publish – публикуване на данни в зададена тема 

(topic) на брокера.
• Subscribe – абонамент за определена тема.
• Unsubscribe – прекратяване на абонамента за оп-

ределена тема.
Някои от известните MQTT клиенти са: M2Mqtt [19], 

MQTTnet [20], Eclipse Paho [4].

SoC модули
В конкретния случай edge устройствата са изпълнени 

с ESP 32 [9]. ESP 32 е SoC система, която предоставя WiFi 
и Bluetooth радиомодул и най-популярните интерфейси за 
връзка с периферията като (фиг. 4):

• Universal asynchronous receiver-transmitter (UART), 
интерфейс за асинхронен обмен на информация.

• Serial Peripheral Interface (SPI), интерфейс за син-
хронна серийна комуникация.

• Secure Digital Input Output (SDIO), хост контролер 
за работа с карти SD.

• Inter-Integrated Circuit (I2C), последователна аси-
метрична шина за връзка в електронните при-
бори.

• Inter-IC Sound (I2S), шина за връзка с аудио ус-
тройства.

• Controller Area Network (CAN bus), промишлен ин-
терфейс за връзка с датчици и изпълнителни ус-
тройства.

• Pulse width modulation (PWM), изходи с широчин-
но-импулсна модулация.

• Ethernet MAC интерфейс с директен достъп до па-
метта.

• Infrared Transmission Protocol (IR), инфрачервено 
дистанционно управление.

• Digital-to-analog converter (DAC), 2х8 бита, цифро-
во-аналогов преобразовател. 
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• Successive Approximation Register Analog-to-Digital 
Converter (SAR ADC), 12-битов аналогово-цифров 
преобразовател

Чрез тези интерфейси и входно-изходните пинове се 
осъществява връзката с датчици, релета, дисплеи, скенери 
за пръстови отпечатъци и други периферни устройства. 

Фиг. 4. Функционална диаграма на ESP32

Интелигентна сензорна мрежа
Сензорна мрежа. С помощта на сензори и актуатори 

върху ESP32, рутер и Orange Pi Zero е изградена безжична 
сензорна мрежа (фиг. 5). Върху Orange Pi Zero е реализи-
рана JADEX мултиагентна система.

Фиг. 5. Компоненти на сензорната мрежа

В сравнение със стандартния модел за изграждане на 
интернет на нещата в предложената реализация се решава 
проблемът с непостоянната свързаност чрез изместване на 
интелигентността към edge слоя. При направената импле-

ментация част от софтуерните агенти се намират в самия 
шлюз и комуникират помежду си, като достъпват своите 
сензори директно през локалната безжична мрежа, както е 
показано на фиг. 6. Необходимостта от постоянна облачна 
свързаност в този вариант отпада, а агентите могат да 
продължат да следват поставените им цели.

Фиг. 6. Разработена архитектура на мрежата

Софтуерът върху ESP32 устройствата е разработен с 
помощта на ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). 
Функционалността е разделена и във всяко устройство е 
имплементиран минимално необходимият софтуер за упра-
вление на периферията и MQTT клиента за комуникация 
в сензорната мрежа. Наборът от комуникационни правила 
– теми и форматирани съобщения, които да бъдат преда-
вани към брокера за конкретните сензори и актуатори, са 
разработени на C++. 

Сензорната мрежа е базирана на стандарта IEEE 
802.11 WiFi за удобство, но преминаването към друг вид 
свързаност, като LoRaWAN, ZigBee, Z-Wave и т.н., е лесно 
и не променя начина на комуникация, а само адаптерната 
част към комуникационния шлюз. 

Реализиран е брокер Eclipse Mosquitto [3], който ра-
боти върху Orange Pi Zero (фиг. 7) – едноплатков компю-
тър с четириядрен процесор AllWinner H2, и инсталирана 
Armbian операционна система.

Фиг. 7. Едноплатков компютър Orange Pi Zero

Обикновено изпълнимият файл на Mosquitto е от по-
рядъка на 120 kB, който заема около 3 MB RAM при 1000 
свързани клиенти. Mosquitto предлага сигурна връзка върху 
TLS 1.2. За предоставяне на тази сигурност е генериран 
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Self-Signed сертификат, чрез OpenSSL [28], след което са 
създадени публични и частни ключове за брокера и клиен-
тите. Това предоставя криптирана връзка за комуникация в 
сензорната мрежа. 

JADEX интелигентни агенти. Гардовете са реализи-
рани на Java с помощта на JADEX платформа [7] и обра-
ботват информация от свързаните безжични сензори, като 
обменят данни през WiFi мрежа. JADEX предлага свързаност 
между платформи, работещи на различни хардуерни ус-
тройства и в различни мрежи. Агентите могат да оперират 
върху тях, без да е необходима допълнителна настройка на 
мрежите. Единствено условие е да има интернет връзка. 

Някои от гардовете са имплементирани като BDI 
(belief-desire-intention) агенти [12]. BDI архитектурата поз-
волява високо ниво на абстракция чрез използване на 
модел на човешката мисловна дейност за представяне на 
ограничена рационалност, където:

• Beliefs са вярванията на агента (модел на окол-
ната среда). 

• Desires са желания, които могат да се превърнат 
в намерения.

• Intensions са намерения за постигане на конкрет-
ни цели.

Постъпващата информация от сензорната мрежа 
може да се разглежда като вяра на агентите за околната 
среда. Моделът на околната среда и желанията на агентите 
ги водят до вземане на решение и избор на подходящ план 
за достигане на предварително поставена цел. Базираното 
на цели поведение е ключова концепция в агентноориенти-
раната парадигма.

Гардовете живеят върху Orange Pi Zero модули, рабо-
тещи отдалечено. За свързващо звено между модулите е 
избран Jadex Relay Server. Релейният сървър позволява на 
платформите от различни защитени мрежи да се откриват 
и да се свързват помежду си.

За осъществяване на връзката между софтуерните 
агенти и техните сензори е използван Eclipse Paho клиент 
(фиг. 8). 

Фиг. 8. Комуникация между сензори и агенти

За различните свързани устройства са реализирани и 
отговарят няколко вида агенти:

PahoAgent – агент, който обработва MQTT съобщения 
и предоставя комуникационен сървис за връзка на всеки 
един от останалите агенти със сензора, който обслужва. 
PahoAgent е създаден главно за комуникация със сензорите 

в мрежата чрез Eclipse Paho MQTT клиент. Другите агенти 
се абонират за съобщения посредством предоставения им 
сървис. Всеки агент използва набор от теми, за които се 
абонира. Тези теми съответстват на предаваните параметри 
от конкретните сензори. Съществува възможност и за пре-
кратяване на абонамента за дадени съобщения. При преда-
ване на информация от сензор през PahoAgent тя се доста-
вя само на агента, абониран за събитията от този сензор. 

ButtonAgent – агент, който се създава динамично при 
натискане на бутон. Бутонът работи на батерии в режим 
deep sleep и е предвиден за аварийни ситуации (например 
паникбутон). При активиране агентът реагира по предвари-
телно зададен сценарий.

TimeProviderAgent – агент, който предоставя инфор-
мация за точно време, получавана от NTP (Network Time 
Protocol) сървъри.

DisplayBDIAgent – BDI агент, отговорен за предава-
не на важна информация към потребителите през TFT дис-
плей, който е част от сензорната мрежа. DisplayBDIAgent 
получава информация от много агенти и изпълнява раз-
лични планове в зависимост от приоритетите на получе-
ните съобщения. DisplayBDIAgent е абониран за събития 
от TimeProviderAgent, откъдето получава актуална информа-
ция за точно време и изпълнява план за визуализация на 
информацията върху дисплея. Информацията се получава 
посредством PahoAgent. Промяна в плана настъпва при съ-
бития с по-висок приоритет. Например при задействане 
на паникбутона на дисплея се изобразява съобщение за 
събитието.

FingerBDIAgent – BDI агент, биометричен удостове-
рител, разпознаващ потребителя чрез неговия пръстов 
отпечатък, сканиран с устройство от сензорната мре-
жа. В експерименталния модел са направени три броя 
FingerBDIAgent, които при необходимост споделят базите 
си с биометрични данни. 

RelayBDIAgent – BDI агент, обработващ информация 
от много източници и управляващ състоянието на реле-
та, които се явяват актуатори в сензорната мрежа. Релета 
могат да управляват физическия достъп до помещения и 
да подават сигнал към външна система за сигнализация. 
RelayBDIAgent работи в сътрудничество с FingerBDIAgent и 
DisplayBDIAgent, когато определен потребител трябва да 
бъде допуснат в дадено помещение.

Интересна възможност е, че така създадените соф-
туерни агенти могат да се стартират върху различни плат-
форми и да комуникират със своите сензори, дори да се 
намират в различни мрежи. Също така е възможно чрез 
създаване на допълнителни агенти да се предостави свър-
заност със сензори, комуникиращи чрез други протоколи.

Разработен е комуникационен сценарий, с който да 
се тестват различните варианти на дефиниране на планове 
(@Plan) – като вътрешни и външни класове, както и като 
методи. Използвани са различни форми на вярата на аген-
та (@Belief) като полета и като Getter/Setter методи. Тества-
ни са и различни варианти за задаване на цели (@Goal).

Създаденият модел предоставя възможност за лесна 
промяна на сценария в цялата система, като се постига ви-
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соко ниво на абстракция, без да се налага прекомпилиране 
на кода и зареждането му в сензорните устройства.

Заключение
Реализирана е интелигентна гардова система, взаи-

модействаща с физическия свят, базирана върху концеп-
цията за IoT и MAS. Гардовата система е част от киберфи-
зическото виртуално пространство ВФП на Пловдивския 
университет. Системата е изградена с безжични сензори и 
интелигентни агенти върху JADEX платформа, комуникира-
щи през WiFi мрежа с помощта на MQTT протокол.

Системата е базирана на независимо работещи мо-
дули и представлява основа за създаване на интелигент-
ни IoT приложения. С нея може да се реализира успешно 
умен дом. Не съществуват ограничения да се изграждат и 
по-сложни системи като умни сгради, интелигентни паркинг 
решения или интелигентно земеделие. 
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